
ค าแนะน าในการปฏิบัติหน้าที่ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

         ขณะนี้ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายภารกิจให้ก านัน/ผญบ. ฯลฯ 
ท างานส าคัญๆ ในการดูแลรักษาบ้านเมืองหลายเรื่อง เช่น  

 การดูแลช่วยเหลือเกษตรกร-ชาวนา/ชาวสวนยาง 
 การจัดสรรน้ ากิน น้ าใช้ และน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่มีความ

ขัดแย้งกัน 
 งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 งานการค้ามนุษย์  
 การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลโดยเฉพาะการจัดท าโครงการพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ด้วยงบประมาณต าบลละ 5 ล้านบาท  
 งานอื่นๆ อีกมากมายจนไม่สามารถกล่าวได้หมดในที่นี้ 
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...ก านัน/ผญบ. ฯลฯ ทุกท่านได้ทุ่มเทท างานข้างต้นกันอย่างเข้มแข็ง 
เสียสละและอดทน มีก านัน/ผญบ.ฯลฯบางท่านบางครอบครัวได้รับ
อันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก านัน/ผญบ. ฯลฯ ก็ไม่ย่อท้อหรือ                 
เกรงกลัว ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป ผมจึงขอเป็นตัวแทนของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกท่านทั่วประเทศ
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอให้คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงานครั้งนี้ ส่งผลสัมฤทธิ์ให้ก านัน/ผญบ. ฯลฯ และครอบครัว             
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสงค์สิ่งใดที่ เป็นสิ่งถูกต้องตามท านอง                      
คลองธรรมแล้วก็ขอให้สมประสงค์ทุกประการและทุกเรื่อง... 
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3.1 งานโครงการต าบลละ 5 ล้านบาท ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ใน
ต าบล/หมู่บ้านนั้น ขอให้ช่วยกันดูแลท าให้โครงการเป็นไปตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ด้วย อย่าให้เกิดการทุจริต 
เรียกรับเงินทองผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างเด็ดขาด เพื่อพิสูจน์
เกียรติยศศักดิ์ศรีและชื่อเสียงในการท างานของก านัน/ผญบ.ว่า
สามารถท างานเป็นเสาหลักในการค้ าจุนดูแลทุกข์สุขของลูกบ้านได้
อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงขอให้ช่วยกันดูแลอย่าให้มีการประชุมอบรม
เป็นเท็จ/จ้างแรงงานเท็จหรือไม่มีการอบรม แล้วมาเบิกเงินโครงการ/
หรือท าโครงการแต่ไปลดวัสดุหิน/ปูน/ทราย/ไม้ เพื่อน าเงินส่วนลด
มาแบ่งกันเองอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการทุจริตและจะท าให้เกิดความ
แตกแยกภายในหมู่บ้าน/ต าบลอีกด้วย 
 

“ผมขอยืนยันว่าในระดับกระทรวงไม่มี
ผู้บังคับบัญชาท่านใดที่ไปขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/นายอ าเภอไปหักเงินเปอร์เซ็นต์ของ
โครงการต าบลละ 5 ล้านบาทเพื่อส่งมาที่

กระทรวงอย่างเด็ดขาดครับ ผมขอยืนยันเพื่อ
ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง” 3/7 



...ขอให้พวกเราร่วมกับนายอ าเภอ/อบต.เทศบาล/อบจ.หน่วยงานป่าไม้/หน่วยป้องกัน
รักษาอุทยาน/ต ารวจ/ทหารและภาคประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมมือกันและ               
แบ่งพื้นที่-ความรับผิดชอบ อย่าให้มีลูกบ้านหรือคนในพื้นที่ -นอกพื้นที่เข้าไปในเขต
ปกครองดูแลของพวกเราเพื่อไปท าการเผาป่า/เผาไร่อีกต่อไป เพราะจะเกิดผลเสียหาย
หลายประการ รวมทั้งให้ช่วยกันท าแนวป้องกันไฟป่าและจัดชุดลาดตระเวนร่วมกับฝ่าย
เจ้าหน้าที่ป้องกันคนลักลอบแอบไปเผาหญ้า/เผาเศษพืชทางการเกษตร เช่น ซังข้าว/                 
ตอข้าวโพด ประจ าหมู่บ้านไว้ด้วย 
        ปัจจุบัน ผมทราบว่า กระทรวงเกษตรฯ มีข้อแนะน าให้ใช้สารอินทรีย์ย่อยสลาย              
ซังข้าวหรือตอซังข้าวโพดโดยไม่ต้องเผาแล้ว จึงให้สอบถามวิธีการจากเจ้าหน้าที่เกษตร
ต าบล/อ าเภอ ว่าต้องท าหรือใช้วิธีการอย่างไรด้วย รวมทั้งให้ใช้ เครื่องจักรกล                    
ทางการเกษตรทั้งที่เป็นของส่วนตัวหรือที่ทางการมอบให้กลุ่มเกษตรกรไปแล้วนั้น 
น ามาใช้ไถกลบเศษวัชพืชหรือตอซังพืชต่างๆ แทนการจุดไฟเผาด้วยก็จะเป็นการดีมาก... 
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3.2 ไฟป่าหมอกควันต้องช่วยกันแก้ไข :  
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...ปีนี้คาดว่าจะแล้งนานกว่าทุกปี น้ าในเขื่อนในอ่างของชลประทานก็มีน้อยมากกว่าปีก่อนๆ ดังนั้น                      
จึงขอให้ก านัน/ผญบ.ได้จัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสายในหมู่บ้านชี้แจง
ลูกบ้านให้ช่วยกันประหยัดการใช้น้ าทุกกรณีในหมู่บ้าน/ต าบลและให้ประสานงานกับการประปา/อบต./
เทศบาล/หน่วยงานราชการอื่นๆ ในการน าน้ าไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ ากิน น้ าใช้ด้วย อีกทั้ง                 
ให้ร่วมกันรณรงค์ให้ลูกบ้านที่เป็นชาวนาชาวสวนหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยตามที่เจ้าหน้าที่เกษตรต าบล/
อ าเภอแนะน าด้วย  
     ปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้ช่วยหาพ่อค้า /แม่ค้า
และตลาดรองรับเพื่อมารับซื้อผลผลิตของชาวนาชาวไร่เกษตรกรที่เปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยด้วยแล้ว 
ส าหรับรายละเอียดที่จะน าผลผลิตไปขายให้ใครที่ไหนราคาเท่าไร ขอให้ติดต่อนายอ าเภอหรือเจ้าหน้าที่
เกษตรอ าเภอหรือ พนักงาน ธกส.ประจ าพื้นที.่.. 

ค าแนะน าในการปฏิบัติหน้าที่ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย : 
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...เนื่องจากขณะนี้มีการปล่อยข่าวลือและเรื่องเท็จต่างๆ ไปในหมู่บ้าน/ต าบลหลายเรื่อง        
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความแตกแยกในหมู่บ้าน ต าบล  จึงขอให้ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้ประชุมชี้แจงลูกบ้านให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องด้วย หากมี                
ข้อสงสัยในเรื่องใดให้สอบถามจากนายอ าเภอหรือข้าราชการที่ลงไปท างานในต าบล/
หมู่บ้านก็ได้ ประการส าคัญขอให้ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านได้ไปประชุมประจ าเดือนร่วมกับ
นายอ าเภอและส่วนราชการที่อ าเภอด้วยทุกครั้งอย่าได้ขาดการประชุม โดยให้น าปัญหา   
ข้อสงสัยเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆ และเรื่องความเดือดร้อนของลูกบ้านที่ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
แก้ไขไม่ได้ไปแจ้งนายอ าเภอหรือส่วนราชการที่เข้าประชุม อีกทั้งให้น าข้อราชการต่างๆ 
จากนายอ าเภอและส่วนราชการไปประชุมแจ้งลูกบ้านด้วย ก็จะท าให้ข่าวลือเรื่องเท็จเรื่อง
หลอกลวงในพื้นที่ต าบล/หมู่บ้านลดลงได.้.. 
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....งานของก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ข้างต้นนั้นบางครั้งอาจท าให้พวกเรา
เหนื่อยและท้อแท้ ผมจึงขอแนะน าว่าคราใดที่พวกเรารู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ 
ก็ขอให้หันไปดูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ในบ้าน
หรือสถานที่ต่างๆ แล้วนึกย้อนทบทวนว่าตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปีนั้น 
พระองค์ทรงงานหนักกว่าพวกเราหลายเท่าเพื่อประเทศชาติและประชาชน  
คนไทยมาโดยตลอด มิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากล าบาก พระองค์ได้เสด็จ
พระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของประชาชนในต าบล/หมู่บ้าน
ทั่วประเทศ ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะทุรกันดารเพียงใดก็ได้เสด็จไปหาประชาชนของ
พระองค์ และหลายครั้งที่ผมทราบว่าในการเสด็จพระราชด าเนินไปยังต าบล/
หมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนนั้น ก็ทรงซักถามข้อมูลต่างๆ ในต าบล/
หมู่บ้านจากก านันและผู้ใหญ่บ้านด้วยพระองค์เองเสมอ 
 
   ดังนั้น จึงขอให้พวกเราได้น าแนวทางการทรงงานและพระราชจริยวัตร
ของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็จะท าให้ความ
เหนื่อยยากทั้งหลายลดลง เกิดก าลังใจในการท างานตามรอย เบื้อง                  
พระยุคลบาทได.้.. 
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