
ระหว่างวนัที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุรอยลั จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ์เมืองทองธาน ี                                      

อ าเภอปากเกรด็ จังหวดันนทบรุี 

สรุปผลการประชุมผูว้่าราชการจังหวัดและหวัหนา้ส่วนราชการ                          
ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแกไ้ขปัญหา                        

ของประชาชนและขบัเคลือ่นนโยบายของรฐับาลเชิงพื้นที ่ 



 

 
 
 
 

                                                                                                         
ผูน้ ำเสนอ หน้า 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๑ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ๖ 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล) ๑๑ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์) ๑๕ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายปวิณ  ช านิประศาสน์) ๑๘ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร  รัตนเสนีย์) ๑๘ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม) ๒๐ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด  จันทมฤก) ๒๕ 

รักษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านการปกครอง (นายสุธ ี ทองแย้ม) ๒๙ 

อธิบดีกรมการปกครอง (ร.ต.ท.อาทิตย์  บุญญะโสภัต) ๓๑ 

อธิบดีกรมที่ดิน (นายประทีป  กีรติเรขา) ๓๔ 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์) ๓๙ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ) ๔๒ 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล  สุดประเสริฐ) ๔๓ 

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายชัยณรงค์  วาสนะสมสิทธิ์) ๔๔ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู ดิจิตอล มีเดียแอนด์แพลตฟอร์ม จ ากัด  
     (นายสรรเสริญ  สมัยสุต) 

๔๖ 

สรุปผลการประชุม : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม) ๔๘ 
 

 

สารบัญ 
 



สรปุผลการประชมุผูว้่าราชการจังหวดัและหวัหนา้สว่นราชการของกระทรวงมหาดไทย 
เพือ่บูรณาการแกไ้ขปญัหาของประชาชนและขบัเคลือ่นนโยบายของรฐับาลเชิงพืน้ที่ 

ระหวา่งวนัที ่๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุรอยลั จบูลิี ่บอลรมู อาคารชาเลนเจอร์ เมอืงทองธานี อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี

 
  

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทย 

๑. การจัดระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
๑.๑ โครงสร้างการบริหารจัดการสาธารณภัยตาม พ.ร.บ.ปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดังนี้ 

๑) ระดับชาติ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
๑.๑) สาธารณภัยขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง มีนายกรัฐมนตรีหรือ

รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายท าหน้าที่สั่งการ ก ากับ ควบคุม
การปฏิบัติของผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๒) สาธารณภัยขนาดใหญ่ กองบัญชาการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ
ผู้บัญชาการท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ บังคับบัญชา สั่งการในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร และมีปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการ
ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ซึ่งมีอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นผู้อ านวยการกลาง ท าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั่วราชอาณาจักร และมีอ านาจควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจกัร 

๒) ระดับจังหวัด กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อ านวยการและผู้บังคับบัญชา
ระดับจังหวัด มีอ านาจสั่งการ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด และการ
จัดท าแผน รวมทั้งก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น 

๓) ระดับอ าเภอ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ (กอปภ.อ.) มีนายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการและเป็นผู้บังคับบัญชา
ระดับอ าเภอ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และมีอ านาจสั่งการหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔) ระดับท้องถิ่น กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.เมืองพัทยา/ทน./ทม./ทต./
อบต.) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปภ./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๕) กรุงเทพมหานคร กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ 
มีอ านาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และการจัดท าแผน 
ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นรองผู้อ านวยการ และมีผู้อ านวยการเขตในแต่ละเขตเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๒ กรณีเหตุการณ์ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย มีความซับซ้อนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ 
ภัยพิบัติ และจัดตั้งศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง - 
ขุนน้ านางนอน ประกอบด้วย หลายหน่วยงานที่ส าคัญทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเริ่มบริหารจัดการหน่วยงานที่เข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่ ผู้ที่
เดินทางมา วิธีการเดินทางมา สถานที่พัก การรับประทานอาหาร และหน้าที่ที่
ปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงานมากกว่า ๔,๐๐๐ คน
ต่อวัน  

๑.๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสผ่านราชเลขานุการใน
พระองค์ฯ เชิญมาแจ้งแก่นายกรัฐมนตรีรับใส่เกล้าฯ ทรงห่วงใยให้ก าลังใจทั้ง
ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งขอให้ท างานในลักษณะที่ชัดเจน มีแผนที่
ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ มีการแบ่งการปฏิบัติ มีค าสั่งอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่าง 
ทรงแนะน าให้จัดระเบียบในพ้ืนที่รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สื่อมวลชน
และประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมไม่ให้กีดขวางการท างาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ท างานได้สะดวกคล่องตัว 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อ านวยการปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด จัดตั้งศูนย์อ านวยการร่วมเมื่อเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือบริหาร
จัดการบุคลากรและบูรณาการการท างานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีรองผู้ว่า -
ราชการจังหวัดหรือรองแม่ทัพภาค ช่วยควบคุมและสนับสนุนการท างานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แถลงข่าวเพื่อให้ข่าวสาร
ออกมาจากแหล่งเดียวและไม่ก่อให้เกิดความสับสน 

๒) ให้มีการถอดบทเรียน (Lesson Learned) จากกรณีถ้ าหลวง-ขุนน้ า
นางนอน  

๒.๑) ศึกษาโครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์อ านวยการร่วมฯ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ชัดเจนขึ้น  

๒.๒) ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุเฉพาะภัยให้มีความประสานสอดคล้อง
กับหน่วยทหาร และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องระบบสื่อสาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๒.๓) จัดท ารายละเอียดหลักการ/ข้อกฎหมายในเรื่องหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

๒.๔) จัดท าข้อมูลเพื่อใช้เป็นโมเดลให้หน่วยงานน ามาประยุกต์ใช้กับ
หลักสูตรการฝึก และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการในอนาคต 

๓) ในอนาคตให้จัดตั้งศูนย์ฝึกการจัดการภัยพิบัติและสร้างหลักสูตร
รองรับเพ่ือเป็นศูนย์ฝึกหัดของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เช่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ชุด-
เผชิญเหตุ ชุดด าน้ าในถ้ าและในทะเล เป็นต้น โดยผู้ที่ผ่านการฝึกจะได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล 

๒. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
๒.๑ ขอขอบคุณกลไกระดับอ าเภอ ตั้งแต่นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยมีโครงการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากในพ้ืนที่ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
เป็นต้น และโครงการที่ต้องให้การสนับสนุน เช่น โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง เป็นต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
มีส่วนร่วมจัดทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับต าบล ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.) ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงไป
ในพ้ืนที ่

๒.๒ การอบรมให้ความรู้ และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ใน
สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การรู้รักประชาธิปไตย และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

๒.๓ โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายบุคคลให้แล้วเสร็จ 

๒.๔ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
อย่างยั่งยืน ผ่านเวทีประชาคมเพ่ือเสนอโครงการขึ้นมาเช่น โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เป็นต้น รวมทั้งการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ (Big 
Data) เพ่ือช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

๒.๕ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีงบประมาณให้
ประชาชนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวย
ความสะดวก พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กรณีที่ไม่มี
งบประมาณลงทุนสามารถใช้งบประมาณของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนได้ แต่วัตถุประสงค์
ของการลงทุนต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน-

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สนผ.สป./ 
ปค./พช./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
เมืองแห่งชาติว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน 
โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ด้านการเกษตร 
ด้านการเลี้ยงสัตว์ ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น 

๒.๖ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีความยากล าบาก ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมวิสาหกิจชุมชน (OTOP) และงานบริการ (ท่องเที่ยว) ท าให้
ตัวเลขเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ของประเทศไทยในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจ
ฐานรากมีการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง “รวยกระจุก จนกระจาย” 

๒.๗ ด้านการเกษตร ประเทศไทยโดยภาพรวมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการผลิต 
แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ผลิตเกินความต้องการ (บริโภค ขาย และส่งออก) ซึ่งแข่งขัน
ไม่ได้เพราะต้นทุนสูง เช่น เหตุการณ์กุ้งขาวที่เกิดขึ้น คือ ขายไม่ได้ราคาบริโภคใน
ประเทศก็เหลือ ส่งออกไม่ได้ราคาสูงเกิน เป็นต้น โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้จัดท าเมนูพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับเกษตรกร พ้ืนที่  และตรงตาม
ความต้องการของตลาด รวมทั้งพัฒนาด้านคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ก ากับ ติดตาม 

บริหารจัดการแผนงาน/โครงการของทุกกระทรวงที่ได้รับงบประมาณลงไปใน
พ้ืนที ่ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

๒) ให้ติดตามชุมชนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีอยากให้ทุกชุมชนได้รับงบประมาณเพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก 

๓. แนวคิดเรื่องประชารัฐ 
๓.๑ แนวคิดเรื่องทฤษฎีการบริหารงานในระบบราชการ (Bureaucracy) 

เป็นกลไกการบริหารโดยผู้น าใช้อ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมายปกครองบังคับบัญชา
ผ่านระบบราชการ แต่มีข้อจ ากัด คือ ไม่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ท าให้การท างาน
เกิดความล่าช้า ขาดความเป็นสากล 

๓.๒ แนวคิดเรื่องประชารัฐท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ เป็นการบูรณาการส่วนราชการและน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
(ประชาชนลงมือท า รัฐบาลสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน) เช่น การประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชนการเสนอความคิดเห็น การตัดสินใจเรื่องผังเมือง เป็นต้น 

๓.๓ ให้จัดอบรมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีศักยภาพเป็นผู้ว่าราชการ-
จังหวัดในบริบทของไทยแลนด์ ๔.๐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่และ
ประชาชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สดร.สป./ 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๔. การพัฒนาระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย 

๔.๑ รัฐบาลต้องการให้มีการพัฒนาระบบสื่อสารลงถึงพ้ืนที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานที่มีกลไกในพ้ืนที่ ใกล้ชิดกับประชาชนทั้งท้องที่และท้องถิ่น  

๔.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งพัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือใช้เป็นกลไกการ
สื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในงานของรัฐบาล งานของกระทรวงมหาดไทย
และงานของกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กลไกเอกชน (ไลน์ เฟซบุ๊ค) ที่มี
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสูง กลไกระบบ Digital Trunk Radio System เป็นต้น 

๕. แนวทางการปฏิบัติงาน 
สถาบันมหาดไทยเป็นสถาบันส าคัญในการพัฒนาประเทศ เมื่อได้รับการ

มอบอ านาจแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ต้องพิจารณาการใช้อ านาจ 
และการก ากับการใช้อ านาจให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมและถูกต้อง เช่น งาน
ทะเบียนงานที่ดิน (บริการดี รวดเร็ว โปร่งใส ไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีผลประโยชน์)
เป็นต้น 

๖. การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 
๖.๑ การจัดที่ดินท ากินให้ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่ปุาไม้ สปก. 

ที่ราชพัสดุ เป็นต้น ซึ่งมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบที่ผ่านมามีปัญหา จึงน ามาสู่
การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยน าที่ดินที่มีปัญหาในการจัดสรร
ส่งให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (อนุฯ ๑) พิจารณาก่อนส่งให้คณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน (อนุฯ ๒) ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน พิจารณา
คัดเลือกบุคคลเข้าอยู่อาศัยท ากิน กล่าวคือจัดระเบียบที่ดินกรณีที่มีผู้อาศัยอยู่แล้ว 
และจัดระบบที่ดินกรณียังไม่มีผู้อาศัยอยู่ โดยด าเนินการตามกฎหมายของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบที่ดินนั้น ๆ จากนั้นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (อนุฯ ๓) 
จะได้ด าเนินการพัฒนาอาชีพผู้เข้าอยู่อาศัย 

๖.๒ ปัญหากรณีโฉนดชุมชน โดยรัฐบาลในสมัยหนึ่งมีการจัดที่ดินประชาชน
ภายใต้โครงการ “โฉนดชุมชน” โดยได้มีการส ารวจพ้ืนที่ที่มีการบุกรุก มีการ
อนุมัติ พ้ืนที่ และมีการส่งมอบพ้ืนที่ไปแล้ว ๓ แห่ง ซึ่งเครือข่ายขบวนการ
ประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปัจจุบัน
ด าเนินโครงการโฉนดชุมชนต่อ แทนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) ที่ด าเนินการอยู่ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่จะเป็นผู้เสนอเพ่ือ
พิจารณาว่าพ้ืนที่ใดประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ พ้ืนที่ใดไม่สามารถอยู่อาศัยได้
และต้องย้ายออก ในขณะที่โครงการโฉนดชุมชนจะเป็นการน าพ้ืนที่บุกรุกมา
พิจารณาให้ประชาชนอาศัยอยู่ต่อไปได ้

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ขอให้เร่งรัดการด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

(คทช.) เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและก่อให้เกิดผลดีที่สุด 

ศสส.สป./สน.สป./
ปค./สถ./ปภ. 

 
 
 
 
 

 
ทุกหน่วยงาน/ 

ทุกจังหวัด 
 
 
 
 

ทด./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๗. การบริหารจัดการขยะ 

ขณะนี้ได้ข้อสรุปจากรัฐบาล และอยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลน าเสนอ 
(Presentation) แนวทางการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

๗.๑ ผู้ท าให้เกิดขยะ ด าเนินการตามหลัก ๓R (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมา
ใช้ใหม่) โดยในครัวเรือนและสถานที่เอกชนจะมีการคัดแยกขยะโดยใช้ถุง ซึ่งใน
ระยะเริ่มต้นจะใช้ถุงด าที่มีอยู่ให้หมดไปก่อนโดยใช้สติกเกอร์สีแปะถุงด าตาม
ประเภทขยะ คือ สีน้ าเงิน (ขยะทั่วไป) สีเขียว (ขยะอินทรีย์) สีเหลือง (ขยะรีไซเคิล) 
และสีแดง (ขยะอันตรายชุมชน) และระยะถัดไปจะเปลี่ยนจากถุงด าไปสู่การใช้
ถุงใส ส าหรับในพ้ืนที่สาธารณะจะจัดถังขยะแยกเป็น ๒ สี ได้แก่ สีน้ าเงิน (ขยะ
ทั่วไป) และสีเหลือง (ขยะรีไซเคิล) 

๗.๒ การก าจัดขยะ จะมีคณะกรรมการกลางด้านเทคนิค และคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ท าหน้าที่พิจารณาเทคนิคการก าจัดขยะที่
เหมาะสม  

๗.๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเชิญท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้า
กลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับแนวทางการก าจัดขยะ รวมทั้งมีการชี้แจงการบริหารจัดการขยะผ่าน
รายการเดินหน้าประเทศไทย และจัดงานเปิดตัว (Kick off) การบริหารจัดการขยะ 
เป็นต้น 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับการก าจัดขยะ โดยจะ

มีการหารือเพ่ือก าหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และจะ
ด าเนินการในเร็ว ๆ นี้ หลังจากนั้นจะด าเนินการบ าบัดน้ าเสียต่อไป 

๒) ขอให้ปลูกฝังให้ประชาชนรักษาความสะอาดทั้งในพ้ืนที่สาธารณะ 
และพ้ืนที่เอกชน โดยบริหารจัดการระหว่างการทิ้งขยะและการเก็บขยะ รวมทั้ง
ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์รักษาความสะอาด เช่น การ
ด าเนินการน าร่องในสถานที่ราชการและโรงเรียน การขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ผ่านเสียงตามสาย เคเบิลทีวี เป็นต้น 

๓) ขอให้ก าชับ/ก ากับหน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนที่ให้ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพ้ืนที่ โดยปรับปรุงแก้ไขสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม เช่น 
เสาไฟฟูาที่มีต้นไม้เลื้อย เพิงร้างตามข้างถนน เป็นต้น 

สถ./ทุกจังหวัด 

รฐัมนตรชีว่ยวา่การ
กระทรวงมหาดไทย 

๑. การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี 
๒๕๖๐ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือแผ่นดิน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
และเป็นมงคลอย่างยิ ่ง ซึ ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธ ีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่  
๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 

กจ.สป./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 



๗ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๒. แนวทางการบรหิารงานของกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลได้ก าหนดกรอบ

ทิศทางและแนวทางปฏิบัติในการท างาน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติผ่าน
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ ก าหนดแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติให้กับส่วนภูมิภาค และองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามทิศทางดังกล่าวและขยายผลให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาสังคม
ประชาชน) 

๒.๒ เตรียมความพร้อมการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ (แผนงาน แผนเงิน แผนคน)  

๒.๓ ทบทวนผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น หน่วยงานตรวจสอบทักท้วง ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
หรือลงนามในสัญญาได้ การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการ ความไม่พร้อมของ
พ้ืนที่ ไม่สามารถเข้าด าเนินการในพื้นที่ได้เนื่องจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

๓. ศนูย์ด ารงธรรม  
๓.๑ ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝุายในการขับเคลื่อน         

การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ด ารง -
ธรรมจนถึงปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ ๙๘.๒๘  

๓.๒ ขอให้จังหวัดจ าแนกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่จ าเป็นต้องติดตาม
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
และจัดท าข้อเสนอแนะของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เพ่ือให้
ส่วนกลางก าหนดแนวทางสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น ปัญหา
ข้อกฎหมาย ปัญหาด้านที่ดิน เป็นต้น 

๓.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ ได้รับ
มอบหมาย พิจารณาให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

๓.๔ ขอให้ปลัดจังหวัดก ากับดูแลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ และขอให้นายอ าเภอใช้กลไกของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้ยุติได้ในระดับพื้นที่  

๔. โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กระทรวงมหาดไทย   
โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  

๔.๑ ขอขอบคุณจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เชิงบูรณาการร่วมกัน 

ป.ย.ป.มท./ 
สบจ.สป./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ศดธ.มท./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พช./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 



๘ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๔.๒ ขอให้จังหวัดและอ าเภอให้ความส าคัญกับการพัฒนา OTOP ให้ถึง

ประชาชนในระดับพ้ืนที่ (ครัวเรือน) 
๕. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปูาหมาย ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/

ชุมชน ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด  
๕.๑ ขอให้จังหวัดสนับสนุนการด าเนินงานของพ้ืนที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

และหากมีข้อเสนอแนะขอให้แจ้งส่วนกลางทราบด้วย 
๕.๒ ขอให้พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอ าเภอ และพัฒนากรประจ า

ต าบล ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด   
๖. การสรา้งความเข้มแข็งใหก้ับภาค กลุม่จังหวดั และจงัหวดั 

๖.๑ ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม-
จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดยึดหลักการท างานเชิงบูรณาการ
และแก้ไขปัญหาร่วมกันในเชิงยุทธศาสตร์ โดยไม่แยกส่วนเป็นรายจังหวัด ทั้งนี้ 
ขอให้มีการประชุมกลุ่มจังหวัดร่วมกัน และหากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ ขอให้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนที่มีอ านาจ
ตัดสินใจแทนได้  

๖.๒ ขอให้กลุ่มจังหวัดพิจารณาขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ได้ก าหนดร่วมกันและสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนงาน/ โครงการของส่วนราชการ (Function) โดยไม่ควรจัดแบ่ง
งบประมาณเป็นรายจังหวัด 

๖.๓ ขอให้จังหวัดพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ 

๗. ตัวอย่างกรณีศึกษาการบริหารจัดการน้ าของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อครั้งด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ท า
หน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (ยโสธร ศรี
สะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี) 

๗.๑ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่รวมของแม่น้ าโขง แม่น้ าชี แม่น้ ามูล 
และล าน้ าสาขา (ล าโดมน้อย ล าโดมใหญ่ ล าเซบก ล าเซบาย) ซึ่งสามารถเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าได้จ านวนมาก 

๗.๒ คณะรัฐมนตรีมอบอ านาจให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดบริหารจัดการน้ า
เมื่อครั้งเกิดเหตุพายุช้างสารในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๙ จังหวัด) และ
ให้เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) 

๗.๓ บทบาทการท าหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
๑) ใช้แนวทางการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ ข้อกฎหมาย การพัฒนา

แหล่งน้ า แก้มลิง หลักการพร่องน้ า/ระบายน้ า การกักเก็บน้ า ฯลฯ 
๒) การท างานของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

มีเอกภาพและร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 
 

พช./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 

สบจ.สป./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปภ./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๓) ใช้ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือลดผลกระทบ

ในการปล่อยน้ าลงสู่แม่น้ าโขง 
จากการท างานดังกล่าวส่งผลให้สามารถลดความเสียหายให้กับ

ประชาชนได้ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ ลดการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภค และลดความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 

ดังนั้น ขอให้น ากรณีศึกษาดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการท างาน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงและบูรณาการความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๘. การผังเมือง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ โดยที่ผ่านมามีการประกาศใช้ผังเมืองรวมครบทุกจังหวัดแล้ว 
และได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยสภานิติบัญญัติอยู่ระหว่าง
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. .... วาระที่ ๒ ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการ-
จังหวัดพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

๘.๑ ศึกษารายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. .... ฉบับใหม่ 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 
โดยประสานกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เพ่ือให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ และการผังเมืองของประเทศ
ไทยมีความสมบูรณ์  

๘.๒ ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน า   
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการผังเมือง 

๙. การสนบัสนนุการท างานของกรมทีด่นิ 
๙.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเอาใจใส่ ปรับทุกข์ผูกมิตร และ

สนับสนุนการท างานของส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงานที่ดินสาขา  เช่น การ 
จดทะเบียนนิติกรรมอ าพราง การปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ เป็นต้น 

๙.๒ ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และเจ้าพนักงานที่ดินสาขา หารือ
การท างานกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด 

๑๐. การก ากับดูแลงานทะเบียน  
ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในงานทะเบียนเกี่ยวกับบัตรประจ าตัว

ประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนทั่วไป เช่น การสวมตัวคนไทยเพ่ือ
ท าบัตรประจ าตัวประชาชน การเพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎรการจดทะเบียนสมรส
โดยมิชอบหรืออ าพรางระหว่างชายต่างด้าวกับหญิงไทย เป็นต้น 

๑๐.๑ ขอให้กรมการปกครองแจ้งขอความร่วมมือส านักทะเบียน
ท้องถิ่น รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคให้อ าเภอและจังหวัดทราบ
ด้วยเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๑๐.๒ ขอให้ปลัดจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงานของอ าเภออย่าง
สม่ าเสมอ  

 
 
 
 
 
 

 
 

ยผ./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทด./ทุกจังหวัด 
 
 
 

 
 

ปค./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๑๐.๓ ขอให้นายอ าเภอในฐานะนายทะเบียนให้ความส าคัญในการ

ก ากับดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 
๑๑. พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๑.๑ ให้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในรูปแบบเดียวกับการรับเสด็จ ร้อยใจ
เป็นหนึ่งเดียว สร้างความร่วมมือในด้านปัจจัยทางการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การ
จัดการ) และไม่เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน 

๑๑.๒ ในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ให้ “ประสานงานแบบพลเรือน 
แต่ตัดสินใจแบบทหาร บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง” โดยต้องให้เกียรติ/รับฟังทุกฝุาย 
ต้องรับผิดและรับชอบในการตัดสินใจ และต้องอาศัยฐานข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการวางแผน/การบริหาร เช่น จปฐ. กชช.๒ค ข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร ข้อมูลภาคประชาสังคม ข้อมูลจากภาควิชาการที่ท าการวิจัยใน
พ้ืนที่ เป็นต้น 

๑๑.๓ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติ ๕ ประการ 
๑) การเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกูร โดยน้อมน าพระบรมราโชวาทมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
เช่น พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “งานราชการเป็นงานของ
แผ่นดิน” 

๒) สนองนโยบายของรัฐบาล คสช. ให้ดีที่สุดในทุกเรื่อง ทั้งใน
ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู ่บ้าน ท้องถิ ่น โดยอาศัยองคาพยพของ
กระทรวงมหาดไทยในพ้ืนที่สนับสนุนการท างาน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น 

๓) เป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่างแท้จริง ผ่านการท างานแบบ
บูรณาการ สร้างเครือข่ายลงไปถึงระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน โดยอาศัย
องคาพยพของกระทรวงมหาดไทยในการดูแลประชาชน รวมไปถึงขยายความ
ร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นท่ี 

๔) ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ (๑) หลักนิติธรรม 
(ใช้หลักกฎหมายในการท างาน) (๒) หลักคุณธรรม (ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามผลงาน) (๓) หลักการมีส่วนร่วม (อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายในการ
ท างาน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมประเมินผล) 
(๔) หลักความรับผิดชอบ (ท าหน้าที ่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่าง
สร้างสรรค์ ส าหรับนายอ าเภอต้องรู้จักคน รู้จักพ้ืนที่ และพักอาศัยในพ้ืนที่
อ าเภอ) (๕) หลักความโปร่งใส (แม้ว่าจะมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้ว แต่ยังคงต้อง
มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือสร้างความโปร่งใสให้มากกว่าเดิม และ (๖) หลักความ
คุ้มค่า (วางแผนงาน/โครงการอยู่บนกรอบของความคุ้มค่า) นอกจากนี้ ขอเน้นย้ า
การปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 
 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๕) บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ วางแผน 

ในลักษณะ One Plan ให้สอดคล้องตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ท้องถิ่น อ าเภอ 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ซึ่งหากสามารถออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ในเรื่องดังกล่าวได้ จะท าให้การด าเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่
สอดคล้องกัน 

๑๒. กรณีศึกษา “เกษตรอินทรีย์”  
เกษตรอินทรีย์ถือเป็นแนวโน้ม (Trend) ของโลกที่ได้รับความสนใจสูงมาก 

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยได้
ร่วมมือกันในการด าเนินงาน โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
(ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี) เป็นต้นแบบด าเนินการ โดยถูก
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งจะด าเนินการ
เพ่ิมเติมในอีก ๑๓ กลุ่มจังหวัด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ-
จังหวัดที่ได้รับมอบหมายสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น 
ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น มีเงินออม มากขึ้น และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรอยู่รอด
ปลอดภัยโดยใช้การตลาดน าการผลิต 

๑๓. ปัญหาพื้นฐานของทุกพื้นที่ใน ๗๖ จังหวัด  
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องน ามาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ไข

ปัญหา ประกอบด้วย (๑) ปัญหาความยากจน ขอให้น าข้อมูลพ้ืนฐานที่มีมาใช้
แก้ไขปัญหา (๒) ปัญหาความเจ็บปุวย ขอให้วางแผนดูแลตามฤดูกาล (๓) ปัญหา
ความไม่รู้ ขอให้เสริมองค์ความรู้/ทักษะให้กับประชาชน 

 
 
 
 

 
สบจ.สป./ 

จังหวัดเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

รฐัมนตรปีระจ า 
ส านักนายกรฐัมนตร ี
(นายกอบศักดิ ์                
ภตูระกลู) 

การด าเนินงานของรัฐบาล ทั้งในส่วนของการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ๘ เดือนก่อน
การเลือกตั้ง มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มิถุนายน 
๒๕๖๑) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว เมื่อวันที่ 
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างเตรียมการน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะส่งผลให้การจัดท าแผนงานโครงการตลอดจน 
การจัดท างบประมาณต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  โดยสาระส าคัญของร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน จะต้องจัดท าแผนแม่บทเสนอให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา ทั้งนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีแผนงาน
โครงการส าคัญจ าเป็นต้องบรรจุในแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกรอบ

 
 
 

ป.ย.ป.มท./ 
ทุกหน่วยงาน/ 

ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
การด าเนินงานระยะยาวเพื่อประชาชนและตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศไทย 

๒. การปฏิรูปประเทศกล่าวถึงข้อเสนอการปฏิรูปประเทศที่มีการเสนอมา
ไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐ เรื่อง โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้เริ่มการปฏิรูปจาก
สิ่งที่ประชาชนต้องการมากท่ีสุดก่อน ประกอบด้วย ๖ เรื่องหลัก ได้แก่  

๒.๑ แก้จนเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นล าดับแรก เนื่องจาก
ประชาชนมีความรู้สึกว่ายังได้รับความล าบาก จึงได้สร้างความเข้มแข็งจาก 
ฐานรากไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระเบิดจากข้างใน พัฒนาตามล าดับขั้น ซึ่งเป็นการ 
สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านการขับเคลื่อนใน ๓ ส่วน ๒๐ โครงการ
เพ่ือประชาชน คือ 

๑) ชุมชนเข้มแข็ง โดยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้แก่ 
๑.๑) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและลดการถูกเอาเปรียบจากคนกลาง โดยจะต้อง
ยกฐานะวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนิติบุคคล (ส่งเสริมและรับรองสถานะทาง
กฎหมาย) ทั้งนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และอยู่ระหว่างประกาศใช้เพ่ือยกฐานะวิสาหกิจชุมชนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ แห่ง   
ทั่วประเทศให้เป็นนิติบุคคล 

๑.๒) ปุาชุมชน มีหมู่บ้านที่รอรับความช่วยเหลือทั้งหมด 
๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน รวมพ้ืนที่ ๑๒ ล้านไร่ ๓ ล้านครัวเรือน ๑๒ ล้านคน โดยจะมี
กฎหมายรองรับปุาชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนเป็นผู้ดูแลรักษาปุา ทั้งนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบาย 
ให้ประชาชนก าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาปุาของตนเอง  
ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

๑.๓) ธนาคารชุมชน รัฐบาลได้สนับสนุนความเป็นนิติบุคคล
ให้กับสถาบันการเงินชุมชน โดยคณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบกฎหมาย 
ธนาคารชุมชน เพื่อรองรับให้มีลักษณะเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

๑.๔) กองทุนพัฒนาผู้น าชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผู้น า
ชุมชนยุคใหม่ และเป็นแบบอย่างให้กับผู้น าชุมชนรุ่นต่อไป ซึ่งจะได้สนับสนุน 
การด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ  

๑.๕) สภาชุมชน  
๑.๖) สวัสดิการชุมชน 

๒) แผ่นดินทอง (เพิ่มรายได้) โดยการสร้างรายได้ เปลี่ยนแผ่นดิน
ไทยให้เป็นแผ่นดินทอง หรือเปลี่ยนแปลงที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นที่ดินที่สร้าง
รายได้ เพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกร 

๒.๑) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาเพื่อ   
สืบสานพระราชปณิธานอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนผ่านกระทรวงมหาดไทย 

 
ป.ย.ป.มท./ 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
นายอ าเภอทุกอ าเภอทั่วประเทศ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท าให้
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ มีการท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

๒.๒) โครงการธนาคารต้นไม้ (ไม้มีค่าในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์) โดยการ
ปรับแก้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ปุาไม้ มาตรา ๗ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยพิจารณา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีระบบก ากับ ควบคุม ตรวจสอบย้อนกลับ การรับรอง
ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
และช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจให้กับประทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ประกาศว่า 
หากรัฐบาลให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ได้ กระทรวงพาณิชย์จะให้
ที่ดินที่ปลูกไม้เนื้อแข็งมาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้ยืมเงินจากธนาคารได้  

๒.๓) โครงการ Solar ประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่
ไฟฟูาเข้าไม่ถึง ท าให้ประชาชนมีต้นทุนการผลิตไฟฟูาสูง 

๒.๔) การบริหารจัดการน้ า โดยบูรณการการท างานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๓๐ แห่ง ภายใต้การด าเนินการของส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการน้ าในภาพรวมทั้งประเทศ  

๒.๕) Smart Farmer เช่น การน าผลิตภัณฑ์ OTOP มาพัฒนา 
เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยการเปลี่ยน Branding เพ่ิมตลาด เช่น ตลาด
ออนไลน์ส่งเสริมสินเชื่อ เป็นต้น 

๒.๖) โครงการวิจัยกินได้ มุ่งหวังให้งานวิจัยเป็นโครงการที่แก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้แท้จริง โดยมหาวิทยาลัยจะ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น การท าวิจัยเรื่องหมอกควัน การผลิตเชื้อเพลิงไฟฟูาจาก  
ซังข้าวโพด การสร้างมูลค่าของผักตบชวา การเพ่ิมผลผลิตยางพารา เป็นต้น 

๒.๗) ธนาคารปูม้า โดยนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการที่แหลม-
ผักเบี้ยเป็นแห่งแรก ซึ่งคาดว่าภายใน ๔ ปี จะเปลี่ยนความเป็นอยู่ของประชาชน
ริมฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยต้องมีการศึกษาวิจัยให้สามารถเพ่ิมจ านวนปูม้า 
ให้มากขึ้น และในอนาคตจะได้ขยายผลไปยังกุ้ง กั้ง และสัตว์น้ าชนิดอื่น ๆ  

๒.๘) โครงการคนไทยคืนถิ่น เมื่อแผ่นดินเกิดเป็นแผ่นดินทอง 
(อุดมสมบูรณ์) คนจึงอยากกลับบ้าน และประกอบอาชีพในถิ่นเกิดของตนเอง  

๓) แก้ทุกข์ (ลดค่าใช้จ่าย) โดยด าเนินการ 
๓.๑) โครงการผู้ปุวยติดเตียง รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย 

สาริกัลยะ) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 
3/2561ได้เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดูแลผู้สูงอายุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ระยะยาวที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยด าเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข  

๓.๒) ยาเพ่ือประชาชน รัฐบาลมุ่งหวังให้ผลิตยาที่มีราคาถูก 
ในประเทศไทย โดยการพัฒนานวัตกรรมผลิตยา และกรมบัญชีกลางจะก าหนด  
ให้โรงพยาบาลต้องซื้อยานวัตกรรม ร้อยละ ๓๐ เพ่ือให้คนไทยได้ใช้ยาดี ราคาถูก  

๓.๓) พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพ่ือสร้าง
หลักประกันว่าประชาชนสามารถถือครองที่ดินในปุา โดยจะมีกฎหมายมารองรับ
สิทธิ์ในที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒   

๓.๔) พ.ร.บ.ขายฝาก เพ่ือแก้ไขปัญหาชาวบ้านถูกกดขี่จากการ
ขายฝาก ในปัจจุบันพบว่ามี เกษตรกรจ านวนมากประสบปัญหาที่ดินท ากิน   
หลุดมือไปสู่นายทุน เนื่องจากมีการท าสัญญาขายฝากที่ดินกันอย่างไม่เป็นธรรม
รัฐบาลจึงเร่งผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือ
การเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยโดยความร่วมมือของกระทรวงการคลังและ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะมีการรับฟังความคิดเห็น
และน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

๓.๕) โครงการธนาคารที่ดิน เพ่ือต่อลมหายใจให้กับผู้ที่มีฐานะ
ยากจน  

๓.๖) โครงการประกันภัยพืชผล เป็นการประกันภัยสินค้าเกษตร
ชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่กว่า ๓๐ ล้านไร่ โดยเริ่มจากข้าวนาปี นาปรัง และจะได้ขยาย
ผลไปสินค้าเกษตรชนิดอ่ืน ๆ ต่อไป 

๓.๗) โครงการบ้านพอเพียง/บ้านมั่นคง (ราคาหลังละประมาณ 
๑๙,๐๐๐ บาท) เป็นโครงการที่รัฐบาลขับเคลื่อนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
โดยเริ่มด าเนินโครงการที่ชุมชนบ่อนไก่  

๒.๒ แก้ความเหลื่อมล้ า  เพ่ือปิดช่องว่างให้ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรม เช่น โครงการกองทุนยุติธรรม เป็นต้น 

๒.๓ แก้โกง ท าห้องให้สว่างและบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่น โดยด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ศาลทุจริต 
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยท า Application Watchdog เป็นต้น  

๒.๔ ปฏิรูปราชการ โดยด าเนินการปฏิรูปใน ๔ หน่วยงานต้นแบบ คือ 
๑) กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ๓) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ๔) ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้มีระบบราชการ ๔.๐ 
และจับต้องได้ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการที่มีความรวดเร็วขึ้น มี พ.ร.บ.
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี การแก้ไขกฎระเบียบ
ด้านงานเอกสารให้ง่ายขึ้น ใช้กระดาษน้อยลง เอกสารทุกประเภทสามารถขอ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๒.๕ เพิ่มการมีส่วนร่วม โดยการสร้างจิตสาธารณะในเรื่อง ๑) การเมือง

ใหม่ ๒) เยาวชนสร้างชาติ ๓) จิตสาธารณะ ๔) โรงเรียนประชาธิปไตย และ ๕) 
สภาชุมชน 

๒.๖ สร้างอนาคต มุ่งสู่ Thailand 4.0 เช่น โครงการ EEC และโครงสร้าง
พ้ืนฐานแห่งอนาคต เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟูา สนามบิน เป็นต้น 

๓. รายการเดินหน้าประเทศไทยรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 
และผู้มีชื่อเสียงเผยแพร่การด าเนินโครงการของรัฐบาลภายใต้ชื่อ “เดินหน้า
ประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน” ซึ่งก าหนดออกอากาศทุกวันเสาร์ เริ่มวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พร้อมกับประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทยแนวใหม่ 
ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยคิด ช่วยท า เพ่ือสร้างไทยไปด้วยกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยสามารถเสนอข้อคิดเห็นผ่าน #สร้างไทยไปด้วยกัน 
#ReformTogether ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่
การปฏิรูปต่อไป 

ประเด็นที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือ 
รัฐบาลฝากความหวังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอสนับสนุนการ

ด าเนินงานและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 

 
 

 
 

 
สน.สป./ 

ป.ย.ป.มท./ 
ทุกหน่วยงาน/ 

ทุกจังหวัด 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

 
รองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 
(นายนสิติ  
จนัทรส์มวงศ)์ 

๑. การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 

เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ 
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑.๑ ให้เตรียมแผนงาน/โครงการที่ส่งผลกระทบ (Impact) ในระดับสูง 
เช่น จังหวัดจันทบุรี (จันทบุรีนครแห่งผลไม้โลก และจันทบุรีเมืองแห่งอัญมณี) 
จังหวัดสมุทรสาคร (โครงการ Hub of Seafood) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(อยุธยาเมืองมรดกโลก) เป็นต้น 

๑.๒ ให้น าเสนอโครงการเพ่ือจับคู่ (Matching) กับหน่วยงานส่วนกลาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอความต้องการของพ้ืนที่  

๑.๓ ให้บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
เป็นต้น 

๒. การตรวจราชการในพื้นที่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล   
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

การตรวจราชการแบบเดิมจะตรวจราชการแบบรายโครงการ ในขณะที่
การตรวจราชการแบบใหม่จะตรวจราชการแบบเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจ
ราชการในลักษณะเป็นกลุ่มโครงการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้ง
น าต้นแบบและโมเดลแห่งความส าเร็จของต่างประเทศมาเปรียบเทียบ เช่น 

สตร.สป./ 
สบจ.สป./ 
สนผ.สป./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สตร.สป./ 
สบจ.สป. 

 
 
 
 



๑๖ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
จังหวัดตาก (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) เป็นต้น โดยกระทรวงมหาดไทยต้องสนับสนุน
ข้อมูลให้จังหวัด เช่น โครงการต้นน้ า ความสมบูรณ์ของโครงการ ข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ และการด าเนินการเรื่องที่ดิน เป็นต้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ว่าราชการ-
จังหวัดในการแก้ไขข้อพกพร่องของการวางแผนโครงการ เช่น เมืองผลไม้โลก 
โครงการ Hub of Seafood เป็นต้น ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร  

๓. วกิฤตธรรมาภบิาลของกระทรวงมหาดไทย  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยแสวงหาความร่วมมือ

จากภาคเอกชน ภาคประชาชน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
เพ่ือตรวจติดตามงานท าให้การท างานมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมามีการส ารวจแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ขาดธรรมาภิบาลในจังหวัด และได้ส่งเรื่องเข้ามาที่ส่วนกลางให้ส านักงานการ-
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
ตรวจสอบเป็นจ านวนมาก  

๔. การประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan) 
(ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าและประสาน

แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  พ.ศ. . . . . . อยู่ระหว่างน าเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
ต่อไป โดยมีกลไกการจัดท าและประสานแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประกอบด้วย (๑) แผนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็น
หน่วยรับผิดชอบ (๒) แผนระดับต าบล มีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วย -
รับผิดชอบ (๓) แผนระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอรับผิดชอบ รวมทั้งให้ส่งแผนทุก
ระดับมายังจังหวัดเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้มีความสอดคล้อง
กับระดับพ้ืนที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล อ าเภอ) เพ่ือยกระดับคุณภาพแผนพัฒนา
ในระดับพ้ืนที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน   
      ๕. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA)  

๕.๑ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในการสมัครขอรับรางวัล PMQA 
ทั้งหมด ๓๕ จังหวัด ซึ่งผ่านเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
(Site Visit) ๗ จังหวัด และ ๒ กรม คือ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
กรมการพัฒนาชุมชน 

๕.๒ ขอให้พัฒนาส่วนราชการในเชิงระบบเข้าสู่สากล ทั้งในด้านการน า
องค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ฯลฯ ซึ่ง PMQA 
เป็นการพัฒนาองค์การที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบการท างานในระดับ
จังหวัดและวัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

 

 
 
 
 

 
ศปท.มท./ 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 

 
สบจ.สป./ 

ปค./พช./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
กพร.สป./ 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๕.๓ ขอให้จังหวัดพิจารณาให้ความส าคัญในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ 

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มากขึ้น 
๖. ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) 

ขอให้ส่วนราชการ/จังหวัด/อ าเภอ สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ ส่วนจะได้รับรางวัลหรือไม่ ไม่ส าคัญแต่สิ่งส าคัญ คือ เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริการภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดได้รับรางวัล เช่น ราชบุรี นนทบุรี อ านาจเจริญ 
ล าปาง เป็นต้น  

๗. การขอก าหนดต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ความคืบหน้าการขอก าหนดต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระหว่าง 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร และอธิบดี
กรมการปกครอง ด าเนินการชี้แจงที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ส านักงาน ก.พ.) เพ่ือน าเสนอการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงานในจังหวัดใหม่ 
ซึ่งการจัดต าแหน่งพิจารณาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูป
ประเทศ ๑๑ ด้าน (๙๔ ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย)  

๘. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๘.๑ สาเหตุที่ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ล่าช้าจากมติคณะรัฐมนตรี เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีปริมาณมาก เป็นต้น 

๘.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่มี
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ และให้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาในช่วงไตรมาสที่ ๑ 

๘.๓ งบประมาณเหลือจ่าย มีการของบประมาณเหลือจ่ายในปริมาณมาก 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เฉลี่ยจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายให้จังหวัดในจ านวนเท่ากัน 
โดยจังหวัดที่ของบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้ขอตั้งงบประมาณใหม่ 

๙. เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ก ากับ ดูแล การท างานขั้นพ้ืนฐาน เช่น ผังเมือง 

งานทะเบียน เป็นต้น ต้องด าเนินการให้เรียบร้อยเพ่ือก้าวไปสู่การท างานในเชิง
วิสัยทัศน์ในอนาคต โดยเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการ
การท างาน และมีกระบวนการคิดในเชิงระบบ ซึ่งไม่ได้พัฒนาโครงการที่มีระบบ
เท่านั้น ยังมีซอฟต์แวร์ (Software) รวมทั้งด าเนินการให้มีมาตรฐานลักษณะ 
Smart City ขับเคลื่อนด้วย ๔ กลวิธี คือ สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย 

 
  

 
 

กพร.สป./ 
ทุกหน่วยงาน/ 

ทุกจังหวัด 
 
 
 

กจ.สป. 
 
 
 
 
 
 

สบจ.สป./ 
ทุกจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๑๐. การชี้แจงคณะกรรมาธิการ  

ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ (เช้า) ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ในประเด็น
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้ 

๑๐.๑ มีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นหน่วยปฏิบัติเดียวกัน และมี
ภารกิจบางอย่างที่ซ้ าซ้อนกัน และยังซ้ าซ้อนกับแผนงานบูรณาการอื่น ๆ 

๑๐.๒ กลุ่มจังหวัดอาจมีเปูาหมายร่วมกันได้ แต่ตัวชี้วัดของกลุ่ม -
จังหวัดไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

๑๐.๓ จังหวัดควรสนับสนุนช่องทางการตลาดหรือช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลผลิตให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ โดยเน้นการตลาดให้ชัดเจน
ก่อนที่จะส่งเสริมให้มีการผลิต (การตลาดน าการผลิต) เพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคง
ให้กับประชาชน 

๑๐.๔ งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ควรบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจัง
เพ่ือประโยชน์ในภาพรวม และไม่ควรน างบประมาณของกลุ่มจังหวัดไปแบ่งเฉลี่ยกัน  

๑๑. การแต่งกายของจิตอาสา 
ขอให้สวมเสื้อสีเหลือง งดสวมเสื้อสีด า ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  

๑๒. การขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ 
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม ก ากับ ดูแล การบูรณาการในพ้ืนที่

และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และมุ่ง
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาขน 

สบจ.สป./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สนผ.สป./ 
ทุกจังหวัด 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

 
 

รองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 
(นายปวิณ  
ช านปิระศาสน์) 

การปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง รวมถึงหน้าที่อ่ืน ๆ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister Cities) และการ
ตรวจติดตามพ้ืนที่ในเขตภาคเหนือ เป็นต้น จึงขอให้ทุกฝุายร่วมมือกัน และขอ
เป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย 

สนผ.สป 
ปภ./ยผ. 

ทุกจังหวัด 

รองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 
(นายประยรู 
รตันเสนยี)์ 

๑. การปูองกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
๑.๑ ทุกจังหวัดจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหายาเสพติด 

เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) นายอ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ (ศป.ปส.อ.) เพ่ิมความจริงจังและการปฏิบัติที่เข้มข้น 
ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนปูองกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ รวมทั้งติดตามและเร่งรัดด าเนินการตาม
แผนบ าบัดรักษายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันสามารถด าเนินการน าผู้เสพผู้ติดยาเสพติด      

ศอ.ปส.มท./     
ปค./พช./                   
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 



๑๙ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
เข้าสูกระบวนการบ าบัดรักษาได้ประมาณร้อยละ ๕๐ จากเปูาหมายจ านวน 
๒๑๐,๗๐๐ ราย 

๑.๒ ส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร
ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอมอบหมายให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชน 
อ าเภอเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงฯ โดยน าเข้าข้อมูลบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารของหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ลงในเว็บไซต์กองทุน  
แม่ของแผ่นดิน และรวบรวมข้อมูล/หลักฐานส่งให้ส านักงานปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาคท่ีรับผิดชอบภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๑.๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ
ร้อยใจรักษ์ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีส านักงาน ป.ป.ส. 
ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟูาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ โดยมูลนิธิแม่ฟูาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ขอความร่วมมือ 
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

(๑) ขอให้จังหวัดภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด) พิจารณาขยายผลโครงการฯ 
ดังกล่าว โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

(๒) ขอให้จังหวัดส่งเสริมหรือให้ค าแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการเยี่ยมชมโครงการฯ ดังกล่าว   

ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟูาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์จะได้ประสานความ-
ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายต่อไป 

๒. การเตรียมการด้านสารัตถะในเบื้องต้นของจังหวัดในการประชุม
เอกอัครราชทูต/กงสลุใหญป่ระจ าประเทศเพื่อนบา้นกับผูว้่าราชการจังหวัดชายแดน  

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศก าหนดจัดการประชุม
เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจ าประเทศเพ่ือนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ชายแดน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน
ภายนอก ประกอบด้วย 

๒.๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ เป็นการ
ประชุมเตรียมการของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือก าหนดเปูาหมายและแนวทาง 
ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือรับมอบนโยบายด้านการต่างประเทศ 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 

๒.๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ เป็นการ
ประชุมเต็มคณะและกลุ่มย่อยระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง             
การต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตท.สป./              

จังหวัดชายแดน/
จังหวัดปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๒.๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการ

ประชุมเต็มคณะ โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานรับฟังการน าเสนอเกี่ยวกับ 
เปูาหมายส าคัญและแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจตาม          
แนวชายแดนจากเอกอัครราชทูต และ/หรือผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดจากแต่ละ
กลุ่มประเทศ  

ทัง้นี้ ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการด าเนินกิจกรรมกระชับ 
ความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพ่ือนบ้านให้นายกรัฐมนตรี 
รับทราบและได้มีข้อสั่งการที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้วย 

๓. การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม โดยศูนย์ด ารงธรรมยังคงเป็นกลไก
ขับเคลื่อนที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า ปัญหาหนี้นอกระบบ ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคม
ที่เป็นธรรม (P - Move) เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ใช้กลไกศูนย์ด ารงธรรมในการแก้ไขปัญหา 
และระมัดระวังมิให้เกิดการร้องเรียนข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน โดยต้องปฏิบัติงานให้
เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ศดธ.มท./ 
ทุกหน่วยงาน/ 

ทุกจังหวัด 
 

รองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 
(นายบุญธรรม 
เลิศสขุเีกษม) 

๑. โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 
การด าเนินงานที่ลงสู่พ้ืนที่ ขอให้แจ้งนายอ าเภอทราบทุกเรื่อง/ทุกการ

ขับเคลื่อน หากนายอ าเภอไม่ได้รับทราบงานระดับอ าเภอจนถึงระดับหมู่บ้านอาจ
เกิดข้อผิดพลาด ซ่ึงจะไปเรียกร้องให้นายอ าเภอมาแก้ไขปัญหาในภายหลังจะเป็น
การไม่เหมาะสม โดยโครงสร้างการบริหารทั่วไป การสั่งการใด ๆ ที่จะสั่งการ
นายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการนายอ าเภอ 
ซึ่งในหลายพ้ืนที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการไปยังนายอ าเภอโดยตรง ทั้งนี้ แต่ละ
จังหวัดควรพิจารณาความเหมาะสมในการสั่งการถึงนายอ าเภอ ซึ่งอย่างน้อย
ปลัดจังหวัดควรเป็นผู้ที่สั่งการลงไป 

๒. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับ

ต าบล ครั้งที่ 3 ขอให้หัวหน้าส านักงานจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอ าเภอ 
ใช้งบประมาณในพ้ืนที่ด าเนินการไปก่อน ซึ่งอาจใช้แหล่งงบประมาณ ดังนี้  

1) งบประมาณของกรมการปกครอง รายการค่าใช้จ่ายในการ
ขับเคลื่อนนโยบายในระดับอ าเภอและท้องที่ (งบบูรณาการอ าเภอ) ซึ่งเป็นงบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการให้ปรึกษากองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง 
โดยตรง  

2) งบประมาณในส่วนของหัวหน้าส านักงานจังหวัดดูแล คือ  
งบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายการค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนใน
จังหวัด/และนโยบายของรัฐบาล  

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

สนผ.สป./ปค./
พช./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
3) งบประมาณของจังหวัด งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (งบ CEO) 
4) งบประมาณเหลือจ่ายจากเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
๕) เงินนอกงบประมาณ ซึ่งข้ึนอยู่กับศักยภาพของแต่ละจังหวัด  
หากมีการด าเนินการใช้งบประมาณในแหล่งใดไปแล้วให้จังหวัด

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพ้ืนที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล 
ซึ่งขณะนี้ ส านักนโยบายและแผน สป. ได้ตรวจสอบรายงานของจังหวัดแล้วพบว่า
หลายจังหวัดยังไม่ได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว และมียอดรายงานไม่ตรง
กับยอดรวมทั้งหมด จึงขอให้จังหวัดรายงานยอดการเบิกจ่ายให้ตรงกับการที่
ด าเนินการ และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ประจ าปี 2561 คืนให้กับจังหวัดต่อไป จึงขอให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดดูแลและ
ตรวจสอบการรายงานให้ละเอียดรอบคอบ ส าหรับจังหวัดที่ด าเนินการทุกวิธีแล้ว
ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานในเวทีประชาคมครั้งที่ 3 ขอให้แจ้ง
มายังส านักนโยบายและแผน สป. เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป  

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณผ่านกรมการปกครอง 
เพ่ือเติมเต็มงบบูรณาการอ าเภอที่น างบประมาณไปใช้ในการเบิกจ่ายการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ ครั้งที่ 3  
 ๒.๒ แนวทางการด าเนินงานเรื่องงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางในเรื่องของงบประมาณ
เหลือจ่ายจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะมีการปรับแผนในการจัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัดและอ าเภอ ส าหรับการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน
ที่ได้มาจากเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

๒.๓ การบริหารจัดการกับปัญหาที่ได้จากเวทีไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งหาก
ปัญหาด้านใดที่ไม่ต้องใช้งบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันที เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาผู้มีอิทธิพล เป็นต้น ส่วนปัญหาที่ต้องใช้
งบประมาณให้พิจารณาตามภารกิจว่าควรใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ หรือจังหวัด ในการด าเนินการ 

๒.๔ การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะให้นักศึกษาประเมินการท างานของตนเองและ
สิ่งที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

๒.๕ การประเมินความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
ทีมงานรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล) ขอเน้นย้ า
เรื่องการประเมินความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งขณะนี้ให้
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบลเก็บข้อมูลไว้ที่อ าเภอ และได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการ-
จังหวัดและนายอ าเภอทดสอบบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หากระบบมีความพร้อมแล้ว
คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะให้มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมด เพ่ือน าข้อมูลไปแก้ไขปัญหา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ทั้ง 20 เรื่อง ใน 6 ประเด็นหลัก โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อ าเภอ/นักศึกษา
เป็นผู้บันทึกเข้าระบบ 

๒.๖ การด าเนินงานยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) แจ้งให้จัดเก็บข้อมูลปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/
ชุมชน ซึ่งขณะนี้ยังขาดข้อมูล 20,000 กว่าแห่ง ดังนั้น ขอให้นายอ าเภอ
ตรวจสอบพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ โดยให้จัดเก็บข้อมูลและบันทึกในระบบ
สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
จัดการปัญหายาเสพติดของ ปปส.  

๒.๗ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐเพิ่มเติม  การด าเนินงานใน
พ้ืนที่บางจุดอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของ
รัฐที่จะต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจน าไปสู่การร้องเรียนเรื่องการปิดโอกาสใน
การเข้าถึงของผู้ปุวยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอดูแลการด าเนินงาน หากในพ้ืนที่ใดมีผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน ขอให้ด าเนินการเชิงรุกโดยอ านวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียนถึงที่อยู่อาศัย 

๒.๘ การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)เป็น
การด าเนินงานที่มาจากประชาชน โดยประชาชน ส่วนราชการมีหน้าที่ในการ
ช่วยก ากับและสนับสนุน ขอให้ดูแลไม่ให้มีประเด็นกล่าวหาว่าทางราชการลงไป
แทรกแซง โครงการนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน หรือมีการ
ร้องเรียนว่าด าเนินการแล้วไม่เกิดประโยชน์ ขอให้นายอ าเภอช่วยก ากับดูแลใน
ระดับต าบล โดยให้พัฒนากรและปลัดอ าเภอลงไปดูแลให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๒.๙ การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอให้ 
นายอ าเภอเป็นธุระดูแล รับรู้การด าเนินงานในพื้นที่ของอ าเภอว่ามีเปูาหมาย
อยู่ในหมู่บ้านใดและมีการด าเนินการอย่างไร เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลผ่าน
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดและ
พัฒนาการอ าเภอต้องสื่อสารท าความเข้าใจกับนายอ าเภอให้ชัดเจน โดยให้
นายอ าเภอเป็นที่ปรึกษาแก่พัฒนากร 

๒.๑๐ โครงการที่เป็นของส่วนราชการอื่น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอรับรู้การด าเนินงานด้วย เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เน้นย้ าเสมอว่าการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ไม่ใช่เฉพาะโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
เท่านั้น แต่รวมไปถึงโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน จึงขอให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอดูแลการด าเนินงานในพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคใด ๆ 

๒.๑๑ การติดตามการประเมนิผลการขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขณะนี้สถาบันการศึกษาอยู่ระหว่างด าเนินการติดตาม
การประเมินผลในภาพรวม ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภออ านวยความ
สะดวกในการลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของทีมประเมินฯ  

๓. การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ 

พ.ศ. 2561 มีการด าเนินงาน 2 ระดับ คือ ระดับอ าเภอ และระดับเขต โดย
คณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ ๑) คณะที่ 1 คณะกรรมการนโยบายพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และอธิบดีกรม-
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และอธิบดีกรมการ -
ปกครอง เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ๒) คณะที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา และมีนายอ าเภอ
เป็นประธาน และ ๓) คณะที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 
(พชข.) มีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นที่ปรึกษา และมีผู้อ านวยการเขตเป็นประธาน  

ขอให้นายอ าเภอท าความเข้าใจให้ชัดเจนกับเจตนารมณ์ โดยศึกษา
ระเบียบดังกล่าวและให้อ าเภอที่ด าเนินการแล้วร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
200 กว่าแห่ง ขอให้มีการถ่ายทอดการด าเนินงานระหว่างกัน เพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ ซึ่งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขไดน้ าเสนอตัวอย่างผลงานอ าเภอต้นแบบของจังหวัด
ศรีสะเกษที่ด าเนินงานประสบความส าเร็จต่อนายกรัฐมนตรี ในการประชุม 
คณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของระเบียบฯ เป็นการบูรณาการการท างานของทุก
ภาคส่วนในรูปของประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เฉพาะเรื่องสาธารณสุข
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตทั้งหมดของประชาชน อาทิ การเกษตร 
สังคม ผู้ด้อยโอกาส และเรื่องต่าง ๆ ทุกเรื่องในพ้ืนที่  

๔. การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่าเป็นองค์กรที่มีการ

ทุจริตและถูกสอบสวนเป็นจ านวนมาก เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าว 
สาเหตุมาจากพฤติกรรมและปัญหาเชิงระบบ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอแก้ปัญหาเชิงระบบ โดย 1) ก ากับ (ดูแลอย่างใกล้ชิด) 2) ดูแล (เอาใจใส่
ให้เป็นไปอย่างดี) และ 3) ควบคุม (กวดขัน) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
มีอ านาจในการด าเนินงานทั้ง 3 เรื่อง และขอความร่วมมือดูแลตั้งแต่ต้นทาง คือ 
การก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง

 
 
 
 
 
 

สนผ.สป./ปค./
พช./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถ./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท าคู่มือในการก ากับดูแลองค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น โดยให้มีบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอในการก ากับ
ดูแลการด าเนินงาน ซึ่งหากมีการติดตามตั้งแต่ต้นทางจะช่วยลดปัญหาการทุจริต
และการถูกตรวจสอบได้ 

บทบาทในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ 3 เรื่อง ดังนี้ 
๔.๑ คน ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๔.๒ เงิน การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมาย ซึ่งปัจจุบันกรม-
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างแก้ไขตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายที่ถูก
ทักท้วงให้เป็นไปตามที่ได้รับการทักท้วง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าชับการ
บริหารงานของจังหวัด โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งระเบียบท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายอ าเภอทราบด้วย 

๔.๓ การบริหารงาน/กิจกรรมของท้องถิ่นด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
ทั้งในเรื่องของกฎหมายจัดตั้งและใน พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอสามารถก ากับดูแลท้องถิ่นใน  
3 เรื่องดังกล่าวได้ตามกฎหมาย เพ่ือช่วยลดปัญหาและท าให้ภาพพจน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีข้ึน 

๕. การขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
การขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2559 โดยหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ได้แก่ 

๕.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

๕.2 ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

๕.3 รัฐวิสาหกิจ การไฟฟูา และ การประปา  
๕.4 องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่

จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ  
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

๕.5 องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินงานการกุศล หรือบ าเพ็ญประโยชน์มิใช่การแสวงหา
ก าไรที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถ./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖. การบริหารจัดการขยะ 
ขอให้จังหวัด โดยท้องถิ่นจังหวัดและอ าเภอกระตุ้นการสร้างการรับรู้

และท าความเข้าใจกับประชาชนในการคัดแยกขยะตามหลัก 3R และรณรงค์การ
ใช้ถุงใสและการติดสติ๊กเกอร์ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีการซักซ้อม
และก าหนดวันเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการด าเนินการเก็บขยะขอให้ 
นายอ าเภอแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ก าหนดการแยกประเภทของ
ขยะ โดยเก็บวันต่อวัน และตั้งถังขยะในที่สาธารณะโดยขอให้มีถังขยะสองใบ คือ 
ถังขยะสีน้ าเงินและสีเหลือง รวมทั้งการก าจัดขยะให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย 

 
 

 
สถ./ทุกจังหวัด 

ผูต้รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 
(นายสมคดิ 
จนัทมฤก) 

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
1. เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา
พระราชทานขึ้น เพ่ือเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการ
ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ (ศอญ.) เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล  

๒. โครงสร้างศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม-แนว
พระราชด าริ (ศอญ.) ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่  

๒.๑ คณะกรรมการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
๒.๒ คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม-

แนวพระราชด าริ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ  
ตามร่างคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการจิตอาสาฯ มีความประสงค์

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยท าหน้าที่
เสมือนเป็นหัวหน้าจิตอาสาฯ ระดับจังหวัด และนายอ าเภอท าหน้าที่เสมือนเป็น
หัวหน้าจิตอาสาฯ ระดับอ าเภอ  

๓. ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา 

จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ  
๔. ภารกิจของจิตอาสาฯ ตามท่ี ศอญ. ก าหนดมี 2 ประการ คือ  

๔.๑ ภารกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชด าเนินไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยให้ข้าราชการ ทหาร 
ต ารวจ แพทย์ ที่สมัครเป็นจิตอาสาฯ แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาฯ มารับเสด็จฯ 
ร่วมกับประชาชนจิตอาสาฯ  

สนผ.สป./ 
ทุกหน่วยงาน/ 

ทุกจังหวัด 



๒๖ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๔.๒ ภารกิจด้านการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยหน่วยงาน

ราชการเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมให้จิตอาสาได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
การซ่อมบ ารุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะ การปลูกปุา การขุดลอกคูคลอง การดูแล
รักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ เป็นต้น  

๕. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
๕.๑ กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” 

โดยการพัฒนาคลอง คู ล าราง ในเขตต่าง ๆ จ านวน 110 คลอง  
๕.๒ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดได้ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยมีกิจกรรมที่ได้

ด าเนินการทั้งหมด จ านวน 10,756 กิจกรรม รวมแล้วมีจิตอาสาฯ ทั้งกรุงเทพมหานคร
และภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1,311,993 คน  

ทั้งนี้ ได้มีการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2561 ซึ่งจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะจังหวัดปริมณฑล 8 จังหวัด ได้จัด
กิจกรรม “จิตอาสาพาทัวร์” ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมา ศอญ. ได้จัด
ให้มีกิจกรรมจิตอาสาฯ ต้นแบบในภูมิภาคในพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ สกลนคร 
เชียงใหม่ อุดรธานี และอุบลราชธานี  

๖. แนวทางการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ  
ศอญ. ได้ชี้แจงการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ อาคารกิจการในพระองค์ฯ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ประกอบด้วย 
๖.๑ ปูายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  
๖.2 กิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง  
๖.3 กิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะ  
๖.4 กิจกรรมจิตอาสา ภัยพิบัติ ระดับต าบล  
๖.5 กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคลองส่วย จังหวัดนนทบุรี   

๗. ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
ศอญ. ได้มีข้อแนะน าเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนี้ 
๗.๑ การใช้ปูายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสา -

พระราชทานตามแนวพระราชด าริ “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” พบว่า   
๑) ปูายกิจกรรมฯ เมื่อผลิตออกมาแล้วมีสีผิดเพ้ียนจากต้นฉบับ 

ดังนั้น การท าให้สีของปูายที่พิมพ์ตรงกับต้นฉบับ ให้ตั้งค่าสีของไฟล์ภาพจาก 
RGB เป็น CMYK  

๒) ข้อความในปูายกิจกรรมฯ สามารถเติมชื่อโครงการ อ าเภอ 
จังหวัด ได้เท่านั้น ซึ่งสามารถติดสติ๊กเกอร์ได้ เพ่ือไม่ต้องท าปูายทุกครั้งที่จัดกิจกรรม  

๓) ห้ามน าปูายกิจกรรมจิตอาสาฯ ไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับงานจิตอาสา 



๒๗ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๔) กรณีแต่งกายชุดจิตอาสาและท ากิจกรรมจิตอาสาฯ ห้ามใช้ปูายอ่ืน  

๗.๒ กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ปลูก - ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง  
ในปี 2561 ศอญ. ได้แนะน าให้จังหวัดปลูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่

สามารถท าได้ โดยมุ่งเน้นการปลูกเสริมและดูแลต้นรวงผึ้งที่มีอยู่แล้ว ส าหรับในปี 
2562 ให้จัดเตรียมพ้ืนที่ปลูกให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดพ้ืนที่
เปูาหมายหลักอย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่งที่จะต้องมีกิจกรรมปลูก -ขยายพันธุ์  
ต้นรวงผึ้ง โดยให้มี จิตอาสาฯ เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การเพาะ/ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง 
เป็นต้น 

๗.๓ กิจกรรมจิตอาสาประกวดจัดสวนสาธารณะ 
มีเปูาหมายโดยมุ่งเน้นให้จิตอาสาฯ เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทหลัก

ในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสวนสาธารณะ 
ส่วนงานที่ต้องท าอยู่แล้วตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วน -
ท้องถิ่น เป็นต้น ให้ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่
ระหว่างการแจ้งแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัด  

๗.๔ กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติระดับต าบล 
ศอญ. ประสงค์ให้ทุกต าบลมีทีมภัยพิบัติ ซึ่งกรมปูองกันและบรรเทา- 

สาธารณภัยได้มีการแจ้งแนวทางการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติระดับต าบล
ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัย  
เรียบร้อยแล้ว  

๗.๕ กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิม-
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ให้จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในช่วงวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 
2561 ครอบคลุมในพื้นท่ีอ าเภอต่าง ๆ โดยให้มีกิจกรรมจิตอาสาฯ ระดับจังหวัด
ในวันใดวันหนึ่งอย่างน้อย 1 วันในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ 
ระดับจังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก ให้จังหวัดด าเนินการตามพิธีการ
และขั้นตอนการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ต้นแบบในภูมิภาค ส่วนในวันอ่ืน ๆ อ าเภอ
สามารถด าเนินกิจกรรมได้โดยเชิญประชาชนจิตอาสาฯ มารับมอบแนวทาง แบ่ง
ภารกิจ และเริ่มกิจกรรมได้ทันที โดยในช่วงดังกล่าวให้จังหวัดรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ให้จังหวัดเชิญชวนประชาชน
แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดที่จัดขึ้น 

๘. ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาฯ 
ปัจจุบันกรมการปกครองได้ก าหนดช่องทางการรายงานผ่านระบบไลน์ 

ซึ่ง ศอญ. จะสรุปรายงานกิจกรรมจิตอาสาฯ ทั่วประเทศเป็นประจ าทุกวัน จึงขอให้
จังหวัดให้ความส าคัญในการรายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาฯ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าระบบรายงานผล



๒๘ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ผ่านระบบรายงานแบบ Real time ซ่ึงจะสามารถ
คัดกรองภาพในระดับจังหวัดและส่วนกลางได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้  

๙. ค าแนะน าเพิ่มเติมอื่น ๆ  
๙.1 การแต่งกาย  

ข้อพึงปฏิบัติ 
1) แต่งเครื่องแบบจิตอาสาฯ อย่างครบถ้วน ได้แก่ หมวก และ

ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และบัตรประจ าตัวก าลังพลจิตอาสา 
2) การผูกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้ผูกให้มีลักษณะพวง-

หางกระรอก (เหมือนการผูกผ้าพันคอของทหารพราน) 
3) ตลอดเดือนกรกฎาคม แต่งชุดจิตอาสา ขอให้ใส่เสื้อสีเหลือง  

งดสีด า 
ข้อห้าม 
1) กรณีแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ หรือเครื่องแบบองค์กร/

มูลนิธิ/อปพร. หรืออ่ืน ๆ ห้ามสวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานด้วย 
2) ห้ามใช้เสื้อที่มีชื่อองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท ห้างร้าน หรือชื่อ

บุคคล ในลักษณะโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการเมืองหรือประโยชน์อ่ืนใด แล้ว
สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 

3) ห้ามแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาไปร่วมงานต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมจิตอาสาฯ (เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาฯ แล้ว ให้ถอดเครื่องแบบ) 

4) ห้ามแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาไปในสถานที่อโคจร  หรือท า
กิจกรรมอื่นที่ไม่เหมาะสม เช่น เรี่ยไรเงิน ด่ืมเหล้า เล่นการพนัน เป็นต้น 

๙.2 การท ากิจกรรมจิตอาสาฯ 
ข้อพึงปฏิบัติ 
1) เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญ

และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
2) เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง  ๆ 

ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
3) กรณีกิจกรรมที่เป็นงานตามภารกิจปกติ (Function) ของ

หน่วยงาน เช่น การท าความสะอาดสถานที่ท างาน ไม่ควรรายงานว่าเป็น
กิจกรรมจิตอาสาฯ เช่น การท าความสะอาดหน่วยงาน เป็นต้น 

4) เป็นการด าเนินกิจกรรมที่จังหวัดหรืออ าเภอให้การสนับสนุน
และรวมการปฏิบัติ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในฐานะที่เป็น ผอ.ศอญ.จังหวัด 
และนายอ าเภอเป็น ผอ.ศอส.อ าเภอ 

5) กิจกรรมจิตอาสาฯ จะต้องใช้ความระมัดระวัง และค านึงถึง
ความปลอดภัยเป็นส าคัญ 



๒๙ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ข้อห้าม 
ห้ามถ่ายภาพไม่เหมาะสมขณะท ากิจกรรมจิตอาสาฯ เช่น Selfie 

แต่งกายไม่เรียบร้อย หรือนั่งเล่นในขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งการโพสท่าถ่ายภาพที่
ไม่เหมาะสม 

รักษาการ 
ในต าแหนง่ที่ปรกึษา
ด้านการปกครอง 
(นายสธุ ี ทองแยม้) 
 

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ 
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

จากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดกิจกรรม เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ซึ่งมีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานแจ้งจังหวัด      
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สมพระเกียรติ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมที่ ๑ (วันอาทติย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) 
๑.๑ การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทย และ        

ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ หน่วยงานราชการ อาคาร บ้านเรือน และ
ถนนสายส าคัญ ซึ่งการประดับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ส านักนายกรัฐมนตรี  
แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชานุญาตแล้ว 

๑.๒ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน    
แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัย เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตลอดทั้งเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒. กิจกรรมที่ ๒ (วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ – วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ จิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยให้

จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ครอบคลุมในพ้ืนที่อ าเภอต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมจิตอาสาฯ ระดับจังหวัด           
ในวันใดวันหนึ่งอย่างน้อย ๑ วัน ในช่วงวันดังกล่าว 

๓. กิจกรรมที่ ๓ (วันจันทร์ที่ ๒๓ – วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หน่วยงานราชการ โดยให้

จังหวัดจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และขอให้จังหวัด
มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ตรวจตรา เฝูาดูแล
สถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๔. กิจกรรมที่ ๔ (วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
๔.๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีท าบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ             

กก.สป./ 
ทุกหน่วยงาน/ 

ทุกจังหวัด 
 



๓๐ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ให้จังหวัดนิมนต์พระสงฆ์ จ านวน ๖๗ รูป หรือตามที่จังหวัดเห็นสมควร 
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสม 

๔.๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและ   
พลังของแผ่นดิน ณ สถานที่จังหวัดก าหนด โดยส านักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ จึงให้จังหวัดจัดพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณหลังเคารพธงชาติ และขอให้จังหวัดบริหารจัดการด้านเวลาและสถานที่
ให้พร้อม (ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๑๙/๒๐๗   
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้จังหวัดทราบโดยตรงด้วยแล้ว) 

๔.๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลาง-
จังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดก าหนด 

๔.๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. (โดยประมาณ) ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราช -
สักการะ กรณีจังหวัดใดที่เคยจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะก็สามารถ
ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม ดั่งเช่นที่เคยปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเฉลิม -
พระเกียรติฯ เหมือนปีที่ผ่านมา 

๔.๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ     
และภาคประชาชนในจังหวัด เริ่มวางพานพุ่มราชสักการะ ณ เวทีตามที่จังหวัด
ก าหนด 

๔.๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. (โดยประมาณ) พิธีจุดเทียนและกล่าวถวาย -             
พระพรชัยมงคล (จังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน) ท าพิธีพร้อมกับ
ส่วนกลาง  

ทั้งนี้ ให้จังหวัดเชิญชวนจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วม
กิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ตามความเหมาะสม 

๕. กิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาในช่วงวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
๕.๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของ       

คณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ) เป็นเจ้าภาพและ 
ได้มีหนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือจัดโครงการดังกล่าวด้วยแล้ว 
โดยบางจังหวัดจะมีพิธีเดินสวนสนามของลูกเสือ ส าหรับช่วงเวลาให้จังหวัด
ก าหนดได้ตามความเหมาะสม  

๕.๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล  
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้ ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝุายเพ่ือแจ้งวัดใน 
เขตปกครอง วัดไทยในต่างประเทศ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือมอบหมายให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานเจ้าคณะจังหวัดด าเนินการจัดพิธี
ท าบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวาย- 



๓๑ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา       
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส าหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้น จังหวัดจะจัด
เวลาใดให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมาย
ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปรึกษาหารือกับเจ้าคณะจังหวัดต่อไป  

การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพร- 
ชัยมงคล ให้จัด ๒ ชุด ดังนี้ 

๑) ชุดที่ ๑ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ-
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ 

๒) ชุดที่ ๒ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมเครื่องราชสักการะ (โดยพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะอยู่ใน
ต าแหน่งที่ต่ ากว่าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ เล็กน้อย) 

ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูชาดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์ 
www.gad.moi.go.th หัวข้อ งานส าคัญวันนี้ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ-
เกียรติฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒) 

อธบิด ี                 
กรมการปกครอง  
(ร.ต.ท.อาทติย ์ 
บุญญะโสภตั) 

กรมการปกครองมีภารกิจที่ส าคัญ ประกอบด้วย การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความม่ันคงภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม การทะเบียน กิจการ
อาสารักษาดินแดน การปกครองท้องที่ และการอ านวยการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอ าเภอ ในขณะที่
นายอ าเภอจะมีความรับผิดชอบนอกเหนือจากภารกิจของกรมการปกครอง โดย
นายอ าเภอต้องรับผิดชอบพ้ืนที่และงานทุกเรื่องที่ลงไปในพ้ืนที่  ด าเนินการให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ นายอ าเภอมีกฎหมาย
อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน 539 ฉบับ และเป็นประธาน/กรรมการต่าง ๆ 
ตามภารกิจที่ปฏิบัติในพ้ืนที่ จ านวน 145 คณะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่
ในพ้ืนที่อ าเภอท าหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอในภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีปลัดอ าเภอ
ในฐานะผู้ช่วยนายอ าเภอ และมีก านัน ผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนการด าเนินงาน 

กรมการปกครองพยายามบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการสั่งการ
ไปยังจังหวัด อ าเภอ อาท ิ

๑. ปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากติดข้อกฎหมายเรื่องผังเมือง
และอาคาร ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
กรมการปกครอง ได้พบหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขกฎกระทรวง รวมทั้งยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้
ผังเมืองรวม ตลอดจนยกเว้นโทษตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ ขอให้ส ารวจจ านวนโรงแรมที่ยังไม่รับอนุญาตอีกครั้งเพ่ือให้
ได้ตัวเลขที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา 

ปค./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปค./สถ./ยผ./ 

ทุกจังหวัด 
 
 
 
 

 



๓๒ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
2. ที่ดินสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการ 

โดยกรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการหารือ
ร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินการเรื่องที่สาธารณประโยชน์ ทั้งการดูแล 
การขอใช้ประโยชน์ การเพิกถอนพื้นที่สาธารณประโยชน์ การขออนุญาตดูดทราย 
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือในการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที่ก าหนดร่วมกัน 

3. การส ารวจหอกระจายข่าว  โดยได้มีการส ารวจไปแล้วเมื่อประมาณ 
4 - 5 เดือน ท าให้สถานภาพของหอกระจายข่าวในขณะนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะสร้างการสื่อสารไปยังพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าว 
ในระดับหมู่บ้านเพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ดังนั้น ขอให้มีการส ารวจ
หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือสั่งการไปอีกครั้ง 
เพ่ือให้ส ารวจหน่วยรับผิดชอบดูแลหอกระจายข่าว (ท้องที่/ท้องถิ่น) และสภาพ
การใช้งาน 

4. การใช้อ านาจการอนุมัติ/อนุญาต ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง เช่น 
งานทะเบียน งานความมั่นคงภายใน เป็นต้น กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการ
ปกครองได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติ อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวก ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจ
ซึ่งเก่ียวข้องกับความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ศีลธรรมอันดี เช่น ทะเบียนอาวุธ
ปืน ทะเบียนราษฎร โรงแรมและสถานบริการ เป็นต้น ซึ่งต้องเน้นเรื่องความ
โปร่งใส ไม่ให้ใช้อ านาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังเช่นกรณีการจด
ทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในลักษณะอ าพราง ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอ าเภอช่วยก ากับ ดูแล ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว เช่น ผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจังหวัด ต้องตรวจสอบการอนุมัติ/อนุญาต
อาวุธปืนทุกเดือน หากพบความผิดปกติให้ด าเนินการตามกฎหมาย เป็นต้น  

นอกจากนี้ ขอให้มีการก ากับดูแลการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดย
อาศัยระบบการประเมินที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้มีการประเมินและติดตามการท างานตาม
แบบที่ก าหนด รวมทั้งก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีปัญหาเกิดขึ้น
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

๕. การสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ขณะนี้ กรมการปกครองมี
แผนสั่งใช้และได้แจ้งอ าเภอไปแล้ว แต่พบว่ามีบางอ าเภอยังไม่ได้บรรจุสั่งใช้  
จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามตรวจสอบว่าเหตุใดอ าเภอจึงยังไม่ได้มีการสั่งใช้ 
พร้อมกับเร่งรัดให้อ าเภอด าเนินการบรรจุสั่งใช้และรายงานให้กรมการปกครองทราบ 

 
 
 

ปค./ทด./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 

 
ปค./สถ./ปภ./ 

ทุกจังหวัด 
 
 
 
 

 
ปค./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปค./ทุกจังหวัด 

 
 

 
 
 
 



๓๓ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๖. งบประมาณที่จัดสรรให้ในโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี-

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง 
โดยให้จังหวัดและอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการในพ้ืนที่ ทั้งนี้ งบประมาณที่จัดสรรให้มี
ทั้งงบประมาณอ านวยการซึ่งผ่านมาทางกรมการปกครองและงบประมาณเบี้ยเลี้ยง
ส าหรับผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO)  ซึ่งขณะนี้ได้เปิดช่องทางให้สามารถ
ถัวจ่ายได้ จึงขอให้จังหวัดและอ าเภอพิจารณาใช้งบประมาณให้เหมาะสม รวมทั้ง
อาจแบ่งสรรงบประมาณอ านวยการให้คลังจังหวัดในฐานะผู้ช่วยเลขานุการฯ ในระดับ
จังหวัดเพ่ือช่วยด าเนินงาน  

๗. การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใน
พื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ขอให้
นายอ าเภอติดตาม ก ากับให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด ทั้งนี้ มี
ข้อสังเกตจากข้อมูลของ ปปท. ในการร้องเรียนเรื่องทุจริต พบว่า กระทรวง 
มหาดไทยอยู่ในอันดับที่สอง โดยเป็นเรื่องของกรมการปกครองมากที่สุด ซึ่งจาก
การตรวจสอบข้อมูลในรอบสองปี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนระดับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ถึงร้อยละ ๘๐ ซึ่งคาดว่าจะมาจากเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่ลงไปใน
ระดับต าบล หมู่บ้าน จึงขอให้ก ากับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง รวมทั้งสร้างการ
รับรู้และท าความเข้าใจว่าการด าเนินโครงการต้องเกิดจากความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ผ่านเวทีประชาคม เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนมีจ านวนลดลง 

๘. การพักอาศัยที่บ้านพักนายอ าเภอ ขอให้นายอ าเภอพักอาศัยอยู่ที่อ าเภอ 
(บ้านพักนายอ าเภอ) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน 

๙. งบประมาณของนายอ าเภอ เป็นงบประมาณบูรณาการ สามารถใช้ได้
ทุกเรื่องที่เป็นงานนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ นายอ าเภอต้องท าตัวให้เป็นนายอ าเภอ
ของทุกส่วนราชการ โดยสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการที่มาช่วยปฏิบัติงาน 
หรือจัดสรรเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามัน ในการลงพ้ืนที่ไปติดตามก ากับดูแลการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย 

๑๐. การอาศัยนายอ าเภอเป็นกลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่  ขอให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดใช้นายอ าเภอเป็นแขนขาในการดูแลพื้นที่ ซึ่งงานบางเรื่องที่ลง
ไปในพ้ืนที่อ าเภอ นายอ าเภอจะไม่ทราบ เนื่องจากบางส่วนราชการซึ่งเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลางในภูมิภาค หรือหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ไม่มีหน่วยงานระดับอ าเภอจะ
ลงพ้ืนที่ไปด าเนินโครงการโดยไม่แจ้งให้นายอ าเภอทราบ ดังนั้น กรณีส่วน
ราชการมีภารกิจต้องประสานงานหรือด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ ขอให้แจ้งผ่าน
นายอ าเภอให้รับทราบด้วย เพ่ือให้นายอ าเภอสามารถบูรณาการ ประสานงาน ก ากับ 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง นอกจากนี้  ขอให้แต่ละส่วนราชการท า
แผนปฏิบัติการการด าเนินโครงการในพ้ืนที่เพ่ือส่งต่อให้นายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ 
ขอให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้ประสานงานระหว่างอ าเภอและจังหวัดในเรื่องต่าง ๆ 

ปค./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

ปค./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปค./ทุกจังหวัด 

 
 

ปค./ทุกจังหวัด 
 
 
 

 
ปค./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๔ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๑๑. การใช้กลไกในระดับพื้นที่ ขอให้นายอ าเภอบังคับบัญชาท้องที่ และ

ก ากับดูแลท้องถิ่น ขอให้ ใช้กลไกให้ถูก ใช้ เครื่องมือให้ เป็น รวมทั้ ง ใช้
คณะกรรมการ ส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายที่มีในพ้ืนที่เป็นกลไกในการ
ด าเนินงานควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายและทรัพยากรที่มีอยู่ 

ปค./ทุกจังหวัด 
 
 
 

อธบิดีกรมทีด่นิ 
(นายประทีป  
กีรตเิรขา) 

๑. การประสานงานกับกรมที่ดิน  
หากจังหวัดมีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องหรือให้เร่งรัดการด าเนินงานต่าง ๆ 

ที่เกีย่วข้องกับกรมที่ดิน สามารถประสานการปฏิบัติได้โดยตรงกับที่ปรึกษา รองอธิบดี 
หรืออธิบดี ซึ่งกรมที่ดินได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการ 
แก้ไขปัญหาเรื่องเดิมที่เกิดความผิดพลาด และระมัดระวัง/เพิ่มความรอบคอบ
ไม่ให้เรื่องใหม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก 

๒. ทีส่าธารณประโยชน์  
๒.๑ ที่สาธารณประโยชน์ไม่ใช่มีขอบเขตเฉพาะที่ดินที่มีการออกหนังสือ

ส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือแสดงเขตท่ีดินแปลงใดแปลงหนึ่ง 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้น แต่ความเป็นที่สาธารณประโยชน์ยังต้องพิจารณา 
จากมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ สาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือ 
สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า เป็นต้น 

๒.๒ ประมวลกฎหมายที่ดินก าหนดให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
อธิบดีกรมที่ดินอาจจัดให้มี นสล. เพ่ือแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน โดยอธิบดีกรมที่ดิน 
ได้มีการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการออก นสล. ทั้งนี้ หากพ้ืนที่ใดก็ตาม 
ที่มีสภาพชัดเจนอยู่แล้วหรือมีสภาพเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอนไม่ต้องออก นสล. ก็ได้ 

๒.๓ การดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นอ านาจหนาที่ของนายอ าเภอร่วมกับองค์กร- 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (มาตรา ๑๒๒ 
แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย 
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๒.๔ การขอใช้ประโยชน์ การขอเปลี่ยนสภาพ และการขอถอนสภาพที่ดิน 
ของรัฐจะต้องด าเนินการตามกฎหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด ประกอบด้วย 

(๑) การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ จะต้องไม่ขัดต่อหลักการ 
๓ ประการ คือ (๑) ไมขัดต่อการใช้ประโยชนรว่มกันของราษฎร โดยใช้กระบวนการ 
ประชาคม (๒) ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และ (๓) ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ 
ของส่วนราชการ และน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจ าจังหวัดที่มี             

ทด./ทุกจังหวัด 
 
 
 

 
 

ทด./ปค./สถ. 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรณีอนุญาตอยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
และจะอนุญาตไดก็ต่อเมื่อไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแลว โดยให้อนุญาต 
ตามก าหนดเวลาซึ่งสมควรกับกิจการที่กระท าภายในก าหนดไมเกิน ๕ ปี นับแต่วัน 
ออกใบอนุญาต (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานด าเนินโครงการในลักษณะของการพัฒนา
เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมที่มีอยู่ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความ-
เป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ 
หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) การก่อสร้างที่มีระยะเวลาสั้น เป็นต้น ไม่ถือว่าเป็น
การท าลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพและไม่ต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(๒) การถอนสภาพที่ดิน เป็นการด าเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ 
วรรคสอง (๑) หรือ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีผลท าให้ที่ดินส าหรับพลเมือง 
ใช้ร่วมกันหรือที่ดินที่ไดมีการหวงห้ามหรือสงวนไวตามความต้องการของทบวง
การเมือง ซึ่งมิไดตกเป็นที่ราชพัสดุ เปลี่ยนสถานะหรือพ้นสภาพจากการเป็น
ที่ดินนั้น ๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชนอย่างอื่น โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาถอน
สภาพที่ดินฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ   
การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๓. กระบวนการเดนิส ารวจออกโฉนดทีด่ิน พร้อมแนวทางลดความสุม่เสี่ยงต่อ
การด าเนินการที่ผิดกฎหมาย  

๓.๑ การออกโฉนดที่ดินมี ๒ ส่วน ประกอบด้วย  
(๑) ส่วนที่ ๑ โดยวิธีการเฉพาะราย โดยประชาชนสามารถติดต่อ

ได้ที่ส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จ านวน ๔๖๐ แห่งทั่วประเทศ และ    
มีส านักงานที่ดินอ าเภอ จ านวน ๓๗๐ แห่ง ซึ่งมีอ านาจเฉพาะการออกใบจองและ 
การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์  

(๒) ส่วนที่ ๒ โดยการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน เป็นการเดินส ารวจ 
รังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยจะต้องรอโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน
ของกรมที่ดิน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะประกาศก าหนดจังหวัดที่จะ 
ท าการส ารวจรังวัดท าแผนที่เพ่ือออกโฉนดที่ดินในแต่ละปี และผู้ว่าราชการจังหวัด 
ประกาศก าหนดท้องที่และวันเริ่มต้นท าการส ารวจรังวัดท าแผนที่เพ่ือออกโฉนดที่ดิน 
และสอบเขตโฉนดที่ดิน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทด./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๓.๒ ที่ผ่านมามีการออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ซึ่งอาจจะเกิดจากการทุจริต (ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพิกถอนโฉนดที่ดิน ลงโทษ 
ทั้งทางวินัยและอาญา) และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ออกโฉนดที่ดินทับกับที่ดินของ
บุคคลอ่ืน ที่ปุาไม้ ปุาสงวนหรืออุทยานแห่งชาติหรือทับสถานที่ราชการหรือ                   
ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น (ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพิกถอนโฉนดที่ดิน) 

๓.๓ กรมที่ดินให้จังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ที่จะ
เดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน โดยปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ให้มีความ-
เหมาะสมยิ่งขึ้น และต้องจัดส่งข้อมูลท้องที่ที่จะท าการเดินส ารวจเพื่อให้กรมท่ีดิน 
ท าการตรวจสอบระวางจากระบบดิจิทัล นอกจากนี้ ยังใช้การประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้น าเดินส ารวจและต าแหน่งที่ดินที่จะให้เดินส ารวจ 
ออกโฉนดที่ดิน 

ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอให้ความส าคัญในการเดินส ารวจ 
ออกโฉนดที่ดินเพ่ือลดความสุ่มเสี่ยง และแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการ 
ชุมชนเทศบาลทราบด้วย  

๔. กระบวนการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๖๑ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

๔.๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน มีการเพิกถอน/แก้ไข
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จ านวน ๗,๘๑๒ แปลง  

๔.๒ กระบวนการเพิกถอน ประกอบด้วย 
(๑) เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า- 

ประโยชน์หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจดแจ้ง 
เอกสารรายการ จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งด ารงต าแหน่งรองอธิบดี 
หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอ านาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้ 

(๒) ให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการ-
สอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้ด าเนินการสอบสวนแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หาก
ไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาการสอบสวนได้อีก ๖๐ วัน (กฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข 
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ 
ด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓) 

ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 
ก ากับ ดูแลและถือปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดโดยเคร่งครัด เนื่องจากการเพิกถอน 
จะกระทบต่อสิทธิของบุคคลในทางทรัพย์สิน และอาจต้องชดใช้เงินตามค าพิพากษา 
ของศาล จึงต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม
กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทด./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
นอกจากนี้ กรมที่ดินได้ก าชับให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา เข้าร่วม

ประชุมกับนายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือสร้างความรับรู้ 
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 

๕. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจการท าธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินของประชาชน 
รวมทั้งการลงชือ่ในการท าธรุกรรมทีต่อ้งด าเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น 

๕.๑ พฤติกรรมที่พบ โดยมีการน าแบบพิมพ์โฉนดที่ดินปลอมไปขายให้ประชาชน 
และประชาชนน าไปจ าน ากันเองกับนายทุนซึ่งอาจร่วมมือกับผู้ท าโฉนดที่ดินปลอม 
เพ่ือจะใช้ด าเนินคดีอาญากับผู้จ าน าในการเรียกรับผลประโยชน์ทางคดี 

๕.๒ กรณีตัวอย่างของจังหวัดขอนแก่น โดยประชาชนประมาณ ๑๐๐ ราย 
ถูกด าเนินคดีอาญา เรื่อง น าโฉนดที่ดินปลอมมาจ าน ากับนายทุนรายเดียวกัน      
โดยท าสัญญากู้เงิน ซึ่งอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการพิจารณาว่า 
นายทุนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับผู้ท าโฉนดที่ดินปลอมหรือไม่ 

ดังนั้น ขอให้นายอ าเภอ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ให้ความส าคัญ 
และควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงท าความเข้าใจสร้างความรับรู้ 
กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
รับทราบ 

๖. การสรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
กรณีขายฝาก 

๖.๑ พฤติกรรมที่พบ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากนายทุนเงินกู้
นอกระบบ ที่ดินที่ขายฝากหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝาก นายทุนยึดบ้านและ 
ที่ดินท ากิน และมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายก าหนด 

๖.๒ มีการก าหนดกระบวนการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ก่อนจดทะเบียนให้ผู้จดทะเบียนชี้แจงหลักเกณฑ์การขายฝาก 

ให้ผู้ขายฝากทราบ 
(๒) ชี้แจงหลักเกณฑ์ สิทธิและหน้าที่ของคูสัญญาในการขายฝาก    

ที่กฎหมายบัญญัติไว รวมถึงข้อดี ข้อเสียของการขายฝากโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ 
กับการจ านอง 

(๓) ให้หัวหนาฝุายทะเบียนเป็นผู้จดทะเบียนขายฝากด้วยตนเอง 
(ระเบียบกรมท่ีดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝาก
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๙) 

๖.๓ กรมที่ดินได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบสัญญา 
ขายฝากและก าหนดเวลาไถ่ถอน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ขายฝากทราบด้วย โดยหากประชาชน 
ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้ 

 
 

 
 
 

ทด./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทด./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ดังนั้น ขอให้นายอ าเภอ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ให้ความส าคัญ 

และควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงท าความเข้าใจสร้างความรับรู้ 
กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
รับทราบ 

๗. งานกรมทีด่นิ 
๗.๑ ระบบค้นหารปูแปลงทีด่นิ (LandsMaps)  

(๑) เป็นการน าข้อมูลจากรูปแปลงดิจิทัลและที่ตั้งของแปลงที่ดินจาก 
ฐานข้อมูลที่ดินมาใช้ร่วมกับการสืบค้นจาก Google map โดยสามารถสืบค้นได้จาก 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่น ซึ่งสามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด
โฉนดที่ดินโดยไม่ใช้เลขที่โฉนดที่ดิน ยกเว้นเฉพาะชื่อเจ้าของที่ดินและภาระผูกพัน 
ของที่ดิน และดูสภาพพ้ืนที่ด้วย Street View ประกอบด้วย (๑) หมายเลขระวาง 
(๒) เลขที่ดิน (๓) เลขโฉนดที่ดิน (๔) หน้าส ารวจ (๕) ต าบล อ าเภอ จังหวัด (๖) เนื้อที่ 
(๗) ส านักงานที่ดินและหมายเลขโทรศัพท์ (๘) ค่าพิกัดส านักงาน (๙) ราคาประเมิน 
รายแปลงกรมธนารักษ์ (๑๐) ค่าพิกัดแปลง (๑๑) ค่าใช้จ่ายในการรังวัด (๑๒) ค่าธรรมเนียม 
ภาษีอากร (๑๓) คิวรังวัด (๑๔) พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ (Zoning) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการ
เชื่อมโยงเลขประจ าบ้านของกรมการปกครอง 

(๒) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ มีผู้ใช้บริการ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน ๒๕,๔๔๓,๐๓๖ ราย 

(๓) ประชาชนประหยัดเวลาและทรัพยากรในการเดินทางไปสถานที่จริง 
และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนต่าง ๆ 

(๓) จังหวัด อ าเภอสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลสถานที่
ต่าง ๆ ก่อนการลงพ้ืนที่จริง 

๗.๒ LandsFAX เป็นการให้บริการประชาชนต่างส านักงานที่ดินด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชน) 

(๑) สามารถใช้บริการตรวจสอบหลักทรัพย์ การประเมินราคาทุนทรัพย์ 
(โฉนดที่ดิน น.ส.๓ก. น.ส.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด) และการขอส าเนาเอกสารสิทธิ 
(ข้อมูลเอกสารสิทธิ รายการจดทะเบียน) โดยผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ 
มีสิทธิตามกฎหมาย หรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 

(๒) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้ใช้บริการ
จ านวน ๑๕๗,๔๕๔ ครั้ง 

๗.๓ ที่สาธารณประโยชน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลได้
จากส านักงานที่ดินจังหวัดเพ่ือประกอบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ประกอบด้วย 
(๑) เลขหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) (๒) ชื่อ นสล. (๓) เนื้อที่ไร่ (๔) ระวาง 
(๕) ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

 
 

 
 
 

 
 

ทด./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ทด./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 

 
 

ทด./ทุกจังหวัด 
 

 
 
 
 



๓๙ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๗.๔ การรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัด (Real Time Kinematics 

Network : RTK Network) ตามโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือรองรับการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่ดินบนแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ กิจกรรมยกระดับการรังวัดที่ดิน
ด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบดาวเทียม  

(๑) ระบบดังกล่าวมีความละเอียดแม่นย าและถูกต้องสูง ท าให้ลดปัญหา 
การร้องเรียนเรื่องการลุกล้ าแนวเขตท่ีดินได้  

(๒) เปูาหมายโครงการ รวม ๓๖,๔๒๘,๓๒๖ แปลง 
(๓) แผนการติดตั้งระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 

Network) ด าเนินการติดตั้ง ๒๒๒ สถานี ภายในปี ๒๕๖๑ 
(๔) การประกาศพ้ืนที่ยกระดับการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม 

แบบจลน์ ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘ จังหวัด และปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔๑ จังหวัด ทั้งนี้ 
อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานะการติดตั้งสถานีของกรมแผนที่ทหาร 

๗.๕ ศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดิน เป็นกลไกสนับสนุนศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
(๑) ได้มอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดินท าหน้าที่

ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดิน และให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตท าหน้าที่
ตรวจติดตามเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของกรมที่ดิน   
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ 
ก ากับดูแลภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมกรมท่ีดิน 

(๒) ศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดิน มีเรื่องค้างก่อนจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมฯ 
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓,๙๔๓ เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาได้จ านวน 
๑,๑๙๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๓ และมีเรื่องเข้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน ๕๘,๔๓๐ เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
จ านวน ๕๗,๘๔๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๙ 

ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบเรื่องค้างเกี่ยวกับ 
ที่ดินของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด โดยหารือร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หาก
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สามารถส่งเรื่องให้ศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดินพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

ทด./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทด./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อธบิด ี
กรมการพฒันาชุมชน 
(นายอภชิาต ิ 
โตดลิกเวชช)์ 

การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคมในบทบาทของ
กรมการพัฒนาชุมชน 

1. ปัญหาส าคัญของประเทศที่รอการแก้ไข 
สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย ปี 2559 จัดอยู่ในอันดับ ๓ 

ของโลก คนไทยมากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใด ๆ และเมื่อปี 2558 
มหาเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศไทยมีจ านวน 28 คน แต่คนไทยร้อยละ 1๐ 
หรือ 7 ล้านคน ยังมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจน ท าให้รัฐบาลเห็นว่าปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคมเป็นปัญหาส าคัญที่ทุกหน่วยงานต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไข 

พช./ทุกจังหวัด 



๔๐ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๒. ทิศทางของรฐับาลเพื่อแกไ้ขปญัหาความยากจนและความเหลือ่มล้ าทาง

สังคม 
 รัฐบาลได้ก าหนดทิศทางต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม ดังนี้ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทาง
สังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  
 ๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม 
 ๒.๔ นโยบายรัฐบาล ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ า และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

3. ทิศทางของกรมการพัฒนาชุมชน 
 ๓.๑ กรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เศรษฐกิจฐานราก
มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 
 ๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

และมีธรรมาภิบาล  
๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 

๔. การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
๔.๑ หลักคิดแก้จน ประชาชนมีอาชีพและเกิดรายได้ท าให้เกิดการมีส่วน

ร่วม เมื่อเกิดการมีส่วนร่วมท าให้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาของรัฐไม่ได้กระท าอยู่
ฝุายเดียว ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้เศรษฐกิจฐาน
รากมั ่นคง ประชาชนรับรู ้ ม ีส ่วนร่วม นโยบายที ่ก าหนดไว้จะประสบ
ความส าเร็จสูง 

๔.๒ แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Model บันได ๓ ขั้น)  

๑) ขั้นที่ ๑ บุคคล ครัวเรือน (Dependent) สัมมาชีพ ลดการพ่ึงพา 
ลดความฟุุมเฟือย เลิกอบายมุข ท าให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน 

๒) ขั้นที่ ๒ การรวมกลุ่ม (Independent) OTOP/SME/CE : 
ผู้ประกอบการชุมชน รวมกลุ่ม รวมซื้อ รวมขาย รวมกลุ่มให้ได้ ส่งเสริมผลักดัน



๔๑ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ให้มีรายได้มากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 

๓) ขั้นที่ ๓ ร่วมมือกัน เครือข่าย (Inter - dependent) ส่งเสริม
ช่องทางการตลาด เพ่ือท าให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง 

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและพัฒนาการจังหวัดน าแนวคิดและ
หลักการไปปรับใช้ในการด าเนินงานในพ้ืนที่ เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีพ้ืนที่ที่
แตกต่างกัน และทุนที่อยู่ในหมู่บ้าน ประกอบด้วย  

(๑) กองทุนที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(๒) กองทุนอ่ืน ๆ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุน
สวัสดิการชุมชน  

ซึ่งทุกหมู่บ้านมีกองทุนไม่น้อยกว่า ๗ หรือ ๘ กองทุน จึงขอให้ผู้ว่า-
ราชการจังหวัดช่วยสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพของประชาชน 

๔.๓ กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน  
ค้นหาปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ บ่มเพาะปราชญ์อาชีพในชุมชนให้เป็น

วิทยากรกระบวนการ และเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรชุมชนระดับหมู่บ้าน 
เป็นทีมช่วยขับเคลื่อนในหมู่บ้าน และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
โดยให้งบประมาณกับครัวเรือนสัมมาชีพจ านวน จ านวนเงิน ๘๐๐ บาทในการฝึก
อาชีพ และรวมกลุ่มอาชีพ 

๔.๔ การเปลี่ยนถ่ายยุค OTOP สู่ OTOP นวัตวิถี  
ปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนมียอดจ าหน่าย OTOP จ านวน 

๑๘๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยในปี 25๖๒ ตั้งเปูาหมายไว้ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ด้วยการด าเนินงาน OTOP นวัตวิถี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลัก
และเมืองรอง โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ใช้นโยบายการท่องเที่ยว “แอ่งเล็ก 
เช็คอิน” ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนเล็ก และท าให้เกิดกระจาย
รายได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ 

๑) คนในหมู่บ้านต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
๒) ดึงเสน่ห์ในชุมชน 
๓) ขยายช่องทางการตลาด 
๔) เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

๔.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีหลักการส าคัญ คือ 

ชุมชนลงมือท า เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้
จัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จ ากัด ขึ้น 76 จังหวัด แต่ขณะนี้การด าเนินงาน
ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีลักษณะขายสินค้าภายในจังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด



๔๒ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ช่วยด าเนินการในลักษณะของเครือข่ายข้ามจังหวัดเพ่ือขยายตัวของสินค้าให้เป็น
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

๔.๖ ตลาด E-Commerce (ตลาดออนไลน์ความร่วมมือกับเอกชน) 
ได้แก่ ThailandMall.com Weloveshopping.com AIS ร้านฟาร์มสุข            
OTOPTHAI.SHOP Lazada.co.th และตลาดประชารัฐของรัฐบาล เช่น ตลาด
ประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งระบาย
สินค้าให้กับประชาชน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยสนับสนุนต่อไป 

5. จังหวัดช่วยประเทศและกระทรวงมหาดไทยได้อย่างไร 
๕.๑ ใช้ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการแก้ไขปัญหา

ความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๕.๒ ก าหนดเป็นวาระส าคัญของจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชน  
๕.๓ วางนโยบายให้ชัดเจน ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้ครบต้นทาง 

กลางทาง และปลายทาง 
๕.๔ หาคนและหน่วยงานรับผิดชอบในลักษณะบูรณาการ  
๕.๕ วางงบประมาณให้ท างบแผนพัฒนาจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัด  
๕.6 ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
๕.7 ติดตามประเมินผล 

อธบิดีกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถิน่ 
(นายสทุธิพงษ ์ 
จลุเจริญ) 
 

๑. การบริหารจัดการขยะ 
๑.๑ กรณีปัญหาโรงงานขยะพิษที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ 

พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวง ท าให้การควบคุมดูแลไม่มีความ
ชัดเจน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอสั่งการ/ก าชับองค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ และรายงานข้อมูล
โรงงานในพ้ืนที่ไม่ให้มีการกระท าผิดกฎหมายให้นายอ าเภอและผู้ว่าราชการ-
จังหวัดได้ทราบ 

๑.๒ ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ที่ผ่านมามีพ้ืนที่ต้นแบบ อาทิ 
ล าพูน ก าแพงเพชร และสุโขทัย เป็นต้นแบบพ้ืนที่ในการจัดการขยะ ขอให้ผู้ว่า-
ราชการจังหวัดสนับสนุนให้ใช้กลไกทีมต าบล ทีมหมู่บ้าน โดยให้นายอ าเภอ
ก ากับดูแลในการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

๒. มาตรการปูองกันการทุจริตค่าอาหารกลางวันและเบี้ยยังชีพ  
ก าชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล ติดตาม และ

ตรวจสอบการด าเนินงานเรื่องค่าอาหารกลางวันและเบี้ยยังชีพอย่างใกล้ชิด ซึ่งที่
ผ่านมาตัวเลขของผู้รับเบี้ยยังชีพในแต่ละประเภทขาดความน่าเชื่อถือ และมี
ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง จึงเป็นข้อสงสัยของส านักงบประมาณ  

๓. การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว 
การส่งเสริมโฮมสเตย์เพ่ือบริการนักท่องเที่ยวผ่านการใช้แอร์บีเอ็นบี 

(Airbnb) โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอสนับสนุนให้ประชาชนใน

สถ./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถ./ปค./ทุกจังหวัด 
 
 

 
 

สถ./ปค./ทุกจังหวัด 
 
 



๔๓ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
พ้ืนที่ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือกระจายรายได้สู่พ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน 

๔. การรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดท าโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ในการร่วมมือรณรงค์ให้มีการบริจาค
มือถือเก่า เพ่ือแปลงเป็นทุนทรัพย์ในการจัดซื้อหนังสือมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

๔.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัด  
ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งปลูก และแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งการ
ด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

๕. การจัดระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอมีการติดต่อสื่อสารกับองค์กร-

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้ลดช่องว่างและไม่เป็นการปล่อยปะละเลย โดยให้มีการ
จัดตั้งคณะท างานให้คลอบคลุมทุกมิติ เพ่ือเป็นกลไกช่วยในการท างาน และเป็น
ช่องทางในการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาการ
ด าเนินงานในท้องถิ่น เช่น การทุจริตโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น 

๖. เรื่องอื่น ๆ 
๖.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอสนับสนุนให้องค์กร-

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
๖.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเรื่องของการอนุญาต/อนุมัติ

แบบก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
สถ./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

 
สถ./ปค./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 

 
สถ./ปค./ทุกจังหวัด 

อธบิดีกรมโยธาธิการ
และผงัเมือง 
(นายมณฑล  
สดุประเสรฐิ) 

1. การแก้ไขปัญหาโรงแรม 
๑.๑ กรณีปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม 

พ.ศ.2547 โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นโรงแรมได้ จึงได้มีการออกกฎกระทรวง
ก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 มีผล
บังคับใช้ 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2559) โดยก าหนดให้การดัดแปลง
อาคารเพ่ือขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร จะต้องด าเนินการภายใน 2 ปี 
(ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561) แต่ยังมีอาคารอีกจ านวนมากที่ไม่สามารถยื่น
ขออนุญาตดัดแปลงได้เนื่องจากติดข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
และใกล้ครบก าหนดระยะเวลาอนุญาตดัดแปลงอาคาร ซึ่งในการแก้ไขปัญหา
อาจด าเนินการโดย 

1) การออกค าสั่ง คสช. ตามาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวง
ให้ใช้ผังเมืองรวม และยกเว้นโทษตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม จนสิ้นอายุการบังคับใช้กฎกระทรวง 

ยผ./ปค./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
2) การแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้

ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 เพ่ือขยายระยะเวลาการดัดแปลงอาคาร 
ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

๑.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก าชับ ดูแล ให้มีการส ารวจโรงแรมใน
พ้ืนที่ที่ยังไม่ด าเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.  2547 
โดยขอให้ยกเว้นโทษตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างขอ
เปลี่ยนการใช้หรือดัดแปลงอาคารมาเป็นโรงแรมตามกฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งจะได้มี
การขยายก าหนดเวลาดัดแปลงอาคารถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ซึ่งการ
ด าเนินการในพ้ืนที่จะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรมการ -
ปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

2. การแก้ไขปัญหาผักตบชวา  
๒.๑ ให้ทุกจังหวัดติดตามผลการด าเนินงานก าจัดผักตบชวา และก าชับให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษาแหล่งน้ า ทั้งแหล่งน้ าปิดและแหล่งน้ าเปิด
ในพ้ืนที่ให้ปราศจากปัญหาการสะสมของผักตบชวา โดยใช้ Application ที่กรม-
โยธาธิการและผังเมืองจัดท าไว้เป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้มีความสะดวกรวดเร็ว  

๒.๒ ขอให้จังหวัดก าชับติดตามการด าเนินงานของชมรมคนริมน้ า และ
ให้ท้องที่ ท้องถิ่นช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการน าเรือท้องแบน
ติดเครื่องยนต์ที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยควรมีการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นภารกิจประจ าเพ่ือให้แหล่งน้ า
ในพ้ืนที่เป็นแหล่งน้ าปลอดปัญหาผักตบชวาได้อย่างยั่งยืน 

๒.๓ ความคืบหน้าที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
1) การน าสารจุลินทรีย์หรือพืชสมุนไพรมาใช้ในการก าจัดผักตบชวา 

ยังไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
กับกรมวิชาการเกษตร ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และยังไม่ได้
ปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์  

2) การจัดตั้งโรงงานต้นแบบก าจัดผักตบชวาด้วยนวัตกรรมแปรรูป
ของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีโครงการน าร่องในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา นครพนม พิษณุโลก พัทลุง และศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยผ./ปค./สถ./ 

ทุกจังหวัด 
 

รองอธบิด ี
กรมปูองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(นายชยัณรงค ์
วาสนะสมสิทธิ)์ 

1. การติดตามสภาวะอากาศ 
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอติดตามรายงานสภาวะอากาศ 

สถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด ในช่วงระหว่างวันที่ 
5 - 12 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามัน และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีก าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทุกภาคยังมีฝนตก

ปภ./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 



๔๕ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ต่อเนื่อง และตกหนักบางพ้ืนที่ ปริมาณฝนสะสมอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน 
น้ าปุาไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่ลาดเชิงเขา พ้ืนที่ลุ่มพ้ืนที่น้ าระบายช้า 
ทั้งคลื่นลมในทะเลมีก าลังแรง ขอให้แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่ติดตามข้อมูล 
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน าจากทางราชการอย่างใกล้ชิด 
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี ้

2. การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ (อุทกภัย) 
๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือ

น าไปสู่การปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนที่อย่างเป็นระบบตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด ซ่ึงได้ปรับให้ประสาน
สอดคล้องกับค าสั่งยุทธการของฝุายทหาร โดยมีกลไกการด าเนินการตาม พ.ร.บ.
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นส าคัญ   

๒.๒ ขอให้ทุกจังหวัดด าเนินการเตรียมความพร้อมตามแนวทาง ข้อสั่งการ
ของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า การจัดเจ้าหน้าที่ ทรัพยากร ไว้เป็นการล่วงหน้าตามจุด
เสี่ยงต่าง ๆ ตลอดจนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ า และหาก
เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ขอให้เร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านการด ารงชีพของประชาชนให้กลับคืนสู่
สภาวะปกติโดยเร็ว 

นอกจากนี้ ขอให้จังหวัดในฐานะศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด) เชิญชวนจิตอาสาฯ ให้
มีส่วนร่วมในการออกปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย 

๒.๓ จังหวัดที่มีพ้ืนที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ให้ประสานการปฏิบัติ
ในการเตรียมความพร้อมร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการก าจัดสิ่งกีดขวาง 
ทางน้ า การก าหนดเกณฑ์ในการบริหารจัดการน้ าร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาไร้รอยต่อ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ ให้จังหวัดใช้ข้อมูลการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้ าหลาก ปี 2561 
ในช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2561 จากกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด ตาม
หนังสือสั่งการจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0624 (กอปภ.ก.)/ว 60 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561  

3. การแจ้งเตือนสาธารณภัยในพื้นที่ (ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หรือ ศภช.) 
๓.1 ตรวจสอบและใช้งานอุปกรณ์และระบบเตือนภัยในพ้ืนที่ หากไม่

สามารถใช้งานได้ให้แจ้ง ศภช. ทราบโดยด่วน 
๓.๒ ก าชับท้องถิ่นที่มีอุปกรณ์เตือนภัยอยู่ในพ้ืนที่ให้ช่วยดูแลรักษา

อุปกรณ์เตือนภัย หากพบความช ารุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้งส านักงาน

 
 
 
 

 
ปภ./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปภ./ทุกจังหวัด 

 



๔๖ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพ่ือแจ้ง ศภช. ต่อไป 

๓.๓ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเพ่ิมความถี่ในการทดสอบ
สัญญาณและอุปกรณ์เตือนภัยจากเดิมเดือนละสองครั้ง (ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕) 
เป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) 

๓.๔ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะส่งข้อมูลอุปกรณ์เตือนภัย
ในพ้ืนที่อย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใช้ในการติดตามและใช้งาน
ต่อไป 

กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ทร ูดจิติอล 
มีเดยีแอนด์
แพลตฟอรม์ จ ากัด 
(นายสรรเสริญ   
สมัยสตุ) 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ควรรู้ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
๑. บทบาทของอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท 

ในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การสร้าง
รูปแบบธุรกิจออนไลน์ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ E – Business ในประเทศไทยเติบโต
อย่างรวดเร็ว คือ ๑) ความเร็วอินเตอร์เน็ตและ 3G/4G ๒) การช าระเงิน/ขนส่ง/
กฎหมายรองรับที่ดีขึ้น ๓) ความรู้และความนิยมของผู้ใช้ที่สูงขึ้น ๔) ราคาที่ต่ าลง 
๕) อายุเฉลี่ยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสูงขึ้น ๖) ประเภทของสินค้าที่ขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต
มากขึ้น และ ๗) การขนส่งเร็วขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ดังนั้น อินเตอร์เน็ตได้สร้างรูปแบบธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน ช่วยในการลดต้นทุน 
ขยายโอกาสทางการค้าและการบริการตัวอย่างเช่น Uber เป็นบริษัทแท็กซ่ีที่ใหญ่
ที่สุดในโลกแต่ไม่มีรถเป็นของตนเอง และ Agoda เป็นผู้ให้บริการการจอง
ห้องพักโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ไม่มีห้องพักเป็นของตนเอง เป็นต้น 

๒. วิวัฒนาการในโลกดจิิทลั ๑.๐ – ๔.๐ แบง่ได้เป็น ๑) ดิจิทัล ๑.๐ ยุคของ
อินเตอร์เน็ต ยุคของโครงสร้างพ้ืนฐานการเข้าถึงข้อมูลแบบ Realtime และการ
ท ากิจกรรมแบบออนไลน์ที่ท าให้เข้าถึงทุกอย่างได้ง่ายขึ้นและทั่วถึง เช่น การ
รับส่ง E-mail และการเข้าเว็บไซต์ Website ๒) ดิจิทัล ๒.๐ ยุคแห่งโซเชียล
มีเดียเป็นยุคที่ผู้บริโภคเริ่มสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสารกันในโลกออนไลน์ 
เรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และเริ่มขยายวงกว้างไปสู่
การด าเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ ๓) ดิจิทัล ๓.๐ ยุคของ Big Data Analytic/ 
Cloud Computing/Application มีการน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ 
ซึ่งทุกองค์กรได้ให้ความส าคัญในการน า Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
๔) ดิจิทัล ๔.๐ ยุคเครื่องจักรคุยกับเครื่องจักร เป็นยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยี
จะท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อสารและท างานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยี
ถูกน ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือลดบทบาทของมนุษย์ และเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์ 
ในการใช้ความคิดเพ่ือข้ามขีดจ ากัด สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่  ๆ โดยใช้ชื่อยุคนี้
ว่า Machine – to - Machine เช่น การเปิด-ปิด หรือสั่งงานอ่ืน ๆ กับเครื่องใช้-
ไฟฟูาในบ้านตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น หรือการใช้แอปพลิเคชั่นถ่ายภาพใน
สมาร์ทโฟน เป็นต้น 

 

ศสส.สป./ 
สดร.สป./ 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 



๔๗ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
๓.  นว ัตกรรมเทคโน โลย ีที ่เปลี ่ยนแปลงโลกของการ เก ็บข ้อม ูล  

Blockchain คือ ร ูปแบบการ เก็บข้อมูลแบบกระจาย โดยไร ้ต ัวกลาง 
(Decentralized) ผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน Block 
ด้วยการเข้ารหัส และน ามาเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่ (Chain) ตามล าดับ ที่ไม่สามารถ
ย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงได้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นเทคโนโลยี  
ที่น ามาซึ่งความปลอดภัยน่าเชื่อถือ ไม่ต้องอาศัยคนกลาง ยกระดับความไว้วางใจ
โดยไม่ต้องใช้เอกสาร เช่น พินัยกรรม ธุรกรรมต่าง ๆ โดยปกติเรามักจะเก็บ
ข้อมูลไว้ที่ใดที่หนึ่ง โดยฝากไว้กับตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องนั้น ๆ เช่น 
เก็บเอกสารส าคัญไว้กับตัว เก็บเงินไว้กับธนาคาร ข้อมูลประชาชนเก็บไว้กับ
หน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลผู้ปุวยเก็บที่ โรงพยาบาล ประวัติการศึกษาเก็บที่
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งการเก็บข้อมูลที่กล่าวมาเป็นลักษณะรวมศูนย์ (Centralize) 
ซึ่งมีข้อเสียหลายประการ คือ ๑) ข้อมูลอาจจะเสียหายจากภัยพิบัติ ๒) การสูญหาย
ของเอกสารส าคัญ ๓) ถูกโจรกรรมหรือโดนแฮกได้ง่าย ๔) ฉ้อโกง ปลอมแปลง
ข้อมูล และ ๕) เสี ่ยงต่อการล่มเมื่อมีผู้ใช้จ านวนมาก ดังนั้น จึงได้มีการน า 
Blockchain มาใช้  

๔. ข้อดีของการประยุกต์ใช้ Blockchain ในธุรกิจ ๑) การท าธุรกรรมต่าง ๆ 
รวดเร็ว ๒) ลดต้นทุนการบริหารจัดการ ๓) มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง  
๔) มีความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้ตลอด ๕) ไม่สามารถปลอมแปลง
และแก้ไขได้ ๖) ไร้กระดาษ (ข้อมูลปลอดภัย ไม่สูญหาย) ๗) ลดความเสี่ยงต่อภัย
พิบัติต่าง ๆ ๘) ลดการทับซ้อนของข้อมูล หากท าธุรกรรมใด ๆ และจัดเก็บ 
ไว้บน Blockchain ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปลอมแปลงเอกสารส าคัญได้ เช่น  
สูติบัตร พินัยกรรม ทรานสคริป/ปริญญา ประวัติผู้ปุวย การยืนยันตัวตนด้วย
ลายนิ้วมือหรือม่านตา เป็นต้น  

๕. Bitcoin คือ สกุลเงินดิจิตอลตัวแรกของโลก เป็นแอปพลิเคชั่นตัวแรก 
ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการพัฒนา ซึ่งไม่มีตัวเงินให้จับต้องได้เหมือน
ธนบัตร โดยมีข้อดี เช่น ความสะดวกรวดเร็ว ค่าธรรมเนียมถูก ใช้ได้ทั่วโลก  
เป็นต้น ส่วนข้อเสีย เช่น ราคาผันผวนตลอดเวลา บางส่วนน าไปใช้ในทาง  
ผิดกฎหมาย เพราะไม่เปิดเผยคนซื้อคนขาย เป็นต้น 

ประเด็นที่ฝากทิ้งท้ายในเรื่องของเทคโนโลยีกับการพัฒนา คือ จะน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างไร เพราะสิ่งท้าทายที่สุด
ไม่ใช่ความซับซ้อนของเทคโนโลยี แต่อยู่ที่การปรับทัศนคติและความคิดที่จะน า
เทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 



๔๘ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
รองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 
(นายบุญธรรม  
เลิศสขุเีกษม)  
 
 

สรุปผลการประชุม 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวง

มหาดไทย (นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม) สรุปผลการประชุมวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 
2561 ดังนี้ 

1. ระบบการบริหารของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กลไกการบริหารในพ้ืนที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะแม่ทัพหลักในพ้ืนที่ นายอ าเภอในฐานะหน่วยปฏิบัติการที่อยู่ติดพ้ืนที่ 
โดยขอให้ทุกส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในจังหวัดค านึงถึงการ
บริหารเชิงระบบของกระทรวงมหาดไทยด้วย ส าหรับกลไกการบริหารระดับอ าเภอ
ให้ยึดโยงกับนายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญที่ท าให้ระบบการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยในทุกเรื่องประสบ
ความส าเร็จ 

2. มิติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่  (Function) ซึ่งได้รับทราบ
แนวทางความก้าวหน้า และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรองปลัดกระทรวง 
อธิบดีทุกกรม แต่ละหน่วยงานในจังหวัด มี Function ที่ต้องรับผิดชอบเป็น 
Function เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นต้องขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

3. การบริหารงานเชิงพื้นที่ (Area) ไม่ว่าจะสังกัดกรมใดก็ตามเมื่ออยู่ใน
สังกัดของจังหวัดจะต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ต้องมีการปรับ
ภารกิจให้สอดรับ และรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาในประเด็น
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีหลายหน่วยงานที่ยังไม่รู้ว่าหน่วยงานของตนเองจะยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างไร ซึ่งเป็นโจทย์ที่จะต้องน าไปคิด และในวิธีการคิด
จะต้องคิดนอกกรอบจาก Function ต้องคิดยึดโยงกับภารกิจของจังหวัด และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยหัวหน้าส านักงานจังหวัด จะเป็นหลักในการรวมทุกส่วนราชการ
ของกระทรวงมหาดไทยให้เข้ามายึดโยงกับภารกิจในยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ในส่วนของนายอ าเภอ การเสนอโครงการต่าง ๆ ที่จังหวัดไม่มีการจัดสรร
งบประมาณให้ ควรกลับมาทบทวนว่ามีความเข้าใจวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
มากน้อยเพียงใด ทางส านักงานจังหวัดต้องช่วยให้องค์ความรู้ ประสานความ
เข้าใจกับนายอ าเภอ ขณะนี้ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
(สบจ.สป.) ก าลังด าเนินการในเรื่องนี้อยู่ นายอ าเภอจะต้องเสนอโครงการที่สอดรับ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เนื่องจากกรอบการพิจารณาและกรอบการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การได้รับ
งบประมาณจากจังหวัดก็เป็นสิ่งเปรียบเทียบได้ว่าหน่วยงานมีการยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมากน้อยเพียงใดซึ่งต้องยึดโยงให้ได้  

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 



๔๙ 

ผูน้ าเสนอ ประเด็น/รายละเอยีด 
หนว่ยงาน               

ที่รบัผดิชอบ 
โดยสรุป คือ 1) ระบบการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย 2) มิติตาม 

ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของแต่ละกรม และ 3) การบริหารงานเชิงพ้ืนที่ที่จะต้อง
ยึดโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า-
ราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ปลัดจังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้าส านักงาน
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยมีความคาดหวัง มีความห่วงใย 
พร้อมให้การสนับสนุน และเป็นก าลังใจในการด าเนินงานในทุก ๆ ภารกิจจนกว่า
จะประสบความส าเร็จ หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุน   
ในการด าเนินงาน ขอให้ติดต่อประสานงานมายังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวง 
มหาดไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 

  
กระทรวงมหาดไทย 

ส านักนโยบายและแผน สป.  
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. 



ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
ส านักนโยบายและแผน  กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม 

เว็บไซต ์: www.ppb.moi.go.th 
โทรศพัท/์โทรสาร : ๐ ๒๒๒๑ ๙๔๖๘ หรือ ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐  มท. ๕๐๕๗๗ 

ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์: moippb60@gmail.com 

“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 




