






วิสัยทัศน์
“พัฒนาประเทศให้ทุกเมืองน่าอยู่
และประชาชนมีความปลอดภัย
ในอาคาร”					
	

บรรณาธิการแถลง	
 “คิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ปรัชญาการทำงานให้ประสบความสำเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง  

คือแนวคิดที่ได้จากบทสัมภาษณ์ ของนักบริหารมืออาชีพ นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ซึ่งเปิดโอกาสให้กองบรรณาธิการได้สัมภาษณ์สด ถึงประวัติการรับราชการ ปรัชญา วิธีคิด ประสบการณ์ และ  

นโยบายการทำงานของท่าน อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาวโยธาธิการและ  

ผังเมืองเป็นอย่างยิ่ง 

 นอกจากบทสัมภาษณ์ ยังได้นำเสนอบทความทางวิชาการ และบทความพิเศษอันทรงค่าอีกหลากหลาย  

โดยผู ้เชี ่ยวชาญ จากหน่วยงานต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั ้งคำตอบของคำถามที ่ว่า   

“เราวางผังเมืองไปทำไม” ซึ่งมีที่มาจากจินตนาการของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  

ที่ชนะการประกวดภาพวาด “เมืองในฝัน” ท่านสามารถชื่นชมผลงานเหล่านั้นได้ในวารสารฉบับนี้ 

 หลายท่านอาจยังไม่เคยทราบว่างานบริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีให้บริการมากถึง 13 งาน  

บริการ หากท่านต้องการใช้บริการสามารถพลิกดูรายละเอียดได้ท่ายเล่ม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์  

โทรศัพท์ที่ปรากฏในแต่ละงานบริการ 

พันธกิจ
“เป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทำผังเมืองและพัฒนาเมืองด้วยการ
กำหนดสนับสนุนและกำกับให้งานด้านการผังเมืองด้านอาคาร

และด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
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ประวัติอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
ชื่อ - สกุล   นายอุดม พัวสกุล 
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2494 
คู่สมรส   นางอินทิรา พัวสกุล 
การศึกษา    
	 q	ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
	 q	รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การฝึกอบรม   
	 q	หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 15 ปี พ.ศ.2518 
	 q	หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 27 ปี พ.ศ.2530 
	 q	หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 28 ปี พ.ศ.2535 
การทำงานในตำแหน่งที่ผ่านมา 
 1 ต.ค. 2517 เริ่มรับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
    17 ต.ค. 2531 นายอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
    16 ต.ค. 2532 นายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
     7 เม.ย. 2535 นายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
    12 ต.ค. 2535 นายอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
   17 ต.ค. 2537 นายอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
    11 พ.ย. 2538 นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
    17 มิ.ย. 2539 นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
    24 ก.พ. 2540 ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่  
   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
     1 พ.ย. 2540 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
    25 ธ.ค. 2540 ผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครอง  
   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 8 พ.ย. 2542 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  
     2 ต.ค. 2543 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
     1 พ.ย. 2546 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 1 ต.ค. 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
 5 มิ.ย. 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
 13 พ.ย. 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 
 1 ต.ค. 2551 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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นายอุดม พัวสกุล 
ผู้นำ “คิดใหม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

สัมภาษณ์ โดย จารุวรรณ ปทุมารักษ์ 
ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

	 5	 เดือนที่ผ่านมา	กับอธิบดีคนที่	5	 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง	มีโครงการต่างๆ	มากมายจากแนวคิด	 

ที่เปี่ยมประสบการณ์ของท่าน	 ภายใต้ปรัชญาการทำงานให้ประสบความสำเร็จ	 “คิดใหม่	 เพื่อการเปลี่ยนแปลง”	 

ที่กลายเป็นปรัชญาสำคัญของการร่วมคิด	ร่วมพัฒนางานของชาวกรมโยธาธิการและผังเมืองไปแล้ว	

	 กองบรรณาธิการ	รู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่ง	ที่ท่านอธิบดีเปิดโอกาส	

ให้สัมภาษณ์สดถึงประวัติการรับราชการ	รวมถึงปรัชญาและวิธีคิดของท่าน		

นับเป็นความรู้ที่มีคุณค่า	กลั่นกรองมาจากประสบการณ์อันเข้มข้น		

เป็นแบบอย่างส่งต่อถึงข้าราชการรุ่นหลังต่อไป	
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จารุวรรณ : ขออนุญาตเรียนถามท่านอธิบดีถึง  
เส้นทางชีวิตราชการที่ผ่านมา 
อธิ บดี : ผมเร ิ ่มร ับราชการในสายปกครอง  
อยู่ในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มจาก
ตำแหน่งปลัดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   
ผมเก ิดท ี ่จ ังหว ัดสมุทรสาคร แต ่จบการศ ึกษา  
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนกระทั่งเป็นนายอำเภอ
คร้ังแรกท่ีอำเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบรีุรัมย์ 2 ปี ก็ย้ายกลับ  
มาเป็นนายอำเภอที่เชียงใหม่อีก วนเวียนอยู่หลาย
อำเภอ จากนั ้นมีโอกาสย้ายมาทำงานที ่ส่วนกลาง  
ในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่   

จารุวรรณ : จากประสบการณ์ทำงานที ่ผ่านมา  

หลายตำแหน่ง ท่านมีผลงานใดที่ภาคภูมิใจที่สุดคะ 

อธิบดี : ทุกงานที ่ทำ ผมทุ ่มเทและภูมิใจในทุก  

ผลงาน ผมถือว่าเราเป็นข้าราชการ รับเงินเดือนเบี้ย

หวัดของแผ่นดิน เราต้องทำงานตอบแทนให้คุ้มกับ  

เงินเดือนที ่ได้รับ ผมถือว่าเราทุกคนมีหน้าที ่และ  

ความรับผิดชอบที ่ต ้องคู ่ก ัน ข้าราชการทุกคนมี

ตำแหน่งหน้าที่ ต้องทำให้เกิดสมดุลระหว่างอำนาจ 

หน้าที ่ และความรับผิดชอบ ผมเน้นเรื ่องความ  

รับผิดชอบมาก 

ผมถือว่าเราทุกคนมีหน้าที่	
และความรับผิดชอบที่ต้องคู่กัน	
ข้าราชการทุกคนมีตำแหน่งหน้าที่	

ต้องทำให้เกิดสมดุลระหว่างอำนาจ	หน้าที่	
และความรับผิดชอบ	ผมเน้นเรื่องความ	

รับผิดชอบมาก	

ผู ้ตรวจราชการกรมการปกครองแล้วกลับไปเป็น  
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ 3 ปี เป็นรองเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี 1 ปี แล้วกลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุทัยธานี ตามลำดับ ก่อนจะมาดำรงตำแหน่ง
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในปัจจุบันนี่เป็น
เส้นทางสายนักปกครองที ่ผมเติบโตมาโดยลำดับ 
และทำงานในทุกตำแหน่งที่นักปกครองควรเป็น 

จารุวรรณ : อาจกล่าวได้ว่า “ความรับผิดชอบ” เป็น
ปรัชญาการทำงานสำคัญประการหนึ่งของท่านอธิบดี 
ใช่ไหมคะ 
อธิบดี : ถูกต้อง และเป็นสิ่งสำคัญมาก ทุกวันนี ้ 
เราแทบไม่ต้องไปสอนไปแนะอะไรมาก ผมคิดว่าถ้าทุก
คนมีสำนึกถึงความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที ่  
ของตนเอง ผมว่าการทำงานย่อมสมบูรณ์อยู่แล้ว 
จารุวรรณ : จากการที่ท่านเป็นนักปกครองมาตลอด
ชีวิตราชการ เมื่อท่านต้องมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะ 
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อธิบดี : ตำแหน่งอธิบดีเป็นตำแหน่งของนักบริหาร 
ที ่ม ีหน้าที ่ข ับเคลื ่อนการทำงานของทุกภาคส่วน  
ในกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ก้าวเดินไปในทิศทาง
ตามยทุธศาสตร์ของกรมฯ ผมอาจมีความรูเ้ฉพาะเร่ือง
เกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ ไม่มากนัก แต่ผมสามารถ  
นำจุดเด่นของกรมมาผสมผสานและเป็นผลงานที ่ 
ประสบความสำเร็จได้ การบริหารจัดการเป็นเร่ืองสำคัญ 
ส่ิงสำคัญท่ีคนเป็นอธิบดีต้องทำคือการกำหนดกลยทุธ์  
ของกรมฯ เราต้องรูก่้อนว่ากรมฯ มีต้นทนุอย่างไร ต้นทนุ 
คือความรู ้ ความเช่ียวชาญ ความสามารถ เราต้องเน้นท่ี
จดุเด่นของตัวเอง ส่ิงท่ีอธิบดีต้องทำคือการนำเอาจดุเด่น
นั้นมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ น่ีคือคำตอบ 
จารุวรรณ : ท่านคิดว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง  
มีอะไรเป็นจุดเด่น และคิดว่ากรมควรมีบทบาท
อย่างไรคะ 
อธิบดี : กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นที ่รวม
ของคนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นช่างของแผ่นดิน  
และเป็นนักผังเมืองของประเทศ ข้าราชการของ

เราเป ็นว ิศวกร สถาปนิก น ักผังเม ือง รวมถึง  
น ักกฎหมาย น ักว ิ เคราะห ์ ท ี ่ เป ็นม ืออาช ีพ  
มากมาย ต้นทุนของเราคือความรู ้ความสามารถ  
ของบุคลากรท ี ่จะนำมาใช ้ให ้ เก ิดประโยชน ์ต ่อ
ประเทศชาติ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เพื ่อ
ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน กรมโยธาธิการ
และผ ั ง เม ืองควรม ีบทบาทเป ็นท ี ่ ปร ึกษาทาง  
ด้านการผังเมือง การก่อสร้าง และการควบคุม
อาคาร เราควรเสริมมูลค่าเพิ่มให้แก่ต้นทุนของเรา
ในเรื ่องของวิชาการ ให้บุคลากรของเรามีความรู ้ 
ความสามารถ พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ 
จารุ วรรณ : ท ่านมีความคิดเห ็นอย่างไรคะ  
เก ี ่ยวกับมุมมองว่าการผังเมืองเป็นการลิดรอน  
สิทธิของประชาชน 
อธิบดี : การที่ประชาชนมองว่าผังเมืองเป็นเรื่องของ
การลิดรอนสิทธิ เป็นผลมาจากการที่เราให้ข้อมูลกับ
ประชาชนไปอย่างนั้น เรากำหนดสีการใช้ประโยชน์
ที ่ด ิน แล้วประกาศว่าสีการใช้ประโยชน์ที ่ด ินใด
ประกอบกิจกรรมใดได้หรือไม่ได้บ้าง โดยไม่ได้

กรมโยธาธิการและผังเมืองควรมีบทบาท	
เป็นที่ปรึกษาทางด้านการผังเมือง	
การก่อสร้าง	และการควบคุมอาคาร	

เราควรเสริมมูลค่าเพิ่มให้แก่ต้นทุนของเรา	
ในเรื่องของวิชาการ	ให้บุคลากรของเรา	

มีความรู้	ความสามารถ	
พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ	
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อธิบดี : จากการที่ได้ศึกษางานด้านผังเมือง ทั้งจาก

การพูดคุยกับผู้บริหาร และบุคลากรที่ทำงานด้าน

ผังเมือง ผมพบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่า ปัจจุบันเรายัง

ไม่เคยมีพื้นที่ใด ที่ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม

แล้วมีการพัฒนาตามผังเมืองอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งนี้

เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเท่ากับว่าผังเมืองเป็นแค่

เสือกระดาษ หรือเป็นเพียงสิ่งที่กำหนดมาเพื่อลิดรอน

สิทธิของประชาชน เพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินการ  

ให้เห็นว่าเมืองที่มีการพัฒนาตามผังเมืองนั้น มีความ

เป็นเมืองน่าอยู่อย่างไร 

อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมจึงต้องกำหนดโซนการใช้
ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความ
รู ้สึกว่าผังเมืองเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชน  
ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามใจชอบ หลายคน
อาจไม่เคยสังเกตว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
สอนวิชาผังเมืองให้เห็นชัดเจนเลย คงเคยได้ยินคำว่า
เกษตรทฤษฎีใหม่กันแล้ว ที่มีสูตรว่า 30-30-30-10 
หมายความถึงท ี ่ด ิน 100 ส ่วน กำหนดให้เป ็น  
แหล่งน้ำ 30 ส่วน ที่นา 30 ส่วน พื้นที่สวนและไร่   
30 ส่วน และอีก 10 ส่วนคือที่อยู่อาศัย นี่เป็นการวาง
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าควรมีการจัดสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างไร ซึ่งใช้หลักการ
เดียวกับการวางผังเมือง  

อย่างไร เพื ่อให้เกิดบ้านเมืองน่าอยู ่ เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่เป็นมลภาวะหรือรุกล้ำสิทธิซึ่งกันและกัน 
หากเราไม่มีการวางผังเมืองเลย ตื่นเช้ามา เราอาจเจอ
เหตุการณ์โรงงานอุตสาหกรรมหน้าบ้าน หรือฟาร์ม
หมูหลังบ้าน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เสีย
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต การวางผังเมืองจะช่วย
กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที ่ดินให้ชัดเจน ไม่ให้
ก ิจกรรมท ี ่ ข ัดแย ้ งก ันอยู ่ ในบร ิ เวณเด ียวก ัน   
และช่วยให้สามารถวางแผนการจัดสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  
นี่คือความหมายของผังเมืองในด้านบวก 
จารุวรรณ : ท่านมีนโยบายอย่างไรคะ ที่จะทำให้
ผังเมืองเป็นบวกได้ 

การวางผังเมืองจะช่วยกำหนด	
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจน	ไม่ให้กิจกรรม	

ที่ขัดแย้งกันอยู่ในบริเวณเดียวกัน	และช่วยให้สามารถ	
วางแผนการจัดสาธารณูปโภค	สาธารณูปการ	

ได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	นี่คือความหมาย	
ของผังเมืองในด้านบวก	

 การผังเมืองเป็นเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตกลงกันว่า พื้นที่ใดควรมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทใด โดยคำนึงถึงเมืองในภาพรวมเป็นหลัก 
เมื่อตกลงกันว่าเมืองนี้มีศักยภาพหรือบทบาทอย่างไร
แล้วจ ึงวางแผนเพื ่อกำหนดว่าพื ้นที ่ใดควรเป็น  
ที ่อยู ่อาศัย พื ้นที ่ใดมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่  
การเกษตร พื้นที่ใดมีศักยภาพทางด้านพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม หรือการท่องเท ี ่ยว หรือพื ้นที ่ใด  
จะอนุรักษ์ไว้เป็นที่สาธารณะ พักผ่อนหย่อนใจ และ
เรามีโครงข่ายถนนเชื่อมโยงระหว่างที่พักอาศัยและ
แหล่งงานอย่างไร ควรมีสาธารณูปโภคพื ้นฐาน
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 ผมคิดว่าผังเมืองจะสำเร็จได้ ต้องมีอย่างน้อย 

4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการวางผังเมืองรวม ขั้นที่

สองเป็นการวางผังสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือ

วางแผนโครงการต่างๆ เช่น โครงการป้องกันน้ำท่วม 

โครงการกำจัดขยะ โครงการบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ   

เพื ่อให้เมืองมีการพัฒนาไปตามที่ผังเมืองกำหนด  

ผมเปรียบเหมือนการวิ่งผลัด และขั้นตอนนี้ถือเป็นไม้

ที่ 2 ที่ส่งต่อจากการวางผังเมือง ซึ่งยังไม่พอ ต้องส่ง

ให้ไม้ที่ 3 หรือขั้นตอนที่ 3 คือการสำรวจ ออกแบบ 

และประมาณราคา การก่อสร้างหรือดำเนินโครงการ

ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อส่งต่อให้ไม้ที่ 4 คือการก่อสร้าง 

หรือดำเนินโครงการ ซึ ่งไม่ได้หมายถึงหน่วยงาน  

ภาครัฐในส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น ส่วนหนึ่ง

อาจมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาค

เอกชน ซึ่งต้องบูรณาการกันต่อไป การดำเนินการทั้ง 

4 ขั้นตอนนี้ ถือเป็นการพัฒนาอย่างครบวงจรและ

เป็นรูปธรรม ผังเมืองก็จะไม่ใช่กระดาษ 1 ชุด ที่อยู่

ในลิ้นชัก รอเวลาหมดอายุ แต่เป็นเอกสารมีค่าที่รอ

การสานต่อและบูรณาการเพื่อให้การพัฒนาเป็นไป

อย่างมีระบบ เป็นนโยบายที่ผมจะเริ่มทำ มีการตั้ง

คณะทำงานและประชุมกันไปแล้ว คิดว่าปีนี้น่าจะมี

ความเป็นไปได้สัก 1 โครงการ และมั่นใจว่าจะทำได้

เต็มที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

จารุวรรณ : สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านฝากข้อคิดใน  

การทำงานแก่ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง

ด้วยคะ 

อธิบดี : ผมอยากเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที ่  

กรมโยธาธิการและผังเมืองทำงานเชิงรุกให้มาก 

ทำงานในปัจจุบันต้องกล้าคิดนอกกรอบ ต้องหาลูกค้า 

ยกตัวอย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เขายัง

ต้องการการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านช่าง การก่อสร้าง 

ด้านอาคาร ด้านผังเมือง เราต้องเข้าไปหาเขา ซึ่งถือ

เป็นลูกค้าคนสำคัญ แม้กระทั่งพี่น้องประชาชนก็เป็น

ลูกค้าของเรา ยิ่งปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง   

สิ ่งสำคัญคือต้องลดรายจ่าย กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง สามารถช่วยได้ในเรื ่องของการจัดหน่วย

เฉพาะกิจไปให้คำแนะนำ เช่น การซ่อมแซมหลังคารั่ว 

การเทคอนกรีตหน้าบ้าน ฯลฯ ซึ่งประชาชนสามารถ

ทำได้เอง เป็นการประหยัด ลดรายจ่ายประชาชนได้ 

 นอกจากนี้ โครงการที่เราทำอยู่ ในลักษณะที่

ใช ้ศ ักยภาพของบุคลากรในกรมโยธาธ ิการและ

ผังเมืองให้มากที่สุด แต่ก่อนเราเรียกโครงการนี้ว่า

โครงการพันธมิตร ปัจจุบันทราบว่ามีการเปลี่ยนชื่อใน

เชิงบูรณาการมากขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ

การรวมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นกลุ ่ม  

เพื่อช่วยเสริมแรงและสนธิกำลังกันทำงาน เพื่อให้งาน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในส่วนกลางเอง ผมก็ขอให้

ท่านวิศวกรใหญ่ไปตั้งทีมช่างมืออาชีพ เพื่อไปช่วย

หน่วยงานที่บุคลากรไม่เพียงพอ 
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ขอให้ผู้บริหารเป็นตัวอย่างให้ดู	
อยากให้ลูกน้องเป็นอย่างไร	ให้ทำเป็นตัวอย่าง	
เมื่อผู้นำมีความคิดใหม่	เพื่อการเปลี่ยนแปลง	

กรมโยธาธิการและผังเมืองของเรา	
ก็จะพัฒนาต่อไปได้	อย่างเต็มภาคภูมิ	

 โดยสรุปก็คือ ผมอยากเห็นบุคลากรทุกระดับ

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง “คิดใหม่ เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง” สิ่งที่ผมไม่อยากเห็นคือ การทำงาน

เดิมไม่มีการพัฒนา แต่เดิมทำมาอย่างไร วันนี้ก็ทำ

อย่างเมื่อวาน แล้วพรุ่งนี้ก็ทำอย่างวันนี้ เราต้องคิด

ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเมื่อวาน และคิดต่อ

ไปว ่าพรุ ่ งน ี ้ต ้องด ีกว ่าว ันน ี ้ ถ ้าเราค ิดอย ่างน ี ้   

การทำงานของเราก็จะพัฒนาไปเรื่อย ผมเคยพูดถึง

สิ่งที่ผมอยากเห็นในกรมของเรามาบ้างแล้ว ผมอยาก

เห็นความกระฉับกระเฉง ความกระตือรือร้น ความ

รับผิดชอบ การทำงานเชิงรุก การคิดนอกกรอบ การ

ทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ความขยันขันแข็ง ตั้งใจ

จริง และความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผมว่าสิ่งเหล่านี้

เป็นพื ้นฐานของการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 

ทำให้ศักยภาพของเราเปล่งรัศมีออกมาเต็มที่ ผม

บอกหลายคนอยู่เสมอว่า ผมไม่ได้มีความสามารถ

พิเศษอะไร ผมไม่ได้ฉลาดกว่าใคร ผมเป็นคนปกติ

ธรรมดา แต่สิ่งที่ผมมี คือ ความตั้งใจจริง และประ

การต่อมาผมมีความขยัน อะไรไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้ อะไร

ไม่เป็นต้องทำให้เป็นอย่าไปอายในการสอบถามจากผู้

รู้ ไม่มีใครรู้อะไรได้ทุกอย่างหรอก คนฉลาดคือ คนที่

รู้จักเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น ผมมาอยู่ที่กรมโยธาธิการ

และผังเมืองได้ระยะหนึ ่ง ได้เร ียนรู ้จากพวกเรา  

ได้เยอะมาก ผมเริ ่มพูดภาษาเดียวกับข้าราชการ  

กรมโยธาธ ิการและผังเม ืองแล้ว จากเดิมที ่ผม  

มาใหม ่ๆ เป ็นคนแปลกหน้ามาจากวงการของ  

นักปกครอง สู่วงการของนักวิชาการ ปัจจุบัน ผมกล้า

พูดได้ว ่า เราพูดเหมือนกัน พูดจังหวะเดียวกัน 

สำเน ียงเด ียวก ัน ซ ึ ่ ง เป ็นความภูม ิใจของผม  

ที่สามารถเข้าถึงงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ 

โดยการร่วมแรงร่วมใจของผู ้บริหารและบุคลากร  

ทุกคน ที่ให้ความรู้ ข้อมูล และแง่คิดเกี่ยวกับงาน  

ของกรมฯ มากมาย จนถึงว ันน ี ้ ผมเช ื ่อว ่า  

ผมสามารถส ื ่อสารและทำงานร ่วมก ับบุคลากร  

ของกรมที ่เต็มไปด้วยคนเก่ง คนมีความสามารถ  

เป็นมืออาชีพ ผมมีความสุขในการทำงาน เพราะผม

เห็นแล้วว่าทุกคนพยายามปรับคลื่นเข้าหากัน มอง  

เป้าหมายเดียวกัน ทำให้แนวคิดในการทำงานสามารถ

ถ่ายทอดออกไปสู่ผู้ปฏิบัติได้ 

 ผมก้าวเข้ามาเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง ไม่ได้คาดหวังอะไรสำหรับตัวเอง วันน้ีผมสวม

หมวกเป็นผูน้ำ ท่ีขับเคล่ือนองค์กรน้ีให้ก้าวหน้าได้อย่าง

สง่างาม ต้องรักษาช่ือเสียงเดิมท่ีเป็นนายช่างของแผ่นดิน  

นักผังเมืองของประเทศ และเป็นท่ีปรึกษาของผูว่้าราชการ

จังหวัด เราต้องคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนา

ตนเองเพ่ือก้าวไปข้างหน้าให้ทันคนอ่ืน ขอให้ผูบ้ริหารเป็น

ตัวอย่างให้ด ู อยากให้ลูกน้องเป็นอย่างไร ให้ทำเป็น

ตัวอย่าง เม่ือผูน้ำมีความคิดใหม่ เพ่ือการเปล่ียนแปลง 

กรมโยธาธกิารและผังเมืองของเราก็จะพัฒนาต่อไปได้

อย่างเต็มภาคภมิู 

	 บทสัมภาษณ์นี้ไม่มีข้อสรุป	 เพราะทุกอย่าง
ในบทสัมภาษณ์เป็นบทสรุปที่ดีอยู่แล้วสำหรับ	 
ผู้ บริหารมืออาชีพ	 ผู้นำการคิดใหม่ เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลง	 ซึ่งเป็นกัปตันเรือที่จะนำพานาวา	 ที่
ชื่อ	 “กรมโยธาธิการและผังเมือง”	 เข้าไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง	คือประโยชน์สุขของประชาชน	นั่นเอง... 
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โอฬาร ศักยโรจน์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนวิศวกรรม 
และ ดร.มรุพงศ์ ตันสัจจา วิศวกรโยธา 6 ว 

(ต่อจากฉบับที่แล้ว) 

การวิเคราะห์เสียงจากการจราจรบนถนน	
	 และทางหลวงเพื่อการวางผังเมืองยุคใหม่	
Road and Highway Traffic Noise Analysis for Modem City Planning 

การวิเคราะห์เสียงการจราจร 

เพื่อการวางผังเมืองยุคใหม ่

 การกำหนดระบบโครงข่ายคมนาคมและ

ขนส่งของการวางผังเมือง เป็นองค์ประกอบหลัก  

ในการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม ซึ่งจำเป็น

ต้องอาศัยข้อมูลพื ้นฐานต่างๆ ในการวิเคราะห์ 

ปริมาณการจราจรในอนาคต เช่น ข้อมูลปริมาณการ

จราจรบนถนนสายต่างๆ สัดส่วนปริมาณการจราจร

ในชั่วโมงเร่งด่วน อัตราการเพิ่มของประชาชน อัตรา

การเพิ ่มของจำนวนรถยนต์จดทะเบ ียน ข ้อมูล

เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ทั้งนี้กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองในปัจจุบันยังไม่มีการนำข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยใน

การวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านการจราจร ดังนั ้น

บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการวิเคราะห์

เสียงจราจรบนถนนและทางหลวงโดยการใช้แบบ

จำลองของเสียงที ่เกิดจากการจราจร ขั ้นตอนใน

การนำแบบจำลองมาใช้วิเคราะห์หาระดับเสียงที ่  

เกิดขึ้นในเขตผังเมืองรวม แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 เป็นการออกแบบฐานข้อมูลที่

จำเป็นต่อแบบจำลองในการคำนวณหาระดับเสียง  

ที ่เกิดขึ ้น โดยฐานข้อมูลที ่สร้างขึ ้นใหม่นี ้จะต้อง

รองรับข้อมูลปริมาณการจราจรและความเร็วเฉลี่ย

รายชั ่วโมงของรถแต่ละประเภทบนถนนสายต่างๆ  

ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงกับตารางข้อมูล

ของถนนและทางหลวงที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม ไม่ว่า

จะเป็นถนนเดิมที่มีอยู ่ในปัจจุบัน หรือถนนเดิมที่

กำหนดให้ขยายเขตทาง หรือถนนโครงการที่กำหนด

ให้ก่อสร้างใหม่ เพื่อใช้เป็นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานในการ

คำนวณหาระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากแบบจำลองของ

ถนนสายต่างๆ 

 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการนำเข้าข้อมูลพื ้นฐาน  

ที ่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์เพื ่อหาระดับเสียง  

ที ่เกิดจากการจราจร โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูล

ปริมาณการจราจรรายชั ่วโมงและความเร็วเฉลี ่ย  

ของรถแต่ละประเภทบนถนนสายต่างๆ ที่จะทำการ

วิเคราะห์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บลงในตารางข้อมูล

ของถนนและทางหลวงที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม ซึ่งได้

ทำการเตรียมฐานข้อมูลไว้รองรับข้อมูลที่ทำการป้อน

เข้าไป ข้อมูลเหล่านี้สามารถจำลองสถานการณ์ที่เกิด

ขึ้นได้ เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณการ

จราจรหรือความเร็วของถนนสายต่างๆ จะทำให้

บริเวณที่ได้รับผลกระทบมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลง

อย่างไร เป็นต้น  
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รูปที่ 3  ลักษณะชั้นข้อมูลของจุดรับเสียงในรูปแบบที่ระบุจุดที่ต้องการศึกษาเพียงบางจุด 

 ขั้นตอนที่ 3 เป็นการสร้างกำหนดตำแหน่ง

ของจุดร ับเส ียง เพ ื ่อใช ้ในการกำหนดหรือระบุ

ตำแหน่งที่ต้องการคำนวณหาระดับเสียงที่เกิดจาก

การจราจร ดังแสดงในรูปที่ 3  

 ขั้นตอนที่ 4 ในการวิเคราะห์หาระดับเสียง

ที่เกิดจากการจราจร คือ การคำนวณหาค่าระดับเสียง

ตามตำแหน่งจุดรับเสียงต่างๆ ที่ได้ทำการกำหนดไว้  

โดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเสียงการ

จราจรบนท้องถนนและทางหลวงแบบต่อเน ื ่อง  

[4,5,7,13,16] หรือเสียงจากการจราจรบนท้องถนน

แบบไม่ต่อเนื ่อง [8,10,12] และนำข้อมูลปริมาณ  

การจราจรและความเร็วของรถประเภทต่างๆ ที่อยู่ใน

ตารางข้อมูลมาใช้ในการคำนวณ โดยนำค่าพิกัดของ

ตำแหน่งต่างๆ ของจดุรับเสียง มาคำนวณหาระยะทาง  

และมุมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หา

ระดับเสียงการจราจรที่เกิดขึ้นตามตำแหน่งต่างๆ ดัง

แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2  สำหรับข้อมูลในเขต

ผังเมืองรวมของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่สามารถ

นำมาประยุกต์ใช้ในการนำค่าพิกัดจริงมาใช้ในการ

คำนวณหาระดับเสียงที่เกิดขึ้น ได้แก่ ข้อมูลแนวถนน 

และอาคาร (สิ่งกีดขวาง) ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

การแสดงผลกระทบของเสียงการจราจร 

 ในส่วนของการแสดงผลของระดับเสียงที่เกิด

จากการจราจรสามารถแสดงผลที่คำนวณได้จากแบบ

จำลองของเสียงตามตำแหน่งต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 

5 รวมทั้งสามารถแสดงค่าระดับเสียงบริเวณอาคาร

ต่างๆ ในเขตผังเมืองรวม และนำมาวิเคราะห์และ

แสดงผลในลักษณะเส้นชั้นระดับเสียงการจราจรใน

บริเวณต่างๆ [20,21,22,23] ดังแสดงในรูปที ่ 6  
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รูปที่ 4  ข้อมูลแนวถนนและอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ระดับเสียงการจราจรที่เกิดขึ้น 

ประเภทยานพาหนะ  MC  TUK  AU  LT  MT  HT  ST  FT  BUS 

ปริมาณรถ; N(คัน./ชม.) 91 1 75 327 39 86 8 29 1 

ความเร็ว; S(กม./ชม.)  68 25 119 106 82 84 83 84 54 

ระยะทางตั้งฉาก; D (เมตร)     20.00 

ระยะอ้างอิง; D
o
 (เมตร)     15.00 

L
eq
(20s),i (เดซิเบลเอ) 62.3 57.5 67.9 68.8 67.6 73.3 74.5 74.4 67.5 

10 Log(N
i
) (เดซิเบลเอ) 19.6 - 18.8 25.1 15.9 19.3 9.0 14.6 - 

10 Log(D
o
D)

ej
 (เดซิเบลเอ) -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 

ค่าคงที่ (เดซิเบลเอ) -22.6 -22.6 -22.6 -22.6 -22.6 -22.6 -22.6 -22.6 -22.6 

L
eq
(1h) (เดซิเบลเอ) 56.2 31.9 60.9 68.2 57.8 67.0 57.8 63.4 41.8 

L
eq
(1h) (เดซิเบลเอ)     72.2  

ที่มากรมโยธาธิการและผังเมือง
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รูปที่ 5  ระดับเสียงตามตำแหน่งต่างๆ โดยรอบบริเวณศึกษา 

ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและมีความชัดเจนในด้าน

ผลกระทบของเสียงที ่เกิดขึ ้นในบริเวณเขตชุมชน 

รวมทั้งทำให้ผู้ใช้งานเห็นภาพและง่ายต่อการเข้าใจถึง

บริเวณที่มีผลกระทบจากเสียงการจราจร เพื่อใช้ใน

การประเมินผลกระทบของเสียงที ่เกิดขึ ้นจากแนว

ถนนสายต่างๆ ในเขตผังเมืองรวมที่เหมาะสมกับการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท รวมทั้งสามารถใช้ใน

การกำหนดเขตพื้นที ่การใช้ที ่ดินที่เหมาะสมให้กับ

พื้นที่ต่างๆ โดยรอบบริเวณถนนและทางหลวง ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
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สรุป 

 จากการนำแบบจำลองมาใช้พยากรณ์เสียง  

ที่เกิดจากการจราจรบนถนนและทางหลวง เพื่อใช้ใน

การพิจารณาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางเสียงที่

เกิดขึ้นจากโครงข่ายถนน ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหา 

และบริเวณที่มีผลกระทบจากเสียงการจราจร รวมทั้ง

สามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆ และแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาที ่จะเกิดขึ ้นได้ในอนาคตเป็นอย่างดี   

อีกท้ังสามารถแสดงผลกระทบของระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนได้   

และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการวางผังเมือง 

เนื ่องจากการวางผังเมืองสามารถเป็นเครื ่องมือ  

อย่างหนึ่งที่สำคัญ ในการกำหนดทั้งการใช้ประโยชน์

ที ่ด ินและโครงข่ายถนน ทำให้สามารถลดปัญหา  

รูปที่ 6 เส้นชั้นความดังของระดับเสียงในพื้นที่โดยรอบบริเวณถนนและทางหลวง 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นระบบ

การวางผังเมืองยุคใหม่ในประเทศไทย ที่ได้เริ่มมีการ

พัฒนาและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครง

ข่ายถนนในเขตชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากเสียงของ

การจราจร เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดแบ่งเขต

หรือกำหนด zone เช่น เขตชุมชน เขตอุตสาหกรรม 

เขตเกษตรกรรม เขตสถานที่ราชการ ตลอดจนเขตที่

โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(สีเขียวอ่อน) เป็นต้น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเสียง

ที่เกิดจากการจราจรได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการ

พัฒนาเมืองหรือชุมชนในเขตผังเมืองรวมให้มีความ

ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน 
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การครองงาน 
1. ครองงานต้องรักงานเป็นอย่างยิ่ง 

 หัวใจของผู้ทำงานคือ ต้องรักงานและทุ่มเทใจ

ให้งานที่ทำ ความรักงานนำมาซึ่งความขยัน ความรัก

และความขยันต้องไปด้วยกัน เป็นลูกโซ่เกี่ยวโยงกัน  

พลังทั้งสองอย่างนี้จะผลักดันให้ งานนั้นสำเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี เพราะจิตใจจะจดจ่ออยู ่กับงาน มุ ่งมั ่น

ทำงานให้สำเร็จ และจะพยายามพัฒนาความสามารถ

ขึ้นไปเรื ่อยๆ ส่วนคนที่ทำงานแต่ใจไม่รักงานที่ทำ  

ก ็จะทำงานแบบสักแต ่ว ่าทำ ทำไปพอผ่านๆ  

คิดถึงงานทีไรใจห่อเหี ่ยว รู ้ส ึกเบื ่อหน่าย ไม่มี

เรี่ยวแรง และมองไม่เห็นประโยชน์จากงานที่ทำ  

 ดังนั้น คนที่มีทั้งความรัก ความขยัน และ

หมั่นตรวจสอบความถูกผิด เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

ของงาน ทำให้สามารถพัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ คนที่

ทำงานเช่นนี้จึงจะมีความสุข และความสำเร็จในการ

ทำงาน 

2. ครองงานต้องทำจริงไม่หวั่นไหว 

 ในประวัติศาสตร์คนที่ทำงานใหญ่ๆ สามารถ

เปลี่ยนแปลงสังคมได้นั้น เพราะเขาเป็นคนที่มีจิตใจ

เด็ดเดี ่ยวมั ่นคงไม่หวั ่นไหว ไม่ท้อแท้หมดหวัง  

สามารถทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จจนได้

ดังนั้น การมีจิตใจที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวจึงเป็นสิ่ง
สำคัญที ่สุดในการทำงาน ไม่ว ่าจะเป็นงานอะไร
ประเภทไหน หากเราตั้งใจทำอย่างจริงจัง งานนั้นก็จะ
สำเร็จได้ 
3. ครองงานต้องขยัน  ต้องมั่นใจ 

 ความขยัน เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้งานสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่บางครั้งความขยันอาจถูกใช้ไป
ในทางไม่ดีหากขาดปัญญาควบคู ่ไปด้วย ฉะนั ้น 
ความขยันจึงต้องมีคู่กับปัญญาอันจะนำมาซึ่งความ
มั่นใจในการทำงาน หากคนไม่มีปัญญา ทำอะไรก็ไม่
มั่นใจ ไม่รู้ว่าทำไปทำไม เพื่ออะไร ทำแล้วจะได้อะไร  
เมื ่อไม่รู ้ก็ไม่อยากทุ ่มเท มองไม่เห็นประโยชน์ที ่  
จะได้รับ ผลงานก็ออกมาไม่ดี 
 ดังนั้น ความขยัน ความมั่นใจ คือ สิ่งจำเป็น
สำหรับการครองงานให้สำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจาก
ปัญญาที่เข้าใจในงานที่ทำเป็นอย่างดีนั่นเอง 
4. ครองงานทำอะไรต้องอดทน 

 ความอดทนมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการด้วยกัน
คือ 
 4.1 อดทนต ่อความลำบากตรากตรำ  
หมายถึง รู้จักอดทนต่อสภาพธรรมชาติ สภาพดินฟ้า
อากาศ ไม่ว่าอากาศร้อน หนาว หรือฝนตกก็ทน  

ไม่ใช้มาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำงาน 

(ต่อจากฉบับที่แล้ว) 

ครองตน  
ครองคน  
ครองงาน 

อุรชา สุจริต เรียบเรียง 
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 4.2 อดทนต่อทุกขเวทนา หมายถึง อดทน

ต่อการเจ็บป่วย อดทนต่อสภาพความทุกข์ที่เกิดขึ้น 

รู้จักปรับจิตใจให้รับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ ให้ป่วยแต่

กายอย่าปล่อยให้จิตใจป่วยไปด้วย ต้องรักษาใจ  

ให้เป็นสุข เพราะจิตใจนั ้นมีพลังของมันอยู ่ในตัว  

ยิ่งพลังมากก็ยิ่งรักษาโรคทางกายได้ง่ายขึ้น คนที่รู้จัก

อดทนต่อทุกขเวทนาทางกายโดยไม่บ่นไม่คร่ำครวญ 

แสดงให้เห็นว่าเขามีจิตใจที่หนักแน่นอย่างยิ่ง 

 4.3 อดทนต่อการกระทบกระทั่ง หมายถึง

อดทนต่อการถูกขัดใจ เพราะการอยู่ร่วมกัน แต่ละ

คนจะมีความคิดแตกต่างกัน ฉะนั ้นเมื ่อถูกขัดใจ  

เราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจ อย่าปล่อยอารมณ์โกรธออก

มาให้คนอื่นเห็น เช่นเดียวกันในการทำงานหากมีคน

ขัดใจเราก็ต้องรู้จักอดทน คิดไตร่ตรองให้รอบคอบ 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือเปิดใจให้กว้าง 

อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ให้เอาความถูกต้องเป็น

ศูนย์กลาง อย่าให้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นสาเหตุ  

ให้เกิดความขัดแย้งกัน ทำงานก็ไม่เป็นสขุ คิดระแวงกัน  

เรื่อยไป 

  ความอดทนประเภทนี ้ใครสามารถ

อดทนได้  นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างมากต่อ

การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 

 4.4. อดทนต่อความเย้ายวนยั่วยุ หมายถึง 

การรู ้จักอดทนต่อสิ ่งต่าง ๆ ที ่ทำให้จิตใจลุ ่มหลง       

ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา จนมองไม่เห็นความดี

ความชั่ว ไม่สนใจว่าจะสร้างบาปกรรมให้ตนเองและผู้

อื่นมากน้อยเพียงใด  

  สิ่งเย้ายวนยั่วยุที่เห็นในสังคมปัจจุบัน

และควรระมัดระวังที่สุด คือ เงินทอง เพศตรงข้าม 

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แทนที่

จะได้รับความสุขกลับได้รับความทุกข์เพิ่มเป็นทวีคูณ  

5. ครองงานต้องตระหนักรักหน้าที่ 

 คนเราเมื ่ออยู ่รวมกันเป็นสังคม หรือเป็น

ครอบครัว ก็ต้องมีหน้าที่ต่อกัน คนที่จะครองงาน  

ได้ดีต้องเป็นผู้ที่รักษาหน้าที่ได้ดี เพราะการทำงานคือ

การทำตามหน้าที่ งานกับหน้าที่จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง

กันโดยตรง ดังนั้น เมื่อเราได้รับตำแหน่งอะไร ก็ต้อง

ตระหนักและพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้บริบูรณ์

ที่สุด จึงจะถือว่าเป็นผู้ครองงานได้ 

6. ครองงานทำความดีอย่าฉ้อฉล 

 การฉ ้อฉลคดโกง ทำงานทุจร ิตเป ็นการ

ทำลายหน้าที ่ เกียรติยศชื ่อเสียงของตัวเอง ต้อง  

หลบ ๆ ซ่อน ๆ มีแต่ความหวาดระแวงหาความสุข  

ไม ่ได ้ หากม ีคนจ ับได ้ก ็ต ้องอ ับอายขายหน้า  

ไม่สามารถนำความสุขความเจริญก้าวหน้าให้ใครได้ 

ดังนั้น การทำงานควรเลือกแต่งานที่สุจริต เพราะ  

งานสุจริตจะนำมาซึ ่งความสุขความเจริญที ่ถาวร  

และความมั่นคงต่อชีวิต  

7. ครองงานผลงานเด่นเป็นของตน 

 คนครองงานต้องสร้างผลงานด้วยตัวเอง  

ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ทำ อาศัยแต่คนอื ่น เอาเปรียบ  

เพื่อนร่วมงาน ผลงานดีก็บอกว่าตัวเองทำ หากไม่ดี  

ก ็อ ้างว ่าไม ่ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้อง เอาแต ่ความชอบ   

ไม่เอาความผิด คนที ่ได้ชื ่อว่าเป็นผู ้ครองงานนั ้น 

นอกจากจะต ้องทำงานด้วยต ัวเองแล ้ว ต ้องม ี  

ความอดทน ไม่ท้อแท้ ฝึกหัดลองผิดลองถูกจน  

กลายเป็นผู ้ชำนาญ ไม่ทำงานเพื ่อเอาหน้า เพื ่อ  

อยากดัง แต่จะทำงานเพื่องาน มีความจริงใจ ตรงไป

ตรงมา สร้างผลงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง  

จะทำให้ไม่มีใครกล้าตำหนิติเตียน 
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8. ครองงานค่าของคนผลจากงาน 

 ค่าของคนวัดจากผลของงาน เมื่อทำงานควร

ทำอย่างเต็มที่ด้วยตัวเอง ผลงานที่เกิดจากน้ำพักน้ำ

แรงของเราจะทำให้ตัวเรามีคุณค่ามากขึ้น ยิ่งงานมี

คุณภาพตัวเราก็ยิ่งมีคุณภาพมากเท่านั้น ชีวิตจะมีค่า

หรือไม่มีค่า ขึ้นอยู่กับงานที่เราทำ หากงานที่เราทำมี

ค่ามีประโยชน์มาก ชีวิตเราก็มีค่ามีประโยชน์เช่นเดียว

กับงานนั่นเอง 

9. ครองงานต้องขยันไม่ท้อแท้ 

 ความท้อถอย ท้อแท้ เป็นสิ ่งที ่คนทำงาน  

ต้องเจอ ยิ ่งงานยากและเราทุ ่มเทมาก มักจะมี

อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างเต็มที่ 

ไม่ให้ความท้อแท้มาครอบงำได้ นักครองงานต้อง  

มีใจอดทนและขยันตลอดเวลา สู ้ก ับอุปสรรคที ่  

ผ่านเข้ามาให้ได้ เพราะหากเราจะเป็นผู้สำเร็จในการ

ครองงานต้องไม่มีคำว่า “ท้อถอย” จะต้องมีแต่  

คำว่า “สำเร็จ” 

10. ครองงานต้องแน่วแน่มุ่งสืบสาน 

 สังคมจะเจริญรุ ่งเรืองได้ก็เพราะว่ามีการ

ถ่ายทอดสืบต่อความรู้จากคนรุ่นหนึ่งสืบไปสู่คนอีก

รุ่นหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสืบต่อกัน หากไม่มีการสืบ

ต่อถ่ายทอดความรู้กันแล้ว ก็ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่ง

ใหม่อยู่ตลอดเวลา การจะสานต่อได้นั้น เราจะต้อง

หมั่นศึกษาหาความรู้ว่า คนรุ่นก่อนเขาทำไว้อย่างไร  

มีข้อผิดพลาดหรือไม่ เราจะทำให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร  

ความรู้จึงจะเป็นสายต่อเนื่องไปได้เรื่อย ๆ  

 ด ังน ั ้น เวลาเราจะทำงานอะไรต ้องค ิด

ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทำ เมื่อทำแล้วต้อง

ทำให้สำเร็จ อย่าปล่อยทิ้งกลางคัน เพราะจะเป็นการ

ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาตั้งแต่ต้น ทุนและแรง

ที่ทำไปก็เปล่าประโยชน์ 

11. ครองงานใจต้องมีอุดมการณ์ 

 อุดมการณ์เป็นเป้าหมายของการทำงาน การ

ทำงานที่ไม่มีเป้าหมายแน่นอนจะทำให้เกิดความโลเล 

หวั่นไหว และท้อแท้ได้ง่าย อุดมการณ์เป็นเหมือนกับ

พลังอันมหาศาลที่ก่อขึ้นมาจากส่วนลึกภายในจิตใจ 

แล้วส่งผลมาสู่การกระทำ อุดมการณ์ของแต่ละคนไม่

เหมือนกัน แต่ที่มีร่วมกันคือ ความสุขสงบของสังคม 

เพราะสิ ่งน ี ้ เป ็นจุดสูงสุดของการทำงาน ดังน ั ้น  

อุมดมการณ ์และงานท ี ่ด ีจะเป ็นประโยชน ์ท ั ้ ง   

แก่ตัวเองและผู้อื่น  

12. ครองงานเมื่อทำงานต้องสุขใจ 

 ในการทำงานถึงจะเหน็ดเหนื ่อยขนาดไหน  

สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ความสุขใจ” ในทุกขณะที่ทำงาน

ควรจะทำอย่างมีความสุข คิดให้เป็น คนคิดเป็นจะ

เกิดความสุขในทุกที่ ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด  

คนเราทุกคนต้องทำงาน ในแต่ละวันอาจจะอยู ่ที ่

ทำงานมากกว่าอยู่บ้าน เมื่อใดที่รู้สึกเป็นทุกข์จากการ

ทำงานก็เท่ากับว่างานเข้ามาปล้นเอาชีวิตที่มีค่าของเรา

ไป ดังนั้น ต้องหาความสุขจากการทำงานให้ได้ ท่าน

ลองสำรวจตัวเองดูว่า “ในการทำงานท่านมีความสุข

หรือความทุกข์มากกว่ากัน หากท่านมีทุกข์ก็จงรีบ

เปลี่ยนทัศนคติต่องานเสียใหม่ ก่อนที่ชีวิตอันมีค่า

ของท่านจะสูญเสียไปมากกว่านี้” 

*ที่มา	:	หนังสือ	ครองตน	ครองคน	ครองงาน	

เขียนโดย	:	พระมหาบุญมี	มาลาวชิโร	



การประกวดภาพวาด “เมืองในฝัน”	
เพื่อร่วมโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ	116	วันสร้างสามัคคี	

 รัฐบาลได้จัดโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี” ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 5 ธันวาคม 2551 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อ  

สร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศ  

และผังภาค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดภาพวาดในหัวข้อเรื่อง “เมืองในฝัน” 

 โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดภาพวาดในหัวข้อเรื่อง “เมืองในฝัน” เพื่อ
ร่วมในโครงการดังกล่าวและเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) และระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) ที่มีทักษะทางศิลปะ มีจินตนาการเกี่ยวกับเมืองในความต้องการ หรือเมืองใน
อุดมคติ  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์
ให้เด็กมีจินตนาการและวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และปลูกฝังการทำกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมใน
สังคมไทย รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพวาด “เมืองในฝัน” ประกอบด้วย 
 นายเอกวิทย์ ถิระพร รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 
 นายพิชัย เครือชัยพินิต ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 นายพิศาล ขยันสำรวจ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 น.ส.ปราณี นันทเสนามาตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง เป็นประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพวาด 
 นางดวงขวัญ จารดุลุ สถาปนิกใหญ่  เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาด 

 การประกวดภาพวาด “เมืองในฝัน” กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ โดยแบ่ง  
เป็น 2 ระดับคือระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) (สีเทียนและสีชอลค์) และระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
(ป.4 - ป.6) (สีไม้และสีน้ำ)  

 เกณฑ์การตัดสิน  

  1.  เรื่องราวของภาพและความสอดคล้องกับเนื้อหา 
  2.  ความสวยงาม 
  3.  การจัดองค์ประกอบของภาพ 
  4.  การให้สีสัน 
  5.  ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
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ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา5,000บาทด.ญ.ธนภรณ์จันทร์มา
อายุ7ปีชั้นป.1โรงเรียนเมตตาวิทยาจ.เพชรบูรณ์

ฉันรักเมืองไทย 
“มีสีเขียวของต้นไม้ อากาศดีสดชื่นร่มรื่นเย็นสบาย 
ทุกคนเป็นคนดีมีน้ำใจ”

การประกวดภาพวาด 

“ เ มื อ ง ใ น ฝั น ” 

เมืองของฉันมีแต่ความสุข
“ไม่มีมลพิษผู้คนรักใคร่กันมีความสามัคคีสุขภาพผู้คนแข็งแรง

มีศาสนาให้คนนับถือคนมีน้ำใจมีอาชีพทำและมีแม่น้ำไหลผ่านต้นไม้ร่มรื่น”

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทุนการศึกษา3,000บาทด.ญ.วรรณวรนันทน์อินทุทรัพย์

อายุ7ปีชั้นป.1โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยกทม.

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทุนการศึกษา2,000บาทด.ญ.เบญจพรสิงหา
อายุ8ปีชั้นป.2โรงเรียนเมตตาวิทยาจ.เพชรบูรณ์

เมืองที่น่าอยู่ 
“สองมือของฉันวาดฝันอยากจะให้ต้นไม้มีมากๆ
และเป็นเมืองที่มีแต่ต้นไม้และเป็นเมืองคนดี”

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชยทุนการศึกษา1,000บาทด.ญ.กุลธิดาอัปษร

อายุ9ปีชั้นป.3โรงเรียนไพฑูรย์วิทยาจ.สระบุรี

เมืองในฝัน
“ในปัจจุบันสังคมในเมืองมีแต่มลพิษเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาท

ในสังคมมากขึ้นเช่นรถยนต์รถไฟโรงงานเครื่องใช้ ไฟฟ้าทำให้เกิดมลพิษ
ภาวะโลกร้อนการปลูกต้นไม้ช่วยให้ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ลดภาวะโลกร้อนถ้าทุกคนช่วยกันเมืองในฝันก็จะเป็นจริง”
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ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชยทุนการศึกษา1,000บาทด.ญ.สุวรรณากาเพี้ยน
อายุ9ปีชั้นป.3โรงเรียนเทศบาล6รัฐประชาอุทิศจ.พะเยา

เมืองในฝัน
“ผมอยากให้ทุกคนทำตามพระราชดำริของในหลวง

พึ่งพาอาศัยกันและพออยู่พอกินครับ”

เมืองในฝันอันอุดมสมบูรณ์
“หนูอยู่ ในชุมชนได้ช่วยพ่อแม่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง

เมื่อมีเวลาว่างหนูจะช่วยชุมชนเก็บขยะและช่วยกันปลูกต้นไม้
ภายในชุมชนชุมชนของเราจึงอุดมสมบูรณ์แม่บอกว่า

เป็นการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเรา”

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชยทุนการศึกษา1,000บาทด.ญ.ธฤดีไพศาลสมบุญ
อายุ7ปีชั้นป.2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ฝ่ายประถม)กทม.

ช่วยกันออกแบบเมืองในฝันให้เป็นจริง
“เมืองในฝันของหนูได้ออกแบบสถานที่ทุกอย่างเคลื่อนที่ ได้

เวลาเกิดอุทกภัยหรือจัดวางตำแหน่งที่ลงตัว
เพื่อให้เกิดความมีระเบียบในเมืองของหนู”

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชยทุนการศึกษา1,000บาทด.ช.ศรุตม์เสนวงษ์

อายุ9ปีชั้นป.3โรงเรียนอนุบาลสระบุรีจ.สระบุรี

ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชยทุนการศึกษา1,000บาทด.ญ.เจติยาทองมี

อายุ6ปีชั้นป.1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ฝ่ายประถม)กทม.

เมืองในฝัน
“เมืองในฝันเกิดจากจินตนาการบนก้อนเมฆที่อยู่อย่างสบาย”
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ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา5,000บาทด.ญ.จรรยาสุริยะ
อายุ11ปีชั้นป.6โรงเรียนเทศบาล4(ภูมินทร์ราณฎร์นุกูล)จ.พะเยา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทุนการศึกษา3,000บาทด.ช.ภราดรสุวรรณสาร

อายุ11ปีชั้นป.5โรงเรียนเมตตาวิทยาจ.เพชรบูรณ์

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทุนการศึกษา2,000บาทด.ญ.ณิชกมลจังวัฒนาทรัพย์
อายุ11ปีชั้นป.6โรงเรียนวัดราชสิทธารามกทม. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชมเชยทุนการศึกษา1,000บาทด.ญ.ชนิตสิริพริบไหว
อายุ10ปีชั้นป.4โรงเรียนสามเสนนอกกทม.

ความสุขบนความพอเพียง
“ความสุขของทุกคนในชุมชนทุกคนคือการอยู่ด้วยความพอเพียง

ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือกันใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกัน
อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อันเป็นที่รักของคนไทยทุกคน”

เมืองในมุมของฉัน
“ผมมองออกไปนอกหน้าต่างถึงจะไม่มีตึกเยอะแยะแต่ผู้คนเมืองเพชรบูรณ์

ก็มีแต่ความสุขมีป่าไม้มีน้ำใจและอยากให้ประเทศไทยมีความสุข”

ม.เมืองสงบสุข 
“ฉันอยากให้ทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขเช่นในภาพ

มีทั้งการดำรงชีวิตแบบพอเพียงและดำรงชีวิตแบบหรูหรา
โดยที่ ไม่แบ่งชั้นวรรณะและไม่รังเกียจรวมถึงสามัคคีกัน”

เมืองแห่งความสุข
“เมืองในฝันของหนูอยากให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีมีรอยยิ้มให้แก่กัน
มีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้ามีโรงเรียนให้เด็กๆได้ศึกษาหาความรู้

มีวัดให้ศึกษาธรรมมะให้ทุกคนทำบุญตักบาตรมีโรงพยาบาลไว้รักษา
ยามเจ็บไข้ ได้ป่วยมีโรงพักไว้คอยช่วยเหลือประชาชนมีธนาคารให้ฝากเงินให้ ได้

เก็บออมมีตลาดที่สะอาดมีท้องถนนที่สะอาดไม่มีเศษขยะหันมาใช้จักรยานให้มากขึ้น
ลดมลภาวะเป็นพิษมีแม่น้ำที่ ใสสะอาดและอยากให้มีรถไฟฟ้าใช้เยอะๆรถจะได้ ไม่ติดค่ะ”
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ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชยทุนการศึกษา1,000บาทด.ญ.วิสัยทัศน์จิตต์ภักดี
อายุ12ปีชั้นป.6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ฝ่ายประถม)กทม.

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชยทุนการศึกษา1,000บาทด.ญ.ลลิดาธนวิจิตรพันธ์
อายุ9ปีชั้นป.4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(ฝ่ายประถม)กทม.

เก็บเกี่ยวเมืองในฝันของหนู
“เมืองในฝันของหนูอยากให้เป็นอยู่4แบบแบบที่1เมืองลอยฟ้า

แบบที่2เมืองอยู่ ในอวกาศแบบที่3เมืองอยู่ ใต้ทะเล
แบบที่4เมืองอยู่ ใต้ดินเพราะตอนน้ีเมืองของหนูจมน้ำแล้ว

เกิดจากภาวะโลกร้อนค่ะ”ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชยทุนการศึกษา1,000บาทด.ญ.อันดามันอินทร์พลอย
อายุ10ปีชั้นป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมกทม.

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชมเชยทุนการศึกษา1,000บาทด.ช.อุเทนเกษโร
ชั้นป.5โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)จ.นราธิวาส

Colorful Town 
“หนูอยากให้เมืองในปัจจุบันเหมือนภาพน้ีไม่มีมลพิษ
สดชื่นและเต็มไปด้วยสีสันมากมาย”

เมืองสีเขียวในฝันของฉัน
“เป็นเมืองที่มีความสุขอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้และมีความรักสามัคคีกัน

ไม่ทะเลาะกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและดำรงชีวิต
อย่างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงของฉันอย่างเป็นสุข”

เมืองในฝันที่อยู่บนท้องฟ้า
“รอบๆโลกของเรามักจะมีอุทกภัยต่างๆเช่นภูเขาไฟระเบิด

แผ่นดินไหวน้ำท่วมสึนามิพายุก่อให้เกิดความหายนะให้กับเมือง
แต่ถ้าเมืองบนอากาศก็จะปลอดภัยประชากรก็บินไปไหนมาไหนก็สะดวก

อากาศก็ดีเมืองก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดไป”
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กองการเจ้าหน้าที่ 

สาระสำคัญเกี่ยวกับธรรมาภิบาล

	 	 โลกในยุคโลกาภิวัฒน์กำลังเผชิญกับปัญหา

ภาวะโลกร้อน	บทบาทของการเป็นบรรษัทภิบาล	และ

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ ่มบรรษัท	 และ

กิจการธุรกิจ	 (Good	 Corporate	 and	 Corporate	

Social	Responsibility)	มีความสำคัญมากขึ้นทั้งใน

แง่ของการเป็นแนวคิด	 กลไก	 และเครื่องมือที่สำคัญ

ของการพัฒนาองค์กรธุรกิจและการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมของโลกอย่างยั ่งยืน	 เช่น	 การใช้หลัก

ธรรมาภิบาล	 การผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัย

และเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	 เป็นการ

สร้าง	 “คุณค่า”	 ให้กับองค์กรธุรกิจนอกจาก	 “มูลค่า”	

ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจแล้วแนวคิด

ดังกล่าว	 ยังสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไป

กับการพัฒนาทางสังคมที่เต็มไปด้วย	 “ความเก่ง”	

และ	 “ความดี”	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท

และก ิจการธุรก ิจ	 (Corporate	 Social	

Responsibility	 (CSR))	 มุ ่งเน้นให้องค์กรธุรกิจ

ดำเนินกิจการทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ

สังคมโดยส่วนรวมเพื่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่	 เช่น	

การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชน	เป็นต้น	โดยคำนึง

ถึงความสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที ่องค์กร

ดำเนินการและเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

องค์กร	 เป็นการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอก	

ในอันที่จะส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและการอยู่ร่วม

กันในสังคมอย่างปกติสุข		

	 	 ฐานความคิดและที่มาของ	 CSR	 สร้างความ

ตื่นตัวให้แก่บรรดากลุ่มธุรกิจและให้ความสำคัญใน

การขับเคลื่อนภารกิจ	 CSR	 ในองค์กรอย่างจริงจัง		

มีการเชื ่อมโยงเป็นเครือข่ายธุรกิจเพื ่อสังคมและ		

สิ ่งแวดล้อมกับการพัฒนาสังคม	 ซึ ่งแนวความคิด

เกี่ยวกับ	CSR	ครั้งแรกเกิดจากการประชุมระดับโลก

ที่กรุงเดอจาเนโร	ประเทศบราซิล	ในปี	2535	ได้มีการ

กล่าวถึงทิศทางใหม่ของการพัฒนาที่เรียกว่า	 “การ

พัฒนาที่ยั่งยืน”	 (Sustainable	 Development)	 มี

การเรียกร้องให้เกิดการพัฒนาที่เอาใจใส่ในด้านสังคม

และสิ ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการมุ ่งเน้นแต่การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียว	 ต่อมาองค์กร
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ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (OECD)		

ได้บรรจุเรื ่อง	 CSR	 ไว้ในแนวทางปฏิบัติสำหรับ

วิสาหกิจข้ามชาติในปี	2000	เสนอให้วิสาหกิจข้ามชาติ

คำนึงถึง	 CSR	 ในองค์กรและติดต่อค้าขายและทำ

ธุรกรรมกับเฉพาะคู่ค้าที่มี	 CSR	 เช่นเดียวกัน	 ธุรกิจ

ใดที่ไม่มี	 CSR	 อาทิ	 การผลิตที่สร้างปัญหาให้กับ		

ส่ิงแวดล้อม	 การใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม	 ฯลฯ	

จะไม่สามารถติดต่อค้าขายกับวิสาหกิจที่มีถิ่นฐานใน

ประเทศสมาชิก	 OECD	 ได้อีกต่อไปและในเดือน

มกราคม	 ป ี	 ค.ศ.1999	 ในการประชุม	 World	

Economic	 Forum	 ท ี ่ เม ืองดาวอส	 ประเทศ

สวิสเซอร ์แลนด์	 อดีตเลขาธ ิการสหประชาชาติ	

(Mr.Kofi	 Annan)	 ได้เรียกร้องให้ธุรกิจแสดงความ

เป ็นพลเม ืองท ี ่ด ีของโลก	 (Good	 Global	

Citizenship)	 ในทุกที่และในทุกประเทศที่ตนทำมา

หากินอยู ่	 ด้วยการเคารพต่อหลักต่างๆ	 ที ่เป็นข้อ

ตกลงนานาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน	 เรื่องมาตรฐาน

แรงงานและเรื่องสิ่งแวดล้อม	 โดยได้เสนอบัญญัติ			

9	 ประการ	 เรียกกันว่า	 “The	 Global	 Compact”	

หรือ	 “The	 UN	 Global	 Compact”	 และต่อมาได้

เพิ่มเป็นบัญญัติ	 10	 ประการ	 สำหรับธุรกิจ	 ซึ่งต่อมา

ในเดือนกรกฎาคม	 ค.ศ.2000	 ได้มีประกาศเรื่องนี้

อย่างเป็นทางการที ่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ			

ที ่นครนิวยอร์ก	 The	 UN	 Global	 compact	 นี ้			

มีลักษณะเป็นกรอบที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

ความเป็นพลเมืองดีของธุรกิจที่มีผู้นำที่สร้างสรรค์	

และยอมรับพันธะสัญญาของ	 Global	 Compact	

ด้วยความสมัครใจ	 ซึ่งธนาคารโลกและธนาคารเพื่อ

พัฒนาแห่งเอเชีย	 (Asian	 Development	 Bank	 =	

ADB)	 ก็ได้นำหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคมมาเป็นเงื่อนไขในการปล่อยกู้แทนประเด็น

ตามหลักประชาธิปไตย	 ซึ่งหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว	

ประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ	คือ	 การบริหารจัดการ

ภาคร ัฐท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ	 การตรวจสอบได ้	

(accountability)	 ความโปร่งใส	 ความรับผิดชอบ	

และการมีกรอบกฎหมายสำหรับการพัฒนา	 ซึ ่ง

ธนาคารโลกได้แยกหลักธรรมาภิบาลออกจากแนวคิด

ประชาธิปไตย	 โดยเน้นในเรื่องประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย	 แต่ถือว่าหลักธรรมาภิบาล

กับหลักประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ไปด้วยกัน	 เนื่องจาก

ลักษณะหลายอย่างของธรรมาภิบาล	 เช่น	 ความรับ

ผิดชอบ	 และความโปร่งใส	 ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย

ข ้อมูลแก ่สาธารณะ	 และการถูกตรวจสอบโดย

สาธารณะเป็นเงื่อนไขสำคัญของประชาธิปไตย	 และ

เป็นส่วนสำคัญของการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้

เป็นประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา	 และ

การส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ของกลุ่มธุรกิจเอกชนที่ควรจะมีจิตสำนึกต่อชุมชน

และสิ ่งแวดล้อมและถูกนำมาเป็นเง ื ่อนไขในการ

ปล่อยเงินกู ้ให้แก่ประเทศที ่ได้รับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน	 จากธนาคารโลกและกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ	 (International	 Monetary	 Fund	

=	 IMF)	 โดยกำหนดเงื ่อนไขให้ประเทศที ่ได้ร ับ		
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ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องสร้างธรรมาภิบาล

ให ้ เก ิดข ึ ้น	 และม ีการดำเน ินการตามนโยบาย

สาธารณะที ่ได้ตกลงไว้ในสัญญารับการสนับสนุน

ทางการเงินอย่างเคร่งครัด	 จะช่วยให้ประเทศที ่

ประสบปัญหาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้กลับสู ่

เสถียรภาพได้อย่างรวดเร็ว	และในระยะยาวสังคมที่มี

ธรรมาภิบาลจะเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง	 มั่นคง	 มี

ความสมดุลในการบริหารบ้านเมืองและมีภูมิคุ้มกัน

วิกฤตที่จะเกิดขึ้นภายหลัง	 (ซึ่งไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง

ที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก	 IMF	 และ	

ADB)	 และกลายเป็นมาตรฐานสากลที ่องค์การ

สหประชาชาติต้องการให้เกิดขึ ้นในระบบบริหาร

จัดการรัฐด้วย		ซึ่ง	UN	ESCAP	(United	Nations	

Economic	and	Social	Commission	for	Asia	and		

the	 Pacific)	 ได้กำหนดหลักการของธรรมาภิบาล		

8	 หลักการ	 คือ	 การมีส่วนร่วม	 (participatory)			

การปฏิบัติตามกฎหมาย	 (rule	 of	 law)	 ความโปร่งใส	

(transparency)	 ความรับผิดชอบ	 (responsiveness)	

ความสอดคล้อง	 (consensus	oriented)	ความเสมอภาค		

(equity	 and	 inclusiveness)	 การมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	(efectivenees	and	efficiency)	และการมี

เหตผุล	(accountability)	

	 	 สำหรับในประเทศไทยมีการนำแนวความคิด	

CSR	 และการกำหนดมาตรฐาน	 ISO	 ในด้านต่างๆ	

มาประยุกต์ใช้ในภาครัฐและภาคเอกชน	 ประกอบกับ

แนวคิดที่มีอยู่ดั่งเดิม	 คือ	 การช่วยเหลือแบ่งปันและ

การทำบุญให้ทาน	 จึงได้มีกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ	

ร่วมกัน	 ผลักดันแนวคิด	 CSR	 ให้เกิดขึ้นในสังคม

ไทยอย่างเป็นรูปธรรม	มีการจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจเพื่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม	 (Social	 Venture	 Network	

Asia	 (Thailand))	 สถาบ ันธุรก ิจเพ ื ่อส ังคม	

(Corporate	 Social	 Responsibility	 Institute	 :	

CSRI)	 ซึ่งได้รับการจัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 เช่น	 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 ฯลฯ	 ได้ร่วม

สร้างกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการจัดทำ

กิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 รวมไป

ถึงโฆษณาในเชิงสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อ

สังคม	เป็นต้น	
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ภาพแสดงลำดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ	CSR	

	 	 แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	

เมื่อเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยได้มีการบัญญัติ

ศ ัพท์ไทยขึ ้นมาหลายคำ	 อาทิเช ่น	 ธรรมาภิบาล	

ประชารัฐ	 ธรรมรัฐ	 ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี	 การปกครองโดยธรรม	 กรอบการกำกับ

ดูแลที่ดี	 บรรษัทภิบาล	 เป็นต้น	 ซึ่งมีการตกลงโดย

คณะรัฐมนตรี	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 2542	 	 ให้ใช้คำ

ว่าระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือ

ธรรมาภิบาล	(Good	Governance)		ธรรมาภิบาลให้

ความหมายไปในทางบริหารราชการเพื่อให้แตกต่าง

จากบรรษัทภิบาล	 (Copporate	 Governance)	 ซึ่ง

ความหมายของคำว ่า	 ธรรมาภ ิบาล	 (Good	

Governance)	 หรือการบริหารจัดการที่ดี	 คือ	 ระบบ

โครงสร้าง	กระบวนการต่างๆ	ที่ได้วางแนวปฏิบัติหรือ

วางกฎเกณฑ์ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างเศรษฐก ิจ		

การเมืองและสังคม	 เพื่อให้ส่วนต่างๆ	 ของสังคมมี

การพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นธรรม	

	 	 เนื ่องจากการบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี	 ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลไกภาครัฐ	 ภาค

ธุรกิจเอกชน	 หรือภาคประชาชน	 ต่างก็เป็นองค์กร

รวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเป็น

ผู้รับประโยชน์โดยตรง		

	 	 ธรรมาภิบาล	 (Good	Governance)	 ในภาค

ราชการเกิดจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

อย่างรุนแรงของไทยในปี	 พ.ศ.2540	 ซึ่งภาควิชาการ

และผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่า	สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก

ความหย่อนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการ

บ้านเมือง	 การบริหารราชการ	 การกำหนดนโยบาย

สาธารณะ	 และการทุจริตมิชอบในวงราชการ	 อันเป็น

ความรับผิดชอบของภาคราชการ	 ทั้งฝ่ายการเมือง

และฝ่ายประจำ	 ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอัน

เป็นพลังสำคัญก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความตื่น

ตัวและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิ

และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพิ่มขึ้น	 หากความอ่อนแอ

ผู้ถือหุ้น
ผู้บริหาร
พนักงาน

ลูกค้าคู่ค้าครอบครัวของพนักงาน
ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่สิ่งแวดล้อมรอบข้าง

ประชาชนทั่วไปคู่แข่งขันทางธุรกิจ

องค์กร

สังคมใกล้

สังคมไกล
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และหย่อนประสิทธิภาพดังกล่าว	 ไม่ได้รับการจัดการ

แก้ไขอย่างแท้จร ิงและรีบด่วนโอกาสที ่จะนำพา

ประเทศฟื้นตัวจากวิกฤติย่อมเป็นไปได้ยาก	 	 ทั้งอาจ

จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ	

สังคม	 และการเมืองประเทศยิ่งขึ้นอีกด้วย	 	 ดังนั้น	

คณะรัฐมนตรีได้มอบให้สถาบันวิจ ัยเพื ่อพัฒนา

ประเทศ	(TDRI)	ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ	 และต่อ

มาคณะรัฐมนตรีได้มอบให้สำนักงาน	ก.พ.	นำผลการ

ศึกษาและข้อเสนอแนะดังกล่าว	 มาจัดทำบันทึกเรื่อง

การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็น

ชอบกับข้อเสนอแนะให้ออกเป็นระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ	 เมื่อวันที่	 22		

พฤษภาคม	 	 2542	 	 ต่อมาเมื่อวันที่	 10	 สิงหาคม	

2542	 	 ได้ประกาศ	 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม

ที่ดี	 พ.ศ.	 2542	 	 และเริ่มมีผลบังคับใช้กับหน่วยงาน

ของรัฐ	 	ตั้งแต่	 	 11	 	 สิงหาคม	 	 2542	 	 ซึ่งนับได้ว่า

เป็นก้าวแรกหรือเรียกได้ว่าเป็นการวางฐานในการ

บริหารราชการแนวใหม่	 ซึ ่งมีรายละเอียดโดยสรุป

และพัฒนาการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล	ดังนี้	

 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง  

	 ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี		 

 พ.ศ. 2542	 มีหลักพื ้นฐานของการบริหาร		

	 กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	6	ประการ	คือ	

	 	 (1)	 หลักนิติธรรม	 ได้แก่	 การตรากฎหมาย	

กฎข้อบังคับต่างๆ	 ให้ทันสมัยและเป็นธรรม	 เป็นที่

ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับเหล่านี้	โดยถือว่าเป็นการ

ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช ่ตามอำเภอใจหรือ

อำนาจของตัวบุคคล	

	 	 (2)	 หลักคุณธรรม	 ได้แก่	 การยึดมั ่นใน

ความถูกต้องดีงาม	 โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ		

ยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม

และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป

พร้อมกัน	เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์	จริงใจ	ขยัน	

อดทน	 มีระเบียบวินัย	 ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัย

ประจำชาติ		

	 	 (3)	 หลักความโปร่งใส	 ได้แก่	 การสร้าง

ความไว้วางใจซึ ่งกันและกันของคนในชาติ	 โดย

ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มี

ความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที ่ เป ็น

ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	

ประชาชน	 เข้าถึงข้อมูล	 ข่าวสารได้สะดวกและมี

กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง

ชัดเจนได้	

	 	 (4)	 หลักความมีส่วนร่วม	 ได้แก่	 การเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น

ในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ	 ไม่ว่าด้วย

การแจ้งความเห็น	 การไต่สวนสาธารณะการแสดง

ประชามติ	หรืออื่นๆ		

	 	 (5)	 หล ักความร ับผิดชอบ	 ได ้แก ่	 การ

ตระหนักในสิทธิหน้าที ่	 ความสำนึกในความรับ		

ผิดชอบต่อสังคม	 การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ		

บ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา	ตลอดจน

การเคารพในความเห็นที่แตกต่าง	 และความกล้าที่จะ

ยอมรับผลจากการกระทำของตน	

	 	 (6)	 หลักความคุ ้มค่า	 ได้แก่	 การบริหาร

จ ัดการและใช ้ทร ัพยากรท ี ่ม ีจำก ัดเพ ื ่อให ้ เป ็น

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม	 โดยรณรงค์ให้คนไทยมี
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ความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า	 สร้างสรรค์สินค้า	

และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก		

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน	

	

2. พระราชบัญญัติร ะ เบียบบริหารราชการ  

	 แผ่นดิน	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา		 

	 3 /1	 วรรคแรก	 (ป ัจจุบ ันเป ็นฉบับท ี ่	 7			

	 	 พ.ศ.	 2550)	 ได้กำหนดว่า...	 ในการปฏิบัติ		

	 	 หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหาร		

	 	 กิจการบ้านเมืองที่ดี...	

	

3.	พระราชกฤษฎีกา	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ	 

	 วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร บ้ า น เ มื อ ง ที่ ดี		 

 พ.ศ. 2546 

	 	 ตามพระราชบัญญัติ	 ระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 3/1	 เป็น

เพียงข้อมูลกำหนดที่แสดงถึงเป้าหมายหลักที่ต้อง

ดำเนินการแต่ยังขาดการกำหนดวิธีการปฏิบัติของ

ส่วนราชการ	 และข้าราชการที่จะดำเนินการไปสู่เป้า

หมายหลัก	 โดยต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และ		

วิธีการในการปฏิบัติราชการ	 และการสั่งการให้ส่วน

ราชการและข้าราชการปฏิบัต ิให้ช ัดเจนเป็นแนว

เดียวกัน	 โดยไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจในการ		

เลือกปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ	 ทั้งนี ้	 สามารถ

วัดผลการปฏิบัติงานได้	 รวมทั้งเพื่อประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชนได้	 จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	

พ.ศ.	 2546	 ขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนราชการมีหน้าที่ต้อง

ปฏิบัติตาม	

	 	 3.1	 วัตถุประสงค์	

	 	 	 1)	 เพื ่อให้การบริหารราชการเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	

	 	 	 2)	 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	

	 	 	 3)	 มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน

เชิงภารกิจของรัฐ	

	 	 	 4)	 ลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานที ่เกิน

ความจำเป็น	

	 	 	 5)	 ประชาชนได้รับการอำนวยความ

สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ	

	 	 	 6)	 ม ีการประ เม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ

ราชการอย่างสม่ำเสมอ	

	 	 3.2	 ประโยชน ์ท ี ่จะได ้ร ับจากพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าว	คือ	

	 	 	 1)	 ร ัฐสามารถกำหนดนโยบายและ		

เป้าหมายการดำเนินงานได้ชัดเจน	 และมีกลไกที่จะ

พัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพขึ้นไป	
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	 	 	 2)	 ส ่วนราชการและข ้ าราชการม ี

แนวทางในการปฏิบัติราชการที่เป็นมาตรฐานชัดเจน	

มีความโปร่งใส	สามารถวัดผลการดำเนินงานได้	

	 	 	 3)	 ประชาชนได้รับบริการที ่รวดเร็ว	

สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้	 และมีส่วนร่วม

ในการบริหารส่วนราชการ	

	 	 3.3	 สรุปเนื ้อหาของพระราชกฤษฎีกาดัง

กล่าว	ซึ่งมีบทบัญญัติรวม	9	หมวด	ดังนี้	

	 	 หมวด	1	 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	

	 	 คือ	 การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

สุดท้าย	(Ultimate	Goals)		ดังนี้	

	 	 (1)	 เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน	

	 	 (2)	 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	

	 	 (3)	 มีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และเกิด

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ	

	 	 (4)	 การลดขั ้นตอน	 การปฏิบัต ิราชการ	

(และกระจายอำนาจการตัดสินใจ)	

	 	 (5)	 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ	

(รวมการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น)	

	 	 (6)	 การอำนวยความสะดวกและการตอบ

สนองความต้องการของประชาชน	 (รวมถึงการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูล)	

	 	 (7)	 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	

	 	 หมวด	2	 การบร ิหารราชการเพ ื ่อให ้ เก ิด

ประโยชน์สุขของประชาชน	 หมายถึง	 การปฏิบัติ

ราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความ

เป็นอยู่ทีดีของประชาชน	ความสงบและปลอดภัยของ

สังคมส่วนรวม	โดยการถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ในการได้รับบริการจากรัฐ	ดังนี้	

	 	 (1)	 การกำหนดภารกิจของร ัฐและส่วน

ราชการต้องเป็นไปเพื่อเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น	 และ

สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ	

	 	 (2)	 การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้อง

เป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต	สามารถตรวจสอบได้	

	 	 (3)	 กรณีท ี ่ภารก ิจใดส ่งผลกระทบต่อ

ประชาชนต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน	 และ

ชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมมากขึ้น	

	 	 (4)	 ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับ

บริการ	เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ดีขึ้น	

	 	 (5)	 กรณีพบปัญหาอุปสรรคต้องจัดให้มี

การแก้ไขโดยเร็ว	

	 	 หมวด	3	 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผล		

สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ	 หมายถึง	 การบริหารงานที	่	

มุง่เน้นผลลัพธ์	 (Results)	 โดยมีตัวช้ีวัด	 (Indicators)		

ที ่เป็นรูปธรรม	 ซึ ่งจะสามารถสะท้อนผลงานว่าม	ี	

ความสอดคล ้องเป ็นแนวเด ียวก ับภารก ิจและ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นไว	้ รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น		

มีความคุม้ค่ากับทรัพยากรท่ีใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 	 การบริหารราชการเพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์			

โดยให ้ส ่วนราชการกำหนดแผนการทำงานท ี ่ม ี

วัตถุประสงค์ที่จะชี้วัดผลลัพธ์ของงานได้	ดังนี้	

	 	 (1)	 การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถ		

วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทำได้อย่างชัดเจน	

	 	 (2)	 การบริหารราชการแบบบูรณาการ	

	 	 (3)	 การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้	

	 	 (4)	 ความตกลงในการปฏิบ ัต ิงาน	 โดย

กำหนดให้มีการทำความตกลงในการปฏิบัติงาน	

(Performance	 Agreement)	 ระหว่างผู ้กำหนด

นโยบายกับผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ในแต่ละเรื่อง	

	 	 (5)	 ก า รก ำหนดแผนบร ิ ห า ร ร า ชก า ร	

กำหนดให้จัดทำแผนต่างๆ	 ดังนี้	 แผนบริหารราชการ

แผ่นดิน,	 แผนนิติบัญญัติ,	 แผนปฏิบัติราชการที ่

แปลงจากแผนบริหารราชการแผ่นดิน	 โดยจัดทำเป็น	

2	ระยะ	คือ	แผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	และแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี	 และความต่อเนื ่องในการปฏิบัติ

ราชการ	 เมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี	

หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลและให้ข้อมูลต่อ

นายกรัฐมนตรีคนใหม่	

	 	 หมวด	4	 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ		

และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ	 โดยกำหนด

วิธีการทำงานของส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลัก

ความโปร่งใส,	 หลักความคุ้มค่า,	 หลักความชัดเจน		

ในการปฏิบัติราชการ	(หลักความรับผิดชอบ)	

	 	 หมวด	5	 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	

	 	 (1)	 การกระจายอำนาจการตัดสินใจ	

	 	 (2)	 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม	

	 	 หมวด	6	 การปร ับปรุงภารก ิจของส ่วน

ราชการ	

	 	 (1)	 การทบทวนภารกิจ	

	 	 (2)	 การทบทวนกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ		

ข้อบังคับ	

	 	 หมวด	7	 การอำนวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน	

	 	 (1)	 การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน	

	 	 (2)	 การจัดระบบสารสนเทศ	

	 	 (3)	 การรับฟังข้อร้องเรียน	

	 	 (4)	 การเปิดเผยข้อมูล	

	 	 หมวด	8	 การประเมินผล	การปฏิบัติราชการ	

	 	 (1)	 การประเมินผลโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อ

วัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ	 ความพึงพอใจของผู้รับ

บริการและความคุ้มค่าในภารกิจ	

	 	 (2)	 การประเมินผลประสิทธิภาพในการ

บังคับบัญชา	

	 	 (3)	 การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของ

ข้าราชการ	 (ส่วนเฉพาะตัวกับส่วนประโยชน์ของ

หน่วยงาน)	

	 	 (4)	 หากผลการประเมินของส่วนราชการดี

ให้มีการจัดสรรเงินเป็นรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ	

	 	 หมวด	9	 บทเบ็ดเตล็ดเป็นเรื่องทั่วไป	 เช่น	

ให้อำนาจ	 ก.พ.ร.	 โดยความเห็นชอบของ	 ค.ร.ม.		

ผลสัมฤทธิ์
(Results)

ผลผลิต
(Outputs)

ผลลัพธ์
(Outcomes)

= +
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อาจกำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัตินอกเหนือ		

พระราชกฤษฎีกานี้ก็ได้	

	 	 จะเห็นได้ว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม

ที่ดี	 พ.ศ.	 2542	 	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร		

ราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545		มาตรา	3/1		

วรรคแรก	 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	ได้

วางแนวทางกรอบธรรมาภิบาลเพื ่อพัฒนาระบบ

ราชการไทย	 โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานอย่าง

ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลข้ึน	 พร้อมท้ัง		

มีการทำงานอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	

	 	 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

บริหารส่วนราชการ	 และท้ายที่สุดประชาชนได้รับ

ประโยชน์สูงสุด	 แต่สิ่งที่เป็นเครื่องวัดธรรมาภิบาล

ของระบบราชการได้อย่างหนึ่ง	 คือ	 คะแนนดรรชนี		

ชี้วัด	 ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย	 ตั้งแต่		

ปี	 พ.ศ.	 2538	 -	 2550	 ประเทศไทยยังได้คะแนนไม่

ถึง	 4	 คะแนน	 (คะแนนเฉลี่ย	 3.28	 คะแนน)	 จาก

คะแนนเต็ม	10	คะแนน	โดยเฉพาะในปี	พ.ศ.	2549		

ประเทศไทยได้	 3.60	 คะแนน	 และในปี	 พ.ศ.	 2550		

ได ้	 3.30	 คะแนน	 ซ ึ ่ งคะแนนที ่ ได ้ลดลงน ั ่น

หมายความว่าปัญหาการทุจริตคอร์ร ัปชั ่นแย่ลง		

ในสายตาของนักธุรกิจต่างประเทศ	 ทั้งนี้	 บุคลากร

ภาครัฐทุกคน	 ทุกตำแหน่ง	 จึงต้องช่วยกันและเป็น

กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลใน

ภาพรวมให้สามารถทำงานร่วมกับประชาชนและภาค

ธุรกิจเอกชนได้	 และมีความสำคัญในแต่ละภารกิจ

ของส่วนราชการของตน	 ซึ่งทุกส่วนราชการสามารถ

พัฒนางานให้มีธรรมาภิบาลได้	 เพื่อให้งานดีขึ้นกว่า

เดิมให้เกิดผลสำเร็จมากขึ้น	 แม้จะใช้เวลานาน	 ซึ่ง

หมายความว่า	 ถ้าบุคลากรภาครัฐร่วมมือกันพัฒนา

ระบบราชการให้ดีข ึ ้นเร ็วขึ ้นและมีประสิทธิภาพ		

มากขึ ้นให้เกิดธรรมาภิบาล	 ไม่ว่าจะเป็นการปรับ

บทบาทภารกิจ	 การพัฒนาการให้บริการประชาชน	

การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ

ทำงาน	 พร้อมกับเปิดระบบราชการเข้าสู่กระบวนการ

ประชาธิปไตยให้ประชาชนและองค์กรเอกชนได้มี

ส่วนร่วม	 ระบบราชการก็จะสามารถตอบสนองระบบ

ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้		

บรรณานุกรม 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	 สำนักงาน	 ก.พ..	 Good	 Governance	 กับการพัฒนาข้าราชการ.		
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ยุทธศาสตร์การอยู่ร่วมกัน
 กับประเทศเพื่อนบ้าน นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่ง 
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

1)	คำนำ 
	 	 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อน
บ้านหลายประเทศ	 ด้านเหนือและตะวันตกติดกับ
ประเทศพม่า	 ด้านใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย	 ด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	 และด้านตะวันออกติดกับกัมพูชา		
การแบ่งเขตแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านจะ
แบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที ่ชัดเจนเป็นแนว
เขตแดน	เช่น	แนวสันปันน้ำบนภูเขา	แนวร่องน้ำตาม
ธรรมชาติทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่	บางพื้นที่ที่ไม่มี
แนวร่องน้ำธรรมชาติต้องแบ่งเขตแดนด้วยหลักเขตที่
จัดทำขึ้นร่วมกัน	 แนวเขตแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพื ่อนบ้านมีการทำสนธิสัญญากันไว้		
เกี่ยวกับการกำหนดแนวเขตแดน	 เป็นสนธิสัญญาที่
ทำไว ้ก ่อนแล้วตั ้งแต่ประเทศเพื ่อนบ้านยังเป ็น
ประเทศในอาณานิคมและเป็นการสืบสิทธิ์ต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน	 เช่น	 สนธิสัญญาระหว่างสยามกับ
ฝรั่งเศส	 เป็นต้น	 โดยทั่วไปแล้วเขตแดนที่แบ่งด้วย
สันเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงแนวเขต		
จะคงที่ตลอดเวลา	 แนวเขตแดนที่ใช้แนวร่องน้ำลึก		
เป ็นเส ้นเขตแดนจะม ีป ัญหาการเคล ื ่อนท ี ่ของ		
เขตแดนไปตามแนวร่องน้ำลึกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็น
กระบวนการที ่เก ิดขึ ้นเองตามธรรมชาติบางครั ้ง		
อาจทำให้เกิดกรณีพิพาทกันในเรื่องแนวเขตแดน	

2)	ลำน้ำตามแนวพรมแดน	
	 	 แม่น้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประเทศไทย
ใช้เป็นแนวแบ่งเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีหลาย
แม่น้ำ	ที่สำคัญ	จำนวน	8	แม่น้ำ	ประกอบด้วยแม่น้ำ
โขง	 แม่น้ำรวก	 แม่น้ำสาย	 แม่น้ำเมย	 แม่น้ำเหือง
แม่น้ำสาละวิน	แม่น้ำกระบุรี	และแม่น้ำโกลก	มีความ
ยาวรวมกันประมาณ	 1,899	 กิโลเมตร	 รายละเอียด
ตาม	ตารางที่1	

แผนที่แสดงแม่น้ำชายแดน	8	สาย	
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ตลิ่งแม่น้ำโขงพังที่บ้านแซว	อ.เชียงแสน	จ.เชียงราย	

ตารางที่	1	แม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	

3)	ปัญหาเขตแดนตามแนวแม่น้ำ	
	 	 แม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดปี	 ในฤดูน้ำ
หลากกระแสน้ำมีความรุนแรงไหลผ่านภูมิประเทศที่
แตกต่างกัน	 ในหุบเขาเป็นแนวโขดหินหรือร่องหิน
ธรรมชาติจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแนวร่องน้ำ
มาก	 เนื่องจากความแข็งแรงตามธรรมชาติของหิน	
กระแสน้ำไม่สามารถกัดเซาะให้แม่น้ำเปล่ียนทางเดินได้		

แนวร่องน้ำลึกค่อนข้างคงที่	 แต่เมื่อกระแสน้ำไหลลง
สู่พื้นราบ	 สภาพพื้นที่เป็นดิน	 ดินทราย	 กระแสน้ำจะ
กัดเซาะตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำ	 เกิดปัญหาการพังทลายตาม
ความเร็วและความแรงของกระแสน้ำ	 ความโค้งของ
ลำน้ำ	ลักษณะทางธรณีวิทยาของท้องน้ำ	และอื่นๆ	
	 	 การพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำส่วนมากความ
รนุแรงจะเกิดข้ึนบริเวณคุง้นอกของลำน้ำ	 เกิดร่องน้ำลึก	
การกัดเซาะบริเวณคุ ้งนอกเกิดต่อเนื ่องทำให้ร่อง		
น้ำลึกเคลื่อนย้ายออกไปตามริมตลิ่งด้านนอกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวเขตแดน	 เป็นสาเหตุให้เกิดกรณี
พิพาทในเรื่องเขตแดนได้	 ส่วนด้านในของคุ้งน้ำจะ
เกิดการตกตะกอนเป็นหาดทราย	 บางกรณีอาจเกิด
สันดอนทรายขึ้นใหม่กลางลำนำ	 จะเป็นเหตุให้เกิด
การแย่งกรรมสิทธิ ์เกาะกลางน้ำที ่เกิดใหม่และจะ
นำพาไปสู่ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับแนวเขตแดนได้	บางครั้ง
กระแสน้ำเกิดการกัดเซาะรุนแรงจนทำให้เกิดการลัด
คุ ้งของแม่น้ำ	 แผ่นดินถูกตัดขาดออกไปเป็นเกาะ
กลางแม่น้ำ	 มีการตกตะกอนบริเวณร่องน้ำเดิมเชื่อม
ติดกับเกาะกลายเป็นแผ่นดินท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน

	 ลำดับ	 แม่น้ำ	 ความยาว	(กม.)	 กั้นเขตแดนระหว่าง	

	 1	 เมย	 355	 ไทย	-	พม่า	

	 2	 โขง	 959	 ไทย	-	ลาว	

	 3	 รวก	 42	 ไทย	-	พม่า	

	 4	 สาย	 14	 ไทย	-	พม่า	

	 5	 เหือง	 158	 ไทย	-	ลาว	

	 6	 โกลก	 97	 ไทย	-	มาเลเซีย	

	 7	 กระบุรี	 129	 ไทย	-	พม่า	

	 8	 สาละวิน	 145	 ไทย	-	ลาว	

	 	 รวม	 1,899	
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แม่น้ำโกลกลัดคุ้งที่บ้านแฆแบะ	อ.ตากใบ	จ.นราธิวาส	

เปรียบเทียบแนวตลิ่งเสียหาย	30	เมตร	ใน	11	ปี	ที่บ้านแซว	อ.เชียงแสน	จ.เชียงราย	

อาจทำให้สูญเสียพื้นที่บริเวณนี้ไป	 อย่างเช่น	 แม่น้ำ
โกลกลัดคุ้งเปลี่ยนทางเดินใหม่ที่บริเวณบ้านแฆแบะ	
ตำบลนานาค	อำเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส		

	 	 หรือกรณีของแม่น้ำกระบุรีเกิดการกัดเซาะทำ
ให้มีดินของราษฎรไทยถูกตัดขาดออกไปเป็นเกาะ
กลางน้ำในแม่น้ำกระบุรี	 และกรณีที่แม่น้ำเมย	 ลัดคุ้ง
ที่บ้านทุ่งโป่ง	 ตำบลมหาวัน	 อำเภอแม่สอด	 จังหวัด
ตาก	เป็นต้น	
 

แม่น้ำเมยลัดคุ้งที่บ้านแม่โกนเกน	

อ.แม่สอด	จ.ตาก	
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4)	การแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงแนวรอ่งนำ้ลกึ 
	 	 การแก้ไขปัญหาการเปลี ่ยนแปลงแนวร่อง		
น้ำลึกของแม่น้ำก้ันเขตแดน	 สามารถดำเนินการได้โดย		
ไม่มีผลกระทบต่อทิศทางการไหลของกระแสน้ำ	 และ
ตลิ่งฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นเขตแดนของประเทศเพื่อนบ้าน	
โดยทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณที่เกิดการ		
กัดเซาะ	 โดยทำการก่อสร้างให้ชิดแนวตลิ่งปัจจบัุน		
ให้มากที ่สุดเพื ่อลดผลกระทบต่อการไหลของน้ำ		

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการก่อสร้าง
เขื ่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามแนวชายแดนมาแล้ว
ตั้งแต่ปี	 2533	 ถึงปี	 2551	 คิดเป็นความยาวรวมกัน
กว่า	 138	 กิโลเมตร	 สามารถคงแนวเขตแดนไว้ได้
อย่างมั่นคง	 รักษาตลิ่งไว้ได้ทุกฤดูกาล	 ไม่เกิดผล
กระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยมี
รายละเอียดการก่อสร้างเขื ่อนริมแม่น้ำตามแนว
ชายแดน	ตามตารางที่	2	

	 แม่น้ำ	 จำนวนโครงการ	 ความยาว	(เมตร)	 งบประมาณ	(ล้านบาท)	

	 กระบุรี	 2	 700	 17.5755	

	 โกลก	 56	 36,020	 697.8794	

	 โขง	 258	 89,754	 4,661.2008	

	 เมย	 13	 7,885	 181.3415	

	 รวก	 6	 2,485	 35.1180	

	 สาย	 1	 470	 4.1470	

	 สาละวิน	 -	 -	 -	

	 เหือง	 2	 700	 33.6048	

	 รวม	 338	 138,013	 5,630.8670	

ตารางที่	2	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ	(พ.ศ.2533-2551)	

	 	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 7	 สิงหาคม	
2550	 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมโยธาธ ิ ก ารและผ ั ง เม ื อ งดำ เน ินการ		
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามแนวชายแดน		

ระหว่างประเทศ	จำนวน	 161	 แห่ง	 รวมความยาว	
126	 กิโลเมตร	 รวมเง ินงบประมาณค่าก่อสร้าง	
7,969	 ล้านบาท	 โดยมีรายละเอียด	 ตารางที ่	 3	
พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนที่เกิดการพังทลาย	

ตารางที่	3	พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนที่เกิดการพังทลาย	

	 แม่น้ำ	 จำนวนโครงการ	 ความยาว	(เมตร)	 งบประมาณ	(ล้านบาท)	

	 เมย	 11	 8,280	 248.40	

	 โขง	 137	 103,568	 7,249.76	

	 รวก	 2	 600	 18.00	

	 เหือง	 2	 610	 18.30	

	 โกลก	 6	 3,300	 148.50	

	 กระบุรี	 3	 9,547	 286.41	

	 รวม	 161	 125,905	 7,969.37	
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5)	สรปุ	

	 	 การอยู่ร่วมกันของสองประเทศที่มีเขตแดน

ติดต่อกันและยังไม่มีการสำรวจและกำหนดตำแหน่ง

ขอบเขตแดนที่ชัดเจน	 ใช้แนวร่องน้ำธรรมชาติเป็นตัว

กำหนดเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญา	 จะทำให้เกิด

ความขัดแย้งกันได้ง่ายเนื่องจากธรรมชาติของลำน้ำ		

หลักเขตแดนหลังเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก	จ.นราธิวาส	

ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 การอ้างสิทธิเหนือ

พื้นที่ใหม่หรือในเขตพื้นที่เดิมที่เสียหายไปแล้ว	จะก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื ่อง	 ดังนั ้นถ้ามีการ

บูรณะตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำที่เป็นแนวเขตแดนให้คงที่ไว้

ได้ตลอดลำน้ำ	 ก็จะลดปัญหาความขัดแย้งเรื ่อง

เขตแดน	และสามารถอยู่ร่วมกันได้ตลอดไป	
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
กับงานบริการ

งานบรกิารที	่1	

การออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี	

	 	 ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการออกแบบ	 ก่อสร้างพลับพลาพิธี	 ที่ประทับ	 เวทีในงานพระราชพิธี			

งานพิธีการ	แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน	

	สอบถามรายละเอียดได้ที่:กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธีโทร.0-2299-4394-96โทรสาร0-2299-4388

งานบรกิารที	่2	

การออกแบบและให้คำปรึกษางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	

	 	 ยินดีให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคการออกแบบ	 และให้คำปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และหน่วยงานราชการต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	

	สอบถามรายละเอียดได้ที่:กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งและชายฝั่งสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองโทร.0-2299-4681,0-2299-4690,0-2299-4692
โทรสาร0-2299-4691



วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง42

งานบรกิารที	่3	

การให้คำปรึกษาในการผลิตน้ำประปา	

	 	 ให้บริการการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบไปจนถึงการหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำประปา	

เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภค	 มอก.	 257	 เล่ม	 1	 -	 2521	 ในต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด	 ซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับบริการได้โดยทำหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	

	

งานบรกิารที	่4	
งานบริการ	การสำรวจ	ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง	บูรณะซ่อมแซมและบำรุงรักษา	
	 	 g	 ดำเนินการออกแบบและให้คำปรึกษาเพื่อการก่อสร้าง	การบูรณะซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
	 	 	 จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณ	
	 	 g	 ตรวจสอบแบบและราคา	 การบริหารจัดการ	 กำกับ	 ดูแลโครงการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม			
	 	 	 ภูมิสถาปัตยกรรม	และมัณฑนศิลป์	
	 	 g	 วางแผนและบริหารโครงการเพื่อวางผังแม่บทกำหนด	และจัดทำแบบมาตรฐาน	
	 	 	 เกณฑ์การประมาณราคามาตรฐานงาน	
	 	 g	 วิจัยและพัฒนา	เผยแพร่งานสถาปัตยกรรม	ภูมิสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์	

	

	

สอบถามรายละเอียดได้ที่:กลุ่มงานวิศวกรรมประปาสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองโทร.0-2299-4713,0-2299-4718โทรสาร0-2299-4719

สอบถามรายละเอียดได้ที่:สำนักสถาปัตยกรรมโทร.0-2299-4874-7โทรสาร0-2299-4856
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งานบรกิารที	่5	
การให้บริการแผนที่ดิจิตอล	
	 	 การให้บริการแผนที่ฐานเพื่อการวางผังในรูปแบบ	 MapinFo	 หรือ	 Arc/info	 และแผนที่	 อ.บ.ต.		
รูปแบบ	 DXF	 หรือ	 Mapinfo	 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั ่งซื ้อ	 หรือดูรายละเอียดราคาจำหน่าย		
ในแต่ละผังที่	www.dpt.go.th/48_digitalmap/digitalmap.htm	

	

	

งานบรกิารที	่6	

การให้บริการแผนที่ทั่วไป	

	 	 การขอรับบริการสามารถทำหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมรายละเอียดของข้อมูลที่จะขอไปยังหน่วย

ดำเนินงานได้	

	

สอบถามรายละเอียดได้ที่:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโทร.0-2201-8085,0-2201-8087โทรสาร0-2245-9966

สอบถามรายละเอียดได้ที่:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัดและส่วนแผนที่สำนักวิศวกรรมการผังเมืองโทร.0-2201-8098โทรสาร0-2245-9960
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งานบรกิารที	่7	
การควบคุมการก่อสร้าง	
	 	 ให้บริการควบคุมการก่อสร้าง	 สนับสนุนและให้คำปรึกษางานก่อสร้าง	 การบูรณะ	 บำรุงรักษาอาคาร	
และโครงสร้างพื้นฐาน	

งานบรกิารที	่8	
ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารของรัฐ	
	 ให้บริการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง	และความปลอดภัยอาคารของรัฐ	
	
	

งานบรกิารที	่9	
การตรวจสอบวัสดุ	
	 	 ให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง	 ขอรับบริการได้โดยทำหนังสือแจ้งความ
ประสงค์	 พร้อมส่งตัวอย่างวัสดุ	 เอกสาร	 ข้อมูลรายละเอียดและค่าธรรมเนียมการขอรับบริการไปยังหน่วย
ดำเนินงาน	

สอบถามรายละเอียดได้ที่:กลุ่มงานตรวจสอบความปลอดภัยอาคารของรัฐโทร.0-2299-4383โทรสาร0-2299-4382

สอบถามรายละเอียดได้ที่:กลุ่มงานวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาสำนักควบคุมการก่อสร้างโทร.0-2299-4423,0-2299-4432โทรสาร0-2299-4430

สอบถามรายละเอียดได้ที่:กลุ่มงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมโทร.0-2299-4426-7โทรสาร0-2299-4406,
กลุ่มงานสถาปัตยกรรมโทร.0-2299-4304โทรสาร0-2299-4382,
กลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทร.0-2299-4379โทรสาร0-2299-4302
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งานบรกิารที	่10	

การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม	

	 	 การปลูกสร้างอาคาร	หรือประกอบกิจการ	หรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ต้องตรวจสอบก่อนดำเนินกิจการ

ว่าขัดต่อกฎหมายผังเมืองหรือไม่	ในการตรวจสอบต้องมีเอกสารประกอบ	ดังนี้	

	 	 1.		 สำเนาโฉนดที่ดิน	หรือ	นส.3	

	 	 2.		 แผนที่	แผนผังบริเวณที่จะดำเนินการ	พร้อมทั้งจุดยึดโยงที่ชัดเจน	

	 	 3.		 ระบุกิจการที่ต้องการดำเนินการ	

	 	 4.		 ระบุชื่อ	ที่อยู่ของผู้ขอตรวจสอบ	

	

	

	

งานบรกิารที	่11	

การให้บริการด้านโครงสร้างและงานระบบ	

	 	 ให้บริการด้านการสำรวจ	 ตรวจสอบ	 ออกแบบ	 เขียนแบบ	 รวมทั้งให้คำปรึกษาและประมาณราคา			

งานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง	 วิศวกรรมไฟฟ้า	 วิศวกรรมเครื่องกล	 วิศวกรรมสุขาภิบาล	 ให้แก่หน่วยงานและ

รัฐวิสาหกิจ	

	

	

	

สอบถามรายละเอยีดไดท้ี่:สำนกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัทกุจงัหวดัและสำนกัผงัเมอืงรวมและผงัเมอืงเฉพาะโทร.0-2201-8281,0-2201-8286โทรสาร0-2643-1719

สอบถามรายละเอียดได้ที่:สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบโทร.0-2299-4813-16โทรสาร0-2299-4797
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งานบรกิารที	่12	
การจดทะเบียนและการต่อทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง	
	 	 1.		 บริการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง	สาขาที่รับจดทะเบียน
มี	4	สาขา	คือ	
	 	 	 (1)		สาขางานก่อสร้างอาคาร	
	 	 	 (2)		สาขางานก่อสร้างเขื่อน	
	 	 	 (3)		สาขางานก่อสร้างทางระบายน้ำ	
	 	 	 (4)		สาขางานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	
	 	 2	.		 บริการต่ออายุใบอนุญาตผู้รับจ้างงานก่อสร้างที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว	 ทุก	 2	 ปี	 โดยจะต้อง
ยื่นคำร้องขอต่ออายุทะเบียนภายใน	30	วัน	ก่อนวันทะเบียนหมดอายุ	

	

งานบรกิารที	่13	

บริการจำหน่ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม	

	 	 มีบริการจำหน่ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองต่าง	ๆ	ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	

	

	

	

สอบถามรายละเอียดได้ที่:ฝ่ายพัสดุกองคลังโทร.0-2299-4274โทรสาร0-2278-2703

ด้านหน้า ด้านหลัง

สอบถามรายละเอียดได้ที่:ฝ่ายพัสดุกองคลังกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระราม9โทร.0-2201-8360








