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เรือ่งจากปก

นบัแต่วันสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรรามาธบิด ีจกัรีนฤบดนิทร  
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร น�ามาซ่ึงความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  
ทันทีที่ส�านักพระราชวังได้มีแถลงการณ์เก่ียวกับการสวรรคตของพระองค์ท่าน กระทรวงมหาดไทยได้มีโทรสารถึง 
ผูว่้าราชการจงัหวัดท่ัวประเทศให้พิจารณาด�าเนินการจดัโต๊ะหมูบ่ชูา (หมู ่9) ประดษิฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ฯ ในสถานที่ 
ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาตามความเหมาะสม 
 จดักิจกรรมหรอืนทิรรศการ โครงการอนัเน่ืองมาจาพระราชด�ารใินพืน้ทีเ่พือ่เผยแพร่พระเกียรติคุณ ซึง่กิจกรรมดงักล่าว
มปีระชาชนทยอยเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก(1)

สรุปผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนต่างจังหวัด 
ในการเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน 
ทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลยุเดช จงึได้แจ้งแนวทางปฏบิตัเิก่ียวกับ  การจดัโครงการหรอืกจิกรรมเพ่ือแสดงความอาลยั หรอืจดักิจกรรม
เป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบและด�าเนนิการ ดงันี(้2)

1. การจดัโครงการหรอืกิจกรรมของส่วนราชการ เพ่ือแสดงความอาลยั หรอืจดักจิกรรมเป็นกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรอื
ถวายเป็นพระราชกุศล เพ่ือให้ประชาชนถวายสกัการะแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลยุเดช เป็นนโยบาย 
ของรฐับาลให้ด�าเนนิการได้ โดยถือเป็นการจดังานตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดั
งานและการประชมุระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ(3) ดงันัน้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจดัโครงการหรอื
กิจกรรมในแนวเดยีวกันกับส่วนราชการ จงึเป็นการจดังานตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี  
19 พฤษภาคม 2541 เรือ่ง ค่าใช้จ่ายในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถเบกิค่าใช้จ่ายในการจดั
โครงการหรอืกิจกรรมดังกล่าว ได้เท่าทีจ่ายจรงิ ตามความจ�าเป็น เหมาะสมและประหยัด โดยค�านงึถงึฐานะทางการคลงั
เป็นส�าคญั

+ +
กิจกรรมกราบถวายบงัคมพระบรมศพ กิจกรรมท�าดอกไม้จันทน์
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2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจพิจารณาด�าเนนิการดงันี้

• หากเป็นการจดัท�าโครงการฝึกอบรมควรมเีนือ้หาการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ในด้านต่างๆ 
ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ประชาชน

• หากต้องการให้เจ้าหน้าทีท้่องถ่ินหรอืประชาชนทัว่ไปได้เหน็ตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมในการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ก็อาจจัดท�าโครงการศึกษาดูงาน โดยเฉพาะโครงการ
เฉลมิพระเกียรตหิรอืโครงการอนัเน่ืองมาจากระราชด�ารต่ิางๆ เช่น โครงการหอจดหมายเหตุเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดลุยเดช พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ศนูย์ศกึษาการพัฒนา
ในภูมภิาคต่างๆ โครงการชัง่หัวมนั โครงการมลูนธิิพระดาบส โครงการสระเก็บน�า้พระราม 9 (แก้มลงิ) เป็นต้น โดยให้ 
ถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จงัหวัดทกุจงัหวัด เพ่ือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบว่า 
การจดัโครงการหรอืกิจกรรมทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ เป็นการด�าเนินการ 
ทีส่อดคล้องกับบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และอยู่ในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถเบิกจ่าย 
งบประมาณได้ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้่องถ่ิน 
พ.ศ. 2557(4)

เมือ่กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน
และกระทรวงการคลงั โดยกรมบญัชกีลาง มคีวามเหน็สอดคล้องกัน 
เก่ียวกับการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เราจึง 
เห็นพลังแห่งความจงรักภักดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทั่วประเทศ ท่ีได้แสดงออกโดยการจัดท�าโครงการหรือกิจกรรม 
เพ่ือให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ประชาชนทีอ่ยู่ในพ้ืนทีห่่างไกลทรุกันดาร ประชาชน
ผูย้ากจนหรอืผูด้้อยโอกาส หรอืผูส้งูอายุ หรอืผูพิ้การ ได้มโีอกาส
เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ท่ีประดิษฐาน ณ พระท่ีน่ัง 
ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ส�าหรับหลายคนอาจ 
เป็นโอกาส เป็นความตั้งใจ และเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว
ในชีวิตที่ได้เดินทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง เพ่ือน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรณุาธิคณุหาทีส่ดุมไิด้

+ + +
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินได้สรปุข้อมลูเก่ียวกับผลด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอ�านวยความสะดวก
แก่ประชาชนจากต่างจงัหวัดในการเดนิทางเข้ากราบถวายบงัคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ตัง้แต่
วันที ่29 ตลุาคม 2559 - 31 สงิหาคม 2560 ดงันี้

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดฝึกอบรมการท�าดอกไม้จันทน์ 
จากวัสดท่ีุหาได้ในท้องถ่ิน แก่ประชาชน จติอาสา นักเรยีนนกัศกึษา และกลุม่มวลชนต่างๆ ตามความสมคัรใจ เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชน
ในการเข้าร่วมในพิธถีวายดอกไม้จนัทน์ รวมทัง้ปลกูต้นดาวเรอืงหรอืพันธ์ุไม้ท่ีมดีอกสเีหลอืง บรเิวณโดยรอบทีต่ัง้ส�านักงาน หรอืปรบัปรงุ
ภูมทิศัน์โดยรอบ และสนบัสนนุการจดัท�าซุม้ถวายดอกไม้จนัทน์ของจงัหวัดและอ�าเภอ(5) 

ท้ังน้ี เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช อย่างสมพระเกยีรติ

กรณีตามแผนงานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (กำหนดวัน เวลา เพ�่อให�การอำนวยความสะดวก
แก�ประชาชนเป�นไปด�วยความเร�ยบร�อย)

1.   

จำนวน
รอบรายงาน

จำนวนคนเข�าร�วม
(คน)

งบประมาณของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น

(บาท)

งบประมาณของจังหวัด
(บาท)ภาค

เหนือ

อีสาน

กลาง

ใต�

รวม

166

136

157

95

554

98,154

90,367

89,112

48,666

326,299

132,890,053

110,379,156

31,208,019

142,551,700

417,028,928

1,098,000

277,080

3,434,460

209,315

5,018,855

กรณีนอกแผนงานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (ไม�สามารถเดินทางได�ตามวัน เวลา 
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หร�อมีผู�ประสงค�จะเข�าร�วมมากกว�าจำนวนที่กำหนด)

2.   

จำนวน
รอบรายงาน

จำนวนคนเข�าร�วม
(คน)

งบประมาณของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น

(บาท)

งบประมาณของจังหวัด
(บาท)ภาค

เหนือ

อีสาน

กลาง

ใต�

รวม

40

65

59

25

189

13,327

14,197

9,532

3,879

40,935

27,060,140

16,724,382

4,567,916

9,031,039

57,383,477

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ�น 733 367,234 474,412,405 5,018,855

(1) โทรสารกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท 0201.3/ว 5933 ลงวันท่ี 14 ตลุาคม 2559
(2) หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท 0808.2/ว 2196 ลงวันท่ี 25 ตลุาคม 2559

(3) หนังสอืกรมบญัชกีลาง ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0408.4/ว 414 ลงวันท่ี 19 ตลุาคม 2559
(4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท 0808.2/ว 6203 ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 

(5) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3835 ลงวันท่ี 7 กรกฏาคม 2560
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เดือนตุลา ปวงประชาน้อมถวายอาลัย

สาระน่ารู้

งานของเราเพ่ือชาวท้องถ่ิน

รู้ก่อนใครกฎหมายท้องถ่ิน

นวัตกรรมท้องถ่ิน

ย้อนอดีต
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ปวงประชาน้อมถวายอาลัยเดือนตุลา
ย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เวลา 2.45 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต  

ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชวังดุสติ สริพิระชนมพรรษาปีที ่ 58 พรรษา ด�ารงสริริาชสมบตัไิด้ 43 ปี ยังความเศร้าโศกอาลยัแก่ชาว
ไทยทกุหมูเ่หล่า ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้า มบีนัทกึไว้ในหนังสอื “ประวตัต้ินรชักาลท่ี 6” ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั 
ทรงพระราชนิพนธ์ ได้บรรยายถึงการอัญเชิญพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง  
และนิมนต์พระสงฆ์ขึน้สดบัปกรณ์ตามประเพณ ีพระราชาคณะชัน้ผูใ้หญ่ก็ไม่สามารถกลัน้ความเศร้าโศกอาลยัไว้ได้ ความว่า 

บทความพเิศษ

“สมเดจ็พระมหาสมณะเจ้า (ซึง่เวลาน้ันด�ารงพระยศเปนกรมหลวงวชริญาณ วโรรส) ตรสักับฉันพระสุรเสียงเครอื
และสอื้น, เสด็จกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ (ซึ่งเวลาน้ันด�ารงพระยศเป็นพระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยพรต) ทรงสวดไม่ใคร่
จะออก, สมเด็จพระวันรัตน (ฑิต) วัดมหาธาตุ, เสียงเครือจวนๆ จะเอาไม่อยู่, สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์) วัดอรุณ
สวดพลางน�้าตาไหลพลาง, และสอื้นด้วย, และสมเด็จพระวันรัตน (จ่าย, เวลานั้นเปนพระธรรมวโรดม) วัดเบญจมบพิตร, 
ร้องไห้อย่างคนๆ ทีเดียว” (หนังสือศิลปวัฒนธรรม 24 ตุลาคม 2559)      
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ย�่าค�่าวันที่ 23 ตุลาคม กระบวนแห่พระบรมศพซึ่งทรงพระยานมาศสามล�าคาน เริ่มเคลื่อนจากหน้า พระที่น่ังอัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต โดยมีทหารบกยิงปืนใหญ่นาทีละนัด จนกระบวนถึงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างอัญเชิญพระบรมศพน้ัน ฝนตก 
ลงมาตลอด

 “...พวกราษฎรเอาเสื่อไปปูนั่งกินเป็นแถวตลอด 
สองข้างทาง จะหาหน้าใครทีม่แีม้แต่ยิม้ก็ไม่มสีกัผูเ้ดยีว ทกุคน 
มแีต่เค้าน�า้ตาไหลอย่างตกอกตกใจด้วยไม่เคยรูร้ส อากาศมดืครึม้ 
มีหมอกขาวลงจัดเกือบถึงหัวคนเดินทั่วไป ผู้ใหญ่เขาบอกว่า  
นีแ่หละคอื หมอกธุมเกต ุทีใ่นต�าราเขากล่าวถึงว่า มกัจะมใีนเวลา 
ทีม่เีหตใุหญ่ๆ เกิดขึน้ ไม่ช้าก็ได้ยินเสยีงป่ีในกระบวน เสยีงเย็นใส 
จบัใจมาแต่ไกลๆ แล้วได้ยินเสยีงกลองรบัเป็นจงัหวะใกล้เข้ามาๆ 
ในความมืดเงียบสงัด ที่มืดเพราะต้องตัดสายไฟฟ้าบางตอน
ให้พระบรมโกศผ่านได้ และท่ีเงียบก็เพราะไม่มีใครพูดจากัน 
ว่ากระไร... เหลยีวไปดทูางอืน่เห็นแต่แสงไฟจากเทียนทีจ่ดุถวาย
สกัการะอยู่ข้างถนนแว้บๆ ไปตลอด ในแสงเทยีนน้ัน มแีต่หน้าเศร้าๆ 
หรอืปิดหน้าอยู่ เราหมอบลงกราบกับพ้ืนปฐพี พอเงยหน้าก็เห็น
ทหารท่ียืนถือปืนเอาปลายลงดิน ก้มหน้าลงบนปืนอยู่ข้างหน้า
เราเป็นระยะทางไปตลอด 2 ข้างถนนนั้น น�้าตาของเขาก�าลัง 
หยดลงแปะๆ อยู่บนหลังมือของเขาเอง ทหารผู้อยู่ในยูนิฟอร์ม 
อันแสดงว่ากล้าหาญ ยังร้องไห้เพราะเสียดายประมุขอันเลิศ 
ของเขา เสดจ็พ่อตรัสเล่าว่า ได้โทรเลขไปตามหัวเมืองให้ระวัง
เหตุการณ์ในตอนเปลี่ยนแผ่นดิน ได้ตอบมาทุกทางว่า ภายใน 
7 วันแต่วันสวรรคตน้ันไม่มีเหตุการณ์โจรผู ้ร ้ายเกิดขึ้นเลย 
สักแห่งเดียวในพระราชอาณาจักร ฉะนั้นจึงจะต้องเข้าใจ 
ว่าแม้แต่โจรก็ยังเสียใจหรือตกใจในการเสด็จสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระปิยมหาราชของเรา.....” 
(ม.จ.พูนพิศมยั ดิสกุล ทรงนพินธ์เรือ่ง วนัสวรรคตของรชักาลท่ี 5)

จากเหตุการณ์วันนั้นผ่านมา 106 ปี ในเดือนตุลาคม 
คนไทยทั้งประเทศต้องประสบกับความเศร้าเสียใจ
อย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่ง วันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 เวลา 15.52 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช 
สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 

ทันทีที่ได้ทราบแถลงการณ์จากส�านักพระราชวังว่า 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ
สวรรคตแล้ว ประชาชนหลายพันคนท่ีมารวมตัวกันอยู่บริเวณ 
ลานพระราชานุสาวรย์ี  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก และท่ีภายในศาลาศิรริาช 100 ปี ต่างพากนั 
ร�่าไห้ด้วยความเสียใจ บางส่วนยืนสงบน่ิงเพ่ือน้อมร�าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
มาอย่างยาวนานโดยได้กอดพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค ์
ไว ้แนบอก เพ่ือน้อมส่งเสด็จสู ่สวรรคาลัยพร้อมเปล่งเสียง 
ทรงพระเจรญิดังกึกก้อง บางคนถึงกับเป็นลมด้วยความเสียใจ 
อย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระองค์มหาราชผู้เป็นศูนย์รวม 
จิตใจของชาวไทยทัง้ประเทศ ในช่วงคนืวันท่ี 13 ตลุาคม 2559 
มีผู้ประสบและบันทึกภาพถ่ายของหมอกขาว (หมอกธุมเกตุ) 
ท่ีปกคลุมพ้ืนท่ีของกรุงเทพฯ ไว้ได้มากมาย ในความสูญเสีย 
ในครัง้น้ีมไิด้เกิดข้ึนเฉพาะประชาชนชาวไทยบรรดามติรประเทศ 
ทัว่โลก รวมท้ังองค์กรระดบัโลก เช่น สหประชาชาต ิสหภาพยุโรป 
ต่างส่งสาสน์และออกแถลงการณ์เพ่ือแสดงความเสียใจ 
ต ่อการสูญเสียพระมหากษัตริย ์นักพัฒนาผู ้ ย่ิงใหญ่ด ้วย 
เช่นเดยีวกัน  

 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวาง
รากฐานการพัฒนาประเทศสู่ยุคแห่งความทันสมยัท้ังการปฏริปู
กฎหมายและการปกครอง การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร 
การไฟฟ้า การพยาบาลและการสาธารณสุข การศึกษาและ 
การเลกิทาส พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช
ทรงอทุศิพระองค์เพ่ือความเป็นเอกภาพ ความเจรญิรุง่เรอืง และ
ความสุขของปวงชนชาวไทย เป็นพระมหากษัตริย์ท่ีเปี่ยมด้วย              
พระอัจฉริยภาพ และการอุทิศพระองค์เพ่ือบ้านเมืองอย่างไม่รู้
เหน็ดเหนือ่ยด้วยพระราชจรยิวัตรทีง่ดงาม 

“เดือนตุลาคมจึงเป็นเดือนที่คนไทยต่างพร้อมใจกันน้อมถวายอาลัย 
แด่ท้ังสองพระองค์ ไปตราบนานเท่านาน”
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สาระน่ารู้

“พระเมรุมาศ”ความรู้เรื่อง
ค�าศพัท์  พระเมรุมาศ ค�าอ่าน  พระ-เม-ร-ุมาด
ความหมาย  สิ่งปลูกสร้างโดยแบบอย่างไทย มีลักษณะเป็นเครื่องยอดขนาดใหญ่ 
สงู ส�าหรบัประดษิฐานพระบรมศพ ภายในมพีระเมรุทอง ซึง่มรีปูทรงบษุบกขนาดเลก็ 
เป็นที่ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ ส�าหรับถวายพระเพลิง

ความเชื่อ  สืบต่อมาจากคติพราหมณ์ที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทพที่มาจากสวรรค์ เมื่อเสด็จสวรรคตแล้ว พระองค์จึงเสด็จ 
กลับสวรรค์ อีกทั้งความหมายของค�าว่า ‘สวรรคต’ ไม่ได้แปลว่า ตาย ค�าว่า ‘คต’ (คะ-ตะ) แปลว่า ไป ‘สวรรคต’ ก็คือ ไปสวรรค์ 
ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสด็จ ต้องมีร้ิวขบวนส่งเสด็จ ส่วนสถานที่ที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระเมรุมาศ ก็เป็น 
การท�าจ�าลองวิมานที่ต้ังอยู่บนเขาสิเนรุราช หรือเขาพระสุเมรุที่เป็นดังศูนย์กลางจักรวาล บนยอดเขาพระสุเมรุเป็นที่ต้ัง 
ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซ่ึงเป็นที่ประทับของเหล่าเทวดา เมื่อจะส่งเสด็จ จึงต้องสร้างพระเมรุให้เป็นดังวิมานสมมติในโลกมนุษย์  
มคีวามสวยงาม ใหญ่โตอลังการ และกลายเป็นส่วนหนึง่ของการสบืทอดวฒันธรรมทีย่ิง่ใหญ่ของงานช่างและกระบวนการประณีตศิลป์ 
ของช่างไทย

รปูทรงของพระเมรมุาศ ม ี2 รปูแบบ
1. พระเมรมุาศทรงปราสาท มรีปูแบบมาตัง้แต่สมยัอยุธยาใช้ 

สบืต่อมาถึงสมยัรตันโกสนิทร์ ระหว่างรชักาลท่ี 1-4 มลัีกษณะ 
เดยีวกับปราสาท  สร้างเรอืนบษุบกบลัลงัก์ท่ีเรยีกว่าพระเมรทุอง 
ซ้อนอยู่ภายใน โดยประดษิฐานพระเบญจาจติกาธานรองรบั 
พระโกศพระบรมศพ สร้างปิดทองล่องชาด พระเมรุมาศ 
ทรงปราสาทมี 2 ลักษณะ คือ 

• พระเมรุมาศทรงปราสาทยอดปรางค์ สร้างยอดเป็น
ปรางค์ตามลักษณะศิลปกรรมขอม ซึ่งมียอดปรางค์
แบบไทย 3 แบบคือ ปรางค์ทรงสิขร ทรงงาเนียม และ
ทรงข้าวโพด

• พระเมรุมาศทรงปราสาทยอดมณฑป สร้างยอดเป็น 
มณฑป เช ่น ลักษณะยอดมณฑปพระพุทธบาท    

จงัหวดัสระบรุพีระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งจักรี
มหาปราสาท พระท่ีน่ังอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท และ 
พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น

2. พระเมรุมาศทรงบุษบก เป็นของพระมหากษัตริย์เริ่มใช้ 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 สร้างบนพื้นราบดัดแปลงอาคารปราสาท
เป็นเรอืนบษุบกบลัลงัก์ หรอืคอืการขยายมาจากพระเมรทุอง 
ในปราสาทให้ใหญ่ขึ้น และตั้งเบญจาจิตกาธานรับพระโกศ
พระบรมศพ สะดวกกับการถวายพระเพลิง พระเมรุมาศ 
ทรงบุษบกองค์แรกใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังถือเป็น
แบบพระเมรุมาศเฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น
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พระเมรมุาศรชักาลที ่1-8
1. พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

มหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดฯ  
ให้สร้าง พ.ศ. 2354 ตามแบบพระเมรมุาศครัง้กรงุศรอียุธยา 
เป็นพระเมรอุย่างใหญ่เตม็ตามต�ารา ขนาดเสาใหญ่สงู 1 เส้น 
(40 เมตร) ขือ่ยาว 7 วา (14 เมตร) พระเมรมุาศสงูตลอดยอด 
2 เส้น (80 เมตร) มีพระเมรุทองสร้างซ้อนอยู่ภายใน 
อกีชัน้หน่ึงสงู 10 วา (20 เมตร) เป็นท่ีตัง้พระเบญจาทองค�า 
รบัพระบรมโกศ

2. พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้าง 
แล้วเสรจ็ พ.ศ. 2368 เป็นพระเมรมุาศขนาดใหญ่ ยอดปรางค์ 
ตามพระราชประเพณีพระเมรุมาศ พระมหากษัตริย ์
ครั้งรัชกาลที่ 1

3. พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สวรรคต 
พ.ศ. 2394 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ 
ให้สร้างพระเมรมุาศ พ.ศ. 2395 เป็นพระเมรมุาศขนาดใหญ่ 
สูงตลอดยอด 2 เส้น (40 วา หรือ 80 เมตร) ยอดปรางค ์
5 ยอด ยอดกลางภายในมพีระเมรทุองสงู 10 วา (20 เมตร)  
ตัง้พระเบญจาทองรองรับพระบรมโกศ ระยะเวลาก่อสร้าง  
8 เดอืน

4. พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว 
สวรรคตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างพระเมรุมาศ 
ตามอย่างพระเมรุมาศในรัชกาลที่ 3 เสร็จ พ.ศ. 2412  
เป็นพระเมรุมาศขนาดใหญ่ สูงตลอดยอด 2 เส้น (80 วา)  
มียอดปรางค์ 5 ยอด ยอดกลางภายในสร้างพระเมรุทอง  
สงู 10 วา (20 เมตร) ตัง้พระเบญจาทองรองรบัพระบรมโกศ 
เมรทุศิ เมรแุทรก มยีอดเป็นยอดปรางค์เช่นกัน

5. พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระปิยมหาราช สวรรคตวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้าง 
พระเมรุมาศทรงมณฑปยอดบุษบกขนาดเล็กล้อมรอบด้วย
เมรุราย 4 ทิศ ตามกระแสพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ไม่ทรงต้องการให้เปลือง
แรงงานและพระราชทรพัย์ จงึทรงให้ยกเลิกงานพระเมรใุหญ่ 
แต่ให้ปลกูสร้างพระเมรมุาศแต่ทีพ่ระราชทานเพลงิพอสมควร 
ในท้องสนามหลวง

6. พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สวรรคตวนัที ่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบเป็น 
พระเมรุมาศขนาดเล็ก ทรงมณฑปยอดบุษบกคล้าย 
พระเมรุมาศในรัชกาลที่ 5 แต่ไม่มีเมรุราย

7. พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
สวรรคตวนัท่ี 9 มถุินายน พ.ศ. 2489 รฐับาลได้มอบหมาย 
ให้กรมศิลปากรออกแบบ และได้มีเหตุให ้ต ้องชะงัก 
การด�าเนินงานถึง 3 ครั้ง ด้วยเหตุผลบางประการ ในท่ีสุด 
ก็แล้วเสรจ็วันที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2493 และถวายพระเพลงิ
พระบรมศพในวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2493 พระเมรุมาศ 
เป็นเมรขุนาดเลก็ ทรงมณฑปยอดบษุบก ไม่มเีมรรุาย

9 



พระเมรมุาศรชักาลที ่9
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารมีพีระราชกระแสให้การออกแบบพระเมรใุนครัง้น้ีไม่ให้เหมอืนแบบทีเ่คยผ่านมา 
และควรมีพ้ืนที่ส�าหรับส�าหรับเตาเผาแบบไฟฟ้า มีพระราชวินิจฉัยเลือกพระเมรุมาศบุษบก 9 ยอดลักษณะ 7 ชั้นเชิงกลอน  
ทีน่ายก่อเกียรต ิทองผดุ นายช่างศลิปกรรมไทย ข้าราชการประจ�ากรมศลิปากร เป็นผูอ้อกแบบ 

องค์พระเมรมุาศพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชเป็นพระเมรมุาศทรงบษุบก 9 ยอดบนชัน้ฐานชาลา 
ย่อมมุไม้สบิสองโครงสร้างภายในเป็นเหลก็แบบยึดด้วยน๊อต ฐานรากโครงสร้างแบบใช้พ้ืนดนิรบัน�า้หนักโดยไม่มเีสาเขม็ องค์พระเมรมุาศ 
ปิดผวิประดบัด้วยไม้อดั กรกุระดาษทองย่นตกแต่งลวดลายและเครือ่งประกอบพระอสิรยิยศ มเีทวดาเชญิฉัตรและบงัแทรก มอีงค์
มหาเทพ 5 พระองค์ คอืพระพฆิเนศวร พระอนิทร์ พระพรหม พระศวิะ และพระนารายณ์ รายรอบพระเมรมุาศชัน้ลานอตุราวรรต  
มสีระอโนดาตทัง้ 4 ทศิ มนี�า้ไหลจากสตัว์มงคลประจ�าทิศสูส่ระอโนดาต ภายในสระประดบัด้วยประตมิากรรมสตัว์หมิพานต์ บษุบก
ประธาน ผังพ้ืนอาคารเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ชั้นฐานเป็นฐานสิงห์ เหนือฐานสิงห์เชิงบาตร ชั้นท่ีหน่ึง เป็นซุ้มครุฑยุดนาค 
เชิงบาตรชั้นท่ีสอง เป็นชั้นเทพพนม เครื่องยอดบุษบกเชิงกลอนเจ็ดชั้น บนยอดสุดปักนพปฏลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรขาว 9 ชั้น)  
โดงกลางภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระจิตกาธานส�าหรับหรับประดิษฐานพระบรมโกศ ติดต้ังฉากบังเพลิงทั้ง 4 ทิศ เขียนรูป 
พระนารายณ์อวตารปางต่างๆ และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิมบีนัไดทางขึน้จากฐานชาลาท้ัง 4 ทิศ ทิศตะวนัตกหนัหน้า 
เข้าพระที่น่ังทรงธรรม ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดตั้งลิฟท์ท่ีชั้นฐานชาลาแต่ละชั้น ทางด้านทิศเหนือของพระเมรุมาศมีสะพานเกริน
ส�าหรบัใช้เป็นท่ีเคลือ่นพระบรมโกศจากราชรถปืนใหญ่ขึน้บนพระเมรมุาศ 

• ฐานชาลาชัน้ท่ี 1 เป็นชัน้ล่างสดุ มลีกัษณะเป็นฐานสงิห์ 
ล้อมด้วยรัว้ราชวัต ิประดบัด้วยฉตัรและเทวดานัง่คกุเข่า 
ถือบังแทรก ส่วนที่มุมท้ังสี่ของฐานมีประติมากรรม 
ท้าวจตโุลกบาลประทบัยืนหันหน้าเข้าสูบ่ษุบกองค์ประธาน 
รอบฐานพระเมรมุาศมสีระน�า้และเขามอจ�าลอง ประดบั
ด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆ 

• ฐานชาลาชัน้ท่ี 2 มลีกัษณะเป็นฐานปัทม์ เป็นท่ีตัง้ของ
หอเปลื้องทรงบุษบกรูปแบบเดียวกันตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ ใช้
ส�าหรบัจดัเก็บพระโกศทองใหญ่และพระโกศจนัทน์ รวม
ถึงอปุกรณ์ส�าหรบังานพระราชพิธี       

• ฐานชาลาชัน้ท่ี 3 มลีกัษณะเป็นฐานสงิห์ เหนือฐานสงิห์ 
เป็นฐานเชิงบาตรท้องไม้มีเทพชุมนุมโดยรอบจ�านวน  
108 องค์ ถัดข้ึนไปเป็นบัวเชิงบาตรชั้นนี้เป็นท่ีตั้งของ
บษุบกช่างเครือ่งยอดบษุบกเชงิกลอน 5 ชัน้ จ�านวน 4 องค์ 
ใช้ส�าหรบัพระพิธีธรรม 4 ส�ารบั น่ังสวดอภิธรรมสลบักันไป
ตลอดนบัตัง้แต่พระบรมศพประดษิฐานบนพระจติกาธาน
จนกระท่ังถวายพระเพลงิพระบรมศพเสรจ็

อ่านเพิม่เตมิท่ีน่ี

ขอบคุณข้อมลูจาก
หนังสอืพิมพ์ผูจ้ดัการออนไลน์ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2560

วารสารกรมประชาสมัพันธ์ ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 241 มนีาคม 2560

นิตยสารศิลปากร ปีท่ี 60 ฉบบัท่ี 2 มนีาคม - เมษายน 2560
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วันที ่3 ตลุาคม 2545 เป็นวนัก่อตัง้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน โดยถือเป็น
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่จัดตั้งข้ึนโดยแยกภารกิจด้านการบริหารงาน
ท้องถ่ินจากกรมการปกครอง นับจากวันนัน้ถงึวันนีเ้ป็นเวลาครบ 15 ปีบรบิรูณ์ ปัจจบุนั 
มีหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แยกเป็น ส่วนราชการระดับกอง  
(หรอืเทียบเท่า) 9 กอง 2 ส�านกั 1 ศนูย์ 1 สถาบนั และส�านกังานส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถ่ินจงัหวดั (ภมูภิาค) มข้ีาราชการท่ีปฏิบตัหิน้าทีใ่นส่วนกลาง 484 คน ส่วนภูมภิาค 
(ส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวัด) 2,794 คน พนักงานราชการและลกูจ้าง 
172 คน รวมท้ังสิ้น 3,450 อัตรา ท�าหน้าที่ส่งเสริมด้านวิชาการ การให้ค�าปรึกษา
และสนับสนุนการบริหารงานตามอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 178 แห่ง เทศบาลต�าบล  
2,233 แห่ง องค์การบรหิารส่วนต�าบล 5,334 แห่ง และเมอืงพัทยา 1 แห่ง รวมทัง้สิน้ 

7,852 แห่ง ท่ัวประเทศ

ภายใต้บังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีจะต้องมีการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพ่ือน�าไปสู่
การปฏิรปูการปกครองท้องถ่ินอกีหลายฉบบั ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (2560 - 2579) ทีก่�าหนดวสิยัทัศน์ในการสร้าง
ประเทศไทยให้มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยืน เป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 2 (2560 - 2564) ทีเ่น้นการสร้างศกัยภาพของเศรษฐกิจฐานราก 
โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครือ่งมอืในการเพ่ิมคณุภาพผลผลติท้ังภาคเกษตรและอตุสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขนั ขณะเดยีวกันก็ยังเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ ทนุทางสงัคมและการเจรญิเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม จะเป็น 
กรอบทีก่�าหนดทิศทางปฏิบตังิานของทุกองค์กรภาครฐั

ดงันัน้ ในช่วงตัง้แต่ปีนีเ้ป็นต้นไปและอกีอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า การปฏิบตังิานของ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
จะต้องมีพลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สิ่งท้าทาย คือ การปรับปรุงโครงสร้าง ทั้งระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรปูประเทศสูไ่ทยแลนด์ 4.0 การเตรยีมความพร้อมให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้ระบบ
การบรหิารงาน การบรหิารงานบคุคล การบรหิารงบประมาณและการคลงั การจดับรกิารสาธารณะ เช่น การปรบัปรงุแก้ไข
หรอืออกกฎหมาย ระเบยีบ เพ่ือให้เอือ้ต่อการปฏิบตังิานจงึเป็นสิง่จ�าเป็น และต้องท�าเพ่ือให้เกิดการรบัรูเ้ป้าหมายในทศิทาง
เดยีวกัน สิง่ท่ีจะช่วยให้เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ คือ สร้างกลไกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในท้องถ่ิน 
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง เพื่อให้องค์ความรู้จากอินเทอร์เน็ตที่มีอย่างมากมายมหาศาล ได้มีส่วนกระตุ้นความคิด 
ในการสร้างนวตักรรมจากภมูปัิญญาของท้องถ่ิน 

สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 15 ปี

งานของเราเพือ่ชาวท้องถิน่

11 



ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีและต้องเพ่ิมปัจจัยส�าคัญ 3 ประการน้ีอย่างต่อเน่ือง  
คือ ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประการแรก การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินด้วยเครื่องมือ LPA ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด�าเนินการอยู่แล้ว จะพัฒนาตัวชี้วัดให้ท้าทายขึ้นเพ่ือ 
ให้เป็นตวักระตุน้การท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มกีารปรบัปรงุอยู่ตลอดเวลา ประการทีส่อง ส�าหรบัภาพลกัษณ์
เรือ่งความโปร่งใสหรอืธรรมาภบิาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องสร้างกลไกตรวจสอบและก�ากับดแูลให้มคีวามเข้มข้น  
เพ่ือป้องกันให้ได้ก่อนท่ีจะมีการทุจริต ประการสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ในมาตรา 253 ได้บญัญัตไิว้ชดัเจนว่า ในการด�าเนนิงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผูบ้รหิารท้องถ่ิน  
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด�าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ นี่จึงเป็นหลักการส�าคัญของการปกครองท้องถ่ิน หากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ใดส่งเสรมิและสนับสนนุการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนอย่างเตม็ท่ี ผลทีไ่ด้ คอื ความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน 
เพราะมีประชาชนคอยตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ เมื่อมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแล้ว ประสิทธิภาพในการท�างาน 
ก็จะเกิดข้ึน เพราะไม่ต้องกังวลว่าจะมกีารทจุรติ การปฏิบติังานและการใช้จ่ายงบประมาณก็จะมคีวามคุม้ค่าทัง้ในเชงิปรมิาณ
และคณุภาพ ประชาชนก็จะได้รบัประโยชน์อย่างทัว่ถึง ปัจจยัทัง้ 3 ประการนีจ้งึเป็นทัง้เหตแุละผลซึง่กันและกัน

เดือนตุลาคมน้ี มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
พระมหากษตัรย์ิผูท้รงมพีระมหากรณุาธิคณุต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างใหญ่หลวง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเตรยีมการ
เรือ่งสถานท่ีให้เป็นการสมพระเกียรตแิละอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมพิธีให้พร้อมเพรยีง เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถ่ินได้มส่ีวนร่วมถวายความจงรกัภักด ีด้วยความส�านึกในพระมหากรณุาธิคณุอนัล้นพ้นหาทีส่ดุมไิด้

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้ค�ามั่นที่จะท�าหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในทกุๆ ด้าน เราจะร่วมสร้างท้องถ่ินไทยให้เข้มแขง็ โปร่งใส ก้าวสูป่ระเทศไทย 4.0 อย่างมัน่คง 
ตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนได้รบับรกิารสาธารณะท่ีมมีาตรฐาน มคีวามกินดอียูดี่ มจีติส�านึก
ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข บ้านเมืองมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่จะอนุรักษ์และสืบทอดในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน ท้ังน้ี เพ่ือความสัมฤทธิผลของการ 
กระจายอ�านาจการปกครองไปสูภ่าคประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศอย่างแท้จรงิ

(นายสทุธิพงษ์ จลุเจรญิ)

อธิบดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

อ่านประวตัเิพิม่เตมิ
คลิก!!
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1.	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	.... มีสาระส�าคัญ ดังนี้

1) ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2) ก�าหนดให้มคีณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กถ.) เพียงองค์กรเดยีว (เหมอืน ก.พ.) จ�านวน 24 คน โดยมสี�านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ต้ังอยู่ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และมคีณะอนุกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด (อกถ.จังหวัด) จังหวัดละ 1 คณะ

3) คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ�านาจในการก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ก�าหนดกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ก�าหนดโครงสร้างและอัตราก�าลัง สรรหาต�าแหน่งสายผู้บริหาร 
รวมถึงผูบ้รหิารท้องถ่ินมอี�านาจสัง่การบรหิารงานบคุคล โดยการแต่งตัง้และการให้พ้นต�าแหน่งต้องได้รบัความเหน็ชอบ
จากคณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตามที่คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นก�าหนด

4) ก�าหนดดุลยภาพการบริหารงานบุคคล โดยผู้มีอ�านาจบังคับบัญชา ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต�าแหน่ง
ประเภทบริหารและอ�านวยการท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในต�าแหน่งประเภทวิชาการและท่ัวไป และ
ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี

รู้ก่อนใครกฎหมายท้องถิน่

 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	2560	มผีลใช้บงัคับเมือ่วนัท่ี	 
6	เมษายน	2560	เป็นผลให้จะต้องมกีารปรับปรุงกฎหมายหลายฉบบัท่ีเกีย่วข้องกบั 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบข้อเสนอ 
ของคณะกรรมการประสานงาน	รวม	3	ฝ่าย	(ครม.	สนช.	และ	สปท.)	ว่ามปีระเดน็ปฏรูิป
ท่ีเกีย่วข้องกบักระทรวงมหาดไทย	 ท่ีจะต้องตราเป็นพระราชบญัญตัท่ีิเกีย่วข้องกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ซ่ึงอยูใ่นภารกจิของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่	 
6	ฉบบั	และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ได้ยกร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
3	ฉบบั	ดงันี้
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5)	ก�าหนดให้การจ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างนั้น  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายจากเงินรายได้ที่น�ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่ายโดยจะก�าหนดสูงกว่าร้อยละ 40  
ของงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นไม่ได้ โดยรายได้ให้ค�านวณตามวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีกระทรวงมหาดไทยก�าหนด ยกเว้นเงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอนและเงินอุดหนุน 
ที่จัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้องค์กปกครองส่วนท้องถิ่น

6)	ก�าหนดต�าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีชื่อต�าแหน่งซ�้าซ้อนกับข้าราชการส่วนท้องถ่ิน จะต้องมีจ�านวนไม่เกิน 
ร้อยละ 25 ของจ�านวนอัตราก�าลังของข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

7) ก�าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถ่ิน (ก.พ.ถ.) ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 7 คน มีวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งหกปีนบัแต่ทีน่ายกรฐัมนตรแีต่งตัง้และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดยีว ท�าหน้าท่ีพิจารณาวินจิฉยั
อทุธรณ์ ร้องทกุข์ ออกกฎคณะกรรมการพทิกัษร์ะบบคณุธรรมท้องถิน่ ประกาศ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบั
การคุ้มครองระบบคุณธรรมให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ให้ส�านักงาน
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นตั้งอยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2.	ร ่างพระราชบัญญัติว ่าด ้วยการเข ้าช่ือเสนอ 
	 ข้อบัญญัติท้องถิ่น	พ.ศ.	.... มีสาระส�าคัญดังนี้

1) ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2) ก�าหนดประเภทข้อบัญญัติท้องถ่ินที่เสนอให้ชัดเจน 
โดยก�าหนดประเภทข้อบัญญัติท ้องถ่ินท่ีเสนอ 
จะต้องเป็นข้อบัญญัติทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงข้อบัญญัติ
ที่เก่ียวข้องกับงบประมาณรายจ่ายหรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม

3) ลดจ�านวนผูเ้ข้าชือ่เสนอข้อบญัญัติท้องถ่ินให้น้อยลง  
โดยก�าหนดจ�านวนผู้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน  
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 5  
กรณีกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

4) ก�าหนดหน้าท่ีในการจัดท�าข ้อบัญญัติท ้องถ่ิน  
โดยก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที ่
จดัท�าร่างข้อบญัญัตท้ิองถ่ินตามสาระส�าคัญทีผู่เ้ข้าชือ่ 
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องการ

5)	ก�าหนดหน้าที่ ในการเสนอข ้อบัญญัติท ้องถ่ิน  
โดยก�าหนดให้ผู ้บริหารท้องถ่ิน มีหน้าที่ เสนอ 
ร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินต่อสภาท้องถิน่

3.	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง 
	 เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
	 ท้องถิ่น	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	มีสาระส�าคัญ ดังนี้

1) แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการลงคะแนนเสยีง 
เพ่ือถอดถอนสมาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542

2) ก�าหนดจ�านวนผู ้มีสิทธิเข ้าชื่อถอดถอนลดลง  
โดยก�าหนดให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคน
และผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5  
หรือไม่น้อยกว่า 5,000 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิน 
หนึ่งแสนคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนและผู้มีสิทธิ 
เข้าชื่อถอดถอนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ผู้มีสิทธิ 
เลอืกตัง้เกินหน่ึงล้านคนและผูม้สีทิธิเข้าชือ่ถอดถอน
ไม่น้อยกว่า 20,000 คน

3) ก�าหนดจ�านวนคะแนนเสียงที่ถอดถอนลดลง  
โดยจ�านวนคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา 
ท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ินจะต้องเกินกว่าก่ึงหนึ่ง
ของผู ้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง ซึ่งเดิม
ก�าหนดจ�านวนคะแนนเสียงถอดถอนไว้ 3 ใน 4  
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง ท�าให้ 
การถอดถอนกระท�าได้ยาก

4) ก�าหนดข้อความในบัตรลงคะแนนเสียงถอดถอน
ให้ชัดเจนข้ึน โดยบัตรลงคะแนนเสียง ก�าหนดให ้
ใช้ข้อความว่า “ถอดถอน” หรือ “ไม่ถอดถอน”  
แทนค�าว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย”

5)	ก�าหนดผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสยีง 
ถอดถอนให ้ชัดเจนโดยก�าหนดให ้ส�า นักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงถอดถอน ซึ่งเดิม
ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูร้บัผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชกิสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายงบประมาณ 
ได้ตามหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือประชาชนจาก
สาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงขึน้ มีผลใช้บงัคับตัง้แต่วนัที ่30 กันยายน 2560

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระส�าคัญ เพ่ือก�าหนด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เหมาะสม มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

2.	ร ่ างระเบียบท่ีอยู ่ระหว ่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทย	จ�านวน	4	ฉบับ	ได้แก่	

1) ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินค่าตอบแทน คณะกรรมการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ คณะกรรมการ
สอบวินัย คณะกรรมการความรับผิดทางละเมิด

2) ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเงิน
คืนกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กร 
ปกครองส ่วนท้องถ่ินก ่อให ้เกิดความเสียหาย  
พ.ศ. .... เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์ในการต้ังงบประมาณ 
และการเบิกจ่ายเงิน กรณีรถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมิได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย
ส�าหรับผู้ประสบภัยได้ก่อให้เกิดความเสียหาย

3) ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ  ์
การเบิกค่าใช้จ ่ายในการเดินทางไปราชการให้
สอดคล ้องกับแนวทางของส ่วนราชการ เช ่น  
การโดยสารเครือ่งบนิ การเบกิค่าพาหนะรบัจ้าง ฯลฯ

4) ร ่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ....  
เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ ่ายให้
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้
สอดคล้องกับ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว ่าด้วยค่าใช้จ ่าย 
ของอาสาสมัครในการป ้องกันและบรร เทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560

 นอกจากนี้ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จ�านวน 7 ฉบับ มีความคืบหน้าเพิ่มเติม ดังนี้

1.	ระเบียบที่มีผลใช้บังคับแล้ว	ได้แก่

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ�ารุงโรง
พยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระส�าคัญ  
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและ
เวชภัณฑ์  พ.ศ.  2530 เ พ่ือให ้ครอบคลุมถึง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลและเพ่ือให้การใช้จ่ายเงนิของโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเหมาะสมและคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 
2560

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระส�าคัญ  

   ผู้สนใจ 
สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพิม่เตมิได้ท่ีน่ี 

 ส�าหรับการด�าเนินการเก่ียวกับร่างกฎหมาย 
ท้ัง 3 ฉบบั ขณะนีร้ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย
ได้อนุมัตในหลักการแล้ว อยู่ระหว่างเสนอตาม 
ขัน้ตอนของการพจิารณาร่างกฎหมายต่อไป และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อร่างกฎหมาย
ท้ัง 3 ฉบบั ตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย ผ่านทางเวบ็ไซต์ของกรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถ่ิน (www.dla.go.th) ท้ังน้ี ผู้สนใจ
สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพิม่เตมิได้ท่ีน่ี 

แบบสอบถามท่ี	1

แบบสอบถามท่ี	2

แบบสอบถามท่ี	3

คล๊ิกดาวน์โหลด
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โรงพยาบ
าล

นวตักรรมท้องถิน่

โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเร้ือรังและผู้สูงอายุ 

• เพื่อลดผลกระทบในเรื่องภาวะพึ่งพิงจากผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงท่ีมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี  
และเป็นการคนืความสุขให้กับประชาชน โดยเทศบาลได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่สมาชกิครอบครวั
ของผูป่้วยตดิเตยีงและผูสู้งอายุ 

นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะคืออะไร?นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะคืออะไร?
• การสร้างสุขภาวะองค์รวมท่ีดใีห้เกิดขึน้ท่ีบ้านของผูป่้วยเร้ือรังและผูสู้งอายตุดิเตยีง

เทศบาลตา บลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเร้ือรังและผู้สูงอายุ 

เทศบาลตา บลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเร้ือรังและผู้สูงอายุ 

เทศบาลตา บลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

ประโยชน์จากนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเร้ือรังและผู้สูงอายุประโยชน์จากนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเร้ือรังและผู้สูงอายุ

นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเร้ือรัง
และผู้สูงอายุประกอบไปด้วยสุขภาวะ 5 มิติ

นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเร้ือรัง
และผู้สูงอายุประกอบไปด้วยสุขภาวะ 5 มิติ

1. มิติด้านสุขภาพ
บ้านท่ีถูกสุขอนามัย

2. มิติด้านกิจกรรม
มีกิจกรรมท่ีเหมาะสมต่อการพฒันา 

ภาวะทางอารมณ์และจิตใจ

3. มิติด้านสังคม
มีผูด้แูลท่ีมีความรู้ 

ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

4. มิติด้านภาพแวดล้อม
ภาพแวดล้อมในบ้าน 

ท่ีไม่เส่ียงต่อการพลัดตกหกล้ม

5. มิติทางเทคโนโลยี
อปุกรณ์หรอืส่ิงอ�านวยความสะดวก

ผลกระทบจากภาวะพ่ึงพิง
มีอะไรบ้าง?

ผลกระทบจากภาวะพ่ึงพิง
มีอะไรบ้าง?

• อตัราครองเตยีงในโรงพยาบาลเพิม่สูงขึน้

• ภาระรายได้ค่ารกัษาพยาบาลสูง 

• ส่งผลต่อสภาพจิตใจและคณุภาพชวีติ
ของผูป่้วยและผูสู้งอายุ

แนวคิดของนวัตกรรม
บ้านต้นแบบสุขภาวะ

ผู้ป่วยเร้ือรังและผู้สูงอายุ
เป็นอย่างไร?

แนวคิดของนวัตกรรม 
บ้านต้นแบบสุขภาวะ 

ผู้ป่วยเร้ือรังและผู้สูงอายุ 
เป็นอย่างไร?

• การบูรณาการหน่วยงานจากหลายภาคส่วน 
ผสานองค์ความรูใ้นการจัดการแก้ไขปัญหา 
ให้เกิดความร่วมมือลักษณะประชารฐั และ
พฒันาผูป่้วยและผูสู้งอายใุห้สามารถดแูล
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยัง่ยนื
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ประโยชน์จากนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเร้ือรังและผู้สูงอายุประโยชน์จากนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเร้ือรังและผู้สูงอายุ

• ทีมสหวชิาชพี ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวทิยา นักกายภาพบ�าบัด นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัตกิารทางวชิาชพี)

* การบริการช่วยเหลือผ่านโทรศพัท์ไร้สาย สามารถเชือ่มต่อกับเทศบาล ด้วยระบบสัญญาณโทรศพัท์และการตดิกล้อง CCTV ในชมุชน อกีท้ังมรีะบบสัญญาณ  
 GPS แจ้งจุดพกัิด สามารถตรวจสอบจุดเกิดเหตไุด้ทันที

ผู้บริหารมีจิตมุ่งมั่นในการดูแล
ประชาชน และมีวสัิยทัศน์เชือ่มโยง 

การพัฒนาอย่างรอบด้าน

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการมีใครบ้าง?ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในโครงการมีใครบ้าง?

ปัจจัยแห่งความสา เร็จปัจจัยแห่งความสา เร็จ

มีระบบข้อมูล 
ที่แสดงให้เห็นปัญหาเชิงลึก

มีความร่วมมือการท�างาน 
ในลักษณะประชารัฐ

มีการใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดการเชิงพื้นที่ 

ตามแนวทางประเทศไทย 4.0

มีการสื่อสารและสร้าง 
ความเข้าใจกับประชาชน และ

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  
โดยมีข้อมูลในการวางแผน 

ก�าหนดภารกิจ และการปฏิบัต ิโดยใช้ 
ทุนทางสังคม ทุนทางปัญญา และทุน

ทางทรัพยากรใชุมชนท้องถิ่น

• ทีมสนับสนุน (ภาคเอกชน) ได้แก่ หน่วยงานภาคเอกชน 
สนับสนุนโทรศพัท์ไร้สาย* และอปุกรณ์ทางการแพทย์พืน้ฐาน 
เช่น เครือ่งวดัความดนั เครือ่งตรวจเบาหวาน

• ทีมคณะกรรมการชมุชน 24 ชมุชน ได้แก่ ชมรมผูสู้งอายุ 
ชมรมคนพกิาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน  
(ค้นหา และปฏิบัตกิารช่วยเหลือ)

• ทีมเทศบาลต�าบลเขาพระงาม (วางแผน ประสานความร่วมมือ 
ทุกภาคส่วน)

• ทีมครอบครวัของผูป่้วยและชมุชน (แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น)

รางวัลท่ีได้รับ รางวัลท่ี 2 สาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการ 
ด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชียและเอเชียแปซิฟิก จากคณะมนตรี 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ประจÓปี ค.ศ. 2017

รางวัลท่ีได้รับ รางวัลท่ี 2 สาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการ 
ด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชียและเอเชียแปซิฟิก จากคณะมนตรี 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ประจÓปี ค.ศ. 2017

อ่านข้อมูลเพิม่เตมิ
คลิกท่ีนี	่!! 17 



ย้อนอดีต

ส่งข้อมูล ข่าวสาร บทความเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
และคำาแนะนำาต่างๆ ได้ที่ คณะทำางาน (DLA e - Magazine)  
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
(ส่วนวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ 
E-mail :  kittikabo@dla.go.th และ pajonma@dla.go.th

ที่ปรึกษาคณะทำางาน : นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานคณะทำางาน : นายธนา ยันตรโกวิท 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการคณะทำางาน : นายสุวิทย์ จันทร์หวร 
ผู้อำานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

3 ตุลาคม 2545 ตั้งโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 อยู่ในบริเวณวังสวนสุนันทา 
  นายสาโรช คัชมาตย์ เป็นอธิบดีคนที่ 1 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)

 2546 นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นอธิบดีคนที่ 2 (1 ตุลาคม 2546 - 18 มีนาคม 2547)

 2547 นายสาโรช คัชมาตย์ เป็นอธิบดี (ครั้งที่ 2) (19 มีนาคม 2547 -29 ตุลาคม 2549) 
  ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น และห้องประชุม 
  (ปัจจุบัน คือ อาคาร 2 และเปลี่ยนห้องประชุมเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของส�านัก/กอง) 

 2548 ก่อสร้างอาคาร 5 ชั้นและห้องประชุม (ปัจจุบันคือ อาคาร 5)

 2549 นายสมพร ใช้บางยาง เป็นอธิบดีคนที่ 3 (30 ตุลาคม 2549 - 19 ตุลาคม 2551)

 2551 ออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ เป็น 4 ส�านัก 4 กอง 1 ศูนย์ 1 สถาบัน  
  และส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภูมิภาค) 
  นายสุกิจ เจริญรัตนกุล เป็นอธิบดีคนที่ 4 (20 ตุลาคม 2551 - 11 มีนาคม 2552)

 2552 นายมานิต วัฒนเสน เป็นอธิบดีคนที่ 5 (12 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2552)

 2553 นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ เป็นอธิบดีคนที่ 6 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

 2553 นายสุรชัย ขันอาสา เป็นอธิบดีคนที่ 7 (1 ตุลาคม 2553 - 19 ธันวาคม 2553)

 2554 นายขวัญชัย วงศ์นิติกร เป็นอธิบดีคนที่ 8 (20 ธันวาคม 2553 - 28 พฤศจิกายน 2554)

 2555 นายวีระยุทธ เอี่ยมอ�าภา เป็นอธิบดีคนที่ 9 (28 พฤศจิกายน 2554 - 30 กันยายน 2555)

 2556 นายแก่นเพชร ช่วงรังษี เป็นอธิบดีคนที่ 10 (1 ตุลาคม 2555 - 19 มิถุนายน 2556)

 2557 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ เป็นอธิบดีคนที่ 11 (20 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2558)

 2558 นายจรินทร์ จักกะพาก เป็นอธิบดีคนที่ 12 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560)

 2559 ออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) ตั้งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองพัฒนา 
  และส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น จึงมีส่วน 
  ราชการระดบักอง 7 กอง และเทยีบเท่า 1 (ส�านักงานเลขานุการกรม) 2 ส�านัก 1 ศนูย์ 1 สถาบนั  
  และส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ภูมิภาค) 

3 ตุลาคม 2560 ก่อตั้งครบ 15 ปี ประกอบด้วย อาคาร 5 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1(เรือนไม้อาคารสุวัทนา)  
  อาคาร 2 (2 ชั้น) อาคาร 3 (3 ชั้น) อาคาร 4 (6 ชั้น) อาคาร 5 (5 ชั้น)

อ่านข้อมูลเพิม่เตมิ
คลิกท่ีนี	่!!


