คูมือกระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๖
กระบวนงาน : การจัดทําคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการ
ของผูบริหารกระทรวงมหาดไทย
ในรูปแบบ Infographics

Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors

กลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คํานํา
คู มื อ เล ม นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป น การจั ด การความรู Knowledge
Management รวบรวมขอมูลความรูเ กี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอนปฏิบัติงาน ที่ฝงลึกอยูในตัวบุคคลแตไม
ปรากฏชัดแจง (Tacit knowledge) ใหกลายเปนความรูที่ปรากฏชัดแจงสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได
(Explicit knowledge) โดยนํามาถายทอดเปนองคความรูและทักษะในกระบวนงาน : การจัดทําคําแนะนํา/
แนวทางการปฏิบัติราชการของผูบริหารกระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบ Infographics เพื่อเปนคูมือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. ในการพัฒนากระบวนการทํางาน และ
ผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น สามารถสงมอบผลผลิตและการบริการที่มีคุณภาพ
ใหแกผูบริหาร ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด ๖
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูที่นําไปศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กระบวนงานดังกลาว หากผูอานพบเห็นขอบกพรอง หรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด กรุณาแจงใหกลุม
งานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.ไดทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง

กลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.
มิถุนายน ๒๕๕๙
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สวนที่สอง : ขอมูลสําคัญของกระบวนการ
ความสําคัญของกระบวนการ

1

หนวยดําเนินงาน/หนวยงานสนับสนุน

2

ผลผลิตของกระบวนการ/มาตรฐานของผลผลิต/เปาหมายผลสัมฤทธิ์

2

ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสีย

3

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ

3

ความทาทาย ความยากของกระบวนการ

4

แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)

5

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามกระบวนการที่ผานมา

5

สวนที่สาม : กระบวนการดําเนินงาน
ผัง SIPOC
คําอธิบาย SIPOC

8
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ข

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่สาม : กระบวนการดําเนินงาน
รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการ

9

เปาหมายผลผลิต

9

วิธีการปฏิบัติงาน

9

วัสดุปกรณเทคโนโลยี

9

ขอกําหนดที่สําคัญ

9

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

9

คาใชจายในการตรวจสอบ ทดสอบ และการลดคาใชจาย

10

ขอพึงระวังในการดําเนินงาน

10

สวนที่สี่ : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหการดําเนินการและการใหบริการดีขึ้น

11

การเผยแพรและนํากระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงไปสูการปฏิบัติ

11

สวนที่หา : ภาคผนวก

(1)

ภาคผนวก ก : ตัวอยางภาพการดําเนินงาน infographics ที่ผานมา

(2)

ลมใตปกที่มหาดไทย งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ
Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors
ขอแนะนําจากกระทรวงมหาดไทย ในการเตรียมประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชน เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ

ค

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่หา : ภาคผนวก
ภาคผนวก ข : วิธีการสราง Infographics

(3)

วิธีการสราง Infographics ผานเว็บไซต www.canva.com
วิธีการสราง Infographics ผานเว็บไซต www.piktochart.com
ภาคผนวก ค : แผนผัง Flow Chart

(4)

แนวทางในการออกแบบกระบวนงานการจัดทําคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติ
ราชการของผูบริหารกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ Infographics

ง

สารบัญตาราง
ตารางที่
1

หนา
SIPOC Model : กลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.
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สวนที่สอง
ขอมูลสําคัญของกระบวนการ : การจัดทําคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการของผูบริหาร
กระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ Infographics
1. ความสําคัญของกระบวนการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรมนโยบายมีหนาที่ในการอํานวยการและกํากับดูแล
การปฏิ บั ติ ร าชการของส ว นราชการระดั บกรม รั ฐ วิ ส าหกิจ จั งหวั ด กลุ มจั งหวั ด และหน ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ดวยการรับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อแปลงไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูบริหารสป.มท.มีความมุงมั่นตอการนําองคการดวยการกําหนดวิสัยทัศน คานิยม
และทิศทางขององคการที่ชัดเจน ภายใตปรัชญา “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ใหกับพี่นองประชาชน โดยผูบริหาร
สป.มท.ไดสื่อสารสั่งการ/บอกเลาประสบการณความรู/ถายทอดคําแนะนํา-แนวทางปฏิบัติราชการใหกับบุคลากรในสังกัด
ทั้งในราชการส วนกลาง สวนภู มิภาค และทองถิ่น โดยสอดแทรกผานเวทีการประชุม/สัมมนา และการตรวจ
ราชการในพื้นทีอ่ ยางสม่ําเสมอ
การสั่งการหรือการใหคําแนะนําในการปฏิบัติร าชการ เป นทั้งศาสตร และศิลป และเปนหนาที่
สําคัญอยางหนึ่งของผู บริ หารที่จะตองสรางความรู ความเขาใจที่ถูกต องให ผูใตบั งคับบั ญชาและสมาชิ กใน
องคการไดเขาใจถึงสิ่งที่ตองกระทําเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนั้นจึงจําเปนตองมีเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปนสื่อกลางในการ
ถายทอดคําสั่ง/คําแนะนําไปสูกลุมผูปฏิบัติเพื่อชวยใหผูปฏิบัติสามารถเขาใจถึงสารัตถะของเรื่องที่นําเสนอได
อยางถูกตองตรงประเด็น
ในการดังกลาวผูบริหาร สป.มท.ไดมอบหมายใหกลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. จัดทําชุด
คําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการในประเด็นเรื่องสําคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย ตามวาระโอกาสตาง ๆ ผานนวัตกรรม “Coaching Tips” โดยเลือกใชเทคนิ ค
Infographics เปนเครื่องมือในการนําเสนอคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการอยางสรางสรรค เพื่อให
สามารถเขาใจงายในเวลาที่รวดเร็ว ชวยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสําหรับในยุคไอทีที่ตองการ
เขาถึงขอมูลซับซอนมหาศาลในเวลาอันจํากัด
กระบวนการจัดทําชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการในรูปแบบ Infographics เปนการ
รวบรวมขอมูลที่เขาใจยาก หรือขอมูลที่เปนตัวหนังสือจํานวนมาก แลวนํามาสรุป วิเคราะห เรียบเรียงใหมและ
นําเสนอเปนภาพกราฟฟกในรูปแบบที่สรางสรรคดึงดูดความสนใจงายตอการทําความเขาใจ สามารถเลาเรื่อง
ไดดวยตัวเอง และสะดวกตอการนําไปเผยแพรตอใน Social Mediaโดยมีองคประกอบสําคัญ คือ หัวขอเรื่อง
และภาพที่สวยงามนาสนใจ เขาใจงาย ทําใหผูบริหาร สป.มท.สามารถสื่อสารสั่งการกับบุคลากรในสังกัดได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
Coaching Tips ของผูบริหารที่จัดทําในรูปแบบ Infographics จึงนับเปนปจจัยแหงความสําเร็จ
(Key Success Factor) อยางหนึ่ง ในการทําหนาที่ผูบริหาร สป.มท.ดานการนําองคการ ที่จะประสาน
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของกรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด กลุมจังหวัด หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรวมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยใหเกิดผล
สัมฤทธิ์และอํานวยประโยชนสุขใหประเทศชาติและประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมตาม Road Map ของ
รัฐบาล
-1-

2. หนวยดําเนินงาน คือใคร หนวยงานสนับสนุนคือใคร
2.1 หนวยดําเนินงาน คือ กลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.2 หนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย
2.2.1 กลุมผูบริหาร/กลุมผูกําหนดนโยบายไดแก รัฐบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.2.2กลุมสวนราชการ/หนวยงาน ไดแก หนวยงานผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
นโยบาย/ขอมูลขาวสาร/คําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการที่จะจัดทําในรูปแบบ Infographics
3. ผลผลิ ต ของกระบวนการ และมาตรฐานของผลผลิ ต คื อ อะไร เป า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
กระบวนการคืออะไร
3.1 ผลผลิตของกระบวนการ คือ ชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการของผูบริหารที่จัดทําใน
รูปแบบ Infographics
Infographicsมาจากคําในภาษาอังกฤษสองคําคือ Information และ Graphics คําแรกนั้น
หมายถึงสารสนเทศ หรือขอมูลที่ถูกประมวลผลและจัดระบบไวแลว สวนคําที่ 2 นั้นเปนคําที่ใชเรียกรูปภาพ
หรือลวดลายประกอบตางๆ ซึ่งสามารถปรากฏในมุมมองที่หลากหลายเมื่อรวมกันแลว Infographicsจึงเปน
การแสดงขอมูลหรือองคความรูที่ผานการสรุปยอแลวเปนแผนภาพ เพื่อใหเนื้อหาหรือขอมูลที่ตองการนําเสนอ
สามารถอานและเขาใจไดงาย Infographicsจึงมีอิทธิพลมากในการบอกเลาเรื่องราวและเปนเครื่องมือสําคัญ
เพื่อการแสดงขอมูลที่ซับซอนใหดูเขาใจงาย
3.2 มาตรฐานของผลผลิต คือคุณภาพของชุด คําแนะนํา/แนวทางการปฏิ บัติ ราชการที่จัด ทํา ใน
รูปแบบ Infographics ที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน มีความนาสนใจ เขาใจงาย
3.3 เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ คือชุ ดคําแนะนํ า/แนวทางการปฏิบัติ ราชการใน
รูปแบบInfographics ที่จัดทําแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดและผูบริหารสามารถนําไป Coaching
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ผูรับบริการ /ผูมีสวนไดเสีย คือใคร และมีความตองการอะไรบาง
4.1 ผูรับบริการ ประกอบดวย
4.1.1 กลุมผูบริหาร/กลุมผูกําหนดนโยบาย หรือผูกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ เชน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย อธิ บดี หั ว หน าหน ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิจ หั ว หน าหน ว ยงานในสั งกัด สํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เขารวมประชุม/สัมมนา/หรือรับการ Coaching
ความตองการของผูรับบริการกลุมนี้ คือInfographics ที่ผูบริหารสามารถนําไป Coaching
ถายทอดใหคําแนะนําฯไดภายในเวลาที่ตองการ โดยเปนชุด Infographics ที่มีคุณภาพ มีความนาสนใจ มีความ
ครบถวนถูกตองของขอมูล และสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4.1.2กลุมผูขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ ทั้งในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด อําเภอ ตําบล
หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน ผูใหญบาน
ความต องการของผู รั บ บริ ก ารกลุ มนี้ คื อ ต องการให ผู บ ริ ห ารถา ยทอด (Coaching)
คําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการที่มีขอมูลครบถวน/ถูกตอง/ชัดเจน/เขาใจงาย มีภาพประกอบคําอธิบาย
ที่เปนรูปธรรมสามารถเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติไดจริง
4.2 ผูมีสวนไดเ สีย คือ ประชาชน และภาคเอกชนซึ่งความตองการของผู มีส วนได เสี ยกลุมนี้คือ
ตองการใหภาครัฐพัฒนาคุณภาพชีวิต แกไขปญหาความเดือดรอน และนําบริการที่ดีมีคุณภาพไปสูประชาชน
และภาคเอกชนไดอยางสอดคลองตรงตามความตองการ
5. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการมีดังนี้
5.1 ความตองการของผูรับบริการประกอบดวย
5.1.1 กลุมผูบริหาร/กลุมผูกําหนดนโยบายตองการชุด Infographics ที่ผูบริหารสามารถ
นําไปCoaching ถายทอดใหคําแนะนําไดภายในเวลาที่ตองการ โดยเปนชุด Infographics ที่มีคุณภาพ
มีความนาสนใจ มีความครบถวนถูกตองของขอมูลและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 กลุมผูขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ ทั้งในระดับสวนกลาง จังหวัด/กลุมจังหวัด
อําเภอ ตําบล หมูบาน องคกรปกครองส วนทองถิ่น ขาราชการ พนักงานรัฐ วิสาหกิจ กํานัน ผู ใหญบาน
ตองการใหผูบริหารถายทอด (Coaching) คําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการที่มีขอมูลครบถวน/ถูกตอง/
ชัดเจน/เขาใจงาย มีภาพประกอบคําอธิบายที่เปนรูปธรรมสามารถเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติไดจริง
5.2 ความตองการของผูมีสวนไดเสียคือ ประชาชนและภาคเอกชนมีความตองการใหภาครัฐพัฒนา
คุณภาพชีวิ ต แกไขปญหาความเดื อดร อน และนํ าบริ การที่ดี มีคุณภาพไปสูป ระชาชนและภาคเอกชนได อย าง
สอดคลองและตรงตามความตองการ
5.3 กฎหมายที่เกี่ยวของอาทิเชน
-พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
-พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
5.4 ประสิทธิภาพของกระบวนการคือระดับความสําเร็จของกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอน
การทํางานที่สามารถจัดทําไดตามแผนงาน/กรอบระยะเวลาที่กําหนดไวและชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติ
ราชการในรูปแบบ Infographics ที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน มีความนาสนใจ เขาใจงาย
5.5 ความคุมคาและการลดตนทุน
การจัดทําชุดคําแนะนํา/แนวทางปฏิบัติราชการโดยใชเทคนิคInfographics สามารถใชโปรแกรม
ฟรีที่ไมตองเสียคาใชจาย โดยสามารถ Download ไดทางอินเทอรเน็ต เชน จาก www.pictochart.com
www.canva.com เปนเครื่องมือในการจัดทําก็ได ดังนั้น กระบวนงานนี้จึงมีความคุมคาและประหยัดตนทุน
ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาในการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังสามารถเผยแพรชุดคําแนะนํา/แนวทางปฏิบัติงาน
หรือ Coaching ของผูบริหาร ผานทาง Social Network เพื่อเปนคลังขอมูลเผยแพรความรูใหกับบุคลากรใน
สังกัดและประชาชนทั่วไปไดกวางขวาง ไมจํากัดพื้นที่ ไมจํากัดเวลา ประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลาในการ
ติดตอสื่อสาร ทั้งยังเปนสื่อ (media) ในการนําเสนอผลงานของกระทรวงมหาดไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
สะดวกรวดเร็วอีกดวย
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6. ความทาทาย ความยากของกระบวนการ(ตามพันธกิจ ปฏิบัติการ และทรัพยากรบุคคล)
ในกระบวนการจัดทําชุดคําแนะนํา/แนวทางปฏิบัติงานในรูปแบบ Infographics มีปจจัยดานตาง ๆ ที่
เปนความทาทาย หรือความยากของกระบวนการ ดังนี้
6.1 ผูบริหารตองใหคําแนะนํา/คําปรึกษาที่ชัดเจน ตอกระบวนการผลิตชุดคําแนะนําฯ
6.2 ผูบริหารอาจไมมเี วลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาหรือใหคําแนะนําเพิ่มเติมตอผลงาน
Infographics ที่นําเสนอในแตละครั้ง
6.3 หนวยงานที่เกี่ยวของตองใหขอมูลที่ชัดเจนแกกลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.ในเวลาที่
รวดเร็วและทันเวลาตอการใชผลิตชุดคําแนะนําฯ
6.4 ความสําเร็จของกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอนการทํางานทีส่ ามารถจัดทําไดตามแผนงาน/
กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว
6.5 ความพึงพอใจของผูบริหารที่มีตอชิ้นงาน Infographics ที่นําเสนอ
6.6 ความเขาใจของผูรับขอมูลขาวสารจากInfographics ที่ผูบริหารถายทอดคําแนะนํา/แนวทางการ
ปฏิบัติราชการ
7. แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
ในการจัดทําชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการในรูปแบบ Infographics มีแนวทางในการ
ออกแบบตาม Flow Chart ดังนี้
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8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามกระบวนการที่ผานมา
กลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.ไดนําเทคนิค Infographics มาจัดทําชุดคําแนะนํา/แนวทางการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ตั้ ง แต เ ดื อ นตุ ล าคม 2558 จนถึ ง ป จ จุ บั น (เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559) โดยสามารถจั ด ทํ า ชุ ด
คําแนะนํ า/แนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการทุกเรื่ อง ได แ ล ว เสร็ จ ตามแผนงานและกรอบเวลาที่กําหนดไว ซึ่ ง
ผูบริหารไดนําไป Coaching ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถถายทอดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการ
ให กับ ส วนราชการ หนว ยงานในสั งกัด กระทรวงมหาดไทย รวมถึงจังหวัด กลุ มจั งหวั ด กํานั น ผูใหญบ าน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับไปปฏิบัติตามภารกิจหนาที่ ซึ่งกลุมผูรับการ Coaching มีความรูความเขาใจที่
ถูกตอง สามารถนําไปเปนแนวทางการทํางานไดจริง
ทั้งนีโ้ ดยมีหลักในการสราง Infographics ใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้
8.1. เนนที่หัวขอหลักหัวขอเดียว (Focus on a single topic)สิ่งแรกที่ตองพิจารณาคือหัวขอหลักใน
การสรางอินโฟกราฟกที่จะทําใหมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่ชัดเจนของสิ่งที่จะตองทํา
ขอมูลในอินโฟกราฟกตองสั้น กระชับ ตัดทอนสวนที่ไมจําเปนออก อินโฟกราฟกจึงไมเหมาะกับการ
อธิบายอะไรยาว ๆภาพที่ใชทําอินโฟกราฟกตองเห็นแลวเขาใจงาย ไมซับซอน สวนใหญมักนิยมใชภาพใน
ลักษณะแบบราบ (Flat Design)อินโฟกราฟกที่ดีตองออกแบบใหดูเรียบงายสบายตา จัดวางองคประกอบอยาง
ลงตัว
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8.2 ออกแบบใหเขาใจงาย (Keep it simple)ตั้งแตเริ่มออกแบบขอมูลตองแนใจวาขอมูลอานแลว
เขาใจงาย ขอมูลไมอัดแนนซับซอนสับสน จนทําใหผูอานและผูชมยุงยาก ภาพที่ซับซอนจะทําใหการตีความ
ผิดพลาดไมมีประสิทธิภาพ
8.3 ขอมูลเปนสิ่งสําคัญ (Data is important)การสรางอินโฟกราฟกตองคํานึงถึงขอมูลที่เกี่ยวกับ
หัวขอเปนสําคัญ การออกแบบตองไมทําเกินขอบเขตของหัวขอซึ่งจะเปนการทําลายขอมูลที่จําเปน ตองแนใจ
วาการออกแบบเนนที่ขอมูลและรูปแบบของอินโฟกราฟก
8.4 แนใจวาเปนขอเท็จจริงที่ถูกตอง (Be sure facts are correct)การทําขอมูลใหถูกตองเปนสิ่ง
สําคัญถาไมถูกตองจะลดความนาเชื่อถือของอินโฟกราฟก ดังนั้นกอนที่จะสรางอินโฟกราฟกตองแนใจวาขอมูล
ถูกตอง ศึกษาคนควาหาขอเท็จจริงและใชขอมูลที่ถูกตอง
8.5 ใหอินโฟกราฟกเปนตัวเลาเรื่อง (Let it tell a story)อินโฟกราฟกที่มีประสิทธิภาพสามารถ
เลาเรื่องราวดวยภาพวาดหรือกราฟก ซึ่งสามารถบอกบางสิ่งบางอยางและสามารถถายทอดขอมูลไดถึงแมวา
ผูชมจะไมไดอานขอมูลมากอน
8.6 การออกแบบที่ดีทําใหมีประสิทธิภาพ (Good design is effective)การบรรยายดวยภาพ
ถามีการออกแบบที่ดีจะดึงดูดใจผูชม สิ่งสําคัญคือออกแบบอินโฟกราฟกใหเขาใจงาย ใชความคิดสรางสรรค
ออกแบบใหนาสนใจ ภาพ กราฟก สี ชนิด แบบ และชองวาง
8.7 ใชสีที่ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors)การใชสีเปนสิ่งจําเปนควรเลือกใชสีที่
กระตุนดึงดูดความสนใจผูชม ควรศึกษาทฤษฎีการใชสีดวย ใชสีใหถูกตองเหมาะสมกับหัวขอวาเราจะออกแบบ
อินโฟกราฟกใหใครชม ไมจําเปนตองทําใหมีสีสันมาก อินโฟกราฟกบางชิ้นมีสีเพียงเล็กนอยก็มีประสิทธิภาพได
8.8 ใชคําพูดที่กระชับ (Use short texts)การออกแบบภาพที่ใชในการนําเสนอ จําเปนตองสรุป
ขอความใหสั้นกระชับตรงกับจุดหมายที่ตองการนําเสนอ อาจใชแผนปายหรือขอมูลสั้นๆ มาสนับสนุนภาพ การ
ทําเรื่องราวใหดึงดูดความสนใจอาจใชตัวเลขมาสรุปเปรียบเทียบขอมูล และควรใชตัวหนังสือที่อานเขาใจงาย
8.9 ตรวจสอบตัวเลขขอมูล Check your numbers)ถานําเสนอขอมูลดวยตัวเลขผานกราฟและ
แผนผัง ตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขและภาพวาดและตองรูวาตัวเลขไหนควรใชและไมควรมีอยู ดวยวิธีนี้
จะทําใหอินโฟกราฟกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.10 ทําไฟลอินโฟกราฟกใหเล็ก (Make the file size small)ทําไฟลอินโฟกราฟกใหเล็กเพื่อให
ผูชมเขาถึงและดาวนโหลดขอมูลไดงาย และนําไปใชตอไดดีตามจุดประสงคที่ตองการ ดาวนโหลดเร็วและใช
เวลานอยในการถายโอนขอมูลใสแฟลชไดรฟ สามารถแนบไฟลสงอีเมลไปใหผูอื่น แตไมควรลดคุณภาพของ
รูปภาพควรใชไฟลที่มีคุณภาพสูงเพื่อที่จะดึงดูดผูชมสิ่งทีไ่ มควรทําในการออกแบบอินโฟกราฟก
ปจจุบันการใชอินเทอรเน็ตแพรหลายมาก คนสวนใหญจะรับขอมูลที่เขาถึงงายที่สุด ขอมูลจํานวนมหาศาลที่
แพรหลายอยูในอินเทอรเน็ต ขอมูลบางสวนออกแบบเปนอินโฟกราฟกซึ่งถูกตีพิมพออกมาใชงานดวย อินโฟ
กราฟกเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางแรงบันดาลใจมีอิทธิพลในการนําเสนอและการสื่อสารขอมูลที่ยุงยาก
ซับซอน ประสิทธิภาพของอินโฟกราฟกนั้นตองอาศัยวิธีการออกแบบที่มีพลังที่ยิ่งใหญ
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สวนที่สาม กระบวนการดําเนินงาน แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model : กลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.
กระบวนงาน : การจัดทําคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบตั ิราชการของผูบริหารกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ Infographics
ผลผลิต : ชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัตริ าชการของผูบริหาร มท.ในรูปแบบ Infographics
ตัวชี้วัดผลผลิต : รอยละของชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการที่จัดทําแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
ผลลัพธ : ผูบริหาร มท.มีชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการทีจ่ ะ Coaching ใหกรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด/อําเภอ และบุคลากรในสังกัด มท.
ตัวชี้วัดผลลัพธ : รอยละของชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการ ที่ผูบริหารนําไป Coaching
ขอกําหนดที่สําคัญ : - คุณภาพของชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการ (ความถูกตอง ครบถวน)
- ความทันตอเวลาในการนําเสนอ กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอน

ตัวชี้วัดกระบวนการ : ระดับความสําเร็จตามขั้นตอนของกระบวนงานที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
Suppliers

Input

Process

Output

กลุมผูบริหาร
S1 รัฐบาล
S2 รมว.มท.
S3 ปมท., รอง ปมท.
กลุมสวนราชการ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ
S4 หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับนโยบาย/คําแนะนํา/แนว
ทางการปฏิบัติราชการที่จะ
จัดทํา Infographics
Krs1 ผูบริหารให
คําแนะนํา/คําปรึกษาที่
ชัดเจน
Krs2 หนวยงานใหขอมูล
ที่ชัดเจนและทันเวลา

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นโยบายรัฐบาล
นโยบาย มท.
ยุทธศาสตรแผนงาน/
แนวทางการปฏิบัติ
ราชการ กฎหมาย
ระเบียบ ขอมูลดาน
เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร
ราชการ
Kri1 ขอมูลขาวสารมี
ความชัดเจน
Kri2 ไดรับขอมูล
ขาวสารที่รวดเร็ว
ทันเวลาที่ตองการใช
ทํางาน

P1 ศึกษารายละเอียดนโยบายรัฐบาล นโยบาย รมว.มท.และแนว
ทางการปฏิ บั ติ ราชการของผู บ ริ ห าร มท. โดยการเข า รว มประชุ ม
รวมกับผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
P2 วิ เคราะห / สังเคราะห ข อ มู ลนโยบายและแนวทางการปฏิ บั ติ
ราชการ เพื่อ จัดทํ ารา งคํา แนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการ และ
ขอรับคําแนะนําจากผูบริหาร
P3 ปรั บ ปรุ ง ร า งคํ า แนะนํ า /แนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
คําแนะนําของผูบริหาร
P4 จัดทําเปนรูปแบบ Infographics ในการนําเสนอคําแนะนํา/แนว
ทางการปฏิ บั ติ ร าชการในแต ล ะเรื่ อ ง และให ผู บ ริ ห ารพิ จ ารณา
ปรับปรุง/แกไขใหตรงตามความตองการ
P5 ผูบ ริหารนําเสนอผลงานดังกลา วตอ ที่ประชุม และนํา เผยแพร
ประชาสัมพันธใน Social Media เชน กลุม Line , Facebook ,
Website
Krp1 ระดับความสําเร็จในกระบวนการทํางานแตละขั้นตอนที่จัดทํา
ไดตามแผนงาน/กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว
Krp2 ผูบริหารมีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณา/ใหคําแนะนํา
เพิ่มเติมตอ Infographics ที่นําเสนอ

O1 รางคําแนะนํา/แนวทางการ
ปฏิบัติราชการ (ฉบับยกรางที่
นําเสนอใหผูบริหารพิจารณา
เบื้องตน)
O2 คําแนะนํา/แนวทางการ
ปฏิบัติราชการฉบับปรับปรุงตาม
ความตองการของผูบริหาร
O3 คําแนะนํา/แนวทางการ
ปฏิบัติราชการฉบับที่ปรับปรุง
เรียบรอยแลวและจัดทําในรูปแบบ
Infographics
Kro1 รอยละของชิ้นงานที่
สามารถจัดทําไดแลวเสร็จ มี
ความถูกตอง และนําเสนอตอ
ผูบริหารไดภายในกรอบระยะเวลา
ที่กําหนด
Kro2 รอยละของชิ้นงานที่
ผูบริหารนําไป Coaching

ทบทวนและปรับปรุง

ผูบริหาร ติดตาม กํากับ ประเมินผล
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D.Process
(D : Delivering)
D1 ผูบริหาร มท.เปนผูสง
มอบ/ถายทอดคําแนะนําฯ
ในรูปแบบ Infographics
ผานเวทีการประชุมฯ การ
สอนแนะ/อบรม/สัมมนา
D2 การสงมอบ/ถายทอด
คําแนะนํา/แนวทางการ
ปฏิบัติราชการผานทาง
Social Media เชน กลุม
Line, Facebook
Website
D3 การสงมอบผาน
เอกสารสิ่งพิมพ/หนังสือ
ราชการ
Krd เครื่องมือ/สื่อที่ใชสง
มอบ/ถายทอดคําแนะนําฯ
เปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ

Customer/Feedback
Customer
C1 กลุมผูกําหนดนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ
ราชการ ประกอบดวยผูบริหาร มท. (รมว.
มท., รมช.มท., ปมท., รอง ปมท., อธิบดี,
รัฐวิสาหกิจ, หนวยงานในสังกัด) ที่เขารวม
ประชุม
C2 กลุมผูขับเคลื่อนนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติทั้งในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
C3 ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กํานัน
ผูใหญบาน
Stake Holder
S1 ผูมีสวนไดเสีย คือ ประชาชน
S2 ภาคเอกชน
Feedback
F1 ระดับความพึงพอใจของผูบริหารที่มี
ตอชิ้นงานที่นําเสนอ
F2 ระดับความเขาใจของผูรับขอมูล
ขาวสารที่ไดรับจาการถายทอดผานชิ้นงาน

สวนที่สาม
กระบวนการดําเนินงาน
1. ผัง SIPOC(รายละเอียดตาม SIPOC Model ที่แนบ)
2. คําอธิบาย SIPOC(รายละเอียดตาม SIPOC Model ที่แนบ)
3. รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแตละขั้นตอน
3.1 เปาหมายผลผลิตชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการในรูปแบบ Infographics
ที่จัดทําแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด มีขอมูลถูกตอง ครบถวน
3.2 วิธีการปฏิบัติงานในกระบวนงานการจัดทําคําแนะนําฯ ในรูปแบบ Infographics
มีขั้นตอน/วิธีการดังนี้
3.2.1 ศึกษารายละเอียดนโยบายรัฐบาล นโยบาย รมว.มท.และแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของผูบริหาร มท. โดยการเขารวมประชุมรวมกับผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.2.2 วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อจัดทําราง
คําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการ และขอรับคําแนะนําจากผูบริหาร
3.2.3 ปรับปรุงรางคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการตามคําแนะนําของผูบริหาร
3.2.4 จัดทําเปนรูปแบบ Infographicsในการนําเสนอคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการใน
แตละเรื่อง และใหผูบริหารพิจารณาปรับปรุง/แกไขใหตรงตามความตองการ
3.2.5 ผูบริหารนําเสนอผลงานดังกลาวตอที่ประชุม และนําเผยแพรประชาสัมพันธใน Social
Media เชน กลุม Line , Facebook , Websiteและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. วัสดุอุปกรณเทคโนโลยีประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยสามารถ Download
โปรแกรมการทําInfographicไดทางอินเทอรเน็ต เชน จาก www.canva.comwww.pictochart.com เปน
ตน หรืออาจใชโปรแกรม Powerpointก็ได
5. ขอกําหนดที่สําคัญประกอบดวย
5.1 คุณภาพของชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการ ที่มีความถูกตอง ครบถวน
5.2 ความทันตอเวลาในการนําเสนอ กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอน
6. เปาหมาย/ตัวชี้วัดประกอบดวย
6.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : รอยละของชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการที่จัดทําแลว
เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ: รอยละของชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการ ที่ผูบริหารนําไป
Coaching
7. คาใชจายในการตรวจสอบ ทดสอบ และการลดคาใชจายไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
นอกเหนือจากคาใชจายดานพลังงานไฟฟา คาใชจายดานอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติราชการ
8. ขอพึงระวังในการดําเนินงาน การจัดทําชุดคําแนะนําฯ ในรูปแบบ Infographics
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มีขอพึงระวัง ดังนี้
8.1 อยาใชขอมูลมากเกินไป อินโฟกราฟกเปนการออกแบบโดยใชรูปภาพประกอบเขากับขอมูลที่เปน
ตัวหนังสือ/ตัวเลข ดังนั้นจึงควรมีตัวหนังสือ/ตัวเลขนอยกวารูปภาพหรือแบงสัดสวนของรูปภาพและ
ตัวหนังสือ/ตัวเลข ใหเทาๆ กัน
8.2 อยาทําขอมูลที่นําเสนอใหยุงยากซับซอน อยาเสียเวลาเนนขอมูลที่ไมจําเปน แตตองจัดการกับ
ขอมูลใหชัดเจนและเขาใจงาย ซึ่งมักจะทําโดยการใชกราฟ ภาพวาด และกราฟกอื่นๆ อินโฟกราฟกที่ดีจะตอง
ตอบคําถามที่ตองการบอกใหกับผูรับชมไดเขาใจ
8.3 อยาใชสีมากเกินไป เพราะจะทําใหประสิทธิภาพในการนําเสนอขอมูลนอยลง ผูอานจะไมสามารถ
อานและเขาใจเนื้อหาไดดี ควรศึกษาจิตวิทยาการใชสีที่ตัดกันดวยเพื่อคํานึงถึงสุขภาพของผูชม
8.4 อยาใสตัวเลขมากเกินไป การใชตัวเลขชวยใหการสรางอินโฟกราฟกมีประสิทธิภาพ แตอยาใชให
มากเกินไปจะทําใหผลผลิตออกมาเหมือนเปนงานวิชาคณิตศาสตร จําไววาอยาใชตัวเลขทั้งหมดในการทําให
ขอมูลยุงยากซับซอน ออกแบบตัวเลขใหงายเทาที่จะทําไดและแนใจวาขอมูลถูกตองเหมาะสมเขาใจงาย
8.5อยาสรางอินโฟกราฟกที่ไมดึงดูดความสนใจอินโฟกราฟกสวนมากจะใหความรู ประโยชน และ
ความบันเทิง มีจุดมุงหมายที่การจัดการขอมูลใหผูชมเขาใจงาย ดึงดูดความสนใจของผูชม ตองวางแผนสราง
แนวทางของเรื่องและการนําเสนอที่ดี จึงจะสามารถบอกเรื่องราวแกผูชมตามจุดประสงคที่ตั้งไวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.6อยานําเสนอขอมูลที่ผิด เพื่อใหแนใจควรตรวจสอบขอมูลสองครั้ง โดยเฉพาะการใชขอมูลทางสถิติ
ถาขอมูลผิดพลาดจะทําใหผูอานเขาใจผิด ขอมูลในอินโฟกราฟกจะตองมีความแมนยํา นาเชื่อถือ และถูกตอง
8.7อยาเนนที่การออกแบบ อินโฟกราฟกไมจําเปนตองเนนที่การออกแบบใหสวยงาม ควรเนนที่การ
นําเสนอขอมูลที่ถูกตอง การออกแบบอยางสวยงามจะไมมีประโยชนถามีขอมูลผิดพลาดหรือมีประโยชนนอย
ดังนั้นกอนสรางอินโฟกราฟกจะตองพิจารณาวามีขอมูลที่จําเปนทั้งหมดอยางถูกตอง การจัดการขอมูลสามารถ
นําเสนอไดชัดเจน แตไมไดหมายความวาจะไมสนใจการออกแบบเลย อินโฟกราฟกที่ดีจะตองเปนการ
ผสมผสานระหวางขอมูลและการออกแบบกราฟกอยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
1. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหการดําเนินการและการใหบริการดีขึ้น
1.1 กลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มีการประเมินความพึงพอใจ ความตองการของผูบริหาร
ขอรับคําแนะนํา/คําปรึกษาจากผูบริหาร เพื่อคนหาจุดเดน จุดดอย และนํามาปรับปรุงแกไขปรับปรุงเพื่อใหผล
การดําเนินงานดีขึ้น
1.2 กลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทบทวน/คนหาจุดเดน จุด
ดอย ขอผิดพลาด ปญหาอุปสรรค ในกระบวนงาน และนํามาแกไขปรับปรุงเพื่อให ผลการดําเนินงานดีขึ้น
2. การเผยแพรและนํากระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงไปสูการปฏิบัติ
2.1 กลุ มงานสนับ สนุน ปลั ดกระทรวง สป.จัดทําชุ ดคําแนะนํ า/แนวทางปฏิบั ติ ราชการในรู ปแบบ
Infographics โดยปรับปรุงแกไขใหตรงตามวัตถุประสงคของผูบริหาร และนําเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ
2.2 ผูบริหารใหความเห็นชอบตอชุดคําแนะนํา/แนวทางการปฏิบัติราชการในรูปแบบ Infographics
2.3 ผูบริหารนําชุดคําแนะนําฯ ไป Coaching ถายทอดผานเวทีการประชุม/การสอนแนะ/ การ
อบรม/การสัมมนา ตางๆ รวมทั้งผานสื่อ Social media
2.4 กลุมงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.ขอความเห็นชอบจากผูบริหาร เพื่อนําชุดคําแนะนําฯ แตละ
เรื่อง ไปเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อในรูปแบบตาง เชน สื่อสิ่งพิมพ Website : www.moi.go.th Line
Facebook
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สวนที่ 5

ภาคผนวก

(1)

ภาคผนวก ก

(2)

จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดารง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
1

แนวทางการปฏิบัติราชการสาหรับคนมหาดไทย
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการของคนมหาดไทย
 การร่างกติกา (รัฐธรรมนูญ) ใหม่
 ภาครัฐถูกคาดหวังให้เป็นมือ
อาชีพในการดูแลรักษาบ้านเมือง
 การขยายบทบาทของภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมมากขึ้น
 ชุมชนมีความสามารถ เข้มแข็งขึ้น
มีองค์กรทางการรองรับ
(สภาองค์กรชุมชน : พ.ร.บ.
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551)
 มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้้าท่วม
ซ้้าซากรุนแรงเกือบทุกภาค
 พื้นที่ป่าลดลง ทรัพยากร
เสื่อมโทรม
 ปัญหาขยะ
 มลพิษทางอากาศ หมอกควัน
 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

สถานการณ์
ช่วงเปลี่ยนผ่าน

 รัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจท้องที่/เศรษฐกิจชุมชน
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะไปอยู่บนโลก
ออนไลน์มากขึ้น
 ประชาคมอาเซียน (AC) ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ (AEC)
ด้านการเมืองและความมั่นคง (APSC)
และด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)
 ประเทศไทยติดกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (middle income trap)

 โครงสร้างประชากรของประเทศ
เข้าสู่สังคมผู้สงู อายุ แบบสมบูรณ์
 ปัญหาความขัดแย้งและความ
เหลื่อมล้้าในสังคม
 สังคมเมืองขยายตัว
 ปัญหายาเสพติดและความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3

ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการของคนมหาดไทย
สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านดังกล่าว มีผลกระทบหลายประการ
 การเปลี่ยนผ่านนี้ แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด และผลกระทบ
ก็แตกต่างกันด้วย
 ประเทศไทยจะอยู่ตรงไหน และอยู่อย่างไรในการเปลี่ยนแปลงนี้
 คนที่จะให้ค้าตอบได้ดที ี่สุด คือ คนมหาดไทยที่ทาหน้าที่บาบัดทุกข์
การเมือง
บารุงสุขอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น คนมหาดไทยจึงมีส่วนท้าให้ประเทศ
เศรษฐกิ
จ
การปกครอง
ขับเคลื่อนไปได้ด้วย
สังคม สิ่งแวดล้อม  พวกเราจึงอยูใ่ นช่วงส้าคัญของประวัติศาสตร์ประเทศไทย
 ในสถานการณ์เช่นนี้จึงมีความส้าคัญมากที่พวกเราจะได้ใช้
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายสิบปีในการดูแลประชาชน และ
เป็นช่วงเวลาสาคัญที่พวกเราจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทย
ได้ประโยชน์สูงสุดในการเปลี่ยนแปลงนี้
4

เป้าหมายประเทศไทย
ยั่งยืน

มั่นคง
มั่งคั่ง
มั่นคง

มั่งคั่ง

 ก า ร ที่ ป ร ะ เ ท ศ มี
ค ว า ม ส ง บ สุ ข
ประชาชนมี ค วาม
ปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สิน ไม่ใช้
ความรุนแรงหรือวิถี
นอกกฎหมาย

 ประชาชนมี ค วามเป็ น อยู่
ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ
เชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ กั บ
ตลาดโลก โดยเฉพาะ
ประเ ทศ เ พื่ อ นบ้ าน ใ ห้
ม า ก ขึ้ น มี ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด การภายในประเทศ
อย่างบูรณาการ

ยั่งยืน
 การค้านึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า
ในการปฏิ บั ติ ง าน รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง คนในสังคมมีความ
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่ง กันและกัน ไม่มี
ความขั ด แย้ ง มี เ หตุ ผ ล มี ค วาม
พอประมาณ และมี ภู มิ คุ้ ม กั น
ที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว
5

คุณสมบัติสาคัญของคนมหาดไทย

คุณธรรม
ยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม

จริยธรรม

วิสัยทัศน์ดี

มีจิตใจมุ่งมั่น
ในการรักษา
สิ่งที่ถูกต้อง คือ กล้าคิด
กล้าพูด กล้าท้าใน
สิ่งที่ถูกต้อง

ยกย่องเรื่องที่เป็น
ความดี ยืนหยัดใน
สิ่งที่ถูกต้องมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
6

บทบาทของคนมหาดไทย
ภารกิจและหน้าที่
งานตาม
นโยบาย
(Agenda)

คนมหาดไทย :
 รับผิดชอบงานในหน้าที่
โดยตรงของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกฎหมายก้าหนดไว้
๑๙ ปลัดกระทรวง + จังหวัด
 รับผิดชอบงานของกระทรวง
กรมต่าง ๆ ที่ไม่มีหน่วยราชการ
รับผิดชอบโดยตรงในจังหวัด

งานตาม
ภารกิจปกติ
(Function)

เชื่อมโยง

นายกรัฐมนตรี + จังหวัด

 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย
ที่ส้าคัญของนายกรัฐมนตรี
และรัฐบาล

งานในมิติของพื้นที่ (Area)
7

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด

» ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
หนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถ
เห็นภาพรวมของทั้ง
จังหวัด เห็นจุดแข็ง/
จุดอ่อน/โอกาส และ
ความเสี่ยง

» เรื่องที่ขาดสมดุลย่อม
สะท้อนออกมาผ่าน
เป็นปัญหาของจังหวัด

การสร้างความ
สมดุลของ
การพัฒนา

»เราข้าราชการมหาดไทย
จึงเป็นผู้ที่จะเห็นได้ว่า
การพัฒนาในจังหวัด
มีความสมดุลมากน้อย
เพียงใด

» เรื่องไหนที่จังหวัด
ยังขาดความ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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พ่อเมืองทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน
ที่เป็นมากกว่า “นักปกครอง”
1. พัฒนาจังหวัด
อย่างมียุทธศาสตร์
และจุดเน้นที่ชัดเจน
2. การสร้างคุณค่าและ
ความเข้มแข็งให้กับ
สินค้าหรือบริการ
ในจังหวัด
3. การให้ชุมชนเป็น
ฐานรากของ
การพัฒนา

พ่อเมือง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
“การพัฒนาจังหวัด”
อย่างสมดุล

6. ปรับกลยุทธ์และโครงสร้างการ
บริหารงานให้เหมาะสมกับ
ภาวะการขาดแคลนปัจจัยทาง
การบริหารและสถานการณ์ในพื้นที่

4. คิดถึงการเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง

5. ปรับกลยุทธ์และ
โครงสร้างการบริหารงาน
เป็นรูปแบบประชารัฐ
เพื่อให้เหมาะสม
กับภาวะการขาดแคลน
ปัจจัยทางการบริหารและ
สถานการณ์ในพื้นที่
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พ่อเมืองทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ประการแรก : พัฒนาจังหวัดอย่างมียุทธศาสตร์ (be strategic)
และจุดเน้นที่ชัดเจน
นักบริหารที่มีกลยุทธ์
จะรู้ว่าน้้าหนักความส้าคัญ
ของเรื่องต่าง ๆ อยู่ตรงไหน

มองให้ทะลุ หาให้เจอว่า
เรื่องไหนที่ท้าแล้ว
จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆ
บางจังหวัด อาจหมายถึง
• การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่
• การลดความเหลี่ยมล้้าในสังคม
การดูแลผู้ด้อยโอกาสหรือด้อยสถานะ
ทางสังคมให้ได้รับสิทธิและความ
เท่าเทียมในฐานะของความเป็นมนุษย์
• เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
• เรื่องเศรษฐกิจระดับฐานราก
• การสร้างระบบการจัดการน้้า

ผวจ.ต้องก้าหนดให้ชัดเจนว่า
ในจังหวัดมีอะไรเป็นสิ่งท้าทายส้าคัญ ๆ
ในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า
(Key challenges)

ไม่ใช่ทุกเรื่อง
กระจัดกระจาย
ต้องมีเรื่องส้าคัญ
ที่เน้นหนัก
 การดูแลความ
เป็นอยู่ทั่วไปเป็น
สิ่งที่ต้องท้าตาม
ภารกิจปกติของ
แต่ละหน่วยงาน
ในจังหวัด

เรื่องส้าคัญ ๆ ที่ต้องแก้ไข
เป็นล้าดับต้น ๆ (Priority)
เพื่อตอบโจทย์ความท้าทาย
เหล่านี้

 จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาและอะไรคืองาน
ที่ต้องท้าก่อน/หลัง
 ผมอยากทราบภายใน 1–2 เดือนว่า

 อะไรเป็นเรื่องส้าคัญ ๆ ที่พวกเราจะให้น้าหนักในการ
พัฒนาในจังหวัด
 อะไรเป็นวาระการพัฒนาหลักของจังหวัดโดยมีเหตุผล :
ข้อสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าท้าไมจึงเป็นเรื่องเหล่านี้

 อย่าลืมนึกถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
 การสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็ง
 การพัฒนาประชาชนในจังหวัดให้มีความพร้อมที่จะรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
 การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านหลังจากประชาคมอาเซียน
 การขยายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนกระจาย
ทั่วประเทศ
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พ่อเมืองทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ประการที่สอง : การสร้างคุณค่าและความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการท้องถิ่น
»การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value
added) ให้กับสินค้าหรือบริการ
ในจังหวัด
»ผลที่ตามมา คือ การเพิ่มรายได้
ขยายตลาด สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจชุมชน
» อะไรที่เป็นจุดแข็ง จุดขายของจังหวัด
ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีอยู่แล้ว หรืออาจเป็น
สิ่งที่เราอยากพัฒนาขึ้นมาใหม่
»อะไร คือ คุณค่าเพิ่ม (Value added)
ที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปใน
Product/Service champion

การสร้าง
คุณค่า
และความ
เข้มแข็ง
ให้กับ
ผลิตภัณฑ์
สินค้าหรือ
บริการ
ท้องถิ่น

» สิ่งจ้าเป็นสนับสนุนต่อห่วงโซ่คุณค่า
ของสินค้าหรือบริการนั้นต่อเนื่องได้
» สินค้าท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ขายได้
ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
ผมอยากทราบภายใน 1-2 เดือนว่า
อะไรน่าจะเป็น Product/Service
champion ของจังหวัด
 อะไรเป็น “คุณค่า” ที่ควรเพิ่มเข้าไป
 พวกเรามีแนวทางอย่างไรในการสร้าง
คุณค่าเพิ่มเหล่านี้
 มีเหตุผลข้อมูลสนับสนุน อย่างชัดเจน
ว่าท้าไมจึงเป็นเรื่องเหล่านี้
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พ่อเมืองทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ประการที่สาม : การให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นฐานรากของการพัฒนา
และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
» รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากลงไปที่หมู่บ้านที่ชุมชน
ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานที่สุดของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย

การให้หมู่บ้าน/
ชุมชน
เป็นฐานราก
ในการพัฒนา
และการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน

» หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตนเอง ทางเศรษฐกิจ
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นได้ทั้งฐานการผลิต การแปรรูป การจัดท้าวัตถุดิบ และ
การท่องเที่ยว ทางสังคมเป็นหน่วยสังคมที่ช่วยเสริมครอบครัว การดูแลชีวิต
ความเป็นอยู่ การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ช่วยเหลือดูแลกันได้
» ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกที่ส้าคัญในการจุดประกาย และจุดประเด็น
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
» ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมคิดหาความจ้าเป็นที่ส้าคัญ
ของการพัฒนา และวางแผนการปรับปรุง และพัฒนาความเจริญมาสู่ท้องถิ่น
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พ่อเมืองทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ประการทีส่ ี่ : คิดถึงการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ระดับแรก : การเชื่อมภายในจังหวัด
 การท้างานต้องร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ ให้ได้ สร้างให้เกิดการมี
ส่วนร่วมที่ไกลกว่าการร่วมรับฟังความเห็น เป็นความร่วมมือทั้งการ
คิดและการลงมือท้า
 ร่วมมือกับหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในการพัฒนาสินค้า
หรือบริการที่เป็น Champion
 ร่วมมือกับภาคสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ภายใน
จังหวัด

การสร้างความ
เชื่อมโยง

ชายแดน
เพื่อนบ้าน/
ต่างประเทศ

ระดับทีส่ อง : การเชื่อมโยงภายในประเทศ

ภายใน
ประเทศ

 เป็นการเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่น ๆ ที่ต่างมีจุดแข็งที่จะเสริมกันได้
อาจหมายถึง จังหวัดรอบข้างที่อาจร่วมมือในเรื่องของการผลิตสินค้า
และบริการ หรือการท่องเที่ยว

ระดับที่สาม : การเชื่อมโยงกับชายแดนเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศ
 ต้องคิดถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย จังหวัดในประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน สองฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน
 ขอให้เป็นการเชื่อมโยงที่มีรูปธรรมของการแลกเปลี่ยนหรือความ
ร่วมมือในเรื่องที่สอดคล้องกับจุดเน้นของจังหวัด อย่าแค่เซ็น MOU
แล้วก็ไม่มีอะไรต่อจากนั้น
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พ่อเมืองทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ประการที่ห้า : ปรับกลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงานเป็นรูปแบบประชารัฐเพื่อให้เหมาะสม
กับภาวะการขาดแคลนปัจจัยทางการบริหารและสถานการณ์ในพื้นที่

• บู ร ณาการราชการส่ ว นกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนใน
พื้นที่มาท้างานร่วมกัน
• ท้าหน้าที่ : แก้ไขปัญหาในกรอบ
อ้ า น าจห น้ า ที่ โ ด ย ต รง แ บ บ
เบ็ดเสร็จ (one stop service)
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั้งให้ค้าปรึกษาแก่
ประชาชนในการติ ด ต่ อ ส่ ว น
ราชการต่าง ๆ

ศูนย์ดารง
ธรรม
จังหวัด/
อาเภอ

กลไกการทางาน
ในพื้นที่
ศูนย์
ปฏิบัติการ
อาเภอ
ชุดปฏิบัติการ
ตาบล

• การบูรณาการราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
ผู้น้าท้องที่ และภาคประชาชนในต้าบลมาท้างานร่วมกัน
• ท้าหน้าที่ : ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาความต้องการหรือ
ข้อเรียกร้องของประชาชนในต้าบล หมู่บ้าน เพื่อด้าเนินการ
ไกล่เกลี่ย แก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือให้ได้ข้อยุติ

• นายอ้าเภอท้าหน้าที่
บูรณาการร่วมกับ
ส่วนราชการพลเรือน
ต้ารวจ ทหาร และ
ภาคประชาชนในพื้นที่
เพื่อท้าหน้าที่แก้ไข
ปัญหาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่และ
ปัญหาความมั่นคง
ภายในต่าง ๆ
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พ่อเมืองทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข : นักบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ประการที่หก : ปรับกลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับภาวะการขาดแคลน
ปัจจัยทางการบริหารและสถานการณ์ในพื้นที่
แนวทางการทางาน
ทีจ่ ะทาให้เกิดความสงบ







Civic Action (CA)
การปฏิบัติการทางพลเรือน

CA : การสร้างความไว้วางใจหรือ
การสร้างความยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
การทุ่มเทแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือประชาชน
ที่มีความทุกข์ยากตามแนวทางการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบหรือการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการด้ารงชีวิต
การช่วยเหลือครอบครัวยากจนให้ได้รับการศึกษาหรือ
ทุนสงเคราะห์
การช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีอาหารเช้า
และอาหารกลางวันรับประทาน

Military Action (MA) การ
ปฏิบัติการทางทหาร

MA : การปฏิบัติการทางทหารที่เฉียบขาด ตรงตาม
เป้าหมายจะได้การยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
 การสนับสนุนให้ผู้น้า ๔ เสาหลัก (ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ น้าศาสนา
สมาชิก อบต.และผู้อาวุโส) เป็นผู้วางกฎกติกาประจ้าหมู่บ้าน
ตามหลักกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่และหลักศาสนา
 การสนับสนุนให้ผู้น้า ๔ เสาหลักของหมู่บ้าน เป็นแกนน้าในการ
ปฏิบัติการทางยุทธการและยุทธวิธีในพื้นที่ เจ้าหน้าที่รัฐเป็นฝ่าย
ก้ากับการปฏิบัตขิ องผู้น้า ๔ เสาหลักโดยใกล้ชิด
 การมอบหมายให้ผู้น้า ๔ เสาหลัก และประชาชนในหมู่บ้าน
เป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตนเอง
 การมอบหมายให้ผู้น้า ๔ เสาหลัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่
ไปท้าความเข้าใจกับผู้ที่มีความเห็นต่างกับรัฐ โดยเริ่มจากคน
ภายในหมู่บ้าน แล้วขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปัญหา
เช่นเดียวกัน
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ลมใต้ปีก
» ไม่ บ่ อ ยครั้ ง ที่ ชี วิ ต คนเราจะมี โ อกาสสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ
ประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น ผมจึงขอให้พวกเราได้ตั้งใจและ
ทุ่มเทก้าลังความสามารถ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของพวกเรา
» ถ้าพวกเราท้าส้าเร็จในครั้งนี้ เราจะเป็นบุคคลส้าคัญของประเทศในยุคส้าคัญที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์
ชาติไทย แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างในปัจจุบัน แต่ผมเชื่อมั่นในพลังของคนไทย และเชื่อมั่นในพลัง
ของพวกเราชาวมหาดไทยทุกคน
» ผมขอเป็นก้าลังใจให้แก่พวกเราทุกคน ให้สามารถท้างานผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ โดยพวกเราจะต้อง
ไม่ทุจริต คิดไม่ชอบ หรืออาศัยอ้านาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้ว ยกฎหมายมาเป็ น
ประโยชน์ส่วนตน
» เมื่อตอนเด็ก ๆ ผมเคยสงสัยว่าท้าไมเครื่องบินที่เป็นเหล็กทั้งล้าถึงบินขึ้นสูง ได้ จนโตขึ้นถึงเข้าใจเรื่องหลัก
พลศาสตร์ ปั จจั ย ส้า คั ญประการหนึ่ ง คื อ แรงลม ใต้ ปี กที่ พ ยุง ให้ เ ครื่อ งบิ น ลอยขึ้ น ฟ้า ได้ ลมใต้ ปีก คื อ
แรงหนุนเสริมให้เครื่องบินทะยานสู่จุดหมายได้
» ผมยิ น ดี แ ละยื น ยั น ว่ า จะร่ ว มกั บ ข้ า ราชการมหาดไทยทุ ก คนเป็ น “ลมใต้ ปี ก ” ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้
กระทรวงมหาดไทยและประเทศชาติของเราได้ ก้าวไปสู่ความส้าเร็จร่วมกัน เพราะความส้าเร็จในการพัฒนา
ประเทศ จะไม่ใช่ความส้าเร็จของใครผู้ใดผู้หนึ่งแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นความส้าเร็จของประชาชนชาวไทย
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ทุกคนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :
องค์ประกอบของประชารัฐ :

“

...วิธีการที่จะบริหารงาน ด้านยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (Agenda) และงานแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (Area) รวมทั้งงานตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้ (Function) ให้
ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอจะต้องใช้การบริหารงานในรูปประชารัฐ โดยระดม
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เข้ามาร่วมกันทางาน ซึ่งได้แก่
1. ภาคราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
2. ภาคประชาชน : กานัน ผู้ใหญ่บ้าน NGOs ประชาสังคม
นักวิชาการในสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ประชาชนหรือ
ผู้ที่ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ
ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับกันในอาเภอ/จังหวัดนั้น ๆ
3. ภาคเอกชน : หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร
กลุ่มผู้ค้าปลีก ค้าส่ง หรือบริษัทห้างสรรพสินค้าในพื้นที่
สมาคม นักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ...

“

กฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2 ธันวาคม 2558
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Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :
วิธีการบริหารและติดตามงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่

“

...รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์
25 แผนงาน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบขับเคลื่อนแต่ละยุทธศาสตร์
และมอบหมายให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และนายอ าเภอท าหน้ า ที่ แ ปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในพื้นที่ เป็นการทางานเหมือนรูปแกน X และแกน Y
เพื่ อ ให้ ผู้ว่ า ราชการจัง หวั ด /นายอ าเภอ ท าหน้ า ที่ อานวยการให้เ ครื อข่ า ยประชารั ฐ ในจั งหวัด มาร่ ว มกั น
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และดูแลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ จึงให้จัดงานในจังหวัดเป็น
3 กลุ่มงาน คือ
1. งานยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (Agenda + Area)
2. งานตามอานาจหน้าทีข่ องผู้ว่าราชการจังหวัดที่กฎหมายกาหนด (Function)
3. งานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดริเริ่มขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดเดินไปข้างหน้า หรือแก้ไขปัญหาที่ค้างคามาเป็น
เวลานาน (Agenda + Function + Area)...
กฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2 ธันวาคม 2558
2/๖

“

Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :
วิธีการทางานกับประชารัฐให้ประสบผลสาเร็จ

“

...วิธีการทาให้เกิดการทางานรูปแบบประชารัฐ มีข้อแนะนา 3 ประการ
1. แบบเป็นทางการ ใช้อานาจหน้าที่ ของผู้ว่าราชการจังหวัด /นายอาเภอตามระเบียบ
กฎหมาย เพื่ออานวยการ บริหารงาน และติดตามงานต่าง ๆ ในจังหวัด/อาเภอ
2. แบบกึ่ง ทางการ โดยเชิญ หัว หน้า ส่ว นราชการจัง หวัด ภาคเอกชน ภาคประชาชน
เช่น ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ มาประชุมร่วมกับกรมการจังหวัดประจาทุกเดือน
กาหนดให้วาระการประชุมเป็นเรื่อง การแสวงหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดในมิติต่าง ๆ หรือ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมนาเสนอความเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือการพัฒนาจังหวัดร่วมกันในที่ประชุม รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน หาข้อยุติการทางานร่วมกัน และร่วม
ดาเนินการตามมติที่ประชุมหรือข้อตกลงของที่ประชุม
3. แบบไม่เป็นทางการ โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด /นายอาเภอให้ใกล้ชิดกับกลุ่มประชารัฐทุก
ภาคส่วนในจังหวัด ใช้ภาวะผู้นาของตนเองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวออกไปรับรู้ รับทราบ ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ด้วยตนเอง ร่วมงานสังคมเพื่อพบปะกับประชาชน การออกสื่อท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์
ท้องถิ่น การเขียน social media เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องภายในจังหวัด สิ่งเหล่านี้
จะทาให้เกิดความศรัทธา การยอมรับ และความน่าเชื่อถือในตัวผู้ว่าราชการจังหวัด /นายอาเภอ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทางานร่วมกัน...
กฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3/๖

“

Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

“

...แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด
มีข้อแนะนาดังนี้
1. ปัญหาความเดือดร้อนที่มีหน่วยงานผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่ระเบียบ
กฎหมายกาหนดไว้ในพื้นที่อาเภอ/จังหวัด ให้หน่วยงานนั้นดาเนินการแก้ไข
ปัญหาทันที โดยผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอ ทาหน้าที่กากับติดตามผล
อย่างใกล้ชิด
2. ปัญหาความเดือดร้อนทีม่ ีหน่วยงานรับผิดชอบแต่ไม่ใช่ส่วนราชการทีอ่ ยู่ในสายบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้บูรณาการร่วมกับการทางานของศูนย์ดารงธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
3. ปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใด ๆ ในอาเภอ/จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบ
รายงานกระทรวงมหาดไทย หรือติดต่อกับ ศปก.มท. ให้ทราบ เพื่อประสานกับส่วนราชการในส่วนกลางที่มีอานาจ
หน้าที่รับผิดชอบให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว หรือรายงานผู้บังคับบัญชาในส่วนกลาง เพื่อดาเนินการสั่งการ
ต่อไป...
กฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4/๖
2 ธันวาคม 2558

“

Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

“

...ในสภาวะเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัย
สาคัญในการทารายได้ให้กับ ประเทศ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอได้ให้
ความส าคั ญกั บการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของ
จังหวัดให้มีลักษณะ ดี เด่น ดัง โดยให้ระดมทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ร่วมกันพัฒนา
ท าให้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วมี อ งค์ ป ระกอบส าคั ญ 3 ประการ คื อ

“

สะอาด สะดวก ปลอดภัย...

กฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2 ธันวาคม 2558
5/๖

Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :
วิธีการบรรยายสรุปที่ได้ใจความสาคัญ

“

...เมื่อผู้บริหารของรัฐบาลออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่
หรื อ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอ เตรียมการบรรยายสรุป
ใน 3 หัวข้อ ดังนี้
1. สภาพทั่วไปของพื้นที่ โดยกล่าวถึงความเป็นอยู่และการ
ประกอบอาชีพของประชาชน หรือปัญหาสาคัญที่มีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
2. นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนามาปฏิบัติในพื้นที่โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในจังหวัดอย่างไร ได้แก้ไขปัญหาของจังหวัดตามข้อ ๑ ได้หรือไม่ อย่างไร โดยยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม

“

3. ผลของการดาเนินงานตาม ข้อ ๒ มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างไร หรือ ได้แก้ไข
ปัญหาไปมากน้อยเพียงใด หากยังมีอุปสรรค ให้รายงานถึงความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยเหนือต่อไป...
กฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2 ธันวาคม 2558

6/๖

Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :
การเผชิญและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
11 ธันวาคม 2558

๑

• สถานการณ์โลกด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสภาวะอากาศผันแปร
ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยชะลอตัว
• ประเทศไทยประสบภัยแล้ง
• ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
• อานาจซื้อ-ขาย และบริโภคของประชาชนลดลง

งาน
สัมฤทธิ์ผล
ประชาชน
พึงพอใจ

๔

๒

ประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัด/
นายอาเภอ :
ผู้อานวยการ (Director)/
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent)

ใช้วิธีการ : สร้างการรับรู้ แนะนา สนับสนุน

1. กินอยู่อย่างพอเพียง
2. การทาการเกษตรผสมผสานกับการปศุสัตว์/ประมง โดยการรวม
เป็นกลุ่มเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
3. การทาการเกษตร การหาของป่า โดยไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ควบคูก่ ับการดูแลรักษาป่าตามโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้
4. การทาไร่นาสวนผสมตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่หรือโครงการ
ทานา 1 ไร่ ได้ 1 แสน

๓

กลุ่มประชารัฐที่ควรบูรณาการ
เข้ามาแก้ไขปัญหา :

1. ภาคราชการ รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
2. ภาคประชาชน : มูลนิธ/ิ สถาบัน/ศูนย์
ศึกษาการเรียนรู้ตามพระราชดาริหรือ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งโครงการ
พระราชดาริ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน NGOs
ประชาสังคม สถาบันการศึกษาในพื้นที่
ปราชญ์ชาวบ้านหรือประชาชนที่ประสบ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ
3. ภาคเอกชน : หอการค้า สภาอุตสาหกรรม
ชมรมธนาคาร บริษัทห้างสรรพสินค้า
ในพื้นที่ กลุ่มผู้ค้าปลีก ค้าส่ง หรือสมาคม
นักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ

5. การปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยแทนการทานาปรัง
6. การทาอาชีพปศุสัตว์หรือการปลูกพืชเสริมระหว่างแปลงพืชหลัก
ซึ่งราคาผลผลิตตกต่า
7. การประกอบอาชีพใหม่นอกภาคการเกษตร
8. การอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุน
การผลิต
9. การแนะนาให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามมาตรการช่วยเหลือ
ความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ตาบลละ 5 ล้าน/โครงการพัฒนา
อาชีพตามความต้องการของเกษตรกร

อานาจเจริญ

ยโสธร

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

การเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ความเป็นมา
• 7 ตุ ล า ค ม 2 5 5 8
นายกรัฐมนตรีประชุมหารือ
และมีมติให้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ
และเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัด
แ ล ะ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด อ ย่ า ง
ต่อเนื่องสม่่าเสมอ เพื่อเร่งรัด
ด่ า เนิ น การตามมาตรการ
ของรัฐบาล

มติ ครม. 22 ก.ย.58
• ให้ ผวจ. แต่ ง ตั้ ง คณะท่ า งาน
ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยให้เชิญ
กรอ.จังหวัด และหน่วยทหารใน
พื้ น ที่ (ฝ่ า ยความมั่ น คง คสช.)
เข้าร่วมเป็นคณะท่างานฯ

๔

๑
๒
๓

พิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
ประชาชน
ติดตามประเมินผลโครงการให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส
เสนอแนะแนวทางต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
และในการแก้ไขปัญหามาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ให้รายงานความก้าวหน้าการด่าเนินการให้
ฝ่ายเลขานุการ กรอ. (สศช.) ทุก 15 วัน
เพื่อรวบรวมและสรุปผลให้ นรม. ทราบต่อไป

ข้อเสนอของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. รัฐบาลได้ก่าหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในส่วนที่เป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ทุกระดับ การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมและการกระตุ้นการลงทุน
รวมทั้งบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะภัยแล้ง
2. เห็นควรให้มีการจัด กรอ.ภาคในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

การเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
าคัญเร่งด่วนเพื่อ
๑ มาตรการส่
ช่วยเหลือเกษตรกรและคน ๒
ยากจนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

3,212.960 ลบ.

๕

โครงการที่ลงในพื้นที่จังหวัด (Input)
โครงการสนั บ สนุ น การ
โครงการส่งเสริมความ
จั ด ห า เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล
เป็นอยู่ระดับต่าบล
ก า ร เ ก ษ ต ร ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม
(ต่าบลละ 5 ลบ.)
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

๓

254.280 ลบ.

มาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของประชาชนผู้มี
รายได้ น้ อ ย (กองทุ น
หมู่บ้าน)

๖

36,275 ลบ.

มาตรการการเงินการคลั งเพื่ อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs)

๗

๔

การด่าเนินงาน ตาม
มาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาล (โครงการละ
ไม่เกิน 1 ลบ.)

40,000 ลบ.

โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการ
ของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทา
ผลกระทบภัยแล้ง + 8 มาตรการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระบวนการ (Process)
• ผ่านคณะท่างานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ประกอบด้วย หน่วยงานราชการในพื้นที่ + กรอ.จังหวัด/ภาคเอกชน + หน่วยทหารในพื้นที่ (ฝ่ายความมั่นคง
คสช.) หรือ
• คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการในระดับจังหวัด

ผลสัมฤทธิ์

1. แต่ละโครงการสามารถตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของประชาชนและ
เอกชนได้อย่างไร
2. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร
3. เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 พยายามตอบค่าถามให้ครบทั้ง 10 ประเด็น ทั้งนี้การน่านโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดให้มีการประเมินผล
ทุก ๆ 3/6/9/12 เดือน
 ก่าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความซ้่าซ้อน/รวดเร็ว
 ต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์ภายใน 3 เดือน ประชาชนพึงพอใจ ลดข้อขัดแย้ง และบังเกิดผลทั้ง 10 ประการ ดังนี้

๓

๑

๒

บรรเทาภัยแล้ง/
ลดใช้น้า

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการปลูกพืชด้วย
ความสมัครใจ

ให้คานึงถึงพืช
เศรษฐกิจอื่นๆ
ด้วย

๔
ลด Demand/
Supply
สาคัญที่สุด

๕

การสร้าง Value
chain

ผลการขับเคลื่อนตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

๖
การสร้างความ

เข้มแข็ง sme
social business

๗
สหกรณ์

๘
ธุรกิจ start up

๙
ยั่งยืนช่วยเหลือ
ตัวเองได้

๑๐
เพิ่มอาชีพ/รายได้

กระบวนการและกลไกการทางาน
กระบวนการและ
กลไกการทางาน
งหวัดและ คสช.จะต้องรับทราบและมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการที่เสนอ
๑ กรอ.จั
รวมทั้งการติดตาม

๒

ผวจ.ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ (area based) จะขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
ในทุกระดับ SMEs การกระตุ้นการลงทุน รวมทั้งบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไร โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดังนั้น ผวจ.จะต้องรู้งบประมาณ ทุกกระทรวงและทุกประเภท
ที่ลงในพื้นที่และท่าหน้าที่ก่ากับ ติดตาม

๓

ต้องสามารถตอบได้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ลงในพื้นที่ภาคเอกชนรับรู้รับทราบหรือไม่
โครงการต่างๆ ได้แก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของชาวบ้านหรือไม่ ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถลดแรงกดดัน
ในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรมีงานท่ามีรายได้ ให้มีการน่าเสนอ กรณีตัวอย่างโครงการที่ประสบความส่าเร็จ
ที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณไปให้

๔

ให้น่าเสนอปัญหาอุปสรรคที่เป็นจริงในพื้นที่โดยให้ภาคเอกชนเป็นผูน้ ่าเสนอ ขออย่าให้มีการเสนอโครงการ
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่ใช่เวทีนี้

การจัดการประชุมในพืน้ ที่
หน่วยทหารในพื้นที่ 10 คน
(ฝ่ายความมั่นคง คสช.) ได้แก่
แม่ทัพภาคที่ 2
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6

(1) คกก. กรอ.จังหวัด/ภาคเอกชน จังหวัดละ 10 คน
(2) ข้าราชการ
จังหวัดละ 8 คน
(3) sme
จังหวัดละ 3 คน
(๔) กองทุนหมู่บ้าน
จังหวัดละ 3 คน
(๕) ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดละ 1 คน
รวมจังหวัดละ 25 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม xx คน
คณะกรรมการ
กรอ.ส่วนกลาง
จ่านวน 29 คน

ผู้เข้าร่วม
ประชุม

ประกอบด้วย รมต.สร.
(นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ)
เลขา ครม. ทป.นรม. เลขาธิการ
ครม. โฆษกประจ่า ผอ. กองทุน
หมู่บ้าน ผอ. ส่านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน ประธานมูลนิธิ
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ผอ.พอช.
เป็นต้น

ลาดับการดูงาน
ภาคเช้า
ให้ ผวจ.อุบลราชธานี
กาหนดพื้นที่ดูงาน ใน 2 – 4 จุด
1. ต้องตอบโจทย์ในเรื่องการขับเคลื่อน
การส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่
2. ต้องตอบโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดย sme
3. ต้องตอบโจทย์ของกองทุนหมู่บ้าน
4. ตอบโจทย์เรื่องภัยแล้ง
หมายเหตุ : การเตรียมพื้นที่ดูงาน 2 - 4 จุด
จะต้องค่านึงถึงระยะเวลาในการเดินทางด้วย

กลางวัน

ภาคบ่าย

การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
1. เลขา สศช. กล่าวน่าในภาพรวม
รับประทาน 2. ผวจ.อบ. ในฐานะตัวแทนกลุ่มจังหวัดน่าเสนอ
อาหาร
กระบวนการด่าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
กลางวัน
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ การกระตุ้น
ที่มหาวิทยา
ลัยราชภัฏ
เศรษฐกิจ กองทุนหมู่บ้าน และภัยแล้ง (ใช้เวลา
อุบลราชธานี
20 นาที)
หรือพื้นที่อื่น 3. ตัวแทน กรอ.กลุ่มจังหวัด/ภาคเอกชนที่คัดเลือก
ที่จังหวัด
น่าเสนอความคิดเห็นของภาคเอกชนว่า
เห็นสมควร
มาตรการต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่
รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. นายกรัฐมนตรีและคณะซักถาม/สั่งการ
5. ลธ. สศช. สรุปภาพรวมของการศึกษาดูงาน

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระบวนการทางานในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้

๑

๒
๓

ผวจ. ต้องรู้ข้อมูลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดทุกมาตรการและในพื้นที่ที่ก่าหนด สามารถตอบโจทย์ของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไร และแยกแยะให้ได้ว่าเป็นโครงการด้านใด เช่น ด้านภัยแล้ง ปรับเปลี่ยนอาชีพ ลดความ
ขัดแย้ง การแก้ปัญหาข้าวหรือผลผลิตส่าคัญของจังหวัด เป็นต้น
เป็นการท่างานร่วมกันของ ผวจ. กับ กรอ.จังหวัด มาตรการต่าง ๆ ทีล่ งไปจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างไร
ในรอบ 3/6/9 และ 12 เดือน และอาจส่งผลต่อยุทธศาสตร์จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดอย่างไร ให้น่าเสนอตัวอย่าง
เกษตรกรที่สมัครใจและประสบความส่าเร็จ เช่น กลุ่มท่านาข้าวหอมมะลิประสบปัญหาไม่มีรถไถนา ต้องจ่ายค่าไถนา
ร้อยละ 27 ของต้นทุนท่านา เครื่องด่านา อยู่ในโครงการต่าบลละ 5 ล้านบาทหรือไม่ หรือซื้อเครื่องด่านาในโครงการ
ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ตอบโจทย์ของชาวบ้านได้หรือไม่
การน่าเสนอปัญหาอุปสรรคและความต้องการ ควรให้ กรอ.จังหวัด น่าเสนอแทน ผวจ. ไม่ควรเสนอความต้องการที่
เป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น อุบลราชธานีโมเดล ภาคเอกชนต้องสะท้อนว่าโครงการที่รัฐลง
ไปสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจ ลดความขัดแย้ง ลดแรงกดดัน มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้หรือไม่ เพราะอะไร ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

้ว่าราชการจังหวัดต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานโครงการส่าคัญของรัฐบาลด้วย เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การสร้าง
๔ ผูความปรองดองสมานฉั
นท์ ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ สามารถตอบค่าถามของนายกรัฐมนตรีและคณะได้
จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อ่านาจเจริญ ได้ก่าหนดพื้นที่ส่าหรับให้นายกรัฐมนตรีและคณะได้ตรวจ
๕ ขอให้
เยี่ยมด้วย

แนวทางในการแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ตามมติ ครม. 22 กันยายน 2558

๑

ให้ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตามข้อเสนอของ กกร.จานวน 22 คน

1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
3) ประธานหอการค้าจังหวัด
4) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
5) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
6) ประธานชมรมธนาคารจังหวัด
7) คลังจังหวัด
8) พาณิชย์จังหวัด
9) อุตสาหกรรมจังหวัด
10) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
11) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
12) ท้องถิ่นจังหวัด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แนวทางในการแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตามมติ ครม. 22 กันยายน 2558

๑

ให้ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตามข้อเสนอของ กกร.จานวน 22 คน
(ต่อ)

13) ประชาสัมพันธ์จังหวัด
14) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 1 คน
15) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 1 คน
16) ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด
17) หัวหน้าส่านักงานจังหวัด
18) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส่านักงานจังหวัด
19) เลขาธิการหอการค้าจังหวัด
20) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
21) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
22) เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แนวทางในการแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตามมติ ครม. 22 กันยายน 2558

๒
ให้มีผู้แทนจากฝ่าย
ทหารในพื้นที่

๓
ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องใน
4 กลุ่ม คือ

๔

ส่าหรับคณะท่างานที่จังหวัดตั้งขึ้นในการพิจารณา
อนุมัติแต่ละโครงการ เช่น คณะท่างาน กยจ.
คณะท่างานต่าบลละ 5 ลบ. ก็ให้คงไว้ และกรณีที่มี
การจัดตั้งศูนย์อ่านวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติ
ภัยแล้งระดับจังหวัดปี 2558/59 ของ กษ. ให้มีการ
จัดประชุมพร้อมกันกับคณะท่างานขับเคลื่อน
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

1) โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน (โครงการ กยจ. เครื่องจักรกล
การเกษตร โครงการละ 1 ล้านบาท และโครงการต่าบลละ 5 ล้านบาท)
2) โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ (กองทุนหมู่บ้าน, SMEs)
3) โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
4) โครงการอื่นตามนโยบายของรัฐบาล
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วิธีการสราง Infographics
การสราง Infographics (Information + Graphics) เปนการนําขอมูลมานําเสนอในรูปแบบตางๆโดยใช
ความคิดสรางสรรคมาออกแบบ เพื่อใหเขาใจไดงาย และมีความนาสนใจสามารถดึงดูดใหคนสนใจ โดยใชภ าพ
ลายเสน สัญลักษณ กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ ไดอะแกรม เหลานี้มานําเสนอแทนขอมูลที่เปนตัวอักษร ซึ่ง
นอกจากจะชวยลดเวลาการอธิบายขอมูลแลว การนําเสนอขอมูลแบบ Infographics นั้นทําใหเขาใจในขอมูลได
งายขึ้น มีความสวยงาม แปลกใหม และทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกวาการใหขอมูลแบบเดิมๆ ในการทํา
Infographics ที่ดีนั้นผูจัดทําควรศึกษาขอมูล แลวนํามาจัดกลุมหรือคิดขั้นตอนการเลาเรื่องอยางสรางสรรค โดย
จะตองจัดลําดับขอมูลและออกแบบโครงสรางใหเรียบรอย
โดยสามารถเขาไปเลือกออกแบบ Infographics ไดตามเว็บไซตเชน https://www.canva.com ,
https://piktochart.com/ แ ล ะ https://venngage.com/ เ ป น ต น โ ด ย ส ว น ใ ห ญ แ ล ว จ ะ นิ ย ม ใ ช
https://www.canva.com เพราะมีลูกเลนที่หลากหลายและสามารถเลือกรูปแบบไดมากกกวาเว็บไซตอื่นๆ ที่มี
ขอจํากัดเรื่องคาใชจาย และการสมัครสมาชิก
วิธีการสราง Infographics ผานเว็บไซต https://www.canva.com
1. เขาสูเว็บไซต https://www.canva.com เมื่อเขาสูเว็บไซตแลว คลิก Start Designing

2. หลังจากนั้นจะปรากฏรูปแบบ Layouts ใหเลือกใช

3. แตหากตองการตั้งคาและออกแบบดวยตนเองใหคลิก Canva ตรงมุมซายดานบน

แลวคลิก Create a design
4. เลือกรูปแบบสื่อที่ตองการนําเสนอขอมูล เชน Social Media , Presentation , Poster , Blog Graphic
และ A4 โดยหากเลือกรูปแบบแลวจะมีการตั้งคาขนาดใหโดยอัตโนมัติ

5. เมื่อเลือกรูปแบบเรียบรอยแลว สามารถเลือกสีพื้นหลัง Infographics ไดโดยคลิก BKGROUND บนแถบ
ดานซาย ซึ่งจะมีทั้งพื้นหลังที่มีลวดลายและไมมี บางแบบอาจมีคาใชจายเพิ่มเติม

6. เมื่อเลือกพื้นหลังเรียบรอยแลว สามารถเพิ่มชื่อเรื่องไดที่เมนู TEXT ซึ่งจะมีลูกเลนชื่อเรื่องที่หลากหลายทํา
ใหมีความนาสนใจเพิ่มมากขึ้น คลิกเลือกรูปแบบลูกเลนตามตองการ แลวรูปแบบหัวเรื่องจะแสดงขึ้นมา
บน Infographics

7. ใหคลิกที่ตัวหนังสือ กด Delete เพื่อลบชื่อเรื่องเกาออก เปลี่ยนชื่อตามตองการ เลือกรูปแบบตัวอักษร
ขนาด และสี ตามตองการ ปรับตําแหนงโดยคลิกแลวลากขอความไปยังตําแหนงที่ตองการ

8. หากตองการเพิ่มขอความรายละเอียด คลิก Add a little bit of body text แลวเพิ่มขอมูลตามตองการ
โดยใชวิธีเชนเดียวกันกับการใสชื่อเรื่อง

9. หากต อ งการตกแตง Infographics ดวยสัญลัก ษณ รู ป ภาพ ไดอะแกรม กราฟ ต า งๆ ใช เครื่ องมื อ
ELEMENT เมื่อเขาไปในเครื่องมือแลวจะพบเมนูเครื่องมือตางๆ ที่สามารถแทรกลงไปได ไดแก รูปราง
รูปภาพ กรอบงาน ลายเสน สัญลักษณตางๆ แผนภูมิ เปนตน

10. เมื่อจัดรูปแบบงาน Infographics เสร็จเรียบรอยแลว สามารถบันทึกผลงานโดยเขาไปที่ File ตรงมุมซาย
ดานบน คลิก Save เพื่อบันทึกไวแกไข

11. หากตองการพิมพผลงาน ใหเลือก Download ดานมุมขวาบน แลวเลือก PDF : For print หรือหาก
ตองการบันทึกเปนรูปภาพเพื่อนําไปเผยแพรประชาสัมพันธในสื่อ Social Media ใหเลือก Image : High
quality (png)

วิธีการสราง Infographics บน https://www.piktochart.com/
1. เมื่อเขาสูเว็บไซตแลวคลิกที่ Start For Free เพื่อเริ่มออกแบบ

2. จากนั้นจะปรากฏ Layouts ใหเลือก หากตองการสราง Layouts ของตนเองใหคลิกที่ Create a
new piktochart

3. จากนั้นจะแสดงรูปแบบการนําเสนอใหเลือกใหคลิกเลือกตามรูปแบบที่ตองการ

4. เมื่อเลือกรูปแบบแลวจะปรากฏหนาตางดังภาพ หากตองการเพิ่มพื้นหลังใหเลือก BACK-GROUND
บนแถบซายมือ เพิ่มสีพื้นหลัง คลิกที่Color จากนั้นหากตองการเพิ่มลวดลายใหกับพื้นหลังเลือก
BACKGROUND IMAGE หากตองการปรับความคมชัดใหเลือก Opacity

5. จากนั้นคลิกที่ TEXT บนแถบเมนูดานซายมือ เลือกรูปแบบขอความโดยเลือก TEXT FRAME หากไม
ตองการรูปแบบของกลองใหเลือกรูปแบบดานบน TEXT FRAME ตามตองการ

6. เมื่อพิมพขอความและจัดวางรูปแบบตามตองการแลว สามารถตกแตงไดโดยเลือกคลิกที่เมนู
GRAPHICS แลวเลือกองคประกอบตางๆที่ตองการโดยเลือกใชเครื่องมือตางๆในเมนู GRAPHICS

7. เมื่อทํางานเสร็จเรียบรอยแลว บันทึกขอมูลโดยกด SAVED บนแถบเมนูดานบนขวามือเปนการบันทึก
ออนไลน

8. หากตองการบันทึกขอมูลในเครื่องใหคลิก DOWNLOAD แลวเลือกรูปแบบที่ตองการวาตองการ
บันทึกเปนไฟลรูปภาพ หรือ .pdf เมื่อเลือกแลวคลิก DOWNLOAD เปนอันเสร็จสิ้น
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แนวทางในการออกแบบกระบวนงานการจัดทํ
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