บทบาทของนายอําเภอในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ
ศึกษาเฉพาะกรณี : บทบาทของนายอําเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
นายมานพ นิ่มทับทิม (นอ.) รุนที่ 75
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐบาลในแตละยุคแตละสมัยไดมีการกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ออกมาเพื่อแกปญหา
ความยากจนและชวยเหลือคนจนหรือผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงบริการพื้นฐานที่จําเปนอันจะเปนการชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เริ่มตนจากการคนหาถึงที่มาหรือสาเหตุของปญหาหรือภาวะความยากจนที่เกิดขึ้น
และจัดมาตรการใหความชวยเหลือเปนรายบุคคล เพื่อใหความชวยเหลือสามารถกระทําไดอยางตรงจุดและตรง
ตามความจําเปนของแตละบุคคล ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีภายใตการนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ไดมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 รับทราบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 ซึ่งเปนการ
เปดโอกาสใหผูมีรายไดนอยที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑที่กําหนด ลงทะเบียนระหวางวันที่ 3 เมษายน–15
พฤษภาคม 2560 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคมภายใตโครงการ e.-.Payment
ภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการใหความชวยเหลือของภาครัฐและคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการการใหความชวยเหลือ
ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยผูที่ไดรับสิทธิ์สามารถใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปน
ในรานคาที่รวมโครงการใชชําระคาเดินทาง เชน คารถไฟ คารถประจําทาง คารถขนสงเปนตน ตามยอดเงิน
ที่กําหนดใหในแตละเดือน
การศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทของนายอําเภอในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี :
บทบาทของนายอําเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร.
มีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 1..เพื่อศึกษาบทบาท และอํานาจหนาที่ของนายอําเภอกับการขับเคลื่อน
นโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ๒. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค บทบาทและอํานาจหนาที่ แนวทางแกไขปญหา
ในการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
2. วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการวิจัยโดยศึกษาจากขอมูลเอกสาร
(Documentary research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เก็บขอมูล การสัมภาษณ กับ
นายอําเภอโกสัมพีนคร ปลัดอําเภอ ผูรับผิดชอบงานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สาขาโกสัมพีนคร ผูชวยผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาโกสัม
พีนคร ผูชวยคลังจังหวัดกําแพงเพชร รับผิดชอบพื้นที่อําเภอโกสัมพีนคร พัฒนาการอําเภอโกสัมพีนคร และ
กํานันตําบลในเขตอําเภอโกสัมพีนคร รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น ๙ คน
3. ผลการศึกษา
สรุปไดดังนี้

บทบาทและอํานาจหน าที่ของนายอําเภอกั บการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิ การแหงรั ฐ

๓.๑ บทบาทของนายอําเภอที่ถูกกําหนด พบวา มีการบริหารงานตามระเบียบ กฎหมาย โดย
ดําเนินการในฐานะหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบดูแลภารกิจทั้งปวงที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนสุขและความผาสุก
ใหกับประชาชนในพื้นที่ มีการวางแผนงานการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ บูรณาการหนวยงาน
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ราชการตางๆ ที่เกี่ยวของตามนโยบายดังกลาว กําหนดการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน
ติดตาม เรงรัดการดําเนินกิจกรรมตางๆ แตละขั้นตอนรวมทั้งประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายของนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การบริหารตามการมอบหมายจากคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐประจําจังหวัด ตามคําสั่งที่ ๑/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐประจําจังหวัดกําแพงเพชรและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐประจําอําเภอ (ทีมหมอประชารัฐสุขใจ) โดยเปนประธานคณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐประจําอําเภอ ซึ่งในการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐไดดําเนินการ
วางแผน.การดําเนินงาน.การติดตาม และจัดใหมีการรายงานตามขั้นตอน เปนไปตามคาสั่งดังกลาว
๓.2 บทบาทของนายอําเภอที่ปฏิบัติจริง พบวา ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่ใหอํานาจ
ไว ในการนําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติตอบสนองความตองการของประชาชนในการดูแลทุกข
สุข รักษาผลประโยชนของประชาชน การบริหารงานไดนําหลักการบริหารงานมาใช คือ 1. การวางแผนงาน
(Plan) 2. การลงมือปฏิบัติ (Do) 3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และ 4. การปฏิบัติตามผลการ
ตรวจสอบ (Act) มี การศึกษารายละเอีย ดของนโยบายเพื่อนําไปชี้แจง สรางความเขาใจใหผู ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของมีความเขาใจตรงกันและสามารถปฏิบัติงานการขับเคลื่อนนโยบายไดตามวัตถุประสงค เปาหมาย และ
ระยะเวลา การทบทวน และปรั บแผนงานแก ไขปญหาอยางตอเนื่ อง มีการบู รณาการหน วยงานที่เกี่ ยวข องทุ ก
หนวยงาน ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ อํานวยความสะดวก
การสรางชองทางการสื่อสารเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของ จัดหาและอนุมัติงบประมาณสําหรับ
การปฏิบัติงานแตละขั้นตอน ใหสามารถดําเนินการไดตามกรอบระยะเวลาของนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
๓.3 บทบาทของนายอํ า เภอที่ ค าดหวั ง พบว า ผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งการความสะดวกในการ
ปฏิ บั ติ ง าน การเอาใจใส ผู ป ฏิ บั ติงาน การชว ยเหลือ แก ไขป ญ หาเร็ ว การประสานงาน เป น ผู นําที่ มีค วาม
รับผิดชอบตอหนาที่ ไมทอดทิ้งผูปฏิบัติงาน หมั่นซักถามและติดตามงานแบบเปนกันเอง เปนผูนําที่มีความรู
ความสามารถ เอาใจใสและใหกําลังใจในการปฏิบัติงานและใหสรางบรรยากาศการปฏิบัติงานอยางเปนกันเอง
4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ป ญ หาอุ ป สรรคและข อ เสนอแนะในเรื่ อ งบทบาท และอํ า นาจหน า ที่ ข องนายอํ า เภอกั บ
การขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการคนจน สรุปไดดังนี้
๔.1.ปญหาอุปสรรค บทบาทและอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
พบวาระยะเวลาในการดําเนินงานนอยเกินไป การกําหนดนโยบายไมสอดคลองกับหวงเวลา นโยบายมีการ
ประชาสัมพันธวัตถุประสงคโครงการการดําเนินงานใหกับราษฎรที่มีคุณสมบัติทราบไมชัดเจน มีการเกี่ยงงาน
ระหวางธนาคาร การปฏิบัติงานมีหนวยงานที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก บทบาทการทํางานที่ตางกันทําใหมี
การทํางานแตกตางกัน ทัศนคติและวิธีคิดมีความแตกตางกัน
๔.2.แนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
พบวา ควรมีการดําเนินการประชาสัมพันธนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหชัดเจนทุกกลุมเปาหมาย หลาย
ชองทาง เชน ทางทีวี วิทยุ รวมทั้งหอกระจายขาว ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานระดับอําเภอที่ประกอบดวยผูแทน
ของหนวยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวของโดยระบุมอบหมายงานบุคคลใหชัดเจนและเขามาปฏิบัติงานในพื้น ที่
อําเภอ และผูประสงคลงทะเบียนฯ สามารถลงทะเบียน ติดตอหรือประชุม ไดทุกที่ที่สามารถไปประชุมได โดย
ไมจําเปนตองกลับภูมิลําเนาตนเอง

