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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ศกึ ษา (1) แนวคิดและวิสยั ทัศน์การบริหารแบบ
บู ร ณาการของกรมการปกครองผ่ า นบทบาทหน้ า ที่ แ ละการด าเนิ น งานของ
นายอาเภอ (2) ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงบทบาทและภารกิจจากนักปกครอง
สู่นักบริหารการปกครอง และ (3) แนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการระดับ
พื้น ที่อ าเภอ โดยเฉพาะรูป แบบการน าสื่อ สารสนเทศมาใช้ท งั ้ ภายในหน่ ว ยงาน
ระหว่างหน่ วยงาน ชุม ชนหมู่บ้าน ภาคประชาสัง คมและเครือข่าย ในกรอบการ
เสริม สร้า งศัก ยภาพเศรษฐกิจ ชุ ม ชนหมู่บ้า น ใช้ก ารวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพจากข้อ มู ล
เอกสาร และการสัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
*งานวิ จยั นี้ ได้รบั ทุนอุดหนุนจากมหาวิ ทยาลัยรามคาแหง โดยสถาบันวิ จยั และพัฒนา ประจาปี งบประมาณ
2564
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อดีตผูบ้ ริหารกรมการปกครอง นายอาเภอและอดีตนายอาเภอทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ าน
ดีเด่น ผลการวิจยั พบว่า (1) แนวคิดและวิสยั ทัศน์ของกรมการปกครองในการบริหาร
จั ด การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนมาจากนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การปฏิรูประบบการ
บริหารงานภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ โดยนโยบายและวิสยั ทัศน์ ของกรมการ
ปกครองมีค วามสัม พันธ์กับนายอาเภอในฐานะหัวหน้ าหน่ วยปกครองอาเภอซึ่ง
น าไปสู่ก ารก าหนดแนวทางการบู ร ณาการในพื้น ที่แ ละการท างานร่ ว มกับ ส่ ว น
ราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน (2) ผล
ทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงบทบาทในฐานะหน่ วยปกครองซึ่งให้ความสาคัญกับ
มิตคิ วามมันคง
่ ได้นามาสู่การให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ
ชุมชนหมู่บา้ นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชน และ (3) การบูรณา
การการทางานของหน่ วยปกครองอาเภอนัน้ สื่อโซเชียลมีเดียได้ถูกนามาใช้ในการ
บริ ห ารจัด การทัง้ ในด้ า นการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การสร้ า งความเข้ า ใน
กระบวนการดาเนินงาน

คาสาคัญ: การบริหารจัดการแบบบูรณาการ; กรมการปกครอง; วิถใี หม่
Abstract
The purposes of this research are to study (1) models and visions
that brought roles, duties and process of responsibilities of chief districts officer
in terms of regional leader executive, (2) environmental effects occur from
changing of government to governance roles and mission, and (3) model of
using mass media communication in practicing of regional integration
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management among inter-organizations and intra-organizations, also social
communities, and all networks. The qualitative method used in the research
for documentary and interviewing governors, ex-governors, ex-DOPA
administrators, chief district officers and ex-chief in Diamond Ring Program.
The finding were (1) DOPA concept and vision of integration management in
developing and promoting community economy derived from National Policy,
policy of Ministry of Interior, NESDB, National strategic plans, and Bureaucratic
Reforms, DOPA policy and vision related influent on chief district officers in
terms of chief of governance in the districts which could lead governance to
the areas and could work hand in hand with local authorities. (2) changing
from government to governance that could keep social security in command
and also keeping processes of administration of laws and regulations that could
promote potential of communities’ economy and increasing of people revenue,
and (3) Social mass media communications plays important role in changing
both driving and resisting to change and for releasing and understanding in
administration processes.

Keyword: integration management; DOPA; new normal
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บทนา
ในงานศึก ษาการบริห ารงานแบบบู ร ณาการของหน่ ว ยงานราชการ
โดยเฉพาะส่ ว นภู ม ิภ าค ได้แ ก่ จัง หวัด อ าเภอและท้อ งถิ่น ที่พ บส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
การศึกษาเกีย่ วกับการบรูณาการของส่วนราชการโดยเน้นการบริหารจัดการระหว่าง
หน่วยงาน ดังนัน้ จึงเป็ นงานศึกษาทีพ่ บประเด็นต่างๆ อาทิ ปั ญหาด้านประสิทธิภาพ
ปั จจัยที่ทาให้ไม่ประสบความสาเร็จในการบูรณาการ เช่น การขาดเอกภาพการ
บริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด การทับซ้อนในบทบาทและอานาจหน้าที่
ความไม่เข้าใจระหว่างหน่ วยงาน การสื่อสาร การมีเป้ าหมายเดียวกั น ขัน้ ตอนและ
กระบวนการ ระเบียบ คาสัง่ และกฎหมาย ในขณะทีค่ วามสาเร็จของการบริหารที่
พบเช่น (1) การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรเอกชน มีการกากับ ติดตามและประเมิน ผลที่
ต่อเนื่อง (2) การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งโดยกระบวนการมีส่วนร่ม (3) การพัฒนา
ระบบบริหารเบ็ดเสร็จในทีเ่ ดียว (3) การรวมระบบถ่วงดุลอานาจกับการประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพ และดาเนินงานภายใต้การกาหนดระบบปฏิบตั งิ านโดยผูเ้ กี่ยวข้อง
จากหน่ วยงานต่างๆ (4) การจัดสรรเงินให้แก่จงั หวัดในรูปคณะกรรมการเพื่อทาให้
เกิดการประสานความร่วมมือร่วมกับหน่ วยงานราชการของจังหวัด (5) การมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบข้อมูลการบริหาร (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546 และ
วิชิตร์ แสงทองล้วน, 2561) นอกจากนี้ยงั เกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านกลยุทธ์ ปั จจัย
ค่านิยมหรือเป้ าหมายรวม ปั จจัยด้านบุคลากร เป็ นต้น (พสกร ทวีทรัพย์ และคณะ,
2561)
จากทีก่ ล่าวข้างต้น งานวิจยั ส่วนใหญ่เน้นไปทีก่ ารศึกษาปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการบริหารงานแบบบูรณาการในระดับกว้าง ในขณะทีง่ านวิจยั นี้มงุ่ ไปสูก่ ารค้นหา
ปั จจั ย การบู ร ณาการในพื้ น ที่ อ าเภอซึ่ ง เป็ นการน านโยบายจากรั ฐ บาล
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กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดไปสู่การปฏิบตั ิในพื้นที่โ ดยมี
นายอาเภอเป็ นผูน้ าการปฏิบตั ิ โดยเน้นเฉพาะพืน้ ทีอ่ าเภอได้รบั การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านดีเด่นระหว่างปี พ.ศ.2559-2563 ทัง้ นี้เป็ นผลจากวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ของกรมการปกครองทาให้เปลี่ยนแปลงจากการมุ่งเน้น “การปกครอง” ไปสู่ “การ
บริหารการปกครอง” (ธรรมาภิบาล-Good Governance) โดยเน้ นประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางในฐานผูร้ บั บริการ (จุมพล หนิมพานิช, 2550) รวมถึงการสนับสนุ นและ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนหมู่บา้ นด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในประเด็นหลังนี้ในระดับพืน้ ที่
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของอาเภอและนายอาเภอเป็ นปั จจัยสาคัญในการบูรณาการ
การดาเนินงานภายใต้ภารกิจดังกล่าวอย่างมากโดยเฉพาะมิตดิ า้ นเศรษฐกิจชุมชน
หมู่ บ้ า น ซึ่ ง มิไ ด้ ใ นอดี ต มิไ ด้ เ ป็ นภารกิ จ หลัก แต่ อ ย่ า งใด (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563)
สาหรับงานวิจยั เกีย่ วกับการบูรณาการกรมการปกครอง จังหวัดและอาเภอ
ในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนพืน้ ทีห่ มู่บา้ นนัน้ ไม่ปรากฏชัด
แต่อย่างใด ดังนัน้ จึงมุง่ หวังว่างานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ทงั ้ ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และวงการวิชาการ

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1) เพื่อศึกษาแนวคิดและวิสยั ทัศน์ท่นี าไปสู่การบริหารจัดการแบบบูรณา
การของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยผ่านบทบาทหน้าทีแ่ ละการดาเนินงาน
ของนายอาเภอในฐานะนักบริหารระดับพื้นที่ในการพัฒนาและส่งเสริม ศัก ยภาพ
เศรษฐกิจชุมชนหมูบ่ า้ น
2) เพื่อศึกษาผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจจากนัก
ปกครองสู่นักบริหารการปกครองของกรมการปกครองในกรอบศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนหมูบ่ า้ น
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3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการระดับพืน้ ทีอ่ าเภอ
โดยเฉพาะรู ป แบบการน าสื่อ สารสนเทศมาใช้ใ นการบริห ารจัด การทัง้ ภายใน
หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ชุมชนหมูบ่ า้ น ภาคประชาสังคมและเครือข่าย

ขอบเขตการวิ จยั
การวิจยั นี้ใช้การศึกษาเฉพาะพื้นที่ท่นี ายอาเภอ สังกัดกรมการปกครอง
ได้รบั การประเมินผลให้เข้ารอบ 8 คนสุดท้ายภายใต้โครงการการปฏิบตั งิ านระดับ
ดีเ ด่ น “รางวัล นายอ าเภอดีเ ด่ น ” (เฉพาะพื้น ที่ป กติ) ระหว่า งปี 2559-2563 รวม
นายอ าเภอ/พื้น ที่ 40 คน/อ าเภอ และลงพื้น ที่ใ นระดับ หมู่ บ้า นหรือ ชุ ม ชนใน 5
ภูมภิ าคใน 10 พืน้ ที/่ อาเภอ ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
งานวิ จ ัย นี้ เ ป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ พื้ น ที่ วิ จ ัย คื อ พื้ น ที่ อ าเภอซึ่ ง
นายอาเภอ สังกัดกรมการปกครองได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านในรอบดีเด่น
8 อ าเภอ ระหว่ า งปี พ.ศ.2559-2563 รวม 40 อ าเภอ (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2559-2563) ประกอบด้วย ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหาร
กรมการปกครอง และอดีตนายอาเภอและนายอาเภอ จานวน 10 คน ใช้วธิ ีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องกับการบริหารงานของกรมการปกครองและการ
ปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีอ่ าเภอ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 ชนิด คือ 1) ข้อมูล
เอกสาร และ 2) การสัมภาษณ์ ดาเนินการวิจยั ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564
ตารางที ่ 1. แสดงพืน้ ทีว่ จิ ยั จากผลการการปฏิบตั งิ านนายอาเภอดีเด่นระหว่างปี
2559-2563
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ปี

อาเภอและจังหวัด

2559

กลุ่ม 1. อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา, อาเภออุทุมพรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ, อาเภอ
น้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี และอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์; กลุ่ม 2. อาเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย, อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร,ี อาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม และอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กลุ่ม 1.อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, อาเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต และอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์; กลุ่ม 2. อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว, อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และ อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร,ี อาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ,
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และอาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2. อาเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย, อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร, อาเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร และ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

2560

2561

2562

2563

อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา และอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา; กลุ่ม 2. อาเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย, อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี,่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี และ อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กลุ่ม 1. อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน, อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และอาเภอปากชม จังหวัดเลย; กลุ่ม 2.
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร,ี อาเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุร,ี อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และอาเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย

ที่ ม า: จาก เอกสารประกอบการประชุ ม ผลการปฏิบ ัติก ารปฏิบ ัติง านดีเ ด่ น ของ
นายอาเภอระหว่างปี 2559-2563 โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559,
2560, 2561, 2562 และ 2563, เอกสารเย็บเล่ม.
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ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั อธิบายตามกรอบวัตถุประสงค์ดงั นี้
ผลการวิจยั ตามกรอบวัตถุประสงค์ที ่ 1 แนวคิดและวิสยั ทัศน์ การบริหาร
จัดการแบบบูรณาการของกรมการปกครอง
กรมการปกครองได้นานโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
มากาหนดทัง้ วิสยั และแนวคิดของกรมฯ และนาไปสู่การนาไปปฏิบตั ขิ องหน่ วยงาน
ภายใน รวมถึงบุคลากรในระดับผู้บริหาร และระดับผูป้ ฏิบตั ิ ทัง้ นี้ได้วสิ ยั ทัศน์ ของ
กรมการปกครองในภาพรวมนัน้ แม้ว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงตาแหน่งอธิบดีฯ หากแต่
วิสยั ทัศน์ ข องกรมการปกครองก็ม ิไ ด้ม ีการเปลี่ยนแปลงมากนักโดยแนวคิด และ
หลักการอันเป็ นเป้ าหมายขององค์กรนัน้ มียงั คงกาหนดในกรอบเดียวกัน หากแต่การ
เปลี่ย นแปลงนั น้ เป็ นเพีย งการเปลี่ย นแปลงภายใต้ ก ารให้ค วามส าคัญ กับ การ
บริหารงานในภาพรวม ทัง้ นี้วสิ ยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารกรมการปกครองจะสอดคล้องกับ
วิส ัย ทัศ น์ ก ระทรวงมหาดไทย เช่ น ระหว่ า งปี 2552-2554 วิส ัย ทัศ น์ ก ระทรวง
มหาดไทยกาหนดดังนี้ “กระทรวงมหาดไทยมีสมรรถนะสูงในการบูรณาการการ
บริหารจัดการในภูมภิ าคและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่ บาบัดทุกข์บารุงสุข
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552)
และในปี 2565 “เป็ นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน
เพือ่ บาบัดทุกข์บารุงสุข บารุงประชาชน” ดูรายละเอียดวิสยั ทัศน์ กรมการปกครอง
ประกอบในตารางที่ 2.
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ตารางที่ 2 วิสยั ทัศน์กรมกรมการปกครอง และวิสยั ทัศน์กระทรวงมหาดไทยระหว่าง
ปี 2552-2563
ปี

ผูบ้ ริหารกรมการ
วิสยั ทัศน์
ปกครอง
2552- นา ย ว ง ศ์ ศ ั ก ดิ ์ สวั ส ดิ ์ “องค์กรสมรรถนะสูง มุ่งมันการงานในพื
่
้นที ่ และเป็ นทีพ่ งึ ่
2554 พาณิ ช ย์ นายวิ เ ชี ย ร ของประชาชน เพือ่ สังคมสงบสุข”
เชาวลิต และนายมงคล
สุระสัจจะ
2556 นายชวน ศิรนิ นั ท์
“เป็ นองค์กรธรรมภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพือ่
บาบัดทุกข์ บารุงสุขให้แก่ประชาชน”
2557

นายศิรพิ งษ์
ห่านตระกูล

2558

นายกฤษฎา บุญราช

2559- ร้อยตารวจโทอาทิตย์
2562 บุญญะโสภัต

“องค์กรหลักของชาติ ในการบรูณาการบริหารราชการ
การบริการ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมันคง
่
ภายในทุกระดับในพื้นทีใ่ ห้เข้มแข็งบนฐานธรรมาภิบาล ที ่
ประชาชนเชือ่ มันและศรั
่
ทธา”
“การบูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้ องที ่
การบริการ....ในทุกระดับในพื้นทีใ่ ห้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน นโยบายรัฐ บาลและการพัฒนา
ประเทศ”
“องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานใน
พื้นทีเ่ พือ่ ความมันคงผาสุ
่
กของประชาชน”

ที่มา: จาก คารับรองปฏิบตั ริ าชการกรมการปกครอง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ....
ระหว่า งรองปลัด กระทรวงมหาดไทยกับ อธิบ ดีก รมการปกครอง, โดย กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552-2564, จาก https://www.dopa.go.th/policy
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จากทีก่ ล่าวข้างต้นในภาพรวมวิสยั ทัศน์ของกรมการปกครองนัน้ วางอยู่บน
หลักการที่สาคัญคือ การบูรณาการการทางานทัง้ ภายใน (1) หน่ วยงานส่วนกลาง
หรือทีเ่ รียกว่า “ราชการบริหารส่วนกลาง” ซึง่ ประกอบด้วยระดับสานักและกอง อาทิ
กองการเจ้า หน้ า ที่ วิท ยาลัย การปกครอง กองวิช าการและแผนงาน สานัก งาน
เลขานุการกรม กองคลัง กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สานักกิจการความ
มันคงภายใน
่
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน กองส่งเสริมองค์กรศาสนา
อิสลามและกิจการฮัจน์ สานั กบริหารการปกครองท้องที่ สานักการสอบสวนและ
นิตกิ าร สานักบริหารงานทะเบียน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารการปกครอง และ
กองสื่อสาร (2) ราชการส่วนภูมภิ าค ประกอบด้วย ทีท่ ท่ี าการปกครองจังหวัด (ปลัด
จังหวัด รับผิดชอบ) และที่ทาการปกครองอาเภอ โดยมีนายอาเภอรับผิดชอบการ
บริหารงาน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559)
สาหรับบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุ นด้าน
เศรษฐกิจ และรายได้ข องชุ ม ชนหมู่บ้า นนั น้ กล่ า วได้ว่ า มิไ ด้เ ป็ น ภารกิจ หลัก ของ
กรมการปกครองโดยตรงแต่ประการใด หากแต่เป็ นการดาเนินการภายใต้นโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรับนโยบายต่อเพื่อสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาล
และต่อเนื่องมาถึงกรมต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย ทัง้ กรมการปกครอง กรมการ
พัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมที่ดนิ รวมถึงกรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทัง้ นี้ 3 กรมหลัก ที่ร บั ผิด ชอบร่ว มกัน ตามบทบาทและ
ภารกิจสาคัญ ประกอบด้วย กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น โดยมีก รมการปกครอง โดยนายอ าเภอเป็ น ผู้ม ีบ ทบาทส าคัญ ในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการในพืน้ ทีอ่ าเภอ ซึง่ มีบทบาทสาคัญในการบูรณาการความร่วมมือ
ในการดาเนินงานหรือการทางานร่วมระหว่างหน่ วยงานราชการต่า งๆ ทัง้ ในสังกัด
กรมการปกครอง และกรมของกระทรวงต่างๆ ในพืน้ ทีอ่ าเภอ
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ทัง้ นี้นโยบายและวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารโดยอธิบดีกรมการปกครองนัน้ มีผล
ต่ อ การด าเนิ น การของส่ ว นราชการภายในกรมฯ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง บุ ค ลากร
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในระดับอานวยการซึ่งได้แก่ ผูต้ รวจราชการกรมการปกครอง ปลัด
จังหวัด ผูอ้ านวยการสานัก และนายอาเภอซึง่ เป็ นบุคลากรระดับอานวยการของกรม
นอกจากนี้แล้วยังได้นามากาหนดเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม ปี 2560-2564 ใน
5 ประการ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการในระดับพื้นที่ให้มคี วามเข้มแข้ง (2) การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
อานวยความเป็ นธรรมให้สงั คมสงบสุข (3) การเสริมสร้างความมันคงภายในทุ
่
ก
ระดับในพืน้ ทีใ่ ห้เข้มแข็ง มีเอกภาพ (4) การพัฒนาระบบบริหารและข้อมูลให้ทนั สมัย
มีคุณภาพ เพือ่ ความมันคงและการพั
่
ฒนาประเทศ และ (5) การบริหารจัดการสูค่ วาม
เป็ น เลิศ ยึด หลัก ธรรมาภิบ าล และพัฒ นาบุ ค ลากรให้ม ีส มรรถนะสูง (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559)
จากทีก่ ล่าว กรมการปกครองเน้นระบบการบริหารงานแบบบูรณาการเป็ น
ลาดับแรกและมีเป้ าหมายสาคัญเพื่อให้เกิดการทางานในพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามเข้มแข็ง ซึง่
ในระดับพืน้ ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการบูรณาการด้านการปกครองในการดูแลชีวติ ความ
เป็ นอยู่ของประชาชนภายใต้ค่านิยมที่เป็ นรากฐานของกระทรวงมหาดไทย และ
กรมการปกครองนับตัง้ แต่การก่อตัง้ กระทรวงและกรม คือ "บาบัดทุกข์ บารุงสุข"
โดยทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นแนวคิดขององค์กรจากการให้ความสาคัญกับ “การปกครอง”
พืน้ ทีแ่ ละการดูแลประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ และความมันคง
่
มาสู่ “การบริหารจัดการ” ในการส่งเสริม และพัฒ นาศักยภาพของชุม ชนหมู่บ้าน
โดยเฉพาะด้า นชีวิต ความเป็ น อยู่ การท ามาหากิน การประกอบอาชีพ หรือ ใน
ภาพรวมก็ค ือ “การส่ ง เสริม และสนับ สนุ น ในการสร้า งรายได้แ ละเศรษฐกิจ ” ซึ่ง
กรมการปกครอง และกรทรวงมหาดไทยถือว่าเป็ นเงื่อนไขลาดับแรกสุดในการทีจ่ ะ
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ทาให้ชุมชนหมูบ่ า้ นในฐานหน่ วยปกครองท้องทีม่ คี วามก้าวหน้าและได้รบั การพัฒนา
สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ภายในประเทศและ
สังคมโลก และความก้าวหน้าดังกล่าวย่อมนามาซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคม
ระดับชุมชนหมูบ่ า้ นตามลาดับ
ผลการวิจ ัย ตามกรอบวัต ถุ ป ระสงค์ ที ่ 2 ศึ ก ษาผลที เ่ กิ ด ขึ้น จากการ
เปลีย่ นแปลงบทบาทและภารกิจจากนักปกครองสู่นักบริหารการปกครอง (Good
Governance) ของกรมการปกครองในกรอบศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนหมูบ่ า้ น พบว่า
การบริหารงานจังหวัด ฝ่ ายปกครองจังหวัดมีบทบาทในการบูรณาการรระดับจังหวัด
หากแต่ในเชิงพื้นที่นัน้ นายอาเภอเป็ นผู้ม ี บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน ทัง้ นี้แนวคิดและรูปแบบการบริหารงานนัน้ มีการปรับเปลีย่ นไปสู่การเป็ น
นักบริหารงานหรือที่เรียกว่า “นักบริหารการปกครอง” กล่าวคือ เป็ นผูม้ บี ทบาทที่
สาคัญในการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการ
ปกครอง โดยแนวคิด และรู ป แบบการด าเนิ น งานในพื้น ที่อ าเภอนั น้ ปั จ จุ บ ัน
นายอาเภอมีความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของตนเป็ นอย่างดีว่ามิใช่มบี ทบาท
และหน้าทีเ่ ฉพาะการเป็ นนักปกครองทีร่ บั ผิดชอบเฉพาะเรื่องการปกครองพืน้ ทีใ่ ห้ม ี
ความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การปราบปราม
โจร ผูร้ า้ ย ยาเสพติด และการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งของประชาชนในพืน้ ทีช่ ุมชน
หมู่บา้ น รวมถึงการดูแลด้านความมันคงอั
่ นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างด้านแนวคิด
และอุดมการณ์ ทางการเมืองการปกครองเท่านัน้ หากแต่บทบาทและภารกิจของ
หน่ ว ยงานปกครองระดับ อ าเภอซึ่ง มีน ายอ าเภอรั บ ผิด ชอบในฐานะหัว หน้ า ส่ ว น
ราชการระดับพืน้ ที่นัน้ มีภารกิจและหน้าที่สาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุ นมิติ
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในพืน้ ที่
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การดาเนินการดังกล่าวของหน่ วยปกครองอาเภอเป็ นผลมาจากการวาง
แนวคิด หลักการและนโยบายการสนับสนุ นและส่งเสริมอย่ างจริงจังภายใต้นโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองซึ่ ง เป็ นส่ ว นราชการในสัง กั ด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเน้นย้าและตระหนักถึงความสาคัญในบทบาทและภารกิจของ
กรมการปกครองในการขับ เคลื่ อ นโครงการและกิ จ กรรมต่ า งๆ ของรัฐ บาล
กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง รวมถึงการสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรม
และโครงการของส่วนราชการอื่นๆ ในพืน้ ทีช่ ุมชนหมู่บา้ น ดังปรากฏตัวอย่างสาคัญ
ในมิติด้านเศรษฐกิจโดยตรง อาทิ การดาเนินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในปี 2546 และต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั การส่งเสริม การประกอบอาชีพด้า น
เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง การปลูกพืชสวนครัว หรือแม้แต่การปลูก
พืชผักผลไม้เพื่อส่งขายเป็ นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมสาหรับการสร้างรายได้ของ
ประชาชน เป็ นต้น ขณะทีบ่ ทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงการพัฒนา
ซึ่งเกีย่ วข้องกับมิตดิ า้ นเศรษฐกิจโดยอ้อม อาทิ การดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ห้วย คลอง บึง การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การแก้ไขปั ญหาภัยแล้ง เป็ นต้น ทัง้ นี้
โครงการหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการเพิม่
ศักยภาพการประกอบอาชีพในพืน้ ทีน่ ัน้ ถือเป็ นแนวทางหรือกระบวนการทีส่ าคัญใน
ภารกิจและบทบาทของหน่ วยปกครองในระดับพืน้ ทีภ่ ายใต้บทบาทและภารกิจของ
นายอาเภอซึ่งเป็ นผู้นาที่ม ีค วามสาคัญในหน่ วยการปกครองระดับอาเภอ และที่
สาคัญคือการมีหน่ วยการปกครองท้องที่อย่าง “กานันและผู้ใหญ่บ้าน” ผู้นาระดับ
พืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็ นกลไกสาคัญขับเคลื่อนทีส่ าคัญในระดับตาบลและหมูบ่ า้ น
การปรับเปลี่ยนบทบาทในระดับแนวคิดในฐานะนักบริหารการปกครอง
ปรากฏชัด ภายใต้ก ารก าหนดวิส ยั ทัศ น์ แ ละพัน ธกิจ ในต าแหน่ ง นายอ าเภอ และ
นาไปสูก่ ารดาเนินงานในพืน้ ทีด่ งั ตารางที่ 3.
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ตารางที่ 3. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์กบั การขับเคลื่อนงานในพืน้ ทีข่ อง
นายอาเภอ
นายอาเภอ, วิ สยั ทัศน์

ความสัมพันธ์ระหว่างวิ สยั ทัศน์
กับการขับเคลื่อนงานในพืน้ ที่

สุชาติ แก้วศิลา (2559, หน้า 1-2) อาเภอ
อุทุมพรพิสยั , ศรีสะเกษ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สูก่ ารปฏิบตั งิ านในเชิงบูรณาการแบบนักบริหาร
มืออาชีพเพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามสุข”

ขับเคลื่อนการสนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพของชุมชนหมูบ่ า้ นของอาเภอ
อุทุมพรพิสยั โดยเฉพาะการดาเนิน
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ “นาแปลงใหญ่”
และการผลิตผ้าไหม เป็ นต้น นามาสู่การ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการเพาะปลูกและ
ร่วมมือทาผลิตภัณฑ์ชุมชน
สุวรรณ ช่วยนุกูล (2559, หน้า 4-7) อาเภอบาง ขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ทีอ่ าเภอบางกลุ่ม
กล่า สงขลา “ประสานงาน ประสานใจ จับมือกัน ให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว “บางกล่าโมเดล”
ก้าวต่อไป สร้างสรรค์สงั คมให้อบอุ่น คุณภาพ
โครงการตลาดน้าคลองบางกล่าเพือ่ การ
ชีวติ ดี มีธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมสวย รวย
ท่องเทีย่ ว โครงการบางกล่าเมืองสวยน้าใส
ศิลปะวัฒนธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนายกระดับโฮมสเตย์ เป็ นต้น
พอเพียงสูช่ ุมชน”
และการดาเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และศักยภาพของพืน้ ที่
อาเภอ โดยการประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและส่วนราชการต่าง ๆ ภายใต้
แนวทาง “Power of Team Bangklam”
เกริกชัย ผ่องแผ้ว (2559, หน้า 1-2) อาเภอน้า สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้า
ยืน, อุบลราชธานี “นักปกครองทีเ่ ป็ นผูน้ าใน
ในโครงการธนาคารน้าใต้ดนิ ในพืน้ ทีต่ าบล
การบูรณาการงานในพืน้ ที่ บนพืน้ ฐานหลัก
เก่าขาม อาเภอน้ายืน ซึง่ พัฒนามาจากการ
ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง ขยายฐาน ผสมผสานระหว่างภูมปิ ั ญญาในอดีตกับ
ความรูแ้ บบวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา
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มวลชน สร้างผลงานเชิงรุกเพือ่ ประโยชน์สุขและ แหล่งน้า ทัง้ นี้การดาเนินการเริม่ ต้นจาก
ความสงบร่มเย็นของประชาชน”
แนวคิดของกลุ่มผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ท้องถิน่ และผูน้ าหมูบ่ า้ นหากแต่การดาเนิน
โครงการได้รบั การคัดค้านจากชาวบ้านใน
พืน้ ทีด่ ว้ ยมีความวิตกต่อความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ

ทัง้ นี้กรณีอาเภอน้ ายืน การดาเนินการเริม่ ต้นจากแนวคิดของกลุ่มผูบ้ ริหาร
องค์ก รปกครองท้อ งถิ่น และผู้น าหมู่บ้า นหากแต่ ก ารด าเนิ น โครงการได้ร บั การ
คัดค้านจากชาวบ้านในพืน้ ทีด่ ว้ ยมีความวิตกต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
นายอ าเภอมีบ ทบาทสาคัญ ในการร่ว มผลัก ดัน สร้า งความเข้า ใจร่ว มกัน ระหว่าง
ชาวบ้านกับองค์กรปกครองท้องถิน่ การประสานความมือกับกรมทรัพยากรน้ า กรม
ชลประทาน และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งท าให้ก ารด าเนิ น การประสบความสาเร็จ
ประชาชนในพื้น ที่ไ ด้ร ับ ประโยชน์ อ ย่ า งมากในการมีแ หล่ ง น้ า ใต้ดิน ส าหรับ การ
ประกอบอาชีพและแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้งได้เป็ นอย่างมาก
สาหรับวิสยั ทัศน์นายอาเภอที่มผี ลปฏิบตั งิ านดีเด่นปี 2560 ประกอบด้วย
นายวิกรม จากที่ (2560, หน้า 3-4) นายอาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต “บูรณาการทุก
ภาคส่วน ขับเคลื่อนเมืองถลาง แหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมสู่
เมืองที่พฒ
ั นาแล้ว บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา และการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น” นาย
ณรงค์ จีนอ่า (2560, หน้า 3-5) นายอาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย “บูรณาการงานใน
พืน้ ที่ เพื่อความอยู่ดี กินดีและมีความสงบสุขของสังคม” นายสารวย เกษกุล (2560,
หน้า 1-3) นายอาเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ร่วม
แก้ไขปั ญหาและร่วมติดตามผล” ในการดาเนินการในรูปแบบการบริหารการปกครอง
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ของนายอ าเภอเหล่ า นี้ ใ ห้ค วามสาคัญ กับ การบู ร ณาการการท างานร่ว มระหว่ า ง
หน่ วยงานของรัฐ ที่ม ีบทบาท หน้ าที่และภารกิจรับผิดชอบโดยมีอ าเภอเป็ น ฝ่ าย
ประสานงานในการขับ เคลื่อ นให้ ก ารพัฒ นาศัก ยภาพของชุ ม ชนหมู่ บ้ า นไปสู่
เป้ าหมาย ทัง้ นี้ในมิตกิ ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเน้นการขับเคลื่อนภายใต้แนวทาง
เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งอาหารและสร้างรายได้ในครอบครัว
หลังจากนัน้ จึงเป็ นการพัฒนาสู่การสร้างรายได้ โดยการร่วมมือจัดตัง้ วิสาหกิจชุมชน
การรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ นในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในปี 2561 วิส ัย ทัศ น์ แ ละการปฏิบ ัติง านซึ่ง ได้ร ับ การประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านดีเด่น ได้แก่ นายวัฒนา ยังยื
่ น (2561, หน้า 3-5) นายอาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี “บริหารราชการในพืน้ ทีแ่ บบมีส่วนร่วม โดยยึดประชาชน
เป็ นศู น ย์ ก ลาง อ านวยความสะดวกเป็ นธรรม สร้า งความมัน่ คง มัง่ คัง่ ให้ กับ
ประชาชนอย่างยังยื
่ น” นายสมเกียรติ ศรีขาว (2561, หน้า 4-11) นายอาเภอกันทร
ลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ “นายอาเภอเป็ นข้าราชการมืออาชีพยุคใหม่ ที่มุ่งมันท
่ า
หน้าทีเ่ พื่อสร้างสันติสุขให้แก่ประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชน” นายนัน
ธวัช เจริญวรรณ (2561, หน้า 1) นายอาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง “นายอาเภอยุค
ใหม่ต้องใส่ใจประชาชน ปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิตน เพื่อมวลชนพ้นทุกข์ภยั ” นายพันธ์
เทพ เสาโกศล (2561, หน้า 1-2) นายอาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น “ยึดหลักธรร
มาภิบาล บูรณาการทุกภาคส่วน เพือ่ ความมันคงและการพั
่
ฒนาอย่างยังยื
่ น” เป็ นต้น
สาหรับการดาเนินงานทีส่ าคัญของนายวัฒนา ยังยื
่ น คือการสนับสนุ นการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการจัดการขยะของเทศบาลโดยความร่วมมือของ
ประชาชนในการจัดการขยะของบ้านเรือนโดยการแยกขยะทีเ่ ป็ นเศษอาหารกาจัดใน
ถังขยะที่ฝัง่ ลงในดินให้กลายเป็ นปุ๋ ยบารุงดิน และมีระบบการประเมินตรวจสอบ
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ติดตามปริมาณขยะทีเ่ ทศบาลต้องดาเนินการนาไปกาจัดอย่างเป็ นระบบ นอกจากนี้
ยังขับเคลื่อนหมู่บ้านปลูกผักปลอดภัยส่งตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงการ
ขับเคลื่อนโครงการนาแปลงใหญ่ซง่ึ พัฒนาจากการมีกลุ่มชาวนาจานวนหนึ่งและไปสู่
การเข้าร่วมของชาวนาทีม่ ากขึน้ และความร่วมมือจากองค์กรภาคธุรกิจในการรับซื้อ
ข้าวในราคารับประกัน ขณะทีน่ ายนันธวัช เจริญวรรณ ได้ขบั เคลื่อนการดาเนินการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ ทีช่ ุมชนหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่และการดาเนินการวิสาหกิจชุมชนในพืน้ ที่ เช่นเดียวกับ ซึ่งมีบทบาทใน
การผลักดันสนับสนุ นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของ
ชุมชนหมูบ่ า้ น
ส าหรั บ แนวคิ ด การบู ร ณาการของนายอ าเภอในปี 2562 ที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย ประการแรก การมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (participation)
ด้วยการให้ (1) “อานาจ” (empowerment) (2) การเข้าไปเกี่ยวข้อง (involvement)
(3) การท างานเป็ นที ม (teamwork) ผสมผสานกั บ หลั ก การจั ด การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประการทีส่ อง การใช้หลักความคุ้มค่า ประการทีส่ าม การนาหลัก
ยุทธศาสตร์การบริหารงานแบบเครือข่าย (network) มาใช้ดาเนินงาน ประการที่ส่ี
การบู ร ณาการความร่ ว มมือ อ าเภอ เริ่ม จากการน าข้อ มูล สภาพพื้น ที่บู ร ณาการ
ร่ว มกับ นโยบาย การสังการของรั
่
ฐ บาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
รายละเอียดตารางที่ 4.
ตาราง 4. แนวคิดและกรอบการบริหารงานแบบบูรณาการของนายอาเภอทีม่ ผี ลการ
ปฏิบ ัติง านดีเ ด่ น ปี 2562 (รางวัล นายอ าเภอแหวนเพชร/ขณะด ารง
ตาแหน่งนายอาเภอในพืน้ ที)่
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นายอาเภอ/วิ สยั ทัศน์

กรอบการบริ หารแบบบูรณาการ

1.สุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ (2562,
หน้า 1, 4-5) อาเภอปากช่อง,
นครราชสีมา (บริหารงานราชการ
และบูรณาการงานในพืน้ ที่ สร้าง
ความมันคง
่ มังคั
่ งให้
่ กบั ประชาชน)

(1) เน้นการเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าร่วม เปิ ด
โอกาสให้ทุกองค์กรมีส่วนร่วมพัฒนา เชื่อมโยงทัง้
เศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรมเพือ่
ทาให้เกิดดุลยภาพคือความปกติสุขและความยังยื
่ น
“การพัฒนาอย่างบูรณาการคือ “การสร้างความมุ่งมัน่
ร่วมกัน” เคารพศักดิศรี
์ ของความเป็ นคนเท่าเทียมกัน
(2) การแสวงหาแนวทางเพือ่ ทาให้เกิด “การมีส่วนร่วม”
(participation) มากขึน้ การให้อานาจ (empowerment)
การเข้าไปเกีย่ วข้อง (involvement) การทางานเป็ นทีม
(teamwork) ผ่านกระบวนการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบเครือข่ายตัวแบบ
(model) “บารมีนายอาเภอแปดทิศ” ประกอบด้วย
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูง ส่วนราชการประจาจังหวัด
ประชาชน ภาคเอกชน ทีมงานข้าราชการปกครอง กลุม่
พลังมวลชน กานันผูใ้ หญ่บา้ น และส่วนราชการ แบ่ง
ตามโครงสร้างเป็ น (1) เครือข่ายแนวดิง่ ได้แก่
หน่วยงานราชการทีม่ รี ะบบสายการบังคับบัญชาจาก
ส่วนกลางถึงจังหวัด อาเภอและตาบล (2) เครือข่าย
แนวราบ ได้แก่ องค์กรธุรกิจ บริษทั ห้างร้าน สมาคม
มูลนิธิ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสตรี ผูส้ งู อายุ องค์กร
ศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน
(1) หลักการมีส่วนร่วมทัง้ ด้านการเสนอแนวคิด การร่วม
แสวงหาแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะหว่างภาคีการพัฒนา
เสนอนโยบาย สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

2.ทัศนัย สุธาพจน์ (2562, หน้า 1,
7-10) อาเภอเชียงของ, เชียงราย
(วิสยั ทัศน์: นายอาเภอแปดทิศ คิด
แบบยุทธศาสตร์ ทาแบบบูรณา
การ)

3.ศิวะ ธมิกานนท์ (2562, หน้า 4,
10-14) อาเภออมก๋อย, เชียงใหม่
(วิสยั ทัศน์: บูรณาการการเข้าถึง
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ปั ญหาในหมูบ่ า้ น สร้างสรรค์พฒ
ั นา กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนาพืน้ ที่
คุณภาพชีวติ ราษฏรและการแก้ไข จัดทาแผน (2) หลักความคุม้ ค่า บูรณาการหน่วยงานใน
ปั ญหาด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
พืน้ ทีท่ งั ้ หน่วยงานตามภารกิจ (function) และหน่วยงาน
เชิงพืน้ ที่ (area) (3) ระบบบูรณาการความร่วมมือการ
บริหารงานอาเภอ การบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ วางเครือข่ายการบริหารงานอาเภอ (network)

ผลการวิจยั ตามกรอบวัตถุประสงค์ที ่ 3 แนวทางการบริหารจัดการแบบ
บู ร ณาการระดับ พื้น ที่อ าเภอซึ่ง น าไปสู่ก ารเสริม สร้า งศัก ยภาพเศรษฐกิจ ชุ ม ชน
หมูบ่ า้ น โดยเฉพาะรูปแบบการนาสือ่ สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทัง้ ภายใน
หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน ชุมชนหมูบ่ า้ น ภาคประชาสังคมและเครือข่าย
ผลการวิจยั พบว่า เป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้การดาเนินงานในโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มขี น้ึ เป็ นไปตามเป้ าหมาย ทัง้ นี้ส่อื โซเชียลมีเดียที่มกี ารนามาใช้
เป็ นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารโครงการและกิจกรรม และการสร้าง
กระแสให้เกิดการรับรู้และติดตาม ที่สาคัญ ประกอบด้วย เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์
(line) และยูทูป (YouTube) การใช้ส่อื โซเชียลมีเดียถือเป็ นช่องทางการสื่อสารทีม่ ี
ความสาคัญและเป็ นหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์รวมถึงการตลาดที่มคี วามสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ ในปั จจุบนั เช่น การใช้ส่อื โซเชีย่ ลนาเสนอข้อมูลและการประชาสัมพั นธ์
การเป็ นแหล่งท่องเที่ยว “ตลาดน้ าบางกล่ า” อาเภอบางกล่ าจังหวัดสงขลาให้เป็ น
แหล่งท่องเทีย่ ว การนาเสนอข้อมูลการเป็ นแหล่งข้อมูลและพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาแหล่งน้ าใต้
ดิน “ธนาคารน้ าใต้ดนิ ” ขององค์การบริหารส่วนตาบลเก่าขาม อาเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี, แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่นาผืนสุดท้ายในพื้นที่อาเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต, กลุ่มนาแปลงใหญ่เดิมบาง อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และ
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สถานทีท่ ่องเทีย่ วชุมชนอนันตนาคราช ริมฝั ง่ โขง อาเภอปากชม จังหวัดเลย (เชษฐา
ขาวประเสริฐ, 2563, หน้า 12-14)
องค์กรภาครัฐ/ส่วนราชการ/อปท./
กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น

อาเภอปากชม
(บูรณาการ)

วิสาหกิจ
ชุมชนฯ
ฝ่ ายจัดการท่องเทีย่ ว
• วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วภู
ลาดวน
• วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ ว
ร้อยแก่งพันเกาะ
• วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ ว
สองแผ่นดิน
• วิสาหกิจชุมชนภูฝากดาว
• วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ ว
บ้านห้วยเทียม

องค์กรภาคเอกชน/ นัก
ธุรกิจ/พ่อค้าฯ/เครือข่าย
ศิลปิ นแห่งชาติ/นักแสดง

กองทุนเพือ่ การ
สาธารณประโยชน์

ฝ่ ายจัดหา/พัฒนา
สินค้า

สวัสดิการชุมชน

• วิสาหกิจชุมชน
ฟรุ๊ตเบอรี่
• กลุ่มแปรรูป
สินค้าเกษตร
• กลุ่มผ้าฝ้ ายสาย
แร่ทองคาลาน้า
โขง
• กลุ่มเกษตรปลอด
สารพิษ

กองทุนเพือ่ ารศึกษา
สวัสดิการชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
(พญานาค)

• กลุ่มสร้างป่า
แผนภาพ 1. การจัดองค์กรพัฒนาอาเภอปากชม จังหวัดเลยภายใต้วสร้สิ ายั งทัรายได้
ศน์อาเภอ
ทีม่ า: จาก เอกสารนาเสนอโครงการนายอาเภอแหวนเพชรประจาปี 2563” หน้า 12
และ 16, โดย เชษฐา ขาวประเสริฐ, 2563, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
ข้อค้นพบในงานวิจยั นี้ทสี ่ าคัญคือ การบริหารงานของกรมการปกครองได้
มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของชุมชนหมู่บ้านเป็ น
อย่างมากควบคู่กบั การให้บริการเชิงรุกทีร่ วดเร็ว โดยแนวทางบูรณาการวิถใี หม่ของ
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กรมการปกครองเป็ นการปรับบทบาทจาก “หน่ วยการปกครอง” สู่ “การบริหารการ
ปกครอง” กล่าวคือมิได้เป็ นเป็ นเพียงหน่ วยการปกครองทีเ่ น้นเฉพาะการดูแลความ
มัน่ คง ความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์ สิน ของประชาชนอีก ต่ อ ไป ทัง้ นี้ ก าร
ปรับ เปลี่ย นดัง กล่ า วเป็ น การใช้จุ ด แข็ง จากการเป็ น หน่ ว ยการปกครองเชิง พื้นที่
อาเภอซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ลงลึกในระดับชุมชนหมู่บ้านที่มกี ลไกสาคัญอย่าง
หมูบ่ า้ นผ่านผูน้ าทีเ่ ป็ นทางการคือ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูน้ าทีไ่ ม่เป็ นทางการอย่าง
ปราชญ์ ช าวบ้า น พระหรือ ผู้น าศาสนา ความสัม พัน ธ์ท่ีแ นบแน่ น ดัง กล่ า วท าให้
กรมการปกครองมีขดี ความสามารถและศักยภาพในการเป็ นหน่ วยงานที่สามารถ
บูรณาการระหว่างหน่ วยงานราชการต่างๆ ในพืน้ ที่ และเชื่อมต่อกับภาคเอกชนใน
การส่งเสริมสนับสนุ นศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนด้วยการขยายบทบาทและภารกิจด้านเศรษฐกิจชุมชนเป็ นหนึ่งในการ
บริหารงานวิถใี หม่ของกรมการปกครอง สาหรับผลการดาเนินโครงการและกิจกรรม
มิตดิ า้ นเศรษฐกิจชุมชนสรุปได้ 4 ประการดังนี้
(1) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจและมีทศั นคติทด่ี ตี ่อโครงการและกิจกรรม
ๆ อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชน การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชนหมู่บา้ น การพัฒนาและส่งเสริมการจัดตัง้ วิสาหกิจชุม ชน การส่งเสริมและ
พัฒนาการเข้าร่วมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักผลไม้ปลอดภัย โครงการเกษตร
แปลงใหญ่ โครงการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือการดาเนินการ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น
(2) สร้า งความเชื่อ มัน่ และความไว้ว างใจในการเข้า ร่ ว มโครงการและ
กิจกรรมต่อการดาเนินการในขัน้ ตอนและกระบวนการต่างๆ เพือ่ ไปสูเ่ ป้ าหมายทีว่ าง
ไว้ห รือ ก าหนด ซึ่ง เดิม ทีนั น้ ผลจากการด าเนิ น การโครงการและกิจ กรรมของ
หน่ วยงานราชการจานวนมากและต่อเนื่องมานานในพืน้ ทีช่ ุมชนหมู่บา้ น หากแต่ไม่
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อาจกล่าวได้ว่าประสบความสาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรมและมีความต่อเนื่ องยังยื
่ นแต่
ประการใด ทาให้ประชาชนในพืน้ ทีข่ าดความเชือ่ มันและไว้
่
วางใจดังกล่าว
(3) การสร้างภาพลักษณ์โครงการและกิจกรรม ในประเด็นนี้เกีย่ วข้องการ
สื่อ สารที่ท าให้เ กิด ภาพลัก ษณ์ ใ นเชิง บวกที่ท าให้เ ห็น มิติด้า นวัต ถุ ป ระสงค์ห รือ
เป้ าหมายและทีส่ าคัญคือกระบวนการซึง่ เน้นย้าถึงการวางอยู่บนฐานความสอดคล้อง
ของทรัพ ยากรและเป็ นตาม “ความต้ อ งการ” ของประชาชนในชุ ม ชนหมู่ บ้า น
ภาพลักษณ์ทถ่ี ูกสื่อสารดังกล่าวสื่อให้เห็นถึงมีลกั ษณะทีโ่ ครงการและกิจกรรมทีม่ ขี น้ึ
นัน้ เกิดขึน้ ด้วยเป้ าหมายผลประโยชน์ ท่แี ท้จริงของพื้นที่ รวมถึงกลุ่มคนที่เข้าร่วม
และมีลกั ษณะเป็ นผสมผสานทรัพยากรของพืน้ ที่ ภูมปิ ั ญญา วัฒนธรรมภายใต้การ
กาหนดเป้ าหมายร่วมกันของคนในชุมชน โดยทีร่ ฐั และหน่วยงานของรัฐมีบทบาทใน
ฐานะผูส้ นับสนุ นส่งเสริมและดาเนินการด้านการให้คาแนะนาในองค์ความรูต้ ่างๆ ที่
เกี่ ย วข้อ งส าหรับ ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภ าพประสิท ธิ ผ ลรวมถึ ง ผลสัม ฤทธิ ์
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านรายได้หรือเศรษฐกิจชุมชนหมูบ่ า้ น
(4) การตลาดในสื่อโซเชี่ยล นับเป็ นหนึ่งในยุทธวิธกี ารสื่อสารการตลาด
สมัยใหม่ทท่ี าให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ที งั ้ ในระดับนโยบายและการปฏิบตั จิ ริง
ของหน่ วยปกครองระดับอาเภอ จังหวัด ระดับกรมและกระทรวง ทีส่ าคัญเป็ นการ
สร้า งมู ล ค่ า ทางการตลาดของตัว ทรัพ ยากรชุ ม ชนหมู่บ้า น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/หมู่บ้านที่ไ ด้รบั การพัฒ นาหรือสร้างขึ้นในสิ่งที่เรียกว่า “การรื้อ
สร้า ง” (reconstruction) อาทิ คุ ณ ค่ า ในวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ วัฒ นธรรม
ประเพณี ภูมปิ ั ญญา รวมถึงทรัพยากรทีย่ งั คงมีอยู่ หรือแม้แต่การสูญหายแต่สามารถ
นามาสู่การรื้อฟื้ นกลับมาใหม่ดว้ ยการค้นหา ค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ แล้วนากลับมา
รังสรรค์หรือพัฒนาเป็ น “ภูมปิ ั ญญา ประเพณี วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บา้ น”
นอกจากนี้ยงั มีส่วนสาคัญในการลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
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หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และตัวชุมชนต่อประชาชนภายนอกในการเข้ามา
ใช้บริการหรือซื้อสินค้าชุมชน สาหรับการใช้ส่อื โซเชีย่ ลของกรมการปกครองในการ
บริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุ นศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนนัน้ ประกอบด้วย การใช้
สาคัญการติดต่อประสานงาน การกาหนดนัดหมาย รวมถึงการชี้แจ้งประเด็นหรือ
กระบวนการต่างๆ การปรึกษาหารือ และการให้ข้อมูลต่างๆ มีส่วนสาคัญในการ
ดาเนินงานโดยเฉพาะการลดเวลาในการติดต่อประสาน สร้างความเข้าใจในโครงการ
และกิจกรรมร่วมมือแนวปฏิบตั ริ ่วมกันอย่างรวดเร็วทาให้การประชุมทีเ่ ป็ นทางการ
นัน้ เป็ นไปอย่างรวดเร็ว
การอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า การกาหนดวิสยั ทัศน์และนโยบายของกรมการ
ปกครองมาจากการดาเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวข้องโดยตรงและสอดคล้องกับเป้ าหมายการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ
รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) อีกด้วย ทัง้ นี้การดาเนินการในรูปแบบการ
บูรณาการของกรมการปกครองทัง้ ในการบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย
สานักและกองต่างๆ และการบริหารราชการส่วนภูมภิ าคทัง้ ในหน่วยปกครองจังหวัด
(ปลัดจังหวัดรับผิดชอบ) และหน่ วยปกครองอาเภอ (นายอาเภอเป็ นผูอ้ านวยการ/
ผูบ้ งั คับชา) ให้ความสาคัญกับเป้ าหมายสาคัญ 3 ประการ คือ (1) การยึดประโยชน์
สุขของประชาชน (2) การปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลตามวาระแห่งชาติและนโยบายของ
สาคัญของรัฐบาล และ (3) การยึดธรรมาภิบาลในการบริหาร สอดคล้องกับแนว
ทางการบริหารแบบบูรณาการในการดาเนินการจังหวัดบูรณาการในการบริหาร
ราชการส่วนภูมภิ าคตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน และ 6 พฤษภาคม 2546
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(วิรชั วิรชั นิภาวรรณ์, 2547 และสานักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารส่วนจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย, 2546) ทัง้ นี้เป็ นการดาเนินการใช้หลักบูรณาการใน 3 ส่วน
กล่าวคือ การบูรณาการเจ้าหน้าที่ การบูรณาการหน่วยงาน และการบูณาการภารกิจ
(สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546) นอกจากนี้ยงั ให้ความสาคัญกับการนา
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของหลัก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) มาใช้ ใ นการ
ดาเนินงานสอดคล้องกับการอธิบายของจุมพล หนิมพานิช (2550) ต่อกรอบการ
นโยบายการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยทีว่ ่ากระทรวงมหาดไทย รวมถึง
กรมต่างๆ ในสังกัดได้นามาปรับประยุกต์ใช้และมุ่งเน้นให้หน่วยปกครองระดับพืน้ ที่
อาเภอนาไปกาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั โิ ดยเริม่ ตัง้ แต่การพัฒนาแนวคิ ด วิสยั ทัศน์
และการปฏิบตั เิ รียกว่า “การบริหารการปกครอง) เน้นหลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักคุณธรรม การบริหารงาน
แบบบูรณาการของกรมการปกครองดังกล่าวให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมใน
ลักษณะและรูปแบบต่างๆ สอดคล้องกับงานศึก ษาด้านการมีส่วนร่วมของถวิลวดี
บุรกี ุล (2552)
นอกจากนี้การบริหารแบบบูรณาของกรมการปกครองยังสอดคล้องกับงาน
ศึก ษาของ วิชิต ร์ แสงทองล้ว น (2561) เรื่อ งแนวทางการบู ร ณาการการท างาน
ร่วมกันของหน่ วยงานภาครัฐทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ ในพื้นทีจ่ งั หวัด
โดยเฉพาะการเน้นการมีส่วนร่วมและการจัดการพืน้ ที่ทใ่ี ห้ความสาคัญกับการปรับ
ความสมดุลและพัฒนาระบบ การมุ่งเน้นกระบวนการปฏิบตั งิ าน การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างหน่ วยงานเพื่อทางานเชิงบูรณาการให้เอื้อต่อบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะ
ประสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ล นอกจากนี้ ย ัง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (2546) เรื่องการบริหารงานแบบบู ร ณาการจังหวัด ใน
รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
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ระยะที่ 3 การดาเนินงานระยะ 12 เดือน (1 ต.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2545) โดยเฉพาะ
การให้ความสาคัญกับการส่งเสริมองค์กรชุมชนเข้มแข็งภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและองค์กรเอกชน ทัง้ กระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานราชการ
ในจังหวัดทุกระดับ การร่วมรับรูข้ อ้ มูล ร่วมคิดร่วมริเริม่ การร่วมให้ความเห็น ร่วม
ตัดสินใจและร่วมตรวจสอบ การส่งเสริมให้ชุมชนมีขดี ความสามารถด้านเศรษฐกิจ
และสังคม มีผลทาให้ชุมชนเข้มแข็งนาไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วมและทาให้การ
บริหารราชการแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานศึกษาของกร
ภัท ร์ บัว พัน ธ์ และคณะ (2561) เรื่อ งการน านโยบายโครงการระบบส่ ง เสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ประเภทนาข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทราปี งบประมาณ 2559
ไปปฏิบตั ซิ ง่ึ พบว่าการบริหารงานภายใต้นโยบายและโครงการของรัฐบาลนัน้ การนา
รูป แบบความร่ ว มมือ ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในของรัฐ ที่ม ีบ ทบาทหน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบและภารกิจโดยความสาเร็จ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาจากการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชน เครือข่ายประชาชน และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร
ข้อเสนอแนะผลการวิ จยั
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 การดาเนินการแบบบูรณาการมีผลต่อการดาเนินสาหรับไปสู่เป้ าหมาย
ที่ก าหนด ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมือ โดยเฉพาะอย่ า งระหว่ า งหน่ ว ยงานของรัฐ
ภาคเอกชน เครือข่ายประชาชน และผูน้ าหมู่บา้ นชุมชนนาไปสู่ความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการ
1.2 การใช้ส่อื โซเชียลมีเมียมีผลทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อความสาเร็จใน
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ช่วยสนับสนุนด้านการสร้างความรูค้ วามเข้าใจร่วม
ทัง้ ในกระบวนการดาเนินงาน การปฏิบตั งิ าน และมีผลต่อการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
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การประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมีส่วนสาคัญทางด้าน
การตลาด
1.3 วิสยั ทัศน์ขององค์กรรวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร และผูบ้ ริหาร
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการในระดับพืน้ ทีน่ นั ้ มีความสาคัญต่อการดาเนินงานในการ
พัฒนาพืน้ ที่ ด้วยทาให้เกิดการตระหนักถึงเป้ าหมายและทิศทางในการดาเนินงานซึ่ง
ย่อมส่งผลต่อความสาเร็จ หน่วยงานต่างๆ สามารถนาไปประยุกต์หรือปรับใช้ได้เป็ น
อย่างดี
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
การวิจยั นี้เน้นเฉพาะการศึกษาหน่ วยการปกครองอาเภอซึ่งมีนายอาเภอ
เป็ นหัวหน้าส่วนราชการ อาจทาให้มขี อ้ จากัดบางประเด็น ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษา
แนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการในส่วนราชการอื่นๆ ซึง่ จะทาให้คน้ พบข้อมูล
สาคัญๆ ทีส่ ามารถช่วยสนับสนุนให้ได้รปู แบบการบริหารแบบบูรณาการทีค่ รอบคลุม
ส่วนราชการอื่นๆ
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