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บทบรรณาธิการ

	 องค์การสหประชาชาติ	 ภายใต้การรับรองของสมาชิกจ�านวน	 

193	ประเทศ	ได้ก�าหนดวาระการพฒันาอย่างยัง่ยนื	ค.ศ.	2030	(2030	Agenda 

for	 Sustainable	 Development)	 เป็นกรอบในการพัฒนาของโลก	 

เพือ่รว่มกนับรรลุเป้าหมายการพัฒนาทางสังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม

อย่างยัง่ยนื	ภายในปี	ค.ศ.	2030	โดยการพัฒนาดังกล่าวมอีงค์ประกอบส�าคญั	

3	ประการ	ได้แก่	การเตบิโตทางเศรษฐกิจ	(economic	growth)	ความครอบคลมุทางสงัคม	(social	inclusion) 

และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 (environment	 protection)	 ที่มีการบูรณาการอย่างสอดคล้อง	 สมดุล	 

ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง	ๆ	ให้กับประชาชนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส�าคญักบัการขับเคลือ่นการพฒันาท่ียัง่ยนื	(Sustainable	Development	

Goals	:	SDGs)	ดงักล่าวข้างต้น	โดยมอบหมายภารกจิให้ส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องร่วมกนัด�าเนินการให้สอดคล้อง

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การ

สหประชาชาติ	 เชื่อมโยงกันทั้งระบบถึงในระดับพื้นท่ี	 ดังนั้น	 เพื่อเสริมสร ้างศักยภาพบุคลากร 

ของกระทรวงมหาดไทยซึง่มเีครอืข่ายครอบคลมุทัว่ประเทศ	 ให้ก้าวทนัสภาวการณ์เปลีย่นแปลงของโลกในปัจจุบัน 

จงึมคีวามจ�าเป็นต้องส่งเสรมิองค์ความรูท้ีส่อดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาประเทศ	การเปลีย่นแปลงของสังคม	

และการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อม	ๆ 	กัน	วารสารด�ารงราชานภุาพ 

เรื่อง	 มหาดไทย	 :	 มิติการพัฒนาที่ยั่งยืน	 จึงได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในระดบัพืน้ทีข่องกระทรวงมหาดไทยจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งสามารถน�าไปปรบัใช้

ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรและผู ้สนใจ	 ทั้งเ ร่ืองการพัฒนาคน	 รักษาส่ิงแวดล้อม	 หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	 ให้สอดคล้องกับบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป	 เพือ่การพฒันา 

ที่ยั่งยืนในศตวรรษที่	21

	 กองบรรณาธิการขอขอบคุณหน่วยงานและผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความอันเป็นประโยชน์ส�าหรับ 

เผยแพร่สูส่าธารณะ	ท่านผูอ่้านทีม่ข้ีอแนะน�าในการปรบัปรงุการจดัท�าวารสาร	กรณุาแจ้งได้ท่ีสถาบันด�ารงราชานภุาพ

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	stabundamrong@gmail.com	 

จะเป็นพระคุณยิ่ง	 ทั้งนี้	 บทความทั้งหมดในวารสารฉบับนี้ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู ้

ของสถาบันด�ารงราชานุภาพ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 เว็บไซต์สถาบันด�ารงราชานุภาพ	 

www.stabundamrong.go.th	เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป

	 	 (นายบุญธรรม	ถาวรทัศนกิจ)	

	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันด�ารงราชานุภาพ
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การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งการให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย1

1เรียบเรียงโดย กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  วำระกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื ค.ศ. 2030 (Agenda 

2030) และเป ้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน  

(Sustainable Development Goals - SDGs)

	 การพัฒนาที่ ยั่ งยืน 	 (Susta inable	 

Development)	 คือ	 แนวทางการพัฒนา 

ท่ีตอบสนองความต้องการของคนรุ ่นปัจจุบัน	 

โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง

ความต ้องการของคนรุ ่นหลัง	 การบรรลุ 

การ พัฒนาที่ ยั่ ง ยื นมี องค ์ประกอบส� า คัญ	 

3	 ประการ	 ได้แก่	 การเติบโตทางเศรษฐกิจ	 

(economic	growth)	ความครอบคลมุทางสงัคม	

(social	inclusion)	และการคุม้ครองสิง่แวดล้อม	

(environmental	protection)	ท่ีมกีารบูรณาการ

อย่างสอดคล้องและสมดุล	 สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนทั้งในปัจจุบัน 

และอนาคตเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น

	 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	 

สมัยสามัญ	 ครั้งท่ี	 70	 เมื่อวันท่ี	 25	 กันยายน	 

พ.ศ.	2558	ณ	ส�านกังานใหญ่องค์การสหประชาชาติ	

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ	

รวมทั้งสิ้น	 193	 ประเทศ	 ร่วมลงนามรับรอง 

วำระกำรพัฒนำที่ย่ังยืน ค.ศ. 2030 (2030 

Agenda for Sustainable Development) 

ซึง่เป็นกรอบการพฒันาของโลกเพือ่ร่วมกนับรรลุ

การพัฒนาทางสังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน	 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 ภายใน 

ปี	ค.ศ.	2030	โดยก�าหนดให้มเีป้ำหมำยกำรพฒันำ

ทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: 

SDGs)	เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด�าเนนิการ

ร่วมกัน	ซ่ึงองค์การสหประชาชาติต้องการสือ่สาร

ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความหลากหลาย

และซับซ้อนให้สามารถเข้าใจได้ง่าย	 มีจ�านวน 

ทัง้สิน้	17 เป้ำหมำยหลัก (Goals)	ประกอบไปด้วย	

169 เป้ำหมำยย่อย (SDG Targets)	 ที่มี 

ความเป็นสากล	 เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน	 

และก�าหนดให้มี	 247 ตัวชี้วัด (Indicators)  

เ พ่ือใช ้ติดตามและประเมินความก ้าวหน้า 

ของการพัฒนา	 ทั้งนี้	 สามารถจัดกลุ่ม	 SDGs	 

ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน	5 มิติ (5P)	ได้แก่	

 มิติที่  1 กำรพัฒนำคน (People)  

ให้ความส�าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจน

และความหวิโหยและลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม	

 มิ ติที่  2  สิ่ งแวดล ้อม (P lanet )  

ให ้ความส� า คัญกับการปกป ้องและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ 

เพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป

 มิติที่  3 เศรษฐกิจและควำมมั่งคั่ ง  

(Prosperity)	 ส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ 

ที่ดี	และสอดคล้องกับธรรมชาติ



วารสารดำารงราชานุภาพ2

	 มิติที่	 4	 สันติภาพและความยุติธรรม	

(Peace) ยึดหลักการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติ  

มีสังคมที่สงบสุขและไม่แบ่งแยก

	 มิติที่	 5	 ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา	

(Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ในการขับเคลื่อน SDGs

 กลไกการขับเคล่ือนเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนของไทย
 ในปัจจบุนั ประเทศไทยมกีลไกการขับเคลือ่น

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านคณะกรรมการ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งเป็นไปตาม

ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยคณะกรรมการ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไข

เพิม่เตมิ มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน โดยมผีูแ้ทน

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นกรรมการ และมีเลขาธิการสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป ็นกรรมการ 

และเลขานกุาร คณะกรรมการชดุน้ีมีอ�านาจหน้าที่

ในการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่ยั่ งยืนของประเทศให ้ครอบคลุมทั้ งด ้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  

รวมทั้งบูรณาการ ให ้ เป ็นไปตามข ้อตกลง 

หรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

กับการพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อขับเคลื่อน SDGs  

ในภาพรวมของประเทศ

 นอกจากนี ้กพย. ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ

ภายใต้ กพย. จ�านวน 4 คณะ โดยมปีลัดกระทรวง

มหาดไทยเป็นอนุกรรมการในทกุคณะ ประกอบด้วย

  คณะอนกุรรมการขับเคลือ่นเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน มีรัฐมนตรีประจ�าส�านัก 
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ได้แต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนการด�าเนินการ

ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 2030	 

ของไทยในกรอบสหประชาชาติ	 โดยมีอธิบดี 

กรมองค ์การระหว ่างประเทศเป ็นประธาน  
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และมีผู ้ แทนกระทรวงมหาดไทยร ่วมเป ็น 
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กออนันตกูล  เป ็นประธานอนุกรรมการ  

มีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติท่ีเลขาธิการสภาพัฒนาการ

เศรษฐ กิจและสั งคมแห ่ งชาติมอบหมาย 

เป ็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมี 
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  คณะอนุกรรมการการประเมิน 

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีนายปีติพงศ์ 

พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ  

มีผู ้อ�านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล ้อม ส�านักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และผู ้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร และมปีลดักระทรวง

มหาดไทยเป็นอนุกรรมการ ท�าหน้าที่เสนอแนะ

กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการ 

ในการจัดท�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยทุธศาสตร์ให้ชดัเจนเพือ่ผลกัดนัให้มกีารขบัเคลือ่น

และน�าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศ

 ในการนี้ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติ 

เห็นชอบการก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 

และประสานงานหลักการขับเคลื่อน SDGs  

ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก (Goal) ดังนี้ (ตารางที่ 1)
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 ตารางที่	 1	หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก SDGs (ตามมติ กพย. ครั้งที่ 1/2563  

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

4 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  หน่วยงานรับผิดชอบ 

และประสานงานหลัก 

 

Gender Equality กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมบทบาทของสตรี

และเด็กหญิงทุกคน 

 

Clean Water and Sanitation ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการ

อย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 

 

Affordable and Clean Energy กระทรวงพลังงาน 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคา 

ที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 

 

Decent Work and Economic Growth ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคุลม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน 

ที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

 

Industry, Innovation and Infrastructure กระทรวงอุตสาหกรรม 
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน  
และส่งเสริมนวัตกรรม 

 

Reduced Inequalities ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

 

 

Sustainable cities and Communities กระทรวงมหาดไทย  
 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม 

ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน 

 

Responsible Consumption and Production กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภค 

ที่ยั่งยืน 

 

Climate Action กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

และประสานงานหลัก

No Poverty กระทรวงมหาดไทย 

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 

Zero Hunger กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 

และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน

Good Health and Well-being กระทรวงสาธารณสุข

สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะท่ีดี และส่งเสริม

ความเป็นอยู่ที่ดีสำาหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

Quality Education กระทรวงศึกษาธิการ

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Gender Equality กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาท

ของสตรีและเด็กหญิงทุกคน

Clean Water and Sanitation สำานักงานทรัพยากรนำ้า

แห่งชาติสร้างหลกัประกนัเรือ่งนำา้และการสขุาภบิาล ให้มกีารจัดการ

อย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำาหรับทุกคน

Affordable and Clean Energy กระทรวงพลังงาน

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่

ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

3 
 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน  มีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 

เป็นประธานอนุกรรมการ มีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นอนุกรรมการ  ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง
ในการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs ก ากับการพัฒนาข้อมูลตาม SDGs 
ให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล
ส าหรับการขับเคลื่อน SDGs 

 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีนายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
เป็นประธานอนุกรรมการ มีผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และผู้อ านวยการ
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอนุกรรมการ ท าหน้าที่เสนอแนะ
กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน
เพื่อผลักดันให้มีการขับเคลื่อนและน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนา
ประเทศ 

ในการนี้ คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
14 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน 
SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก (Goal) ดังนี้ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก SDGs (ตามมติ กพย. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
14 กันยายน พ.ศ. 2563 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  หน่วยงานรับผิดชอบ 
และประสานงานหลัก 

 

No Poverty กระทรวงมหาดไทย  
 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  

 

Zero Hunger กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร และยกระดับ

โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

 

Good Health and Well-being กระทรวงสาธารณสุข 
สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ 

ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 
 

 

Quality Education กระทรวงศึกษาธิการ 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 
 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน  มีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 

เป็นประธานอนุกรรมการ มีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นอนุกรรมการ  ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง
ในการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs ก ากับการพัฒนาข้อมูลตาม SDGs 
ให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล
ส าหรับการขับเคลื่อน SDGs 

 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีนายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
เป็นประธานอนุกรรมการ มีผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และผู้อ านวยการ
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอนุกรรมการ ท าหน้าที่เสนอแนะ
กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน
เพื่อผลักดันให้มีการขับเคลื่อนและน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนา
ประเทศ 

ในการนี้ คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
14 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน 
SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก (Goal) ดังนี้ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก SDGs (ตามมติ กพย. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
14 กันยายน พ.ศ. 2563 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  หน่วยงานรับผิดชอบ 
และประสานงานหลัก 

 

No Poverty กระทรวงมหาดไทย  
 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  

 

Zero Hunger กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร และยกระดับ

โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

 

Good Health and Well-being กระทรวงสาธารณสุข 
สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ 

ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 
 

 

Quality Education กระทรวงศึกษาธิการ 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 
 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน  มีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 

เป็นประธานอนุกรรมการ มีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นอนุกรรมการ  ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง
ในการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs ก ากับการพัฒนาข้อมูลตาม SDGs 
ให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล
ส าหรับการขับเคลื่อน SDGs 

 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีนายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
เป็นประธานอนุกรรมการ มีผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และผู้อ านวยการ
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอนุกรรมการ ท าหน้าที่เสนอแนะ
กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน
เพื่อผลักดันให้มีการขับเคลื่อนและน าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผนพัฒนา
ประเทศ 

ในการนี้ คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
14 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน 
SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก (Goal) ดังนี้ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก SDGs (ตามมติ กพย. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
14 กันยายน พ.ศ. 2563 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  หน่วยงานรับผิดชอบ 
และประสานงานหลัก 

 

No Poverty กระทรวงมหาดไทย  
 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  

 

Zero Hunger กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร และยกระดับ

โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

 

Good Health and Well-being กระทรวงสาธารณสุข 
สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ 

ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 
 

 

Quality Education กระทรวงศึกษาธิการ 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 
 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน  มีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 

เป็นประธานอนุกรรมการ มีรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการสภาพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นอนุกรรมการ  ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  หน่วยงานรับผิดชอบ 
และประสานงานหลัก 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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และประสานงานหลัก
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ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
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ทำาให้เมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม 

ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

Responsible Consumption and Production กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม
สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิต
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ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
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ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล

และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

4 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  หน่วยงานรับผิดชอบ 

และประสานงานหลัก 

 

Gender Equality กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมบทบาทของสตรี

และเด็กหญิงทุกคน 

 

Clean Water and Sanitation ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการ

อย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 

 

Affordable and Clean Energy กระทรวงพลังงาน 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคา 

ที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 
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ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคุลม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน 

ที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

 

Industry, Innovation and Infrastructure กระทรวงอุตสาหกรรม 
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน  
และส่งเสริมนวัตกรรม 

 

Reduced Inequalities ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
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ที่ยั่งยืน 

 

Climate Action กระทรวง
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ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน  
และส่งเสริมนวัตกรรม 

 

Reduced Inequalities ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

 

 

Sustainable cities and Communities กระทรวงมหาดไทย  
 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม 

ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน 

 

Responsible Consumption and Production กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภค 

ที่ยั่งยืน 

 

Climate Action กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

   

4 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  หน่วยงานรับผิดชอบ 

และประสานงานหลัก 

 

Gender Equality กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมบทบาทของสตรี

และเด็กหญิงทุกคน 

 

Clean Water and Sanitation ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการ

อย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 

 

Affordable and Clean Energy กระทรวงพลังงาน 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคา 

ที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 

 

Decent Work and Economic Growth ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคุลม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน 

ที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

 

Industry, Innovation and Infrastructure กระทรวงอุตสาหกรรม 
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
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5 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  หน่วยงานรับผิดชอบ 

และประสานงานหลัก 

 

Life below water กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร

ทางทะเลอย่างยั่งยืน 

 

Life on Land กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก 
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ 

เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพ
กลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

Peace, Justice and Strong Institutions กระทรวงยุติธรรม 
ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

 

Partnership for the Goals กระทรวง 
การต่างประเทศ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟู

หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand SDGs Roadmap) 
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย 
(Thailand’s SDG Roadmap) ซึ่งแผนการขับเคลื่อนฯ ครอบคลุมการด าเนินการหลักใน 6 ด้าน ดังนี้ 

 การสร้างการตระหนักรู้ โดยได้ด าเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความรู้และความเข้าใจใน  SDGs 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน  

   การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ โดยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) และแผน
ระดับที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs โดยพบว่า เป้าหมายย่อยของ SDGs มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเป้าหมาย
ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 22 ประเด็น (ยกเว้นแผนแม่บทด้านศักยภาพ 
การกีฬา)  

 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับ
นโยบาย และหน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

 การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยยึดหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ     
ที่ส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ 
รวมทั้งขยายผลสู่การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพ้ืนที่ (SDG Localization) 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

และประสานงานหลัก

Life on Land กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก 
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ 

เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน
และฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ

Peace, Justice and Strong Institutions กระทรวงยุติธรรม

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

Partnership for the Goals กระทรวง 

การต่างประเทศเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด�าเนินงานและฟื้นฟู

หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  หน่วยงานรับผิดชอบ 
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เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพ
กลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

Peace, Justice and Strong Institutions กระทรวงยุติธรรม 
ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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Partnership for the Goals กระทรวง 
การต่างประเทศ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟู

หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand SDGs Roadmap) 
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย 
(Thailand’s SDG Roadmap) ซึ่งแผนการขับเคลื่อนฯ ครอบคลุมการด าเนินการหลักใน 6 ด้าน ดังนี้ 

 การสร้างการตระหนักรู้ โดยได้ด าเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความรู้และความเข้าใจใน  SDGs 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน  

   การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ โดยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) และแผน
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ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 22 ประเด็น (ยกเว้นแผนแม่บทด้านศักยภาพ 
การกีฬา)  

 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับ
นโยบาย และหน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

 การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยยึดหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ     
ที่ส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ 
รวมทั้งขยายผลสู่การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพ้ืนที่ (SDG Localization) 

5 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  หน่วยงานรับผิดชอบ 

และประสานงานหลัก 

 

Life below water กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร

ทางทะเลอย่างยั่งยืน 

 

Life on Land กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก 
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ 

เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพ
กลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

Peace, Justice and Strong Institutions กระทรวงยุติธรรม 
ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

 

Partnership for the Goals กระทรวง 
การต่างประเทศ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟู

หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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รวมทั้งขยายผลสู่การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพ้ืนที่ (SDG Localization) 

 แผนการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันา 
ทียั่ง่ยนืส�าหรบัประเทศไทย	(Thailand	SDGs 
Roadmap)
 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(กพย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบ 

ในหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมาย 

การพฒันาทีย่ัง่ยนืส�าหรบัประเทศไทย (Thailand’s 

SDG Roadmap) ซึ่งแผนการขับเคลื่อนฯ 

ครอบคลุมการด�าเนินการหลักใน 6 ด้าน ดังนี้

  การสร้างการตระหนักรู ้ โดยได  ้

ด� า เนินการให ้ ทุกภาคส ่ วนมีความรู ้ และ 

ความเข ้าใจใน SDGs เพื่อให ้ทุกภาคส่วน 

มส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นประเทศสูค่วามยัง่ยนื 

  การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ ยั่ งยืนกับแผน	 3	 ระดับของประ เทศ	 

โ ดยขั บ เ ค ล่ื อนกา ร พัฒนาประ เทศตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผนแม่บท 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ(แผนระดบัท่ี 2) และแผน 

ระดับที่ 3 ซ่ึงสอดคล้องกับ SDGs โดยพบว่า  

เป ้าหมายย่อยของ SDGs มีความสัมพันธ ์

สอดคล้องกับเป้าหมายระดับแผนย่อยของ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ�านวน  

22 ประเด็น (ยกเว้นแผนแม่บทด้านศักยภาพ  

การกีฬา) 

  กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ทีย่ัง่ยนื โดยมีคณะกรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(กพย.) เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนใน
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ระดับนโยบาย และหน่วยงานภาครัฐบูรณาการ

ร ่วมกับทุกภาคส ่วนของสังคม เพื่อน�าไปสู ่ 

การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

  การด�าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยยึดหลักความสัมพันธ์ 

เชิงเหตุและผล เพื่อจัดท�าแผนงาน/โครงการ  

ทีส่�าคญัต่อการบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื

และยทุธศาสตร์ชาต ิรวมทัง้ขยายผลสูก่ารขับเคลือ่น 

SDGs ในระดับพื้นที่ (SDG Localization)

  ภาคีการพัฒนา  โดยสนับสนุน 

ความร่วมมอืกับทกุภาคส่วน ทัง้ในประเทศและภาคี

การพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อน

ประเทศไทยให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื

 		การตดิตามประเมนิผลการขับเคลือ่น

เป ้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน โดยติดตาม 

และประเมินผลการขับเคลื่อน SDGs ด้วยระบบ

ฐานข้อมูลกลางที่มีการรายงานความก้าวหน้า

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

 การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ระดับพื้นที่	(SDGs	Localization)
 การด�า เนินการเพื่อบรรลุ เป ้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย นอกจาก 

ต้องอาศัยความร ่วมมือและการมีส ่วนร ่วม 

จากทุกภาคส่วนแล้ว ยังต้องมีการด�าเนินการ 

ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัชมุชน และระดบัท้องถิน่ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ 

จึงถือเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือน SDGs  

ให ้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการขับเคลื่อน SDGs  

อย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ  

ซ่ึงในคราวประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
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ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ได ้มีมติเห็นชอบให้ส�านักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยคัดเลือกจังหวัด 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมคีวามเหมาะสม

เพือ่ใช้เป็นพืน้ทีน่�าร่องในการขบัเคลือ่นเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ 

 ต่อมาส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสั งคมแห ่ งชาติ  กระทรวงมหาดไทย  

และส�านักงานสถติแิห่งชาต ิได้มกีารประชมุหารอื

ร่วมกันเพื่อคัดเลือกจังหวัดและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นน�าร่องส�าหรับการขับเคลื่อน SDGs 

ในระดับพื้น ท่ี  ซึ่ งพิจารณาจากศักยภาพ 

และความพร้อมของจังหวัด/องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และความหลากหลายของมิต ิ

การพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยได้น�าค่าดัชนีการพัฒนา

ท่ียัง่ยนืระดบัจงัหวดัมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคดัเลือก 

ในการนี้ ท่ีประชุมได้คัดเลือกพ้ืนท่ีน�าร่องระดับ

จงัหวัด	จ�านวน	9	จังหวดั	ได้แก่ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

ฉะเชงิเทรา นราธวิาส น่าน เพชรบรุ ียโสธร ลพบรุี 

เลย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และพ้ืนที่น�าร่อง

ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 จ�านวน	 

5	 แห่ง	 ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทั้ง 5 รูปแบบ ประกอบด้วย องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบ้านไร่ ต�าบลบ้านไร่ อ�าเภอบ้านไร่ 

จงัหวดัอุทยัธานี เทศบาลต�าบลวงัไผ่ อ�าเภอเมอืง

ชุมพร จังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

อ� า เภอเมืองศรีสะเกษ จั งหวัดศรีสะเกษ  

เทศบาลนครสุ ราษฎร ์ ธานี  อ� า เภอเมือง

สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ�าเภอเมืองกระบี่ 

จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน 

และจัดท� ารายงานการขับ เคลื่ อน SDGs  

ระดับพื้นที่  ซึ่งประกอบด้วย การประเมิน

สถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละพื้นที่  

รูปแบบการด�าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือน SDGs  

ในระยะท่ีผ่านมา และความร่วมมือของภาคี 

เครือข่ายในพื้นที่ ประเด็นความท้าทายท่ีส�าคัญ 

และข ้อเสนอแนะส�าหรับการบรรลุ SDGs  

โดยด�าเนินงานภายใต้แผนการขับเคลื่อน SDGs 

ส�าหรบัประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) 

ซึ่งในอนาคตจะได้มีการขยายผลไปยังจังหวัด 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศต่อไป

 ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2563 

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน 

ท่ีเกีย่วข้อง ได้ร่วมกนัจัดการประชมุในพ้ืนท่ีน�าร่อง

ทุกแห่ง เพื่อร่วมก�าหนด แนวทางการขับเคลื่อน

เป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในระดับพ้ืนที่  

โดยพื้นที่น�าร่องได้มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

การด�าเนินการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ 

ทั้ งนี้  ส� านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาต ิจะร่วมกบักระทรวงมหาดไทย 

ส�านกังานสถติิแห่งชาติ ภาคเีครือข่ายการพัฒนา 

และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง พจิารณาปรบัปรงุดัชนี

การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัดและตัวชี้วัด 

การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน 

การบูรณาการ SDGs ไปสู่การจัดท�าแผนพัฒนา

จังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รวมท้ัง 

สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ในระดับ

พื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น 
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 การขับเคล่ือนการพัฒนาที่ยั่ ง ยืน 
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงมหาดไทยให้ความส�าคัญกับ 

การขับเคลื่อน SDGs มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับมอบหมาย 

ให้เป็นหน่วยงานรับผดิชอบและประสานงานหลกั

การขับเคล่ือน SDGs ในเป้าหมายหลักที่ 1  

ยุตคิวามยากจนทกุรปูแบบในทกุที ่และเป้าหมาย

หลักที่  11 ท�าให ้ เมืองและการตั้ ง ถ่ินฐาน 

ของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่น

ต่อการเปลีย่นแปลง และยัง่ยนื รวมทัง้ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นหน่วยงานรับผดิชอบและประสานงานหลกั

ใน 15 เป้าหมายย่อย ได้แก่ เป้าหมายย่อยที ่1.1, 

1.2, 3.6, 5.B, 6.1, 6.B, 10.7, 11.3, 11.5, 11.7, 

11.A, 11.B, 11.C, 13.1 และ 16.9 (ตารางที่ 2) 

กระทรวงมหาดไทยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื กระทรวง

มหาดไทย ตามค�าสั่ งกระทรวงมหาดไทย  

ท่ี 2788/2563 ลงวนัท่ี 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

กรรมการ มรีองปลดักระทรวงมหาดไทยทกุท่าน

เป็นรองประธานกรรมการ มหีวัหน้าส่วนราชการ

ระดับกรม หวัหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร  

ปลัดเมืองพัทยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หรือเทียบเท่าทุกคน ผู ้แทนกระทรวงที่เป็น 

หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก 

ในเป้าหมายย่อยภายใต้เป้าหมายหลักที ่1 และ 11 

และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทยทีเ่กีย่วข้องร่วมเป็นกรรมการ 

โดยมีผู ้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน 

ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ

และเลขานุการ มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด

แนวทา งการด� า เ นิ น ง าน  ประสานง าน  

แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น  S D G s  

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในเป้าหมาย

หลักที่ 1 เป้าหมายหลักที่ 11 และเป้าหมายย่อย 

ทีก่ระทรวงมหาดไทยรบัผิดชอบ พร้อมทัง้มอบหมาย

ให ้หน ่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบการขับเคลื่อน SDGs ในส ่วน 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน 

SDGs ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ  

และองค์กรระหว่างประเทศ ให้สามารถขับเคล่ือน 

SDGs ให้บรรลผุลตามเป้าหมายต่อไป
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 ตารางท่ี	2	เป้าหมายหลกั (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) ของ SDGs ทีก่ระทรวงมหาดไทยได้รบั

มอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก

เป้าหมายหลัก	(Goal)	/เป้าหมายย่อย	(Target)	ของ	SDGs	

เป้าหมายหลักที่	1	ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

เป้าหมายย่อยที ่1.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 ขจดัความยากจนขัน้รนุแรงของประชาชนในทกุทีใ่ห้หมดไป  
ซึ่งปัจจุบันความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายด�ารงชีพรายวันต�่ากว่า $1.90 ต่อวัน

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็กในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้  
ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

เปา้หมายหลกัที	่3	สรา้งหลกัประกนัการมสีขุภาวะทีด่	ีและสง่เสรมิความเปน็อยูท่ีด่สี�าหรบัทกุคน 
ในทุกช่วงวัย

เป้าหมายย่อยที่ 3.6 ลดจ�านวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนทั่วโลก 
ลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมายหลักท่ี	5	บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ	และเพ่ิมบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน

เป้าหมายย่อยที่ 5.B เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพือ่เพิม่บทบาทแก่สตรี

เป้าหมายหลักท่ี	 6	 สร้างหลักประกันเรื่องน�้าและการสุขาภิบาล	 ให้มีการจัดการอย่างย่ังยืน 
และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน

เป้าหมายย่อยท่ี 6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน�้าด่ืมที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถ 
ซื้อหาได้ ภายในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมายย่อยที ่6.B สนบัสนนุและเพิม่ความเข้มแขง็ในการมส่ีวนร่วมของชมุชนท้องถิน่ในการพฒันา 
การจัดการน�้าและสุขาภิบาล

เป้าหมายหลักที่	10	ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

เป้าหมายย่อยท่ี 10.7 อ�านวยความสะดวกในการโยกย้ายถ่ินฐานและเคล่ือนย้ายของคนให้เป็นระเบียบ  
ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพ 
ที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี
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เป้าหมายหลัก	(Goal)	/เป้าหมายย่อย	(Target)	ของ	SDGs	

เปา้หมายหลกัที	่11	ท�าใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย	์มคีวามครอบคลมุ	ปลอดภยั	ยดืหยุน่ 
ต่อการเปลี่ยนแปลง	และยั่งยืน

เป้าหมายย่อยที่ 11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน  
เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการ 
และยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมายย่อยที่ 11.5 ลดจ�านวนผู้เสียชีวิตและผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ตลอดจนลดความสูญเสีย 
โดยตรงทางเศรษฐกิจเทยีบเคียงกับ GDP ของโลกท่ีเกดิจากภยัพบัิต ิ ซึง่รวมถงึภยัพิบตัท่ีิเกีย่วกบัน�า้  
โดยมุง่เป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมายย่อยท่ี 11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นท่ีสาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ 
โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะส�าหรับผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้พิการ ภายในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมายย่อยที่ 11.A สนับสนุนการเชื่อมโยงเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนา
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค

เป้าหมายย่อยที่ 11.B ภายในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มจ�านวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย ์
ทีเ่ลอืกใช้และด�าเนนิการตามนโยบายและแผนทีบ่รูณาการ เพือ่น�าไปสู่ความครอบคลมุ ประสทิธภิาพ
ในการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มภูีมต้ิานทานต่อภัยพบิตั ิด�าเนินการตามการบรหิารความเส่ียงจากภยัพิบติัแบบองค์รวมในทกุระดับ 
โดยเป็นไปตามกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573

เป้าหมายย่อยที่ 11.C สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านช่องทางความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน และวิชาการในการสร้างอาคารท่ีย่ังยืนและมีความต้านทานและยืดหยุ่น โดยใช้วัสดุท้องถ่ิน

เป้าหมายหลักที่	 13	 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น

เปา้หมายยอ่ยท่ี 13.1 เสรมิภูมติา้นทานและขีดความสามารถในการปรบัตวัตอ่อนัตรายและภยัพบิตั ิ 
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ

เปา้หมายหลกัที	่16	สง่เสรมิสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยนืใหท้กุคนเข้าถึง	 
ความยุติธรรม

เป้าหมายย่อยที่ 16.9 จัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายส�าหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มี 
การจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) ภายในปี พ.ศ. 2573
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 ท ้ ายที่ สุ ดนี้  กระทรวงมหาดไทยมี 

ความพร ้อมที่จะด�าเนินการและสนับสนุน 

ทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน SDGs ของไทย  

โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง ในเป ้าหมายหลักที่  1  

ที่ต้องการให้ประชาชนที่ยากจนสามารถเข้าถึง

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ บริการขั้นพื้นฐาน  

สิทธิในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี 

สมัยใหม่ และมาตรการคุ ้มครองทางสังคม 

ที่จ� า เป ็นในการด�ารงชีวิต รวมถึงการลด 

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรงท่ีส่งผลกระทบ

ต่อประชาชน และการสร้างหลักประกันว่าจะมี

การด�าเนนิการตามนโยบายเพือ่ขจัดความยากจน 

และในเป้าหมายหลกัที ่11 ทีต้่องการให้ประชากร

ในเขตเมืองหรือในชุมชนแออัดสามารถเข้าถึง 

ที่อยู ่อาศัยที่ปลอดภัย เหมาะสม โดยภาครัฐ 

และหน ่ ว ย ง าน ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ งมี ก า รล ง ทุน 

ด้านการคมนาคมและการขนส่งสาธารณะ 

ที่สามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

รวมทัง้ให้ความส�าคญักบัการวางผงัเมอืง การคุม้ครอง

มรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ  

การลดจ�านวนผู ้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  

การจัดการคณุภาพอากาศ ฝุ่นละอองและของเสีย

การเข้าถึงพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว การวางแผน

พัฒนาเมือง การบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเมือง 

ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

และที่ส�าคัญเพื่อให้ประเทศไทยร่วมเป็นหนึง่ 

ในประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่จะขับเคลื่อน 

การด�าเนนิงานให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ภายใน  

ปี ค.ศ. 2030 ร่วมกัน



1เรียบเรียงโดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน 

 หลายท่านได้ยินค�าว่า “SDGs” หรือ 

“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” อาจมีข้อสงสัย

ว่าคืออะไร? และมคีวามส�าคญัอย่างไร? จงึอยาก

อธิบายสั้น ๆ ให้เข้าใจง่าย ดังนี้ จากการประชุม

สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70  

เม่ือวันที ่25 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ส�านกังานใหญ่

สหประชาชาติ นครนวิยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 

รวม 193 ประเทศ ได้ร่วมลงนามรับรองวาระ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งเป็นกรอบ 

การพัฒนาของโลก เพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนา

ทางสงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030  

โดยก�าหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(Sustainable Development Goals: SDGs) 

เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด�าเนินการร่วมกนั 

	 “แล้วเป้าหมายที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง...” 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) มีทั้งสิ้น	 

17	 เป้าหมาย ประกอบด้วย 169 เป้าประสงค์ 

(SDG Targets) อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ  

ภาพในอนาคตหาก SDGs บรรลุผลในป ี  

ค.ศ. 2030 และก�าหนดให้มี 241 ตัวชี้วัด  

เพื่อใช ้ติดตามและประเมินความก้าวหน้า 

ของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ ่ม SDGs  

ตามปัจจัยท่ีเชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5 P) ได้แก่  

(1)	 การพัฒนาคน	 (People) ให้ความส�าคัญ 

กบัการขจดัปัญหาความยากจนและความหวิโหย 

และลดความเหล่ือมล�า้ในสงัคม	(2)	สิง่แวดล้อม	

(Planet) ให ้ความส�าคัญกับการปกป้อง 

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ 

ภมูอิากาศเพือ่พลเมอืงโลกรุน่ต่อไป (3)	เศรษฐกจิ

และความมั่งคั่ง	 (Prosperity) ส ่งเสริม 

ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้อง 

กับธรรมชาติ (4)	สันติภาพและความยุติธรรม	

(Peace) ยึดหลักการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติ  

มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก (5)	ความเป็น

หุ ้ นส ่ วนการพัฒนา 	 (Pa r tne r sh ip )  

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือน

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงปัจจุบันทุกภาคส่วน

ทุกหน่วยงานของไทย ก�าลังร่วมกันขับเคลื่อน 

ให้ SDGs ทัง้ 17 เป้าหมายบรรลุผลส�าเรจ็โดยเร็ว 

กรมทีดิ่นขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่บ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้กบัประชำชน
สูเ่ป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs)

กรมที่ดิน1
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 เป็นทีท่ราบกนัดีว่าปัจจุบันภายใต้บรบิท

ของโลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลง 

ทุกด้าน อย่างรวดเร็ว อาทิ ความก้าวหน้า 

ทา งด ้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ทค โน โ ล ยี  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาวการณ์

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือโครงสร้าง

ประชากรที่ก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่ เปลี่ยนไปอย ่างรวดเร็ว (Dig ital  

Disruption) ซึ่ งนับวันจะมีแต ่การพัฒนา 

ให้ทันสมัยข้ึนไปเรื่อย ๆ ดังน้ัน กรมที่ดิน ที่มี

ภารกิจหลักในการคุ ้มครองและออกเอกสาร 

สิทธิที่ดิน รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

และจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดินเพื่อใช้ 

ในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และความมั่นคง จึงได้พัฒนาองค์กรโดยการน�า

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 

(Digital Transformation) เพื่อ “บ�าบัดทุกข์	 

บ�ารงุสุข” ให้กับพีน้่องประชาชนและตอบสนอง

ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังนี้ 

	 	“การบ�าบัดทุกข์”	

   ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) เป ้าหมายที่ 	 1	 ยุติความยากจน 

ทกุรูปแบบในทุกพ้ืนท่ี ทกุท่านทราบดว่ีา “ปัญหา

ความยากจนเป ็นป ัญหาเชิงซ ้อน”  

นับจากอดีตเป็นต้นมา ปัญหาหลัก 

ของประชาชนที่ยากจนในประเทศไทย 

คือ การไม ่มีที่ ดินท�ากิน ไม ่มี ท่ีดิน 

เพือ่การอยูอ่าศยัของตนเอง ท�าให้ต้องไป

เช่าที่ดินจากนายทุน เช่าท่ีดินจากรัฐ 

หรือแม้กระทั่งการบุกรุกท่ีดินของรัฐ

โดยไม่ถกูต้องตามกฎหมาย ส่วนหนึง่เข้าไปบกุรุก

พื้นที่ป่าสงวน ส่งผลให้เกิดการตัดไม้ท�าลายป่า 

ที่เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญของประเทศ  

จนเกิดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐ และเกิดปัญหาอีกหลายด้านตามมา 

อีกมากมาย 

   ภาย ใต ้ รั ฐ ธรรมนูญแห ่ ง ราช -

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65  

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 

โอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม ให้มกีารกระจาย 

การถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร  

โดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที ่

ป่าทั บ ซ ้ อ น พ้ื น ที่ ท� า กิ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  

รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ก�าหนดมาตรการเพือ่ให้เกดิการใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรม และกระจาย 

กา รถื อ ค รอ งที่ ดิ น ใ นขนาด ท่ี เ หม า ะสม 

ต่อการประกอบอาชพีเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรม 

ในการถือครองที่ดิน 

   ท่ีส�าคัญนโยบายรัฐบาลโดยการน�า

ของ พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการ

ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้อง

ประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  

14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เห็นชอบระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยคณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแห ่งชาติ  พ.ศ. 2557 ให ้ม ี

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  

และน�าไปสูก่ารออกพระราชบัญญตัคิณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแห ่งชาติ  พ.ศ. 2562 ซึ่ งม ี

นายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ เพือ่ก�าหนด

นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน 

ของประเทศส�าหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชน และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม  

โดยมีหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ร่วมกันในการจัด

ทีด่นิท�ากนิและทีอ่ยูอ่าศยัให้แก่ราษฎรทีอ่ยูอ่าศยั

ท�ากินในทีด่นิของรฐัประเภทต่าง ๆ  ทีเ่สือ่มโทรม

และหมดสภาพแล้วได้มีสิทธิ์อยู ่อาศัยท�ากิน 

ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของคณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในลักษณะ 

แปลงรวมเป ็นชุมชน เช ่น สหกรณ์ หรือ 

รูปแบบอื่นที่ เหมาะสมแต ่ไม ่ให ้กรรมสิทธิ์  

ซึ่ ง เป ็ นการปฏิ รู ป รู ปแบบการจั ดที่ ดิ น 

แบบครบวงจร	และเป็นนวตักรรมในการแก้ไข

ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้า 

ในสังคม

  การด�าเนินการของ คทช. เริ่มต้น

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะ-

อนุกรรมการจัดหาที่ ดินส ่งพื้นที่ เป ้าหมาย 

ให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน (โดยกรมที่ดิน	 

เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ) จ�านวน 

552 พื้นที่ 70 จังหวัด และด�าเนินการจัดคน 

ลงในพื้นที่ได้	 275	พื้นที่	 65	จังหวัด	จ�านวน	

57,105	ราย	70,542	แปลง	เนือ้ท่ี	384,065	ไร่ 

และส่งให้คณะอนกุรรมการส่งเสรมิพฒันาอาชพี

และการตลาด 229 พ้ืนที่ 63 จังหวัด จ�านวน 

46,525 ราย 58,273 แปลง เนื้อที่ 306,203 ไร่

	 	 การด�าเนินงานในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2563 คณะอนุกรรมการจัดที่ดินรับมอบ

พื้นที่จากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน จ�านวน 

114 พ้ืนท่ี 28 จังหวัด ด�าเนินการจัดคนลง 

ในพืน้ทีไ่ด้ 111 พืน้ที ่33 จงัหวดั จ�านวน 16,608 ราย 

19,721 แปลง เนื้อที่ 114,443 ไร่ ส่งให ้

คณะอนุ กรรมการส ่ ง เ สริ มพัฒนาอาชีพ 

และการตลาด 54 พ้ืนท่ี 22 จังหวัด จ�านวน 

6,705 ราย 8,226 แปลง เนื้อที่ 44,736 ไร่ 

ส�าหรับการด�าเนินงานในป ีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2564	คทช. มเีป้าหมายในการจัดทีดิ่นท�ากิน

ให ้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล รวมท้ัง ส้ิน  

11,900 แปลง

   นี่คืออีกหนึ่งของนวัตกรรมทาง 

การบริหารซึ่ งเป ็นความส�าเ ร็จของ คทช.  

ท่ีท�าให้ประชาชนยิ้มได้ สามารถแก้ไขปัญหา

ความยากจนโดยเฉพาะ ในด้านท่ีดินท�ากิน 

และท่ีอยูอ่าศยัแบบครบวงจร โดยเป็นการปฏรูิป

กระบวนการและสร้างนวัตกรรมในการจัดที่ดิน

ท�ากนิและท่ีอยูอ่าศยัให้แก่ผู้ยากจนไม่มท่ีีดินท�ากนิ 

ซึ่งครอบครองท�ากินในที่ดินของรัฐในที่ดิน
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ประเภทต่าง ๆ  เช่น ป่าสงวนแห่งชาต ิป่าชายเลน 

ที่ ส.ป.ก. ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสด ุ

และที่ ดิ นนิ คมสร ้ า งตน เอง ท่ี เสื่ อม โทรม 

หมดสภาพ	ให้มสีทิธิท�ากนิและอยู่อาศัยอย่างถกูต้อง

ตามกฎหมายแต่จะไม่ให้กรรมสิทธิ ์โดยให้สิทธิ

ในลักษณะแปลงรวมเป็นชุมชนเพื่อรวมกลุ่มกัน 

ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม 

เป็นการกระจายการถอืครองทีด่นิอย่างเป็นธรรม 

ช่วยลดความเหลื่อมล�้าในการถือครองที่ดิน  

ยกระดับ คุณภาพชี วิ ตและความเป ็นอยู ่ 

ของประชาชนให้ดีขึ้นและเกิดความมั่นคง 

ในการด�ารงชพีอย่างยัง่ยนื ตอบสนองตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่	 1	 

ยุติ ความยากจนทุก รูปแบบในทุก พ้ืนที ่ 

ได้อย่างแท้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมสามารถ 

จับต้องได้

	 		“บ�ารุงสุข”	

   ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

( SDGs )  เป ้ าหมายที่ 	 11 	 ท� า ให ้ เมื อ ง 

และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย 

ทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	 

กรมที่ดินมีภารกิจในการดูแลและบริหาร 

จัดการข ้ อมู ล เกี่ ย วกับ เอกสารสิท ธิ ท่ีดิ น 

และอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ จึงสนับสนุน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท�าผังเมือง 

และสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวของประเทศ 

ให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และได้พฒันาต่อยอด

น�าไปสู่การจัดท�า “แอปพลิเคชัน	 :	 SMART-

LANDS” คือ นวตักรรมการให้บรกิารประชาชน 

สร้างความสะดวกสบาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส 

ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งสิ้น	 15	 รายการ  

โดยประชาชนสามารถใช้บรกิารจากโทรศพัท์มอืถือ

ได ้ทุก ท่ี ทุกเวลา ไม ่จ�าเป ็นต ้องเดินทาง 

ไปยังส�านักงานท่ีดิน ท�าให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ดังนี้

	 	 	บริการที่	 1	 สารานุกรมท่ีดิน	 :  

เป ็นสารานุกรมอิ เ ล็กทรอนิกส ์  จัดท�า ข้ึน 

ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย ตอนละ 

3 – 5 นาที เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 

ของกรมที่ดิน อาทิ เว็บไซต ์ Facebook  

Youtube เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในเรือ่งทีด่นิทีส่�าคญัและจ�าเป็นส�าหรบัประชาชน 

อาท ิการมอบอ�านาจ การขายฝากทีด่นิ การรงัวดั

ที่ดิน ทรัพย์อิงสิทธิ์ เป็นต้น

	 	 	บริการท่ี	 2	 นัดหมายจดทะเบียน

ล่วงหน้า	 : ประชาชนสามารถท�าการจองคิว 

ยืน่ค�าขอจดทะเบยีนท�านติิกรรมต่าง ๆ  เกีย่วกบัทีดิ่น

และการรังวัดที่ ดินผ ่านระบบอินเตอร ์เน็ต 

ล ่วงหน ้ากับส�านักงานที่ดินทั้ ง 461 แห ่ง 

ทัว่ประเทศ ผ่านระบบ e-Qlands บนแอปพลเิคชนั 

SMARTLANDS 
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	 	 	บรกิารที	่3	การค้นหารปูแปลงทีด่นิ	

(LandsMaps)	 : เป ็นโปรแกรมท่ีอ�านวย 

ความสะดวกให้กับประชาชน ส�าหรบัการตรวจสอบ

ต�าแหน่งและภาพแปลงที่ดิน โดยการระบุ 

เลขท่ีโฉนด ปัจจุบันกรมที่ ดินได้บูรณาการ 

ความร่วมมอืกบักรงุเทพมหานคร กรมโยธาธิการ

และผังเมือง และส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) ท�าการปรับปรุง LandsMaps 

โดยการเพิ่มเติมข้อมูลผังเมืองแนวเขตการใช้

ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) และทัศนียภาพ 

โดยรอบแปลงที่ดิน (Street View) นอกจากนี้

ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อ 

เดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าวและตรวจสอบ

สถานทีต่ัง้ส�านกังานเขตทีด่นิทีเ่กีย่วข้องได้อกีด้วย  

ในปี พ.ศ. 2563 มีผู้ใช้บริการ LandsMaps  

กว่า 19,000,000 ราย

	 	 	บรกิารที	่4	ตรวจสอบราคาประเมนิ	: 

กรมที่ดินร่วมมือกับกรมธนารักษ์ เปิดให้บริการ

ตรวจสอบข้อมลูราคาประเมนิทุนทรัพย์ของท่ีดนิ 

โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบราคาประเมิน 

ทุนทรัพย์ผ่าน SMARTLANDS ได้ทันที ท�าให้

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถทราบมูลค่า 

ของทรัพย์สินของตน และสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น ประกันหนี้จ�านอง 

ประกันผู ้ต้องหา หรือการจัดท�างบประมาณ 

เพือ่จัดซือ้ทีด่นิ เป็นต้น ซึง่ในการจดทะเบียนสทิธิ

และนิติกรรม การค�านวณเงินค่าธรรมเนียม 

ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ กรมที่ดินใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์

เป็นฐานค�านวณเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 

	 	 	บริการที่	 5	 ที่ตั้งส�านักงานที่ดิน	 : 

กรมท่ีดินพัฒนาเว็บไซต์กรมที่ดินเพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้กับประชาชนในการค้นหาที่ตั้ง

ส�านักงานที่ดิน พ้ืนที่ รับผิดชอบ หมายเลข

โทรศัพท ์และอีเมล ์ส�าหรับติดต ่อสอบถาม  

โดยเชื่อมโยงพิกัดของส�านักงานที่ดินทั้ง 461 

แห่งทั่วประเทศลงบน Google Maps ท�าให้

สามารถน�าทางด้วย GPS ได้ทันที

	 	 	บริการที่	 6	 ค�านวณภาษีอากร	 : 

กรมทีดิ่นพัฒนาโปรแกรมการค�านวณภาษอีากร 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให ้กับประชาชน  

ในการค�านวณค่าธรรมเนียมภาษีอากร ส�าหรับ

การท�านิติกรรมท่ีส�านักงานท่ีดิน โดยสามารถ

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้น 

ในการท�านิติกรรมประเภท ขาย ขายฝาก  

ให้ โอนมรดก จ�านอง และเช่า

	 	 	บรกิารที	่7	ขัน้ตอนการท�าธรุกรรม	: 

กรมทีดิ่นได้รวบรวมขัน้ตอนในการท�านติิกรรมต่าง ๆ  

เ กี่ ย ว กั บ ท่ี ดิ น ต า ม  “ คู ่ มื อ ป ร ะ ช า ช น ”  

ที่จัดท�าขึ้นตามพระราชบัญญัติการอ�านวย 

ความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของราชการ 

พ.ศ. 2558 ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ 

และสบืค้นได้สะดวกง่ายดายยิง่ขึน้บนโทรศพัท์มอืถอื

ผ่าน SMARTLANDS ได้ตลอดเวลา 

	 	 	บริการที่	 8	 นิติบุคคลจัดสรรที่ดิน	

อาคารชดุ	: กรมทีด่นิพฒันาโปรแกรมการค้นหา

ข ้อมู ลการจัดสรรที่ ดิ นและค ้นหาข ้อมู ล 

การจดทะเบียนอาคารชุด โดยสามารถสืบค้นได้

ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น 

บนโทรศัพท์มือถือผ่าน SMARTLANDS 
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	 	 	บริการที่	 9	 ค้นหาประกาศที่ดิน	 : 

กรมที่ดินได้พัฒนาเว็บไซต์ส�าหรับเผยแพร่

ประกาศส�านักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อรักษา

สิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต  

หรือเรียกว่า “e-LandsAnnoucement”  

เพิ่มเติมจากเดิมที่ประกาศในรูปแบบกระดาษ  

ณ ส�านักงานที่ดิน อาทิ จดทะเบียนอาคารชุด  

จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย  

ม.61 ใบแทน มรดก เป็นต้น ช่วยให้ประชาชน 

ไม ่ต ้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศของ

ส�านักงานที่ดินในต่างจังหวัดด้วยตนเอง ท�าให้

ประหยดัค่าใช้จ่ายควบคูไ่ปกบัสามารถรกัษาสทิธิ 

ในที่ดินของตนเอง

	 	 	บริการที่	 10	 เว็บไซต์กรมที่ดิน	 : 

กรมที่ดินอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

สามารถเข้าไปตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ  

เ กี่ ย ว กั บก รมที่ ดิ น ไ ด ้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซต ์ ห ลั ก 

อย่างเป็นทางการของกรมท่ีดิน ท่ีได้เชื่อมโยง 

เข้ากับแอปพลเิคชัน SMARTLANDS เรยีบร้อยแล้ว

ได้ทันที

	 	 	บริการที่	11	ร้องทุกข์	ร้องเรียน	: 

ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 

และติดตามเรื่องร ้องทุกข์ได ้ด ้วยตนเองกับ 

ศูนย์ด�ารงธรรมกรมที่ดินผ่านระบบอัตโนมัติ  

(e-Contacts DC) ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง  

บนแอปพลิเคชัน SMARTLANDS โดยไม่ต้อง 

เดินทางไปแจ้งเรื่องด้วยตนเอง 

	 	 	บริการที่	 12	 LINE	 @teedin :  

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 

COVID-19 และความนยิมการใช้งานแอปพลเิคชนั 

LINE ของคนไทย กรมที่ดินจึงได้พัฒนา LINE 

Official Account โดยใช้ชือ่ไอดว่ีา “@teedin”  

เพ่ืออ�านวยความสะดวกรวดเร็วให้กบัประชาชน 

ในการใช้บริการเก่ียวกับท่ีดินเบื้องต้น อาทิ  

การนดัหมายท�านติกิรรมล่วงหน้าผ่านระบบ LINE 

ของส�านักงานท่ีดิน ท้ัง 461 แห่งท่ัวประเทศ  

การค้นหาประกาศกรมที่ดิน การร้องเรียน  

ร้องทุกข์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปยัง

ส�านักงานท่ีดิน เพ่ือลดความแออัดในส�านักงาน 

เป ็นการเว ้นระยะห่างทางสังคม (Social  

Distancing) ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด – 19 

และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน 

	 	 	บริการที่	13	ข่าวจัดซื้อ	จัดจ้าง	: 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให ้กับประชาชน  

สร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

กรมที่ดินได ้เชื่อมระบบข้อมูลการประกาศ

ประกวดราคาด้วยวธิอีเิลก็ทรอนกิส์ (e-bidding) 

ของกรมท่ีดนิไว้บนแอปพลเิคชนั SMARTLANDS 

โดยประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้น

และตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี

อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

	 	 	บริการที่	14	ระบบ	ถาม	–	ตอบ	: 

กรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมระบบถาม-ตอบ หรือ 

FAQs : Frequently Asked Questions  
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เพือ่เป็นช่องทางการสือ่สารกบัประชาชน (Two-Way 

Communication) ในการสอบถามข้อมลูต่าง ๆ  

เกี่ยวกับที่ดินและให้ค�าตอบโดยเจ ้าหน้าที ่

ผู้เชี่ยวชาญจากส�านัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง

	 	 	บริการที่	15	ค่าใช้จ่ายการรังวัด	: 

กรมทีด่นิพฒันาโปรแกรมการตรวจสอบค่าใช้จ่าย

การรงัวดั (Survey Price) ตามท้องทีต่ัง้ของทีด่นิ

ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช่วยให้ประชาชน

สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอรังวัด

และสร้างความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

   บริการท้ัง 15 รายการน้ี สามารถ 

ใช้บริการได้ทันทีบนแอปพลิเคชัน “SMART-

LANDS” กรมท่ีดินจึงขอเชิญชวนทุกท่าน 

ท�าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMART-

LANDS” มาใช้งานได้ฟร ีไม่มค่ีาใช้จ่ายแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ท้ังโทรศัพท์ที่ใช้

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์

ค�าค้นหาว่า “SMARTLANDS” ใน App Store 

หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้

งานได้ทันที 

   นี่คือการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลของ

กรมทีด่นิมาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์กบัพีน้่อง

ประชาชน อย่างทัว่ถงึ (Digital Transformation) 

พร ้ อมรั บกั บการ เปลี่ ยนแปลงอยู ่ เ สมอ  

และสามารถตอบสนองตามเป้าหมายการพฒันา 

ที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่	 11	 ท�าให้เมือง 

และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย

ทั่วถึงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  

เ กิ ดผล เป ็ นรู ปธรรมสามารถจับต ้ อ ง ได ้  

และสามารถสร้างความสขุให้กบัพีน้่องประชาชน 

บนวิถีชีวิตปกติใหม่ในปัจจุบันอย่างแท้จริง



 1เรียบเรียงโดย กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

 ป ั จจุ บั น โลกมี ทิ ศทางการพัฒนา 

อย่างเป็นพลวัตร สภาพแวดล้อมทางสังคม 

จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น

ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี  

หรือแม้แต่วัฒนธรรม ล้วนเป็นปรากฏการณ ์

ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  อันส่งผลกระทบ 

ต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลง

ตามไปด้วย ความต้องการของมนุษย์เราจึงไม่มี 

ที่สิ้นสุด ขณะเดียวกันการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง 

ท�าให้สังคมมีการเจริญเติบโตรุดไปข้างหน้า 

อย่างต่อเนื่อง แต่ในความเป็นจริงความพร้อม

และโอกาสของคนในสังคมที่มีความแตกต่างกัน  

จงึเป็นไปได้ยากท่ีคนในสงัคมจะเข้าถงึการพฒันา

และการจัดสรรทรัพยากรในด ้านต ่าง ๆ  

ได้อย่างเท่าเทียมกันได้ทั้งหมด

 การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน อันมุ ่งเน้น 

ไปสู ่ สังคมที่ เท ่าเทียมกัน จึงเป ็นโจทย์ที่ม ี

ความท้าทายอย่างมาก ท่ามกลางความเจรญิเตบิโต 

ของสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง องค์กรต่าง ๆ ทุกระดับ 

ตั้งแต่ในระดับสากล ต่างชูนโยบายที่มุ ่งมั่น 

และตระหนกัถงึความส�าคญัของการแก้ไขปัญหา

ความเท่าเทียมกันภายในสังคม  เช่นเดียวกับ

องค ์การสหประชาชาติที่ ได ้ มีการก�าหนด 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable  

Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมาย 

ซ่ึงครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างรอบด้าน โดยมีเป้าหมาย

สูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหล่ือมล�้า 

โดยไม่ท้ิงใครไว้เบือ้งหลัง ไม่ท�าลายแหล่งทรัพยากร

และ ส่ิงแวดล ้อม รวมทั้ ง ให ้ความส� าคัญ 

ต่อการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน ทีจ่ะต้องร่วมกนั

ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ของประเทศไทย 

ล ้วนมีการน�าเป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  

(Sustainable Development Goals : SDGs) 

มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนพัฒนา

ประเทศกนัอย่างแพร่หลาย โดยมกีารบรูณาการ

เชือ่มโยงเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals : SDGs) เข้ากับภารกิจ

บทบำทของกรมกำรปกครองกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Sustainable Development)

          

กรมการปกครอง1
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ของหน่วยงาน ตลอดจนสร้างกลไกความร่วมมือ
กบัหน่วยงานและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เกดิ
การขับเคลื่อนจนสามารถบรรลุ เป ้าหมาย 
ได้ส�าเรจ็ ทัง้นี ้ กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานทีม่ี
ความใกล้ชดิกบัประชาชนอย่างมาก และตระหนกัถงึ
ทุ ก ข ์ สุ ข ข อ ง ป ร ะ ช า ช น อ ยู ่ ต ล อ ด เ ว ล า 
ตามค่านิยมขององค์กรท่ียึดมั่น “บ�าบัดทุกข์ 
บ� า รุ ง สุ ข”  จึ งมี ความมุ ่ ง มั่ นที่ จ ะพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ท่ัวประเทศภายใต ้ภารกิจของหน ่วยงาน 
ให ้สอดคล ้องและเ ช่ือมโยงกับเป ้ าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs)
 อย ่างไรก็ตาม การด�าเนินชีวิตของ
พลเมืองไทยตั้งแต่เกิดจนถึงตาย จ�าเป็นต้องมี 
สิ่งที่สามารถยืนยันสถานภาพของตัวบุคคลได้ 
นอกเหนือจากเอกสารทางราชการต ่าง ๆ  
หรอืหลักฐานอืน่ ๆ  แล้ว ตามกฎหมายพระราชบญัญตัิ
บั ต รประจ� าตั วประชาชน  พ .ศ .  2526  
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 ก�าหนดให้ 
ผู ้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์  
แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียน 
บ้านต ้องมีบัตรประจ�าตัวประชาชน และ 
ตามมาตรา 6 กรณีที่บัตรประจ�าตัวประชาชน
หมดอายใุห้ยืน่ค�าขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วันนบั
แต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุหรือจะขอมีบัตรใหม่ 
ก่อนวันที่ บัตรเดิมหมดอายุภายใน 60 วัน 
ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ จึงถือได้ว ่า 
บัตรประจ�าตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการ 
ที่มีความส�าคัญอย่างมาก โดยเป็นสิ่งที่สามารถ
ยืนยันสถานภาพ การเป็นคนไทยของตัวบุคคล
ตามกฎหมายได้ง่ายที่สุด

 ความส�าคัญของการมีบัตรประจ�าตัว
ประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้ 
เนื่องจากกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ของตัวบุคคล 
หากบุคคลใดมีบัตรประจ� า ตัวประชาชน  
ก็จะสามารถใช้สิทธิขอรับสวัสดิการต่าง ๆ 
หรือติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ 
เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
การออกหนั งสื อ เดินทางอิ เล็ กทรอนิกส ์  
การตดิต่อขอไฟฟ้าและน�า้ประปา การขอรบัทนุ 
การศกึษา บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ การขอรบัความช่วยเหลือ
จากโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจน 
การติดต่อด�าเนินการเรื่องต่าง ๆ กับภาคเอกชน 
ไม่ว่าจะเป็นการท�านติกิรรมสญัญาหรอืธุรกรรมต่าง ๆ 
การเปิดบัญชีธนาคาร การส่งพัสดุทางไปรษณีย์
กต้็องใช้บตัรประจ�าตวัประชาชนในการตรวจสอบ
ข้อมลู และระบตุวัตน เป็นต้น 
 ขณะท่ีบุคคลมีบัตรประจ�าตัวประชาชน
ถูกต้องตามกฎหมายสามารถเข้าถึงสวัสดิการ
และสิทธิต ่ า ง  ๆ  จากภาครั ฐ ได ้ทั้ งหมด  
รวมทัง้การเข้ารับบริการจากภาคเอกชนได้สะดวก 
และไม่ยุง่ยาก แต่ในทางตรงกนัข้ามส�าหรบับคุคล 
ท่ีไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน ย่อมเป็นไปได ้
ยากที่จะเข ้าถึงบริการภาครัฐและเอกชน 
หรือถูกจ�ากัดสิทธิ  และสวัสดิการต ่าง ๆ  
จนขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
ป ัญหาดังกล ่าวที่ เกิดขึ้นจึงสะท ้อนให ้เห็น 
ถึงความส�าคัญของบัตรประจ�าตัวประชาชน 
ทีจ่ะน�าไปสูก่ารขจดัความเหลือ่มล�า้ภายในสงัคม 
และปรับปรุง การให ้บ ริการของภาครัฐ 
ใ ห ้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั่ ว ถึ ง พ ล เ มื อ ง ทุ ก ร ะ ดั บ 
ของประเทศให้ได้รับสิทธิและสวสัดิการแห่งรฐั
อย่างเท่าเทยีมกนั
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	 กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลกั

ในการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข ้อมูล

ประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage  

Center) เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน 

ของส่วนราชการต่าง ๆ (Gate Way) โดยให ้

ส ่วนราชการจัดท�าฐานข ้อมูลของตนเอง 

ตามอ�านาจหน้าท่ีผ่านการใช้เลขประจ�าตัว

ประชาชน 13 หลกั เป็นดชันใีนการจดัเก็บข้อมลู 

และเป ิด ให ้หน ่ วยงานต ่ า ง  ๆ  น� า ไปใช ้ 

ในการอ�านวยความสะดวกและให ้บริการ 

แก่ประชาชนเพ่ือปรับปรุงการบริการภาครัฐ 

ให ้รองรับการใช ้ บัตรประจ�าตัวประชาชน 

แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการติดต่อ

ราชการแทนการเรี ยกใช ้ส� า เนา เอกสาร  

เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมาย “บัตรใบเดยีวรบับรกิารจากรฐั 

ได้ทุกเรื่อง ทุกที่ ไม่ต ้องมีส�าเนาเอกสาร” 

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้รับบริการ  

ลดขั้นตอนการปฏิบัติ งานของหน ่วยงาน  

และลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

 นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาสัญชาต ิ

และสถ านะบุ ค คล  เ ป ็ นภ า รกิ จ ส� า คัญ 

และถู กน� ามาบรรจุ เป ็ น โครงการส� าคัญ 

ของกรมการปกครอง เพื่อใช ้เป ็นแนวทาง 

ในการด�าเนินงานขององค์กร ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ได้ถูกขับเคลื่อนภายใต้โครงการ

ส�าคญัของกรมการปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA  

Excellence 2020) โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหา

สัญชาติและสถานะบุคคลตามพันธกรณี 

ระหว่างประเทศ (Ending Statelessness) 

จ�านวน 13,300 คน ซึ่งผลการด�าเนินงาน 

ดังกล่าวสามารถอนุมัติให้สัญชาติและก�าหนด

สถานะบุคคล รวมทั้งส้ิน 14,627 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 109.97 จากยอดเป้าหมาย อีกท้ัง 

มีการจัดท�าโครงการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ

ของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะ 

บุคคล โดยก�าหนดอ�าเภอน�าร่องจังหวัดละ  

1 อ�าเภอ (ยกเว้นจังหวัดกาญจนบุรี 4 อ�าเภอ) 

รวมท้ังส้ิน 79 อ�าเภอ ตลอดจนมีการด�าเนิน

โครงการตรวจสารพนัธกุรรมเพือ่การแก้ไขปัญหา

สถ านะและสิ ท ธิ ข อ ง คน ไทยที่ ต กหล ่ น 

ทางทะเบียนราษฎร โดยมีการปรับเปลี่ยน 

มาใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วย 

ในการบันทึกข้อมูล ของผู ้ที่มีปัญหาสถานะ 

และคู่ตรวจอ้างอิงในระบบการตรวจสอบสาร

พันธุกรรม (DNA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา

สถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล ่นทาง

ทะเบียนราษฎร 

 ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กรมการปกครองได ้มีการก�าหนดโครงการ 

ส�าคญัของกรมการปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New 

Normal 2021) เพื่อเป ็นกรอบแนวทาง  

ในการขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญของหน่วยงาน	

10	 โครงการ  ได ้แก ่  โครงการจิตอาสา

พระราชทาน การขยายผลโครงการอันเนื่อง 
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มาจากพระราชด�าริ  การปกป ้องเทิดทูน 
สถาบันหลักของชาติ ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ 
“อ�าเภอด�ารงธรรม” สัญชาติและสถานะบุคคล 
อ�าเภอ...วิถีใหม่ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
“หมู ่บ ้าน อยู ่ เย็น” อ�าเภอมั่นคง สีขาว  
ปลอดยาเสพติด อ�าเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” 
และอ�าเภอมั่นคง
 ทั้ ง นี้  ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า สั ญ ช า ต ิ
และสถานะบุคคล ภายใต ้โครงการส�าคัญ 
ของกรมการปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New 
Normal 2021) ได้มีการก�าหนดเป้าหมาย  
ในการอนุมั ติ สัญชาติ ไทยตามคุณสมบั ติ 
ของกฎหมาย จ�านวน 14,000 คน รวมทั้งบุคคล
ไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทย ได้สัญชาติไทย
ตามคุณสมบัติ ท่ีกฎหมายก�าหนด สามารถ 
รับสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่างเสมอภาค  
เท่าเทียม และเป็นธรรม และลดปัจจัยเสี่ยง 
ต่อการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ ตลอดจนบุคคล
ต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้รับการพัฒนา 

สถานะคนต ่ า งด ้ า ว เข ้ า เมื อ งฯ  ถู กต ้ อ ง 
ตามคณุสมบติัของกฎหมายและเป็นธรรม อกีทัง้ 
ยังมีการจัดต้ังคลินิก และชุด Mobile Team 
แก้ไขปัญหาเร่ืองสัญชาติและสถานะบุคคล  
จั ด ให ้ มี อ� า เ ภอต ้ นแบบกา รด� า เ นิ นก า ร 
ด้านสัญชาตแิละสถานะบุคคล  ซึง่ต้องมกีารด�าเนนิการ 
โดยยดึหลักความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต 
ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 10  
ลดความเหลื่ อมล�้ า โดยการสร ้ า ง โอกาส 
ทีเ่ท่าเทยีมกนั และเป้าหมายที ่16 ส่งเสรมิสงัคม
ที่ ส งบสุ ขและครอบคลุ ม เพื่ อการพัฒนา 
ที่ ยั่ ง ยื น  ให ้ทุ กคนเข ้ าถึ งความยุ ติ ธรรม  
และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ  
และครอบคลุมในทุกระดับ
 ก า ร ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ส� า คั ญ 
ของกรมการปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New 
Normal 2021) ที่มีการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
สัญชาติและสถานะบุคคลสะท้อนให้เห็นว่า 
หน่วยงานให้ความส�าคัญต่อสถานะและสิทธิ 
พลเมืองของรัฐ อันจะน�าไปสู่การเข้าถึงสิทธ ิ
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ขั้นพื้นฐานที่พลเมืองของประเทศพึงมีสิทธ ิ
ที่จะได้รับจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดกิจกรรม 
Kick off โครงการส�าคัญของกรมการปกครอง 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ  
10 โครงการส�าคัญสู่การเป็นกรมการปกครอง 
วถิใีหม่ (10 Flagships to DOPA New Normal 
2021 )  ซึ่ ง จัดขึ้ น  ณ ท่ีท� าการปกครอง 
อ� า เ ภอแม ่ อ าย  และที่ ท� า ก า รปกครอ ง 
อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการมอบ 
บัตรประจ�าตัวประชาชนให้แก่ผู ้ได้รับอนุมัติ
สัญชาติไทย จ�านวน 20 ราย เพื่อเป็นการมุ่งมั่น
ที่จะยกระดับงานบริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล  
ให้ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 
 นอกจากนี้ กรมการปกครองยังมุ่งมั่น 
ท่ีจะขับเคลื่อนการด�าเนินภารกิจของหน่วยงาน
ตามกรอบแนวทางของเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ภายใต้โครงการส�าคญัของกรมการปกครอง 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships 
to DOPA New Normal 2021) ในการยกระดบั
งานบริการของศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ “อ�าเภอ
ด�ารงธรรม” เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และความเดือดร้อน 
ของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ขจัดปัญหา 
ที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าตลอดจนส่งเสริม 
และเสริมสร้างให้สังคมเกิดความสงบสุข

 AA ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ	“อ�าเภอ
ด�ารงธรรม” เป็นการด�าเนินงานตามภารกิจ
ส�าคัญของกรมการปกครองท่ีให้ความส�าคัญ 
ต่อการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยมีบทบาทในการอ�านวยความยุติธรรม 
แก่ประชาชนอย่างจริงจัง จึงเปรียบเสมือน 
การอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือประชาชน พร้อม
เป็นที่พึ่งพาในยามล�าบากได้ ถือเป็นการมุ่งเน้น
ให้ประชาชนสามารถเข ้าถึงความยุติธรรม 
ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยมีลักษณะ
การท�างานเชิงรุกทุกพื้นที่ทั่ วประเทศไทย  
หากประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน ก็จะมีโอกาสในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมได้มากขึ้น 
ประชาชนท่ีเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม 
ได้น้อย ก็ยังมีช่องทางที่จะสามารถขจัดปัญหา
ความเดือดร้อนที่เผชิญอยู่ได้ จึงเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดความเท่าเทียมและความสงบสุขภายใน
สังคม
 ทั้ งนี้  ผลการด�า เนินงานที่ ผ ่ านมา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงมกีารด�าเนนิงาน
ภายใต้โครงการส�าคัญของกรมการปกครอง  
(10 Flagships for DOPA Excellence 2020)  
โดยมีการคัดเ ลือกศูนย ์ด�ารงธรรมอ�าเภอ 
อัจฉริยะต้นแบบ จ�านวน 76 แห่ง โดยให้มี 
การด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ 
ของศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอให้เป็นไปตามแนวทาง
ทีก่รมการปกครองก�าหนด และมผีลการด�าเนนิงาน
ในการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ที่มีผลงาน 
เป็นท่ีประจักษ์ และสามารถน�ามาเป็นต้นแบบ 
ให้กับศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภออื่น ๆ ได้
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การแก้ไข

เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด�ารงธรรม 

อ�าเภอ จ�านวน 878 แห่ง ทั่วประเทศด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  

รวมทั้งสิ้น 27,622 เรื่อง โดยแก้ไขส�าเร็จ  

24,815 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.83 และเรื่อง

ทลูเกล้าฯ ถวายฎกีา จ�านวน 81 เรือ่ง ด�าเนนิการ

แล ้วเสร็จ จ�านวน 55 เรื่อง อยู ่ระหว ่าง 

ด�าเนินการ จ�านวน 26 เรื่อง โดยมีการแจ้ง 

เร่งรัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

 ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กรมการปกครองยั งมุ ่ งมั่ นการยกระดับ 

การให้บรกิารศนูย์ด�ารงธรรม “อ�าเภอด�ารงธรรม” 

อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การด�าเนินโครงการส�าคัญ

ของกรมการปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New 

Normal 2021) โดยมีการต่อยอดและพัฒนา

ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภออัจฉริยะต้นแบบอ�าเภอ

น�าร่อง จ�านวน 76 แห่ง ติดตามและเร่งรัด 

การแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา  

(ปี พ.ศ. 2555 – 2564) จ�านวน 406 เรื่อง 

อกีทัง้พัฒนาระบบการรบัเร่ืองร้องเรยีนร้องทุกข์ 

ในระบบออนไลน ์  ตลอดจนยกระดับการ 

บริการระบบ e-DOPA  
License นอกจากน้ี 
ยั งมีการมุ ่ ง เน ้นให ้ม ี
ก า ร ใ ช ้ ก ล ไ ก ข อ ง 
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการแก ้ ไ ขป ัญหา 
ในระดับหมู ่บ ้าน โดย
ส า ม า ร ถ ไ ก ล ่ เ ก ลี่ ย 
ข้อพิพาทต่าง ๆ ให้ยุติ 
ในระดับพ้ืนที ่ไม่ให้เร่ือง
ด� า เนิน ไป ถึ งชั้ นศาล  
เพื่อยุติระดับความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น  
ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมสร้าง 
ความสงบสุขภายในพื้นที่ ตลอดจนลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากมีความขัดแย้งยืดเยื้อ
กันต่อไป 
 อย่างไรกต็าม กรมการปกครอง เลง็เหน็ถงึ
ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า 
และความเท่าเทียมกันภายในสังคม จึงด�าเนิน
ภารกิจของหน่วยงานสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs) โดยยกขึ้นมาเป็นวาระหลัก 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานที่จะสามารถ 
ขับเคลื่อนเป ้าหมายได ้อย ่างเป ็นรูปธรรม 
และเป ็นที่ ประจั กษ ์  โดย เฉพาะการให  ้
สถานะและสิทธิแก่พลเมืองของรัฐ เป็นส่ิงท่ี
สะท้อนถึงความเท่าเทียมกันของคนในสังคม  
อันเป ็นสิทธิ พ้ืนฐานท่ีพึงได ้ รับอย ่างท่ัวถึง  
พร้อมท้ังการอ�านวยความเป็นธรรมกเ็ป็นช่องทาง
ที่ทุกคนสามารถเข ้ าถึ งและได ้รับบริการ 
ได ้อย ่างเท ่าเทียมกันทุกคน ไม ่แบ ่งแยก 
ความแตกต่างใด ๆ ทั้งสิ้น อันเป็นหน้าที่ 
ของฝ่ายปกครอง คอื ท�าให้ประชาชนทกุข์น้อยลง 
สุขมากขึ้น
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กรมการพัฒนาชุมชน1

1เรียบเรียงโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

Oโลกท่ีเปลี่ยนไป	 วิกฤติที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญ	O
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. พ.ศ. 2547 ให้ปวงชน

ชาวไทยเป็นภาพประเทศไทยมีระเบิดล้อมอยู่  

4 ลูก มีภาพเรือส�าเภาก�าลังล่มและข้อความ 

“สามัคคีเป็นพลัง	 ค�้าจุนแผ่นดินไทย” ซึ่งเป็น 

ส.ค.ส. ส่งความสุขที่สื่อความหมายที่ทรงพลัง 

ต ่อความคิดผู ้คนมากที่สุดครั้ งหนึ่ ง ในโลก  

มีการตคีวามหมายระเบดิ 4 ลกู หมายถึง วกิฤต 4 ด้าน 

ได้แก่ 1. ภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Crisis) 2. วิกฤตโรคระบาด 

(Epidemic Crisis) 3. วกิฤตเศรษฐกจิ (Economic 

Crisis) 4. วกิฤตความขัดแย้งทางสงัคม (Political/

Social Crisis) และในปัจจุบันนี้ เราทุกคน 

ได้พบกับปรากฏการณ์ ตามค�าเตือนจาก ส.ค.ส. 

พระราชทานเมื่อ 16 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน 

ส.ค.ส ก็ยังมีค�าส�าคัญ คือ “สามัคคีเป็นพลัง	

ค�า้จนุแผ่นดินไทย” เสมอืนลายแทงหนทางออก

จากปัญหาทั้งมวล

	 เ รามาถึ ง จุดนี้ ไ ด ้ อย ่ า ง ไร? 	 จาก

สถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ทั้ งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

และวิทยาการสมัยใหม่อื่น ๆ การชะลอตัว 

ของเศรษฐกิจทั่วโลก การเติบโตของสังคมเมือง 

และสิ่งแวดล้อมที่มีความเสื่อมโทรม ส่งผลให้

ประเทศไทยประสบปัญหาที่มีความรุนแรง 

และซับซ้อนมาก เช่น มิติด้านสังคม จากข้อมูล

รายงานความเหลือ่มล�า้ Global Weaith Report 

2018 ของ Credit Suisse พบว่าประเทศไทย 

ติดอันดับหนึ่งของโลกด้านความเหลื่อมล�้า 

ของทรัพย์สิน โดยคนไทยท่ีรวยที่สุดมีเพียง 

ร้อยละ 1 แต่ถือครองทรัพย์สินร้อยละ 66.9  
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ของทรพัย์สนิท้ังประเทศ ข้อมลูของสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ  นับตั้ งแต ่ป ี  

พ.ศ. 2560 หนีส้นิครวัเรอืนไทยสงูเป็นอนัดบัสอง 

ของเอเชีย รองจากเกาหลีใต้ และติดอันดับ 11 

ของโลก จาก 74 ประเทศ ท่ามกลางเศรษฐกิจ 

ทีมี่แนวโน้มชะลอตวัความเหลือ่มล�า้ท่ียงัแก้ไม่ตก

ปัญหาสังคมหลายเร่ืองที่ก�าลังเผชิญ อีกหนึ่ง

ปัจจัยที่ก�าลังสะท้อนให้เห็นว่าเป็นสัญญาณ 

ที่น ่ากังวล ก็คือปัญหาการว่างงาน เห็นได้ 

จากข ้อมูลการส�ารวจสภาวการณ ์ท�างาน 

ของประชากร ส�านักงานสถติแิห่งชาตใินเดือนตลุาคม 

พ.ศ. 2562 พบว่ามีผู้ว่างงานกว่า 3.5 แสนคน 

หรือคิดเป ็นร ้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบ 

กับช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ. 2561 

 อีกปัญหาส�าคัญที่มีผลต่อสภาวการณ์

ด�ารงอยู ่ของคนไทย คือ การประสบปัญหา 

สภาพแวดล้อมเลวร้ายอย่างครบถ้วนทุกด้าน  

ไม่ว่าจะเป็นอากาศ ผืนดิน และท้องน�้า ทั้งน�้าจืด

และน�้าทะเล ปัญหาการใช้สารเคมี ในการท�า 

การเกษตร และเราทุกคนจึงมีโอกาสรับสารเคมี

เหล่าน้ีเข้าสู่ร่างกายผ่านการบริโภคพืชผักผลไม้

เพราะการตกค้างของสารเหล่าน้ี จากสภาพ

ปัญหาที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

ที่มีความผันผวน รุนแรง และมีความซับซ้อน 

มากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและวาง

ร า ก ฐ า น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ร ะ ย ะ ย า ว ใ ห ้  

มุ ่ งผลสัมฤทธิ์  และสอดคล ้อง เชื่ อม โยง 

กบัเป้าหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ให้ความส�าคัญ

กับการก� าหนดทิศทางการพัฒนา ท่ีมุ ่ งสู ่ 

การเปลีย่นผ่านประเทศไทยจากประเทศทีม่รีายได้

ปานกลางไปสูป่ระเทศทีม่รีายได้สงู มคีวามมัน่คง

และยั่งยืน สังคมอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุข  

โดยอาศยัหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการ 

บนทางสายกลางเพื่อ “ความสุขของคนไทย 

ทุกคน”

 เศรษฐกจิพอเพียงสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื 
 ปรั ชญาของ เศรษฐ กิจพอ เพี ย ง  

เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่สังคมไทย 

ต้ั ง แ ต ่ พุ ท ธศั ก ร าช  2 517  หลั ก ส� า คั ญ 

ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  

เป็นหลกัการทีมุ่ง่ “ความสขุ” และ “ประโยชน์สขุ” 
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ของประชาชนและสงัคม “ความสขุ” เป็นสภาวะ

ทางจิตใจที่เป็นบวก เป็นผลมาจากทั้งปัจจัย

ภายนอก คือ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

และสิ่งแวดล้อม และปัจจัยภายใน คือ ระดับ 

สติป ัญญา วิธีคิด หลักคุณธรรมจริยธรรม 

ของบุคคลน้ัน “ประโยชน์สขุ” คือสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

ต ่อสาธารณะและน�ามาซึ่ งความสุข สงบ  

และเจรญิก้าวหน้าของสงัคม การจะบรรลสุูค่วามสขุ

และประโยชน์สุข คือมิติต ่าง ๆ ของชีวิต 

และสังคมมีความสุข สงบ สมดุล พร้อมรับ 

กับความเปล่ียนแปลง มิติที่หลักปรัชญา 

ขอ ง เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ใ ห ้ ค ว ามส� า คั ญ 

คือ มติสิงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และวฒันธรรม 

ส�าหรบัเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals : SDGs) เป็นเป้าหมาย

เก่ียวกับการพัฒนาระดับนานาชาติ โดยมุ่งหวัง

ให้ทุกประเทศด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

ภายในปี พ.ศ. 2573 เพือ่สร้างอนาคตของทกุคน

ให ้มีคุณภาพชีวิต ท่ีดี ในทุกมิติอย ่าง ท่ัว ถึง 

และเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยก ซึ่งครอบคลุม 

ทั้งมิติสังคม (People) เศรษฐกิจ (Prosperity) 

สิ่งแวดล้อม (Planet) สันติภาพ (Peace)  

และหุน้ส่วนการพฒันา (Partnership) โดยมจีดุเน้น

ทีส่�าคญัของเป้าหมาย SDGs คอื การมุง่ทีจ่ะก�าจดั

ความยากจนในทุกมิติ  ลดความเหลื่อมล�้า 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง

สภาพแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

อย่างไรกด็ ีปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหาท่ีเชือ่มโยงกัน

อย ่างซับซ ้อน การพัฒนาอย ่างบูรณาการ  

(Integrated Development) จึงเป็นหลัก 

ที่ส�าคัญและจ�าเป็นต้องใช้ศาสตร์หลายศาสตร์  

และความร่วมมอืจากหลายภาคส่วน จึงจะน�าไป

สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้น้อมน�า 

ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง 

มาเป็นแนวทางการด�าเนินงานพัฒนาชุมชน 

และขับเคลือ่นภารกจิ โดยยดึเป้าหมายสูก่ารพฒันา

ที่ยั่งยืน โครงการส�าคัญที่ได้รับความไว้วางใจ 

จากกระทรวงมหาดไทย ได้แก่	“โครงการพฒันา

หมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการน้อมน�า 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาสูก่ารปฏบิติั

ให้เป็นวิถีชีวิต โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน 

ทุกครัวเรือนได้พัฒนาตนเอง “บนรากฐาน 

ของวัฒนธรรมไทยและภูมิสังคม”	ยึดแนวทาง 

การพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง  

และความไม่ประมาท ค�านงึถงึความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันในตัวเอง 

ตลอดจนใช้ความรู ้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

ในการด�ารงชวีติ อย่างมสีต ิปัญญา และความเพยีร 

ซ่ึงจะน�าไปสู่ ”ความสุข” ในการด�าเนินชีวิต

อย่างแท้จริง โดยเน้นกระบวนการท�างาน 

อ ย ่ า ง มี ล� า ดั บ ขั้ น แ ล ะ ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ 

กับภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือเป้าหมาย

ส�าคัญ คือ “การมีพอกินพอใช้ของประชาชน”	

คอื การสร้างความสขุและความเข้มแขง็ในระดบั

ครัวเรือน เพ่ือให้เป็นฐานทีม่ัน่คงของชมุชนสังคม

และประเทศชาติ มุ่งสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

โดยกรมการพัฒนาชุมชนก�าหนดกิจกรรม 

ที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้ 
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	 		กิจกรรมแรก คือ การน้อมน�า

โ ค ร ง ก า รบ ้ า นนี้ มี รั ก 	 ปลู ก ผั ก กิ น เ อ ง  

ในพระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

มาขยายต่อยอดสู ่กิจกรรม แผนปฏิบัติการ  

90 วัน “ปลกูผกัสวนครวั	เพือ่สร้างความมัน่คง

ทางอาหาร” ระยะที่ 1 ด�าเนินการระหว่างวันที่ 

1 เมษายน - 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 มีครวัเรอืน

เป้าหมายทั้งหมดจ�านวน 12.9 ล้านครัวเรือน 

ครวัเรอืนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 12,601,491 ครวัเรอืน 

คิดเป็น 97.11% ท�าให้มีผักกินเองในบ้าน 

โดยทีไ่ม่ต้องซือ้หา	“ปลกูผกัทีก่นิ	กนิผกัทีป่ลกู” 

ประหยดัรายจ่ายคดิเป็นมลูค่า 600 ล้านบาท/วนั 

หรือ 18,000 ล้านบาท/เดือน รวมแล้วประหยัด

ได้กว่า 200,000 ล้านบาท/ปี (มลูค่าผกั 50 บาท/

ครวัเรอืน/วนั) สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื เกดิการแบ่งปันกนั

ระหว ่างเพื่อนบ ้าน มีมากน�ามาจ�าหน ่าย 

สร ้างรายได ้ให ้ครอบครัว และเป ็นพืชผัก 

ที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพ การขับเคลื่อนกิจกรรม

ต่อเนื่องในระยะที่ 2 “สร้างวัฒนธรรมปลูกพืช

ผักประจ�าครัวเรือน” เป ็นการผนึกก�าลัง 

ทั้งระบบ ท�าให้ครบวงจร ส่งเสริมการปลูก 

ผักสวนครัวแบบเข ้าถึงทุกครัวเรือน และ 

สร้างเครือข่ายขยายผล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

อย่างแท้จริง เริ่มจาก “ความต่อเนื่องคือพลัง” 

ส่งเสริมการปลูกพืชผักที่ปลูกอยู่แล้วให้เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง ปลูกพืชผักเพิ่มเติมจากเดิม  

“ท�าเป็นบ้าน	 สานเป็นกลุ่ม” ส่งเสริมให้เกิด 

การรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกิน

ให ้ มี มูลค ่า เพิ่ม  “ชุมชนสี เขียวเป ็นมิตร 

กบัส่ิงแวดล้อม” สร้างจิตวญิญาณรกัสิง่แวดล้อม 

“จากวัฒนธรรม	 สู่นวัตกรรม” ส่งเสริมให้เกิด

นวัตกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัอาหารและของใช้ต่าง ๆ  

ในชีวิตประจ�าวันจากพืชผัก อาหารรักสุขภาพ 

อาหารรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน 

น�าไปสู ่  “ชุมชนเ ก้ือกูล	 เ พ่ิมพูนสามัคค	ี 

วถีิพอเพียง” ทีส่ามารถดูแล ช่วยเหลือ และแบ่งปัน 

จัด ต้ั ง ศูนย ์ ขยาย เม ล็ด พันธุ ์ หรื อต ่ อยอด 

ในรูปแบบอื่น ๆ การขับเคลื่อนครั้งนี้มุ ่งหวัง 

ให้เกิด “ความมั่นคงทางอาหาร” อย่างแท้จริง

ในทุกชุมชนท่ัวประเทศ ท�าให้พ่ีน้องประชาชน 

มีพืชผักปลอดภัยไว้กินเอง และแบ่งปัน รวมถึง 

ขยายผลต่อยอดสร้างรายได้ และสิ่งส�าคัญ  

เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที	่2	ยตุคิวามหวิโหย	บรรลคุวามมัน่คง

ทางอาหาร	 ยกระดับโภชนาการ	 ส่งเสริม

การเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

 นอกจากการส่งเสรมิการสร้างความมัน่คง

ทา งอ าหา ร เพื่ อ ใ ห ้ สม าชิ ก ในครั ว เ รื อน 

มีอาหารสะอาดปลอดภัยแล้ว ยังมีกิจกรรมที ่

ส่งเสริมให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการบริหาร

จัดการขยะในครัวเรือนในรูปแบบที่เหมาะสม  

มีการแยกขยะ การท�าขยะเปียก เพื่อเป็นปุ๋ย

บ�ารุงดินและพืช รวมไปถึงการจัดการบ้านเรือน

ให้น่าอยูถ่กูสขุลกัษณะ การใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า 

เป็นการ “สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน” น�ามาซึ่ง 
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“การมี สุ ขภาพและความ เป ็ นอยู ่ ที่ ดี ”	 

ของคนในครอบครัว รวมไปถึง “การสร้าง

ภูมิคุ ้มกันทางสังคม” ด้วยกิจกรรมการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การช่วยเหลือ 

เอื้อเฟื ้อแบ่งปันและการดูแลชุมชนและสังคม 

ส่วนรวม นบัเป็นการสร้างความเข้มแข็งในระดับ

ครัวเรือนซึ่ งเป ็นรากฐานส�าคัญของชุมชน 

และประเทศ

	 		กิ จกรรมที่ สอง  ด ้ วยภารกิ จ 

การส่งเสรมิการน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียงสู ่พี่น ้องประชาชนปฏิบัติจนเป็นวิถี 

ประกอบกับปรากฏการณ์ และสภาพปัญหา 

สิ่งแวดล้อม น�้าท่วม วาตภัย ภัยแล้ง ระบบนิเวศ

เสื่อมโทรม รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัส โควิด 19 ปัญหาวิกฤตทางสังคม 

ความยากจน หนี้สินเฉลี่ยรายครัวเรือนสูงขึ้น 

ตกงานถูกเลิกจ้าง โรงงานปิด ความเหลื่อมล�้า 

ทางสงัคม ตลอดจนระบบการผลติทางการเกษตร

ที่มีความสัมพันธ ์ต ่อ เนื่ องกับความมั่นคง 

ด้านอาหารและน�้า กรมการพัฒนาชุมชน 

จงึได้ด�าเนนิการ “พฒันาพืน้ทีต้่นแบบการพฒันา

คณุภาพชวีติตามหลกัทฤษฎใีหม่	ประยกุต์สู่	โคก	

หนอง	นา	โมเดล” โดยมุง่หวงัให้พีน้่องประชาชน

ในชนบทซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีศักยภาพ 

ในการบริหารจั ดการพื้ นที่ ใ ห ้ เหมาะสม 

อย่างเป็นระบบ เป็นการพฒันาคณุภาพชวีติทีย่ัง่ยนื 

โดยมีกระบวนการส�าคัญ ได้แก่ 

  โครงการ “ศูนย์ศึกษาและพัฒนา

ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างศูนย์เรียนรู้ศาสตร์

พระราชาน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่วิถีชีวิต ส�าหรับฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนและบุคลากร 

ใน 7 ภาคี ได้แก่ ภาครฐั	ภาควชิาการ	ภาคศาสนา	

ภาคประชาชน	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	

ภาคสื่อมวลชน ให ้มีความรู ้  ความเข ้าใจ  

ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการแก้ไข

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม 

รวมทั้ง เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ 

ทัง้ 7 ภาคี ด้วยการบรูณาการการท�างานแบบมส่ีวนร่วม 

ด�าเนินการในพ้ืนท่ีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 

11 แห่ง และขยายผลในพืน้ทีวิ่ทยาลยัการพัฒนา

ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพด้านทุนชุมชน

ของกรมการพัฒนาชุมชน และพื้นที่ชุมชน 

และเครือข่ายการพัฒนาอีก 21 แห่ง รวมเป็น  

32 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยกระดบั

เป ็นศูนย ์ต ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 

โมเดล” 

 โดยมีเป้าประสงค์ส�าคญั คอื การเสริมสร้าง

ความรู้ การพัฒนาคน และสร้างความเข้มแข็ง  

ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ พ่ึ ง พ า ต น เ อ ง 

โดยการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาเป ็นฐานในการด�ารงชีวิตให ้มี

ศูนย์กลางและเครือข่ายรองรับการด�าเนินการ 

การฝึกอบรม การสร้างองค์ความรู ้ในการ

ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหา

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

รวมทั้งการประสานงานช่วยเหลือในยามเกิด 

ภัยพิบัติ ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในประเทศได้ 

รวมท้ังเป็นการป้องกันปัญหาและลดผลกระทบ

ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม ประกอบกบัเป็นต้นแบบ 

ในการแก้ปัญหาการบรหิารจดัการน�า้ท่วม น�า้แล้ง  

น�า้เสยี มกีารเพิม่พืน้ทีส่เีขียวและแหล่งน�า้เพิม่ขึน้
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จากการด�าเนินการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่

ตามศาสตร์พระราชาที่สอดคล้องกับสภาพ 

ภูมิสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

อย่างยัง่ยนืตามทีอ่งค์การสหประชาชาตกิ�าหนดไว้

  โครงการ “เสริมสร้างและพัฒนา

ผู้น�าการเปล่ียนแปลง” เพื่อพัฒนาผู้น�าชุมชน 

ให้เป็นแกนน�า ในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง

ด้วยการเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักทฤษฎีใหม่มาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของตน 

เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน  

จ�านวน 1,500 คน และสร้างเครือข่ายผู ้น�า 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  

รูปแบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  

โดยจัดกระบวนการเรียนรู ้ด้วยการฝึกปฏิบัติ 

ผ่านกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในพื้นท่ีแปลง

ผู้น�าต้นแบบมากกว่า 4,500 ครั้ง เกิดเครือข่าย

ผู้น�าการพัฒนาคุณภาพชีวิต 22,500 คน 

 โดยมีเป้าประสงค์ส�าคัญ คือ การพัฒนา

พื้นที่การเรียนรู ้แปลงผู ้น�าต้นแบบในรูปแบบ 

“โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนในชุมชน 

การบรหิารจดัการพืน้ที ่ดนิ น�า้ ป่า และการเรยีนรู้

ด ้ านกสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัว เรือน 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ม่ันคงและยั่งยืน 

รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู ้ต ้นแบบในชุมชนได้ 

เป็นการเช่ือมต่อการเรยีนรูเ้พือ่การพฒันาชมุชน

อย่างยั่งยืนด้วยความพอเพียง โดยการบริหาร

จัดการพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ อาหาร พลังงาน 

และทรพัยากรของครวัเรอืนอย่างยัง่ยนื  โดยเฉพาะ

พื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนในชนบท 

เป็นการสร้างภมูคิุม้กนัทีส่�าคญัทัง้ด้านเศรษฐกจิ 

สังคม พลังงาน และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นท้ังการแก้ไข

ป ัญหาและพัฒนาสู ่ ความยั่ งยืน รูปแบบ 

การบริหารจัดการน�้าและพ้ืนท่ีการเกษตรด้วย 

“โคก	 หนอง	 นา	 โมเดล”	 เป ็นทางเลือก 

และทางออกสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื และสอดคล้อง

กับวิถีของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

 จากพืน้ท่ีต้นแบบการพฒันาคณุภาพชีวิต
สู่การขยายผลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ด้วยภารกิจส�าคญัของกรมการพฒันาชมุชน

ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ รษฐกิ จ ฐ าน ร า ก ให ้ มั่ น ค ง  

เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

จึ ง น� า ไ ป สู ่ ป ฏิ บั ติ ก า ร แ บ บ บู ร ณ า ก า ร 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน 4 มิติ คือ คน ความรู้ 

เครือข่าย และการขยายผล เพื่อวางรากฐาน 

การ พัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากของชุมชน 

ให้แข็งแกร่งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงและการด�าเนินงานในระยะยาวเพื่อให้

สอดคล้องกับการด�าเนินงาน “แผนปฏิบัติการ 

ขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมาย 

ความยั่งยืนโลก” โดยมุ่งหวังแก้ปัญหาประเทศ

และปัญหาวิกฤตโลก ใน 3 ประเด็นท่ีเป็นเป้าหมาย
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ของการพัฒนาอย ่ างยั่ งยืน  คือ  ด ้ านน�้ า  

ด้านอาหาร ด้านพลงังาน โดยการน้อมน�าศาสตร์

พระราชาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มาเป็นหลักในการปฏิบัติ และการขยายผล 

สูร่ะดบัต�าบลและชมุชน โดยด�าเนนิการโครงการ

ส�าคัญ 2 โครงการ ได้แก่

 	 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต ้นแบบ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม	่

ประยกุต์สู	่“โคก	หนอง	นา	โมเดล” โดยการน้อมน�า

เ อ า แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก า ร พั ฒ น า 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กว่า 40 ทฤษฎี  

ที่ทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหา 

ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมมาประยกุต์

กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบ 

เชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับ 

ภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 

สร ้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให ้ เหมาะสม 

กับหมู่บ้านในภูมิสังคมต่าง ๆ โดยบูรณาการ 

การท�างานจากภาคภีาคส่วนต่าง ๆ  เพือ่สร้างงาน 

สร ้ างรายได ้  ให ้กับครั ว เรือนและชุมชน 

ผ่านกระบวนการ 7 สร้าง ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  

73 จังหวัด 575 อ�า เภอ 3,246 ต�าบล  

และ 25,179 ครัวเรือน ประกอบด้วย

 u สร้างคน ให้มีความรู ้ความเข้าใจ 

ในหลักกสิกรรมสู ่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้น 

การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้ประชาชน

มีความรู ้  ทั ศนค ติ เชื่ อมั่ น  และมีทั กษะ 

การออกแบบ บริหารจัดการพื้นที่รูปแบบ  

โคก หนอง นา โมเดล

 u  สร้างพื้นที่เรียนรู ้ชุมชนต้นแบบ  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab 

Model for quality of life : CLM) ระดับต�าบล 

และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิต (Household Lab Model  

for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน  

ด ้วยการสนับสนุนการปรับรูปแปลงพ้ืนท่ี  

( ขุด ปรับแต ่ง พ้ืนที่ตามภูมิสังคม) พัฒนา 

สภาพแวดล้อมตามแนวทางการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ี โคก หนอง นา โมเดล และส่งเสริม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเ รือนต ้นแบบ 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และการผลิตตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

 u  สร้างนักพัฒนาต้นแบบ ในการพัฒนา

พื้ น ที่  พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ป ร ะ ช า ช น  

ด้วยการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร 

บณัฑติจบใหม่ กลุม่แรงงานทีอ่พยพกลบัท้องถิน่

และชมุชนให้มคีวามรู ้ทักษะด้านการพฒันาพืน้ที่

และมีรายได้

 u  สร้างชมุชนแห่งการเรยีนรู ้สู่การพฒันา

พื้ น ที่ ต ้ น แบบ โคก  หนอ ง  น า  โ ม เ ดล  

ผ่านกิจกรรม การรวมกลุ่มเอามื้อสามัคคี 

 u  สร้างพลังความร่วมมือ ด้วยการ 

บูรณาการความร่วมมือของภาคีการพัฒนา 

ทุกภาคส่วนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบระดับต�าบล  

จดัสร้างฐานการเรียนรู้ 9 ฐานเรียนรู้ เพือ่การพึง่ตนเอง  

ได ้แก ่  ฐานการเรียนรู ้กสิกรรมธรรมชาติ  

ฐานการเรียนรู ้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู  ้

คนเอาถ่าน ฐานการเรียนรู ้คนรักษ์แม่ธรณี  

ฐานการเรยีนรูค้นตดิดนิ ฐานการเรยีนรูค้นรกัษ์น�า้ 

ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้

คนมไีฟ  และฐานการเรียนรู้หวัคันนาทองค�า  เป็นต้น 
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 u  สร้างมาตรฐานการผลติ	การแปรรปู

และการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย 

 u  สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐาน

ข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local 

Economy เพื่อส�ารวจ ติดตาม และประเมินผล

สมัฤทธิก์ารพฒันาพืน้ท่ีต้นแบบการคณุภาพชวีติ

ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 

โมเดล”

 ในการพัฒนาตามกระบวนการ 7 สร้าง 

ท�าให้เกิดการพฒันาคนท่ีคิดพ่ึงตนเอง เกดิการบรหิาร

จัดการพื้นที่ภูมิสั งคม เพิ่มพื้น ท่ีแหล ่งน�้ า 

และพื้นที่กักเก็บน�้าฝน มีการฟื้นฟูทรัพยากรดิน 

ลดการชะล้างของหน้าดิน ส่งผลให้ประชาชน

สามารถประกอบอาชีพทางการ เกษตร 

ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยส่วนใหญ่ในชนบท 

ได้อย่างเหมาะสมตลอดทัง้ปี เกดิการสร้างความมัน่คง

ทางอาหารให้กับครัวเรือน/ชุมชน เช่น ข้าว 

สามารถเป็นแหล่งอาหารหลกัเลีย้งดคูนในชมุชน 

และระยะต ่อไปเป ็นการเพิ่มพื้น ท่ีป ่าปลูก 

ตามแนวพระราชด�าริ ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์  

4 อย่าง ซึ่งผลผลิตจะสามารถสร้างรายได้ 

ให้กบัครวัเรอืนในอนาคต นอกจากนี ้เพือ่เสรมิสร้าง 

พลังการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ส่งเสริมชุมชนให้ 

รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อสร้าง

วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้าง 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน

กระบวนการผลิต ด้วยการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให ้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนายกระดับ 

มุง่ไปสูก่ารจดัตัง้บรษิทัวสิาหกจิเพือ่สงัคมในระดบัต�าบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเพ่ิมผลผลิตต่าง ๆ  

ทีไ่ด้จากในพ้ืนทีด่�าเนนิการ  เพิม่มูลค่าด้วยการแปรรูป 

ขยายตลาดการท ่ อ ง เ ท่ี ย วชุ มชน  ฯลฯ  

และสร้างงานวิจัยชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์  

หรือค ้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนการสร ้าง

นวัตกรรม ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน 

สร้างการจัดการความรู ้ในมิติการพึ่งตนเอง 

ด้านคร ูคลงั ช่าง หมอ ของชมุชน ร่วมกบัสถาบนั

การศึกษาในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ สามารถ

เชื่อมโยงและต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชน 

ในด้านการพฒันา การท่องเท่ียวชมุชน การเพิม่มลูค่า

ผลผลิตและยกระดับเศรษฐกจิฐานรากของชมุชน 

รวมทัง้สร้างการส่ือสารสงัคมให้เกดิกระบวนการ

เรียนรู ้และการมีส ่วนร ่วมในระดับชุมชน  

ระดับต�าบล ระดับอ�า เภอ ระดับจั งหวัด  

ระดบัประเทศ และระดบันานาชาต ิเรือ่ง การน้อมน�า

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency 

Economy Philosophy: SEP) ในรูปแบบ 

การท�างานตามศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ 

จน เป ็ น วิ ถี ชี วิ ต ขอ งประชาชน ให ้ บ ร รล ุ

ตามเป้าหมายเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals: SDGs) (SEP for SDGs) 

ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ที่เข้าถึงคนได  ้

ทุกระดับ และทุกวัย 
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 	 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง	 โดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่อส ่งเสริม 

การใช ้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบ 

การบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ 

ที่เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง 

ด้วยการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนหมู ่บ ้าน

เศรษฐกจิพอเพยีง ในระดบัพืน้ที ่สร้างความเข้าใจ

แก่ครัวเรือนเป้าหมายให้ตระหนักถึงการปรับ

เปลี่ยนการใช ้ชีวิตและการพัฒนาหมู ่บ ้าน 

ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง การก�าหนดเป ้าหมายและแผน 

การพัฒนาหมู่บ้านในระดับครัวเรือน กลุ่มอาชีพ

และชมุชน และการพฒันาศนูย์เรียนรูท้ฤษฎีใหม่

รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ด�าเนินการ 

ในพืน้ที ่76 จังหวัด 701 อ�าเภอ 11,414 หมูบ้่าน 

  ทั้งนี้ จะเกิดพื้นที่ต้นแบบศูนย์เรียนรู้

ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 

ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 8,780 แห่ง และขนาด 3 ไร่ 

2,634 แห่ง ที่เป็นพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้

ด้านการน้อมน�าศาสตร์พระราชา หลกัทฤษฎใีหม่

มาใช้ในการฟื ้นฟูดิน การบริหารจัดการน�้า  

การบริหารจัดการป่าในรูปแบบ ป่า 3 อย่าง  

เพือ่ประโยชน์ 4 อย่าง รวมถงึการปลกูพชื 5 ระดบั

ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อความม่ันคง 

ด้านอาชีพ และสิ่งแวดล้อม มีการบรหิารจดัการ

ด้วยเครอืข่ายการเรยีนรู ้โดยหลกัการแหล่งเรียนรู้

ของประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนและชุมชน น�ามาซึ่งความยั่งยืน 

ทัง้ด้านอาหาร และทรพัยากรธรรมชาติที่ส่งผลต่อ

การพัฒนาชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

ต่อไป

 ส�าเรจ็ได้ด้วยเครอืข่ายและความสามัคค	ี
 ทั้งนี้ความส�าเร็จจะเกิดขึ้นสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องมุ่งเน้นให้เกิด 

การท�างานแบบมีส ่วนร่วมของคนในชุมชน 

เป็นส�าคญั ประกอบกบัการบรูณาการในการท�างาน

ของทกุภาคส่วนเพือ่ให้ครวัเรอืนในหมูบ้่าน/ชมุชน 

ได้รบัการพฒันาอย่างบูรณาการตามแนวปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง และทฤษฎใีหม่ โดยสอดคล้อง

กับภูมิสังคมท่ีแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกัน 

ของปัจจัยพื้นฐาน ด ้านศักยภาพ วิถี ชีวิต 

วฒันธรรมและอตัลักษณ์ โดยเริม่ต้นจากการสร้าง

การพึ่งตนเองของครัวเรือน  การบริหารจัดการ 

และระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน ความร่วมมือ

เกื้อกูลของชุมชน สร้างการท�างาน ในรูปแบบ

กลุ่มการผลิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

และสร้างภูมิคุ้มกัน ที่เป็นสวัสดิการของชุมชน 

เป็นการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 

ของชมุชน รวมทัง้สร้างเศรษฐกจิฐานรากให้มัน่คง 

ท�าให ้ประชาชนมีรายได ้  มีอาชีพที่มั่นคง  

มคีณุภาพชวีติมีความสขุ และชุมชนมศีนูย์เรยีนรู้

ต้นแบบการพฒันาคณุภาพชวีติด้วยหลกัปรชัญา
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ของเศรษฐกจิพอเพียง ท�าให้ชุมชนมคีวามสามารถ

ในการพึ่ งตนเองสามารถเผชิญกับวิกฤต 

ความเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศ 

และภัยพิบัติธรรมชาติอย ่างรุนแรง วิกฤต 

ทางด้านโรคระบาด วกิฤตทางด้านความอดอยาก 

และวิกฤตความขัดแย้งของสงครามเศรษฐกิจ

หรือสงครามรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต

 กรมการพฒันาชมุชนได้รบัความร่วมมอื

ในการขบัเคล่ือนภารกจิต่างๆ จากภาคเีครอืข่าย 

การพฒันา ทัง้ 7 ภาค ีได้แก่ ภาครฐั ภาควชิาการ 

ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน นับเป็น 

ความร่วมมือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเป็น 

หุ ้นส ่วนและพลังส�าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่

ต้นแบบ เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติอย่างแท้จรงิ 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณภาคีหลักที่ร่วมขับเคลื่อน

ภารกิจทั้งในระดับนโยบายไปสู ่การปฏิบัต ิ

จนเกิดผลต่อพี่น้องประชาชน ได้แก่ สถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

(สจล.) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิ รักษ์ดิน 

รั กษ ์น�้ า  ( Ea r th  Sa fe  Foundat ion )  

บริษัทเอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

ร วม ถึ งสถา บันการศึ กษา ในระ ดับ พ้ืน ท่ี  

อีกหลายแห่ง และภาคีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง 

ท่ีมีเป้าหมายส�าคัญร่วมกัน คือ “ประโยชน์สุข

ของประชาชนและประเทศชาติ” เพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในอนาคต



 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศ

สมาชิกของสหประชาชาติได ้ รับรองวาระ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2573 ซึ่งจะบรรลุ

เป้าหมายภายในระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย 

17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี 169 

เป้าหมายเฉพาะเจาะจง และ 230 ตัวชี้วัด  

1 เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื เน้นให้ความส�าคัญ

กับการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติของการพัฒนา 

อย ่างยั่ งยืนทั้ งด ้ านเศรษฐกิจ สั งคมและ 

สิ่งแวดล้อมในรูปแบบบูรณาการและการมี 

ส่วนร่วมเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 ส�าหรับกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่

ได้น�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นการ 

ปรับสมดุลทางด ้านเศรษฐกิจ สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม  มาบรรจุในแผนยุทธศาสตร ์ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 

2565 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม

สนับสนุน และพัฒนาการด�าเนินการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

28 
บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขับเคลื่อน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
พ.ศ. 2573 ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลา 15 ปี  ประกอบด้วย 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดยมี 169 เป้าหมายเฉพาะเจาะจง และ 230 ตัวชี้วัด 1 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นให้ความส าคัญกับ
การปรับสมดุลทั้ง 3 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบบูรณาการ
และการมีส่วนร่วมเพ่ือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ส าหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้น าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุน      
และพัฒนาการด าเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน ท่ีมาของการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์เกิดจากปัญหาความไม่เท่าเทียมในการพัฒนาของประเทศท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า
และข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ชนบทและประเด็นดังกล่าวนี้
เชื่อมโยงโดยตรงกับภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจ    
ในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น และนอกจากนั้นในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ให้ความส าคัญกับ
การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่ต้องสอดคล้องกับ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น ส าหรับประเด็นท่ีท้าทายต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น คือ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นเพ่ือการหนุนเสริมการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

การพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาท าให้ประชาชน ชุมชน ก้าวหน้าไปหลายด้าน ทั้งการเสริมสร้างความ
มั่นคงในอาชีพ รายได้ หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการท าให้จ านวนคนยากจนลดลง       
และพัฒนาการบริการทางการศึกษาและการสาธารณสุขให้ขยายในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงมากขึ้น อย่างไรก็ดี    
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะท้องถิ่นในพ้ืนที่ห่างไกล และการยกระดับคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ  
ให้มีมาตรฐานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นในการพัฒนา
ของประเทศ โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา การรวมพลังองค์กรภาคีทุกภาคส่วนร่วม 
หนุนเสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 
 
 
 
 
 
 

บทบำทของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ในกำรขับเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนขบัเคลือ่น
เป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ให้มีมาตรฐาน ท่ีมาของการก�าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์เกิดจากปัญหาความไม่เท่าเทียม 

ในการพัฒนาของประเทศท�าให้เกิดปัญหา 

ความเหล่ือมล�า้และข้อจ�ากดัในการเข้าถึงบริการ

ที่มีคุณภาพของรัฐ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่

ชนบทและประเด็นดังกล่าวนี้เชื่อมโยงโดยตรง

กับภารกิจและหน้าท่ีตามกฎหมายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีหน้าท่ีและอ�านาจ  

ในการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่

ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน

ในท ้องถ่ิน และนอกจากนั้นในบทบัญญัติ 

ในรัฐธรรมนูญท่ีให้ความส�าคัญกับการจัดท�า

บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่ต้อง

สอดคล้องกบัรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

และที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ส� าหรับประเด็นที่ท ้ าทายต ่อยุทธศาสตร ์ 
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การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
คือ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดบริการ
สาธารณะของท ้องถิ่น เพื่อการหนุนเสริม 
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0
 การพัฒนาท ้อง ถ่ินที่ผ ่ านมาท�าให ้
ประชาชน ชุมชน ก ้าวหน ้าไปหลายด ้าน  
ทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ รายได้ 
หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท 
ในการท�าให้จ�านวนคนยากจนลดลง และพัฒนา 
การบริการทางการศึกษาและการสาธารณสุข 
ให้ขยายในท้องถิน่อย่างทัว่ถงึมากขึน้ อย่างไรกด็ี 
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าและการพัฒนา
คุณภาพชี วิ ต แก ่ ป ร ะช าชนตามภา รกิ จ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังเป็นความท้าทาย 
โดยเฉพาะท้องถิน่ในพ้ืนทีห่่างไกล และการยกระดบั
คณุภาพในการจดับรกิารสาธารณะ ให้มมีาตรฐาน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมรับมือ 
กับความเปลี่ ยนแปลงและความจ� า เป ็น 
ต่อการพฒันาของประเทศ โดยด�าเนินการผ่านกลยทุธ์ 
และแนวทางการพฒันา การรวมพลงัองค์กรภาคี
ทุกภาคส่วนร่วมหนุนเสริมการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบความส�าเร็จ 
ในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
ที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
	 	เสรมิสร้างมาตรการ กลไก โดยการมี
ส ่ วน ร ่ ว ม เ ชิ ง บู รณาการ ใน เชิ ง น โยบาย 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อการมี 
ส่วนร่วมในการยุติความยากจนทุกรูปแบบ 
ในทุกที่ ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 	สนับสนุนการใช้กลไกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมเสริมสร้าง 
การยติุความหวิโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร
และยกระดบัโภชนาการ และส่งเสรมิเกษตรกรรม
ที่ ยั่ ง ยื น เ พ่ื อคุณภาพชี วิ ตของประชาชน 
ในความรบัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 	ประสานความร่วมมือเชิงนโยบาย
ระหว ่างกรมส ่งเสริมการปกครองท ้องถิ่น  
และกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่การร่วมด�าเนนิงาน
ร่วมกนัตามภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 	บูรณาการความร่วมมือจากองค์กร
ภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างหลักประกัน 
ว ่าประชาชนในท้องถิ่นทุกคนมีการศึกษา 
ที่ มี คุณภาพอย ่ า งครอบคลุม  เท ่ า เที ยม  
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 	สร้างกลไกร่วมเชงิพืน้ที ่เพือ่ให้ภาคี
ทุกภาคส่วนมีส ่วนร ่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ในการบรรลคุวามเสมอภาคระหว่างเพศ
และให้อ�านาจของผู ้หญิงและเด็กหญิงทุกคน  
ส่งเสริมความร ่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เพือ่ร่วม 
ปฏิบัติการยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ 
ทีม่ต่ีอผูห้ญงิและเดก็หญงิในทกุที ่ ขจดัความรนุแรง 
ทุกรูปแบบท่ีมีต่อผู ้หญิงและเด็กหญิง ทั้งใน 
ที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ 
การกระท�าทางเพศ และการแสวงประโยชน ์
ในรูปแบบอื่นที่เป็นปัญหาในท้องถ่ินตามภารกิจ
และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 	พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่นให้มีน�้าและสุขอนามัยส�าหรับทุกคน 
และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
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 การด�าเนนิงานทีส่�าคญัของกรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิ่น

  เป ้าหมายหลัก ท่ี 	 4	 สร ้าง 

หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ 

อย่างครอบคลุม	 เท่าเทียมกัน	 และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการการจดัการศกึษาท้องถิน่ 

โดยมีอ�านาจหน้าที่ ในการให ้ข ้อเสนอแนะ 

ด้านนโยบาย แนวทาง แผนงานในการพฒันางาน

วิชาการ เสนอรูปแบบวิธีการตรวจสอบ ควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แนะแนว

ทางการจัดระบบประกัน คุณภาพภายใน 

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตร แนวทาง

การจัดท�าสาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูร แนวทาง

การจัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ให ้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษา 

ท้องถิ่น แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อให้การจัดการศึกษา 

ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     จัดการอบรมโครงการพัฒนา

ผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์  

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครยุูคใหม่ 

นโยบายความย่ังยืนด้านสิง่แวดล้อม เครอืเจรญิโภคภัณฑ์

และเป้าหมายความย่ังยืน ปี 2563 ด้านการดูแลรักษา

ทรพัยากรน�า้
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โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ครูกลุม่สาระการเรยีนรู้

วิ ทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี /กลุ ่ มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และครูวิชาคอมพิวเตอร์ 

ระดับประถมศึกษา สังกัดองค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ทกุแห่ง ได้เพิม่พนูความรู ้ความสามารถ 

หลักการสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวทิยาการค�านวณ  ทักษะในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถน�าไปประยุกต์ใช ้

ในหน่วยการเรียนรู ้ แผนการจัดการเรียนรู ้ 

ทีก่�าหนดเป้าหมายการเรยีนรู ้เน้นความสามารถ

ในการออกแบบขัน้ตอนวธิกีารแก้ปัญหาเชงิค�านวณ

ด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ

ทิศทางการจัดการศึกษา และการพัฒนา

สมรรถนะผูป้ระกอบวชิาชีพคร ูและจรรยาบรรณ

และคุณลักษณะของผู ้ประกอบวิชาชีพคร ู

ในศตวรรษที่ 21 

 	 เป ้าหมายหลักที่ 	 6	 สร ้าง 

หลักประกัน เรื่ องน�้ าและการสุขาภิบาล 

ให้มกีารจดัการอย่างยัง่ยนืและมสีภาพพร้อมใช้	

ส�าหรับทุกคน

    	การควบคุมคุณภาพน�้ า 

จากตูน้�า้ดืม่หยอดเหรยีญให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ก�าหนด	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ได้ด�าเนนิการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�าหนดแนวทาง

การควบคุมการประกอบกิจการ ตู ้น�้ า ด่ืม 

หยอดเหรียญ เนื่องจากตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ 

เ ป ็ นสถาน ท่ี ท่ี ผ ลิ ตน�้ า บ ริ โภคบรร จุ ข วด 

หรอืใส่ภาชนะต่าง ๆ  โดยมกีารจ่ายเงินเป็นค่าน�า้บริโภค 

ณ สถานท่ีผลิตน�้า ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องมี 

การควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ

น�า้บรโิภค โดยคณุลกัษณะของตูน้�า้ดืม่หยอดเหรยีญ

ต้องมีความปลอดภยั ทนทาน และไม่เป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ โดยน�้าที่น�ามาผลิตต้องสะอาด

คุณภาพดี  ปลอดภัยจากสิ่ งแปลกปลอม 

ปราศจากกลิ่ น และรสที่ ไ ม ่ พึ ง ป ระส งค ์  

ซึ่ ง ผู ้ประกอบกิจการตู ้น�้ าดื่มหยอดเหรียญ  

ต้องหมั่นตรวจสอบคุณภาพน�้าเป็นระยะ เพื่อให้

ได้ตู ้น�้าด่ืมหยอดเหรียญท่ีคงสภาพดี ใช้งาน 

ได้อย่างปลอดภยัตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
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สาธารณสุข  เรื่ อง  แนวทางการควบคุม 

การประกอบกิจการตู ้น�้ าดื่มหยอดเหรียญ  

พ.ศ. 2553

    ในปัจจุบันตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ

ส่วนใหญ่ใช้ระบบกรองน�้า ถ้าระบบการกรอง 

มีประสิทธิภาพดีน�้าท่ีได้จากการกรองคุณภาพ

ควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานท้ังหมด แต่มีบางส่วน 

พบว่าคุณภาพน�้า ท่ีผลิตไม ่ผ ่านมาตรฐาน 

ซ่ึงเกิดจากหลายปัจจัย เช่น คุณภาพน�้าดิบ 

จากระบบประปาบางแห่งมีความกระด้างสูง 

ท�าให้เกิดตะกรันหรืออุณหภูมิของน�้าสูงท�าให้

รสชาติของน�า้เปลีย่นได้ หรอืกรณีของผูป้ระกอบ

กิจการไม ่ ดูแล บ�า รุงรักษาสภาพตู ้น�้ าดื่ม 

ให้คงสภาพดีได้ เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคบางส่วน 

เ ลื อ ก ใ ช ้ บ ริ ก า ร ตู ้ น�้ า ดื่ ม ห ย อ ด เ ห รี ย ญ 

จากความสะดวกใกล้บ้าน ราคาถูก  

และความสะอาดที่เห็นจากภายนอก 

ดังนั้น จึงควรมีการควบคุมดูแล 

ตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญให้ได้คุณภาพ

มาตรฐาน โดยหน่วยงานภาครัฐ

สามารถใช้แนวทางในการควบคุม

ก�ากบัดูแล ผูป้ระกอบกจิการตู้น�า้ดืม่

หยอดเหรียญ สามารถออกเป็น

ก ฎ ห ม า ย เ พ่ื อ ใ ช ้ ค ว บ คุ ม 

ให ้ ผู ้ ประกอบกิจการปฏิบั ต ิ

ตามกฎหมายควบคุมคุณภาพ

ม า ต ร ฐ า น ไ ด ้ โ ด ย อ อ ก เ ป ็ น 

ข้อก�าหนดท้องถิ่น ข้อบัญญัติ  

หรอืเทศบญัญตั ิ เรือ่ง การควบคมุ 

การประกอบกิจการตู ้ น�้ า ดื่ ม 

หยอด เห รี ยญ  ซ่ึ งออกตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ 

    	การจัดสรรเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ	 เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุน 

การก ่อสร ้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล ่ง 

กักเก็บน�้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริม  

การปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส�าหรับ

สนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา 

แหล่งกักเกบ็น�า้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

จ�านวน 554 แห่ง วงเงิน 1,646,576,000 บาท 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน�าไปพัฒนา

และจดัหาแหล่งน�า้สะอาดเพือ่การอปุโภคบรโิภค 

แก ้ ไขป ัญหาและบรรเทาความเดือดร ้อน 
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ของประชาชนจากภัยแล้ง ฟ้ืนฟสูภาพแหล่งน�า้เดมิ 

ให้สามารถเก็บกักน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส�าหรับเตรียมความพร ้อมในการป ้องกัน  

และลดความเสีย่งจากภัยแล้งและอุทกภัยในพืน้ที่

    	การจัดท�าระบบข้อมลูกลาง	

ด้านการบริหารจัดการน�้า	 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ได้จัดท�าระบบข้อมูลกลาง  

ด้านการบรหิารจดัการน�า้ http://info.dla.go.th/

 	เป้าหมายหลักที่	 15	 ปกป้อง	

ฟ ื ้นฟู 	 และสนับสนุนการใช ้ระบบนิ เวศ 

บนบกอย ่างยั่ งยืน	 จัดการป ่าไม ้ที่ยั่ ง ยืน	 

ต ่ อ สู ้ ก า รกลายสภาพ เป ็ นทะ เ ลทราย	 

หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพ 

กลบัมาใหม่และหยดุการสญูเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

    	โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 (อพ.สธ.)	

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงมพีระราชด�าริเกีย่วกบัการอนรัุกษ์พันธกุรรมพืช 

“การสอนและอบรม ให ้ เ ด็กมี จิตส� านึก 

ในการอนรัุกษ์พืชพรรณนัน้ควรใช้วธิกีารปลูกฝัง 

ให ้ เด็ ก เห็นความงดงาม ความน ่ าสนใจ  

และเกิดความปิติที่จะท�าการศึกษาและอนุรักษ ์

พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรม 

ที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้ว 
จะเกดิผลเสยีเกดิอนัตรายแก่ตนเองจะท�าให้เดก็

onepage/info05.jsp เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแหล่งน�้าต่าง ๆ ในชุมชน มาวิเคราะห์ 

วางแผน และบรหิารจดัการน�า้ เพือ่ให้คนในชมุชน 

มีน�้ า ใช ้อุป โภคบริ โภค ใช ้ ในการเกษตร 

อย ่างพอเพียง ท้ั งยั งรวมถึงการป ้องกัน 

และบรรเทาป ัญหาจากอุทกภัย ได ้อย ่าง 

มีประสิทธิภาพ
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เกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศ 
ในระยะยาว” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ได้ด�าเนินงาน
สนองพระราชด�ารจิดัตัง้งาน “สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตส�านึก 
ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น 
ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ 
ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ซึ่งสามารถด�าเนินการ
สวนพฤกษศาสตร ์ ใน พ้ืนที่ ของ โรง เ รี ยน 
เป็นการจดัแหล่งการเรยีนรูท้ีส่ร้างโอกาสให้นกัเรยีน
ได ้ เผชิญกับความเป ็นจริงตามธรรมชาติ 
ของส่ิงมีชวีติ โดยเฉพาะต้นไม้ ตลอดจนสิง่มชีวิีตอืน่ 
ท่ีอยู ่อาศัยสัมพันธ์กับพืชพรรณไม้ทั้งหลาย 
และรวมถงึระบบนเิวศทีเ่กือ้กลูกนัของธรรมชาติ 
ในบริ เวณนั้น สวนพฤกษศาสตร ์โรงเรียน 
จงึเป็นการรวบรวมพนัธุไ์ม้ทีม่ชีวีติ มแีหล่งข้อมลู
พรรณไม้ มกีารศกึษาต่อเนือ่ง มกีารเกบ็ตวัอย่าง 
พรรณไม้แห้งพรรณไม้ดอง มกีารรวบรวมพนัธุไ์ม้
ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน บันทึก
ข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ ์ไม้  
มีมุมส�าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน�าไปใช้
ประโยชน์เป็นสื่อในการที่จะให้นักเรียนเยาวชน
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป ไ ด ้ มี ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ 
เห็นความส�าคัญของพืชพรรณเกิดความรัก 
หวงแหน และรู้จักการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื
     กรมส่งเสริมการปกครอง
ท ้องถิ่นได ้จัดท�าคู ่มือการด�าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน 

ให้ถกูต้อง ตามแนวพระราชด�ารคิูม่อืการด�าเนนิงาน
ฐานทรัพยากรท้องถ่ินและงานสวนพฤกษศาสตร์
โรง เรี ยน แสดงถึ งที่ มาและความส� า คัญ  
เป ้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
พันธุกรรมพืชฯ แนวทางการด�าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การอนุรักษ์ ความหมายของงานฐานทรัพยากร
ท้องถิน่ วัตถปุระสงค์ วิธีด�าเนนิงาน และการบริหาร
จดัการเรยีนรูง้านฐานทรพัยากรท้องถิน่ การบรหิาร 
และการจัดการเรียนรู้ วธิกีารด�าเนินงาน รวมท้ัง
การประเมินองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  
เพื่ อ ให ้ การ เรี ยนรู ้ น� า ไปสู ่ ก ารพัฒนาตน  
องค ์กร  สั งคม และประเทศชาติ  ทั้ งนี้  
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริฯ แล้ว จ�านวน 4,239 แห่ง
     จ ากที่ กล ่ า วมาข ้ า งต ้ น  
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ได้น�าเป้าหมาย
การพฒันาท่ียัง่ยนื มาใช้ในการขบัเคลือ่นองค์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร ์ 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565 
ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่ เป้าหมาย
ที่ 4, 6 และ 15 ในการลดความเหลื่อมล�้า 
และข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ 
ของรัฐที่เชื่อมโยงโดยตรงกับภารกิจและหน้าที่
ตามกฎหมาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ดูแลในการจัดท�าบริการ
สาธารณะและกจิกรรมสาธารณะ เพือ่ประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ินตามเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนต่อไป



1 เรียบเรียงโดย ดร.สัญญา นามี และนางสาวสุกัญญา แก้วเรือง กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 World Meteorological Organization, The IFM approach [ออนไลน์] จาก Associated Programme on Flood Management 
เว็บไซต์ : http://www.floodmanagement.info/ 
(สืบค้นข้อมูล : 9 มกราคม 2564)

กำรจดักำรอทุกภยัโดยอำศยัชมุชนเป็นฐำน สูเ่ป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1

		การจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชน 
เป็นฐาน	(Community-Based	Flood	 
Management	:	CBFM) 

 เป็นการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง

จากอุทกภัย โดยจัดกิจกรรมศึกษาวิเคราะห์

ชมุชนเสีย่ง หาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไป

ตามหลกัวชิาการและมคีวามเหมาะสมกบับรบิท

ของพืน้ที ่พร้อมท้ังน�าเสนอแนวทางในการปรบัตวั

ต่ออุทกภัย โดยให้ประชาชนได้มีส ่วนร่วม  

ตัง้แต่การประเมนิความเสีย่งภยั ความเปราะบาง

ของชุมชน และจัดการในทุกช่วงของวงจร 

การจัดการภัยพิบัติ ประกอบด้วยการป้องกัน 

(P revent ion )  การ เตรี ยมความพร ้อม  

(Preparedness) การเผชิญเหตุ (Response) 

จนถึงการฟื้นฟู (Recovery) ด�าเนินการโดยน�า

มาตรการใช้โครงสร้าง (Structural measures) 

และมาตรการไม่ใช้โครงสร้าง (non-Structural 

measures) มาใช้จดัการอทุกภยั การด�าเนนิงาน

ไม ่ ได ้จ�า กัดอยู ่ที่ ฐานทรัพยากรของชุมชน  

แต่เป็นการให้ชุมชนวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู ่

ในการวางแผนระดมทรัพยากรที่ จ� า เป ็น 

จากภายนอกเข้ามาช่วยจดัการอทุกภยัของชมุชน 

ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อให้ชุมชนเสี่ยงอุทกภัยมีภูมิคุ้มกันภัย รู้รับ 

ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน 

 แนวคิดการจัดการอุทกภัยที่มองการ 

แก้ปัญหาแบบองค์รวม เรียกว่า การจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ (Integrated Flood 

Management : IFM) เป็นการจัดการอุทกภัย

โดยพิจารณาทั้งระบบลุ ่มน�้า มิได้พิจารณา  

การจัดการปัญหาตามขอบเขตการปกครอง 

เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ 

ทางระบบนิเวศวิทยา แต่พิจารณาตามขอบเขต 

ทางภมูศิาสตร์ของลุม่น�า้ ผสมผสานการด�าเนนิงาน 

3  ด ้ า น ใ นก า ร จั ด ก า ร อุ ท กภั ย  ไ ด ้ แ ก ่  

1) การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 2) การวางแผน

การใช้ประโยชน์ทีดิ่น และ 3) การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง เป็นการเพ่ิมการใช้ประโยชน์จาก

ทีร่าบน�า้ท่วม (flood plain) และลดความสญูเสยี

ชีวิตจากอุทกภัย โดยใช้มาตรการโครงสร้าง 

(structural measures) ร่วมกับมาตรการไม่ใช้

โครงสร้าง (non-structural measures) เพือ่จดัการ

อุทกภัยอย่างเหมาะสม2
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3กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2561). คู่มือการจัดการภัยพิบัติสำาหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้ว
เจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

 การน�าแนวคิดการจัดการอุทกภัย 

อย่างบรูณาการ (IFM) มาปรบัใช้ในการด�าเนนิงาน 

ตามภารกิจของกรมป ้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยต ่อยอดจากการจัดการ 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 

(Community Based Disaster Risk Management 

: CBDRM) ซึ่งหมายถึง การให้ชุมชนเป็น

ศูนย์กลางในการด�าเนินการป้องกัน แก้ไข 

บรรเทา ฟื้นฟูจากภัยพิบัติ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ในการวางแผน ตัดสินใจ ก�าหนดแนวทาง 

แก้ปัญหาและบรหิารจดัการภัย โดยใช้ทรพัยากร

และบุคลากรในชุมชน มีจุดมุ ่งหมายที่ส�าคัญ  

คือ ลดความเสี่ยงภัยของชุมชน และเพิ่มขีด 

ความสามารถให้คนในชุมชน ด้วยการจัดระบบ

องค์ความรู ้/ภูมิป ัญญาชาวบ้านที่มีอยู ่แล ้ว 

ภาพท่ี	1	แนวคิดการจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ (IFM) สู่การจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 

(CBFM) ประยุกต์จาก : https://www.floodmanagement.info/apfm-concept/

ในชุมชนและเพิ่มทักษะโดยการฝ ึกปฏิบัต ิ

ให้แก่คนในชมุชน สามารถจดัการรบัมอืกบัภยัพบิตั ิ

ได้ด้วยตนเอง เป็นการเสรมิสร้างศกัยภาพชมุชน

และท้องถิน่ให้เกดิความเข้มแขง็ และสร้างเครอืข่าย

ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของชมุชน 

เพื่อน�าไปสู ่การเป็นชุมชนปลอดภัยที่ยั่งยืน 

ตลอดไป3 ซึ่งการผสมผสาน IFM และ CBDRM 

สู ่การพัฒนาโครงการการจัดการอุทกภัย 

โดยอาศัยชุมชนเป ็นฐาน (CBFM) ได ้มี 

การพจิารณาขอบเขตการด�าเนนิงานให้สอดคล้อง

ทัง้ขอบเขตพืน้ทีลุ่ม่น�า้ และขอบเขตการปกครอง 

โดยวางแผนด�าเนินโครงการ CBFM ในระดับ 

ลุม่น�า้สาขา รายจงัหวดั เพือ่ให้เกดิความคล่องตัว

ในการบริหารจัดการ
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  ส�ารวจและจัดท�าแผนท่ีภูมิประเทศ 

แผนทีก่ารใช้ประโยชน์ทีดิ่น ส�ารวจหน้าตัดล�าน�า้ 

และอืน่ ๆ  ประกอบการวางแผน ออกแบบโครงสร้าง

ป้องกันและลดความเสี่ยงอุทกภัย รวมทั้ง

ประกอบการวิ เ คราะห ์ แบบจ� าลองทาง

คณิตศาสตร์ด้านอุทกวิทยา 

  จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินและวิ เคราะห ์ความเสี่ยงอุทกภัย  

ด�าเนินการให้ความรู ้แก่ประชาชนในชุมชน 

เสี่ยงอุทกภัย ในเรื่องการจัดการความเสี่ยง

อุทกภัยชุมชนและร่วมประเมิน และวิเคราะห์

ความเสี่ยง ร่วมวางแผนเตรียมความพร้อม 

รับมือ แผนการจัดการอุทกภัยชุมชน ก�าหนด 

จุดปลอดภัยเบื้องต้น เก็บข้อมูลความต้องการ 

ในการแก้ปัญหา 

  วิเคราะห์ผลข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ี 

ส�ารวจ และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ขอบเขต

ทีถ่กูน�า้ท่วม และระดบัความสงูของพืน้ทีน่�า้ท่วม 

เพื่อก�าหนดแผนงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา 

การจัดการอุทกภัยที่เหมาะสมมีความเป็นไปได้

ตามบริบทของพื้นที่และชุมชน สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ข้อมูล

ความล่อแหลม และความเปราะบางต่ออุทกภัย 

รวมท้ังการประเมินโครงสร้างอาคาร บ้านเรือน 

สถานทีต่่าง ๆ  ทัง้ของภาครฐั และภาคประชาชน 

ที่ตั้งอยู่ในเขตน�้าท่วม

		การด�าเนนิงานโครงการการจัดการ
อทุกภยัโดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน	(CBFM) 

 คือ การเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน

เสี่ยงอุทกภัย โดยศึกษาส�ารวจพื้นท่ี วิเคราะห์

ประเมินความเสี่ยง จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม 

ให้ชุมชนทราบว่า ในแต่ละช่วงของการจัดการ 

ภยัพบิตั ิต้องปฏบิตัตินอย่างไร ส่งเสรมิการปรบัตวั

ต่ออุทกภัย ร่วมจัดท�าแผนการจัดการอุทกภัย

ชุมชน และน�าผลการศึกษาวิเคราะห์ประเมิน

ความเสี่ยงมาจัดท�าแผนงานโครงการป้องกัน 

และบรรเทาอุทกภัยโดยใช้โครงสร้างและไม่ใช้

โครงสร้าง โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้

  วางแผนการปฏบิตังิาน การเก็บข้อมลู 

การด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่ ข้อมูลเบื้องต้น 

ขอบเขตการปกครอง ขอบเขตลุ ่มน�้าสาขา  

ข้อมลูแหล่งน�า้และทิศทางการไหล ฯลฯ ในพืน้ที่

เสี่ยงอุทกภัยเป้าหมาย ลุ่มน�้าสาขา รายจังหวัด 

  จัดประชุมเพื่ อประชาสัมพันธ ์

โครงการและด�าเนินกิจกรรมสร้างวิสัยทัศน์ร่วม

ในการจัดการอุทกภัย เพื่อแจ้งให้ทราบถึง 

การด�าเนินงานในพื้นที่ และก�าหนดทิศทางหรือ

เป้าหมายร่วมในการจัดการอุทกภัย

  ลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูประเมนิความเสีย่ง 

และความเปราะบางต่ออุทกภัย รายหมู่บ้าน  

(โดยรวบรวมข้อมลูความล่อแหลม ความเปราะบาง 

ศักยภาพ ข ้อมูลสภาพแวดล ้อม ทัศนคติ  

สภาพเศรษฐกิจสังคม ฯลฯ) 
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ภาพที่ 2 การด าเนินกิจกรรม CBFM โดยสอดแทรกหลักปฏิบัติของชุมชนในแต่ละช่วงของการจัดการภัยพิบัติ 

การเตรียมความพร้อม (Preparedness) 
• ประเมินความเสี่ยงและความเปราะบาง 
• สร้างความตระหนัก 
• วางแผนจัดการความเสี่ยงอุทกภัยชุมชน 
• ฝึกจ าลองสถานการณ ์
• ระบบสังเกตการณ์และแจ้งเตือนอุทกภัย 

 

การเผชิญเหตุ (Response) 
• การเฝ้าระวังอุทกภัย 
• ปฏิบัติตามแผนการจัดการอุทกภัยชุมชน 
• ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ 
• อพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัยท่ีชุมชนก าหนด 
• บริหารจัดการศูนย์พักพิง 
• ประเมินความเสียหายและความต้องการฉุกเฉิน 
• ระดมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

ฉุกเฉิน 

การฟื้นฟู (Recovery) 
• การฟื้นฟูระยะส้ัน 

• ฟื้นฟูการด ารงชีวิตของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติ 
• ฟื้นฟูบริการข้ันพื้นฐานและเศรษฐกิจชุมชน 

• การฟื้นฟูระยะยาว 
• การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหาย  

(โดยประชาชนร่วมตัดสินใจให้เกิดการก่อสร้างใหม่ 
ที่ดีกว่าเดิม (Build Back Better)) 

การป้องกัน (Prevention) 
มาตรการใช้โครงสร้าง 
โครงสร้างปูองกันน้ าท่วม 
เสริมความแข็งแรงให้อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
มาตรการไม่ใช้โครงสร้าง 
ข้อตกลง หรือกฎเกณฑ์ร่วมกันของชุมชน 
ก าหนดพื้นที่รับน้ า/ การแบ่งปันความเสี่ยง 

ภาพที่	2 การด�าเนินกิจกรรม CBFM โดยสอดแทรกหลักปฏิบัติของชุมชนในแต่ละช่วง

ของการจัดการภัยพิบัติ

37 
 

 
 

ภาพที่ 2 การดําเนินกิจกรรม CBFM โดยสอดแทรกหลกัปฏิบัติของชุมชนในแต่ละช่วงของการจัดการภัยพิบัติ 

การเตรียมความพร้อม (Preparedness)
• ประเมินความเสี่ยงและความเปราะบาง
• สร้างความตระหนัก
• วางแผนจัดการความเสี่ยงอุทกภัยชุมชน
• ฝึกจําลองสถานการณ์
• ระบบสังเกตการณ์และแจ้งเตือนอุทกภัย

การเผชิญเหตุ (Response)
• การเฝ้าระวังอุทกภัย
• ปฏิบัติตามแผนการจัดการอุทกภัยชุมชน
• ป้องกันโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญ
• อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยท่ีชุมชนกําหนด
• บริหารจัดการศูนย์พักพิง
• ประเมินความเสียหายและความต้องการฉกุเฉิน
• ระดมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ฉุกเฉิน

การฟื้นฟู (Recovery)
• การฟ้ืนฟูระยะสั้น
• ฟื้นฟูการดํารงชีวิตของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติ
• ฟื้นฟูบริการขั้นพ้ืนฐานและเศรษฐกิจชุมชน

• การฟ้ืนฟูระยะยาว
• การก่อสร้างโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเสยีหาย 

(โดยประชาชนร่วมตัดสินใจให้เกิดการก่อสร้างใหม่
ที่ดีกว่าเดิม (Build Back Better))

การป้องกัน	(Prevention)
	มาตรการใช้โครงสร้าง
 	โครงสร้างป้องกันน�้าท่วม
  เสริมความแข็งแกร่งให้อาคารสิ่งปลูกสร้าง
	มาตรการไม่ใช้โครงสร้าง
 	ข้อตกลง หรือกฎเกณฑ์ร่วมกันของชุมชน
  ก�าหนดพื้นที่รับน�้า/ การแบ่งปันความเสี่ยง
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  น�าเข ้าข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อสร้าง 
เป็นแผนทีส่ารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) ใช้ส�าหรบั
การจดัการร่วมกบัแผนทีเ่สีย่งภยัทีส่ร้างโดยชมุชน 
รวมทั้งท�าการวิเคราะห์ร ่วมกับแบบจ�าลอง 
ทางคณิตศาสตร์ด ้านอุทกวิทยา เพื่อศึกษา  
และคาดการณ์ลักษณะน�้าท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
ส� าหรับใช ้วางแผนและก�าหนดมาตรการ 
ในการจัดการต่อไป
  ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
โครงสร้างป้องกันอุทกภัยท่ีเหมาะกับพื้นที่  
และออกแบบมาตรการในการจัดการโดยไม่ใช้
โครงสร้าง พร้อมทัง้ก�าหนดจดุอ�านวยความสะดวก 
ศนูย์พกัพงิ จุดระดมทรัพยากรเตรยีมความพร้อมต่าง ๆ  
จุดติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือส�าหรับเตือนภัยหรือ
เฝ้าระวงัอทุกภัยระดบัชุมชน เช่น เสาวดัระดบัน�า้
ในทางน�้าหลาก จุดตั้งเครื่องวัดน�้าฝน หมุด 
หรือป้ายสัญลักษณ์บอกระดับและขอบเขต 
น�้าท ่วม สะพานชั่วคราวติดตั้งช ่วงน�้าท ่วม  
แนวท�าคนัดิน เขตพืน้ทีว่างกระสอบทรายป้องกนั
น�้าท่วมเข้าพื้นที่/อาคารสถานที่ส�าคัญ 
  จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า รมี ส ่ ว น ร ่ ว ม 
ในการตดัสนิใจคดัเลอืกมาตรการจดัการอทุกภยั 
ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและส่งเสริม 
การปรับตัวต ่ออุทกภัย ร ่ วมกันตัดสินใจ 
ในมาตรการต่าง ๆ  และร่วมก�าหนดจดุในการตดิตัง้ 
ป้ายสัญลักษณ์เตือนภัย/อ�านวยความสะดวก 
และจดุตดิตัง้อปุกรณ์ต่าง ๆ  การให้ความรูใ้นเรือ่ง
การเผชิญเหตุฉุกเฉิน การเตรียมการหรือ 
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์น�้าท่วม ได้แก่  
การปฏิบัติตนเพื่ออยู่รอดในช่วงน�้าท่วมระดับ 
ครัวเรือน การเฝ ้าระวังอุทกภัยของชุมชน  
การปฏิบัติตามแผนการจัดการอุทกภัยชุมชน 
บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการจดัการอทุกภยั

ชุมชนแต่ละฝ่าย การเตรียมสถานที่/ทรัพยากร 
การปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญ การอพยพ 
อย่างปลอดภัย การบริหารจัดการศูนย์พักพิง  
การจดัท�าบญัชใีห้การช่วยเหลอื และการประเมนิ
ความเสียหายและความต้องการฉุกเฉิน การให้
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และการให้ความรู้
ในเรื่องการปรับตัวและการเผชิญเหตุอุทกภัย 
เช่น ปรับระยะเวลาการเพาะปลูกพืชเพ่ือให ้
เก็บ เกี่ ยวผลผลิตก ่อนช ่ วง ท่ี เ กิดอุทกภัย  
ปรบัโครงสร้างบ้าน/สร้างบ้านใต้ถนุสงู/ยกระดับ
พ้ืนบ ้านให ้ สูงขึ้น ให ้ข ้อมูลระดับน�้ าท ่วม 
ของแต่ละชุมชน ปรับวัสดุหน้าต่างประตูจากไม้ 
ที่ถูกน�้าท ่วมเสียหายเป็นเหล็กหรือวัสดุอื่น 
ซึ่งทนทานต่อน�้าท่วม ชุมชนน�้าท่วมขังนาน 
ส่งเสริมการเดินทางด้วยเรือ สร้างแนวคันดิน 
กันน�้าท่วมบ้านเรือน และมาตรการอื่น ๆ  ขึ้นกับ
การวเิคราะห์ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ ก�าหนดพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับ 
เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว จุดรองรับปศุสัตว์ ฯลฯ 
ซึ่งผลที่ได้จากกิจกรรมนี้ คือ มาตรการและ

แผนการจัดการอุทกภัยที่เหมาะสม ซึ่งชุมชน 

และหน่วยงานในพืน้ทีใ่ห้การยอมรับ รวมทัง้ทราบ

บทบาทมีความพร้อมในการเตรียมการรับมือ 

และสามารถประเมินทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในพ้ืนท่ี

ส�าหรับเผชิญเหตุอุทกภัย
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ภาพที่	4-5 ป้ายสัญลักษณ์บอกเส้นทางการอพยพ

และที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว

ภาพที่	3 ป้ายสัญลักษณ์แสดงแผนที่เส้นทางการอพยพหนีภัยน�้าท่วม

อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ติดตั้งป ้ายและอุปกรณ์เกี่ยวกับ 

การเตือนภัยเฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นท่ีตามจุดท่ีมี

การวเิคราะห์ความเหมาะสมระหว่างนกัวชิาการ

กับประชาชนในพื้นที่แล ้ว เป ็นการสร ้าง 

ความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง  

และเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชนประชาชน

เกิดความระมัดระวัง รู ้ เส ้นทางการอพยพ 

ทีป่ลอดภยั ขนของข้ึนทีส่งูให้พ้นจากระดบัน�า้ท่วม

ในอดีต จากป ้ายสัญลักษณ ์และอุปกรณ ์ 

เกี่ยวกับการเตือนภัยเฝ้าระวังอุทกภัย ส่งเสริม 

ให้เกิดความปลอดภัยจากอุทกภัย
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ภาพที่	6 การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ โครงการ CBFM อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 l ส�ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกัน

และบรรเทาอทุกภัยทีส่�าคัญ ซ่ึงได้ผ่านกระบวนการ

มีส่วนร่วมและพิจารณาจากประชาชนในพ้ืนที ่

จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้ว 

ซึ่ งประชาชนมีความต ้องการ เห็นด ้วยว ่า 

โครงการหรือมาตรการนั้ น  ๆ สามารถ 

แก้ไขปัญหาน�้าท่วมได้ เป็นพื้นที่ที่ด�าเนินการได้ 

ไม่ติดปัญหาด้านกรรมสิทธิ์หรือเป็นพื้นที่ป่าไม้ 

และนักวิชาการได้ท�าการวิเคราะห์แล ้วว ่า 

มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี แก้ไขปัญหา 

หรือลดผลกระทบได้จริง 

 l ปรับปรุงข้อมูลแผนที่สารสนเทศ

ภมูศิาสตร์ (GIS) โดยเช่ือมโยงชุดข้อมลูมาตรการ

ในการจัดการอุทกภัย และการก�าหนดจุด

ปลอดภยั หรอือ�านวยความสะดวกในการจัดการ 

ขอบเขตพื้นที่น�้าท่วม ค่าระดับน�้าท่วม (Base 

Flood Elevations) จุดเปราะบางที่ต้องให ้

ความส�าคัญ จุดติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ จุดติดตั้ง

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังอุทกภัย 

ในพื้นที่ และเส้นทางการอพยพ ส�าหรับใช้เป็น

ข้อมูลอ้างอิงในการจัดการอุทกภัย

 l ฝึกซ้อมแผนการจัดการอุทกภัย

ระดับอ�าเภอ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

  -  ช่วงที่ 1 ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ  

(Table Top Exercise) กลุ ่มเป้าหมาย คือ 

ตัวแทนหน่วยงานในพ้ืนที่ ซ่ึงมีบทบาทหน้าที ่

ที่เกี่ยวข้อง ผู ้น�าและตัวแทนชุมชน (ตัวแทน 

คณะกรรมการจัดการอุทกภัยชุมชน) ตัวแทน

เอกชนท่ีเก่ียวข้อง ร่วมซ้อมแผนโดยจ�าลอง

สถานการณ ์และวิ เคราะห ์บทบาทหน ้าที่ 

ของแต่ละกลุ่ม เพ่ือท�าความเข้าใจและเตรียมการ

ส�าหรับการฝึกซ้อมปฏิบัติเผชิญสถานการณ์ 

  - ช่วงท่ี 2 ฝึกซ้อมปฏิบัติเผชิญ

สถานการณ์ (Operational-based Exercise) 

กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้น�าชุมชน คณะกรรมการจัดการอุทกภัยชุมชน 

ประชาชน ตวัแทนภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง ร่วมซ้อม

การเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย ซ้อมการอพยพ  

การให้ความช่วยเหลือ การบัญชาการ การระดม

ทรัพยากร การเตรียมศูนย์พักพิง การบันทึก

ข้อมูล/การท�าบัญชีให้การช่วยเหลือ รวมถึง 

การประเมินความต้องการและความเสียหาย 

ฉับพลันทนัท ีตามแผนการจัดการอทุกภยัชมุชน

11

12

13
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 l จัดประชุมสรุปผลการด�าเนินงาน

โครงการการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชน 

เป็นฐาน (CBFM) น�าเสนอสรุปผลการศึกษา

ทัง้หมดของโครงการว่าได้อะไรบ้าง ลกัษณะน�า้ท่วม

เป็นอย่างไร มาตรการการจัดการท่ีเหมาะสม 

ระดับน�้าท่วม (Base Flood Elevations)  

ของแต่ละพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานในพื้นท่ี  

มีแผนการรับมืออย่างไร 

 สิ่งที่ได้จากการด�าเนินโครงการการจัดการ

อุทกภัย  

 โครงการการจดัการอทุกภยัโดยอาศัยชมุชน 

เป็นฐาน (CBFM) เป็นการด�าเนินการแก้ปัญหา

ให ้กับชุมชนเสี่ยงอุทกภัย นอกจากจะได  ้

ความร ่วมมือจากประชาชนและฉันทามติ 

จากชุมชนแล้ว ยงัเกดิประโยชน์ต่อการปฏบัิตงิาน

ด้านการลดความเสีย่งจากภัยพบัิตใินระดบัต่าง ๆ 

ดังนี้ 

   ประชาชน จะได้รบัความรู ้ได้แนวทาง

การปฏิบัติที่เหมาะสม ในการรับมืออุทกภัย 

ความรู้ในการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ในภาวะ

อุทกภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น

14

  ชุมชน จะได้มีคณะกรรมการจัดการ

อุทกภัยชุมชนซึ่ ง เป ็นผู ้ประสานงานหลัก 

ในการด�าเนนิกจิกรรม ได้แผนในการจัดการอุทกภยั

ระดับชุมชน ได้มีการด�าเนินงานปรับภูมิทัศน์/

เตรียมพื้นที่ / เส ้นทาง/สภาพทางกายภาพ 

ของพื้นที่ให้เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมรับภัย  

เช่น ป้ายสญัลกัษณ์ ป้ายแสดงเส้นทางการอพยพ 

การก�าหนดพืน้ทีป่ลอดภยั ศูนย์พกัพงิประจ�าชุมชน 

บัญชีข้อมูลการติดต่อ คลังพัสดุอุปกรณ์เตรียม

ความพร้อมอุทกภัย แผนท่ีความเส่ียงอุทกภัย 

โครงสร้างในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งแผนการจัดการ

อทุกภัยของชมุชน เพือ่ให้ชมุชนมกีารด�าเนนิการ

ตามแผนอย่างต่อเนื่อง

   หน ่วยงานภาครัฐ มี เค รือข ่าย

ประชาชนและหน่วยงานในการจัดการอุทกภัย

และด้านที่เกี่ยวข้อง มีแผนเตรียมความพร้อม

รองรับการจัดการอุทกภัยที่สอดรับกับแผน 

การจัดการอุทกภัยของชุมชน และมีแผนงาน 

หรือมาตรการที่ใช้โครงสร้างเพื่อการป้องกัน 

และบรรเทาอทุกภยั จากการศึกษาวเิคราะห์พืน้ที่

เสี่ยงมีแผนการจัดการอุทกภัยของชุมชนที่ไม่ใช้

โครงสร้าง และได้แนวทางการปรับปรุงกิจกรรม

ให้เหมาะสมกับชุมชน ในการเผชิญอุทกภัย 

ในอนาคต
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4 UNISDR, SDGs with Targets related to Disaster Risk [ออนไลน์] จาก Prevention Web เว็บไซต์ : https://www.preven-
tionweb.net/sendai-framework/sdg/target 
(สืบค้นข้อมูล : 10 มกราคม 2564)

   ในระดบัประเทศ การจดัการอทุกภยั

โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBFM) เป็นการลด 

ความเสี่ยงจากภัยพิบั ติ  ถ ้าสามารถขยาย 

การด�าเนินงานได้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย 

ทัว่ประเทศ จะเป็นการช่วยเพ่ิมจ�านวนประชาชน 

ชุมชนที่มีศักยภาพในการรับมือหรือปรับตัว 

ให้สามารถด�ารงชวีติอยูก่บัภยัพบิตัไิด้ หน่วยงาน

มีมาตรการที่ใช้โครงสร้างในการป้องกันอุทกภัย

ท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  ส ่งผลให ้ม ี

ความปลอดภัยมากข้ึน ขับเคล่ือนตัวชี้ วัด 

ทั้งการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Sendai 

Framework Indicators) และสนับสนุนต่อ 

การบรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs 

Goals) ท่ีเกี่ยวข้องได้ ท้ังในด้านการลดจ�านวน 

ผู้เสียชีวิต จ�านวนผู้ได้รับผลกระทบ และเพิ่ม 

แผนงานเตรยีมความพร้อมในการจดัการภยัพบิตัิ

ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่	7 เครือข่ายภาครัฐและประชาชนโครงการ CBFM อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

  CBFM	 สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)	อย่างไร

 การจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชน 

เป็นฐาน (CBFM) เป็นการด�าเนินงานเพื่อลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk  

Reduction : DRR) ตอบสนองกรอบเซนได 

(Sendai Framework) มุง่เน้นการลดความเสีย่ง

จากอุทกภัย ซึ่งเป ็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ความรุนแรงเพ่ิมข้ึนและแปรปรวนเน่ืองจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ งการ 

ด�าเนินงานการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชน

เป็นฐานและใช้เป็นองค์ประกอบเล็ก ๆ ในการ

ลดความเส่ียงภัย และมุ่งเน้นให้ประชาชนม ี

ความปลอดภัย มส่ีวนช่วยตอบสนองต่อเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน4 ดังนี้
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 เป้าหมายที่	1: ข จั ด ค ว า ม 
 ยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่  
 (End poverty in all its forms  
 everywhere) 
 เป้าประสงค์ที่ 1.5 ภายในปี  
พ.ศ. 2573 สร้างภูมิต้านทานและลดการเปิดรับ 
และความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงท่ีเกี่ยวข้อง 
กับภูมิอากาศและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่แวดล้อมให้กับผู้ท่ียากจนและอยูใ่นสภาวะ
เปราะบาง
 CBFM เป ็นการด�าเนินงาน 
ให ้ ค ว ามรู ้ ป ร ะชาชน ในการจั ดอุ ทกภั ย  
มีส ่วนช ่วยสร ้างเสริมศักยภาพประชาชน 
ในการรบัมอืกบัสถานการณ์อทุกภัย ลดความเปราะบาง 
และหลีกเลี่ยงความล่อแหลมจากภัยพิบัติ
	 เป้าหมายที่	2 : ยตุคิวามหวิโหย  
 บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 
 แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ โ ภ ช น า ก า ร 
 และส ่ ง เ ส ริ ม เ กษตรกรรม 
ทีย่ัง่ยนื (End hunger, achieve food security  
and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture) 
 เป้าประสงค์ที ่2.4 สร้างหลกัประกนั
ว่าจะมรีะบบการผลิตอาหารท่ียัง่ยนืและด�าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรมีภูมิคุ ้มกัน 
ที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษา
ระบบนเิวศ เสรมิขดีความสามารถในการปรบัตวั
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ภาวะอากาศ
รุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ  
และจะช่วยพัฒนาทีด่นิและคุณภาพดนิอย่างต่อเน่ือง
ภายในปี พ.ศ. 2573
 CBFM มีการน�าเสนอแนวทาง 
ในการปรบัตวัรบัมอือทุกภยัให้ประชาชนในพืน้ที่
เสีย่งอทุกภยัรบัทราบ เช่น การวางแผนการปลกูพชื

ทนน�้า การเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต
ทางการเกษตรก ่อนช ่วงที่ จะเกิดอุทกภัย  
การเก็บถนอมอาหาร และการเตรียมพื้นที ่
เพื่อส�ารองเก็บอาหารไว้บริโภคยามฉุกเฉิน 
	 เป้าหมายที	่6 : สร้างหลักประกนั 
 ว ่ า จ ะ มี ก า ร จั ด ใ ห ้ มี น�้ า 
 และสุขอนามัยส�าหรับทุกคน 
 และมกีารบริหารจัดการทีย่ัง่ยนื 
(Ensure availability and sustainable  
management of water and sanitation for all)
 เป้าประสงค์ที่  6.6 ปกป้อง 
และฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน�้า 
รวมถงึภเูขาป่าไม้ พืน้ทีชุ่ม่น�า้ แม่น�า้ ชัน้หนิอุ้มน�า้ 
และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563
 CBFM เป ็นการด�าเนินงาน 
ผ ่ านกระบวนการ มีส ่ วนร ่ วมของชุ มชน  
เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงได้รวมกลุ่มกนั
วิเคราะห์และวางมาตรการแก้ไขปัญหาในระดับ
ชุมชน ทั้งการปกป้องฟื ้นฟูแหล่งน�้า มุ ่งเน้น 
การจัดการน�้าในภาวะวิกฤต 
	 เป้าหมายที่	11 : ท�าให ้เมือง 
 และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย ์
 มีความครอบคลุม ปลอดภัย  
 มี ภู มิ ต ้ า น ท า น แ ล ะ ยั่ ง ยื น  
(Make cities and human settlements  
inclusive, safe, resilient and sustainable)
 เป้าประสงค์ท่ี 11.5 ลดจ�านวน
การตายและจ�านวนคนที่ ได ้รับผลกระทบ 
และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกจิท่ีเกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลก 
ทีเ่กดิจากภยัพบิตั ิซ่ึงรวมถงึภัยพิบัติทีเ่กีย่วกบัน�า้ 
โดยมุง่เป้าปกป้องคนจนและคนท่ีอยูใ่นสถานการณ์
ที่เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573
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 เป้าประสงค์ที่ 11.b ภายในปี 
พ.ศ. 2563 เพิ่มจ�านวนเมืองและกระบวนการ 
ตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และด�าเนินการ
ตามนโยบายและแผนที่บูรณาการเพื่อน�าไปสู่
ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีภูมิต้านทาน
ต่อภัยพิบัติ  และให ้พัฒนาและด�าเนินการ 
ตามการบรหิารความเสีย่งจากภยัพบัิตแิบบองค์รวม
ในทกุระดบั ให้เป็นไปตามกรอบการด�าเนนิงานเซนได
เพือ่การลดความเสีย่งจากภยัพบัิต ิพ.ศ. 2558-2573
 CBFM มุง่เน้นการลดความเสีย่ง
จากอุทกภัยซึ่ ง เป ็นภัยพิบั ติทางธรรมชาติ  
มีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ ท�าให้อทุกภยัเกดิถีข่ึน้ และรนุแรงขึน้ 
การด�าเนนิโครงการ CBFM โดยประสานมาตรการ
ที่ ใช ้โครงสร ้าง จากการวิเคราะห์รูปแบบ 
ความรุนแรงอุทกภัยท่ีเกิดข้ึน เพื่อออกแบบ
โครงสร้างป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัให้เหมาะสม
กบับรบิทพืน้ที ่ร่วมกบัมาตรการทีไ่ม่ใช้โครงสร้าง 
จากการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตน 
การวางแผนเตรียมความพร้อม และการฝึกซ้อม
ปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย ช่วยเหลือชุมชน  
ในการวเิคราะห์ความเปราะบาง ความเสีย่งอทุกภยั
ของชุมชน ให้สามารถด�าเนินการช่วยเหลือ 
กลุ ่มเปราะบาง ได ้ทั่ วถึ งทันสถานการณ ์  
เมื่อประชาชน ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที ่
มคีวามรู ้ เกดิความตระหนกั มกีารเตรยีมความพร้อม 
สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ลดจ�านวน 
การตายหรอืคนทีไ่ด้รับผลกระทบ และประชาชน
สามารถปรบัตวัต่ออทุกภยัหรอืภยัอนัเนือ่งจากน�า้ได้ 

	 เป้าหมายที่	13 : เร่งต่อสู ้กับ 
 ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ 
 ภู มิ อ าก าศและผลกระทบ 
 ทีเ่กดิขึน้ (Take urgent action 
to combat climate change and its impacts) 
 เป้าประสงค์ที ่13.1 เสรมิภูมต้ิานทาน
และขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตราย
และภยัพิบติัทางธรรมชาติทีเ่กีย่วข้องกบัภมูอิากาศ
ในทุกประเทศ
 เป้าประสงค์ที่ 13.2 บูรณาการ
มาตรการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในนโยบายยทุธศาสตร์และการวางแผนระดบัชาติ
 เป้าประสงค์ที่ 13.3 พัฒนาการ
ศึกษาการสร้างความตระหนักรู ้และขีดความ
สามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่อง 
การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภยัล่วงหน้า
 CBFM เป ็นการด�าเนินงาน 
ในการลดความเส่ียงให้กับประชาชนและชุมชน
เสี่ยงอุทกภัยโดยศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ความล่อแหลม ความเปราะบางต่ออุทกภัย  
เพ่ือวเิคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่หมาะสม 
โดยใช้มาตรการโครงสร้าง (น�าผลการศึกษาชมุชน
เสีย่งทีไ่ด้มาวางแผนหาโครงสร้างป้องกนั และบรรเทา
อทุกภยั ทีเ่หมาะสมกับลกัษณะน�า้ท่วมและสภาพ
ภูมิประเทศ มีความเป็นไปได้ท่ีจะด�าเนินการ) 
ร่วมกบัมาตรการไม่ใช้โครงสร้าง (การจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งการให้ความรู ้
ในเรือ่งการจดัการอทุกภยั แนวทางการปฏบิตัติน 
การปรับตัวให้อยูร่อดในสภาวะอทุกภยั การวางแผน
จัดการอุทกภัยชุมชน และการฝึกซ้อมเผชิญ
สถานการณ์อุทกภัย) สามารถเพิ่มภูมิต้านทาน
และเพิม่ขดีความสามารถในการปรับตวัต่ออทุกภยั
ให้กับประชาชนและชุมชนเสี่ยงภัยได้
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กรมโยธาธิการและผังเมือง

	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 กระทรวง

มหาดไทย มภีารกจิเกีย่วกบังานด้านการผงัเมอืง

ระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบ 

การก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

ด�าเนินการและสนับสนุนองค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท 

โดยการก� าหนดและก� ากับดู แลนโยบาย 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระบบการตั้งถิ่นฐาน 

และโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการก�าหนด

คณุภาพมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม 

วศิวกรรม และการผงัเมอืง เพือ่ให้สภาพแวดล้อม

ทีด่ ีเกดิมาตรฐานความปลอดภยัแห่งสาธารณชน 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

และสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ ดี  

อันจะน�าไปสู ่การพัฒนาอย ่างยั่ งยืน ทั้ งนี้  

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มุ่งเน้นการพัฒนา

งานด้านต่าง ๆ ดังนี้

	 วิสัยทัศน์	 : เป็นองค์กรแกนน�าของ

ประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง 

และการอาคาร ให้มีความน่าอยู ่ปลอดภยั รักษา 

สภาพแวดล้อม ประหยดัพลงังาน และมีอัตลักษณ์

	 พนัธกจิ	:		1.  สนับสนุน ก�าหนด ก�ากับ 

และพัฒนาปรบัปรงุให้งานผงัเมอืงและโยธาธกิาร  

มีมาตรฐานวิ ชาการ ท่ีสามารถสนองต ่ อ 

ความต้องการทางสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  

   2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครฐั

และประชาชนในการวางแผนการด�าเนนิการพัฒนา

เมือง ท้องถิ่น และชุมชน

    3.  พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม

ธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพการบังคับใช้

กฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

		 ภารกิจด ้านการผังเมือง	 สร้าง 

ข้อตกลงของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

เพ่ือสามารถอยู ่ร ่วมกันได ้อย ่างมีความสุข 

และพฒันาให้เมอืงน่าอยูแ่ละพงึพอใจของชมุชน 

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  

ได้ก�าหนดให้มีการวางและจัดท�าผังเมือง ได้แก่ 

การวางผังนโยบายการใช ้ประโยชน ์พื้นที่  

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) ผังนโยบายระดับ

ประเทศ 2) ผังนโยบายระดับภาค 3) ผังนโยบาย

ระดับจังหวัด และผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

แบ่งเป ็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) ผังเมืองรวม  

2) ผังเมืองเฉพาะ
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  ทัง้นี ้ได้มกีารวางผงัพฒันาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ แผนผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
EEC และผงัพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะ ท�าให้เมอืง ชมุชน 
และชนบท มีความสวยงาม สะดวกสบาย  
เจรญิเตบิโตอย่างมีระเบยีบแบบแผน มคีวามเป็น
อตัลกัษณ์ของตนเอง ประชาชนมคีณุภาพชวีติท่ีดี
		  ภารกิ จด ้ านการพัฒนา เมื อง  
ให ้ เมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ  
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วม
ของผู ้มีส ่วนได ้ เสีย การปรับปรุงภูมิ ทัศน ์  
เพื่อการท่องเที่ยว การก่อสร้างระบบป้องกัน 
น�้าท่วมพื้นที่ชุมชน การก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 
การกัดเซาะตลิ่งริมแม่น�้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ
ตลิง่รมิแม่น�า้และรมิทะเลทัว่ประเทศ การพฒันา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
การด�าเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
และการก�าจัดผักตบชวา
		  ภารกิจด้านการอาคาร	ก�ากับ ดูแล 
ให้อาคารมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน  
และคงไว้ซึง่เอกลักษณ์ไทย มุ่งเน้นการตรวจสอบ
อาคารให ้มีความมั่นคง แข็งแรงปลอดภัย 
และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ท่ีเข้าไปใช้อาคาร
โดยเฉพาะความปลอดภัยจากอัคคีภัย ซึ่งให ้
ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล บ�ารุงรักษาอาคาร 
ให้มีสภาพพร้อมใช้ โดยการออกกฎหมายควบคมุ
อาคาร การตรวจสอบระบบและพฒันามาตรฐาน
ความปลอดภัย ท้ังยังเป ็นหน ่วยงานหลัก 
ของประเทศในเรื่องอาคารอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 
		 ภารกจิการบรกิารด้านช่าง เป็นช่าง
ของแผ่นดนิ บรกิารงานช่างทกุระดบั เพือ่พฒันา

ทุกทิศทั่วไทย มุ่งเน้นให้บริการงานช่างทุกระดับ 
ในฐานะ “ช่างของแผ่นดิน” โดยให้บริการ 
ด้านการส�ารวจและออกแบบอาคาร การออกแบบ
และก ่ อสร ้ า งพลับพลาพิ ธี  การควบคุม 
การก ่อสร ้ างอาคาร การประมาณราคา  
ตามหลักเกณฑ์การค�านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง การทดสอบวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐานงานด้านช่างมีการใช้วัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดและมีความปลอดภัย
  จากภารกิจดังกล่าว กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง มีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ  
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ�านาจหน้าที่ 
ดังนี้ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
พ.ศ. 2547
  ทัง้นี ้กรมโยธาธิการและผงัเมอืงจะไม่หยดุยัง้
การพัฒนาองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตด้วยศักยภาพและความมุ ่งมั่นของ
องค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง 
ในอนาคตและวางรากฐานเพื่อการเช่ือมโยง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกัน 
แบบบูรณาการประสานเข ้ากับเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยเพ่ือให้การบริหารจัดการผังเมือง  
เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ เพ่ือคณุภาพชวีติทีด่ี

ของประชาชน 
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 สาระส� าคัญพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง	พ.ศ.	2562 

 ด ้ วยพระราช บัญญัติ การผั ง เมื อ ง  

พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผล 

ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป  

มีผลใช้บังคับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

โดยพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับนี้ได้เพิ่ม

กรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี ตัง้แต่ระดบั

ประเทศ ระดบัภาค และระดบัจงัหวดั เพือ่ก�าหนด

แนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในพื้นที่ให ้เกิดการพัฒนาทางด้านกายภาพ 

อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยได้เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง 

และจัดท�าผังเป็นส�าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนและเป็นการแก้ไข

ปัญหาให้ดียิ่งขึ้นในด้านความเป็นระเบียบ 

ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  

การคมนาคมขนส่ง ความปลอดภยัของประชาชน 

สวัสดิภาพของสังคม การป ้องกันภัยพิบัติ  

การป้องกันการขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ซ่ึงส่งผลให้ประเทศเกดิการพฒันา และประชาชน

มีความเป ็นอยู ่ที่ดี  อีกทั้ งพระราชบัญญัต ิ

การผังเมืองฉบับนี้ ได้มีการกระจายอ�านาจ 

ในการวางและจัดท�าผังเมืองรวมให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่และการสร้างการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิด

เห็นจากทุกภาคส ่วนโดยมีคณะกรรมการ

นโยบายการผังเมืองแห่งชาติเป็นผู ้ก�าหนด

นโยบายและเป้าหมายเก่ียวกับการผังเมือง 

และการพัฒนาเมืองของประเทศในภาพรวม  

มีคณะกรรมการผังเมืองและคณะกรรมการ

ผงัเมอืงจงัหวดัเป็นผูก้�ากบัดแูลหน่วยงานภาครฐั

ให ้มีการวางและจัดท� าผั ง ให ้ เป ็นไปตาม 

ผังนโยบายในระดับต่าง ๆ ท้ายที่สุดประเทศ 

จะได้รับการพัฒนา มีความเป็นระเบียบสวยงาม

และมีความปลอดภัย

  ประเภทของผัง แบ่งผังออกเป็น  

2 ระดับ 5 ประเภท ได้แก่

   ผังนโยบายการใช้ประโยชน์

พื้นที่	แบ่งเป็น	3	ประเภท	คือ	(1)	ผังนโยบาย

ระดับประเทศ	 เป็นกรอบนโยบายการพัฒนา

พื้นท่ีประเทศ ในด้านการใช้พื้นท่ี การพัฒนา

เมืองและชนบท โครงสร ้าง พ้ืนฐานหลัก  

การพฒันาพืน้ทีพ่เิศษ	(2)	ผงันโยบายระดบัภาค 

เป็นแนวทางในการพัฒนาและด�ารงรักษาพื้นที ่

ที่ ขอบเขตเกินหนึ่ งจั งหวัดในด ้านการใช ้

ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท  

(3)	 ผังนโยบายระดับจังหวัด	 เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาและการด�ารงรักษาพ้ืนที่ระดับ

จังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การพัฒนา

เมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง  

การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และด�ารง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ผงัก�าหนดการใช้ประโยชน์ทีดิ่น	

แบ่งเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 (1)	 ผังเมืองรวม	 

เป ็นแผนผังนโยบายและโครงการ รวมทั้ง

มาตรการควบคุมโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใด 

เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเมืองในด้านการใช้
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ประโยชน์ทีด่นิ พ้ืนท่ีโล่ง โครงการคมนาคมขนส่ง 

กจิการสาธารณปูโภค สาธารณูปการ และบรกิาร

สาธารณะ	 (2)	 ผังเมืองเฉพาะ	 เป็นแผนผัง 

แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า 

หรือด�ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการ 

ที่ เกี่ยวข ้องในเมืองและบริเวณที่ เกี่ยวข ้อง 

หรือชนบท

   คณะกรรมการ	แบ่งเป็น	3	ระดบั	คอื

    คณะกรรมการนโยบายการ

ผังเมืองแห่งชาติ	 มีทั้งหมด 33 คน แบ่งเป็น

กรรมการโดยต�าแหน่ง 20 คน และกรรมการ

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 13 คน ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรี 

หรอืรองนายกรฐัมนตรซีึง่นายกรฐัมนตรีมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เป็นกรรมการและเลขานุการ อธบิดกีรมโยธาธกิาร

และผังเมือง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย เป้าหมายการผังเมือง

ของประเทศ และให้ความเห็นชอบผังนโยบาย

ระดับประเทศ และผังนโยบายระดับภาค

    คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผั ง เ มื อ ง	 

มทีัง้หมด 29 คน แบ่งเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง 

11 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน กรรมการ

ซึ่งเป็นผู้แทนสภาองค์กร 5 คน และกรรมการ 

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต ่งตั้ งจากผู ้แทนสถาบัน 

หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 4 คน  

มปีลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการ

และเลขานุการ มีหน ้าที่ ให ้ความเห็นชอบ 

ผงันโยบายระดับจงัหวัด ผงัเมอืงรวมทีก่รมโยธาธกิาร

และผั ง เ มื อ ง จั ด ท� า แ ล ะผั ง เ มื อ ง เ ฉพ า ะ 

และให้ความเหน็ด้านวชิาการผงัเมอืงต่อคณะกรรมการ

นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

    คณะกรรมการผงัเมอืงจงัหวดั	

	 	 		 -	 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

มทีัง้หมด 25 คน แบ่งเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง 

13 คน กรรมการจากผู ้แทนหน่วยงานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการผังเมือง 4 คน กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน กรรมการจากบุคคลอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 4 คน มีปลัดกระทรวงมหาดไทย  

เป็นประธานกรรมการและผูอ้�านวยการส�านกัผงัเมอืง

กรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ 

    -	 ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด อื่ น  

มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานโยธาธิการ 

และผงัเมอืงจงัหวดั เป็นกรรมการและเลขานุการ

    มีหน ้ า ท่ี ให ้ความเห็นชอบ

ผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 

ผู ้จัดท�า และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ต่อคณะกรรมการผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับ 

ผังนโยบายระดับจงัหวัด ผังเมอืงรวมทีก่รมโยธาธิการ

และผังเมืองจัดท�าผังเมืองรวมที่คาบเกี่ยวต้ังแต่

สองจังหวัดขึ้นไปและผังเมืองเฉพาะ

  ผู ้มีอ�านาจในการวางและจัดท�า

ผังเมือง มีดังนี้

    	กรมโยธาธิการและผังเมือง  

มีอ�านาจการวางผังนโยบายระดับประเทศ  

ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด 

ผงัเมอืงรวมและผงัเมืองเฉพาะทีอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินร้องขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยส่ังกรณมีเีหตุจ�าเป็นหรือคณะกรรมการ

ผังเมืองสั่งในบางกรณี

  	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มอี�านาจการวางผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 

(จะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบและการถ่วงดุล

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง)
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  การใช้บังคับผังเมืองรวม	

 	 -	 ผังนโยบายระดับประเทศ	 และ 

ผังนโยบายระดับภาค	 ออกเป ็นประกาศ 

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

 	 -			ผั ง น โ ย บ า ย ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด	 

ออกเป็นประกาศคณะกรรมการผังเมือง

  -		ผังเมืองรวม	 ออกเป็นประกาศ

กระทรวงมหาดไทย (โดยความเห็นชอบของ 

คณะรัฐมนตรี) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น

  -		ผั ง เ มื อ ง เ ฉพาะ  ออก เป ็ น 

พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา

  ข้อดขีองพระราชบญัญตัฉิบบันี้

 	ผั ง เมื อ งจะมี ความสอดคล ้ อ ง 

และเชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่ระดับประเทศ 

ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และชนบท 

รวมทั้งเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค ซ่ึงท�าให ้

มีเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการผงัเมอืงได้เหมาะสม 

สอดรบักบัสภาพเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดล้อม 

 	ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนด

ทิ ศ ท า ง แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ 

ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่ง  

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้ด้วย

ตนเอง และเข้าถึงกระบวนการวางผังได้มากขึ้น 

 	ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อม 

ที่ ดี มี สุขลักษณะที่ ดี มีความสะดวกสบาย  

มคีวามเป็นระเบยีบ สวยงาม และมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน

		 กรมโยธาธิการและผังเมือง	กับภารกิจการแก้ไขปัญหาผักตบชวา  

 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการบูรณาการ

เพื่อแก ้ ไขป ัญหาผักตบชวา เมื่อวันที่  20 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมี พลเอก ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

อธบิดีกรมโยธาธกิารและผงัเมือง เป็นเลขานกุาร
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คณะกรรมการอ�านวยการบูรณาการเพื่อแก้ไข

ปัญหาผักตบชวา ตามมติที่ประชุมได้สั่งการ 

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ ้าท่า 

กรงุเทพมหานคร จงัหวดั อ�าเภอ ท้องถ่ินทกุแห่ง 

หน่วยงานทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 

ภาคเอกชน ร่วมมือกันท�างานแบบ “ประชารัฐ” 

 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เป็นหน่วยงาน

หลักที่รับผิดชอบการด�าเนินการแก้ไขปัญหา 

ผักตบชวา ซึ่งดูแลรับผิดชอบในแม่น�้าสายหลัก  

2 สาย คือ แม่น�้าแม่กลอง รับผิดชอบตั้งแต ่

ใต้เขื่อนแม่กลอง ผ่านจังหวัดราชบุรี และ 

จังหวัดสมุทรสงคราม ลงสู่อ่าวไทย (ระยะทาง

ประมาณ 100 กิโลเมตร) แม่น�้าท่าจีนใต้ประตู 

โพธิพ์ระยา ลงมายงัอ่าวไทยผ่านจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

นครปฐม และสมทุรสาครลงสูอ่่าวไทย (ระยะทาง

ประมาณ 200 กิโลเมตร) ทั้งนี้ การด�าเนินการ

แก ้ไขป ัญหาผักตบชวาจะมีความยั่ งยืนได ้  

ส่วนที่ส�าคัญที่สุด คือ การได้รับความร่วมมือ 

จากพีน้่องประชาชน รวมท้ังการสร้างจติสาธารณะ 

ร่วมแรงร่วมใจท�างานเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น  

โดยมีการจัดตั้งชมรมคนริมน�้าในพื้นท่ีแหล่งน�้า  

ที่มีผักตบชวาทั้งหมดทั่วทุกพื้นที่  เพื่อช ่วย 

เฝ้าระวังไม่ให้ปริมาณผักตบชวาในพื้นท่ีสะสม 

จนเกิดเป็นปัญหา โดยมีผู ้น�าชุมชน ได้แก่  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน

เข้าร่วม และจดัให้มบีคุลากรเพือ่สร้างองค์ความรู้

ให ้แก ่พี่น ้องประชาชนในชุมชนให ้ร ่วมมือ 

ส�าหรบัการก�าจดัผกัตบชวาหรอืการน�าผกัตบชวาไปใช้

ประโยชน์ และมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน

ได้ทราบข้อมูลและตระหนักถึงความส�าคัญ 

ในการด�า เนินการแก ้ ไขป ัญหาผักตบชวา 

อย่างจริงจัง เมื่อประชาชนทราบและเข้าใจแล้ว 

ความร่วมมือจากภาคประชาชนย่อมเกิดขึ้น 

อย่างแน่นอน 

 จากการด�าเนินการก�าจัดผักตบชวา 

อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ขณะนี้สถานการณ์ปัญหา 

ผักตบชวา ตามแม่น�้าล�าคลองต่าง ๆ อยู ่ใน

สถานการณ์ท่ีสามารถควบคุมได้ ไม่ได้สร้าง

ปัญหาต่อการด�าเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน 

หรือการคมนาคมทางน�้า ซึ่งกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  

ในการด�าเนินการก�าจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง 

และจริงจัง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผักตบชวา 

มปีรมิาณสะสมจนเกดิปัญหาได้อกี กรมโยธาธกิาร

และผังเมืองยังคงด�าเนินการใน 2 มาตรการ  

คอื มาตรการที	่1	มาตรการปราบปราม (เกบ็ใหญ่)  

ที่ได ้ด�าเนินการไปแล้ว และมาตรการที่	 2  

คอื มาตรการในการป้องกนั (เกบ็เลก็) เป็นการเกบ็  

อย่างต่อเนื่อง คือ การเสริมสร้างศักยภาพ 

ความพร้อมในการด�าเนินการตามมาตรการ

ป้องกันหรือเก็บเล็กให้กับหน่วยงานท้องถ่ิน 

เพื่อการดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน�้าในพื้นที่

รับผิดชอบของตนเอง โดยพิจารณาจัดสรร  

เรือท้องแบนพร้อมติดเคร่ืองยนต์ให้กับหน่วยงาน

ท ้องถิ่นที่อยู ่ ริมน�้ า ไว ้ ใช ้ ในการดูแลรักษา 

แหล่งน�้าและจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรับมาตรการก�าจัดและจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง  

แบ ่ง เป ็นการด�า เนินการในแหล ่ งน�้ า เป ิด 

และแหล่งน�า้ปิด นอกจากนีย้งัมกีารใช้ทุน่ลอยน�า้ 

ดักเก็บผักตบชวา ซึ่ ง เกิดขึ้นจากแนวคิด 

การแก้ไขปัญหา การเก็บผักตบชวาในแม่น�้า

ขนาดใหญ่ โดยอาศัยแรงและทิศทางการไหล 

ของน�า้พัดพาเอาผักตบชวามาติดทุน่ดักผักตบชวา 
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ใช้เสาตอม่อสะพานที่มีอยู ่เดิมเป็นเสาผูกทุ ่น  

วิธีการนี้ท�าให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ 

เชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถก�าจัด

ผักตบชวาได ้จ�านวนมาก และยังกั้นไม ่ให  ้

ผักตบชวาไหลเข้าสู่ชุมชน กีดขวางการสัญจร 

ของเรอืโดยสารได้อกีด้วย ส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน

แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ผั ก ต บ ช ว า  ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 

ปี พ.ศ. 2561 ก�าจัดไปแล้ว 4,516,236 ตัน  

ปี พ.ศ. 2562 ก�าจัดไปแล้ว 4,646,622 ตัน  

ปี พ.ศ. 2563 ก�าจัดไปแล้ว 4,914,562 ตัน  

และในปี พ.ศ. 2564 ก�าจัดไปแล้ว 634,638 ตัน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564)

			การใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวม	(สีและสัญลักษณ์) 

 ความส�าคัญของการวางและจัดท�า

ผังเมือง	 เพื่อส ่ง เสริมความเป ็นอยู ่ของ

ประชาชน

  	เพือ่วางแผน ควบคมุการพฒันาเมอืง

ให้เป็นระเบียบ ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ ้มค่า  

รวมถึงดูแลรักษาสิ่ งแวดล ้อมและสถานที ่

ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมให้คงอยู่

 	เพื่อก�าหนดย่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

ย่านการค้า ย่านอยู่อาศัย โรงเรียน โรงงาน

อุตสาหกรรม สวนสาธารณะให้สอดคล้องกับ 

วิถีชีวิตชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และส่งเสริม

สภาพแวดล ้อม ท�าให ้ประชาชนสามารถ 

ใช ้ชีวิตอย ่างสะดวกสบาย รู ้สึกปลอดภัย  

และถูกสุขลักษณะ
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  “หากว่าไม่ได้วางผงัเมอืงไว้อย่างเหมาะสม 

การเติบโตของเมืองจะเป็นไปอย่างไร้ระเบียบ 

สามารถสร้างตึกสูงได้อย่างไม่จำากัด สร้างบ้าน 

สถานบันเทิ ง  หรือสร ้างโรงงานได ้อย ่าง 

อิสระเสรี สภาพภายในเมืองมีแต่จะแย่ลง เช่น 

ปัญหานำ้าท่วมขัง หรือมีขยะอุดตัน ปัญหารถติด 

เป็นต้น ดังนั้นการวางผังเมืองที่ไม่เหมาะสม  

จะเป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาขยายเมอืงในอนาคต 

อกีทัง้สภาพแวดล้อมภายในเมอืง ยงัดไูร้ระเบยีบ

ไร้ความสวยงาม”

 การก�าหนดการใช ้ประโยชน ์ ที่ดิน 

ตามสีต่าง ๆ

 การจ�าแนกการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ได้จาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง	 ๆ	 เช่น ลักษณะ

ภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม

ขนส่ง บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 

จ�านวนประชากร เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

ท�าการจ�าแนกพ้ืนที่ตามศักยภาพและข้อจ�ากัด	

โดยอาจจ�าแนกการใช้ประโยน์ทีด่นิคร่าว ๆ คือ

   พื้นท่ีสงวน เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่า 

ทางธรรมชาตริะบบนิเวศ  และทรัพยากรธรรมชาต ิ

ที่ทุกคนได้รับประโยชน์

  “จึงต้องได้รับการปกป้อง คุ้มครอง

มิให้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบ 

จนท�าให้เสียคุณค่าที่ยากแก่การท�ากลับคืนให้ดี

ดังเดิมเช่น พื้นที่ต้นน�้า พื้นที่ชุ่มน�้า เขตป่าสงวน 

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ป่าชายเลน เป็นต้น”

   พื้นที่อนุรักษ์	 เป็นพื้นที่ที่ต้องบ�ารุง

รกัษาให้คงคณุค่าในการน�ามาใช้ประโยชน์ต่อไป

ในระยะยาว

  “สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได ้  

โดยไม่ท�าให้คุณค่าเดิมท่ีมีอยู ่เส่ือมคลายลง  

พื้นที่อนุรักษ์มีทั้งท่ีอยู่ในและนอกชุมชน เช่น 

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ พืน้ทีท่วิทศัน์ธรรมชาติ 

พื้นที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 

เป็นต้น”

   พื้นที่พัฒนา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ส�าหรับตอบสนองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

และสังคม ในชีวิตประจ�าวัน เช่น

 	 พื้นที่เหมาะสมต่อการอยู ่อาศัย	 

จุดมุ ่งหมายเพื่อการอยู ่อาศัย การพักผ่อน  

การใช้ชี วิตประจ�าวันท่ีเงียบสงบ ปลอดภัย  

สะดวกสบาย จึงไม่ส่งเสริมกจิกรรมเป็นอปุสรรค

ต่อการอยู่อาศัย เช่น โรงงานท่ีก่อให้เกิดมลพิษ 

ร้ายแรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าขนาดใหญ่  

คลังน�้ามันการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การซื้อขาย 

เศษวัสดุ เป็นต้น

 	 พื้นที่เหมาะสมต่อพาณิชยกรรม	 

จุดมุ ่งหมายด้านเศรษฐกิจ ให้ผลตอบแทน 

ที่คุ ้มค ่า กับการลงทุนและมีความทันสมัย  

จึงไม่ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า

และพาณชิยกรรม เช่น โรงงานทีก่่อให้เกดิมลพษิร้ายแรง 

ฟาร์มปศุสัตว์ คลังเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด  

การก�าจดัขยะมลูฝอย  สสุาน  ฌาปนสถาน  เป็นต้น

  	 พ้ืนที่ เหมาะสมต่ออุตสาหกรรม	 

จดุมุง่หมายเพือ่การจ้างงาน ผลติสนิค้า เกบ็รกัษา

ผลผลิตและสินค้า ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมือง  

จึงไม ่ส ่งเสริมกิจกรรมที่อาจได้รับอันตราย 

จากอตุสาหกรรม เช่น คลังก๊าซ โรงแรม สถานศกึษา 

เป็นต้น
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				โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่ 

 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ีเป ็น

ภารกิจหนึ่ งที่ กระทรวงมหาดไทยให ้การ

สนับสนุนกรมโยธาธิการและผังเมืองด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา

ตามผัง เ มือง โดยมุ ่ ง เน ้นการมีส ่ วนร ่ วม  

ของประชาชนด้วยการ ร ่วมคิด ร ่วมสร้าง 

ร่วมพฒันา ระหว่างกลุม่เจ้าของทีด่นิกับหน่วยงาน

ภาครั ฐ  การจั ดรูปที่ ดิ น เพื่ อพัฒนาพื้ นที่ 

เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เป็นไป

ตามผังเมือง โดยเป็นการพัฒนาท่ีดินบริเวณใด 

บริเวณหนึ่ง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ชุมชนพร้อมกับจัดระเบียบแปลงท่ีดินใหม  ่

ให้พื้นที่มีความพร้อมและเหมาะกับการพัฒนา  

ที่ผ่านมาภาครัฐมีเครื่องมือในการพัฒนาเมือง 

ที่จ�ากัดเพียงไม่กี่วิธี ได้แก่ การเวนคืนที่ดิน 

เพือ่ให้ได้มาซึง่พืน้ทีส่�าหรบัพฒันาสาธารณปูโภค

สาธารณปูการทีจ่�าเป็น เช่น การเวนคนืท่ีดนิแล้ว

สร้างถนน ซึง่เป็นวธิทีีต้่องใช้งบประมาณจ�านวนมาก 

หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ภาคเอกชนพัฒนาพื้นที่ 

โดยการจัดสรรที่ดินแต่เป็นการพัฒนาแบบ 

ต่างคนต่างท�า ส�าหรบัวธิกีารจดัรปูทีด่นิฯ เป็นวธิี 

ทีท่�าให้เกดิการพฒันาเมอืงร่วมกนัระหว่างภาครัฐ

และ เอกชน ถือ เป ็นวิ ธี ก ารพัฒนา เมื อ ง 

ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถลดภาระ 

ด้านงบประมาณที่ต้องใช้ในการเวนคืนที่ดิน 

ของภาครัฐได้ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง  

มีน โยบายให ้ทุ ก จั งหวั ด พัฒนาถนนตาม 

ผงัเมอืงรวมโดยใช้การจดัรปูท่ีดนิเพือ่พัฒนาพืน้ที่

เป็นกลไกในการด�าเนนิการจังหวดัละ 1 โครงการ  

มาต้ังแต ่ป ี พ.ศ. 2552 เพ่ือเป ็นตัวอย ่าง 

ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาพ้ืนที่ 

ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ และน�าวิธีการนี้ไปใช้

พัฒนาพื้นที่เมืองในโครงการต่อ ๆ ไป ปัจจุบัน	

ณ	 สิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 มีโครงการ 

จั ด รู ป ที่ ดิ น เ พื่ อ พั ฒ น า พื้ น ที่ ที่ ไ ด ้ รั บ 

การสนับสนุนงบประมาณ	ในการก่อสร้างถนน 

ตามผงัเมอืงรวมแล้วจ�านวนทัง้สิน้	50	โครงการ	

ใน	44	จังหวัด 
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 การพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปท่ีดิน 

คือ การด�าเนินการพัฒนาพื้นที่โดยการน�าที่ดิน

หลายแปลงมารวมกันแล้ววางผังจัดรูปแปลง 

ท่ี ดินใหม่ให ้เหมาะสมกับการใช ้ประโยชน์  

พร้อมกับการปรับปรงุหรอืพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของพืน้ที ่เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สวนสาธารณะ 

หรือบรกิารสาธารณะต่าง ๆ  ให้เพียงพอ กับการรองรับ

การพัฒนา ได ้มาตรฐาน และสอดคล ้อง 

กับผังเมือง โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

กบัเอกชน เอกชนกบัเอกชน ในการพฒันาพืน้ทีเ่มอืง

แบบร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทน 

อย่างเป็นธรรม โดยหลังจากการจดัรปูทีด่นิ แปลงท่ีดนิ

ทกุแปลงจะมีรูปแปลงทีส่วยงามเข้าถงึได้สะดวก 

เจ้าของที่ดินยังคงอยู่ในพื้นที่เดิมหรือใกล้เคียง 

โดยไม่ต ้องย้ายออกไปแบบการเวนคืนที่ดิน  

ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน  

ในขณะทีเ่จ้าของทีด่นิได้รบัประโยชน์จากมลูค่าทีด่นิ

ทีเ่พิม่มากขึ้น แปลงทีด่ินสามารถใชป้ระโยชนไ์ด้ 

อย่างคุ้มค่า โดยการเข้าร่วมโครงการต้องมกีารร่วม 

ปันส่วนที่ดินของตนมาเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะ 

ในโครงการและเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ�าเป็น

ส�าหรับด�าเนินโครงการ

 ประโยชน์ที่ประชาชนเข ้าร ่วม
โครงการจะได้รับ	 และผลที่ได้รับจาก
โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
มีอะไรบ้าง  

 ประโยชน์ที่ประชาชนเข้าร่วมโครงการ

จะได้รับที่ส�าคัญคือ

 n	ท่ีดนิของผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	เข้าถงึ

ได้ง่ายขึน้	ตดิถนนมทีางเข้าออกสะดวกทกุแปลง

แตกต่างจากการเวนคืนที่ดิน 

 n ภายหลังการเข้าร ่วมโครงการฯ	 

และปันส่วนทีดิ่นแล้ว	ทีด่นิจะถกูจดัให้ใหม่ให้ม ี

รปูแปลงทีด่นิใหม่	ทีเ่หมาะสมส�าหรบัการพัฒนา	

สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดีขึ้น

 n ทีดิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน	และพ้ืนท่ีเมืองเกิด

โอกาสในการพัฒนาเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ชมุชนมากขึน้

 n เป็นโครงการท่ีประชาชน	(เจ้าของท่ีดนิ) 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน

ของตนเพือ่ให้เกดิการพฒันาพืน้ทีต่ามความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริง

 n ประชาชนท่ัวไปทีอ่าศยัอยู่นอกพืน้ที	่

โครงการ ได้ใช้บริการสาธารณะจากภาครัฐ  

ทั้งเพื่อการสัญจร หรือเพื่อใช ้นันทนาการ 

และพักผ่อนหย่อนใจ อย่างเท่าเทียมกัน

 นอกจากนี้ผลที่ ได ้รับจากโครงการ 

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ยังเป็นการ

 n  แก้ปัญหาที่ดินตาบอด	 หรือที่ดิน 

ทิ้งร ้างในเมืองที่ ใช ้ประโยชน์ไม ่ได ้สร ้าง 

ความปลอดภยัและน่าอยูใ่ห้กบัชุมชนเมอืงใหญ่

ที่มีความแออัด
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 n  พฒันาชมุชนให้มโีครงสร้างพ้ืนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่สมบูรณ์

และได้มาตรฐาน	เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี

 n  ประหยัดงบประมาณของภาครัฐ 

ในการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างสาธารณูปโภค

 n  ส่งเสริมให้เกิดการใช้พ้ืนที่เมือง 

ตามทีผ่งัเมอืงก�าหนด ประหยัดงบประมาณก่อสร้าง

สาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง 

แบบกระจัดกระจาย (Urban Spraw)

 มีเสียงตอบรับจากประชาชน	 
ในพื้นที่ต่อโครงการอย่างไร   

 ประชาชนเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการ 

มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการจัดรูปท่ีดินฯ  

ถงึแม้ว่าจะต้องปันส่วนท่ีดนิของตนเอง เพือ่น�าไป

เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินจัดหา

ประโยชน์ แต่สิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นคุ้มค่ายิ่งกว่า 

เพราะที่ดินมีรูปแปลงสวยงามและติดถนน 

ทุกแปลง มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เข ้ าถึ ง  และราคาที่ดินมีมูลค ่ า เพิ่มสู งขึ้น 

และยงัสามารถอยู่อาศัยในพืน้ทีเ่ดมิได้ บางโครงการ	 

เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ	เกิดโครงการต่อเนื่อง

ตามมาและ เกิ ดแนวคิ ดที่ จ ะน� าวิ ธี ก าร 

จัดรปูท่ีดินเพือ่พฒันาพืน้ทีไ่ปใช้ส�าหรบัพฒันา

บริเวณอ่ืน	 ๆ	 ของเมืองและถนนสายต่าง	 ๆ	 

ในเมืองแทนวิธีการเวนคืนที่ดินเนื่องจาก 

เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง	

	 ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่เป็นท่ีต้ังพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินฯ	 ได้รับ

ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

ชุมชนของตนได้รับการพัฒนาโดยไม่ต้องรอคอย

การเวนคืนที่ดิน	เนื่องจากโครงการฯ	สามารถ

ด�าเนินการได้ทันทีท่ีทุกคนในพื้นที่พร้อมใจกัน

แสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดรูป 

ที่ดินฯ	 นอกจากนี้ในส่วนพื้นที่สาธารณะ 

ในโครงการประชาชนทั่วไปในพื้นที่สามารถ

เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะเหล่าน้ันได้

ไม ่ว ่าจะเป ็นการใช ้ถนนเพื่อการสัญจร	 

สวนสาธารณะ	ประชาชนก็สามารถมาใช้พืน้ที่

ออกก�าลังกายในช่วงเวลาต่าง	ๆ	ได้เช่นกัน

 สะพานเลียบชายฝั่งทะเลชลบุรี	 
เพือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ	 แก้ปัญหา
จราจร	และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงินิเวศ 

 จั งหวั ดชลบุ รี ไ ด ้ พัฒนาจาก เมื อ ง

เกษตรกรรมแห่งภาคตะวันออกไปสู ่จังหวัด 

ทีม่แีหล่งท่องเทีย่วตดิอนัดบัโลกอย่างเมอืงพทัยา

เป็นเมอืงอตุสาหกรรม เป็นทีต้ั่งของท่าเรอืน�า้ลกึ

แหลมฉบงั ท�าให้จงัหวดัชลบรุที�ารายได้ค่อนข้างสงู

ติดอันดับ TOP 5 ของประเทศ และล่าสุด 

จังหวัดชลบุรียงัเป็น 1 ใน 3 จงัหวดัในโครงการ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  

ตามนโยบาย การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

ของรัฐบาล การขยายตัวของเมอืงอย่างไร้ทศิทาง

ย่อมเป็นทีม่าของปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กิดจากความหนาแน่น

ของประชากร ความต้องการ ที่อยู่อาศัยในเมือง 

ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่ โดยเฉพาะ

ปัญหาด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น  

การจัดวางผังเมืองที่เหมาะสมจะช่วยแก้ปัญหา 

ในด้านต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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 ในการบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี  

พ.ศ. 2553 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงได้ก�าหนด

วางผงัด้านคมนาคมขนส่งโดยมถีนนสายเสนอแนะ 

คือ ถนนสาย ฉ เพื่อเป็นแนวถนนโครงข่าย

คมนาคม ช่วยบรรเทาการจราจรในเขตเมือง  

โดยก�าหนดให้มีแนวถนนขนานกับถนนสุขุมวิท 

ซึ่งหน่วยงานท้องถ่ิน และจังหวัดชลบุรีร่วมกับ

กรมโยธาธิการและผังเมืองผลักดันให้ถนนสาย 

ดั งกล ่ าวถู กน� ามาก ่ อสร ้ า ง เป ็นรูปธรรม 

และถอืเป็นงานก่อสร้างสะพานในทะเลทีม่แีนวขนาน

เลียบชายฝั ่งทะเลแห่งแรกของประเทศไทย  

โดยได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 5 ช่วง ปัจจุบัน

ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้แล้ว 4 ช่วง  

เมื่อกันยายน พ.ศ. 2560 

	 ช ่วงที่ 	 1	 เริ่มจากจุดเชื่อมบริ เวณ 

ศาลาประชาคมรวมใจชน ถึงถนนข้างโรงปรับปรงุ

คุณภาพน�้าเมืองชลบุรี ความยาว 1,880 เมตร 

ช่วงที่	 3 จากจุดเชื่อมเทศบาลต�าบลบางทราย  

ถึงจุดเช่ือมถนนเลียบชายฝั่งทะเลซอยเทศบาล

บางทราย 83 ความยาว 980 เมตร ช่วงที่ 4  

และ	ช่วงที	่5 จากจุดเชือ่มบริเวณศาลาประชาคม

รวมใจชนถึงจุดเชื่อมเทศบาล-ต�าบลบางทราย  

ความยาวรวม 2,400 เมตร ส่วน ช่วงที่	 2	 

อยู ่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง โดยเร่ิมจาก 

จดุเชือ่มทางเข้าโรงปรบัปรงุคณุภาพน�า้เมอืงชลบรุี

ถึงถนนนารถมนตเสวี ความยาว 1,815 เมตร 

รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 7 กิโลเมตร  

ซึ่งจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้าง

สะพานเลียบชายฝั่งทะเล อยู่ในโครงการพัฒนา

พืน้ทีต่ามผงัเมอืงรวมเมอืงชลบรุ ี เป็นถนนเลีย่งเมอืง

ซึง่มแีนวก่อสร้างอยูใ่นทะเล ออกแบบเป็นสะพาน

เลียบชายฝ ั ่ งทะเล บนสะพานมี จุดชมวิว 

และเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมเข้ากับถนน

ภายในชุมชนเดิม เช่น ชุมชนบางทราย ชุมชน

ท่าเรือพลี ชุมชนเสม็ด เป็นต้น ซ่ึงช่วยแก้ไข

ปัญหาการจราจรในชุมชนได้เป็นอย่างมาก 

เพราะได้ออกแบบให้มีทางออกไปสู่ถนนหลัก 

ได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยว 

สูช่ายหาดอ่างศลิา หาดบางแสน ประกอบกับเป็น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ท�าให้ผู้ที่ใช้เส้นทาง 

ได้สัมผัสกับธรรมชาติ

 นอกจากโครงการพัฒนาพื้นที่ตาม

ผังเมืองรวมเมืองชลบุรีแล้ว กรมโยธาธิการ 

และผังเมืองยังได้ด�าเนินโครงการส�าคัญ ๆ  

อีกหลายโครงการในหลายพื้นที่  ซ่ึงล ้วนมี 

ความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อพีน้่องประชาชน

ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท้ังส้ิน เช่น โครงการก่อสร้างเข่ือน

ป้องกันตล่ิงริมแม่น�้า โครงการก่อสร้างระบบ

ป้องกนัน�า้ท่วมพืน้ทีช่มุชน เป็นต้น ซึง่ทกุโครงการ
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ที่กรมโยธาธิการและผงัเมอืงด�าเนนิการต้องได้รบั

ความร่วมมอืจากเจ้าของพื้นที่ด้วย

 การด�าเนินโครงการพัฒนาตามผังเมือง 

ถอืเป็นแนวทางในการก�าหนดทศิทางการพัฒนา

พื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา

เมือง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ท้องถิ่นและจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกรมโยธาธิการ

และผังเมือง ร่วมกันผลักดันให้ถนนเสนอแนะ

สาย ฉ ถูกน�ามาก ่อสร ้างให ้ เป ็นรูปธรรม  

ในการบังคบัใช้ผงัเมอืงรวมเมอืงชลบรุ ีพ.ศ. 2553 

กรมโยธาธกิารและผงัเมืองได้ก�าหนดให้มกีารวางผงั

คมนาคมและขนส่ง โดยมีถนนเสนอแนะสาย ฉ. 

เพือ่เป็นแนวถนนโครงข่ายคมนาคม เป็นเส้นทาง

เลี่ยงเมืองเลียบชายฝั่งทะเลท่ีมีแนวขนานกับ

ถนนสขุมุวทิ ความยาวประมาณ 16.57 กโิลเมตร 

ปัจจุบนัได้ด�าเนินการแล้วเสรจ็บางส่วน ความยาว

ประมาณ 7.07 กโิลเมตร แบ่งเป็น 5 ระยะ ได้แก่ 

ระยะท่ี	 1 จากศาลารวมใจชน – คลองสังเขป 

ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	 ระยะที่	 2 จาก 

คลองสังเขป – เทศบาลต�าบลบางทราย  

ระยะทาง 1.400 กโิลเมตร ระยะที	่3	จากเทศบาล

ต�าบลบางทราย – ซอยบางทราย 83 ระยะทาง 

0.980 กิโลเมตร	ระยะที	่4	จากศาลารวมใจชน – 

โรงปรบัปรงุคุณภาพน�า้ ระยะทาง 1.880 กโิลเมตร 

และระยะที่	 5	 จากโรงปรับปรุงคุณภาพน�้า – 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระยะทาง 

1.810 กิโลเมตร 

 นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ยงัเลง็เหน็ความส�าคญัของถนนเสนอแนะสาย ฉ. 

และเพ่ือเป็นการพัฒนาตามผังเมืองให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ จึงได ้ด�าเนินการศึกษาออกแบบ 

รายละเอียดและศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

(EIA) ในแนวส่วนต่อขยายสะพานเลยีบชายทะเล

เดิม ด ้านทิศเหนือจากซอยบางทราย 83  

ไปจรดต�าบลคลองต�าหรุ ถนนสขุมุวทิ ระยะทาง 

7.000 กิโลเมตร และด้านทิศใต้ต่อจากถนน

องค์การบริหารส ่วนจังหวัดชลบุรี  ไปจรด 

ต�าบลอ่างศิลา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร  

ซึ่ งหากด�า เนินการแล ้วเสร็จ จะได ้ เสนอ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง

ส่วนต่อขยายต่อไป โครงการพัฒนาตามผังเมือง 

โดยการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเลแห่งนี้ 

ประสบความส�าเร็จได้ เพราะความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดชลบุร ี

ร่วมกัน กรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยผลักดัน

ให้ถนนตามผังเมืองสายดังกล่าว ถูกน�ามา

ก่อสร ้างจนเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหา 

การจราจรในเขตเมืองชลบุรี เป็นทางเล่ียงเมือง

จากต�าบลบางทรายลงมาถึงต�าบลเสม็ด รวมทั้ง

ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว มีสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจและออกก�าลังกายริมทะเลที่สวยงาม 

ในเขตอ�าเภอเมืองชลบุรีอีกด้วย



1 เรียบเรียงโดย นายจิรานุวัฒน์ ณรงค์ ผู้อำานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การประปานครหลวง

กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนของกำรประปำนครหลวง
เพื่อมุ่งสู่ควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Goals - SDGs)

การประปานครหลวง1

    จุดเริ่มต้น...สู่รากฐานที่มั่นคง

 ย้อนไปเมือ่วันท่ี 16 สงิหาคม พ.ศ. 2510 

การประปานครหลวง (กปน.)  ก ่อตั้ งขึ้น 

จากการควบรวมกิจการประปา 4 องค์กร  

จาก 3 จังหวดั คอื การประปากรงุเทพ การประปา

เทศบาลนครธนบุ รี  การประปานนทบุรี  

และการประปาเทศบาลสมทุรปราการ เข้าไว้ด้วยกนั 

โดยมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย ด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ 

พระราชบญัญตักิารประปานครหลวง พ.ศ. 2510 

เป็นส�าคัญ 

 ระยะเวลากว่า 53 ปี กปน. 

ได ้ด�าเนินงานตามภารกิจตาม 

ความรับผิดชอบในการส�ารวจ 

จัดหา ผลิต และจัดส่งน�้าประปา 

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การ

อนามัยโลก (World Health  

Organization : WHO) ไปสูป่ระชาชน

ทกุครวัเรอืนในเขตกรงุเทพมหานคร 

จั งหวั ดนนทบุ รี  และจั งห วัด

สมุทรปราการ เพ่ือใช ้ส�าหรับ 

การอุปโภคและบริโภคในชีวิต

ประจ�าวัน พร้อมท้ังยังคงมุ ่งมั่น 

ในการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีต ่าง ๆ  

มาพัฒนางานประปาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ

การจดัท�าแผนน�า้ประปาปลอดภยั (Water Safety 

Plans: WSPs) และด�าเนินการปรับเปลี่ยน 

ท่อประปาใหม่ในพืน้ทีต่่าง ๆ  รวมถงึการส่งเสรมิ

ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนลุ ่มน�้าฝั ่งตะวันตก 

และตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา ในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงสร้างพืน้ฐานระบบประปาให้เกดิความยัง่ยนื

ภาพที่	1 ภารกิจที่ส�าคัญของ กปน.
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 ป ัจจุบัน กปน. มีพื้นที่ รับผิดชอบ  
รวม 3,195 ตารางกิโลเมตร ใช้น�้าดิบในการผลิต
จากสองแหล่ง คือ แม่น�้าเจ้าพระยาและแม่น�้า 
แม่กลอง มีโรงงานผลิตน�้า 4 แห่ง ท�าหน้าที่ผลิต
น�้าประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย โดยมี
ห ้องปฏิบั ติการ (Lab) ท่ีฝ ่ายคุณภาพน�้ า 
และโรงงานผลติน�า้ทัง้ 4 แห่ง ท�าหน้าท่ีตรวจสอบ
วิ เคราะห ์คุณภาพน�้ าจากคลองส ่ งน�้ า ดิบ  
น�้าในระบบผลิต และน�้าประปาในระบบจ่าย 

อย่างสม�า่เสมอ เพื่อควบคุมให้ได้มาตรฐานน�้าดื่ม 
ขององค์การอนามยัโลก (WHO) ก่อนทีจ่ะสูบจ่าย
ไปยังผู้ใช้น�้า มีส�านักงานประปาสาขา 18 แห่ง 
ให้บริการผู้ใช้น�้ากระจายท่ัวพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
และมศีนูย์บรกิารประชาชน MWA Call Center 
1125 ต้ังอยู่บริเวณส�านักงานใหญ่ เพ่ือรับแจ้ง
เร่ืองร้องเรียนและประสานงานในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้น�้าของ กปน.

ภาพที่	2 การให้บริการของส�านักงานประปาสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ
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เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม...มุ่งมั่น
พฒันาบริการน�้าประปาอย่างยั่งยืน 

 ในช่วงท่ีผ่านมา กปน. ได้ด�าเนนิการภายใต้

กรอบยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญในระดับต่าง ๆ ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ตลอดจน

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ  

เพื่อน�าไปสู่ผลลัพธ์ในการให้บริการงานประปา

เพื่อประชาชนเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การบริหารจัดการองค์กรท่ีมุ่งสู่การเป็นองค์กร

รฐัวสิาหกจิสมรรถนะสงู ด�าเนนิงานด้วยคณุธรรม

และหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนน�าเทคโนโลยี 

มาใช้เสรมิประสทิธภิาพการให้บรกิาร ควบคูไ่ปกบั

การสนับสนุนนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนสู ่สังคม 

แห่งความยัง่ยนื ตระหนักถึงคุณค่าของทรพัยากรน�า้

ทั้งหมด อย่างเป็นระบบ

แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง  
ฉบับที่ 5 (ปี 2563 - 2565)

 กปน. ได ้ขับเคลื่อนองค ์กรภายใต ้  

“แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับท่ี 5  

(ปี พ.ศ. 2563 - 2565)” ให้สอดคล้องตาม 

พระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแล 

และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็น 

กรอบการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ความยั่งยืน 

มีแนวคิดที่ส�าคัญคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ

ปรับปรุงองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถ 

ขององค ์กรสู ่การเป ็นองค ์กรสมรรถนะสูง  

พร้อมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบาย 

การส่งเสรมิ และสนบัสนนุการใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า 

เช่น การน�าน�้าจากกระบวนการผลิตกลับมา 

ใช ้ ใหม ่  Grey Water ฉลากประหยัดน�้ า  

เพื่อพัฒนาองค ์กรให ้สอดคล้องกับทิศทาง 

การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้วสัิยทัศน์ พันธกจิ ค่านยิม ของ กปน. ดังนี้

	 วิสัยทัศน ์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ที่ ให ้ บริ การงานประปา  มี ธ รรมาภิบาล  

และได้มาตรฐานในระดับสากล”

	 พันธกิจ  1.  ก า รส ร ้ า ง ก า ร เ ติ บ โ ต 

และความยั่งยืนขององค์กร

   2.  ด� า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น 

น�้าประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก  

ด้วยการพัฒนาระบบน�้าดิบ ระบบผลิตน�้า  

และระบบสูบจ่ายน�้าให้มีเสถียรภาพ

   3.  พัฒนางานประปาอย่าง 

มืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   4.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

ให้ประชาชนได้มีน�้าประปาใช้ถ้วนหน้า

	 ค่านิยม			มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน 

บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ 

(QWATER)

 โดยที่ แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับท่ี 5  

(ปี พ.ศ. 2563 - 2565) ประกอบด้วยยทุธศาสตร์ 

4 ด้าน ดังนี้

   	ด ้านที่  1: สร ้างเสถียรภาพ 

และความมั่นคงของระบบประปา มุ ่งเน้น 

การพัฒนาระบบจ่ายน�้าและบริหารจัดการน�้า 

สูญเสีย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการลดน�้าสูญเสียและบริหารจัดการ

แรงดันน�้า เสริมสร้างระบบผลิต (ผลิต-สูบส่ง)  
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- 2565 รวมถึงแผนวิสาหกิจ กปน. ล้วนสร้าง

ความสอดคล้องต่อปัจจัยความย่ังยืน ได้แก ่

เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล ้อมทั้ งสิ้น  

อีกทั้ งกระบวนทัศน ์ “การพัฒนาที่ยั่ ง ยืน  

(Sustainable Development Goals – SDGs)” 

ขององค์การสหประชาชาติ ยังเป็นหนึ่งในกลไก 

การขับเคลื่อนองค ์กรท่ีสามารถบูรณาการ 

เชิงนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

และเกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ส�าหรับ กปน. 

ได้ด�าเนินงานตามภารกิจด้วยความมุ ่งหวัง

ผลลัพธ์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และ การพัฒนา

องค ์กรสู ่ความยั่งยืน โดยสามารถสรุปผล 

การด�าเนินงานตามมิติที่ส�าคัญได้ดังนี้

   มิติด้านเศรษฐกิจ

  กปน. มุ ่งก ้าวสู ่การเป ็นองค์กรที่มี

ศักยภาพในการขับเค ล่ือนเศรษฐกิจด ้วย

น วัตกรรมและ เทค โน โลยี ที่ ช ่ ว ย พัฒนา 

และผลกัดันให้องค์กรมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ 

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ 

อย่างรอบด้าน และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

และจริยธรรมในการด�าเนินงาน โปร ่งใส 

และตรวจสอบได้

 	ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน  

เพื่อให ้การเบิกจ ่ายงบลงทุนเพื่อสนับสนุน 

การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ และเป็นไป

ตามเป้าหมาย กปน. จึงบริหารความเส่ียง 

เร่ืองการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยให ้

หน่วยงานเตรียมงานตามกระบวนการจัดซ้ือ 

จัดจ้างล่วงหน้า จัดท�าแผนจดัซือ้จดัจ้าง ทบทวน

แผนงานตามความจ�าเป็นและความต้องการ 

ใช้งบลงทุนให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานจริง 

ให้มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการปริมาณ 

และคุณภาพน�้าทั้งระบบ (ต้นน�้า-ปลายน�้า)

   ด้านที ่2: ยกระดบัขดีความสามารถ

องค์กรสู ่ความเป็นเลิศ มุ ่งเน้นการพัฒนา

เทคโนโลยีดิ จิทัล และน�านวัตกรรมไปใช ้ 

อย่างเป็นระบบเพือ่เพิม่ขดีความสามารถขององค์กร 

พร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมปรับโครงสร้าง

องค์กรให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

ได้อย่างรวดเรว็ และเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน

ของทกุกระบวนการท�างาน รวมทัง้สร้างความพร้อม 

ด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะที่หลากหลาย 

(Mult i  Sk i l l )  รอง รับการเปลี่ ยนแปลง 

และก้าวทันไปกับนโยบาย Thailand 4.0  

พร้อมสร้างความมุ่งมั่นและเต็มใจในการท�างาน

 	ด้านที่ 3: ส่งเสริมความสัมพันธ์ 

ทีดี่แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและยดึมัน่ธรรมาภบิาล 

เพือ่ความย่ังยืน มุง่เน้นการพฒันาความสมัพนัธ์ 

และความร่วมมือท่ีดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย 

หลักธรรมาภิบาล ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรม 

เชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 	ด ้านที่  4: สร ้างความมั่นคง 

ขององค์กร มุง่เน้นการเพิม่ความมัน่คงทางธรุกจิ

   การพัฒนาองค์กร…สู่ความยั่งยืน

 การพัฒนาองค์กรเพือ่ก่อให้เกดิความยัง่ยนื

ถือเป็นหนึ่งในเป้าประสงค์หลักของการพัฒนา

องค์กรของ กปน. การบูรณาการการบริหาร 

เชงินโยบายจาก ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ  ฉบับที่  12  

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 
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ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง การก�าหนด

ราคากลาง การจัดท�า TOR ให้เหมาะสม  

ให้ความรู้หน่วยงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 รวมถึงการจัดหาผู ้รับจ ้างที่มี

ประสบการณ ์และความช�านาญ เพื่ อ ให ้ 

การด�าเนินโครงการต่าง ๆ ส�าเร็จลุล่วงตาม 

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและสนับสนุน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 	การบริหารจัดการด ้านรายได ้	 

ในภาพรวม กปน. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ

จ�าหน่ายน�้าประปา และการบริหารสภาพคล่อง

ส่วนเกนิ ท�าให้มรีายได้ดอกเบีย้เพิม่ขึน้ อย่างไรก็ดี

ในช่วงที่ผ่านมา กปน. เผชิญกับความท้าทาย 

เชิงธุรกิจจากอัตราการเติบโตของยอดขายน�้า 

ท่ีชะลอตัวลง เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิ ประกอบกบั

การขยายเขตบริการน�้าประปา จนครอบคลุม 

ทั้งพื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่ง กปน. ตระหนักถึงปัญหา

ดงักล่าว จึงได้พฒันาศกัยภาพในการด�าเนนิธรุกจิ

ท่ีเก่ียวเน่ือง รวมถงึขยายการให้บรกิารน�า้ประปา

ในพ้ืนที่รอยต่อของการประปาส่วนภูมิภาค 

และ กปน. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงน�้าประปา

ที่สะอาดปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

 	การบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่าย 

กปน. ให้บริการน�้าประปาอย่างต่อเนื่องผ่าน 

โครงข่ายระบบท่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ  

ซึ่งระบบท่อมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน

เป็นผลให้เกิดการแตกรั่วและมีปริมาณน�้า 

ทีส่ญูเสยีสงู ท�าให้มีค่าใช้จ่ายเพิม่ข้ึนจากโครงการ

ปรบัปรุงซ่อมแซมเพือ่บ�ารงุรักษาระบบท่อ พฒันาระบบ

จ่ายน�า้และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการ

ลดน�้ าสูญเสีย ประกอบกับคุณภาพน�้ าดิบ 

ที่เสื่อมโทรมลง ส่งผลให้กระบวนการจัดการ

คุณภาพน�้ าดิบมีค ่าใช ้จ ่ ายเ พ่ิมขึ้นเช ่นกัน  

อย่างไรกต็าม กปน. ได้ด�าเนนิการบรหิารสนิทรพัย์  

เพื่อเพิ่มความคุ ้มค ่าตามแนวคิดการสร ้าง 

มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 

Management : EVM) นอกจากนี้ การบริหาร

ต้นทุนทางการเงินด้วยวิธีการแปลงภาระหนี ้

สกุลต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (Cross  

Currency Swap : CCS) ส่งผลให้สามารถ 

ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา 

แลกเปล่ียนได้ ในขณะเดียวกันการวางแผน

บริหารจัดการเงินกู ้และต้นทุนทางการเงิน 

ทีเ่หมาะสม ช่วยให้การวางแผนรายรบัและรายจ่าย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพคล่อง 

เพียงพอต่อการด�าเนินงาน และเป็นปัจจัย

สนบัสนนุให้การด�าเนนิโครงการปรับปรุงกจิการ

ประปาแผนหลักสามารถบรรลุตามเป้าหมาย 

อย่างเป็นรูปธรรม

 	มาตรการช ่วยเหลือประชาชน 

ในสถานการณ์การแพร ่ระบาดของไวรัส

โคโรนา-2019 กปน. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน

ควบคุมและการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ขานรับมติคณะรัฐมนตรีในการช่วยบรรเทา 

ผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้น�้า พร้อม

พิจารณาก�าหนดเป ็นมาตรการช ่วยเหลือ  

8 มาตรการ เช่น ใช้น�า้ฟรี 10 ควิแรกทกุครวัเรอืน 

และลดค่าน�า้ประปาร้อยละ 20 ส�าหรบัผูใ้ช้น�า้เกนิ 

10 ควิต่อเดอืน การยกเว้นการตดัน�า้ ขยายระยะ

เวลาการช�าระค่าน�า้ประปา ยกเว้นการเกบ็ค่าน�า้

ข้ันต�่าให้ผู้ใช้น�้าประเภทธุรกิจ ฟรีค่าธรรมเนียม
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ในการช�าระค่าน�้าประปา การขยายระยะเวลา

มาตรการบรรเทาค่าน�้าประปาแก่ผู้มีรายได้น้อย

ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

    มิติด้านสังคม

 บุคลากรของ กปน. ทุกระดับถือเป็น

กลไกส�าคัญที่ผลักดันองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ 

กปน. จึงมีนโยบายและให้ความส�าคัญต่อ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างาน 

รวมถึงพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล 

ให้มีทักษะและความรู ้ในการให้บริการงาน 

ประปาทีต่อบสนองผูใ้ช้น�า้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ยังปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในด้าน 

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมตั้งแต่ 

ต้นน�้าถึงปลายน�้า เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ด ี

ในสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน

 	การส ่งเสริมอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยของพนักงานและชุมชน  

เ พ่ือแสดงเจตจ�านงในการให ้ความส�าคัญ 

แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก เ รื่ อ ง สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 

ในกระบวนการผลิต การให้บริการ ซึ่งเป็น 

กระบวนการหลัก ในห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) และการด�าเนินงานอื่น ๆ กปน. จึงได้

ประกาศนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสิง่แวดล้อม (Safety Health Environment 

: SHE) และด�าเนนิการต่อเนือ่งอย่างเป็นรปูธรรม 

เพื่อสนับสนุนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลักของกิจการ 

(CSR in-Process)

 	การให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัย

แก่พนกังานและผูป้ฏบิตังิาน กปน. ได้จดัอบรม

ด้านความปลอดภยัให้แก่พนกังานและผูป้ฏบัิตงิาน

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี เช่น การอบรม 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับ

หวัหน้างานและระดบับรหิาร การฝึกซ้อมดบัเพลงิ

และอพยพหนไีฟ การปฐมพยาบาลและการช่วยชวีติ 

ขัน้พืน้ฐาน การอบรมความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับลูกจ้าง

ทัว่ไปและลกูจ้างเข้าท�างานใหม่  ตามพระราชบญัญตัิ

ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน พ.ศ. 2554 การอบรมผู้อนุญาต  

ผู ้ควบคุมงาน ผู ้ช่วยเหลือ และผู ้ปฏิบัติงาน 

ในที่อับอากาศ เป็นต้น

 	การเข้าถึงน�้าสะอาดอย่างทั่วถึง 

และเท่าเทียม	 :	 โครงการขยายเขตบริการ 

ให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	 กปน. ด�าเนิน

โครงการขยายเขตบริการน�้าประปาให้เต็มพื้นที่

ทั่วชุมชนอย่างต ่อเนื่อง เพื่อให ้ประชาชน 

ในทุกพ้ืนท่ีบริการได้เข้าถึงน�้าประปาท่ีสะอาด 

ปลอดภัย อย่างเท่าเทียมกัน และยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนอย่างยั่งยืน 

ตลอดจนตอบสนองนโยบายภาครัฐด้านการลด

ความเหล่ือมล�้าของสังคมและการสร้างโอกาส 

ในการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้ประชาชน 

ทุกคนได้รับบริการท่ีดีอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง  

และเป็นธรรม ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นการให้บรกิาร

ในพื้นที่ที่ไม่คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ โดยเป็นการวาง

ระบบประปาเชงิรุก ด�าเนนิการมาต้ังแต่ พ.ศ. 2549 

จนถึ งป ั จจุ บั น  เพื่ อ เ ตรี ยมความพร ้ อม 

ส�าหรับการให้บริการในอนาคต และทันต่อ 

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของชุมชนเมือง 

(Urbanization) นอกจากประชาชนจะสามารถ

เข้าถึงน�้าสะอาดส�าหรับการอุปโภคบริโภค 

ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันแล้วผลจาก 
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การด�าเนนิโครงการยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน

ในการจัดหาน�้า จากแหล่งอื่น ๆ  และช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

 	เติบโตควบคูไ่ปกับชมุชนอย่างยัง่ยนื	
นอกจากการด�าเนินธุรกิจแล้ว กปน. ยังให  ้

ความส� าคัญกับชุมชนโดยรอบส�านักงาน 

และสาขา โดยการจดัท�าโครงการต่าง ๆ  เพือ่พัฒนา

คุณภาพชี วิ ตของประชาชนและส ่ ง เสริม 

ความก้าวหน้าของชุมชนในหลายมิติ ท้ังเรื่อง 

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิการปรบัปรงุระบบ

ประปาในพื้นที่ชุมชน การจัดอบรมถ่ายทอด 

องค์ความรู้เก่ียวกับระบบประปาอนัเป็นสมรรถนะ

หลัก และความเชี่ยวชาญขององค์กร ตลอดจน

การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้องค์กรใกล้ชิดกับชุมชน

อย่างยั่งยืนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

	 	 -	โครงการแคมป์รักษ์น�า้	เสริมสร้าง

จิตส�านึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึง

ความส�าคัญของแหล่งน�้า เป็นรากฐานส�าคัญ 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าให้ด�ารงอยู ่ต่อไป 

โครงการแคมป์รกัษ์น�า้ด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่ง

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่ ีต่อชมุชน 

ลุ่มน�้าแม่กลองและชุมชนลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา 

และสร้างจติส�านกึในการดแูลรกัษาแม่น�า้ล�าคลอง 

และสิ่งแวดล้อมในชมุชนในกลุม่เยาวชนทีศ่กึษา

ในโรงเรียนที่ตั้งอยู ่ในชุมชนลุ ่มน�้าแม่กลอง 

และเจ ้าพระยา ตลอดจนการมีส ่วนร ่วม 

ในการพฒันาสงัคมและชมุชน เพือ่คงความสมบรูณ์

ของแหล่งน�้าและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ไว้อย่างยั่งยืน

ภาพที่	3 ผลการด�าเนินโครงการอนุรักษ์น�้าร่วมกับชุมชน

	 	 -	 โครงการการประปานครหลวง

รกัษ์ป่าต้นน�า้	ตามรอยพระราชปณธิานพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รชักาลที ่ 9) 

จากผลความส�าเร็จของโครงการ กปน. รักษ์ป่า

ต้นน�้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่ว (พ.ศ. 2554 - 2559) ณ พ้ืนที่ 
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ป่าต้นน�้าปิง อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

กปน. ได้ด�าเนินโครงการบูรณาการต่อยอด  

ภายใต้ชื่อโครงการ “การประปานครหลวงรักษ์

ป่าต้นน�้า	 ตามรอยพระราชปณิธานพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 

สยามนิทราธริาช	บรมนาถบพติร	(รชักาลที	่9)” 

ณ พื้นที่ป่าต้นน�้า จังหวัดน่าน เป็นระยะเวลา 

ต่อเนื่อง 3 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2560 - 2562  

เพ่ือพัฒนาแหล่งน�้าและพื้นที่ชุมชนด้วยการ 

ปลูกป่า หญ้าแฝก และไม้ผลในพ้ืนที่ชุมชน  

พร ้อมทั้ งป รับปรุ งระบบประปาโรงเรียน 

และชุมชนในพื้นท่ีเพื่อบรรเทาปัญหาในเรื่อง 

ของน�้ าอุป โภคบริ โภค อี ก ท้ั งยั ง ร ่ วมมือ 

กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

สร้างฝายชะลอน�้าในเขตพื้นที่ป่าต้นน�้าอีกด้วย 

ภาพที่	4 ผลการด�าเนินโครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�้า
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  -		โครงการระบบประปาโรงเรียน	

แม้ กปน. จะมีภารกิจหลักในการผลิตน�้าประปา

ที่มีคุณภาพเหมาะส�าหรับการอุปโภคบริโภค  

เพื่ อ ให ้บริ การแก ่ประชาชนในเขตพื้ นที่

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  

แต ่ ก็ยังเห็นถึงป ัญหาของชุมชนและสังคม 

ท่ีอยู่ต้นน�้า อยู่ห่างไกลความเจริญที่ขาดโอกาส

เข้าถึงน�้าดื่มน�้าใช้ที่สะอาด เพื่อให้คุณภาพ 

ชีวิตของเขาเหล่านั้นดีขึ้นอย่างถ้วนหน้าทั่วไทย

ตามนโยบายของรฐับาล จงึก่อให้เกดิ “โครงการ

ระบบประปาโรงเรียน”	 ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  

Development Goals – SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาติ เป้าหมายท่ี 6 คือ การท�าให้ 

ทุกคนเข้าถึงน�้าสะอาดได้อย่างเท่าเทียมกัน  

ด้วยการจัดหาและปรับปรุงระบบประปาของ

โรงเรียน พฒันาระบบน�า้บาดาล  ระบบเคร่ืองกรองน�า้ 

ระบบเครื่องสูบน�้า ระบบท่อประปา จัดหาถังสูง

ส�าหรบักกัเกบ็น�า้ฝนและน�า้บาดาล และรางน�า้ฝน

ส�าเร็จรูปหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน ์

ต่อโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่กลอง พร้อมกันนี ้

ยงัได้สร้างทมีบคุลากรภายในโรงเรียนให้สามารถ

ดูแลรักษาระบบต่อไปอย่างถูกวิธี โดยเริ่ม 

ด�าเนินโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 รวมผล 

การด�าเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน

	 	 -	 โครงการวิชาชีพช ่างประปา 

เพ่ือประชาชน	 เกิดจากความมุ ่งมั่นที่จะม ี

ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยการส่งเสริม 

และสร้างคุณค่าให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ผ่านการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ ด้านงาน

ประปาซ่ึงเป็นสมรรถนะหลักและความเชีย่วชาญ

ขององค์กรให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่ต้อง 

เสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ มเีป้าหมายเพือ่สร้างต้นแบบทีด่ี 

(Role Model) ให้ผู้ท่ีผ่านการอบรมสามารถ 

น�าความรู ้และทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบัติได้จริง  

ช่วยเหลือเพ่ือนบ้านภายในชุมชนได้สร้างอาชีพ

เพิ่มรายได้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังสามารถ 

แก้ไขปัญหาการแตกร่ัวของท่อและอุปกรณ  ์

ในเบ้ืองต้น ยังช่วยป้องกันการสูญเสียน�้าได้ 

อีกทางหนึ่งด้วย

 	หลักธรรมาภิบาล	 ในส ่วนของ 

การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) กปน. ได้ก�าหนดนโยบายส�าคัญ

ในการด�าเนินงาน ควบคู่ไปกับการด�าเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยตระหนักถึง

ความส�าคัญในเร่ืองของการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการ

ด�าเนินงานที่แสดงเจตจ�านงในการบริหารงาน

ด ้วยความโปร ่งใส และยังได ้มีการจัดตั้ ง 

สภาธรรมาภิบาล กปน. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

ได้มีส่วนร่วมปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร 

และสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรปราศจากอ�านาจ

แทรกแซงทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมี 

ศนูย์ปฏิบตักิารต่อต้านการทจุรติของการประปา

นครหลวง (ศปท.กปน.) ซึ่งด�าเนินการเกี่ยวกับ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ตลอดจนการสนองนโยบายรัฐบาลในด้านการ 

ส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาล
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ต้องใช้ในช่วงฤดูแล้งให้กบักรมชลประทานภายใน 

เดือนตุลาคมของแต่ละปี เพ่ือให้กรมชลประทาน

น�าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการก�าหนด

แผนการระบายน�้ าจากเ ข่ือนในภาพรวม 

ของทั้งประเทศทุกปี รวมถึงแผนการเพาะปลูก

เกษตรกรรมของแต่ละลุ ่มน�้าให้เหมาะสมกับ

ปริมาณน�้าต้นทุนที่มีอยู่หลังสิ้นสุดฤดูฝน ดังนั้น

ปริมาณน�้าดิบที่น�ามาผลิตน�้าประปา จึงไม่ส่งผล 

กระทบต่อระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อม  

หรือก่อให้เกิดภัยทางธรรมชาติ อาทิ สภาวะ 

น�า้เคม็หนนุ หรือภัยแล้ง

 	การบริหารจัดการน�้ าสูญเสี ย  

การลดน�้าสูญเสียถือเป็นวาระส�าคัญที่ กปน.  

มุ่งมั่นด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพในการควบคมุระบบจ่ายน�า้และควบคมุ

อตัราน�า้สญูเสียให้อยูใ่นเกณฑ์ทีเ่กดิประสทิธภิาพ

สูงสุด และสนับสนุนการใช้น�้าทุกหยดอย่างมี

คุณค่าและยั่งยืน โดยปัจจุบันได้จัดท�าแผน

บริหารจัดการน�้าสูญเสียซึ่งสอดคล้องกับแผน

วิสาหกิจ ฉบับที่ 5 นอกจากนี้ ยังมีการทบทวน

กลุ ่มประเภทของกลยุทธ์ ที่ใช้ในการบริหาร

จัดการน�้ า สูญเสียให ้ครอบคลุมน�้ าสูญเสีย 

ทีเ่กดิจากการบริหารจดัการ (Apparent Losses) 

และน�้าสูญเสียท่ีเกิดจากการแตกรั่ว (Real 

Losses) โดยประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก  

ได้แก่ กลยทุธ์การบริหารจดัการเครือ่งวดั (Meter 

Management) กลยุทธ์การบริหารจัดการพื้นที่

เฝ้าระวังน�้าสูญเสีย (District Metering Area: 

DMA) และกลยุทธ์การปรับปรุงท่อเก่าช�ารุด/

หมดสภาพ และปรับเปลี่ยนกรอบงบประมาณ 

ทีจ่ะด�าเนนิการในแต่ละกลยทุธ์ให้มคีวามเหมาะสม 

    มิติด้านสิ่งแวดล้อม
 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

และการมีส ่วนร ่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ให้แก่สงัคม  ควบคูไ่ปกบักระบวนการท�างานทีเ่ป็นมติร

ต่อส่ิงแวดล้อม ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ผลักดัน 

ให้องค์กรก้าวสู ่การเติบโตอย่างยั่งยืน กปน.  

จึงให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติตลอดกระบวนการผลิตน�้า โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งทรัพยากร “น�้า” ซ่ึงเป็นต้นทุนส�าคัญ 

ในการผลิตน�้าประปา โดยการบริหารจัดการ

แหล่งน�้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กร 

เพ่ือลดน�้าสูญเสีย และสร้างความตระหนักรู ้ 

ถึงคุณค่าของน�้าให้แก่ประชาชน นอกจากนี้  

ยังสามารถบริหารจัดการของเสียที่เกิดจาก

กระบวนการผลติน�า้ได้ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม 

อาทิ น�้าเสีย ตะกอนดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ 

เ กิดผลกระทบต ่อระบบนิ เวศ และชุมชน 

รอบสถานประกอบการ

 ก ป น .  ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส� า คั ญ 

ของทรัพยากรน�้ า ท่ีมี ต ่ อภาคการ เกษตร  

ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน จึงก�าหนด

แนวทางในการบรหิารจดัการน�า้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

เพื่อน�ามาใช ้ ในการผลิตน�้ าประปา โดยม ี

การบู รณาการร ่ วมกับหน ่ วยงานที่ ดู แล 

เรื่องน�้าอย่างเป็นระบบในการจัดสรรน�้าดิบ

ส�าหรับใช้เพื่อการผลิตน�้าประปา ซึ่ง กปน.  

จะประเมินปริมาณน�้าดิบที่จะต้องใช้ส�าหรับ 

การผลิตน�้าประปาล่วงหน้าส�าหรับช่วงฤดูแล้ง 

ในแต่ละปี โดยคาดการณ์จากหลายปัจจัย  

และส่งตัวเลขปริมาณน�้าดิบท่ีคาดการณ์ว ่า 
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 	มาตรการประหยัดพลังงาน	 กปน.  

มีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในสายงานอย่างต่อเน่ือง ด้วยปริมาณน�้า

ผลิตจ่ายทีเ่พิม่ขึน้ ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส่งผลให้ปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้ตาม 

เพราะพลังงานไฟฟ้าถือเป ็นพลังงานหลัก 

ในการขับเคล่ือนกระบวนการผลิตและส่งน�้า  

ตั้งแต่กระบวนการสูบน�้าดิบ กระบวนการผลิต 

น�า้ประปา จนถงึกระบวนการสบูจ่ายน�า้ ซึง่แปรผนั

ตามปริมาณน�้าผลิตจ่าย แรงดันน�้า ระดับน�้า 

ในคลองหรือถังเก็บน�้าใส เป็นต้น เพื่อเป็น 

การอนุรักษ ์พลั งงานและการใช ้พลั งงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ กปน. ได้ด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยโรงงาน 

ผลิตน�้า 4 แห่ง สถานีสูบจ่ายน�้า 10 แห่ง  

และโรงสบูน�า้ดบิ 2 แห่ง รวมทัง้หมด 16 หน่วยงาน 

จัด เป ็ น โ ร ง ง านควบคุ ม /อาคารควบคุ ม  

ซึ่งจะต้องด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ที่คณะท�างานด้านการจัดการพลังงานของแต่ละ

หน่วยงานก�าหนดไว้เป็นประจ�าทุกปี

 	ฉลากประหยัดน�้า	 กปน. ได้จัดท�า

โครงการ “ฉลากประหยัดน�้า” เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู ้ผลิต/ผู ้ประกอบการ พัฒนา

นวัตกรรมและอุปกรณ์เพื่อการประหยัดน�้า  

แต ่ยังคงให ้ความพึงพอใจและไม ่ลดทอน

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยได ้ยื่นขอ 

จดทะเบียนรับรองฉลากกับส�านักเครื่องหมาย 

การค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ชื่อ 

“ฉลากแสดงประสทิธภิาพอุปกรณ์ประหยัดน�า้” 

ซึง่ฉลากดงักล่าวแบ่งระดบัประสทิธิภาพการไหล

ของน�้า เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 3 ระดับ 4 

และระดับ 5 ปัจจุบัน กปน. ได้จัดท�ามาตรฐาน

การแบ่งระดับประสิทธภิาพอปุกรณ์ประหยดัน�า้ 

2 ประเภทผลิตภณัฑ์ นอกจากนี ้กปน. จะด�าเนนิ

การเปลี่ยนอุปกรณ์ ก๊อกอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 

ของหน่วยงานภายใน กปน. ทั้งหมด ให้เป็น

อปุกรณ์ทีไ่ด้รบั “ฉลากประหยดัน�า้” เพือ่ส่งเสรมิ

ภาพลักษณ์องค์กรในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า 

และสร้างความเชื่อมั่นในอุปกรณ์ประหยัดน�้า 

ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

    รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 จากแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน 

ขององค์กรดังกล่าวส่งผลให้การด�าเนินงาน 

เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ก�าหนด  

ท�าให้ กปน. สามารถคว้ารางวลัแห่งความภาคภมูใิจ

แก่องค์กรในช่วงที่ผ่านมา อาทิ 

 - รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

 - รางวัลการบริหารสู ่ความเป็นเลิศ 

(Thailand Quality Class: TQC) จากส�านกังาน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 - รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ประเภทที่ 1 รางวัล

เกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 

จากสถาบันไทยพัฒน์

 - รางวลั Asia Responsible Enterprise 

Awards 2020 จ�านวน 2 สาขา ได้แก่ สาขา 

Green Leadership จากโครงการการประปา

นครหลวงรักษ์ป ่าต ้นน�้า (Metropolitan  

Waterworks Authority’s Watershed Forest 

Preservation) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่า 

ปลูกหญ้าแฝก ฟื ้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน�้า 

ของ กปน. สร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์
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ทรัพยากรน�้าและธรรมชาติ ครอบคลุมลุ่มน�้าปิง 

วงั ยม น่าน ตลอดจนพฒันาระบบประปาภายใน

โรงเรยีนและชมุชนในพืน้ทีด่งักล่าว ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 

เป็นต้นมา และสาขา Corporate Governance 

จากโครงการท�าดด้ีวยหวัใจธรรมาภบิาล (Doing 

Good with Good Governance Heart) 

เป ็ นการยกย ่ อ งชม เชย ให ้ แก ่ พนั ก ง าน 

และผู ้ปฏิบัติงานที่มีจิตบริการอย่างเป็นเลิศ  

มุง่เน้นการท�างาน ด้านบรกิารอย่างมธีรรมาภบิาล 

โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ด้วยคุณธรรม 

ในหัวใจ และสร้างวัฒนธรรมการท�าดีให้เกิดขึ้น

ในองค์กร 

 - การยกระดับการบริการท่ีเป็นเลิศ  

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

GECC ทุกส�านักงานประปาสาขา

  จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น จะเห็น

ได ้ว ่า กปน. ได ้ ขับเคล่ือนการด�าเนินงาน 

ขององค์กรเพือ่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ตามเป้าหมาย 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งมั่นด�าเนินการ 

ให ้ เกิดผลลัพธ ์ ท่ี เป ็น รูปธรรมครบทุกมิต ิ

ในด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม  

อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด พร้อมทั้งสื่อสาร  

เผยแพร่ การพัฒนาความยั่งยืนในรูปแบบ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปน. ภายใต้

กรอบมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืน 

ของ Global Reporting Initiatives (GRI)  

มาเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล สอดรับกับ

นโยบายต่าง ๆ  ทีส่�าคญัของประเทศ และเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาติ (United Nations : UN)  

ในข้อที่ 6 การจัดการน�้าและสุขาภิบาล ข้อที่ 9 

อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  

ข้อที่ 11 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ข้อที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

และข้อท่ี 17 ความร่วมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

โดยมุ ่งเน ้นการมีส ่วนร ่วม การตอบสนอง 

ความต้องการ และความหวังของผู ้มีส่วนได ้

ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลสืบไป

การประปานครหลวง ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

เศรษฐกิจสังคมไทย

การประปานครหลวง ประปาเพื่อประชาชน



กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในบริบทของกำรประปำส่วนภูมิภำค

การประปาส่วนภูมิภาค

 
      บริบทของการประปาส่วนภูมิภาค  ตลอดระยะเวลา 41 ปีท่ีผ่านมา กปภ.  

มุ ่งมั่นให้บริการน�้าประปาคุณภาพมาตรฐาน
สากล เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน 
อย่างมีประสิทธิผล โดยยึดหลักการก�ากับดูแล 
ทีดี่ควบคูก่บัความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 	 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 กปภ. ได้น�ากรอบแนวคิดการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาต ิ
มาใช ้เป ็นพื้นฐานในการก�าหนดเป ้าหมาย 
การด�าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนองค์กรให้เกิด 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลด้วย
จรยิธรรมตามกรอบการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื 
(Environmental, Social and Governance : 

ESG) ควบคูก่บัการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์

ของ กปภ. โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 ภายใต้กรอบการพัฒนา

อย ่ า ง ยั่ ง ยื นขอ งอ งค ์ ก า ร

สหประชาชาติ ท้ัง 17 ด้าน กปภ. 

ได้พิจารณาคัดเลือกเป้าหมาย

การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยง

กับการด�าเนินงานของ กปภ. 

มาทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย

 การประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) ก่อตัง้ขึน้
ในปี พ.ศ. 2522 เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบการให้
บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน�้าประปา
แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นท่ี  
74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
นนทบรุ ีและสมทุรปราการ) โดย กปภ. แบ่งสาย
การปฏิบัติงานออกเป็น กปภ.เขต 10 เขต  
และ กปภ.สาขาทั้งหมด 234 สาขา

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้
บริการและบริหารจัดการน�้าประปา”

(Leading to be a high performing and 
sustainable organization with excellent 

waterworks services)

พันธกิจ

   ผลิต จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปา
ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
   ส�ารวจ จัดหาแหล่งน�้าดิบ
   จัดให้ได้มาซึง่น�า้ดบิ เพือ่ใช้ในการผลติ 
จัดส่ง และจ�าหน่ายน�้าประปา
   ส่งเสริมธุรกิจการประปา
   ด�าเนนิธุรกจิอืน่ทีเ่กีย่วกบั หรือต่อเนือ่ง
กับธุรกิจการประปา
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 เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduced Inequalities) 
 เป้าหมายที่  12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่ งยืน  (Responsible 

Consumption and Production) 
 เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life Below Water) 
 เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ 

อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่  
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land) 

 เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด้าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships)  

 

 
จากกรอบแนวคิดและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ กปภ. จึงได้มีการก้าหนด

แนวทางการด้าเนินธุรกิจประปาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มีความสมดุลหรือปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลระหว่างมิติ 
อันเป็นองค์ประกอบที่จะท้าให้มีการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาที่จะช่วยสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  
และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมภายใต้การก้ากับดูแลกิจการและการมีธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไป
กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล 
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  เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกัน 

ว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ

ส�าหรับทุกคนในทุกวัย (Good Health and 

Well-Being)

  เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลกัประกนัว่าจะ

มีการจัดให้มีน�้าและสุขอนามัยส�าหรับทุกคน 

และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Clean Water 

and Sanitation)

  เป้าหมายที ่10 ลดความไม่เสมอภาค

ภายในและระหว ่างประเทศ (Reduced  

Inequalities)

  เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกัน 

ให ้มี รูปแบบการบริ โภคและผลิตที่ ยั่ งยืน  

(Responsible Consumption and Production)

  เป ้ าหมายที่  14  อนุ รั กษ ์และ 

ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร

ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(Life Below Water)

  เป ้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ ื ้นฟู  

และสนบัสนนุการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ยนื 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ 

เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน 

และฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land)

  เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็ง

ให้แก่กลไกการด�าเนนิงานและฟ้ืนฟูสภาพหุน้ส่วน

ความร ่วมมือระดับโลกส�าหรับการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (Partnerships) 

ภาพที่	1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปภ.

 จากกรอบแนวคิ ดและ เป ้ าหมาย 
การพัฒนาอย่างยัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ 
กปภ. จึงได้มีการก�าหนดแนวทางการด�าเนิน
ธรุกจิประปาเพือ่ให้เกดิการพฒันาท่ีมคีวามสมดลุ

ห รื อ ป ฏิ สั ม พั น ธ ์ ที่ เ ก้ื อ กู ล ร ะ ห ว ่ า ง มิ ต ิ
อนัเป็นองค์ประกอบทีจ่ะท�าให้มกีารเตบิโตทีย่ัง่ยนื 
สร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาที่จะช่วยสร้าง
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คุณค ่ าทางด ้ านเศรษฐกิจ  ลดผลกระทบ 

ทางด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพ

ชวีติของคนในสังคมภายใต้การก�ากบัดแูลกจิการ

และการมีธรรมาภิบาลทีด่ ีควบคู่ไปกบัการร่วมเป็น

ส ่ วนหนึ่ งที่ ช ่ วยขับ เคลื่ อนไปสู ่ เป ้ าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล

 กระบวนการหลักในการขับเคล่ือนสู่
ความยั่งยืนระดับองค์กร

 ในการขับเคลื่อน กปภ. เพื่อให้เกิด 

การด� า เนิ น ง านอย ่ า งยั่ ง ยื น  มี ขั้ นตอน/

กระบวนการในการก�าหนดและวิเคราะห์นโยบาย 

แผนงาน การก�าหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการจัดท�า

รายงานความยั่งยืน โดยมีกระบวนการที่ส�าคัญ  

5 กระบวนการ ดังนี้

ภาพที่	2 แสดงกระบวนการหลักในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนระดับองค์กร ของ กปภ.
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 กระบวนการที่	 การวเิคราะห์บรบิทและประเด็นด้านความยัง่ยนืขององค์กร	(Context)	 

   ประกอบด้วย

    การศึกษาและท�าความเข้าใจบริบทองค์กร (Context analysis)

     การระบุและวเิคราะห์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี พร้อมก�าหนดวธิกีารมีส่วนร่วม  

    (Stakeholder engagement)

     การก�าหนดและจัดล�าดับประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน (Materiality  

    analysis)

	 กระบวนการที่		 การก�าหนดนโยบายด้านความยั่งยืน	(Policy)	ประกอบด้วย

     การก�าหนดนโยบายด้านความยั่งยืนในระดับองค์กร และก�าหนด 

    เป้าหมายในการบรหิารจัดการความยัง่ยนืในระดบัองค์กร (Commitment)

    การก�าหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเด็น 

    ส�าคญัด้านความยัง่ยนืแต่ละประเด็น เพือ่ให้เกิดการท�างานทีเ่ชือ่มโยงกนั  

    (Team set up)

	 กระบวนการที	่	 การก�าหนดกลยทุธ์ด้านความยัง่ยนืขององค์กร	(Strategy)	ประกอบด้วย

    การก�าหนดกรอบหรือกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน  

    (Sustainable development framework)

     การก�าหนดแผนงานด้านความยั่งยืน (Sustainable development  

    initiative)

	 กระบวนการที่			การขบัเคล่ือนความยัง่ยนืไปสูก่ารปฏบิตั	ิ(Implement)	ประกอบด้วย

     เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในองค์กร (PDCA)

	 กระบวนการที่			การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน	(Disclose)	ประกอบด้วย

     การรวบรวมและวางระบบจัดเก็บข้อมูลด้านความยั่งยืน

     การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลด้านความยั่งยืน (Evaluate)

     การรายงานผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู ้มีส่วนได้เสีย  

    (Communicate)

     การติดตาม ทบทวน และวางแผนเพื่อพัฒนาผลการด�าเนินงาน 

    อย่างต่อเนื่อง (Review)
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ประกอบด้วย 

 การก้าหนดนโยบายด้านความยั่งยืนในระดับองค์กร และก้าหนดเป้าหมายใน
การบริหารจัดการความยั่งยืนในระดับองค์กร (Commitment) 

 การก้าหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเด็นส้าคัญด้าน
ความยั่งยืนแต่ละประเด็น เพ่ือให้เกิดการท้างานที่เชื่อมโยงกัน (Team set up) 

ประกอบด้วย 
 การก้าหนดกรอบหรือกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable 

development framework) 
 การก้าหนดแผนงานด้านความยั่งยืน (Sustainable development initiative) 

ประกอบด้วย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในองค์กร (PDCA) 

ประกอบด้วย 
 การรวบรวมและวางระบบจัดเก็บข้อมูลด้านความยั่งยืน 
 การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลด้านความยั่งยืน (Evaluate) 
 การรายงานผลการด้าเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Communicate) 
 การติดตาม ทบทวน และวางแผนเพ่ือพัฒนาผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(Review) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

	โครงสร้างการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

ภาพที่	3 แสดงโครงสร้างในการก�ากับดูแลเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปภ.

 การก�ากับดูแลและการบริหารจัดการใน

เร่ืองการพัฒนาธุรกิจประปาให้เกิดความยั่งยืน

ของ กปภ. นั้น คณะกรรมการ กปภ. ได้แต่งตั้ง

คณะอนกุรรมการทีมี่ความเช่ือมโยงและมบีทบาท

ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานและการก�าหนด

นโยบายเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของ กปภ. เพือ่เป็นผูพ้จิารณาก�าหนดกรอบนโยบาย

และแนวทางในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 

ทีเ่ชือ่มโยงทางด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม 

ดังแสดงในภาพที่ 3

นโยบายและแนวทางปฏบิตัเิพือ่การพฒันา
อย่างยั่งยืน

 กปภ. ได้มีการก�าหนดนโยบาย/แผนงาน

ที่บูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาอย ่ างยั่ งยืน  

(Sustainable Development Goals : SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติทีมุ่ง่เน้นการสร้างสมดุล

ในการด�าเนินงานทางด้านสังคม (Society) 

เศรษฐกิจ (Economics) และส่ิงแวดล้อม  
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การก้ากับดูแลและการบริหารจัดการในเรื่องการพัฒนาธุรกิจประปาให้เกิดความยั่งยืนของ กปภ. นั้น 
คณะกรรมการ กปภ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ มีความเชื่อมโยงและมีบทบาทในการก้ากับดูแล 
การด้าเนินงานและการก้าหนดนโยบายเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปภ. เพ่ือเป็นผู้พิจารณา
ก้าหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในภาพที่ 3 

กปภ. ได้มีการก้าหนดนโยบาย/แผนงานที่บูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวคิด
การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งเน้น 
การสร้างสมดุลในการด้าเนินงานทางด้านสังคม (Society) เศรษฐกิจ (Economics) และสิ่งแวดล้อม 
(Environment) รวมทั้งประเด็นในเรื่องการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) น้ามา
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ กปภ. เพื่อก้าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นด้านการให้บริการ
และบริหารจัดการน้้าประปาที่เป็นเลิศและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะในการด้าเนินงานที่ดี
ยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน” โดยนโยบายการด้าเนินงานแต่ละมิติ          
มีแนวทางในการด้าเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 

กปภ. ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของบทบาทภารกิจขององค์กรที่มีต่อประโยชน์สุข ในการด้ารงชีวิต
ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมให้ กปภ. มุ่งมั่นด้าเนินกิจการให้ผู้ใช้น้้า
ประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การก้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมต่อการตรวจสอบ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

(Environment) รวมทั้ งประเด็นในเรื่อง 

ของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate 

Governance) น�ามาเชือ่มโยงกบัแผนยทุธศาสตร์ 

กปภ. เพื่อก�าหนดเป ็นนโยบายการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน โดยมุ ่งเน ้นด ้านการให้บริการ 

และบรหิารจัดการน�า้ประปาทีเ่ป็นเลศิและยัง่ยนื 

ควบคู่ไปกับการยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะ 

ในการด�าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด 

“ประปาใสสะอาด บริการท่ัวถึง เป็นมิตรกับ

ชุมชน” โดยนโยบายการด�าเนินงานแต่ละมิติ  

มีแนวทางในการด�าเนินงาน ดังนี้

ภาพที่	4 แสดงนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปภ. ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

1.	ด ้านการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี	 (Good	 

Corporate	Governance)

	 1.1		นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ของ	กปภ.	

   กปภ. ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของบทบาทภารกจิขององค์กรท่ีมต่ีอประโยชน์สขุ

ในการด�ารงชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาค 

โดยมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมให้ กปภ.  

มุง่มัน่ด�าเนนิกิจการให้ผูใ้ช้น�า้ประทบัใจในคณุภาพ

และบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การก�ากับดูแล

กิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม 

พร้อมต่อการตรวจสอบ โดยมีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เพียงพอ ภายใต้

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเป็นธรรม  

เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และเกิดการยอมรับจากสาธารณชนอย่างยั่งยืน
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	 1.2		นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายในของ	กปภ.

   เพื่อเป ็นการสร ้างมูลค ่าเพิ่มให ้

องค์กรและลดโอกาสความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

ตลอดจนตอบสนองต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่

อย ่างเป ็นธรรม สอดคล้องตามหลักเกณฑ  ์

การก�ากบัดแูลท่ีด ี(Good Corporate Governance)

	 1.3		นโยบาย	 Governance,	 Risk	

Management	 and	 Compliance	 (GRC)	

ของ	กปภ.

   เพื่อให ้ GRC มีการด�าเนินงาน 

อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีบุคลากร 

(People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลย ี

(Technology) ที่ช่วยสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ให้บรรลุตามเป้าหมาย และบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ละเมิด 

กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ  เป็นไปตามความคาดหวงั

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 1.4		นโยบายการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบของ	กปภ.

   คณะกรรมการการประปาส่วนภมูภิาค 

ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะ 

ส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคบริหารจัดการ

องค ์กรเป ็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

อันส่งผลให้ กปภ. ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ ทั้งได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจ

จากลกูค้าและผูมี้ส่วนได้เสยี ด้วยเหตผุลดงักล่าว

จงึได้จดัท�า “นโยบายการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ.

(PWA Compliance Policy)” เพื่อเป ็น 

การประกาศเจตนารมณ์ของ กปภ. อย่างชัดเจน 

และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข ้องกับการประกอบ  

และส่งเสริมธุรกิจกิจการประปา

	 1.5		นโยบายการต่อต้านการทุจริต 

และคอร์รัปชันของ	กปภ.

   กปภ. มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะ

ด�าเนินงานภายใต้หลักการและแนวทางของ 

การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 

อนัทีจ่ะท�าให้องค์กรมกีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นไป

ตามมาตรฐานสากล ด�าเนนิภารกจิอย่างมคีณุธรรม 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศรัทธาและยอมรับ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจรติ และนโยบายการป้องกัน

และแก้ไขป ัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ของภาครัฐ 

	 1.6		นโยบายต ่อต ้านการรับสินบน	 

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  กปภ. ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญั

ในหลักธรรมาภิบาล การด�าเนินงานถูกต้อง  

โปร่งใส่เป็นธรรม และเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับ 

มีส่วนร่วมในการต่อต้านการรับหรือให้สินบน 

ในทุกรูปแบบ ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญประการหน่ึง 

ทีจ่ะเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริตให้เกดิขึน้ในองค์กร
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2.	ด้านเศรษฐกิจ	(Economic)

 กปภ. มุ่งเน้นการให้บรกิารเพือ่ตอบสนอง

ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิ มแีผนการปรบัปรงุ 

และยกระดบัความสามารถในการผลติน�า้ประปา

ขององค์กรเพ่ือให้เกิดการให้บริการน�้าประปา

อย่างทัว่ถงึ และเพยีงพอ ซึง่มแีผนในการด�าเนนิงาน 

ดังนี้

	 2.1		การจัดหาและบรกิารจัดการแหล่ง

น�้าดิบให้เพียงพอ

   จากแนวโน้มปัญหาสถานการณ์

ขาดแคลนแหล ่งน�้ าดิบ กปภ. ได ้ เตรียม 

แผนบริหารจัดหาแหล่งน�้าให้เพียงพอส�าหรับ 

การผลิตน�้าประปา โดยมีเป้าหมายให้บริการ 

แก่ประชาชนครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยมีแผนงาน 

ในการจัดหาแหล่งน�้าดิบท่ียั่งยืนและเพียงพอ 

ต่อการให้บริการ

	 2.2		การผลิ ตจ ่ ายน�้ า ให ้ เพี ย งพอ	 

พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน�้าให้ได้มาตรฐาน	

   เพื่อให้มีก�าลังการผลิตที่เพียงพอ

สอดคล ้องกับความต ้องการใช ้น�้ าในพื้นที่  

พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความสะอาด 

ปลอดภัย ให้กับประชาชนท่ีอุปโภคบริโภค 

น�้ าประปาที่ ไ ด ้ มาตรฐานอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง  

และมีข้ันตอนจัดการคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ 

ตั้งแต่ต ้นน�้า (น�้าดิบ) กระบวนการผลิตน�้า  

จนถึงข้ันตอนการจ่ายน�้าประปาไปยังผู้บริโภค  

มุ ่ ง เน ้นการวางท ่อขยายเขตจ�าหน ่ายน�้ า 

และสร้างโครงข่ายท่อจ่ายน�้าเพื่อให้บริการ 

น�้าประปาแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้ง 

การบริหารจัดการความเสี่ยง ท่ีจะเกิด ข้ึน 

ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบบ�ารุง 

รกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งมอื เครือ่งจกัรและอปุกรณ์

ประปา ให้สามารถผลติน�า้ประปา ได้อย่างต่อเนือ่ง 

และเตรียมความพร้อมส�าหรับการเกิดภัยพิบัติ 

ภาวะฉุกเฉินในทุกระบบงาน

	 2.3		การบริหารจัดการลดน�้าสูญเสีย

อย่างเป็นระบบ

   โดยแบ่งพ้ืนที่บริหารจัดการน�้า 

ตามระบบ District Metering Area (DMA)  

และติดต้ังมาตรวัดน�้า เพ่ือวัดปริมาณน�้าที่ไหล

เข้าในแต่ละ DMA พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ 

ตรวจวัดและควบคุมแรงดันน�้ าในเส ้นท ่อ  

เพือ่ส่งสญัญาณไปยงั Control Room ที ่กปภ. สาขา 

ด้วยระบบสัญญาณโทรศัพท์แบบ Real Time  

ซึ่ ง เ มื่ อ เ กิ ด สั ญ ญ า ณ ผิ ด ป ก ติ จ ะ ท� า ใ ห  ้

สามารถควบคุมการบริหารจัดการ และแก้ไข

ปัญหาน�้าสูญเสียได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

	 2.4	 การขยายความร่วมมือกับองค์กร

ต่าง	ๆ	เพื่อให้บริการน�้าประปาที่มีคุณภาพ

   โดยขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง 

กบักจิการประปาระหว่าง กปภ. กบัองค์กรต่าง ๆ  

ท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น อปท. โรงงาน 

ขนาดใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น เพื่อช่วยให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงน�้าประปาที่มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน

 2.5	การควบคุมค่าใช้จ่าย

   โดยการควบคมุต้นทนุของน�า้ประปา

ให้อยู ่ในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นแนวทาง 

ในการปรับโครงสร้างค่าน�้าประปา
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3.	ด้านสังคม	(Social)

 	นโยบายสร้างความสัมพันธ ์กับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริการลูกค้า

   กปภ. ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญักลุม่ต่าง ๆ ได้แก่ 

รัฐบาล ลูกค้า คู่ค้า คู ่ความร่วมมือ ผู ้ส่งมอบ  

เจ ้าหนี้  คู ่แข ่ง พนักงาน ตลอดจนชุมชน  

สังคมและสิ่ งแวดล ้อมโดยรวม ซึ่ ง ถือเป ็น 

องค์ประกอบส�าคัญที่จะเสริมสร้างรากฐาน 

ในการพัฒนาองค ์กรสู ่ความยั่งยืน เพื่อให ้ 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นไป

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้ก�าหนด

นโยบายความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และให้บริการลูกค้า

4.	ด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental)	

 	นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ	

กปภ.

   กปภ. มุ ่งเน ้นสู ่การเป ็นองค์กร 

ภาครฐัทีม่บีทบาทส�าคญัต่อการมส่ีวนร่วมพฒันา

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน�ามาตรฐาน

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 

มาเป็นกรอบนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม

ของ กปภ. เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรท่ียั่งยืน 

ไปพร้อมกับชุมชนและสังคม

  แนวทางส ่ ง เสริมและสนับสนุน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	
  น�านโยบาย กลยุทธ์และแผนการ

ด�าเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย ่างยั่ งยืนไปสู ่ 

การปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร โดยค�านึงถึงประโยชน์ 

ที่ ส ม ดุ ล ทั้ ง ท า ง ด ้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม  

และสิ่งแวดล้อม 

  สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ทัง้ 7 กลุ่ม 

ประกอบด้วย พนักงาน กปภ. ลูกจ้าง กปภ.  

กลุม่หน่วยงานภาครฐั กลุม่หุ้นส่วนทางธรุกจิ คูค้่า 

ผู้รับจ้าง และกลุ่มลูกค้า เพื่อลดผลกระทบจาก

การด�าเนินงาน และยกระดับผลประโยชน์ให้แก่

ผูม้ส่ีวนร่วมให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัจากทกุฝ่าย

  สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริม 

การมีส ่วนร ่วมในการรับผิดชอบต ่อสังคม 

และส่ิงแวดล้อมกับผู ้ เกี่ยวข ้องในโซ ่คุณค่า  

(Value Chain) ของธุรกิจประปา พร้อมทั้งสร้าง

องค์ความรูด้้านการบรหิารจดัการด้วยเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม

  เสริมสร้างทักษะความรู้แก่พนักงาน

และลกูจ้าง กปภ. ให้มศีกัยภาพในการด�าเนินงาน

แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ 

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และสิ่ งแวดล ้อม รวมทั้ งการเปลี่ยนแปลง 

ที่ส�าคัญทางด ้านเทคโนโลยี เ พ่ือยกระดับ 

ขีดความสามารถในการด�าเนินงานและบริหาร

จัดการประกอบกิจการประปาอย่างยั่งยืน
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72 
 

 สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กับผู้เกี่ยวข้องในโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจประปา พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 เสริมสร้างทักษะความรู้แก่พนักงานและลูกจ้าง กปภ. ให้มีศักยภาพในการด้าเนินงานและสามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง  
ที่ส้าคัญทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการด้าเนินงานและบริหารจัดการประกอบกิจการ
ประปาอย่างยั่งยืน 

 

ภาพที่	5 การพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ กปภ.



กำรไฟฟ้ำนครหลวงกับกำรด�ำเนินงำนที่สนับสนุน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ (SDGs)

การไฟฟ้านครหลวง

ภาพที่	1 เกียรติบัตร (Certificate of 
Recognition) ในฐานะองค์กรที่ริเริ่ม
จั ดท� า รายงานแห ่ งความยั่ ง ยื น 
(Sustainability Report) โดยองิเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability 
Development Goals : SDGs)

 แ น ว คิ ด ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น 

(Sustainability Development Goals : SDGs) 

คือ การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ที่น�าเสนอ 

เส้นทางใหม่ไปข้างหน้า ด้วยการสร้างความสมดลุ

ทีด่กีว่าทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม 

ในลักษณะองค์รวมท่ีเหน็แก่ผูอ้ืน่และมมีโนธรรม

มากขึ้ น  เพื่ อ ให ้การพัฒนา ท่ียั่ งยืนบรรล ุ

ได้อย่างแท้จริงต้องตระหนักถึงความสมดุลนี ้

ในทุก ๆ ภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ทุกองค์กร 

และประชาชนทุก ๆ คนบนโลกใบนี้ 

 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ก�าหนด

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความยั่งยืนในระดับ 

องค์กร ประเทศ และสากล ด้วยการด�าเนินงาน

ตามมาตรฐานสากลในการพัฒนางานในแต่ละด้าน

สอดคล ้องและสนับสนุน 17 เป ้ าหมาย  

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะพัฒนา 

และสร้างการไฟฟ้านครหลวงให้เป็นองค์กร 

แห่งนวตักรรม เพือ่ระบบไฟฟ้าทีม่ัน่คงและพร้อม

ในทกุวนิาทด้ีวยคณุค่าของระบบพลงังานเสถียรภาพ 

ความเป็นเลิศในการให้บริการและความห่วงใย 

ต่อสังคม จากการด�าเนินงานตามแนวทาง 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2559  

การไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน องค์กรแรก  

ที่ ได ้รับมอบเกียรติบัตร (Recognit ion)  

จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่ริเริ่ม 

จัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability 

Report) เพือ่เผยแพร่ และสือ่สารผลการด�าเนนิงาน

ขององค์กรที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบทั้งในมิติ

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพือ่การพฒันา

ที่ยั่งยืน โดยอิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

17 ข้อ ทีส่หประชาชาตปิระกาศเป็นเป้าหมายโลก

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 – 2573 
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ภาพที่	2 เกณฑ์การประเมิน SDG-Enhanced 

Sustainability Report (อ้างองิ: SDG Compass)

 ทัง้นี ้เกียรตบิตัรฯ ของการไฟฟ้านครหลวง

ที่ได้รับดังกล่าว เป็นการประเมินผลองค์กร 

ตามเกณฑ์การประเมิน SDG – Enhanced 

Sustainability Report ที่อ้างอิงมาจากเข็มทิศ

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน หรอื SDG Compass 

ที่จัดท�าเพื่อใช ้เป ็นแนวทางการด�าเนินงาน 

ของภาคธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยความร่วมมือของ 3 องค์กรชั้นน�าระดับโลก 

ได ้แก ่ UN Global Compact, Global 

Reporting Initiative (GRI) และ World 

Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD)” โดยมีระดับ 

การพัฒนา 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ความเข้าใจ

ในเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ระดบัที ่2 การให้ล�าดบั

ความส�าคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ทีอ่งค์กรต้องการตอบสนอง ระดบัที ่3 การก�าหนด

เป้าประสงค์ที่องค์กรด�าเนินการตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ ย่ั งยืน ระดับที่  4 การผนวก 

การด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั่วทั้ งองค ์กร และระดับที่  5 การสื่อสาร 

และการรายงานผลการด�าเนนิงานตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่ งยืน ตามภาพที่  2 เกณฑ  ์

การประเมิน SDG-Enhanced Sustainability 

Report (อ้างอิง: SDG Compass) 

 การไฟฟ้านครหลวงให้ความส�าคัญ 

ต่อการด�าเนินงานที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมควบคูก่บัการพฒันาองค์กร

สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ

ต่อประเทศชาติและสังคม โดยน�าเป้าหมาย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนสากล (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ป ี

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

รวมถงึนโยบายรฐับาล ได้แก่ การจดัการผลกระทบ

จากการ เป ล่ียนแปลงสภาวะภูมิ อ ากาศ  

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

(Social Business) การบริหารจัดการขยะ 

และสิ่งแวดล้อมมาก�าหนดเป็นนโยบายด้าน 

ความยั่งยืน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้าน

การก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ของการไฟฟ้านครหลวง 

(ESG) ถ่ายทอดไปสู่การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

ของการไฟฟ้านครหลวงโดยในแผนยุทธศาสตร์

ของการไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

ได้ระบุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Objective) ทั้ง 4 ด้านของการไฟฟ้านครหลวง 

มีส ่วนในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนสากล (SDGs) 1 โดยมีตัวอย่างแผนงาน/

โครงการ  ที่ สนับสนุน เป ้ าหมาย SDGs  

ตามภาพที ่3 การน�าประเดน็การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

(SDGs) มาใช้ในการด�าเนินการของการไฟฟ้า

นครหลวง เพื่อการพัฒนาประเทศ ความผาสุก 

ผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่	3 การน�าประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาใช้ในการด�าเนินการ

ของการไฟฟ้านครหลวง  เพือ่การพฒันาประเทศ ความผาสกุ ผลประโยชน์ของสงัคมและสิง่แวดล้อม

 จากกระบวนการด�าเนนิงานในการสนบัสนนุ

การด�าเนนิงานเพือ่สนบัสนนุเป้าหมายการพฒันา

ท่ียั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน 

การก�าหนดเป้าประสงค์ที่องค์กรด�าเนินการ 

ตามเป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ข้ันตอน 

การผนวกการด� า เ นินงานตามเป ้ าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในข้ันตอนการจัดท�าแผน 

ยุทธศาตร์ขององค์กร สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในฐานะ 

ผูก้�าหนดนโยบาย ผู้บริหารของการไฟฟ้านครหลวง

ด�าเนินการก�ากับและควบคุมให้เป็นไปตาม

นโยบาย ตลอดจนพนักงานทุกระดับด�าเนินการ

ตามแนวทางปฏบิติัของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  

จนเกิดผลลัพธ ์ที่ เป ็นรูปธรรม และน�าผล 

การด�าเนนิงานดังกล่าวมารวบรวมจัดท�ารายงาน

ความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสื่อสาร

ทิศทาง กระบวนการด�าเนินงานที่เสริมสร้าง

ความยั่งยืน และรายงานผลการด�าเนินงาน 

ได้อย่างเป็นรปูธรรม ส่งผลให้การไฟฟ้านครหลวง 

ได ้รับรางวัลรายงานความยั่ งยืนต ่อเนื่อง 

เป็นปีที่ 6 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2563) โดยปี 

พ.ศ. 2563 การไฟฟ้านครหลวงได้รับรางวัล

เกียรติคุณ อันดับสูงสุดของการมอบรางวัล 

ในครั้งนี้
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ภาพท่ี	 4 นางสาวผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ 

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เข้ารับรางวัล

เกียรติคุณ (Sustainability Disclosure  

Award 2020)

 ส�าหรับตัวอย่างโครงการที่ด�าเนินการ
เพ่ือสนับสนุนความยั่งยืนสากลของการไฟฟ้า
นครหลวง ได้แก่โครงการ Smart Metro Poles 
for Thailand’s Coast Protection นอกจาก
มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งในการ
ด�าเนินงานการไฟฟ้านครหลวงในฐานะผู้ดูแล
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการแล้ว ยังได้เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญในการปรับตัวให้รองรับเทคโนโลย ี
ทีเ่กดิขึน้ เพือ่ให้สามารถตอบสนองความท้าทาย
ต่าง ๆ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 
เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ตามวิสัยทัศน์ใหม่ คือ 
“Energy for City Life, Energize Smart 
Living” ซึ่งยังคงเน้น Core Competency  
ในเรื่องการจ่ายไฟฟ้าและการสร้างความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ขับเคล่ือนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีเมือง
มหานคร ตลอดจนการพัฒนา การบริการ 
ที่ทันสมัยในรูปแบบ Digital Service ครบวงจร  
เสรมิสร้างความสะดวกรวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ  
ในการ ใช ้ ชี วิ ต ในแบบ Smar t  L i v i n g  
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ต่อการให้บรกิารของ กฟน. ควบคูกั่บการด�าเนนิงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่สร้าง 

ผลกระทบต ่อ ส่ิงแวดล ้อม โดยเ ดินหน ้า 
ต ่ อ ยอดจาก โค ร งก า รส าย ไฟฟ ้ า ใ ต ้ ดิ น  
ซึง่เป็นหนึง่ในภารกจิหลกัในการสร้างความมัน่คง 
ของระบบจ�าหน่ายพลังไฟฟ้า และยังเป ็น
โครงการหลักเ พ่ือ สังคมและ ส่ิงแวดล ้อม 
ท่ีด�าเนินงานมาอย่างต ่อเน่ือง โดยการน�า 
เสาไฟฟ้าท่ีถูกรื้อถอนจากโครงการดังกล่าว 
น�ามาปักเป็นแนวริมชายฝั่ง (MEA’s Model)  
เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะในบริเวณชายฝั่ง
ทะเลของเขตบางขุนเทียนและบริเวณชายฝั่ง
ป้อมพระจลุจอมเกล้า รวมถงึการสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ฟอกอากาศด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ ตามโครงการ 
Smart Metro Poles for Thailand’s Coast 
Protection (กฟน. ป้องกันชายฝั่งทะเลไทย)  
ซ่ึงเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร 
ท่ีเหลือจากการด�าเนินงานหลักขององค์กร  
เพ่ือน�ามาสร้างมลูค่าเพิม่ และเกดิเป็นประโยชน์
สูงสุดทั้งต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
 นอกจากนี้โครงการ Smart Metro 
Poles for Thailand’s Coast Protection  
นี้ยังได้รับการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs 14 : 
อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ภาพที่	5 รางวัล Asia Responsible 

Entrepreneurship Awards 2018  

ในสาขา Green Leadership

เป้าหมาย 14.2 : ป้องกนัการพงัทลายของชายฝ่ัง
โดยเสาไฟฟ้า การลดลงของพลังงานคลื่น  
การตกตะกอนชายฝั ่งการเพิ่มข้ึนของพื้นดิน 
และความเสือ่มโทรมด้านข้าง การกัดเซาะชายฝ่ัง 
ความหลากหลายและความสมบูรณ ์ของ
ทรัพยากรสัตว์น�้าและระบบนิเวศป่าชายเลน 
ในพืน้ทีน้ั่น การพงัทลายของชายฝ่ังทีม่เีสาไฟฟ้า
สามารถช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง
 ผลจากการด�าเนนิงานเพือ่ลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะปัญหา
การกัดเซาะชายฝั ่งในพื้นที่อ ่าวไทยตอนบน  
(อ ่าวไทยรูปตัว ก) ด ้วย MEA’s Model  
การปักเสาไฟฟ้าแทนไม้ไผ่เพือ่เป็นแนวกนัคลืน่ฯ 
ทั้งบริเวณป้อมพระจุลฯ และขยายผลไปพื้นที่
บริเวณบางขุนเทียน ท�าให้การไฟฟ้านครหลวง
เป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยท่ีได้รับรางวัล 
ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDs 
(AREA) สาขา Green Leadership ปี พ.ศ. 2561 
ซึ่งรางวัล AREAs เป็นรางวัลท่ีคณะกรรมการ
มอบให้กับองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  
โดยพิจารณาจากการบูรณาการการมีส่วนร่วม 
การน�าปัญหาของ สังคม ชุมชน เพ่ือป้องกัน
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นวิถี แนวทาง 
ทิศทางการด�าเนินงานขององค์กร 

 เม่ือวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  
การไฟฟ้านครหลวง ได้รับ 2 รางวัลใหญ่ในงาน
ประกาศรางวลั Asia Sustainability Reporting 
Awards (ASRA) 2019 รายงานความยั่งยืน 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561 โดยรางวัลท่ีการไฟฟ้า
นครหลวงได้รับในงานดังกล่าว ประกอบด้วย 
Asia’s Best Sustainability Report (Public 
Sector) ระดับ Gold (ระดับสูงสุด) ที่มอบให้แก่
องค์กรภาครัฐที่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย และรางวัล Asia’s Best 
SDG Reporting ระดับ Gold (ระดับสูงสุด)  
ท่ีมอบให้แก่องค์กรท่ีรายงานการด�าเนินงาน 
ซึ่งสะท้อนการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติยอดเยี่ยมระดับเอเชียถือเป็น
รางวลัทีส่�าคญัในระดบัเอเซยี ซึง่ยิง่เป็นการยนืยนั
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการไฟฟ้านครหลวง 
ในการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีการพัฒนา
และบริหารงานอย่างยั่งยืนตามหลักการสากล
ของ GRI (Global Reporting Initiative) และ
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสากล 
(Sustainability Development Goals : SDGs)
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ภาพที่	6 Asia’s Best Sustainability Report (Public Sector) ระดับ Gold (ระดับสูงสุด) 

 และรางวัล Asia’s Best SDG Reporting ระดับ Gold (ระดับสูงสุด)

 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2563 การไฟฟ้า

นครหลวงได้รบัรางวลัชนะเลศิ Asia Responsible 

Entrepreneurship Awards 2020 สาขา 

Investment in People ในฐานะองค์กร 

ในภมูภิาคเอเชยีทีม่คีวามโดดเด่นเรือ่งการด�าเนิน

นโยบายทีค่�านงึถงึอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

ของพนั ก งาน  และผู ้ มี ส ่ วน ได ้ ส ่ วน เสี ย  

ควบคู ่ไปกับการค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม 

และสิ่ งแวดล ้อม เพื่อพัฒนากระบวนการ 

ท�างานและส่งมอบคุณค่างานบริการแก่ลูกค้า 

ประชาชน และสังคม จากโครงการ “Lively 

Workplace, Better Service” หรือโครงการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณห้องเวรแก้ไฟฟ้า

ขัดข้อง จากองค์กร Enterprise Asia ถือเป็น 

การตอกย�้าความส�าเร็จของการมุ่งพัฒนางาน

บรกิารเพือ่ลกูค้าและประชาชน พร้อมสนบัสนนุ

เป ้ าหมายความยั่ งยืนสากลขององค ์การ

สหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals: SDGs) การไฟฟ้านครหลวงมุ ่งมั่น 

สู ่การเป็นองค์กรพลังงานเพ่ือวิถี ชีวิตเมือง

มหานคร เดินหน้าพัฒนาด ้านงานบริการ 

ที่เป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 

อย่างต่อเน่ือง โดยหน่ึงในสถานที่ส�าคัญ คือ  

ห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่อยู่ในที่ท�าการไฟฟ้า

นครหลวงเขตทั้ง 18 เขต จึงได้ด�าเนินการ 

จัดประกวดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม

บริเวณห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ตามแนวทาง  

5ส รวมทั้ งมาตรฐานด ้านความปลอดภัย  

และด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้าน 

การท�างานของเจ ้าหน้าที่  และการอ�านวย 

ความสะดวกแก ่ประชาชนในการติดต ่อ 

ขอรบับรกิาร ทัง้ในด้านสภาพแวดล้อมทีส่วยงาม

และเกิดความปลอดภัยมีอาชีวอนามัยที่ดี 
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ภาพที่	7 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. รับรางวัลชนะเลิศ 

Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2020 สาขา Investment in People
 

 

 ส�าหรับกลยุทธ์ในช่วง 3 - 5 ปี ข้างหน้า 

การไฟฟ้านครหลวงมุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้ในภารกิจเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิต

เมอืงมหานคร (Innovate and operate smart 

energy system to empower city life for 

smart living) เพื่อให้การใช้ชีวิตประจ�าวัน 

และการประกอบธุรกิจ ด้วยพลังไฟฟ้าเป็นไป

อย ่างต ่อเนื่อง รวดเร็วและสะดวกสบาย  

ด้วยการมุ่งมัน่พฒันาระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าทีม่ัน่คง 

ปลอดภัย เพียงพอ เชื่อถือได ้  ควบคู ่กับ 

การส่งเสรมิการใช้พลงังานสะอาดทัง้ภายในองค์กร 

และสนับสนุนองค์กรภายนอก เพื่อการพัฒนา

อย่างยัง่ยนืของประชาชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ทั้งในระดับประเทศและสากลอย่างต่อเนื่อง 

ต่อไป 



 “กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (PEA) สู่ควำมยั่งยืน” 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1 

 
ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2427 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ผู้ให้ก าเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) 
เมื่อครั้งมบีรรดาศักดิ์เป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถ โดยท่านได้ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าและติดดวงโคมไฟฟ้า 
ที่กรมทหารหน้า ซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน ในวันที่เปิดทดลองใช้แสงสว่างด้วยไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนั้น 
ปรากฏว่าบรรดาขุนนาง ข้าราชการและประชาชนมาดูแสงไฟฟ้าอย่างแน่นขนัดด้วยความตื่นตาตื่นใจ เมื่อความ
ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างข้ึนในวังหลวงทันที จากนั้นมาไฟฟ้าก็เริ่มแพร่หลายไปตามวังเจ้านาย 

 

                   
           กรมทหารหน้าซึ่งเปน็ที่ตั้งกระทรวงกลาโหมปจัจุบนั             จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) 

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีที่มาเริ่มจากการเป็นแผนกไฟฟ้าในกองบุราภิบาลกรมสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย และก่อตั้งไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นจังหวัดแรก เมื่อ พ.ศ. 2473 ต่อมาใน พ.ศ. 2477     
มีการปรับปรุงแผนกไฟฟ้า เป็น กองไฟฟ้า สังกัดกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และเปล่ียนชื่อเป็น       
กองไฟฟ้าภูมิภาคในภายหลัง  ในช่วงหลังสงครามโลกครั ้งที ่สอง ร ัฐบาลเห ็นความจ าเป ็นในการสร ้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานด้านไฟฟ้า จึงออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2497 และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2497 ก่อตั้ง องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 
มีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแล จ านวน 117 แห่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย     
และรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจก ากับโดยทั่วไป  

 
 

                                                           
1 เรียบเรียงโดย ดร.มนูญ ใจซื่อ รองผู้อ านวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

1 เรียบเรียงโดย ดร.มนูญ ใจซื่อ รองผู้อำานวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 ประเทศไทยมไีฟฟ้าใช้เป็นครัง้แรกเมือ่ปี 
พ.ศ. 2427 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 ผูใ้ห้ก�าเนิด
กจิการไฟฟ้าในประเทศไทย คอื จอมพลเจ้าพระยา 
สรุศกัดิม์นตร ี(เจิม แสงชูโต) เมือ่ครัง้มบีรรดาศกัดิ์
เป ็นเจ ้าหม่ืนไวยวรนาถ โดยท่านได้ติดตั้ง 
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าและตดิดวงโคม 
ไฟฟ้า ท่ีกรมทหารหน้า ซ่ึงเป็นท่ีตัง้กระทรวงกลาโหม
ในปัจจุบัน ในวันที่เปิดทดลองใช้แสงสว่าง 
ด้วยไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนั้น ปรากฏว่าบรรดา
ขุนนาง ข้าราชการและประชาชนมาดูแสงไฟฟ้า
อ ย ่ า ง แน ่ น ขนั ด ด ้ ว ย ค ว ามตื่ น ต าตื่ น ใ จ  
เมื่อความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวรัชกาลที่  5  
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้ึน 
ในวงัหลวงทนัท ีจากนัน้มาไฟฟ้ากเ็ริม่แพร่หลาย
ไปตามวังเจ้านาย
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีที่มาเริ่มจาก 
การ เป ็ นแผนก ไฟฟ ้ า ในกอง บุ ร า ภิบ าล 
กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และก่อตั้ง
ไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นจังหวัดแรก  
เมือ่ พ.ศ. 2473 ต่อมาใน พ.ศ. 2477 มกีารปรบัปรงุ
แผนกไฟฟ้า เป็นกองไฟฟ้า สังกดักรมโยธาเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทย และเปลีย่นชือ่เป็น กองไฟฟ้า

กรมทหารหน้าซึง่เป็นทีต่ัง้กระทรวงกลาโหมปัจจบุนั	       

จอมพลเจ้าพระยา	สรุศกัด์ิมนตร	ี(เจมิ	แสงชูโต)
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1 

 
ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2427 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ผู้ให้ก าเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) 
เมื่อครั้งมบีรรดาศักดิ์เป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถ โดยท่านได้ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าและติดดวงโคมไฟฟ้า 
ที่กรมทหารหน้า ซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน ในวันที่เปิดทดลองใช้แสงสว่างด้วยไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนั้น 
ปรากฏว่าบรรดาขุนนาง ข้าราชการและประชาชนมาดูแสงไฟฟ้าอย่างแน่นขนัดด้วยความตื่นตาตื่นใจ เมื่อความ
ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่างข้ึนในวังหลวงทันที จากนั้นมาไฟฟ้าก็เริ่มแพร่หลายไปตามวังเจ้านาย 

 

                   
           กรมทหารหน้าซึ่งเปน็ที่ตั้งกระทรวงกลาโหมปจัจุบนั             จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) 

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีที่มาเริ่มจากการเป็นแผนกไฟฟ้าในกองบุราภิบาลกรมสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย และก่อตั้งไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมเป็นจังหวัดแรก เมื่อ พ.ศ. 2473 ต่อมาใน พ.ศ. 2477     
มีการปรับปรุงแผนกไฟฟ้า เป็น กองไฟฟ้า สังกัดกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น       
กองไฟฟ้าภูมิภาคในภายหลัง  ในช่วงหลังสงครามโลกครั ้งที ่สอง ร ัฐบาลเห ็นความจ าเป ็นในการสร ้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานด้านไฟฟ้า จึงออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งให้ไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2497 และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2497 ก่อตั้ง องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 
มีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแล จ านวน 117 แห่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย     
และรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจก ากับโดยทั่วไป  

 
 

                                                           
1 เรียบเรียงโดย ดร.มนูญ ใจซื่อ รองผู้อ านวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ภูมิภาคในภายหลัง ในช่วงหลังสงครามโลก 
ครั้งที่สอง รัฐบาลเห็นความจ�าเป็นในการสร้าง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานด ้านไฟฟ้า จึงออก 
พระราชกฤษฎีกา ซ่ึงให้ไว้เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2497 ก่อตั้งองค์การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พุทธศักราช 2503 ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2503 การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการประสบ
ความส าเร็จ ด้วยดี  ปัจจุบัน กฟภ. มีความรับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี     
และสมุทรปราการ) ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที ่ประเทศไทย หรือประมาณ 510 ,000 ตารางกิโลเมตร        
มีโครงข่ายการส่งกระจายและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่ ประชาชน บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 20 ล้านราย และมีส านักงานการไฟฟ้าเพ่ือให้บริการจ านวน 959 ส านักงาน ครอบคลุมทั้ง 
4 ภาค ทั่วประเทศ 
  

      
                 ส านักงานใหญ่ PEA ปัจจุบัน                                          โลโก้ PEA        
    
 นอกจากนี้ กฟภ. ยังด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในเชิงการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและการให้บริการ 
เพ่ือสนับสนุนลูกค้า ได้แก่ งานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ งานตรวจสอบซ่อมแซมและงานบ ารุงรักษา และงานให้เช่าหรือ 
ใช้ทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งมอบคุณค่าต่อความเจริญก้าวหน้าตามกรอบมิติทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ มิติด้าน
เศรษฐกิจ (Economic) มิติด้านสังคม (Social) และมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เนื่องจากพลังงานไฟฟ้า
เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมทุกประเภท ทั้งกิจกรรมในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของภาคประชาชน การสร้างผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นพลังงานไฟฟ้าจึงสามารถช่วยในการส่งเสริม    
ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กฟภ. มีขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ของ กฟภ. อย่างเป็นระบบ โดยได้วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับความยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
เพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์และถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติงานตามล าดับขั้น ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
มีบทบาทและส่วนร่วมในทุกกระบวนการ และเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์องค์กรในการด าเนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน กฟภ. จึงได้น าแนวทางตามมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาเป็น
กรอบในการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและ
ก าหนดแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยกระบวนการในการจัดท าแผนแม่บทนั้น กฟภ. ให้ความส าคัญ
กับการวิเคราะห์บริบทความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าปัจจัยน าเข้าดังกล่าวมาก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนและถ่ายทอด
ลงสู่ระดับปฏิบัติงานตามล าดับขั้น ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทและส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
โดย กฟภ. มีห่วงโซ่คุณค่าของความยั่งยืนตามแผนภาพนี้ 
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พุทธศักราช 2503 ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2503 การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการประสบ
ความส าเร็จ ด้วยดี  ปัจจุบัน กฟภ. มีความรับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี     
และสมุทรปราการ) ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที ่ประเทศไทย หรือประมาณ 510 ,000 ตารางกิโลเมตร        
มีโครงข่ายการส่งกระจายและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่ ประชาชน บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 20 ล้านราย และมีส านักงานการไฟฟ้าเพ่ือให้บริการจ านวน 959 ส านักงาน ครอบคลุมทั้ง 
4 ภาค ทั่วประเทศ 
  

      
                 ส านักงานใหญ่ PEA ปัจจุบัน                                          โลโก้ PEA        
    
 นอกจากนี้ กฟภ. ยังด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในเชิงการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและการให้บริการ 
เพ่ือสนับสนุนลูกค้า ได้แก่ งานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ งานตรวจสอบซ่อมแซมและงานบ ารุงรักษา และงานให้เช่าหรือ 
ใช้ทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งมอบคุณค่าต่อความเจริญก้าวหน้าตามกรอบมิติทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ มิติด้าน
เศรษฐกิจ (Economic) มิติด้านสังคม (Social) และมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เนื่องจากพลังงานไฟฟ้า
เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมทุกประเภท ทั้งกิจกรรมในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของภาคประชาชน การสร้างผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นพลังงานไฟฟ้าจึงสามารถช่วยในการส่งเสริม    
ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กฟภ. มีขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ของ กฟภ. อย่างเป็นระบบ โดยได้วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับความยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
เพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์และถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติงานตามล าดับขั้น ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
มีบทบาทและส่วนร่วมในทุกกระบวนการ และเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์องค์กรในการด าเนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน กฟภ. จึงได้น าแนวทางตามมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มาเป็น
กรอบในการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและ
ก าหนดแผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยกระบวนการในการจัดท าแผนแม่บทนั้น กฟภ. ให้ความส าคัญ
กับการวิเคราะห์บริบทความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าปัจจัยน าเข้าดังกล่าวมาก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนและถ่ายทอด
ลงสู่ระดับปฏิบัติงานตามล าดับขั้น ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทและส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
โดย กฟภ. มีห่วงโซ่คุณค่าของความยั่งยืนตามแผนภาพนี้ 

 

มีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแล จ�านวน 117 แห่ง  
อยู ่ภายใต้การควบคุมของกรมโยธาเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยมอี�านาจก�ากับโดยท่ัวไป 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้รับ 
การสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503 ณ วันที่ 28 
กนัยายน พ.ศ. 2503 การด�าเนนิงานตามโครงการ
ต่าง ๆ ทุกโครงการประสบความส�าเร็จด้วยดี 
ปัจจุบนั กฟภ. มีความรบัผดิชอบครอบคลมุพืน้ที่ 
74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99 ของพ้ืนท่ี
ประเทศไทย หรอืประมาณ 510,000 ตารางกโิลเมตร 
มโีครงข่ายการส่งกระจายและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้แก่ประชาชน บ้านอยู ่อาศัย ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 
20 ล้านราย และมีส�านักงานการไฟฟ้าเพื่อให้
บริการจ�านวน 959 ส�านักงาน ครอบคลุมทั้ง  
4 ภาค ทั่วประเทศ
 นอกจากนี้  กฟภ. ยังด�าเนินธุรกิจ 
ทีเ่กีย่วเนือ่งทัง้ในเชงิการให้บรกิารพลงังานไฟฟ้า
และการให้บริการเพื่อสนับสนุนลูกค้า ได้แก่  
งานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ งานตรวจสอบซ่อมแซม
และงานบ�ารุงรักษา งานให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน 

เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งมอบคุณค่าต่อความเจริญ
ก้าวหน้าตามกรอบมิติท้ัง 3 ประเด็น ได้แก่  
มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) มิติด้านสังคม 
(Social) และมติิด้านสิง่แวดล้อม (Environment) 
เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป ็นส ่วนหนึ่ งของ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม 
ทกุประเภท ทัง้กจิกรรมในการด�ารงชวีติประจ�าวนั
ข อ งภ าคประช าชน  ก า รส ร ้ า ง ผ ลผ ลิ ต 
ของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นพลังงานไฟฟ้า 
จึงสามารถช่วยในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 กฟภ. มีข้ันตอนการก�าหนดยุทธศาสตร์
ของ กฟภ. อย่างเป็นระบบ โดยได้วิเคราะห ์
ป ัจจัยที่ เกี่ยวข ้องกับความยั่ งยืนในทุกมิต ิ
ทั้งด ้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล ้อม 
ครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
เพื่อน�ามาก�าหนดยุทธศาสตร์และถ่ายทอดลงสู่
ระดับปฏิบัติงานตามล�าดับขั้น ซึ่งคณะกรรมการ
และผู ้บริหารระดับสูงมีบทบาทและส่วนร่วม 
ในทุกกระบวนการ และเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
ของแผนยุทธศาสตร์องค์กรในการด�าเนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
กฟภ. จึงได้น�าแนวทางตามมาตรฐานสากล 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000  

โลโก้	PEAส�านักงานใหญ่	PEA	ปัจจุบัน																																																	
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และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) มาเป็นกรอบ 
ในการก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ ง แ วดล ้ อม เพื่ อ ก า ร พัฒนาองค ์ ก ร 
สู ่ความยั่ งยืนและก�าหนดแผนแม ่บทด ้าน 
การพฒันาความยัง่ยืน โดยกระบวนการในการจดัท�า
แผนแม ่บทนั้น กฟภ. ให ้ความส�าคัญกับ 
การวิเคราะห์บริบทความยั่งยืนที่ เกี่ยวข ้อง 
ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมท้ังเปิดโอกาส
ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้มส่ีวนร่วมแสดงความคดิเหน็ 
เพื่อน�าปัจจัยน�าเข้าดังกล่าวมาก�าหนดกลยุทธ์
การพัฒนาความยั่งยืนและถ่ายทอดลงสู่ระดับ
ปฏิบัติงานตามล�าดับข้ัน ซึ่งคณะกรรมการ 
และผู ้บริหารระดับสูงมีบทบาทและส่วนร่วม 
ในทุกกระบวนการ
 กฟภ .  ค� า นึ ง ถึ ง ค ว าม เ ท ่ า เ ที ย ม 
และความทั่วถึงของประชาชนในการเข้าถึง 
ระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน  
จึงได้ให้ความส�าคัญกับการจัดสรรระบบไฟฟ้า 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไปอย่างต่อเนือ่งเพ่ือสนบัสนนุ 
ภาคธรุกจิและภาคอุตสาหกรรมให้เกดิการเตบิโต 
รวมทัง้เพือ่ให้ประชาชนโดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบท 
ทีห่่างไกลได้มชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ และเป็นพืน้ฐาน
ในการพัฒนาความเจริญของประเทศต่อไป  
ด ้วยการขยายเขตระบบไฟฟ้าให ้ เพียงพอ 
ต่อความต้องการของประชาชนและกระจาย 
ไปในทุกพื้นที่ ดังนี้
	 •	 ด�าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) และโครงการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 
(คฟก.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้มี 
ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

	 •	 จัดท�าแผนงานสนับสนุนการใช ้
พลังงานทดแทน (Renewable Energy : RE) 
หรือไมโครกริด (Microgrid) ในการผลิตไฟฟ้า 
ให้กบัครวัเรอืนทีต้ั่งอยูใ่นพืน้ทีห่วงห้าม หรือพืน้ที่
เกาะทีห่่างไกล ทีไ่ม่สามารถขยายเขตโดยวธิปัีกเสา
พาดสายแบบปกติได้ 
	 •	 มุง่เน้นการส่งเสริมการลงทนุ รวมทัง้
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาธุรกิจ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยการ 
ด�าเนินงานและร่วมลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนซ่ึงเป็นทางเลือกรูปแบบใหม ่
ที่จะช่วยลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงตามนโยบาย
รฐับาล และเป็นต้นทางของแหล่งพลงังานสะอาด 
(Green Investment) รวมถึงช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อน
	 •	 กฟภ. วางเป้าหมายในการส่งเสริม
และสนับสนุนให ้ชุมชนเกิดความเข ้มแข็ง  
โดยการใช้ความเชีย่วชาญของ กฟภ. มาพฒันาวสิาหกจิ
ชุมชนด้วยพลังงานทดแทน และสนับสนุน 
ให้ชุมชนน�าพลังงานทดแทนนั้นมาประยุกต์ใช้ 
ในการประกอบกจิการวสิาหกจิชมุชนของตนเอง 
เพื่อเสริมศักยภาพของระบบไฟฟ้าภายในชุมชน 
ให้เพยีงพอต่อความต้องการพลงังานในระยะยาว 
ภายใต้โครงการ “PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทน
เพื่อวิสาหกิจชุมชน” อาทิ โรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์  เพื่ อส ่ ง เส ริมและสนับสนุน 
การประกอบอาชพีให้ชมุชนสามารถพึง่พาตนเอง 
พร้อมทั้งสามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับ
ชุมชน ท� า ให ้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้ น  
โดยโครงการดังกล ่าวมีผู ้ รับผลประโยชน  ์

จ�านวน 1,578 ครัวเรือน 
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 •	 กฟภ. เข้าร่วมโครงการศูนย์ราชการ

สะดวก (Government Easy Contact Center 

: GECC) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  

ที่มอบหมายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด 

รวมท้ังรฐัวสิาหกิจท่ีเก่ียวข้อง ด�าเนนิการบรหิาร

จัดการองค์กรให้เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการ

ประชาชน มุ ่งเน้นการอ�านวยความสะดวก  

อย่างมีมาตรฐาน ด้วยระบบงานท่ีเชื่อมโยง 

การท�างานร่วมกัน ส่งมอบงานบริการด้วยใจ  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว  

และเข้าถึงง่าย ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ

ต่อบรกิารของภาครฐัมากขึน้ โดย กฟภ. เข้าร่วม

โครงการฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 มีหน่วยงาน 

ที่ เข ้าร ่วมโครงการฯ และผ ่านตามเกณฑ์

มาตรฐานในการให้บริการ ของส�านักงานปลัด

นายกรัฐมนตรี (สปน.) จ�านวน 520 แห่ง  

ในปี พ.ศ. 2564 เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 140 แห่ง 

รวมเป็นจ�านวน 670 แห่ง จากหน่วยงาน 

การไฟฟ้าทั้งสิ้น 959 แห่ง
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 กฟภ. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

มาตรฐานด้านระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ได ้รับ 

การยอมรับในระดับภูมิภาคอย ่างต ่อเนื่อง  

โดยมุ ่งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิด

การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ  

เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

เข้าด้วยกัน และรองรับโครงสร้างของระบบ

สาธารณปูโภคและอตุสาหกรรมท่ีจะเปลีย่นแปลง

ไปในอนาคต เพื่อส ่งต ่อพลังงานไฟฟ้าที่ม ี

ความมั่นคง ปลอดภัย เช่ือถือได้ และเพียงพอ 

ต่อความต้องการของผู ้ใช้ไฟฟ้าทั้งในปัจจุบัน 

และอนาคต

 กฟภ. เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการให้

ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าและประชาชน จึงมุ่งมั่น

ปรับปรุงการให้บริการด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร

แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 

การได ้ รับข ้อมูลข ่ าวสารด ้ านผลิตภัณฑ  ์

และบรกิารของ กฟภ. เป็นเรือ่ง “สะดวก รวดเรว็ 

เข้าถึงง่าย เท่าเทียม” และสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดต่อลูกค้าและประชาชน โดยเฉพาะการให้

บริการผ่านระบบ Online PEA Smart Plus  

เป็น Application ให้บริการผ่าน Smart Phone 

อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า ตอบสนอง Life 

Style ของคนยุคใหม่ “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง” 

โดยมีฟังก์ชันในการท�างานที่ส�าคัญ ดังนี้
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 กฟภ. ให้ความสําคัญในการดําเนินงานร่วมกันของคนในชุมชน จึงให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ความรู ้ที ่เป ็นประโยชน์เกี ่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน ควบคู ่ก ับการนําแนวทางการดําเนินงานตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาใช้เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนภายในชุมชน อันจะนําไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และใส่ใจในการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Engagement) กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ “PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือวิสาหกิจชุมชน” เพื่อแก้ไข
ปัญหาการใช้ไฟฟ้าของชุมชน, โครงการ “1 ตําบล 1 ช่างไฟฟ้า” เพื่อส่งเสริมการประกอบช่างไฟฟ้าของคนภายใน
ชุมชน, โครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และ
โครงการกิจกรรมอ่ืน ๆ กว่า 280 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ตรวจสอบค่าไฟฟ้า 
2.ค้นหาสถานท่ีชําระเงินค่าไฟฟ้า 
3.สร้าง QRCode และ  Barcode เพื่ อนํ าไปชํ าระเงินที่ จุ ดรับ
ชําระเงินค่าไฟฟ้าได้ 
4.ผู้ใช้งาน Application สามารถแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้ 
5.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กฟภ. 
6.ปฏิทินกิจกรรมของ กฟภ. 
7.ผู้ใช้งานสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนได้ 
8.สามารถส่งข้อมูลข้อขัดข้องให้กับ PEA Call Center 
9.ส าม า รถ ติ ด ต่ อ  ก ฟ ภ . ผ่ า น ท า ง  e-mail, PEA Website, 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram 
10.สามารถสมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็น
บริการเสริมของ กฟภ. เช่น แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกําหนดชําระเงิน
ค่าไฟฟ้า 2 วัน สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย, แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชี
เงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น
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โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
กฟภ. ก้าวสู่องค์กร Digital Utility ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ และได้วาง

นโยบาย PEA 4.0 ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐ และนโยบายของภาคพลังงาน โดยเน้นการ “พัฒนาคนด้วย
นวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” ซ่ึง กฟภ. จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยการสร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ และพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย 
มั่นคง เชื่อถือได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมายใน
การขับเคลื่อน เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กร “Digital Utility” หรือการเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหาร
จัดการมากขึ้น ภายใต้การน าของผู้ว่าการ กฟภ. คนที่ 15 “นายสมพงษ์ ปรีเปรม” ที่มุ่งเน้น 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 

 กฟภ. ให้ความส�าคัญในการด�าเนินงาน

ร่วมกันของคนในชุมชน จึงให้การสนับสนุน 

และส่งเสริมความรู ้ท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ 

การใช้พลงังานทดแทน ควบคูก่บัการน�าแนวทาง

การด�าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ISO 26000 มาใช้เพื่อให้ทราบถึง 

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน

ภายในชมุชน อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาและส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมให้มีความเป็นอยู่ 

ท่ีดี ข้ึนและใส ่ใจในการดูแลผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยพัฒนากระบวนการ

มส่ีวนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholder 

Engagement) กลุม่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม 

ด�าเนนิกจิกรรม/โครงการ ตอบสนองความต้องการ

ของสังคม และชมุชนอย่างต่อเนือ่ง เช่น โครงการ 

“PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจ

ชุมชน” เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าของชุมชน, 

โครงการ “1 ต�าบล 1 ช่างไฟฟ้า” เพื่อส่งเสริม

การประกอบช่างไฟฟ้าของคนภายในชุมชน 

โครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เพื่อ 

เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจการใช้ไฟฟ้า 

อย่างปลอดภัย และโครงการกิจกรรมอื่น ๆ  

กว่า 280 โครงการ
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โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 
กฟภ. ก้าวสู่องค์กร Digital Utility ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ และได้วาง

นโยบาย PEA 4.0 ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐ และนโยบายของภาคพลังงาน โดยเน้นการ “พัฒนาคนด้วย
นวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” ซ่ึง กฟภ. จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยการสร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ และพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย 
มั่นคง เชื่อถือได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมายใน
การขับเคลื่อน เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กร “Digital Utility” หรือการเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหาร
จัดการมากขึ้น ภายใต้การน าของผู้ว่าการ กฟภ. คนที่ 15 “นายสมพงษ์ ปรีเปรม” ที่มุ่งเน้น 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 
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ของประเทศ ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยการสร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ และพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย 
มั่นคง เชื่อถือได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมายใน
การขับเคลื่อน เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กร “Digital Utility” หรือการเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหาร
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รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยการสร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ และพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย 
มั่นคง เชื่อถือได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมายใน
การขับเคลื่อน เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กร “Digital Utility” หรือการเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหาร
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 กฟภ. ก้าวสู ่องค์กร Digital Utility  

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และธุรกิจใหม่ และได้วางนโยบาย PEA 4.0  

ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐ และนโยบาย 

ของภาคพลังงาน โดยเน้นการ “พัฒนาคน 

ด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี”  

ซึง่ กฟภ. จะเป็นอกีหนึง่หน่วยงานทีช่่วยขบัเคลือ่น

ภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้

แนวคดิ “ประเทศไทย 4.0” และการปรบัเปลีย่น

ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยการสร้าง

มาตรฐานงานบริการท่ีเป็นเลิศ และพัฒนาระบบ

ไฟฟ้าให้ทนัสมยั มัน่คง เชือ่ถอืได้ เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของผู ้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดเป้าหมายในการ 

ขับเคลื่อนเพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กร “Digital	
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Utility” หรือการเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยี 

เข้ามาบริหารจัดการมากขึ้น ภายใต้การน�าของ 

ผูว่้าการ กฟภ. คนที ่15 “นายสมพงษ์	ปรเีปรม” 

ที่มุ่งเน้น 5 เรื่องหลัก ได้แก ่

 	การให้ความส�าคัญกบัระบบโครงข่าย

ไฟฟ้า พฒันาให้เป็นสายส่งอจัฉรยิะ (Smart Grid)

  เพิ่มแผนกใหม่ คือ การท�าตลาด 

(Marketing) และแผนกการขาย (Sales)  

เพื่อให้การบริการลูกค้า ได้สะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น ตั้งแต่การยื่นขอติดตั้งมิเตอร์ ไปจนถึง 

การบรกิารด้านอืน่ ๆ ทีจ่ะเป็นธรุกจิใหม่ในอนาคต

และพัฒนาให้เป็น One Stop Service เพื่อให้

บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

  พฒันาคนท�างาน เมือ่ปรบัโครงสร้าง

ใหม ่จะต ้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset)  

และวิธีท�างานของคนในองค์กรให้มีความเป็น  

“นักขาย” มากข้ึน ปัจจุบัน กฟภ. มีพนักงาน 

30,000 คน ซึง่จะใช้วธิกีารเพิม่ทกัษะการท�างาน

ทีเ่กีย่วข้องกบัดจิทิลัมากขึน้ และรบัพนกังานใหม่

เพิ่มเติมที่มีความเชี่ยวชาญด้าน data engineer 

และผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI 

(Artificial Intelligence) เข้ามารองรับธรุกจิใหม่ 

  การบริหารองค์กรภายใน กระจาย

อ�านาจบางเร่ืองไปยังสาขาท่ีมีอยู ่ท่ัวประเทศ  

เพื่อให้ตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้น

  ปรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) เพื่อรองรับการด�าเนินการ 

4 เรื่องข้างต้น

 

 ด้วยการด�าเนินงานที่มุ ่งมั่น	 กฟภ.	 

จะยังคงพฒันาองค์กรอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ส่งมอบ

คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน	 และพร้อม 

ในการก้าวสู ่การเป็นผู้น�าในธุรกิจพลังงาน 

ที่ เป ็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 

สังคม	และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน

ต่อไป



องค์กำรตลำดกับโครงกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

องค์การตลาด1

1 เรียบเรียงโดย นายธนดิษฐ์ พวงเข็มขาว หัวหน้าฝ่ายวางแผนและงบประมาณ องค์การตลาด

 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  

เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการด�าเนินงาน 

ภายใต้เป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน และเป้าหมาย

ที ่8 ด้านการเตบิโตทางเศรษฐกจิท่ีมคีวามต่อเนือ่ง 

ครอบคลุม และยั่ งยืน การจ ้างงานเต็มที ่

มีผลิตภาพและการมีงานท่ีเหมาะสมกับทุกคน  

ทั้งนี้ องค์การตลาด ยังเป็นตัวกลางในการ 

เชื่อมโยงและการกระจายสินค ้าเกษตรกร 

ที่มีผลผลิตล้นตลาดเพ่ือช่วยระบายผลผลิตของ

เกษตรกร และสินค้าท่ีต้องการหาช่องทาง 

การจ�าหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย 

Government to Government (G2G) 

Modern Trade (MT) และTraditional Trade 

(TT) โดยการด�าเนินงานภายใต้โครงการต่าง ๆ 

ตามแผนขององค์การตลาด

   โครงการแก ้ป ัญหาสนับสนุน 

การระบายสินค้าเกษตรกรที่มีผลผลิตล้นตลาด

เพือ่ช่วยระบายผลผลติของเกษตรกรโดยใช้พืน้ที่

ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ  

และภาคเอกชนอื่น ๆ  เพื่อจัดจ�าหน่ายสู่ผู้บริโภค

โดยตรง ซึ่งสินค้าล้นตลาดที่องค์การตลาด 

ช่วยระบายในปี พ.ศ. 2560 เช่น ลองกอง จ�านวน 

350 ตัน, สับปะรด จ�านวน 120 ตัน ในปี  

พ.ศ. 2561 กระเทียมจ�านวน 100 ตัน, ล�าไย 

จ�านวน 250 ตัน, ข้าวสาร จ�านวน 1,100 ตัน  

ในปี พ.ศ. 2562 ข้าวสาร, ผัก, ผลไม้ ผ่าน G2G 

จ�านวน 759 ตัน และลองกอง 112 ตัน  

และในปี พ.ศ. 2563 ลองกอง 6.907 ตัน

   โครงการมหกรรมสินค้าอาหาร

ปลอดภัย Green Market by AORTOR  

เพื่อประสานความร่วมมือในการเช่ือมโยงชุมชน

หน่วยงานของรฐัและเอกชน ให้ทกุภาคเีครอืข่าย

มส่ีวนในการช่วยเหลอืผูผ้ลติ และผูป้ระกอบการ

ที่จ�าหน ่ายสินค ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซ่ึงเป ็น

ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยได้มีโอกาส 

เข้าถึง ผู ้ซื้อและผู ้บริโภคตลอดทั้งปี อีกทั้ง 

ยังเป็นการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า

ของชุมชนให ้กระจายสู ่ผู ้ซื้อและผู ้บริ โภค 
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อย่างทัว่ถงึ ในการจดังาน นอกจากจ�าหน่ายสนิค้า

ผลติภณัฑ์ชมุชนและสนิค้าภูมปัิญญาท้องถ่ินไทย

น้ัน ยังมีพื้นที่ให้จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้า 

ของศูนย์ศิลปาชีพ, สินค้าจากผู ้ต ้องขังของ 

กรมราชทณัฑ์, สนิค้าและผลผลติทางการเกษตร, 

สินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด บนเนื้อท่ี

ประมาณ 3,000 – 5,000 ตารางเมตร ใช้ระยะ

เวลาการจดังานในแต่ละครัง้ประมาณ 7 – 10 วนั 

โดยจัดเวียนไปในแต ่ละจังหวัดทั่วทุกภาค 

ของประเทศ

 

   องค์การตลาด	 ได้มีการวางแผน 

ในการรกัษาฐานรายได้	ค่าด�าเนนิงาน	ข้าวสาร

อาหารดิบ เพื่อให้มีรายได้ที่ต่อเนื่องอยู ่แล้ว  

และจะเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการ ดังนี้ 

    ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 

ในการจัดส่งอาหาร เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม

และส่ิงของต้องห้ามเข้าในเรือนจ�า โดยองค์การ

ตลาดได้มีแผนทดลองติดต้ังระบบตรวจติดตาม

ด้วย GPS รายงานสถานการณ์จัดส่งผ่านระบบ 

Line Official Account และมีทีมงานพร้อม 

ในการแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็น 

การยกระดับมาตรฐานการจัดส่งอาหารดิบ 

ขององค์การตลาด 

 		ด้านคุณภาพอาหาร ด�าเนินการ

ลงพื้นที่สุ ่มตรวจคุณภาพและความปลอดภัย 

ในการจดัส่งเครือ่งบรโิภค ข้าวสาร และอาหารดบิ 

ส�าหรับเตรียมจัดส ่ง เรือนจ�า/ทัณฑสถาน  

ให้เป็นไปตามคุณลักษณะในสัญญา มีการยืนยัน

แหล่งที่มารวมถึงคู ่ค้าต้องมีการเก็บตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจหาสิ่งแปลกปลอมในอาหาร 

หากเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เพ่ือความปลอดภัย 

องค์การตลาดจะสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าอีกครั้ง
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	  โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและสินค้า	OTOP

   องค์การตลาดด�าเนนิการรบัซือ้สนิค้า

เกษตรท่ีได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดสาร มาตรฐาน 

GAP เพือ่จ�าหน่ายไปยงักลุม่ธุรกจิภตัตาคารร้าน

อาหาร และโมเดิร์นเทรด ซึ่งปัจจุบันได้เข้าไป

สนบัสนนุผลผลติของเกษตรกรหลายจังหวดั เช่น 

เชยีงใหม่ เชยีงราย สพุรรณบรุ ีราชบรุ ีนครนายก 

ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสงคราม 

สมทุรสาคร โดยมรีปูแบบการด�าเนนิธรุกจิในลักษณะ 

แยกกันปลูก รวมกันขายมายังองค์การตลาด  

เพื่อองค์การตลาด น�าไปจ�าหน่ายต่อไป 

  ซึ่งปัจจุบันเริ่มต้นจ�าหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตรไปยัง บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด, 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน), 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

,ร้านสวนผัก โอ้กะจู๋, ร้านอาหารแม่ศรีเรือน  

รวมถึงโมเดิร์นเทรดทั่วไป ทั้งนี้ได้ใช้ช่องทาง 

การน�าเสนอสินค้าเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น 

ผ่านช่องทางออนไลน์ Social Commerce เช่น 

Official Page Facebook : ไลฟ์ดีดี มาร์เก็ต 

ตลาดส�าหรับคนรักสุขภาพ, Line OA : Life DD 

Market by อต. เพื่อให ้ข ้อมูลต ่อลูกค ้า 

ในการสั่งซื้อสินค้าเกษตรในรูปแบบค้าส่ง

   ฝ่ายกิจการพิเศษ รับซื้อสินค้า

ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มอาชีพสตรีท�าไม้กวาด 

ต�าบลโพธิ์งาม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจ�าหน่าย 

ไปยัง บริษัท เอกชัน ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด (เทสโก 

โลตัส) ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างยอดจ�าหน่าย 

ให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีท�าไม้กวาด ต�าบลโพธิ์งาม 

จงัหวัดปราจนีบุร ีรวมรายได้กว่า 6 ล้านบาทต่อปี

  โครงการส ่ ง เสริ มการตลาด 

และช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

และผลิตภัณฑ์ชุมชน

    องค์การตลาดด�าเนินการคัดเลือก

สินค้าประเภทข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือบรรจุ

แพ็คจ�าหน่ายภายใต้ตราสินค้าองค์การตลาด  

น�ามาจ�าหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อเป็นกลไกหนึ่ง

ในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

โดยองค์การตลาดด�าเนนิการหาช่องทางจ�าหน่าย

ต่อไป ปัจจุบันน�าร่องโครงการสั่งซื้อจ�านวน  

500 กิโลกรัม เพื่อทดลองตลาด 

   องค์การตลาด	 เป็นหน่วยงานที่มี

การสนบัสนนุพฒันาและบรหิารเครอืข่ายตลาด

ภาครัฐพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน ขับเคลื่อน

ตลาดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การตลาด 

จงึช่วยผลกัดนัปัญหาของเกษตรกร ทีข่าดสภาพ

คล่องทางการเงิน และต้องการเข้ามามีส่วน 

ในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถมีเงิน 

ใช้หมุนเวียนในการประกอบกิจการ และเพ่ือ 

สร้างรายได้สร้างช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้แก่
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เกษตรกร รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า 

ยกระดับและพัฒนาให ้ก ้าวไกลมากยิ่ ง ข้ึน  

โดยองค์การตลาดจะท�าหน้าที่เป็นตัวกลาง 

ในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในรูปแบบ 

การซื้อขาย Credit 1 – 3 วัน และจ�าหน่าย 

ให้แก่บริษัทหรือผู้ประกอบการที่รับซ้ือผลผลิต

รูปแบบการซื้อขาย Credit 45 วัน

 		โครงการตลาดคลองสองนครา 

โดยองค์การตลาดด�าเนินการเปิดตลาดแห่งใหม่

ในเมืองกรุงที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนของชาว 

ริมคลองมหาสวัสด์ิ สวนผักซอย 4 เขตตลิ่งชัน 

โดยมุ่งเพื่อจะสร้างตลาดริมน�้าเพื่อเป็นศูนย ์

การกระจายสินค้าปลอดภัย เป็นแลนด์มาร์ค 

แห่งใหม่ในการจ�าหน่ายสินค้าและสินค้าเกษตร 

ซึ่งตลาดสองนคราได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชนใน

พื้นที่ให้เกิดการสร้างรายได้และได้มีการเรียนรู้

ประวั ติศาสตร ์ริมคลองมหาสวัสด์ิ ซ่ีงเป ็น 

คลองโบราณอายมุากกว่า 100 ปี เป็นในลักษณะ

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์อีกช่องทางหนึ่ง



กำรขบัเคลือ่นองค์กำรจดักำรน�ำ้เสียสู่เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ียัง่ยนื

องค์การจัดการน�้าเสีย

 “ความยัง่ยนื” เริม่มปีรากฏในปี พ.ศ. 2530 

จากรายงาน Brundtland Report ว่าด้วยเรื่อง

ของ Sustainable Development หรือ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ให้ค�าจ�ากัดความ 

ของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว ้ดังนี้  “การพัฒนา 

ที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความจ�าเป็น

ของคนยุคปัจจุบัน โดยไม่ลดขีดความสามารถ 

ในการตอบสนองความจ�าเป็นของคนยุคต่อไป 

(Development that meets the needs of 

the present without compromising the 

ability of future generations to meet  

their own needs)” จากนั้นในปี พ.ศ. 2558 

นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ เข้าร่วม

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ  

ครั้งที่ 70 พร้อมกับผู้น�าจากประเทศสมาชิก  

193 ประเทศ หัวข้อการประชุมในครั้งนั้นคือ  

การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ผู้น�าจากประเทศ

สมาชิกเหล่านีไ้ด้ร่วมรบัรองร่างเอกสารเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี พ.ศ. 2558 ส�าหรับ

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโลก (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ใน 15 ปีข้างหน้า 

ที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2573 รวมระยะ

เวลา 15 ปี 

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื	(Sustainable	
Development	Goals:	SDGs)	

 องค ์การสหประชาชาติได ้ก� าหนด 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) โดยในปัจจุบัน

ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 

เป้าประสงค์ (Targets) 231 ตวัชีว้ดั (Indicators) 

ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจน 

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย เป้าหมายที่ 3 

สุขภาพและความเป็นอยู ่ที่ดี เป้าหมายที่ 4  

การศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เท่าเทียม  

เป้าหมายที่ 5 ความเสมอภาคระหว่างเพศ  

เป้าหมายที่ 6 การจัดการน�้าและสุขาภิบาล  

เป้าหมายที ่7 พลงังานสมยัใหม่ทีท่กุคนเข้าถงึได้  

เป ้าหมายที่  8 การเ ติบโตทางเศรษฐกิจ 

และสร้างงานทีม่คีณุค่า เป้าหมายที ่9 โครงสร้าง

พื้นฐานอุตสาหกรรมและนวัตกรรม เป้าหมาย 

ที่ 10 ลดความไม่เสมอภาค เป้าหมายที่ 11  

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ปลอดภัยและยั่งยืน  

เป้าหมายที่ 12 การผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน  

เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ  ์

และใช ้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทร 

อย่างยัง่ยนื เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟ้ืนฟ ูส่งเสรมิ

ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 16  

   แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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สังคมสงบสุข ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ 
เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนื โดยเน้นให้ความส�าคญักบัการปรบัสมดลุ 
3 มติหิลกัของการพฒันาอย่างยัง่ยนื คือ มติิสงัคม 
มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม รวมกับอีก  
2 มิติ คือ มิติสันติภาพและสถาบัน และมิติเรื่อง
หุ้นส่วนการพัฒนา รวมเป็น 5 มิติ โดยแบ่งแยก
เป้าหมายตามมิติต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
   มิติสังคม ซ่ึงครอบคลุมเป้าหมาย 
ที่ 1 2 3 4 และ 5 
  มติเิศรษฐกจิ ซึง่ครอบคลมุเป้าหมาย
ที่ 7 8 9 10 และ 11 
  มิติสิ่ งแวดล ้อม ซึ่ งครอบคลุม 

เป้าหมายที่ 6 12 13 14 และ 15 
  มติสินัติภาพและสถาบัน ซึง่ครอบคลมุ
เป้าหมายที่ 16
  มิติหุ้นส่วนการพัฒนา 
ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายที่ 17
  

(หน้า 4) คือ “การจัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน�้าเสีย รวมทั้ง
บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ
น�้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” 
 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  
คณะรัฐมนตรีมมีติเหน็ชอบการก�าหนดเขตพ้ืนที่
จัดการน�้าเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัด
ของประเทศไทยขององค์การจัดการน�้าเสีย  
ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กรในการ
แก้ไขปัญหามลพิษทางน�า้ของประเทศให้สามารถ
เข ้าด�าเนินการบริหารจัดการน�้าเสียชุมชน 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและครอบคลมุทกุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 
ซึ่งเป็นการด�าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงานที่ส�าคัญเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
องค์การจัดการน�้าเสีย ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต ่อสิ่ งแวดล ้อม แผนปฏิรูปประเทศด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ  ฉบับที่  12 
ยุทธศาสตร ์ด ้านการเติบโตที่ เป ็นมิตรกับ 
ส่ิ ง แ วดล ้ อม เ พ่ื อการ พัฒนาอย ่ า งยั่ ง ยื น  
แผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 20 ปี 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 6 
การจัดการน�้าและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 6.3  
ยกระดับคุณภาพน�้าโดยลดมลพิษขจัดการ 
ทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุ
อนัตราย ลดสดัส่วนน�า้เสยีทีไ่ม่ผ่านกระบวนการ
ลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มการน�ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก
ภายในปี พ.ศ. 2573 และแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงมหาดไทย

การพฒันาทีย่ั่งยนืขององค์การจดัการน�า้เสยี

 องค์การจัดการน�้าเสีย (อจน.) เป็น
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกา จดัตัง้องค์การจดัการน�า้เสยี 
เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2538 ด้วยเหตผุลทีว่่า 
ปัญหาน�้าเสียในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่าง 
ได้ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ประกอบกับการแก้ไข
ปัญหาน�้าเสียต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ดังนั้น อจน. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ตาม 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน�้าเสีย 
พ.ศ. 2538 และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี  
พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2548 ปรากฏในมาตรา 6 
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แผนยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
แผนแม่บทที ่18 การเติบโตอยา่งยั่งยืน และ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

แผนปฏิรูปประเทศ 
)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
แผนแม่บทที ่18 การเติบโตอยา่งยั่งยืน และ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 

แผนแม่บทการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้้า 20 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ด้านที่ 4  การจัดการคุณภาพน้ า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
-   พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  

การน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้ าเสียต้นทาง การควบคุมปริมาณ
การไหลของน้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั้งฟื้นฟูแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่มีความส าคัญในทุกมิติ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development 

Goals: SDGs) 
เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ าและสุขาภบิาล 

แผนปฏิบตัิราชการ 
กระทรวงมหาดไทย 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพิ่มศักยภาพการพฒันาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
กลยุทธ์ที่ 4.3  สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้้าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 

การด�าเนนิงานขององค์การจดัการน�า้เสยีทีส่อดคล้องกบันโยบายและแผนงานท่ีส�าคญั	 
เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื
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 	องค์การบรหิารส่วนต�าบลสามควายเผอืกจงัหวดันครปฐม

การด�าเนินงานขององค์การจดัการน�า้เสยี 
สู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการ
จดัการน�า้เสียของประเทศ

 ป ัจจุบันคุณภาพน�้าในประเทศไทย
ประสบปัญหาภาวะวิกฤต สาเหตุส�าคัญเกิดจาก
การระบายน�า้เสยี จากชมุชนต่าง ๆ  ลงสูแ่หล่งน�า้
ธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ�าบัด ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อคณุภาพชวีติและสขุภาพอนามยัของประชาชน
ในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการจัดการน�้าเสียชุมชน 

1)	โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ
บ�าบดัน�า้เสยี (ศนูย์บรหิารจดัการคณุภาพน�า้)

 อจน. ได้ด�าเนินการก่อสร้างและบริหาร
จัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อเป็นการช่วย 
ลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน�้า
สาธารณะในพื้นที่ ปัจจุบันมีระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ท่ีด�าเนินการก่อสร้างแล้ว จ�านวน 20 แห่ง  
มีความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสียรวม 13,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนี้ 1) เทศบาลต�าบล
บางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 2) เทศบาลต�าบล
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 3) เทศบาลต�าบล
บางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 4) เทศบาล
ต�าบลท่าจนี จงัหวดัสมุทรสาคร 5) เทศบาลเมอืง
ไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 6) เทศบาลต�าบลบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 7) องค์การบริหารส่วนต�าบล
สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม 8) เทศบาล
ต�าบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต 9) เทศบาลต�าบลราไวย์ 
จังหวัดภูเก็ต 10) เทศบาลต�าบลพรหมโลก  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 11) เทศบาลต�าบล
ปากน�า้ปราณ จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ 12) องค์การ
บริหารส่วนต�าบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
13) เทศบาลนครระยอง จั งหวัดระยอง  
14) องค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลา จงัหวดัภเูกต็ 

15) เทศบาลต�าบลบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
16) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม  
17) เ ทศบาลต� าบลฉลอง  จั ง ห วั ดภู เ ก็ ต  
18) เทศบาลต�าบลบางปลา จงัหวัดสมุทรสาคร (แห่งที ่2) 
19) เทศบาลเมอืงปู่เจ้าสมงิพราย จงัหวดัสมทุรปราการ 
20) เทศบาลต�าบลอ้อมใหญ่ จังหวดันครปฐม  
 

			เทศบาลต�าบลพรหมโลกจงัหวัดนครศรีธรรมราช

 

		เทศบาลต�าบลบางปลา	จังหวัดสมุทรสาคร

 		เทศบาลต�าบลวิชิต	จังหวัดภูเก็ต
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 2) โครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบบ�าบัดน�้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

  ปัจจบัุนมกีารก่อสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสีย

ชมุชนไว้แล้ว จ�านวน 105 แห่ง โดยกรมโยธาธกิาร

และผังเมือง และส่งมอบให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู ้รับผิดชอบดูแล  

โดย อปท. ส่วนหนึง่ได้มกีารบรหิารจดัการระบบ

บ�าบัดน�้าเสียให้สามารถด�าเนินงานได้เป็นปกติ 

และอกีส่วนหนึง่ยงัประสบปัญหาในการด�าเนนิงาน

ทั้งในทางเทคนิคและงบประมาณ มีผลท�าให้

ระบบบ�าบัดน�้ า เสียส ่วนหนึ่ งหยุดชะงักลง  

หรือไม่สามารถท�างานได้เต็มความสามารถ  

ทีผ่่านมา อจน. จึงได้เข้าด�าเนนิการปรบัปรงุฟ้ืนฟู

และบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสียของ อปท. 

ร่วมกบั อปท. นัน้ ๆ  ปัจจบุนั อจน. ได้มกีารปรบัปรงุ

ฟ้ืนฟรูะบบบ�าบดัน�า้เสยีให้กับ อปท. แล้วทัง้สิน้

จ�านวน 29 แห่ง มคีวามสามารถในการบ�าบดัน�า้เสยี

รวม 603,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนี้

1) เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 16) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2) เทศบาลนครล�าปาง จังหวัดล�าปาง 17) เทศบาลเมืองแสนสขุ (พืน้ทีด้่านใต้) จงัหวดัชลบรุี 

3) เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 18) เทศบาลเมอืงแสนสขุ (พืน้ทีด้่านเหนือ) จงัหวดัชลบรุี

4) เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 19) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

5)  เทศบาลเมอืงประจวบคีรขีนัธ์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 20) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

6) เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 21) เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

7) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 22) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

8) เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 23) เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

9) เทศบาลต�าบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี 24) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

10) เทศบาลต�าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง 25) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

11) เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 26) เทศบาลเมืองชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

12) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 27) องค์การบริหารส่วนต�าบลอ่าวนาง เกาะพพี ีจงัหวัดภเูกต็

13) เทศบาลเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ 28) เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

14) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 29) เทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

15) เทศบาลเมืองก�าแพงเพชร จงัหวดัก�าแพงเพชร
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เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
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  3)	โครงการบรหิารจดัการระบบบ�าบดัน�า้เสยี

ในพืน้ทีโ่ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

เทศบาลเมืองปากพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	
จังหวัดเพชรบุรี

 การบริหารจัดการเดินระบบและบ�ารุง
รักษาระบบบ�าบัดน�้าเสียในพ้ืนที่ โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน 7 พื้นที่  
มีความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสียรวมทั้งสิ้น  

1,740 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วย 
 n เทศบาลเมืองปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (2 แห่ง)
 n เทศบาลต�าบลหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (2 แห่ง) 
 n องค์การบริหารส่วนต�าบลหูล่อง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 แห่ง)
 n เทศบาลต�าบลชะอวด จั งหวัด
นครศรีธรรมราช (1 แห่ง)
 n อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร 
จังหวัดเพชรบุรี (1 แห่ง)

4)	 การน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วน�า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่

 เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า อจน. ได้จัดท�า
โครงการการน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วน�า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการแจกจ่ายน�้าที่
ผ่านการบ�าบัดแล้วให้กับประชาชนและชุมชน 
ในพืน้ที ่น�าไปใช้ใหม่ในการเกษตร ประมง ปศสุตัว์ 
รดน�้าต้นไม้ สนามหญ้า และสวนสาธารณะ  
ล้างพืน้ ล้างถนน และด้านอืน่ ๆ  สนบัสนนุการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติภัยแล้งและการขาดแคลนน�้า 
ประหยัดงบประมาณรายจ่าย ลดจ�านวนการใช้
น�้าประปาลง และเป็นการลดปริมาณน�้าทิ้งสู ่

แหล่งน�า้ธรรมชาติหรือแหล่งน�า้สาธารณะ ทัง้ยงั
เป็นการเพ่ิมศักยภาพและโอกาสการเข้าถึง 
การใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ

5)	จดัตัง้ศนูย์ตดิตามและรายงานสถานการณ์
น�้าเสียประเทศไทย	

 ส�าหรับก�ากับดูแลงานด้านการบริหาร
จัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน�้าเกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนา
ศกัยภาพในการให้บรกิารและบรหิารจดัการงาน
ด้านน�้าเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
		ความเป็นมา

สรุปผลกำรขับเคล่ือนปฏิบัติกำรภำคีเครือข่ำย ฉะเชิงเทรำเมืองย่ังยืน 
(พ.ศ. 2560 – 2562)

	 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2581) 

เป็นกรอบการพฒันาประเทศท่ีก�าหนดเป้าหมาย

ระยะยาว มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง 

คนไทยอยู่ดีกินดี โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2561-2565) 

เป็นแนวทางการพฒันาประเทศด้วยการน้อมน�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป ็นแนว 

ทางการพัฒนาประเทศ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง 

ของการพฒันาอย่างมส่ีวนร่วม โดยให้ความส�าคญั

กับการยกระดับรายได ้และสร ้ าง โอกาส 

ในการประกอบอาชีพ การเพิ่มศักยภาพ  

และขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการ

ปัญหาด้วยตนเอง และสนับสนุนให้คนในชุมชน

มส่ีวนร่วมคดิและร่วมก�าหนดแนวทางการพฒันา

ชุมชนท้องถิน่ บนหลกัการพึง่พาตนเองทีค่�านงึถงึ

ศักยภาพ ทรพัยากร ภมูปัิญญา วถิชีวีติ วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นแผน

ระยะกลางที่แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วง 5 ปี

แรก และมุ ่งสู ่ เป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(Sustainable Development Goals : SDGs)  

ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาระดับสากลไปพร้อม

กนั เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทยให้มคีวามเข้มแขง็

จากภายใน เชื่อมโยงไปสู่ประชาคมโลก

	 วุฒิอาสาธนาคารสมอง	เป็นผู้ที่เกษียณ

อายุแล้วทั้งจากภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจน

ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความพร้อมและ 

สมคัรใจอทิุศตน เพ่ือน�าปัญญาความรู้ประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาประเทศ  

โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว ซึ่งเป็นทุนมนุษย์

และเป็นกลไกการพัฒนาที่มีศักยภาพ สามารถ

ถ่ายทอดภมูคิวามรู้และประสบการณ์สูค่นรุน่ใหม่

เพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามและก่อให้เกดิประโยชน์

แก่สังคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี ปัจจุบนั

วุฒิอาสาธนาคารสมองได้มีการรวมกลุ ่มกัน

ท�างานและขับเคลื่อนงาน เชิงยุทธศาสตร์  

โดยด�าเนนิโครงการ/กจิกรรม และเสนอแนะแนว

ทางการพฒันาชมุชนและสงัคมตามความต้องการ

ของชมุชน ทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันา

จงัหวดัและแผนพฒันาประเทศ มีผลการด�าเนนิงาน

เป็นรปูธรรม ซึง่การขบัเคลือ่นงานตามยทุธศาสตร์

จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส�าเร็จ

ตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น จะต้องให้ความส�าคัญ

กบักระบวนการพฒันาทีเ่น้น “คนเป็นศนูย์กลาง

แบบบูรณาการ” โดยใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกัน 

ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมติดตามประเมินผล และ 

แลกเปลีย่นประสบการณ ์ท�างานในรปูแบบภาคี

เครอืข่ายและสร้างการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน

ในพื้นที่/จังหวัด/ชุมชน รวมทั้งการเชื่อมโยง 

เครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ 

โดยมวีฒุอิาสาธนาคารสมองเป็นตวัเชือ่มนโยบาย
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ชมุชน/ฐานราก เพือ่ให้การท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

รวดเร็ว และขยายผลได้อย่างกว้างขวาง

	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วย

ทะเบยีนกลางธนาคารสมอง และมลูนธิพิฒันาไท  

มีภารกิจในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมส่งเสริมสนับสนุน 

การท�างานแบบบูรณาการกับภาคีการพัฒนา 

ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไป

ในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นความส�าคัญของ 

การสร้างการเรียนรู ้ร ่วมกันอย่างบูรณาการ  

หนุนเสริมการท�างาน เป็นเครือข่ายกับภาคี 

การพัฒนา และการเชื่อมโยงบทบาทวุฒิอาสา

ธนาคารสมองกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีแบบ 

มีส่วนร่วมในลักษณะบูรณาการทุกภาคส่วน  

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ที่สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ และ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพฒันาและยกระดับการลงทนุภาค

อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิของประเทศในอนาคต ตามยทุธศาสตร์ชาต ิ

แผนพัฒนาฯ ฉบับ ท่ี  12 และเป ้าหมาย 

การพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่ประชาชน ชมุชน และสงัคม 

จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ในด้าน

ต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเกษตร อัตลักษณ์ของชุมชน การกระจาย 

การพัฒนาในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด เป็นต้น  

โดยมวีฒุอิาสาฯ จงัหวดัฉะเชงิเทราเป็นแกนกลาง

ในการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  

จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  

และภาคประชาชนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อน 

การพัฒนาชุมชนและสังคม ให้มีส่วนร่วมในการ

สร้างความเข้มแข็ง พึง่พาตนเอง บนฐานปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยการคัดเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เป็นพ้ืนทีเ่ป้าหมายการด�าเนนิการ ซึง่เป็นจงัหวดั

ที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor : EEC) ที่มี 

   กระบวนการด�าเนินงาน

  สร้างความรู้ความเข้าใจ/เชื่อมโยง

การท�างานกับแผนการพัฒนาในทุกระดับ  

โดยจัดประชมุ เชงิปฏบิติัการ “เตรียมการขบัเคล่ือน

งานปฏิบัติการภาคีเครือข่าย ฉะเชิงเทราเมือง

ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เพื่อสร ้างความรู ้ความเข ้าใจสถานการณ  ์

ปัจจุบันร่วมกัน ความรู ้สึกร่วมถึงเป้าหมาย 
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และความท้าทายร่วมกนั รวมท้ังจดักระบวนการ
ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนปฏิบัติการ 
ภาคีเครือข่าย “ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน” (SDG 
Lab) รวบรวม ค้นหา คัดเลือก (Mapping) 
ภารกิจของกลุ่ม เพื่อร่วมกันออกแบบ จัดท�า 
ร่างแผนปฏิบัติการ “ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน”  
โดยพิจารณาจากประเด็นส�าคัญในการพัฒนา 
และมติกิารพฒันาของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
(SDGs) 5 มิติ ได้แก่ มิติการพัฒนาคน (People) 
มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Planet) มิติความมั่งคั่งและการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกจิ (Prosperity) มติด้ิานความยตุธิรรม
และความสันติสุข (Peace) และมิติหุ ้นส่วน 
การพัฒนา (Partnership) นอกจากนี้ ได้จัดให้มี
การประชุมเชงิปฏบิตักิารวฒุอิาสาธนาคารสมอง
รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
วิ เคราะห ์ศักยภาพของพื้ นที่  ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต รวมถึงแนวทางการ 
ขบัเคลือ่นการพฒันาฯ ในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา 
เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายร่วมระหว่างยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัด  
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ด�าเนินการ/ปฏิบัติในพื้นที่ ภาคี
เครือข่ายขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ 
ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน ประกอบด้วย (1) มิติ 
การพัฒนาคน People : การปฏิรูประบบเพ่ือ 
รองรับสังคมสูงวัย “คนแปดริ้วไม่ทอดทิ้งกัน 
(Long term care) สุขภาพดีสร้างได้ท่ีบ้าน – 
เมืองอาหารปลอดภัย” และการสอนภาษาไทย
ของพระยาศรีสุนทรโวหาร เพื่อแก้ไขปัญหา
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในทุกระดับชั้น  
(2) มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(Planet) : การอนุรักษ์แม่น�้าบางปะกง โรงเรียน
ธนาคารต้นไม้ และวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน –  
เกษตรอนิทรย์ี (3) มติิความมัง่คัง่และการเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Prosperity) : การท่องเที่ยว
ชุมชนวิถีตะวันออก “โครงการตะวันยิ้มสืบสาน
ชมุชนตะวนัออก หยัง่รากบางปะกง” (4) มติด้ิาน
ความยุติธรรมและความสันติสุข (Peace) : 
ธรรมนูญต�าบลน่าอยู่ และปฏิญญาวาระเปลี่ยน
ตะวนัออก (5) มติิหุ้นส่วนการพฒันา (Partnership) 
: เครือข่ายภาคตะวันออกยั่งยืน 
 	เรียนรู ้ทบทวน/พัฒนาต ่อยอด  
ภาคเีครือข่าย ได้ก�าหนดให้มกีารประชมุทกุวนัที่ 
8 ของเดอืน เพือ่ปรกึษาหารอื เปิดใจ เปิดความคดิ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร ่วมกันเรียนรู ้  

และท�าความเข ้าใจความเ ช่ือมโยง 
ขององค์ประกอบต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ  
โดยเน้นการท�างานร่วมกันในแนวราบ  

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวคิด  

วิธีการท�างานร่วมกันแบบใหม่ หรือ

นวตักรรมการพัฒนาแบบใหม่ เพ่ือสร้าง

หรอืรองรบัการเปล่ียนแปลง ในขณะเดยีวกนั 

สศช. และ มพท. ลงพื้นที่ติดตาม 
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ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสา

ธนาคารสมองและภาคกีารพฒันา เพ่ือหนุนเสรมิ

การขบัเคลือ่นปฏบิตักิารภาคเีครอืข่าย ฉะเชงิเทรา

เมอืงยัง่ยนื ให้เกดิการลงมอืสร้างการเปลีย่นแปลง

จริงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประมวล สังเคราะห์ 

สรุปผลข้อมูล ที่ได้จากการศึกษากระบวนการ 

ขับเคลื่อนงานระหว่างวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

กับภาคีเครือข่ายในระดับ

จงัหวดั เพือ่น�าไปสูก่ารจดัท�า

รูปแบบกระบวนการพัฒนา

แบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่

ไปยังวุฒิอาสาธนาคารสมอง

จังหวัดอื่น

  ขยายภาคเีครอืข่าย/ผสานแนวทาง

การท�างาน วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ประสานความร่วมมือในการพัฒนา

เมอืงยัง่ยนืร่วมกบัเครือข่าย 8 จงัหวัด ภาคตะวันออก 

(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก 

สระแก้ว ระยอง จนัทบุร ีและตราด) สร้างผูน้�าร่วม 

(Collective Leadership) และสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมือในระยะยาว ผ ่านการเรียนรู  ้

จากการลงมอืปฏิบัตอิย่างต่อเนือ่ง สร้างวฒันธรรม

ความร่วมมือ (Culture of Collaboration)  

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

			ผลการด�าเนินงาน

 ผลการด�าเนินงาน	ปี	พ.ศ.	2559	–	2561 

 		โครงการ	 “แหล่งเรียนรู้ประวัติ

และผลงานของ	 พระยาศรีสุนทรโวหาร	 

(น้อย	 อาจารยางกูร)” วฒุอิาสาธนาคารสมอง 

ด้านการศกึษา และผูบ้รหิารโรงเรยีนเทศบาล 2 

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)  

ร ่ วมจัดท� า โครงการแหล ่ ง เรี ยนรู ้ ประวัติ 

และผลงานของพระยาศรี สุ นทร โ วหาร  

(น้อย อาจารยางกูร) เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล 2  

พระยาศรีสุนทรโวหารฯ เป็นแหล่งเรียนรู ้  

เก็บรวบรวมประวัติ และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ 

ของพระยาศรีสุนทรโวหาร ให้เป็นท่ีรู ้จักต่อ

สาธารณะ พร้อมทั้งพัฒนาเป็นโรงเรียนตัวอย่าง

ท่ีใช้วิธีการสอนภาษาไทยของพระยาศรีสุนทร

โวหาร ในการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้ในทุกระดับชั้น

 	 สวนวนเกษตร	 ผู้ใหญ่วิบูลย์	 

เข็มเฉลิม และวุฒิอาสาฯ ด้านการเกษตร  

เป็นวทิยากรถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่เกษตรกร 

และประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับแนวทางการ

จัดการที่ดินและการเกษตร ท่ีให้ความส�าคัญ 

กับการปลูกไม้ยืนต้นที่ใช้ประโยชน์ได้ ร่วมกับ

การปลูกพืชเพ่ือเป็นอาหารและการเลี้ยงสัตว์  

ในลักษณะผสมผสานจนเป็นนิเวศการเกษตร 

ที่เลียนแบบป่าธรรมชาติ กระบวนการเรียนรู ้

เพื่อพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง

แจกจ ่ายและขายพันธุ ์ ไม ้ ให ้ผู ้ที่ เริ่มสนใจ 

การปลูกต้นไม้ 

 		โครงการตะวนัยิม้สบืสานชมุชน

ตะวันออก	 หยั่งรากบางปะกง สถาบันส่ือเด็ก 

และเยาวชน (สสย.) ร่วมกับกลุ่มละครเพื่อการ

เรียนรู ้บางเพลย์ และชุมชนอ�าเภอบ้านโพธิ์ 

ด�าเนินโครงการตะวนัยิม้สบืสานชมุชนตะวนัออก 

โดยท�าการวิจัยเรื่อง “หยั่งรากบางปะกง”  

เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจชมุชนลุ่มแม่น�า้ บางปะกง 

และสร ้ า งจิตส� านึก ให ้คนในท ้องถิ่ น เห็น 

ความส�าคญัของการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเด็กและ



วารสารดำารงราชานุภาพ120

เยาวชน และชุมชน ในการอนุรักษ ์แม ่น�้า

บางปะกง ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน 

ในชุมชน และพัฒนาทรัพยากรให้สามารถ 

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมี 

นายสมนึก เมธาวศิน วุฒิอาสาธนาคารสมอง  

เป็นแกนน�าในการประสานงานกับชุมชน 

	 ผลการด�าเนินงาน	ปี	พ.ศ.	2561	–	2562 

	  มิติการพัฒนาคน	(People)	

  การปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคม

สงูวยั เพือ่รองรบัโครงสร้างประชากร

จังหวัดฉะเชิงเทราที่เร่ิมมีผู ้สูงอายุ 

เพิ่มมากขึ้น ประชากรวัยแรงงาน 

และวยัเดก็น้อยลง ส่งผลให้เกดิปัญหาต่าง ๆ  อาทิ 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพ 

ผูส้งูอาย ุวฒุอิาสาธนาคารสมอง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

จึงคัดเลือกประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูส้งูอาย ุและการเตรยีมความพร้อมให้ประชากร

ก้าวเข้าสู ่วัยสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยด�าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน มหาวิทยาลัยรังสิต 

และมีนายเจษฎา มิ่งสมร ประธานวุฒิอาสา

ธนาคารสมอง และวุฒิอาสาธนาคารสมอง  

ด้านสขุภาพ ร่วมด�าเนินการ เพือ่ลดปัญหา ทีเ่กิดจาก 

การเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เป้าหมายท่ี 1 ยุติ

ความยากจนทกุรูปแบบในทุกพืน้ที ่เป้าหมายที ่2  

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร  

ยกระดบัโภชนาการและส่งเสรมิการเกษตรกรรม

ที่ยั่งยืน เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาวะในการ 

ดำารงชวีติ และส่งเสรมิความเป็นอยูท่ี่ดขีองทุกคน 

ในทุกช่วงอายุ

	 	 ก า รพั ฒน าทั ก ษ ะ ภ าษ า ไ ท ย  

ด้วยหลักการสอนของพระยาศรีสุนทรโวหาร 

(น้อย อาจารยางกูร) เป็นโครงการต่อเนื่อง 

ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ด้านการศึกษา  

โดยด�าเนินการร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 2  

พระยาศรีสุนทรโวหารฯ ด้วยการสอนภาษาไทย

ตามหลักการสอนของพระยาศรีสุนทรโวหาร  

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนให้แก่

กลุม่เดก็นกัเรยีนทีม่ปัีญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

ในทุกระดับชั้น รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 

ทางประวัติศาสตร์ เก็บรวบรวมประวัติ และ 

เผยแพร่ผลงานต่าง ๆ  ของพระยาศรสีนุทรโวหาร 

ให้เป็นที่รู ้จักต่อสาธารณะ นับเป็นการพัฒนา

คณุภาพชวีติท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนา

ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 การได้รับการศึกษาที่ได้

คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

	 	มิ ติ ด ้ านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	(Planet)

	 	 การอนรุกัษ์ลุม่น�า้บางปะกง วฒุอิาสา

ธนาคารสมอง ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ ์

ลุ่มน�้าบางปะกง เพื่อรักษาพื้นที่ชุ่มน�้าและระบบ

นิเวศ ซ่ึงเป ็นแหล่งเก็บกักน�้า ท่ีส�าคัญของ 

ภาคตะวันออก จึงร่วมกับเครือข่าย ชุมชน  

และเยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ ์

ศลิปวฒันธรรม วถีิชวีติของท้องถิน่ โดยด�าเนนิการ 

ดังนี้ (1) เชิญชวนประชาชนท่ีสนใจรวมกลุ่ม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความสำาคญัของพืน้ทีชุ่ม่นำา้ ผลกระทบทีเ่กดิจาก

การพัฒนาท่ีไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน 

และแนวทางการอนุรักษ์ และจัดการพื้นที่ลุ่มน�้า

เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ส่งผลให้เกิด
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ความตื่นตัวในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน�้า ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้น

ของการสร้างเครือข่ายการท�างานอนุรักษ์ลุ่มน�้า

บางปะกง ต่อมาหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ ส�านกังาน

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) มูลนิธินิตธิรรม

สิ่งแวดล้อม (EnLAW) ส�านักงานทรัพยากรน�้า 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม (สผ.) ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันสื่อ

เดก็และเยาวชน (สสย.) กลุม่ละคร เพือ่การเรยีนรู้

บางเพลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้ามาด�าเนิน

กจิกรรม/โครงการเกีย่วกบัอนรุกัษ์ลุม่น�า้บางปะกง

เพิ่มขึ้น มีการประสานความร่วมมือระหว่าง

ชมุชนและหน่วยงานทีด่�าเนนิกจิกรรม/โครงการ 

และร่วมสนบัสนนุการผลกัดนัให้แม่น�า้บางปะกง

ได้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�า้ทีมี่ความส�าคญั

ระหว่างประเทศ (Ramsar Site) (2) จดัทำาข้อมลู

ท้องถิน่เพือ่การอนรุกัษ์ “บ้านโพธิร์กัษ์บางปะกง” 

เพือ่ใช้ประโยชน์ในการพฒันาพืน้ทีต่่อไปในอนาคต 

(3) จดักิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนือ่ง โดยจดักจิกรรม 

/โครงการ อาทิ กิจกรรมร่วมปั ่นตะวันออก 

เพือ่หาเครอืข่ายการขบัเคลือ่นงานด้านการอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก กิจกรรมพายเรือ 

เก็บขยะ การจัดเสวนาเรื่องบางปะกงสายน�้า 

แห ่งชีวิต  เพื่ อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม อนรุกัษ์วถิชีวีติดัง่เดมิให้สามารถ

ด�าเนินไปพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ได ้อย ่างสมดุลและยั่ งยืน ซึ่ งการอนุรักษ ์  

ลุ่มน�้าบางปะกงมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน เป ้าหมายที่  6 นำ้าและ 

การสุขาภิบาลได้รับ การจัดการอย่างยั่งยืน  

และมีสภาพพร้อมใช้สำาหรบัทุกคน เป้าหมายท่ี 13 

ดำาเนนิการอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ี เกิด ข้ึน  

และเป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์  

จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเล

อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 โรงเรียนธนาคารต้นไม้ จงัหวัดฉะเชิงเทรา

ได้สร้างความเชือ่มโยงกับภาคเีครือข่ายการปลกูป่า 

และผู้น�าชุมชนจาก 6 จังหวัด ภาคตะวันออก 

ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว 

จันทบุรี ปราจีนบุรี และชลบุรี เพื่อร่วมกันท�า

กิจกรรมรณรงค์การเพิ่มพื้นที่ป่า โดยจัดให้มี 

“โรงเรียนธนาคารต้นไม้” เผยแพร่ องค์ความรู้

เกีย่วกบัการปลกู บ�ารงุรกัษา และการใช้ประโยชน์

จากต้นไม้แต่ละชนิด ให้ความรู้กบัเด็กและเยาวชน 

และผู ้ที่สนใจเรียนรู ้สามารถใช ้ประโยชน  ์

จากพันธุ ์ไม้ชนิดต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพชีวิต  

สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และอยูร่่วมกับธรรมชาติ

อย ่างยั่งยืน เช ่น กิจกรรม “ธรรมยาตรา  

เพื่อผืนป่าตะวันออก” เพ่ือเรียนรู้ธรรมชาติ  

และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป ่าตลอดระยะทาง 

การเดนิทาง การจดันทิรรศการให้ความรูเ้กีย่วกบั

วนเกษตรร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ การเป็น

วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่เกษตรกร  

และประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับแนวทางการ

จัดการที่ดินและการเกษตร ที่ให้ความส�าคัญ 

กับการปลูกไม้ยืนต้นที่ใช้ประโยชน์ได้ ร่วมกับ

การปลูกพืช เพื่อเป็นอาหารและการเลี้ยงสัตว์ 

ในลักษณะผสมผสานจนเป็นนิเวศการเกษตร 

ที่เลียนแบบป่าธรรมชาติ กระบวนการเรียนรู ้

เพื่อพึ่ งพาตนเอง และการพัฒนาที่ยั่ งยืน  

รวมท้ังแจกจ่ายและขายพันธุ์ไม้ให้ผู้ท่ีเร่ิมสนใจ  

การปลกูต้นไม้ เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมาย

102
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การพฒันาทีย่ัง่ยนื เป้าหมายที ่15 พทิกัษ์ บรูณะ 

และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบ

นิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับ 

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟู

ความเสือ่มโทรมของท่ีดนิ และหยดุยัง้การสญูเสยี

ความหลากหลายทางชีวภาพ

	 วถิเีกษตรกรรมยัง่ยนื	จากความต้องการ

แก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร การใช ้

สาร เคมี  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก 

การตัง้โรงไฟฟ้าถ่านหนิในพืน้ที ่ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 

เกษตรกรในพ้ืนที่ ได ้ รวมตัวกันก ่อตั้ ง เป ็น  

“กลุ ่มเกษตรอินทรีย ์ อ�าเภอสนามชัยเขต”  

มุ่งเน้นส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 

สร ้างโมเดลขั้นตอนการวางแผนการผลิต  

การควบคุมการผลิต การขอรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ทั้งมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์

สมาพนัธ์เกษตรอนิทรย์ีนานาชาต ิ (International 

Federation of Organic Agriculture  

Movements - IFOAM) มาตรฐานระบบเกษตร

อนิทรย์ีสหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานระบบ

เกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada Organic  

Regime - COR) การตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

เพ่ือระดมทุนช่วยเหลือเกษตรกร การวางแผน 

การตลาดผลผลติเกษตรอนิทรย์ีทัง้ในระดบัท้องถิน่ 

ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อให้

เกษตรกรเรียนรู้ขั้นตอนการท�าเกษตรอินทรีย์ 

จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนขยาย 

เครอืข่ายกลุม่เกษตรอนิทรย์ีทัง้ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

และภาคตะวนัออก เพือ่รักษาและเพิม่พืน้ทีผ่ลติ

อาหารปลอดภัย อนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ฟื้นฟู

ภูมิป ัญญาการท�าเกษตรวิถีชุมชน ปัจจุบัน 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต ได้จดทะเบียน

เป็น “สมาคมเกษตรทางเลือกฉะเชิงเทรา”  

เพ่ือยกระดับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคี

ทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัว

ของการขับเคลื่อนความมั่นคงด ้านอาหาร  

การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพส�าหรับ

กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ทีเ่กษตรกรเข้าถึงได้  ส่งผลให้

ขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดเกษตร

อินทรีย ์เ พ่ิมมากขึ้น โดยก�าหนดเป้าหมาย 

การด�าเนินงานในระยะต่อไป คือ (1) ส่งเสริม 

การท�าเกษตรอินทรีย์ ด้วยการเชื่องโยงฐาน

ทรพัยากรในพืน้ทีอ่ย่างครบวงจร อาท ิองค์ความรู้ 

ภาคเีครือข่ายการพัฒนา การท่องเทีย่ววถิชีมุชน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าถึงทรัพยากร

อย่างเป็นธรรม (2) พัฒนาการท�าเกษตรอินทรีย์

ส�าหรับเกษตรกรผู้สูงอายุ ด้วยการออกแบบ 

การเพาะปลกูผลผลติทางการเกษตรให้สอดคล้อง

กับศักยภาพผู ้สูงวัย คิดค ้นนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช ้ ในการผลิต เพื่ อ เพิ่มขีด 

ความสามารถของเกษตรกรสูงวัยในภาคเกษตร

อินทรีย์ ปัจจุบัน เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์

สนามชัยเขตได้ร่วมรณรงค์การท�าเกษตรกรรม

ยั่งยืน โดยเปิดพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ 

ให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์

และเผยแพร ่ความรู ้การท�าเกษตรอินทรีย ์ 

เกี่ยวกับวางแผนการจัดระบบควบคุมภายใน  

การรับรองมาตรฐาน การวางแผนการผลิต 

และตลาด รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้า 

การเพาะปลูกของเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ�าเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ�าเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก เป็นต้น สนับสนุนการบรรลุ
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เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เป้าหมายที่ 12 

สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและ

ผลิตที่ยั่งยืน

 	มติคิวามมัง่คัง่และการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจ	(Prosperity)	

	 	 การท่องเที่ยวชุมชนวิถีตะวันออก	

“โครงการตะวันยิ้มสืบสานชุมชนตะวันออก	

หยัง่รากบางปะกง”	ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 วฒุอิาสา

ธนาคารสมอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหิดล  

ขับเคลื่อนโครงการวิจัย “หยั่งรากบางปะกง” 

พื้นที่อ�าเภอบ้านโพธิ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ชุมชนลุ่มแม่น�้า บางปะกง และสร้างจิตส�านึก 

ให้คนในท้องถิน่เหน็ความส�าคญัของการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสร ้างความรู  ้

ความเข้าใจกับเด็กและเยาวชน และชุมชน  

ในการอนุรักษ์แม่น�้าบางปะกง ศิลปวัฒนธรรม  

วิถีชีวิตของคนในชุมชน และพัฒนาทรัพยากร 

ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนได้อย่างยัง่ยนื 

มีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ถึงรากเหง้าของถ่ินฐาน 

ที่อาศัย ซึ่งเด็กและเยาวชนมีความสนใจเรื่อง 

การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น “ต้นจาก”  

โดยเยาวชนลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสืบค้นภูมิปัญญา

ท้องถิน่จากผูส้งูวยั เรยีนรูแ้ละลงมอืท�าผลติภัณฑ์

และอาหารจากต้นจาก อาทิ บัวลอยไข่หวาน 

ลกูจาก แกงส้มดอกจาก กระทงใส่ขนมจากใบจาก 

โดยมเีป้าหมายจะพฒันาพืน้ทีใ่ห้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และ

คณุภาพชวีติทีด่ ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันา

ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจทีย่ัง่ยนืและทัว่ถงึให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื 

ส่งเสรมิศกัยภาพการมงีานทำาและการจ้างงานเตม็ท่ี 

และงานที่มีคุณค่าสำาหรับทุกคน เป้าหมายที่ 11 

ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

และเป้าหมายที ่11 ทำาให้เมอืงและการตัง้ถิน่ฐาน

ของมนษุย์ มีความครอบคลุม ปลอดภยั มีภูมิต้านทาน 

และยั่งยืน

	 	 การอนุรักษ์ฟื ้นฟูศิลปวัฒนธรรม	 

วถีิชีวติ	และสิง่แวดล้อม	ฉะเชงิเทราเป็นจังหวดั 

ที่มีประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งโบราณ

สถานอันทรงคุณค ่า  และวิถีชี วิตอันเป ็น

เอกลักษณ์สืบต่อกันมายาวนาน จึงส่งเสริม 

ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอนุรักษ์

ฟื้นฟูศิ ลป วัฒนธรรม วิ ถี ชี วิ ตคนแปดริ้ ว  

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และการจัดการขยะ 

เพ่ือสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองน่าอยู่  

มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีศิลปวัฒนธรรม 

ที่ทรงคุณค่าในการสืบทอดไปยังลูกหลานต่อไป 

ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

เป้าหมายท่ี 11 ทำาให้เมืองและการตั้งถ่ินฐาน 

ของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ  

การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

	 	 มิติด้านความยุติธรรมและความ

สันติสุข	(Peace)

	 	 ธรรมนูญต�าบลน่าอยู ่	 วุฒิอาสา

ธนาคารสมอง ร ่วมกับจังหวัด ส�านักงาน 

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ และสภาองค์กร

ชุมชน ขับเคลื่อนการสร้างต�าบลน่าอยู่ ต�าบลสุข

ภาวะ โดยจัดท�า “ธรรมนูญต�าบล 8 ริ้ว”  

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา (1) สถาบันการเงิน

ของชมุชนระดบัต�าบล (2) วดัทกุวดัเป็นศนูย์กลาง

ของชมุชน โรงเรยีนทกุโรงเรยีนในต�าบลบรูณาการ

การเรียนรู้กบัเศรษฐกจิ สังคม (3) สถานประกอบ

การในต�าบล มีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ มีทักษะวิชา
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ช่างทุกแขนง (4) มีตลาดชุมชนและการจัดการ

ท่องเที่ยวชุมชน (5) มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 

พลงังาน และจัดการขยะ (6) สร้างสงัคมทีค่นไทย

ไม่ทอดทิ้งกัน มีองค ์กรจัดการอาสาสมัคร 

เพื่อชุมชน พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน  

มีความสามารถในการดงึความสนบัสนนุจากภายนอก 

(7) เป็นต�าบลปลอดภัย เป็นต�าบลแห่งการ

ท�าความดี และ (8) มีนวัตกรรมระบบสุขภาพ

ต�าบล แหล่งเรียนรู้ต�าบล ซึ่งการจัดท�าธรรมนูญ

ต�าบลน่าอยูเ่ป็นการสนบัสนนุการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายท่ี 16 สนับสนุน

สังคมทีส่งบสขุและครอบคลมุท่ีเอือ้ต่อการพฒันา

ทีย่ัง่ยนืให้ทกุคนเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมและ

สร้างสถาบนัท่ีมีประสทิธภิาพ มคีวามรบัผดิชอบ 

และทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ

	 	 ปฏิญญาวาระเปลี่ยนตะวันออก	

สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืนและเครือข่ายเพื่อน

ตะวันออก ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน ส�านกังานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันธรรมรัฐ 

เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหา

แนวทางการขบัเคลือ่นภาคตะวนัออกอย่างยัง่ยนื 

ออกแบบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก 

ทีพ่งึปรารถนา โดยประยกุต์แนวคิดเศรษฐกิจโดนัท 

(Doughnut Economics) มาเป ็นดัชน ี

วัดความอยู ่ดีมีสุขร่วมกันของภาคตะวันออก  

และจัดท�าแผนเดินหน้าทางยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 

ท่ีเสนอเป็นทางเลือกต่อสาธารณะในการพัฒนา

พื้นทีภ่าคตะวันออก ประกอบด้วย (1) การสร้าง

เมอืงน่าอยูช่มุชนน่าอยู่ (2) ฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดล้อม

และความอดุมสมบรูณ์ (3) เป็นศูนย์กลางอาหาร

ปลอดภัย (4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  

(5) ยกระดับการเรียนรู้บนฐานชุมชน (วิถีชีวิต-

ภมูปัิญญา-วฒันธรรม) และได้น�าเสนอในเวทสีาธารณะ 

ภาคตะวันออก “ตะวันออก วิถีแห่งความสุข” 

เมื่อวันท่ี 18 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา การขับเคลื่อน

ดังกล ่าวช ่วยสนับสนุนการบรรลุเป ้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 สนับสนุน

สงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุทีเ่อือ้ต่อการพฒันา 

ท่ียั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

และสร้างสถาบนัทีม่ปีระสทิธภิาพมคีวามรบัผดิชอบ 

และทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ

	 	มติหุ้ินส่วนการพฒันา	(Partnership)	

:	 เครือข่ายภาคตะวันออกยั่งยืน ประกอบด้วย  

8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี 

นครนายก สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด 

ได้ประสานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระดับภูมิภาค โดยมีวุฒิอาสาธนาคารสมอง 

เป็นผู้เชือ่มประสานการด�าเนนิงานทีผ่่านมาเครอืข่าย

ภาคตะวนัออกยัง่ยนืได้รวมตวักนัเป็นกลุม่ศกึษา

การพฒันาระเบยีบเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก 

(EEC watch) เพื่อติดตามการด�าเนินการ 

ของนโยบายพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

(EEC) ศึกษาผลกระทบจากการเติบโตของธุรกิจ

ท่องเทีย่วและการขยายตวัของพืน้ท่ีอตุสาหกรรม 

จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู ้และสร้างความ

ตระหนกัในการอนรัุกษ์แม่น�า้บางปะกงแก่ชมุชน

และเยาวชนในพืน้ทีอ่ย่างสม�า่เสมอ อาท ิการตรวจ

คณุภาพน�า้ในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกดิมลพิษทางน�า้ 

ร่วมกบัส�านกังานสิง่แวดล้อมจงัหวดั จดักจิกรรม

ให้เยาวชนส�ารวจและเรียนรู้ระบบนเิวศริมฝ่ังน�า้
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พ้ืนที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง” ภายใต้แนวคิด “สมดุล กระชับ รับมือโลกร้อน สะท้อนความอยู่ดีมีสุข
ร่วมกัน” ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุมชนดั้งเดิม พ้ืนที่ศิลปวัฒนธรรม พ้ืนที่วิถีชุมชนการประกอบอาชีพดั้งเดิม และแหล่งธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน การด าเนินการดังกล่าวช่วยสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  

โดยมีความเชื่อมโยงของการขับเคลื่อนปฏิบัติการภาคีเครือข่าย “ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน”      
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 121 แผนพัฒนาภาคตะวันออก และ
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2 รายละเอียดตามแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nesdc.go.th 
2 แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.chachoengsao.go.th  
ที่มา :  กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางสงัคม, ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาต ิ
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1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nesdc.go.th
2 แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.chachoengsao.go.th 
  ทีม่า : กองยทุธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางสงัคม, สำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาติ

ในพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชน ร่วมกับ

ส่วนราชการและชมุชนในทกุอ�าเภอ จดักจิกรรม

วันกตัญญูสายน�้าหรือวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น�้า 

คูคลอง ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อปลูกฝัง

ให้ทกุภาคส่วนตระหนกัในคณุค่าของการอนรุกัษ์

ระบบนิเวศและแม่น�้าบางปะกง ส่งผลให้ชุมชน

รมิน�า้มคีวามกระตอืรอืร้น ใส่ใจ และร่วมเฝ้าระวงั

ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายมากขึ้น 

นอกจากนี้ ได้ร่วม “พัฒนาผังเมือง”เพื่อรองรับ

การพัฒนา EEC โดยเสนอ “ผังทางเลือก 

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ พืน้ที ่3 จงัหวดั ฉะเชงิเทรา-

ชลบุรี-ระยอง” ภายใต้แนวคิด “สมดลุ กระชบั 

รับมือโลกร้อน สะท้อนความอยู่ดีมีสุขร่วมกัน”  

ซึง่เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีครอบคลมุในทุกมติิ

ทั้งด ้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล ้อม  

โดยเฉพาะการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุมชนด้ังเดิม พ้ืนท่ี

ศลิปวฒันธรรม พืน้ทีว่ถิชีมุชนการประกอบอาชพี

ดั้งเดิม และแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  

การด�าเนินการดังกล่าวช่วยสนับสนุนการบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 17  

เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำาเนินงาน

และฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

สำาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 โดยมีความเชื่อมโยงของการขับเคลื่อน

ปฏิ บั ติการภาคี เค รือข ่ าย  “ฉะเชิ ง เทรา 

เมืองยั่งยืน” กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 121  

แผนพัฒนาภาคตะวันออก และแผนพัฒนา

จังหวัดฉะเชิงเทรา2 รายละเอียดตามแผนภาพ



กำรด�ำเนินงำนแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล�้ำในระดับพื้นที่
โดยใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ

(Thai People Map and Analytics Platform:TPMAP) ปี 2563

จังหวัดอุทัยธานี

   การวเิคราะห์ปัญหา
			ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา

 ป ัญหาความยากจนของประเทศ  

เป็นปัญหาเชิงซ้อนท่ีจะต้องด�าเนินการแก้ไข 

โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายด้าน 

ไม่แต่เพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่รวมถึง 

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ

ชุมชนด้วยซึ่งเป็นปัญหาท่ีรัฐบาลให้ความส�าคัญ 

โดยก�าหนดนโยบายลดความเหล่ือมล�า้ของสงัคม 

และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

อันเป็นสาเหตุหน่ึงของปัญหาความขัดแย้ง 

และความเดือดร้อนทั้งหลายของประชาชน 

  กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจที่ได้รับ 

มอบหมายจากรัฐบาลในการแก ้ไขป ัญหา 

ความยากจนเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน 

และมีความยากในการด�าเนินการครัวเรือน 

แต่ละครัวเรือนมีเงื่อนไขสาเหตุของปัญหา 

หลายประการในเวลาเดียวกัน ไม่สามารถแก้ไข

ด้วยนโยบายหรือกิจกรรมด้านใดด้านหน่ึง

เป็นการเฉพาะ และต้องใช้เวลาพอสมควร 

ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของครวัเรอืนยากจน รัฐบาลได้มอบหมายภารกจิ

ให้กระทรวงมหาดไทยด�าเนินการแก้ไขปัญหา

ความยากจนทุกระดับ กรมการพัฒนาชุมชน  

ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทย

ได ้ ก� าหนดยุทธศาสตร ์ การแก ้ ไขป ัญหา 

ความยากจน โดยมุง่ยกระดบัรายได้ของครวัเรอืน

ที่ มี ฐ า น ะ ย า ก จ น ใ ห ้ มี ร า ย ไ ด ้ เ พ่ิ ม ขึ้ น  

ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี โดยผู ้ว ่าราชการจังหวัด

อุทัยธานี คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ

บรูณาการ (ก.บ.จ.) จงัหวดัอทุยัธาน ีและทกุภาคส่วน 

ได้ร ่วมขับเคลื่อนการท�างานการด�าเนินงาน 

แก้ไขปัญหาความยากจน 

และความเหลื่อมล�้าใน

ระดับพื้นที่ ก�าหนดเป็น 

“วาระส�าคญัของจังหวดั” 

ที่ทุกภาคีการพัฒนาที่
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เกี่ยวข้องต้องบูรณาการท�างานอย่างเข้มแข็ง 

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี  

ภายใต้วสัิยทศัน์การพฒันาเมอืงท่องเท่ียวเชงินิเวศ 

เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก” ประเด็น 

การพฒันาที ่3 : ยกระดบัการพฒันาคณุภาพชวีติ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้าง

ความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย  

โดยมเีป้าหมายการท�างานแก้ไขปัญหาความยากจน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล�้า

ให้กบัประชาชนอย่างจรงิจัง และต่อเนือ่งส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการ

เดิมก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร

  จังหวัดอุทัยธานี มีครัวเรือนยากจน 

เป ้ าหมายที่มี รายได ้ต�่ ากว ่ า เกณฑ ์ข ้อมูล 

ความจ�าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ. ปี พ.ศ. 2562) และข้อมลู

จาก TPMAP รวมจ�านวน 3,698 ครัวเรือน  

ซึ่งได้ด�าเนินการก่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้

	 •	มีการชี้ เป ้ าครั ว เรือนเป ้ าหมาย 

จากข้อมลูความจ�าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) และก�าหนด

เป็นตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

	 •	น�าเป้าหมายแจ้งให้ส ่วนราชการ 

ทีเ่กีย่วข้องน�าไปด�าเนนิการตามภารกจิท่ีรบัผดิชอบ

	 •	มีการแจ ้งถึงคณะท�างานติดตาม 

และสนับสนุนในทุกระดับ

	 •	 มีการรายงานผลความก้าวหน้า 

ตามงวดรายงานที่ก�าหนด

	 •	 ด�าเนินการสรุปผลการด�าเนินงาน

		 ป ัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบ 

ในระดับใด  เช ่น ระดับพื้นที่  หน ่วยงาน  

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โดยปัญหา

ความยากจนมผีลกระทบในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบั

ชุมชน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ

เพราะว่าความยากจนและความเหลื่อมล�้า 

ทางรายได้ ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ภาครัฐต้องเร่ง

ด�าเนินการในอันดับต้นหากต้องการประสบ 

ความส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ และพัฒนา 

ในภาคเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาความยากจน

และความเหลื่อมล�้าทางรายได้ไม่ได้เป็นเพียง

ปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังถือเป็นปัญหา 

ที่สั่นคลอนความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบัน

ความยากจนได้ครอบคลุมถึงมิติอื่น ๆ ท่ีมิใช ่

ตัวเงิน ได้แก่ ครอบคลุมถึงการขาดแคลน 

ท่ีอยู่อาศัย การขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุข การขาดโอกาสด้านการศึกษา  

การไม ่มีอาชีพไม ่มีงานท�า เป ็นต ้น ซ่ึงใน 

จังหวัดอุทัยธานีมีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 

ตามข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เกี่ยวกับ

รายได้ของครวัเรอืนในปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 439 

ครัวเรือน และข้อมูลผู ้ลงทะเบียนสวัสดิการ 

แห่งรัฐใน 5 มิติ ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ  

ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่  

และการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมจ�านวน 3,698 ครัวเรือน
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน�าไป
ปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา

  อธบิายแนวคดิ/นวตักรรมในการแก้ไข

ปัญหา	 หรือโอกาสในการพัฒนาจากปัญหา 

โดยเน้นแนวคดิ/นวตักรรมทีม่คีวามแตกต่างจาก

หน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานในสังกัดเดียวกัน

แต่ต่างพื้นที่

  จงัหวดัอุทยัธานี ได้จดัท�าโครงการพฒันา

นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจน  

ภายใต้ชื่อว่า “คนอุทัยธานี 4 ดีมีความสุข”  

โดยบูรณาการด�าเนินการ 3 เรื่อง ดังนี้

  กระบวนงานในการแก้ไขปัญหา 

ความยากจนเชิงบูรณาการ 4 กระบวนงาน

   ใช้ TPMAP ระบบการบรหิารจดัการ

ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า

   Blueprint for change น�าโครงการ

กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563  

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในลักษณะทีม 

Avenger เพื่อลดผลกระทบที่ เกิดขึ้นจาก 

การเปลี่ยนแปลง

 แสดงและอธบิายถงึขัน้ตอน/กระบวนการ

หลังปรับปรุงหรือพัฒนาที่แตกต่างจากเดิม  

ว่าเป็นอย่างไรรวมถึงอธิบายวิธีการน�าไปปฏิบัติ

ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร มีกลุ่ม 

หรอืส่วนราชการใดเข้ามาเกีย่วข้องในขัน้ตอนใดบ้าง

		ขั้นตอนการด�าเนินงาน

  ประชุมสร ้างความเข ้าใจให ้แก ่ 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน

   บรูณาการการท�างานในทกุภาคส่วน 

ภายใต้โครงการ “คนอุทัยธานี 4 ดีมีความสุข”

   ชี้ เ ป ้ าหมายครั ว เ รื อนยากจน 

จากข้อมูล จปฐ./ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 

โดยใช้เครื่องมือ TPMAP ใน 5 มิติ

  ออกแบบกรอบความคดิในการท�างาน

ด้วยการน�าข้อมลู TPMAP และ Blueprint for 

change ออกแบบกระบวนงานเป็นการบรูณาการ

ร่วมกันทัง้ด้านข้อมลู การท�างาน และการรายงาน

ผลการด�าเนินงาน

   วางแผนการด�าเนินงาน

  การสร้างการรับรู้แก่ทีมงาน

วิธีการน�าไปปฏิบัติในการขับเคล่ือน
กิจกรรม	ดังนี้

  ประชมุสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่

พัฒนาชุมชนทุกระดับ และทีมปฏิบัติการ 

ระดับต�าบลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ครัวเรือนยากจน (ชี้ เป ้าชีวิต แผนที่ชีวิต  

บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต)

  คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายจาก

ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2562 

และจากข้อมูล TPMAP LOGBOOK

  วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของ 

ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในมิติต่าง ๆ เช่น  

ด้านรายได้ สุขภาพการศึกษา ความเป็นอยู ่  

และการถึงบริการของรัฐ เป็นต้น

  ประสานหน่วยงานภาคใีนการบรูณาการ

เพื่อกระจายครัวเรือนเป้าหมายให้หน่วยงาน 

เพื่อด�าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
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  ที ม ง านระดั บ จั ง ห วั ด ล งพื้ นที่ 

เพ่ือด�าเนินการแนะน�าการใช้ระบบและสาธิต 

การบนัทกึข้อมูลในการแก้ไขปัญหาของส่วนต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง

  บรูณาการกบัหน่วยงานภาคทีีเ่กีย่วข้อง

ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้น�าชุมชน และกลุ่มองค์กร 

ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการ 

แก้ไขปัญหาความยากจนของครวัเรอืนเป้าหมาย

ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้ง 5 มิติ พร้อมทั้ง

บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์

  ที ม ง า น ด� า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม 

ความก ้าวหน ้าในการขับเคลื่อนกิจกรรม 

และการบนัทกึผลในการแก้ไขปัญหาความยากจน

  สรุปประเมินผลการด�าเนินงาน

  จากการด� า เนินการขับเคลื่ อน

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนในการแก ้ไขป ัญหา 

ครวัเรอืนยากจนเป้าหมายได้มหีน่วยงานภาคร่ีวม 

ในการบูรณาการกิจกรรม ประกอบด้วย

   ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั/

อ�าเภอ ด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้  

การลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมกิจกรรม

สร้างความมัน่คงทางด้านอาหารเช่น อบรมอาชพี

ครวัเรอืนเป้าหมาย ส่งเสรมิครวัเรอืนให้ด�ารงชวีติ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่าย 

เพิ่มรายได ้  ส ่ง เสริมการปลูกผักสวนครัว  

การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

   ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด/

อ�าเภอ ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม 

ดูแลสุขภาพของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

   ส� า นั ก ง า น พั ฒ น า สั ง ค ม 

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และองค์กร

ปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน สนับสนุนกิจกรรม 

ด้านความเป็นอยู ่สวสัดกิารของครวัเรอืนเป้าหมาย 

เช่น มอบทีอ่ยูอ่าศยั การดแูลผูส้งูอายผุูด้้อยโอกาส 

เป็นต้น

   ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั สนบัสนนุ

กิจกรรมด้านการศึกษาความรู ้แก่ครัวเรือน 

เป้าหมาย และกิจกรรมกลุ่มสนใจ เป็นต้น

   ที่ท�าการปกครองจังหวัดและ

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ/ส�านกงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนดูแลการเข้าถึง

บริการของรัฐแก ่ครัวเรือนเป ้าหมาย เช ่น  

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การได้รับความช่วยเหลือ

ต่าง ๆ  จากภาครฐั การอยูร่่วมกนัในสงัคม เป็นต้น

ตั ว อย ่ า ง ผล สั มฤทธิ์ ใ น ก า ร ขับ เ ค ล่ื อน 

การท�างานฯ	จังหวัดอุทัยธานี	

 จงัหวดัอทุยัธาน ี ได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่น

กิจกรรมภายใต้โครงการ “คนอุทัยธานี 4 ด ี

มคีวามสขุ” ซึ่งได้ด�าเนินการบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานภาคีขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสนับสนุน

และแก้ไขปัญหาความยากจนครวัเรอืนเป้าหมาย 

ประกอบด้วย

  ประชุมช้ีแจงสร ้างความเข ้าใจ 

แก่เจ้าหน้าทีพ่ฒันาชมุชนจงัหวดัอทุยัธานี/อ�าเภอ  

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 52 คน

  ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้

ระบบบริหารจัดการข ้อมูลการพัฒนาแบบ 
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  ส่งเสริมครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรมการฝึกสาธิตอาชีพเพื่อให้มีอาชีพเสริม 

ส�าหรับการเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 727 ครัวเรือน  

เช่น ท�าไม้กวาด แหนม น�้าพริก แปรรูปเห็ด  

ไข่เค็ม เลี้ยงสัตว์ 

  ส่งเสริมครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วม

อบรมเพื่อรับรู ้ในการด�ารงชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียงและร่วมกิจกรรมการฝึกสาธติ

อาชีพเพ่ือให้มีอาชีพเสริมส�าหรับการเพ่ิมรายได้

ในครัวเรือน จ�านวน 984 ครัวเรือน

ชี้เป้าและระบบแฟ้มบ้านพฒันาคนไทย (TPMAP 

Logbook) แก่หน่วยงานภาคีการบูรณาการแก้ไข

ปัญหาความยากจน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่

พัฒนาชุมชนอ�าเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย์ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กศน.และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 15 คน

  กิจกรรมการติดตามให้ค�าแนะน�า 

และการสาธติการบนัทกึข้อมลูในระบบออนไลน์ 

เกี่ยวกับกิจกรรมการสนับสนุนครัวเรือนยากจน 

เป้าหมายแก่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

  สนับสนุนครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

เป้าหมายขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความมั่นคง 

ทางอาหารโดยการปลูกพืชผักสวนครัวส�าหรับ 

ไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดรายจ่าย 

ในครัวเรือน จ�านวน 1,187 ครัวเรือน
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  ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/

อ�าเภอ ร่วมกับมลูนธิปิอเต๊กตึง้ ร่วมส�ารวจข้อมลู

ครัวเรือนผู ้ มีรายได้น ้อยเพื่อสนับสนุนวัสด ุ

ในการประกอบอาชพี จ�านวน 47 ราย ประกอบด้วย

อ�าเภอหนองขาหย่าง จ�านวน 3 ครัวเรือน  

อ�าเภอทัพทัน จ�านวน 1 ครัวเรือน อ�าเภอ

สว่างอารมณ์ จ�านวน 1 ครัวเรือน อ�าเภอบ้านไร่ 

จ�านวน 8 ครัวเรือน อ�าเภอลานสัก จ�านวน  

32 ครัวเรือน และอ�าเภอห้วยคต จ�านวน  

2 ครัวเรือน

  หน่วยงานภาคีการพัฒนาร่วมกัน

ด� า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ก า ร ม อ บ เ ค รื่ อ ง ยั ง ชี พ 

และการดูแลสวัสดิการของครัวเรือนยากจน 

เป้าหมาย (พช./ปกครอง/พม./อปท.) จ�านวน 

519 ครัวเรือน

  ส�านกังานพฒันาชมุชนพฒันาสงัคม

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานภาคีร่วมกับ

องค์กรภาคเอกชน ด�าเนนิการสนบัสนนุการดแูล

ด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือนเป้าหมาย ปรับปรุง

สภาพทีอ่ยูอ่าศยัให้ครวัเรอืนเป้าหมาย พร้อมกบั

สนับสนุนทุนซ่อมแซมที่พักแก่ผู ้ด ้อยโอกาส  

จ�านวน 147 ราย

 ∂ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั/อ�าเภอ  

ด�า เนินการกิจกรรมการดูแลด ้านสุขภาพ 

ของครัวเรือนเป้าหมายเพ่ือให้มสุีขภาพทีแ่ขง็แรง 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช ่น ตรวจเยี่ยมสุขภาพ 

ผู ้ด ้อยโอกาส รณรงค ์ ให ้ความรู ้ เกี่ยวกับ 

โรคระบาด เป็นต้น จ�านวน 968 ครัวเรือน

 11 ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ

แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม อั ธ ย า ศั ย จั ง ห วั ด  

ด�าเนนิกจิกรรมการส่งเสรมิการศกึษาความรูต่้าง ๆ 

ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย เช่น การจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้ตลอดชีวิต/Live สดการเรียนรู ้ 

และส่งเสรมิตลาดความรู ้เป็นต้น จ�านวน 1,004 

ครัวเรือน

 12 หน่วยงานภาคีท่ีร่วมกันบูรณาการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุน 

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเป้าหมายเพื่อพัฒนา 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง 5 มิติ ได้ด�าเนินการ

บันทึกข้อมูลกิจกรรมในระบบ

ออนไลน์ (TPMAP LOGBOOK) 

พร ้อมท้ังป ักหมุดครัวเ รือน 

เป้าหมาย จ�านวน 3,070 ครวัเรอืน 

คิดเป็นร้อยละ 83.01
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ควำมพอเพียงสู่ควำมยั่งยืน
กองบรรณาธิการ

			จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน

 ผ่านมาเกือบ 60 ป ีที่ประเทศไทย 

ได ้ก�าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาตขิึน้มาเป็น แนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิต

และความเป็นอยู่ดีข้ึน โดยก�าหนดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ที่มีมิติกระบวนการ

พัฒนาส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

โดยส ่ง เสริมการลงทุนของเอกชนในภาค

อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการน�า เข ้าและ 

การลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก 

ส�าหรับในช่วงต้นของแผนพัฒนาฯ ยังคงมุ่งเน้น

ที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาลักษณะเช่นนี้

ถือว่ามีจุดอ่อนที่พบว่าแท้จริงแล้วการพัฒนา 

ดังกล่าวนั้นไม่สามารถยั่งยืนในระยะยาวได ้ 

คือยังขาดมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เนือ่งจากรปูแบบการพฒันายงัเป็นแบบบนลงล่าง 

(top-down) ประชาชนไม่ได้รับการพัฒนา 

อย่างทั่วถึง การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม 

เป็นการกระจายรายได้ท่ียังคงกระจุกตัวอยู่กับ

คนส่วนน้อย ทีเ่รยีกว่า “รวยกระจกุจนกระจาย” 

จนเกดิปัญหาความเหลือ่มล�า้ ส่งผลให้การพฒันา

ไม ่ เป ็นไปตามความต ้องการที่แท ้จริงของ

ประชาชน ซึง่แผนพฒันาฯ ในแต่ละช่วงมจีดุเน้น

ด้านการพัฒนาแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่

เป็นการค้นหาวิธีการพัฒนาและหนทาง

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ

 แผนพัฒนาฯ ต่อ ๆ  มา 

ได ้มีการปรับวัตถุประสงค ์ 

แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า 

เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา

ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยได้อัญเชิญ “ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป็นกุญแจส�าคัญ 

ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาติ 

คือ สิ่ งประเสริฐหลัก 3 ประการ ได ้แก ่  

ความพอประมาณ (ทางสายกลาง) ความมเีหตผุล 

และการมีภูมิคุ ้มกันที่ ดี  อันเป ็นหัวใจหลัก 

ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะช่วย 

ให ้คนไทยด�า เนินชีวิตได ้มีความสุขอย ่าง  

“สมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม” ดังจะเห็นได้จาก

การทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในลักษณะที่เน้น

การพัฒนา “คน” อันเป็นปรัชญาทรงคุณค่า  

ที่ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ พระองค์

ทรงเน้นให้ประชากร สามารถพึ่งพาตนเองได้  

ใช้ชวีติอย่างสมดลุ ด้วยการตดัสนิใจ และลงมอืท�า

สิ่ งต ่าง ๆ ตามหลักคิดของความพอเพียง  

เพ่ือให้ด�าเนินชีวิตเป็นไปอย่างถูกต้องดีงาม 

ปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู ้อื่น  

มคีวามพร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่นแปลง

ที่จะเกิดขึ้นได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล โดยต้อง 

สร้างวินัยให้กับตนเอง มีคุณธรรม

และ เ รี ยน รู ้ ที่ จะพัฒนาตนเอง  
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ด้วยการมคีวามรอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวังไม่อยู่

ในความประมาท ตามที่องค์การสหประชาชาติ

ประกาศเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืท้ัง 17 ข้อว่า 

การจะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต้องพัฒนา 

ที่คน ปรับที่ Mindset ของคนก่อน เมื่อคนมี 

Mindset ที่ถูกต ้องเหมาะสมก็จะก�าหนด 

เป้าหมายและเปลี่ยนวิธีการท�างานเองโดย

ธรรมชาติ ซึ่งมีหลายประเทศได้ให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาคน ที่นอกจากจะพัฒนาความรู้

และคุณธรรมแล้ว ยังส่งเสริมให้เด็กยุคใหม ่

มีความคิด ความอ่าน มีศักยภาพที่พร้อมต่อ 

การเปลี่ยนแปลงให้ทุกด้านรวมถึงการเปลี่ยน 

วธิคีดิ เรยีนรูส้ิง่ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ เริม่ต้นด้วย

การให้คนรุ ่นใหม่เห็นคุณค่าและความส�าคัญ 

ของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกก่อนท่ีจะมุ ่งเน้น 

การพัฒนาทักษะเพียงอย่างเดียว ซึ่งในลักษณะ

การพฒันาทกัษะเพยีงด้านเดยีวจะเป็นการพฒันา

แบบเดิม ๆ ที่ไม่เกิดผลในระยะยาว 

มาเป็นกรอบการท�างานท่ีสามารถบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Develop-

ment Goals - SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย โดยมี

เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือการรักษาสมดุลทั้ง 4 มิติ 

คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

		วิถีแห่งการพัฒนาคนที่ยั่งยืน

 “การพัฒนาที่ ยั่ ง ยื นต ้ อ ง เ ริ่ มจาก 

การเปลีย่นวธิคีดิ หรอื Mindset ก่อน พร้อมกบัใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป ็นเข็มทิศ 

น�าทางเพื่อเป็นเส้นทางที่มั่นคง”

 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตรัสว่า “ปัญหา

ของการพัฒนาคนในอดีต ที่ยังเป็นปัญหาอยู่คือ

ความยากจนเพราะไม่พ่ึงตนเอง พ่ึงคนอื่น 

อยู่ตลอดเวลา ถูกครอบง�า ตั้งเกณฑ์ความสุข 

อยู่กับการบริโภควัตถุ” หรือท่ีเรียกว่าวัตถุนิยม 

การพัฒนาทีไ่ม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนือ่งมาจาก

สาเหตุใหญ่ 2 ประการ คือ 1) พ่ึงตนเองไม่ได้ 

และ 2) ความไม่รู้

 I การพ่ึงตนเองไม ่ ได ้  เนื่องจาก

ทรัพยากรที่มีอยู ่ขาดแคลน แหล่งทรัพยากร 

ธรรมชาติไม่อุดมสมบูรณ์ เสื่อมโทรม รวมถึง

ปัจจยัพืน้ฐานในการให้บรกิารไม่ทัว่ถงึ จนกระทัง่

ความไม่เพียงพอและความขาดแคลนดังกล่าว

เป็นเหตุท�าให้ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด  

เกิดการพึ่งพาหน่วยงานอื่น เช ่น ธนาคาร 

เ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์ การกู ้ยืมเ งิน 

นอกระบบ เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตร 

ที่ยั งขาดแหล ่ง ซ้ือ แหล ่งตลาด เป ็นต ้น  

เพราะความโลภ ความอยากได้ผลก�าไรมากกว่า

การด�ารงเลี้ยงชีพให้พออยู่พอกิน การพ่ึงตนเอง

 ส� าห รับแนวคิดการพัฒนาคนของ

ประเทศไทย เริม่ชดัเจนขึน้ตัง้แต่แผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสั งคมแห ่ งชาติ  ฉ บับ ท่ี  8  

(พ.ศ. 2540 – 2544) และพัฒนาต่อเนื่อง 

แบบจริงจังในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ยังคงน้อมน�าปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอพียงมาเป ็นแนวปฏิ บัต ิ

ในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี 

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มาตลอดจนถึง

ยคุปัจจุบันทีเ่พ่ิมความเข้มข้นมากย่ิงขึน้ ซึง่เหน็ได้จาก

การก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ

ประเทศไทย ที่มีความชัดเจนในเชิงนโยบาย 

ด้วยการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบพอเพยีงนัน้ต้องปลกูทกุอย่างทีก่นิ กนิทกุอย่าง

ท่ีปลูก รวยมากก็ไม่ดี จะท�าให้เกิดความกังวล  

อยู ่ไม่เป็นสุขไม่สบายใจ ถ้าจะให้ดีต้องรวย 

ด้านความคิด สติปัญญาจะได้ช่วยกันพัฒนา

ชุมชนและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 I ความไม่รู ้ขาดการวิเคราะห์ พิจารณา 

การละเลยท่ีจะคิด รู้ไม่เท่าทัน ความไม่รู้ในสิ่ง 

ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงขาด

การเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

หรือวิวัฒนาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จนถูกวัตถุนิยม

ครอบง�า ตกอยูก่บัอ�านาจของเงนิ เน้นการลงทนุ

ที่หวังผลก�าไรมาก เปล่ียนวิถีของเกษตรกรรม 

เป็นอุตสาหกรรม 

 ในศตวรรษที่ 21 หลักการพัฒนาคน 

ได้ให้ความส�าคัญกับการปรับเปลี่ยนคนไทย  

2 ด้าน ได้แก่ 

 n การปรับเปลี่ยนด ้านการเรียนรู ้  

(Transition of Learning) เป็นการปรับเปลี่ยน

คนไทยให้ใฝ่เรียนรู้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์

ตามหลักเหตุและผล สามารถสังเคราะห  ์

บูรณาการข ้อมูล มี ทักษะด ้านเทคโนโลยี  

สร้างนวัตกรรม โดยให้ความส�าคัญกับการปรับ 

ระบบการเรียนรู ้ที่ เอื้อต ่อการพัฒนาทักษะ  

สร้างกิจกรรมให้เกดิการเรยีนรูจ้รงิ เพิม่ประสทิธภิาพ

ของการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ พัฒนา

ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 n การปรบัเปลีย่นวตันธรรม (Transition 

of Culture) เพื่อให้คนไทยมีคุณสมบัติหลัก

อันดับแรก คือ พอเพียง  

เมื่อเกิดขึ้นอยู่ในตัวตนแล้ว

คุณสมบัติอ่ืนก็จะเกิดข้ึนมา

พร้อมด้วย เช่น ความมีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต  

ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึง 

การมีจิตสาธารณะ การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

เป็นต้น

 เมื่อโลกมีการเปล่ียนแปลง มีความ

ก้าวหน้า มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น  

คนที่จะไปสู ่กระบวนการพัฒนาได้จะต้องม ี

ความรูเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง โดยมปีรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลไกส�าคัญในการใช้

เป็นแนวทางพัฒนา

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคนแม้เพียง

หนึ่งคน หรือคนกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่ง อาจเป็น 

คนกลุ่มก้อนเล็ก ๆ เท่านั้น แต่สามารถที่จะช่วย

ส ่งเสริมและเป ็นแรงผลักดันการพัฒนาได ้  

โดยสร้างการเป็นต้นแบบทีดี่ สร้างผูน้�าทีเ่ข้มแขง็ 

ใช้วิธีการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ก้าว

กระโดด เพราะการพัฒนาที่รวดเร็วเกินไป 

และไม ่มีความสมดุลก็อาจท�าให ้สะดุดล ้ม 

ระหว่างทางได้ และมผีลท�าให้หลาย ๆ  คนทีก่�าลงั

เดินตามมาพากันล้มตามกันทั้งหมด ทั้งนี้ การมี

ต้นแบบที่เข้มแข็งไว้เป็นแบบอย่างถือว่าส�าคัญ

อย่างยิง่ต่อการขบัเคลือ่นการพฒันา ประกอบกบั

การมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน ซึง่แต่ละภาคส่วน

ร่วมมือร่วมใจ หลอมรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน  

จนกระทัง่เกดิการพฒันาอย่างย่ังยนื มปีระสทิธภิาพ

ที่สุด  โดยขับเคลื่อนผ ่านกลไกประชารัฐ  

ประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาครฐั ภาคเอกชน 

วิชาการ สถาบันสื่อ และภาคประชาสังคม 

ส�าหรับใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นสังคม 

ให้ฉกุคดิและออกมาร่วมในการปรบัเปลีย่นตนเอง

และสังคมรอบข้างให้ร่วมท�าในสิ่งที่ดี
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			วิถีความยั่งยืน 

 “การที่จะท�าให้คนไทยในประเทศ 

มคีวามอยูด่ ีกนิด ีมสีขุ และผ่านพ้นวกิฤตต่าง ๆ  

ไปได้ เป็นเรื่องไม่ยาก หากได้รับความร่วมมือ

จากทุกคนทุกฝ่าย ช่วยกันคิด ช่วยกันท�า  

และท�างานไปในทิศทางเดียวกันเท ่านั้น 

สามารถประสบความส�าเร็จได้”

 หลายประเทศทัว่โลกพยายามแข่งขนักนั 

เพื่อแย่งเป็นประเทศมหาอ�านาจ จึงให้ความ

ส�าคัญกับการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สูงสุด และลดความส�าคัญด้านอื่น จนกลับกลาย

เป็นปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็น

ป ัญหาด ้านสิ่ งแวดล ้อม หรือป ัญหาด ้าน 

ความเหลื่อมล�้า เช่น ไม่สามารถเข้าถึงบริการ 

ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ได้ การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน 

เป ็นต ้น ซ่ึงป ัญหาเหล่านี้ เ กิดขึ้นได ้ไม ่เว ้น 

แม้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม เป็นสิ่งท่ี

สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของโลกว่าความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้น�ามาสู่การพัฒนา 

ที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เนื่องจากไม่สามารถ 

ขจัดความยากจน และความเหลื่อมล�้าได้ 

 วิถีชีวิตท่ีมีความสุขอย่างสมดุล คือ 

ชีวิตท่ีพอดี พอมี พอกิน ครอบครัวอบอุ ่น 

มีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน แบ่งปันส่ิงต่าง ๆ  

ให ้ กัน  ช ่ วย เหลือและไม ่ เบี ยด เบี ยนกัน 

จนท�าให้อกีฝ่ายได้รับความทกุข์ ความเดอืดร้อน  

แต่เท่าน้ันก็อาจจะไม่พอ เราอาจมีความสุข 

ในบ้านของเรา ครอบครวัของเรา แต่ภายนอกบ้าน 

เต็มไปด้วยปัญหาและความอันตรายต่าง ๆ   

มีมลภาวะทั่วทุกหนแห่ง อากาศร ้อนมาก  

พายุลมมรสุม  น�้ าท ่ วม  ดินถล ่ม  สึนามิ  

แผ่นดินไหว ไฟป่าหมอกควัน สภาพภายนอก 

เช ่นนี้ก็ ไม ่น ่าอยู ่ เพราะป ัญหาหลากหลาย 

ที่อาจเกิดขึ้น วิถีของคนไทยจึงต้องปรับเปล่ียน 

ให ้ความส�าคัญความสมดุลทางธรรมชาติ  

ใส่ใจดูแลส่ิงแวดล้อมรอบข้าง หล่อหลอมจิตใจ 

ปลูกฝังวัฒนธรรมให้ส่ิงดี ๆ กับเด็ก ให้เห็น 

ทั้งคุณค่า คุณประโยชน์จากธรรมชาติที่มีอย่าง

มหาศาล คือรู้คุณค่าของธรรมชาติและรู้จักใช้ 

ส่ิง ท่ีธรรมชาติให ้มาให ้เป ็นประโยชน์ ท่ี สุด  

รวมท้ังสอนให้รู ้ ถึงผลกระทบท่ีตามมาด้วย 

ถ้าหากขาดความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้น และน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตกับ

ความพอเหมาะพอดี เร่ืองความมีเหตุมีผล  

เรื่องความระมัดระวังการมีภูมิคุ้มกัน และตั้งอยู่

บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมด้วย

(ข้อมูลอ้างองิจากสำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ) 
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