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รัฐมนตรีวา่ การ
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
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายทาหน้าที่สั่งการ กากับ ควบคุม
การปฏิบัติของผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑.๒) สาธารณภัยขนาดใหญ่ กองบัญชาการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ
ผู้บัญชาการทาหน้าที่ควบคุม กากับ บังคับบัญชา สั่งการในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร และมีปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการ
ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งกองอานวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ซึ่งมีอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นผู้อานวยการกลาง ทาหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั่วราชอาณาจักร และมีอานาจควบคุมและกากับการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร
๒) ระดับจังหวัด กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (กอปภ.จ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อานวยการและผู้บังคับบัญชา
ระดับจังหวัด มีอานาจสั่งการ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด และการ
จัดทาแผน รวมทั้งกากับ ดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) ระดับอาเภอ กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอ (กอปภ.อ.) มีน ายอาเภอในฐานะผู้ อานวยการและเป็นผู้ บังคับบัญชา
ระดับอาเภอ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัด และมีอานาจสั่งการหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ระดับท้องถิ่น กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล (กอปภ.เมืองพัทยา/ทน./ทม./ทต./
อบต.) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่นมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ปภ./ทุกจังหวัด
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ประเด็น/รายละเอียด
๕) กรุงเทพมหานคร กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อานวยการ
มีอานาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และการจัดทาแผน
กากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นรองผู้อานวยการ และมีผู้อานวยการเขตในแต่ละเขตเป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ
มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ กรณีเหตุการณ์ถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน อาเภอแม่ส าย จังหวัด
เชี ย งราย มีค วามซั บ ซ้ อ นมาก โดยผู้ ว่า ราชการจัง หวั ด ได้ ป ระกาศเป็ น พื้ น ที่
ภัยพิบัติ และจัดตั้งศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวงขุน น้านางนอน ประกอบด้ว ย หลายหน่ว ยงานที่สาคัญ ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเริ่มบริหารจัดการหน่วยงานที่เข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่ ผู้ที่
เดินทางมา วิธีการเดินทางมา สถานที่พัก การรับประทานอาหาร และหน้าที่ที่
ปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุน เวียนกันปฏิบัติงานมากกว่า ๔,๐๐๐ คน
ต่อวัน
๑.๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสผ่านราชเลขานุการใน
พระองค์ฯ เชิญมาแจ้งแก่นายกรัฐมนตรีรับใส่เกล้าฯ ทรงห่วงใยให้กาลังใจทั้ง
ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งขอให้ทางานในลักษณะที่ชัดเจน มีแผนที่
ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ มีการแบ่งการปฏิบัติ มีคาสั่งอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่าง
ทรงแนะนาให้จัดระเบียบในพื้นที่รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สื่อมวลชน
และประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมไม่ให้กีดขวางการทางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ทางานได้สะดวกคล่องตัว
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อานวยการปูองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด จัดตั้งศูนย์อานวยการร่วมเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ เพื่อบริหาร
จัดการบุคลากรและบูรณาการการทางานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีรองผู้ว่า ราชการจังหวัดหรือรองแม่ทัพภาค ช่วยควบคุมและสนับสนุนการทางานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แถลงข่าวเพื่อให้ข่าวสาร
ออกมาจากแหล่งเดียวและไม่ก่อให้เกิดความสับสน
๒) ให้มีการถอดบทเรียน (Lesson Learned) จากกรณีถ้าหลวง-ขุนน้า
นางนอน
๒.๑) ศึ ก ษาโครงสร้ า งการปฏิ บัติ ง านของศูน ย์ อ านวยการร่ ว มฯ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ชัดเจนขึ้น
๒.๒) ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุเฉพาะภัยให้มีความประสานสอดคล้อง
กับหน่วยทหาร และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องระบบสื่อสาร
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๒.๓) จัดทารายละเอียดหลักการ/ข้อกฎหมายในเรื่องหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทางานของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
๒.๔) จัดทาข้อมูลเพื่อใช้เป็นโมเดลให้หน่วยงานนามาประยุกต์ใช้กับ
หลักสูตรการฝึก และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการในอนาคต
๓) ในอนาคตให้ จั ดตั้งศูนย์ฝึกการจัดการภัยพิบัติ และสร้างหลั กสู ตร
รองรับเพื่อเป็นศูนย์ฝึกหัดของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เช่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ชุด เผชิญเหตุ ชุดดาน้าในถ้าและในทะเล เป็นต้น โดยผู้ที่ผ่านการฝึกจะได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล
๒. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๒.๑ ขอขอบคุณกลไกระดับอาเภอ ตั้งแต่นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยมีโครงการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากในพื้นที่ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
เป็นต้น และโครงการที่ต้องให้การสนับสนุน เช่น โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง เป็นต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
มีส่วนร่วมจัดทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับตาบล ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.) ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงไป
ในพื้นที่
๒.๒ การอบรมให้ความรู้ และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ใน
สิ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การรู้รักประชาธิปไตย และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น
๒.๓ โครงการมาตรการพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ องอยู่ ร ะหว่า งดาเนิ นการพั ฒ นาผู้ มี บัต รสวัส ดิ การแห่ ง รั ฐ
รายบุคคลให้แล้วเสร็จ
๒.๔ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการแก้ไขปัญหาให้ กับประชาชน
อย่ างยั่ งยืน ผ่านเวทีประชาคมเพื่อเสนอโครงการขึ้นมาเช่น โครงการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เป็นต้น รวมทั้งการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ (Big
Data) เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๒.๕ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีงบประมาณให้
ประชาชนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวย
ความสะดวก พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น และส่ ง เสริ ม การตลาดชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว กรณี ที่ ไ ม่ มี
งบประมาณลงทุนสามารถใช้งบประมาณของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนได้ แต่วัตถุประสงค์
ของการลงทุนต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สนผ.สป./
ปค./พช./
ทุกจังหวัด

๔

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
เมืองแห่งชาติว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ด้านการเกษตร
ด้านการเลี้ยงสัตว์ ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
๒.๖ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีความยากลาบาก ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมวิสาหกิจชุมชน (OTOP) และงานบริการ (ท่องเที่ยว) ทาให้
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
ประเทศก็เ หลื อ ส่ งออกไม่ได้ ราคาสู งเกิ น เป็น ต้ น โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้จัดทาเมนูพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับเกษตรกร พื้นที่ และตรงตาม
ความต้อ งการของตลาด รวมทั้ง พัฒ นาด้ านคุณ ภาพ ลดต้น ทุน การผลิ ตของ
เกษตรกร
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑) ให้ ผู้ ว่า ราชการจัง หวั ด และหั ว หน้า ส่ ว นราชการ กากับ ติ ดตาม
บริหารจัดการแผนงาน/โครงการของทุกกระทรวงที่ได้รับงบประมาณลงไปใน
พื้นที่ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๒) ให้ติดตามชุมชนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งนโยบาย
ของนายกรั ฐ มนตรี อ ยากให้ ทุ ก ชุ ม ชนได้ รั บ งบประมาณเพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น
เศรษฐกิจฐานราก
๓. แนวคิดเรื่องประชารัฐ
๓.๑ แนวคิดเรื่องทฤษฎีการบริหารงานในระบบราชการ (Bureaucracy)
เป็นกลไกการบริหารโดยผู้นาใช้อานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายปกครองบังคับบัญชา
ผ่านระบบราชการ แต่มีข้อจากัด คือ ไม่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทาให้การทางาน
เกิดความล่าช้า ขาดความเป็นสากล
๓.๒ แนวคิดเรื่องประชารัฐ ทาให้เกิดการมีส่ว นร่ว ม ร่ว มคิด ร่ว มทา
ร่วมรับผิดชอบ เป็นการบูรณาการส่วนราชการและนาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
(ประชาชนลงมือทา รัฐบาลสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน) เช่น การประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชนการเสนอความคิดเห็น การตัดสินใจเรื่องผังเมือง เป็นต้น
๓.๓ ให้จัดอบรมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีศักยภาพเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในบริ บ ทของไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อพื้นที่และ
ประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สดร.สป./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

๕

ผูน้ าเสนอ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
๔. การพัฒนาระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
ศสส.สป./สน.สป./
๔.๑ รัฐ บาลต้องการให้มีก ารพัฒนาระบบสื่อสารลงถึงพื้นที่ หมู่บ้าน/ ปค./สถ./ปภ.
ชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานที่มีกลไกในพื้นที่ ใกล้ชิดกับประชาชนทั้งท้องที่และท้องถิ่น
๔.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อใช้เป็นกลไกการ
สื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในงานของรัฐบาล งานของกระทรวงมหาดไทย
และงานของกระทรวงอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กลไกเอกชน (ไลน์ เฟซบุ๊ ค ) ที่ มี
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสูง กลไกระบบ Digital Trunk Radio System เป็นต้น
๕. แนวทางการปฏิบัติงาน
ทุกหน่วยงาน/
สถาบันมหาดไทยเป็นสถาบันสาคัญในการพัฒนาประเทศ เมื่อได้รับการ
ทุกจังหวัด
มอบอานาจแล้ว ผู้ ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ต้องพิจารณาการใช้อานาจ
และการกากับการใช้อานาจให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมและถูกต้อง เช่น งาน
ทะเบียนงานที่ดิน (บริการดี รวดเร็ว โปร่งใส ไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีผลประโยชน์)
เป็นต้น
๖. การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
ทด./ทุกจังหวัด
๖.๑ การจัดที่ดินทากินให้ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พื้นที่ปุาไม้ สปก.
ที่ราชพัสดุ เป็นต้น ซึ่งมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบที่ผ่านมามีปัญหา จึงนามาสู่
การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยนาที่ดินที่มีปัญหาในการจัดสรร
ส่งให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (อนุฯ ๑) พิจารณาก่อนส่งให้คณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน (อนุฯ ๒) ซึง่ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน พิจารณา
คัดเลือกบุคคลเข้าอยู่อาศัยทากิน กล่าวคือจัดระเบียบที่ดินกรณีที่มีผู้อาศัยอยู่แล้ว
และจัดระบบที่ดินกรณียังไม่มีผู้อาศัยอยู่ โดยดาเนินการตามกฎหมายของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบที่ดินนั้น ๆ จากนั้นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (อนุฯ ๓)
จะได้ดาเนินการพัฒนาอาชีพผู้เข้าอยู่อาศัย
๖.๒ ปัญหากรณีโฉนดชุมชน โดยรัฐบาลในสมัยหนึ่งมีการจัดที่ดินประชาชน
ภายใต้โครงการ “โฉนดชุมชน” โดยได้มีการส ารวจพื้นที่ที่มีการบุกรุก มีการ
อนุ มั ติ พื้ น ที่ และมี ก ารส่ ง มอบพื้ น ที่ ไ ปแล้ ว ๓ แห่ ง ซึ่ ง เครื อ ข่ า ยขบวนการ
ประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปัจจุบัน
ดาเนิ นโครงการโฉนดชุมชนต่อ แทนการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) ที่ดาเนิน การอยู่ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของพื้นที่จะเป็นผู้เสนอเพื่อ
พิจารณาว่าพื้นที่ใดประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ พื้นที่ใดไม่สามารถอยู่อาศัยได้
และต้องย้ายออก ในขณะที่โ ครงการโฉนดชุมชนจะเป็นการนาพื้นที่บุกรุกมา
พิจารณาให้ประชาชนอาศัยอยู่ต่อไปได้
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอให้เร่งรัดการดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
(คทช.) เพื่อสร้างความเป็นธรรมและก่อให้เกิดผลดีที่สุด
ประเด็น/รายละเอียด

๖

ผูน้ าเสนอ

รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

ประเด็น/รายละเอียด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สถ./ทุกจังหวัด

๗. การบริหารจัดการขยะ
ขณะนี้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป จากรั ฐ บาล และอยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท าข้ อ มู ล น าเสนอ
(Presentation) แนวทางการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๗.๑ ผู้ทาให้เกิดขยะ ดาเนินการตามหลัก ๓R (ใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมา
ใช้ใหม่) โดยในครัวเรือนและสถานที่เอกชนจะมี การคัดแยกขยะโดยใช้ถุง ซึ่งใน
ระยะเริ่ มต้น จะใช้ถุงดาที่มีอยู่ให้ หมดไปก่อนโดยใช้ส ติกเกอร์สีแปะถุงดาตาม
ประเภทขยะ คือ สีน้าเงิน (ขยะทั่วไป) สีเขียว (ขยะอินทรีย์) สีเหลือง (ขยะรีไซเคิล)
และสีแดง (ขยะอันตรายชุ มชน) และระยะถัดไปจะเปลี่ยนจากถุงดาไปสู่การใช้
ถุงใส สาหรับในพื้นที่สาธารณะจะจัดถังขยะแยกเป็น ๒ สี ได้แก่ สีน้าเงิน (ขยะ
ทั่วไป) และสีเหลือง (ขยะรีไซเคิล)
๗.๒ การกาจัดขยะ จะมีคณะกรรมการกลางด้านเทคนิค และคณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ทาหน้าที่พิจารณาเทคนิคการกาจัดขยะที่
เหมาะสม
๗.๓ กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเชิญ ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้า
กลุ่ ม พื้น ที่ ในการจั ด การมูล ฝอย (Clusters) และผู้ เ กี่ย วข้อ ง เข้ า ร่ว มประชุ ม
เกี่ยวกับแนวทางการกาจัดขยะ รวมทั้งมีการชี้แจงการบริหารจัดการขยะผ่าน
รายการเดินหน้าประเทศไทย และจัดงานเปิดตัว (Kick off) การบริหารจัดการขยะ
เป็นต้น
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับการกาจัดขยะ โดยจะ
มีการหารือเพื่อกาหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และจะ
ดาเนินการในเร็ว ๆ นี้ หลังจากนั้นจะดาเนินการบาบัดน้าเสียต่อไป
๒) ขอให้ปลูกฝังให้ประชาชนรักษาความสะอาดทั้งในพื้นที่สาธารณะ
และพื้นที่เอกชน โดยบริหารจัดการระหว่างการทิ้งขยะและการเก็บขยะ รวมทั้ง
ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์รักษาความสะอาด เช่น การ
ดาเนินการนาร่องในสถานที่ราชการและโรงเรียน การขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ผ่านเสียงตามสาย เคเบิลทีวี เป็นต้น
๓) ขอให้กาชับ/กากับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ให้ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นที่ โดยปรับปรุงแก้ไขสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม เช่น
เสาไฟฟูาที่มีต้นไม้เลื้อย เพิงร้างตามข้างถนน เป็นต้น
๑. การรับ พระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจาปี กจ.สป./ทุกจังหวัด
๒๕๖๐ ขอแสดงความยิ น ดีกับผู้ ที่ได้รับ พระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์
ชั้นสายสะพาย ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อแผ่นดิน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
และเป็น มงคลอย่า งยิ ่ง ซึ่ง กระทรวงมหาดไทยได้จ ัด พิธ ีรับ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่
๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

๗

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
๒. แนวทางการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลได้กาหนดกรอบ
ทิศทางและแนวทางปฏิบั ติในการทางาน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ช าติผ่าน
วิ สั ย ทั ศ น์ “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ดาเนินการดังนี้
๒.๑ กาหนดแนวทางนาไปสู่การปฏิบัติให้กับส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้เป็นไปตามทิศ ทางดังกล่าวและขยายผลให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ (อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาสังคม
ประชาชน)
๒.๒ เตรี ย มความพร้อมการพัฒ นาจังหวัด กลุ่ มจัง หวัด และภาคให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ (แผนงาน แผนเงิน แผนคน)
๒.๓ ทบทวนผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น หน่วยงานตรวจสอบทักท้วง ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
หรือลงนามในสัญญาได้ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ ความไม่พร้อมของ
พื้นที่ ไม่สามารถเข้าดาเนินการในพื้นที่ได้เนื่องจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น
๓. ศูนย์ดารงธรรม
๓.๑ ขอขอบคุณ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ าที่ ทุ ก ฝุ า ยในการขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจนถึงปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ ๙๘.๒๘
๓.๒ ขอให้จังหวัดจาแนกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่จาเป็นต้องติดตาม
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
และจัดทาข้อเสนอแนะของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ เพื่อให้
ส่วนกลางกาหนดแนวทางสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น ปัญหา
ข้อกฎหมาย ปัญหาด้านที่ดิน เป็นต้น
๓.๓ ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย พิจารณาให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
๓.๔ ขอให้ ปลัดจังหวัดกากับดูแลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ และขอให้นายอาเภอใช้กลไกของศูนย์ดารงธรรมอาเภอแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้ยุติได้ในระดับพื้นที่
๔. โครงการหนึ่ง ตาบลหนึ่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ (OTOP) กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น แกนหลั ก ร่ ว มกั บหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้า และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
๔.๑ ขอขอบคุ ณจั ง หวั ดและหน่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ งในการขับ เคลื่ อ น
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เชิงบูรณาการร่วมกัน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ป.ย.ป.มท./
สบจ.สป./
ทุกจังหวัด

ศดธ.มท./
ทุกจังหวัด

พช./ทุกจังหวัด

๘

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
๔.๒ ขอให้จังหวัดและอาเภอให้ความสาคัญกับการพัฒนา OTOP ให้ถึง
ประชาชนในระดับพื้นที่ (ครัวเรือน)
๕. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปูาหมาย ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/
ชุมชน ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด
๕.๑ ขอให้จังหวัดสนับสนุนการดาเนินงานของพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และหากมีข้อเสนอแนะขอให้แจ้งส่วนกลางทราบด้วย
๕.๒ ขอให้พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอ และพัฒนากรประจา
ตาบล ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
๖. การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค กลุม่ จังหวัด และจังหวัด
๖.๑ ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทาหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดยึดหลักการทางานเชิงบูรณาการ
และแก้ไขปัญหาร่วมกันในเชิงยุทธศาสตร์ โดยไม่แยกส่วนเป็นรายจังหวัด ทั้งนี้
ขอให้มีการประชุมกลุ่มจังหวัดร่วมกัน และหากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ ขอให้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนที่มีอานาจ
ตัดสินใจแทนได้
๖.๒ ขอให้ ก ลุ่ มจั ง หวัด พิ จารณาขั บ เคลื่ อ นแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณ ตามแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ก าหนดร่ ว มกั นและสอดคล้ อ ง
เชื่อมโยงกับแผนงาน/ โครงการของส่วนราชการ (Function) โดยไม่ควรจัดแบ่ง
งบประมาณเป็นรายจังหวัด
๖.๓ ขอให้จังหวัดพิจารณาจัดทาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ตามความจาเป็นของพื้นที่
๗. ตั ว อย่ า งกรณี ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การน้ าของรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อครั้งดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทา
หน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (ยโสธร ศรี
สะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี)
๗.๑ จังหวัดอุบ ลราชธานีเป็นที่รวมของแม่น้าโขง แม่น้าชี แม่น้ามูล
และลาน้าสาขา (ลาโดมน้อย ลาโดมใหญ่ ลาเซบก ลาเซบาย) ซึ่งสามารถเป็น
แหล่งกักเก็บน้าได้จานวนมาก
๗.๒ คณะรัฐมนตรีมอบอานาจให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดบริหารจัดการน้า
เมื่อครั้งเกิดเหตุพายุช้างสารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๙ จังหวัด) และ
ให้เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)
๗.๓ บทบาทการทาหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
๑) ใช้แนวทางการบูรณาการเชิงพื้นที่ ข้อ กฎหมาย การพัฒ นา
แหล่งน้า แก้มลิง หลักการพร่องน้า/ระบายน้า การกักเก็บน้า ฯลฯ
๒) การทางานของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
มีเอกภาพและร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
พช./ทุกจังหวัด

สบจ.สป./
ทุกจังหวัด

ปภ./ทุกจังหวัด

๙

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
๓) ใช้ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดผลกระทบ
ในการปล่อยน้าลงสู่แม่น้าโขง
จากการทางานดังกล่าวส่งผลให้สามารถลดความเสียหายให้กับ
ประชาชนได้ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ ลดการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภค และลดความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
ดังนั้น ขอให้นากรณีศึกษาดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการทางาน เพื่อ
แก้ไขปั ญหาให้ กับ ประชาชนได้อย่างแท้จริงและบูรณาการความร่ ว มมือจาก
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 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
๘.๑ ศึกษารายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. .... ฉบับใหม่
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
โดยประสานกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และการผังเมืองของประเทศ
ไทยมีความสมบูรณ์
๘.๒ ให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ กากับ ดูแล ให้คาแนะนา
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการผังเมือง
๙. การสนับสนุนการทางานของกรมทีด่ นิ
๙.๑ ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด ดูแ ลเอาใจใส่ ปรั บทุ ก ข์ผู กมิ ตร และ
สนับสนุนการทางานของสานักงานที่ดินจังหวัด สานักงานที่ดินสาขา เช่น การ
จดทะเบียนนิติกรรมอาพราง การปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ เป็นต้น
๙.๒ ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และเจ้าพนักงานที่ดินสาขา หารือ
การทางานกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด
๑๐. การกากับดูแลงานทะเบียน
ที่ ผ่ า นมาพบว่ า มี ปั ญ หาในงานทะเบี ย นเกี่ ย วกั บ บั ต รประจ าตั ว
ประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนทั่วไป เช่น การสวมตัวคนไทยเพื่อ
ทาบัตรประจาตัวประชาชน การเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรการจดทะเบียนสมรส
โดยมิชอบหรืออาพรางระหว่างชายต่างด้าวกับหญิงไทย เป็นต้น
๑๐.๑ ขอให้ ก รมการปกครองแจ้ง ขอความร่ว มมื อ ส านั ก ทะเบี ย น
ท้องถิ่น รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคให้อาเภอและจังหวัดทราบ
ด้วยเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๑๐.๒ ขอให้ ป ลั ด จั ง หวั ด ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของอ าเภออย่ า ง
สม่าเสมอ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ยผ./ทุกจังหวัด

ทด./ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด

๑๐

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
๑๐.๓ ขอให้นายอาเภอในฐานะนายทะเบียนให้ความสาคัญในการ
กากับดูแลการทางานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
๑๑. พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑๑.๑ ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในรูปแบบเดียวกับการรับเสด็จ 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 ข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร ข้อมูลภาคประชาสังคม ข้อมูลจากภาควิชาการที่ทาการวิจั ยใน
พื้นที่ เป็นต้น
๑๑.๓ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติ ๕ ประการ
๑) การเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยน้อมนาพระบรมราโชวาทมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
เช่น พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว “งานราชการเป็นงานของ
แผ่นดิน”
๒) สนองนโยบายของรัฐบาล คสช. ให้ดีที่สุดในทุกเรื่อง ทั้งใน
ระดับ จัง หวัด อ าเภอ ต าบล หมู ่บ ้า น ท้อ งถิ ่น โดยอาศัย องคาพยพของ
กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ส นับสนุนการทางาน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น
๓) เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ผ่านการทางานแบบ
บู ร ณาการ สร้ า งเครื อ ข่ า ยลงไปถึ ง ระดั บ อ าเภอ ต าบล หมู่ บ้ า น โดยอาศั ย
องคาพยพของกระทรวงมหาดไทยในการดูแลประชาชน รวมไปถึงขยายความ
ร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่
๔) ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ (๑) หลักนิติธรรม
(ใช้หลักกฎหมายในการทางาน) (๒) หลักคุณธรรม (ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามผลงาน) (๓) หลั กการมีส่วนร่วม (อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายในการ
ทางาน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมประเมินผล)
(๔) หลัก ความรับ ผิด ชอบ (ทาหน้า ที่ใ นความรับ ผิด ชอบของตนเองอย่า ง
สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นายอ าเภอต้ อ งรู้จั ก คน รู้จั ก พื้ น ที่ และพั ก อาศั ย ในพื้ น ที่
อาเภอ) (๕) หลักความโปร่งใส (แม้ว่าจะมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้ว แต่ยังคงต้อง
มีการปรับ เปลี่ ยนเพื่อสร้ างความโปร่งใสให้ มากกว่าเดิม และ (๖) หลั กความ
คุ้มค่า (วางแผนงาน/โครงการอยู่บนกรอบของความคุ้มค่า) นอกจากนี้ ขอเน้นย้า
การปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

๑๑

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด

๕) บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ วางแผน
ในลักษณะ One Plan ให้สอดคล้องตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตาบล ท้องถิ่น อาเภอ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ซึ่งหากสามารถออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ในเรื่องดังกล่าวได้ จะทาให้ การดาเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
สอดคล้องกัน
๑๒. กรณีศึกษา “เกษตรอินทรีย์”
เกษตรอินทรีย์ถือเป็นแนวโน้ม (Trend) ของโลกที่ได้รับความสนใจสูงมาก
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยได้
ร่วมมือกันในการดาเนินงาน โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
(ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และอุบลราชธานี) เป็นต้นแบบดาเนินการ โดยถูก
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งจะดาเนินการ
เพิ่มเติมในอีก ๑๓ กลุ่มจังหวัด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น
ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น มีเงินออม มากขึ้น และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรอยู่รอด
ปลอดภัยโดยใช้การตลาดนาการผลิต
๑๓. ปัญหาพื้นฐานของทุกพื้นที่ใน ๗๖ จังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องนามาใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไข
ปัญหา ประกอบด้วย (๑) ปัญหาความยากจน ขอให้นาข้อมูลพื้นฐานที่มีมาใช้
แก้ไขปัญหา (๒) ปัญหาความเจ็บปุวย ขอให้วางแผนดูแลตามฤดูกาล (๓) ปัญหา
ความไม่รู้ ขอให้เสริมองค์ความรู้/ทักษะให้กับประชาชน
รัฐมนตรีประจา
การดาเนินงานของรั ฐบาล ทั้งในส่วนของการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี และการปฏิรูปประเทศซึ่งคาดว่าจะดาเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ๘ เดือนก่อน
(นายกอบศักดิ์
การเลือกตั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
ภูตระกูล)
๑. ร่า งยุท ธศาสตร์ช าติ (ฉบับ เสนอสภานิ ติบัญ ญัติ แ ห่ง ชาติ มิ ถุน ายน
๒๕๖๑) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว เมื่อวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างเตรียมการนาขึ้นทูลเกล้าทูล กระหม่อม
ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะส่งผลให้การจัดทาแผนงานโครงการตลอดจน
การจัดทางบประมาณต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยสาระส าคัญของร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัด การภาครัฐ ซึ่งทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน จะต้องจัดทาแผนแม่บทเสนอให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา ทั้งนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีแผนงาน
โครงการสาคัญจาเป็นต้องบรรจุในแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกรอบ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สบจ.สป./
จังหวัดเปูาหมาย

ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

ป.ย.ป.มท./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

๑๒

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
การดาเนินงานระยะยาวเพื่อประชาชนและตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศไทย
๒. การปฏิรูปประเทศกล่าวถึงข้อเสนอการปฏิรูปประเทศที่มีการเสนอมา
ไม่ต่ากว่า ๒,๐๐๐ เรื่อง โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้เริ่มการปฏิรูปจาก
สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดก่อน ประกอบด้วย ๖ เรื่องหลัก ได้แก่
๒.๑ แก้ จ นเป็ น สิ่ ง ที่ ป ระชาชนต้ อ งการเป็ น ล าดั บ แรก เนื่ อ งจาก
ประชาชนมี ความรู้ สึ ก ว่า ยั งได้รั บความล าบาก จึ งได้ ส ร้ างความเข้มแข็ง จาก
ฐานรากไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระเบิดจากข้างใน พัฒนาตามลาดับขั้น ซึ่งเป็นการ
สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านการขับเคลื่อนใน ๓ ส่วน ๒๐ โครงการ
เพื่อประชาชน คือ
๑) ชุมชนเข้มแข็ง โดยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้แก่
๑.๑) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและลดการถูกเอาเปรียบจากคนกลาง โดยจะต้อง
ยกฐานะวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให้ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล (ส่ ง เสริ ม และรั บ รองสถานะทาง
กฎหมาย) ทั้งนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และอยู่ ระหว่างประกาศใช้เพื่อยกฐานะวิส าหกิจชุมชนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ แห่ ง
ทั่วประเทศให้เป็นนิติบุคคล
๑.๒) ปุ า ชุ ม ชน มี ห มู่ บ้ า นที่ ร อรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง หมด
๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน รวมพื้นที่ ๑๒ ล้านไร่ ๓ ล้านครัวเรือน ๑๒ ล้านคน โดยจะมี
กฎหมายรองรั บ ปุ าชุ มชนทั่ว ประเทศ ซึ่ งประชาชนเป็น ผู้ ดูแ ลรั กษาปุา ทั้ง นี้
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี น โยบาย
ให้ประชาชนกาหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาปุาของตนเอง
ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
๑.๓) ธนาคารชุมชน รัฐบาลได้สนับสนุนความเป็นนิติบุคคล
ให้กับสถาบัน การเงินชุมชน โดยคณะรัฐมนตรีได้ผ่ านความเห็นชอบกฎหมาย
ธนาคารชุมชน เพื่อรองรับให้มีลักษณะเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๑.๔) กองทุนพัฒนาผู้นาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นา
ชุมชนยุคใหม่ และเป็นแบบอย่างให้กับผู้นาชุมชนรุ่นต่อไป ซึ่งจะได้สนับสนุน
การดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
๑.๕) สภาชุมชน
๑.๖) สวัสดิการชุมชน
๒) แผ่นดินทอง (เพิ่มรายได้) โดยการสร้างรายได้ เปลี่ยนแผ่นดิน
ไทยให้เป็นแผ่นดินทอง หรือเปลี่ยนแปลงที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นที่ดินที่สร้าง
รายได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกร
๒.๑) โครงการเกษตรทฤษฎีใ หม่ต ามศาสตร์พ ระราชาเพื่อ
สื บ สานพระราชปณิธ านอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนผ่ านกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ป.ย.ป.มท./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

๑๓

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
นายอาเภอทุกอาเภอทั่วประเทศ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทาให้
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ มีการทาเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตร
ทฤษฎีใหม่
๒.๒) โครงการธนาคารต้นไม้ (ไม้มีค่าในพื้นที่กรรมสิทธิ์) โดยการ
ปรับแก้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ปุาไม้ มาตรา ๗ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว
ให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยพิจารณา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีระบบกากับ ควบคุม ตรวจสอบย้อนกลับ การรับรอง
ไม้ ใ นที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล เพื่ อ อ านวยประโยชน์ แ ก่
ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในที่ดิน กรรมสิทธิ์ห รือที่ดินที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้ว ยกฎหมาย
และช่วยเพิ่มพื้นที่ปุาเศรษฐกิจให้กับประทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ประกาศว่า
หากรัฐบาลให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ได้ กระทรวงพาณิชย์จ ะให้
ที่ดินที่ปลูกไม้เนื้อแข็งมาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันในการกู้ยืมเงินจากธนาคารได้
๒.๓) โครงการ Solar ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่
ไฟฟูาเข้าไม่ถึง ทาให้ประชาชนมีต้นทุนการผลิตไฟฟูาสูง
๒.๔) การบริหารจัดการน้า โดยบูรณการการทางานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๓๐ แห่ง ภายใต้การดาเนินการของสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการน้าในภาพรวมทั้งประเทศ
๒.๕) Smart Farmer เช่น การนาผลิตภัณฑ์ OTOP มาพัฒนา
เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยการเปลี่ยน Branding เพิ่มตลาด เช่น ตลาด
ออนไลน์ส่งเสริมสินเชื่อ เป็นต้น
๒.๖) โครงการวิจัยกินได้ มุ่งหวังให้งานวิจัยเป็นโครงการที่แก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้แท้จริง โดยมหาวิทยาลัยจะ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น การทาวิจัยเรื่องหมอกควัน การผลิตเชื้อเพลิงไฟฟูาจาก
ซังข้าวโพด การสร้างมูลค่าของผักตบชวา การเพิ่มผลผลิตยางพารา เป็นต้น
๒.๗) ธนาคารปูม้า โดยนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการที่แหลมผักเบี้ยเป็นแห่งแรก ซึ่งคาดว่าภายใน ๔ ปี จะเปลี่ยนความเป็นอยู่ของประชาชน
ริมฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยต้องมีการศึกษาวิจัยให้สามารถเพิ่มจานวนปูม้า
ให้มากขึ้น และในอนาคตจะได้ขยายผลไปยังกุ้ง กั้ง และสัตว์น้าชนิดอื่น ๆ
๒.๘) โครงการคนไทยคืนถิ่น เมื่อแผ่นดินเกิดเป็นแผ่นดินทอง
(อุดมสมบูรณ์) คนจึงอยากกลับบ้าน และประกอบอาชีพในถิ่นเกิดของตนเอง
๓) แก้ทุกข์ (ลดค่าใช้จ่าย) โดยดาเนินการ
๓.๑) โครงการผู้ปุวยติดเตียง รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย
สาริกัลยะ) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่
3/2561ได้เ ห็ น ชอบให้ มี การแก้ ไขเพิ่ม เติม ประกาศที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บการดู แ ล
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดูแลผู้สูงอายุ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

๑๔

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
ระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงโดยดาเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข
๓.๒) ยาเพื่อประชาชน รัฐบาลมุ่งหวังให้ผลิ ตยาที่มีราคาถูก
ในประเทศไทย โดยการพัฒนานวัตกรรมผลิตยา และกรมบัญชีกลางจะกาหนด
ให้โรงพยาบาลต้องซื้อยานวัตกรรม ร้อยละ ๓๐ เพื่อให้คนไทยได้ใช้ยาดี ราคาถูก
๓.๓) พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อสร้าง
หลักประกันว่าประชาชนสามารถถือครองที่ดินในปุา โดยจะมีกฎหมายมารองรับ
สิทธิ์ในที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒
๓.๔) พ.ร.บ.ขายฝาก เพื่อแก้ไขปัญหาชาวบ้านถูกกดขี่จากการ
ขายฝาก ในปั จ จุ บั น พบว่ า มี เ กษตรกรจ านวนมากประสบปั ญ หาที่ ดิ น ท ากิ น
หลุดมือไปสู่นายทุน เนื่องจากมีการทาสัญญาขายฝากที่ดินกันอย่างไม่เป็นธรรม
รัฐบาลจึงเร่งผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรมและที่ อยู่ อ าศัย โดยความร่ว มมือ ของกระทรวงการคลั งและ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะมีการรับฟังความคิดเห็น
และนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
๓.๕) โครงการธนาคารที่ดิน เพื่อต่อลมหายใจให้ กับผู้ที่มีฐานะ
ยากจน
๓.๖) โครงการประกันภัยพืชผล เป็นการประกันภัยสินค้าเกษตร
ชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่กว่า ๓๐ ล้านไร่ โดยเริ่มจากข้าวนาปี นาปรัง และจะได้ขยาย
ผลไปสินค้าเกษตรชนิดอื่น ๆ ต่อไป
๓.๗) โครงการบ้านพอเพียง/บ้านมั่นคง (ราคาหลังละประมาณ
๑๙,๐๐๐ บาท) เป็ นโครงการที่รัฐบาลขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
โดยเริ่มดาเนินโครงการที่ชุมชนบ่อนไก่
๒.๒ แก้ ค วามเหลื่ อ มล้ า เพื่ อ ปิ ด ช่ อ งว่ า งให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความ
ยุติธรรม เช่น โครงการกองทุนยุติธรรม เป็นต้น
๒.๓ แก้โกง ทาห้องให้สว่างและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่น โดยดาเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ศาลทุจริต
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยทา Application Watchdog เป็นต้น
๒.๔ ปฏิรูปราชการ โดยดาเนินการปฏิรูปใน ๔ หน่วยงานต้นแบบ คือ
๑) กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ๓) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ๔) สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้มีระบบราชการ ๔.๐
และจับต้องได้ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการที่มีความรวดเร็วขึ้น มี พ.ร.บ.
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี การแก้ไขกฎระเบียบ
ด้านงานเอกสารให้ง่ายขึ้น ใช้กระดาษน้อยลง เอกสารทุกประเภทสามารถขอ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

๑๕

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด

รองปลัด
กระทรวงมหาดไทย
(นายนิสติ
จันทร์สมวงศ์)

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
พื้นฐานแห่งอนาคต เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟูา สนามบิน เป็นต้น
๓. รายการเดิน หน้ าประเทศไทยรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
และผู้ มีชื่อเสีย งเผยแพร่ การดาเนินโครงการของรัฐบาลภายใต้ชื่อ “เดินหน้า
ประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน ” ซึ่งกาหนดออกอากาศทุกวันเสาร์ เริ่มวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พร้อมกับประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทยแนวใหม่
ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยคิด ช่วยทา เพื่อสร้างไทยไปด้วยกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดยสามารถเสนอข้อคิดเห็นผ่าน #สร้างไทยไปด้วยกัน
#ReformTogether ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่
การปฏิรูปต่อไป
ประเด็นที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือ
รัฐบาลฝากความหวังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอสนับสนุนการ
ดาเนินงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด
๑. การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ
ให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวัดอุบลราชธานี อานาจเจริญ ศรีส ะเกษ 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 ให้นาเสนอโครงการเพื่อจับคู่ (Matching) กับหน่วยงานส่วนกลาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเสนอความต้องการของพื้นที่
๑.๓ ให้บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ภาคอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ เช่ น หอการค้ า จั ง หวั ด สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
เป็นต้น
๒. การตรวจราชการในพื้นที่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.)
การตรวจราชการแบบเดิม จะตรวจราชการแบบรายโครงการ ในขณะที่
การตรวจราชการแบบใหม่ จะตรวจราชการแบบเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจ
ราชการในลักษณะเป็นกลุ่มโครงการตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า รวมทั้ง
น าต้น แบบและโมเดลแห่ งความส าเร็จของต่างประเทศมาเปรี ยบเทีย บ เช่ น

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สน.สป./
ป.ย.ป.มท./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

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

สตร.สป./
สบจ.สป.

๑๖

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
จังหวัดตาก (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) เป็นต้น โดยกระทรวงมหาดไทยต้องสนับสนุน
ข้อมูลให้จังหวัด เช่น โครงการต้นน้า ความสมบูรณ์ ของโครงการ ข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ และการดาเนินการเรื่องที่ดิน เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขข้อพกพร่องของการวางแผนโครงการ เช่น เมืองผลไม้โลก
โครงการ Hub of Seafood เป็นต้น ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
๓. วิกฤตธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดาเนินโครงการต่าง ๆ โดยแสวงหาความร่วมมือ
จากภาคเอกชน ภาคประชาชน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
เพื่อตรวจติดตามงานทาให้การทางานมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมามีการสารวจแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ที่ขาดธรรมาภิบาลในจังหวัด และได้ส่งเรื่องเข้ามาที่ส่วนกลางให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ตรวจสอบเป็นจานวนมาก
๔. การประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)
(ร่ า ง) ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าและประสาน
แผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ พ.ศ. ..... อยู่ ร ะหว่ า งน าเรี ย นรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ และนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ต่อไป โดยมีกลไกการจั ดทาและประสานแผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด
ประกอบด้วย (๑) แผนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็น
หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ (๒) แผนระดั บ ต าบล มี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น หน่ ว ยรับผิดชอบ (๓) แผนระดับอาเภอ มีนายอาเภอรับผิดชอบ รวมทั้งให้ส่งแผนทุก
ระดับมายังจังหวัดเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้มีความสอดคล้อง
กับระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล อาเภอ) เพื่อยกระดับคุณภาพแผนพั ฒนา
ในระดับพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๕. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA)
๕.๑ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในการสมัครขอรับรางวัล PMQA
ทั้งหมด ๓๕ จังหวัด ซึ่งผ่านเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
(Site Visit) ๗ จังหวัด และ ๒ กรม คือ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
กรมการพัฒนาชุมชน
๕.๒ ขอให้พัฒนาส่วนราชการในเชิงระบบเข้าสู่สากล ทั้งในด้านการนา
องค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ฯลฯ ซึ่ง PMQA
เป็นการพัฒนาองค์การที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบการทางานในระดับ
จังหวัดและวัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ศปท.มท./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

สบจ.สป./
ปค./พช./สถ./
ทุกจังหวัด

กพร.สป./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

๑๗

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
๕.๓ ขอให้จังหวัดพิจารณาให้ความสาคัญในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มากขึ้น
๖. ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)
ขอให้ ส่ ว นราชการ/จัง หวัด/อาเภอ สมัครขอรับรางวัล เลิ ศรัฐ สาขา
บริ การภาครัฐ ส่ วนจะได้รั บรางวัล หรือไม่ ไม่ส าคัญแต่สิ่ งสาคัญ คือ เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริการภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมามี หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดได้รับ รางวัล เช่น ราชบุรี นนทบุรี อานาจเจริญ
ลาปาง เป็นต้น
๗. การขอกาหนดตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ความคืบหน้าการขอกาหนดตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระหว่าง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร และอธิบดี
กรมการปกครอง ดาเนินการชี้แจงที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(สานักงาน ก.พ.) เพื่อนาเสนอการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงานในจังหวัดใหม่
ซึ่งการจั ด ตาแหน่ ง พิจ ารณาตามยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรู ป
ประเทศ ๑๑ ด้าน (๙๔ ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย)
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.๑ สาเหตุที่ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ล่าช้าจากมติคณะรัฐมนตรี เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีปริมาณมาก เป็นต้น
๘.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่มี
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ และให้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาในช่วงไตรมาสที่ ๑
๘.๓ งบประมาณเหลือจ่าย มีการของบประมาณเหลือจ่ายในปริมาณมาก
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เฉลี่ยจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายให้จังหวัดในจานวนเท่ากัน
โดยจังหวัดที่ของบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ขอตั้งงบประมาณใหม่
๙. เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กากับ ดูแล การทางานขั้นพื้นฐาน เช่น ผังเมือง
งานทะเบียน เป็นต้น ต้องดาเนินการให้เรียบร้อยเพื่อก้าวไปสู่การทางานในเชิง
วิสัยทัศน์ในอนาคต โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการ
การทางาน และมีกระบวนการคิดในเชิงระบบ ซึ่งไม่ได้พัฒนาโครงการที่มีระบบ
เท่านั้น ยังมีซอฟต์แวร์ (Software) รวมทั้งดาเนินการให้มีมาตรฐานลักษณะ
Smart City ขับเคลื่อนด้วย ๔ กลวิธี คือ สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กพร.สป./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

กจ.สป.

สบจ.สป./
ทุกจังหวัด

ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

๑๘

ผูน้ าเสนอ

รองปลัด
กระทรวงมหาดไทย
(นายปวิณ
ชานิประศาสน์)
รองปลัด
กระทรวงมหาดไทย
(นายประยูร
รัตนเสนีย)์

ประเด็น/รายละเอียด
๑๐. การชี้แจงคณะกรรมาธิการ
ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๖๑ (เช้า) ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ในประเด็น
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
๑๐.๑ มี จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั น และมี
ภารกิจบางอย่างที่ซ้าซ้อนกัน และยังซ้าซ้อนกับแผนงานบูรณาการอื่น ๆ
๑๐.๒ กลุ่ มจั ง หวัด อาจมี เปูา หมายร่ว มกัน ได้ แต่ตัว ชี้วัด ของกลุ่ ม จังหวัดไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
๑๐.๓ จั งหวัดควรสนับสนุนช่องทางการตลาดหรือช่องทางการจัด
จาหน่ายผลผลิตให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ โดยเน้นการตลาดให้ชัดเจน
ก่อนที่จะส่งเสริมให้มีการผลิต (การตลาดนาการผลิต) เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง
ให้กับประชาชน
๑๐.๔ งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ควรบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจัง
เพื่อประโยชน์ในภาพรวม และไม่ควรนางบประมาณของกลุ่มจังหวัดไปแบ่งเฉลี่ยกัน
๑๑. การแต่งกายของจิตอาสา
ขอให้สวมเสื้อสีเหลือง งดสวมเสื้อสีดา ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๑๒. การขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม กากับ ดูแล การบูรณาการในพื้นที่
และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และมุ่ง
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาขน
การปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) และการ
ตรวจติดตามพื้นที่ในเขตภาคเหนือ เป็นต้ น จึงขอให้ทุกฝุายร่วมมือกัน และขอ
เป็นกาลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย
๑. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๑ ทุกจังหวัดจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหายาเสพติด
เป็นเรื่องที่สาคัญมาก โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์อานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) นายอาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอาเภอ (ศป.ปส.อ.) เพิ่มความจริงจังและการปฏิบัติที่เข้มข้น
ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ รวมทั้งติดตามและเร่งรัดดาเนินการตาม
แผนบาบัดรักษายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันสามารถดาเนินการนาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สบจ.สป./
ทุกจังหวัด

สนผ.สป./
ทุกจังหวัด
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด
สนผ.สป
ปภ./ยผ.
ทุกจังหวัด

ศอ.ปส.มท./
ปค./พช./
ทุกจังหวัด

๑๙

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
เข้าสู กระบวนการบาบัดรักษาได้ประมาณร้อยละ ๕๐ จากเปูาหมายจานวน
๒๑๐,๗๐๐ ราย
๑.๒ สานักงาน ป.ป.ส. กาหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร
ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
นายอาเภอมอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงฯ โดยนาเข้าข้อมูลบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ลงในเว็บไซต์กองทุน
แม่ของแผ่นดิน และรวบรวมข้อมูล/หลักฐานส่งให้สานักงานปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาคที่รับผิดชอบภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑.๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ
ร้อยใจรักษ์ ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสานักงาน ป.ป.ส.
ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟูาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ โดยมูลนิธิแม่ฟูาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ขอความร่วมมือ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
(๑) ขอให้จังหวัดภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด) พิจารณาขยายผลโครงการฯ
ดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
(๒) ขอให้จังหวัดส่งเสริมหรือให้คาแนะนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเยี่ยมชมโครงการฯ ดังกล่าว
ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟูาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์จะได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายต่อไป
๒. การเตรี ย มการด้ า นสารัต ถะในเบื้ อ งต้ น ของจั ง หวั ด ในการประชุ ม
เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจาประเทศเพื่อนบ้านกับผูว้ ่าราชการจังหวัดชายแดน
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่ างประเทศกาหนดจั ดการประชุ ม
เอกอั ครราชทู ต/กงสุ ล ใหญ่ ป ระจ าประเทศเพื่ อ นบ้ า นกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ชายแดน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน
ภายนอก ประกอบด้วย
๒.๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ เป็นการ
ประชุมเตรีย มการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อกาหนดเปูาหมายและแนวทาง
ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับมอบนโยบายด้านการต่างประเทศ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
๒.๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ เป็นการ
ประชุ ม เต็ ม คณะและกลุ่ ม ย่ อ ยระหว่ า งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
การต่างประเทศ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ตท.สป./
จังหวัดชายแดน/
จังหวัดปัตตานี

๒๐
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รองปลัด
กระทรวงมหาดไทย
(นายบุญธรรม
เลิศสุขเี กษม)

ประเด็น/รายละเอียด
๒.๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการ
ประชุมเต็มคณะ โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานรับฟังการนาเสนอเกี่ยวกับ
เปูาหมายสาคัญและแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจตาม
แนวชายแดนจากเอกอัครราชทูต และ/หรือผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดจากแต่ละ
กลุ่มประเทศ
ทัง้ นี้ ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการดาเนินกิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้านให้นายกรัฐมนตรี
รับทราบและได้มีข้อสั่งการที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้วย
๓. การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม โดยศูนย์ดารงธรรมยังคงเป็นกลไก
ขับเคลื่อนที่สาคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่า ปัญหาหนี้นอกระบบ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคม
ที่เป็นธรรม (P - Move) เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ใช้กลไกศูนย์ดารงธรรมในการแก้ไขปัญหา
และระมัดระวังมิให้เกิดการร้องเรียนข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน โดยต้องปฏิบัติงานให้
เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ
๑. โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
การดาเนินงานที่ลงสู่พื้นที่ ขอให้แจ้งนายอาเภอทราบทุกเรื่อง/ทุกการ
ขับเคลื่อน หากนายอาเภอไม่ได้รับทราบงานระดับอาเภอจนถึงระดับหมู่บ้านอาจ
เกิดข้อผิดพลาด ซึง่ จะไปเรียกร้องให้นายอาเภอมาแก้ไขปัญหาในภายหลังจะเป็น
การไม่เหมาะสม โดยโครงสร้างการบริหารทั่วไป การสั่งการใด ๆ ที่จะสั่งการ
นายอาเภอ หัวหน้าส่วนราชการควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการนายอาเภอ
ซึ่งในหลายพื้นที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการไปยัง นายอาเภอโดยตรง ทั้งนี้ แต่ละ
จังหวัดควรพิจารณาความเหมาะสมในการสั่งการถึง นายอาเภอ ซึ่งอย่างน้อย
ปลัดจังหวัดควรเป็นผู้ที่สั่งการลงไป
๒. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับ
ตาบล ครั้งที่ 3 ขอให้หัวหน้าสานักงานจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอาเภอ
ใช้งบประมาณในพื้นที่ดาเนินการไปก่อน ซึ่งอาจใช้แหล่งงบประมาณ ดังนี้
1) งบประมาณของกรมการปกครอง รายการค่าใช้จ่ายในการ
ขับเคลื่อนนโยบายในระดับอาเภอและท้องที่ (งบบูรณาการอาเภอ) ซึ่งเป็นงบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับวิธีการดาเนินการให้ปรึกษากองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
โดยตรง
2) งบประมาณในส่ ว นของหั ว หน้ า สานั ก งานจั ง หวั ด ดู แ ล คื อ
งบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายการค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนใน
จังหวัด/และนโยบายของรัฐบาล

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ศดธ.มท./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

สนผ.สป./ปค./
พช./ทุกจังหวัด
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ประเด็น/รายละเอียด
3) งบประมาณของจังหวัด งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (งบ CEO)
4) งบประมาณเหลือจ่ายจากเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
๕) เงินนอกงบประมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละจังหวัด
หากมีการดาเนินการใช้งบประมาณในแหล่งใดไปแล้วให้ จังหวัด
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
ซึ่งขณะนี้ สานักนโยบายและแผน สป. ได้ตรวจสอบรายงานของจังหวัดแล้วพบว่า
หลายจังหวัดยังไม่ได้ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว และมียอดรายงานไม่ตรง
กับ ยอดรวมทั้งหมด จึ งขอให้ จังหวัดรายงานยอดการเบิกจ่ายให้ ตรงกับการที่
ดาเนินการ และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปี 2561 คืนให้กับจังหวัดต่อไป จึงขอให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดดูแลและ
ตรวจสอบการรายงานให้ละเอียดรอบคอบ สาหรับจังหวัดที่ดาเนินการทุกวิธีแล้ว
ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานในเวทีประชาคมครั้งที่ 3 ขอให้แจ้ง
มายังสานักนโยบายและแผน สป. เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณผ่านกรมการปกครอง
เพื่อเติมเต็มงบบูรณาการอาเภอที่นางบประมาณไปใช้ในการเบิกจ่ายการดาเนินงาน
ในพื้นที่ ครั้งที่ 3
๒.๒ แนวทางการดาเนินงานเรื่องงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ
ไทยนิย ม ยั่งยืน ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางในเรื่องของงบประมาณ
เหลือจ่ายจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะมีการปรับแผนในการจัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัดและอาเภอ สาหรับการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน
ที่ได้มาจากเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๒.๓ การบริหารจัดการกับปัญหาที่ได้จากเวทีไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งหาก
ปัญหาด้านใดที่ไม่ต้องใช้งบประมาณสามารถดาเนินการได้ทันที เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาผู้มีอิทธิพล เป็นต้น ส่วนปัญหาที่ต้องใช้
งบประมาณให้พิจารณาตามภารกิจว่าควรใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ หรือจังหวัด ในการดาเนินการ
๒.๔ การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะให้นักศึกษาประเมินการทางานของตนเองและ
สิ่งที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
๒.๕ การประเมิน ความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
ทีมงานรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ขอเน้นย้า
เรื่องการประเมินความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งขณะนี้ให้
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับ ตาบลเก็บข้อมูลไว้ที่อาเภอ และได้แจ้งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอทดสอบบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หากระบบมีความพร้อมแล้ว
คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะให้มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมด เพื่อนาข้อมูลไปแก้ไขปัญหา

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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ประเด็น/รายละเอียด
ทั้ง 20 เรื่อง ใน 6 ประเด็นหลัก โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาเภอ/นักศึกษา
เป็นผู้บันทึกเข้าระบบ
๒.๖ การดาเนิน งานยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) แจ้งให้จัดเก็บข้อมูลปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/
ชุ ม ชน ซึ่ ง ขณะนี้ ยั ง ขาดข้ อ มู ล 20,000 กว่ า แห่ ง ดั ง นั้ น ขอให้ น ายอ าเภอ
ตรวจสอบพื้น ที่ที่ยั งไม่ได้ดาเนินการ โดยให้ จัดเก็บข้อมูลและบันทึกในระบบ
สารสนเทศยาเสพติดจั งหวัด (NISPA) ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการปัญหายาเสพติดของ ปปส.
๒.๗ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐเพิ่มเติม การดาเนินงานใน
พื้นที่บางจุดอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของ
รัฐที่จะต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจนาไปสู่การร้องเรียนเรื่องการปิดโอกาสใน
การเข้าถึงของผู้ปุวยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จึงขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอาเภอดูแลการดาเนินงาน หากในพื้นที่ใดมีผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน ขอให้ดาเนินการเชิงรุกโดยอานวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียนถึงที่อยู่อาศัย
๒.๘ การดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)เป็น
การดาเนินงานที่มาจากประชาชน โดยประชาชน ส่วนราชการมีหน้าที่ในการ
ช่วยกากับและสนับสนุน ขอให้ดูแลไม่ให้มี ประเด็นกล่าวหาว่าทางราชการลงไป
แทรกแซง โครงการนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน หรือมีการ
ร้องเรียนว่าดาเนินการแล้วไม่เกิดประโยชน์ ขอให้ นายอาเภอช่วยกากับดูแลใน
ระดั บ ต าบล โดยให้ พั ฒ นากรและปลั ดอ าเภอลงไปดูแ ลให้ เป็ น ไปด้ว ยความ
เรียบร้อย
๒.๙ การขับ เคลื่อนโครงการชุ มชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอให้
นายอาเภอเป็นธุระดูแล รับรู้การดาเนินงานในพื้นที่ของอาเภอว่ามีเปูาหมาย
อยู่ในหมู่บ้านใดและมีการดาเนินการอย่างไร เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลผ่าน
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ทั้ ง นี้ พั ฒ นาการจั ง หวั ด และ
พัฒ นาการอาเภอต้องสื่ อสารทาความเข้าใจกั บ นายอาเภอให้ ชัดเจน โดยให้
นายอาเภอเป็นที่ปรึกษาแก่พัฒนากร
๒.๑๐ โครงการที่เป็นของส่วนราชการอื่น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอาเภอรับรู้การดาเนินงานด้วย เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เน้นย้าเสมอว่าการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ไม่ใช่เฉพาะโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เท่านั้น แต่รวมไปถึงโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงอื่น ๆ โดยเฉพาะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน จึงขอให้

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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ประเด็น/รายละเอียด
ผู้ว่าราชการจั งหวัด และนายอาเภอดูแลการดาเนินงานในพื้นที่เพื่อไม่ให้ เกิด
ปัญหาอุปสรรคใด ๆ
๒.๑๑ การติดตามการประเมินผลการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขณะนี้สถาบันการศึกษาอยู่ระหว่างดาเนินการติดตาม
การประเมินผลในภาพรวม ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภออานวยความ
สะดวกในการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของทีมประเมินฯ
๓. การดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
พ.ศ. 2561 มีการดาเนินงาน 2 ระดั บ คือ ระดับอาเภอ และระดับเขต โดย
คณะกรรมการ 3 คณะ ได้แ ก่ ๑) คณะที่ 1 คณะกรรมการนโยบายพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และอธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ๒) คณะที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) มี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ปรึกษา และมี นายอาเภอ
เป็นประธาน และ ๓) คณะที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ เขต
(พชข.) มีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นที่ปรึกษา และมีผู้อานวยการเขตเป็นประธาน
ขอให้ น ายอาเภอทาความเข้า ใจให้ ชัดเจนกับเจตนารมณ์ โดยศึกษา
ระเบี ยบดังกล่าวและให้อาเภอที่ดาเนินการแล้ว ร่ว มกับกระทรวงสาธารณสุ ข
200 กว่ าแห่ ง ขอให้ มี การถ่ ายทอดการด าเนิ นงานระหว่ างกั น เพื่ อ เป็ น การ
ขับเคลื่อนงานในพื้น ที่ ซึ่งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้นาเสนอตัวอย่างผลงานอาเภอต้นแบบของจังหวัด
ศรี ส ะเกษที่ดาเนิ น งานประสบความส าเร็จ ต่อ นายกรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของระเบียบฯ เป็นการบูรณาการการทางานของทุก
ภาคส่วนในรูปของประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ
แก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เฉพาะเรื่องสาธารณสุข
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตทั้งหมดของประชาชน อาทิ การเกษตร
สังคม ผู้ด้อยโอกาส และเรื่องต่าง ๆ ทุกเรื่องในพื้นที่
๔. การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่าเป็นองค์กรที่มีการ
ทุจ ริ ตและถูกสอบสวนเป็ นจานวนมาก เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่ าว
สาเหตุมาจากพฤติกรรมและปัญหาเชิงระบบ ขอให้ ผู้ ว่ าราชการจังหวัดและ
นายอาเภอแก้ปัญหาเชิงระบบ โดย 1) กากับ (ดูแลอย่างใกล้ชิด) 2) ดูแล (เอาใจใส่
ให้เป็นไปอย่างดี) และ 3) ควบคุม (กวดขัน) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
มีอานาจในการดาเนินงานทั้ง 3 เรื่อง และขอความร่วมมือดูแลตั้งแต่ต้นทาง คือ
การกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง
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ตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทาคู่มือในการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอในการกากับ
ดูแลการดาเนินงาน ซึ่งหากมีการติดตามตั้งแต่ต้นทางจะช่วยลดปัญหาการทุจริต
และการถูกตรวจสอบได้
บทบาทในการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ 3 เรื่อง ดังนี้
๔.๑ คน ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมาย
๔.๒ เงิน การออกข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติงบประมาณให้ เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์การเบิ กจ่ ายและเป็นไปตามหลั กเกณฑ์กฎหมาย ซึ่งปัจจุบัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างแก้ไขตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายที่ถูก
ทักท้วงให้ เป็ น ไปตามที่ได้รับการทักท้ว ง ขอให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด กาชับการ
บริหารงานของจังหวัด โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งระเบียบท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายอาเภอทราบด้วย
๔.๓ การบริหารงาน/กิจกรรมของท้องถิ่นดาเนินงานตามอานาจหน้าที่
ทั้งในเรื่องของกฎหมายจัดตั้งและใน พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอสามารถกากับดูแลท้องถิ่น ใน
3 เรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ ตามกฎหมาย เพื่อ ช่ ว ยลดปั ญ หาและทาให้ ภ าพพจน์ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีขึ้น
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
จั ดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่ว ยงานของรั ฐ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
๕.5 องค์ก รการกุศ ล ได้แ ก่ องค์ก รทางศาสนา หรือ องค์ก รซึ่ง มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อดาเนินงานการกุศล หรือบาเพ็ญประโยชน์มิใช่การแสวงหา
กาไรที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคั บของหน่วยงาน
ของรัฐ
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ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย
(นายสมคิด
จันทมฤก)

ประเด็น/รายละเอียด
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๖. การบริหารจัดการขยะ
ขอให้จังหวัด โดยท้องถิ่นจังหวัดและอาเภอกระตุ้น การสร้างการรับรู้
และทาความเข้าใจกับประชาชนในการคัดแยกขยะตามหลัก 3R และรณรงค์การ
ใช้ถุงใสและการติดสติ๊กเกอร์ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีการซักซ้อม
และกาหนดวัน เปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการดาเนินการเก็บขยะขอให้
นายอาเภอแนะนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กาหนดการแยกประเภทของ
ขยะ โดยเก็บวันต่อวัน และตั้งถังขยะในที่สาธารณะโดยขอให้มีถังขยะสองใบ คือ
ถังขยะสีน้าเงินและสีเหลื อง รวมทั้งการกาจัดขยะให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
1. เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา
พระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการ
ทากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อานวยการใหญ่โครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ (ศอญ.) เป็นผู้ควบคุม กากับ ดูแล
๒. โครงสร้างศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม-แนว
พระราชดาริ (ศอญ.) ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่
๒.๑ คณะกรรมการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
๒.๒ คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ
ตามร่างคู่มือแนวทางการดาเนินงานโครงการจิตอาสาฯ มีความประสงค์
ให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวัดสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยทาหน้าที่
เสมือนเป็นหัวหน้าจิตอาสาฯ ระดับจังหวัด และนายอาเภอทาหน้าที่เสมือนเป็น
หัวหน้าจิตอาสาฯ ระดับอาเภอ
๓. ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา
จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ
๔. ภารกิจของจิตอาสาฯ ตามที่ ศอญ. กาหนดมี 2 ประการ คือ
๔.๑ ภารกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดาเนินไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยให้ข้าราชการ ทหาร
ตารวจ แพทย์ ที่สมัครเป็นจิตอาสาฯ แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาฯ มารับเสด็จฯ
ร่วมกับประชาชนจิตอาสาฯ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สถ./ทุกจังหวัด

สนผ.สป./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

๒๖

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
๔.๒ ภารกิจด้านการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยหน่วยงาน
ราชการเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมให้จิตอาสาได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การซ่อมบารุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะ การปลูกปุา การขุดลอกคูคลอง การดูแล
รักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ เป็นต้น
๕. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๕.๑ กรุงเทพมหานคร ได้ดาเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
โดยการพัฒนาคลอง คู ลาราง ในเขตต่าง ๆ จานวน 110 คลอง
๕.๒ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดได้ดาเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยมีกิจกรรมที่ได้
ดาเนินการทั้งหมด จานวน 10,756 กิจกรรม รวมแล้วมีจิตอาสาฯ ทั้งกรุงเทพมหานคร
และภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1,311,993 คน
ทั้งนี้ ได้มีการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2561 ซึ่งจังหวั ดต่าง ๆ โดยเฉพาะจังหวัดปริมณฑล 8 จังหวัด ได้จัด
กิจกรรม “จิตอาสาพาทัวร์” ต่อมาในเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมา ศอญ. ได้จัด
ให้ มี กิจ กรรมจิ ต อาสาฯ ต้ น แบบในภู มิภ าคในพื้น ที่ 4 จั งหวั ด คื อ สกลนคร
เชียงใหม่ อุดรธานี และอุบลราชธานี
๖. แนวทางการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ
ศอญ. ได้ชี้แจงการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน ประกอบด้วย
๖.๑ ปูายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
๖.2 กิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง
๖.3 กิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะ
๖.4 กิจกรรมจิตอาสา ภัยพิบัติ ระดับตาบล
๖.5 กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคลองส่วย จังหวัดนนทบุรี
๗. ข้อแนะนาในการปฏิบัติ
ศอญ. ได้มีข้อแนะนาเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนี้
๗.๑ การใช้ปูายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” พบว่า
๑) ปูายกิจกรรมฯ เมื่อผลิตออกมาแล้วมีสีผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ
ดังนั้น การทาให้สีของปูายที่พิมพ์ตรงกับต้นฉบับ ให้ตั้งค่าสีของไฟล์ภาพจาก
RGB เป็น CMYK
๒) ข้อความในปูายกิจกรรมฯ สามารถเติมชื่อโครงการ อาเภอ
จังหวัด ได้เท่านั้น ซึ่งสามารถติดสติ๊กเกอร์ได้ เพื่อไม่ต้องทาปูายทุกครั้งที่จัดกิจกรรม
๓) ห้ามนาปูายกิจกรรมจิตอาสาฯ ไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับงานจิตอาสา
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๔) กรณีแต่งกายชุดจิตอาสาและทากิจกรรมจิตอาสาฯ ห้ามใช้ปูายอื่น
๗.๒ กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ปลูก - ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง
ในปี 2561 ศอญ. ได้แนะนาให้จังหวัดปลูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่
สามารถทาได้ โดยมุ่งเน้นการปลูกเสริมและดูแลต้นรวงผึ้งที่มีอยู่แล้ว สาหรับในปี
2562 ให้จัดเตรียมพื้นที่ปลูกให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดพื้นที่
เปูาหมายหลักอย่างน้อยอาเภอละ 1 แห่งที่จะต้องมีกิจกรรมปลูก -ขยายพันธุ์
ต้นรวงผึ้ง โดยให้มี จิตอาสาฯ เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การเพาะ/ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง
เป็นต้น
๗.๓ กิจกรรมจิตอาสาประกวดจัดสวนสาธารณะ
มีเปูาหมายโดยมุ่งเน้นให้จิตอาสาฯ เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทหลัก
ในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสวนสาธารณะ
ส่วนงานที่ต้องทาอยู่แล้วตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ให้ดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่
ระหว่างการแจ้งแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัด
๗.๔ กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติระดับตาบล
ศอญ. ประสงค์ให้ทุกตาบลมีทีมภัยพิบัติ ซึ่งกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งแนวทางการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติระดับตาบล
ทั้ง ก่อ นเกิด สาธารณภัย ระหว่า งเกิด สาธารณภัย และหลัง เกิด สาธารณภัย
เรียบร้อยแล้ว
๗.๕ กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ให้จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในช่วงวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม
2561 ครอบคลุมในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ โดยให้มีกิจกรรมจิตอาสาฯ ระดับจังหวัด
ในวันใดวันหนึ่งอย่างน้อย 1 วันในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ สาหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ
ระดับจังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก ให้จังหวัดดาเนินการตามพิธีการ
และขั้นตอนการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ต้นแบบในภูมิภาค ส่วนในวันอื่น ๆ อาเภอ
สามารถดาเนินกิจกรรมได้โดยเชิญประชาชนจิตอาสาฯ มารับมอบแนวทาง แบ่ง
ภารกิจ และเริ่มกิจกรรมได้ ทันที โดยในช่วงดังกล่าวให้จังหวั ดรายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ให้จังหวัดเชิญชวนประชาชน
แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดที่จัดขึ้น
๘. ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาฯ
ปัจจุบันกรมการปกครองได้กาหนดช่องทางการรายงานผ่านระบบไลน์
ซึ่ง ศอญ. จะสรุปรายงานกิจกรรมจิตอาสาฯ ทั่วประเทศเป็นประจาทุกวัน จึงขอให้
จังหวัดให้ความส าคัญในการรายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาฯ ให้ เป็นไปอย่าง
เหมาะสม ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาระบบรายงานผล
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การดาเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ผ่านระบบรายงานแบบ Real time ซึ่งจะสามารถ
คัด กรองภาพในระดับ จัง หวัด และส่ว นกลางได้ คาดว่า จะแล้ว เสร็จ ในเดือ น
กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้
๙. คาแนะนาเพิ่มเติมอื่น ๆ
๙.1 การแต่งกาย
ข้อพึงปฏิบัติ
1) แต่งเครื่องแบบจิตอาสาฯ อย่างครบถ้วน ได้แก่ หมวก และ
ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และบัตรประจาตัวกาลังพลจิตอาสา
2) การผูกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้ผูกให้มีลักษณะพวงหางกระรอก (เหมือนการผูกผ้าพันคอของทหารพราน)
3) ตลอดเดือนกรกฎาคม แต่งชุดจิตอาสา ขอให้ใส่เสื้อสีเหลือง
งดสีดา
ข้อห้าม
1) กรณีแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ หรือเครื่องแบบองค์กร/
มูลนิธิ/อปพร. หรืออื่น ๆ ห้ามสวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานด้วย
2) ห้ามใช้เสื้อที่มีชื่อองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท ห้างร้าน หรือชื่อ
บุคคล ในลักษณะโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการเมืองหรือประโยชน์อื่นใด แล้ว
สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
3) ห้ามแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาไปร่วมงานต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมจิตอาสาฯ (เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาฯ แล้ว ให้ถอดเครื่องแบบ)
4) ห้ามแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาไปในสถานที่อโคจร หรือทา
กิจกรรมอื่นที่ไม่เหมาะสม เช่น เรี่ยไรเงิน ดืม่ เหล้า เล่นการพนัน เป็นต้น
๙.2 การทากิจกรรมจิตอาสาฯ
ข้อพึงปฏิบัติ
1) เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญ
และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
2) เป็ น กิ จ กรรมที่ เ กิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3) กรณีกิจ กรรมที่เ ป็น งานตามภารกิจ ปกติ (Function) ของ
หน่ ว ยงาน เช่ น การท าความสะอาดสถานที่ ท างาน ไม่ ค วรรายงานว่ า เป็ น
กิจกรรมจิตอาสาฯ เช่น การทาความสะอาดหน่วยงาน เป็นต้น
4) เป็นการดาเนินกิจกรรมที่จังหวัดหรืออาเภอให้การสนับสนุน
และรวมการปฏิบัติ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในฐานะที่เป็น ผอ.ศอญ.จังหวัด
และนายอาเภอเป็น ผอ.ศอส.อาเภอ
5) กิจกรรมจิตอาสาฯ จะต้องใช้ความระมัดระวัง และคานึงถึง
ความปลอดภัยเป็นสาคัญ
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๒๙

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด

ข้อห้าม
ห้ามถ่ายภาพไม่เหมาะสมขณะทากิจกรรมจิตอาสาฯ เช่น Selfie
แต่งกายไม่เรียบร้อย หรือนั่งเล่นในขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งการโพสท่าถ่ายภาพที่
ไม่เหมาะสม
รักษาการ
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖
ในตาแหน่งที่ปรึกษา พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ด้านการปกครอง
จากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดกิจกรรม เนื่องใน
(นายสุธี ทองแย้ม) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้ก ระทรวงมหาดไทยเป็นหน่ว ยงานรับผิด ชอบในการประสานแจ้ง จังหวัด
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สมพระเกียรติ ดังนี้
๑. กิจกรรมที่ ๑ (วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
๑.๑ การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทย และ
ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ หน่วยงานราชการ อาคาร บ้านเรือน และ
ถนนสายสาคัญ ซึ่งการประดับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. สานักนายกรัฐมนตรี
แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชานุญาตแล้ว
๑.๒ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน
แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีตลอดทั้งเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. กิจกรรมที่ ๒ (วันอาทิตย์ที่ ๒๒ – วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
การจัดกิจกรรมสัป ดาห์ จิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยให้
จังหวัดจั ดกิจ กรรมจิ ตอาสาฯ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ครอบคลุ ม ในพื้ น ที่ อ าเภอต่ า ง ๆ โดยมี กิ จ กรรมจิ ต อาสาฯ ระดั บ จั ง หวั ด
ในวันใดวันหนึ่งอย่างน้อย ๑ วัน ในช่วงวันดังกล่าว
๓. กิจกรรมที่ ๓ (วันจันทร์ที่ ๒๓ – วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หน่วยงานราชการ โดยให้
จังหวัดจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ลงนามถวาย
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. พิ ธ ี ทาบุ ญ ตั ก บาตร ถวายพระราชกุ ศ ล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

กก.สป./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

๓๐

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ให้จังหวัดนิมนต์พระสงฆ์ จานวน ๖๗ รูป หรือตามที่จังหวัดเห็นสมควร
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสม
๔.๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่ นดิน ณ สถานที่จังหวัดกาหนด โดยสานักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ จึ งให้จังหวัดจัดพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณหลังเคารพธงชาติ และขอให้จังหวัดบริหารจัดการด้านเวลาและสถานที่
ให้พร้อม (ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๑๙/๒๐๗
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้จังหวัดทราบโดยตรงด้วยแล้ว)
๔.๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดกาหนด
๔.๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. (โดยประมาณ) ริ้ว ขบวนอัญเชิญเครื่ องราชสักการะ กรณีจังหวัดใดที่เคยจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะก็สามารถ
ดาเนินการได้ตามความเหมาะสม ดั่งเช่นที่เคยปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติฯ เหมือนปีที่ผ่านมา
๔.๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ
และภาคประชาชนในจังหวัด เริ่มวางพานพุ่มราชสักการะ ณ เวทีตามที่จังหวัด
กาหนด
๔.๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. (โดยประมาณ) พิธีจุดเทียนและกล่ าวถวายพระพรชัยมงคล (จังหวัดมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน) ทาพิธีพร้อมกับ
ส่วนกลาง
ทั้งนี้ ให้จังหวัดเชิญชวนจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วม
กิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ตามความเหมาะสม
๕. กิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาในช่วงวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๕.๑ โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ประมุ ข ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑ โดยกระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานลูกเสือแห่งชาติ) เป็นเจ้าภาพและ
ได้มีหนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อจัดโครงการดังกล่าวด้วยแล้ว
โดยบางจั งหวัดจะมีพิธีเดินสวนสนามของลู กเสื อ ส าหรับช่ว งเวลาให้ จังหวัด
กาหนดได้ตามความเหมาะสม
๕.๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้ สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝุายเพื่อแจ้ง วัดใน
เขตปกครอง วัดไทยในต่างประเทศ และผู้ ว่าราชการจังหวัดเพื่อมอบหมายให้
ส านั กงานพระพุทธศาสนาจัง หวัดประสานเจ้า คณะจังหวั ดดาเนิน การจัดพิ ธี
ทาบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวาย-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

๓๑

ผูน้ าเสนอ

อธิบดี
กรมการปกครอง
(ร.ต.ท.อาทิตย์
บุญญะโสภัต)

ประเด็น/รายละเอียด
พระพรชั ย มงคลแด่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สาหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้น จังหวัดจะจัด
เวลาใดให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมาย
ให้สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปรึกษาหารือกับเจ้าคณะจังหวัดต่อไป
การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ให้จัด ๒ ชุด ดังนี้
๑) ชุด ที่ ๑ ประดับ พระบรมฉายาลั กษณ์ พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ
๒) ชุดที่ ๒ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระฉายาลักษณ์สมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมเครื่องราชสักการะ (โดยพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว จะอยู่ใน
ตาแหน่งที่ต่ากว่าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เล็กน้อย)
ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูช าดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์
www.gad.moi.go.th หัวข้อ งานสาคัญวันนี้ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
กรมการปกครองมีภารกิจที่สาคัญ ประกอบด้วย การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายในประเทศ การอานวยความเป็นธรรม การทะเบียน กิจการ
อาสารักษาดินแดน การปกครองท้องที่ และการอานวยการและสนับสนุนการ
ปฏิบั ติงานตามอ านาจหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของนายอ าเภอ ในขณะที่
นายอาเภอจะมีความรับผิดชอบนอกเหนือจากภารกิจของกรมการปกครอง โดย
นายอาเภอต้องรับผิดชอบพื้นที่และงานทุกเรื่องที่ลงไปในพื้นที่ ดาเนินการให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ นายอาเภอมีกฎหมาย
อยู่ในความรับผิดชอบ จานวน 539 ฉบับ และเป็นประธาน/กรรมการต่าง ๆ
ตามภารกิจที่ปฏิบัติในพื้นที่ จานวน 145 คณะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่
ในพื้นที่อาเภอทาหน้าที่ช่วยเหลือนายอาเภอในภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีปลัดอาเภอ
ในฐานะผู้ช่วยนายอาเภอ และมีกานัน ผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนการดาเนินงาน
กรมการปกครองพยายามบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการสั่งการ
ไปยังจังหวัด อาเภอ อาทิ
๑. ปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากติดข้อกฎหมายเรื่องผังเมือง
และอาคาร ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
กรมการปกครอง ได้พบหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อ
ดาเนิ น การแก้ไขกฎกระทรวง รวมทั้งยกเว้น การใช้บัง คับ กฎกระทรวงให้ใ ช้
ผังเมืองรวม ตลอดจนยกเว้นโทษตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ ขอให้สารวจจานวนโรงแรมที่ยังไม่รับอนุญาตอีกครั้ง เพื่อให้
ได้ตัวเลขที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ปค./ทุกจังหวัด

ปค./สถ./ยผ./
ทุกจังหวัด

๓๒

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
2. ที่ ดิ น สาธารณะต่ า ง ๆ ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยได้ มี ห นั ง สื อ สั่ ง การ
โดยกรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการหารือ
ร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการเรื่องที่สาธารณประโยชน์ ทั้งการดูแล
การขอใช้ประโยชน์ การเพิกถอนพื้นที่สาธารณประโยชน์ การขออนุญาตดูดทราย
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือในการดาเนินการในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่กาหนดร่วมกัน
3. การสารวจหอกระจายข่า ว โดยได้มีการสารวจไปแล้ว เมื่อประมาณ
4 - 5 เดือน ทาให้สถานภาพของหอกระจายข่าวในขณะนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะสร้างการสื่อสารไปยังพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าว
ในระดับหมู่บ้านเพื่อสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชน ดังนั้น ขอให้มีการสารวจ
หอกระจายข่าวในพื้น ที่ ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยจะมีห นังสื อ สั่ งการไปอีกครั้ ง
เพื่อให้สารวจหน่วยรับผิดชอบดูแลหอกระจายข่าว (ท้องที่/ท้องถิ่น) และสภาพ
การใช้งาน
4. การใช้อานาจการอนุมัติ/อนุญาต ซึง่ เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง เช่น
งานทะเบียน งานความมั่นคงภายใน เป็นต้น กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการ
ปกครองได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติ อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวก ตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 การปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ศีลธรรมอันดี เช่น ทะเบียนอาวุธ
ปืน ทะเบียนราษฎร โรงแรมและสถานบริการ เป็นต้น ซึ่งต้องเน้นเรื่องความ
โปร่งใส ไม่ให้ใช้อานาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังเช่นกรณีการจด
ทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในลักษณะอาพราง ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอาเภอช่ว ยกากับ ดูแล ตรวจสอบในเรื่องดังกล่ าว เช่น ผู้ ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจังหวัด ต้องตรวจสอบการอนุมัติ/อนุญาต
อาวุธปืนทุกเดือน หากพบความผิดปกติให้ดาเนินการตามกฎหมาย เป็นต้น
นอกจากนี้ ขอให้มีการกากับดูแลการทางานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดย
อาศัยระบบการประเมินที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้มีการประเมินและติดตามการทางานตาม
แบบที่กาหนด รวมทั้งกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีปัญหาเกิดขึ้น
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
๕. การสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ขณะนี้ กรมการปกครองมี
แผนสั่งใช้และได้แจ้งอาเภอไปแล้ว แต่พบว่ามีบางอาเภอยังไม่ได้บรรจุสั่งใช้
จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามตรวจสอบว่าเหตุใดอาเภอจึงยังไม่ได้มีการสั่งใช้
พร้อมกับเร่งรัดให้อาเภอดาเนินการบรรจุสั่งใช้และรายงานให้กรมการปกครองทราบ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ปค./ทด./สถ./
ทุกจังหวัด

ปค./สถ./ปภ./
ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด

๓๓

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
๖. งบประมาณที่จัดสรรให้ในโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
โดยให้จังหวัดและอาเภอเป็นผู้ดาเนินการในพื้นที่ ทั้งนี้ งบประมาณที่จัดสรรให้มี
ทั้งงบประมาณอานวยการซึ่งผ่านมาทางกรมการปกครองและงบประมาณเบี้ยเลี้ยง
สาหรับผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ซึ่งขณะนี้ได้เปิดช่องทางให้สามารถ
ถัวจ่ายได้ จึงขอให้จังหวัดและอาเภอพิจารณาใช้งบประมาณให้เหมาะสม รวมทั้ง
อาจแบ่งสรรงบประมาณอานวยการให้คลังจังหวัดในฐานะผู้ช่วยเลขานุการฯ ในระดับ
จังหวัดเพื่อช่วยดาเนินงาน
๗. การดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใน
พื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ขอให้
นายอาเภอติดตาม กากับให้การดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด ทั้งนี้ มี
ข้ อสั งเกตจากข้ อมู ล ของ ปปท. ในการร้ องเรี ยนเรื่ องทุ จริ ต พบว่ า กระทรวง
มหาดไทยอยู่ในอันดับที่สอง โดยเป็นเรื่องของกรมการปกครองมากที่สุด ซึ่งจาก
การตรวจสอบข้อมูลในรอบสองปี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนระดับกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ถึงร้อยละ ๘๐ ซึ่งคาดว่าจะมาจากเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่ลงไปใน
ระดับตาบล หมู่บ้าน จึงขอให้กากับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง รวมทั้งสร้างการ
รับรู้และทาความเข้าใจว่าการดาเนินโครงการต้องเกิดจากความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ผ่านเวทีประชาคม เพื่อให้เรื่องร้องเรียนมีจานวนลดลง
๘. การพักอาศัยที่บ้านพักนายอาเภอ ขอให้นายอาเภอพักอาศัยอยู่ที่อาเภอ
(บ้านพักนายอาเภอ) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน
๙. งบประมาณของนายอาเภอ เป็นงบประมาณบูรณาการ สามารถใช้ได้
ทุกเรื่องที่เป็นงานนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ นายอาเภอต้องทาตัวให้เป็นนายอาเภอ
ของทุกส่วนราชการ โดยสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการที่มาช่วยปฏิบัติงาน
หรื อจั ด สรรเป็ น เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ าน้ ามัน ในการลงพื้น ที่ ไปติ ดตามก ากั บดู แ ลการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกากับดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย
๑๐. การอาศัย นายอาเภอเป็นกลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ขอให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ใช้น ายอาเภอเป็ นแขนขาในการดูแลพื้น ที่ ซึ่งงานบางเรื่องที่ลง
ไปในพื้นที่อาเภอ นายอาเภอจะไม่ทราบ เนื่องจากบางส่วนราชการซึ่งเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลางในภูมิภาค หรือหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ไม่มีหน่วยงานระดับอาเภอจะ
ลงพื้ น ที่ ไ ปด าเนิ น โครงการโดยไม่ แ จ้ ง ให้ น ายอ าเภอทราบ ดั ง นั้ น กรณี ส่ ว น
ราชการมีภารกิจต้องประสานงานหรือดาเนินการในพื้นที่อาเภอ ขอให้ แจ้งผ่าน
นายอาเภอให้รับทราบด้วย เพื่อให้นายอาเภอสามารถบูรณาการ ประสานงาน กากับ
ช่ว ยเหลือแก้ไ ขปั ญหาให้ สาเร็จลุล่ ว ง นอกจากนี้ ขอให้ แต่ล ะส่ ว นราชการทา
แผนปฏิบัติการการดาเนินโครงการในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้นายอาเภอทราบ ทั้งนี้
ขอให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเภอและจังหวัดในเรื่องต่าง ๆ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ปค./ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด
ปค./ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด

๓๔

ผูน้ าเสนอ

อธิบดีกรมทีด่ นิ
(นายประทีป
กีรติเรขา)

ประเด็น/รายละเอียด
๑๑. การใช้กลไกในระดับพื้นที่ ขอให้นายอาเภอบังคับบัญชาท้องที่ และ
ก ากั บ ดู แ ลท้ อ งถิ่ น ขอให้ ใ ช้ ก ลไกให้ ถู ก ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ให้ เ ป็ น รวมทั้ ง ใช้
คณะกรรมการ ส่ ว นราชการ และภาคีเ ครื อข่ ายที่มี ในพื้น ที่ เ ป็น กลไกในการ
ดาเนินงานควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายและทรัพยากรที่มีอยู่
๑. การประสานงานกับกรมที่ดิน
หากจังหวัดมีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องหรือให้เร่งรัดการดาเนินงานต่าง ๆ
ที่เกีย่ วข้องกับกรมที่ดิน สามารถประสานการปฏิบัติได้โดยตรงกับที่ปรึกษา รองอธิบดี
หรืออธิบดี ซึ่งกรมที่ดินได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องเดิมที่เกิดความผิดพลาด และระมัดระวัง/เพิ่มความรอบคอบ
ไม่ให้เรื่องใหม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก
๒. ทีส่ าธารณประโยชน์
๒.๑ ที่สาธารณประโยชน์ไม่ใช่มีขอบเขตเฉพาะที่ดินที่มีการออกหนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวง (นสล.) ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงเขตที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้น แต่ความเป็นที่สาธารณประโยชน์ยังต้องพิจารณา
จากมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือ
สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางน้า เป็นต้น
๒.๒ ประมวลกฎหมายที่ดินกาหนดให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
อธิบดีกรมที่ดินอาจจัดให้มี นสล. เพื่อแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน โดยอธิบดีกรมที่ดิน
ได้มีการมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการออก นสล. ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดก็ตาม
ที่มีสภาพชัดเจนอยู่แล้วหรือมีสภาพเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอนไม่ต้องออก นสล. ก็ได้
๒.๓ การดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นอานาจหนาที่ของนายอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้ องที่ (มาตรา ๑๒๒
แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้ องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของ
แผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓)
๒.๔ การขอใช้ประโยชน์ การขอเปลี่ยนสภาพ และการขอถอนสภาพที่ดิน
ของรัฐจะต้องดาเนินการตามกฎหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด ประกอบด้วย
(๑) การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ จะต้องไม่ขัดต่อหลักการ
๓ ประการ คือ (๑) ไมขัดต่อการใช้ประโยชนร่วมกันของราษฎร โดยใช้กระบวนการ
ประชาคม (๒) ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และ (๓) ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์
ของส่ว นราชการ และนาเข้า สู่ก ารประชุม คณะกรรมการประจาจัง หวัด ที่มี

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ปค./ทุกจังหวัด

ทด./ทุกจังหวัด

ทด./ปค./สถ.
ทุกจังหวัด

๓๕

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรณีอนุญาตอยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
และจะอนุญาตไดก็ตอ่ เมื่อไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแลว โดยให้อนุญาต
ตามกาหนดเวลาซึ่งสมควรกับกิจการที่กระทาภายในกาหนดไมเกิน ๕ ปี นับแต่วัน
ออกใบอนุญาต (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)
ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานดาเนินโครงการในลักษณะของการพัฒนา
เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมที่มีอยู่ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/
หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) การก่อสร้างที่มีระยะเวลาสั้น เป็นต้น ไม่ถือว่าเป็น
การทาลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพและไม่ต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
(๒) การถอนสภาพที่ดิน เป็นการดาเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๘
วรรคสอง (๑) หรือ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีผลทาให้ที่ดินสาหรับพลเมือง
ใช้ ร่ วมกั นหรื อที่ ดิ นที่ ไดมี การหวงห้ ามหรื อสงวนไวตามความต้ องการของทบวง
การเมือง ซึ่งมิไดตกเป็น ที่ร าชพัส ดุ เปลี่ยนสถานะหรือพ้ นสภาพจากการเป็น
ที่ดินนั้น ๆ เพื่อนาไปใช้ประโยชนอย่างอื่น โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาถอน
สภาพที่ดิน ฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ
การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐)
๓. กระบวนการเดินสารวจออกโฉนดทีด่ ิน พร้อมแนวทางลดความสุม่ เสี่ยงต่อ
การดาเนินการที่ผิดกฎหมาย
๓.๑ การออกโฉนดที่ดินมี ๒ ส่วน ประกอบด้วย
(๑) ส่วนที่ ๑ โดยวิธีการเฉพาะราย โดยประชาชนสามารถติดต่อ
ได้ที่สานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จานวน ๔๖๐ แห่งทั่วประเทศ และ
มีสานักงานที่ดินอาเภอ จานวน ๓๗๐ แห่ง ซึ่งมีอานาจเฉพาะการออกใบจองและ
การออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(๒) ส่วนที่ ๒ โดยการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน เป็นการเดินสารวจ
รังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยจะต้องรอโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
ของกรมที่ดิน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะประกาศกาหนดจังหวัดที่จะ
ทาการสารวจรังวัดทาแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในแต่ละปี และผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศกาหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทาการสารวจรังวัดทาแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน
และสอบเขตโฉนดที่ดิน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ทด./ทุกจังหวัด

๓๖

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
๓.๒ ที่ผ่านมามีการออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งอาจจะเกิดจากการทุจริต (ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพิกถอนโฉนดที่ดิน ลงโทษ
ทั้งทางวินัยและอาญา) และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ออกโฉนดที่ดินทับกับที่ดินของ
บุคคลอื่น ที่ปุาไม้ ปุาสงวนหรืออุทยานแห่งชาติห รือทับสถานที่ราชการหรือ
ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น (ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพิกถอนโฉนดที่ดิน)
๓.๓ กรมที่ดินให้จังหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดพื้นที่ที่จะ
เดินสารวจออกโฉนดที่ดิน โดยปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และต้องจัดส่งข้อมูลท้องที่ที่จะทาการเดินสารวจเพื่อให้กรมที่ดิน
ทาการตรวจสอบระวางจากระบบดิ จิทัล นอกจากนี้ ยังใช้การประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้นาเดินสารวจและตาแหน่งที่ดินที่จะให้เดินสารวจ
ออกโฉนดที่ดิน
ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอให้ความสาคัญในการเดินสารวจ
ออกโฉนดที่ดินเพื่อลดความสุ่มเสี่ยง และแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลทราบด้วย
๔. กระบวนการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๖๑
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๔.๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน มีการเพิกถอน/แก้ไข
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จานวน ๗,๘๑๒ แปลง
๔.๒ กระบวนการเพิกถอน ประกอบด้วย
(๑) เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจดแจ้ง
เอกสารรายการ จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดี
หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอานาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้
(๒) ให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้ดาเนินการสอบสวนแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หาก
ไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาการสอบสวนได้อีก ๖๐ วัน (กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ
ด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓)
ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
กากับ ดูแลและถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดโดยเคร่งครัด เนื่องจากการเพิกถอน
จะกระทบต่อสิทธิของบุคคลในทางทรัพย์สิน และอาจต้องชดใช้เงินตามคาพิพากษา
ของศาล จึงต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม
กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ทด./ทุกจังหวัด

๓๗

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
นอกจากนี้ กรมที่ดินได้กาชับให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา เข้าร่วม
ประชุมกับนายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจาทุกเดือน เพื่อสร้างความรับรู้
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
๕. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจการทาธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินของประชาชน
รวมทั้งการลงชือ่ ในการทาธุรกรรมทีต่ อ้ งดาเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น
๕.๑ พฤติกรรมที่พบ โดยมีการนาแบบพิมพ์โฉนดที่ดินปลอมไปขายให้ประชาชน
และประชาชนนาไปจานากันเองกับนายทุนซึ่งอาจร่วมมือกับผู้ทาโฉนดที่ดินปลอม
เพื่อจะใช้ดาเนินคดีอาญากับผู้จานาในการเรียกรับผลประโยชน์ทางคดี
๕.๒ กรณีตัวอย่างของจังหวัดขอนแก่น โดยประชาชนประมาณ ๑๐๐ ราย
ถูกดาเนินคดีอาญา เรื่อง นาโฉนดที่ดินปลอมมาจานากับนายทุนรายเดียวกัน
โดยทาสัญญากู้เงิน ซึ่งอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการพิจารณาว่า
นายทุนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับผู้ทาโฉนดที่ดินปลอมหรือไม่
ดังนั้น ขอให้นายอาเภอ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ให้ความสาคัญ
และควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงทาความเข้าใจสร้างความรับรู้
กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบ
๖. การสร้างความรับรูค้ วามเข้าใจการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กรณีขายฝาก
๖.๑ พฤติกรรมที่พบ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากนายทุนเงินกู้
นอกระบบ ที่ดินที่ขายฝากหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝาก นายทุนยึดบ้านและ
ที่ดินทากิน และมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกาหนด
๖.๒ มีการกาหนดกระบวนการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ก่อนจดทะเบียนให้ผู้จดทะเบียนชี้แจงหลักเกณฑ์การขายฝาก
ให้ผู้ขายฝากทราบ
(๒) ชี้แจงหลักเกณฑ์ สิทธิและหน้าที่ของคู สัญญาในการขายฝาก
ที่กฎหมายบัญญัติไว รวมถึงข้อดี ข้อเสียของการขายฝากโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับการจานอง
(๓) ให้หัวหนาฝุายทะเบียนเป็นผู้จดทะเบียนขายฝากด้วยตนเอง
(ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝาก
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๔๙)
๖.๓ กรมที่ดินได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบสัญญา
ขายฝากและกาหนดเวลาไถ่ถอน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ขายฝากทราบด้วย โดยหากประชาชน
ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและ
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอได้

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ทด./ทุกจังหวัด

ทด./ทุกจังหวัด

๓๘

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
ดังนั้น ขอให้นายอาเภอ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ให้ความสาคัญ
และควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงทาความเข้าใจสร้างความรับรู้
กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบ
๗. งานกรมทีด่ นิ
๗.๑ ระบบค้นหารูปแปลงทีด่ นิ (LandsMaps)
(๑) เป็นการนาข้อมูลจากรูปแปลงดิจิทัลและที่ตั้งของแปลงที่ดินจาก
ฐานข้อมูลที่ดินมาใช้ร่วมกับการสืบค้นจาก Google map โดยสามารถสืบค้นได้จาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่น ซึ่งสามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด
โฉนดที่ดินโดยไม่ใช้เลขที่โฉนดที่ดิน ยกเว้นเฉพาะชื่อเจ้าของที่ดินและภาระผูกพัน
ของที่ดิน และดูสภาพพื้นที่ด้วย Street View ประกอบด้วย (๑) หมายเลขระวาง
(๒) เลขที่ดิน (๓) เลขโฉนดที่ดิน (๔) หน้าสารวจ (๕) ตาบล อาเภอ จังหวัด (๖) เนื้อที่
(๗) สานักงานที่ดินและหมายเลขโทรศัพท์ (๘) ค่าพิกัดสานักงาน (๙) ราคาประเมิน
รายแปลงกรมธนารักษ์ (๑๐) ค่าพิกัดแปลง (๑๑) ค่าใช้จ่ายในการรังวัด (๑๒) ค่าธรรมเนียม
ภาษีอากร (๑๓) คิวรังวัด (๑๔) พื้นที่ใช้ประโยชน์ (Zoning) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการ
เชื่อมโยงเลขประจาบ้านของกรมการปกครอง
(๒) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ มีผู้ใช้บริการ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จานวน ๒๕,๔๔๓,๐๓๖ ราย
(๓) ประชาชนประหยัดเวลาและทรัพยากรในการเดินทางไปสถานที่จริง
และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนต่าง ๆ
(๓) จังหวัด อาเภอสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลสถานที่
ต่าง ๆ ก่อนการลงพื้นที่จริง
๗.๒ LandsFAX เป็นการให้บริการประชาชนต่างสานักงานที่ดินด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โดยใช้บัตรประจาตัวประชาชน)
(๑) สามารถใช้บริการตรวจสอบหลักทรัพย์ การประเมินราคาทุนทรัพย์
(โฉนดที่ดิน น.ส.๓ก. น.ส.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด) และการขอสาเนาเอกสารสิทธิ
(ข้อมูลเอกสารสิทธิ รายการจดทะเบียน) โดยผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
มีสิทธิตามกฎหมาย หรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจตามกฎหมาย
(๒) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้ใช้บริการ
จานวน ๑๕๗,๔๕๔ ครั้ง
๗.๓ ที่สาธารณประโยชน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลได้
จากสานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อประกอบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ประกอบด้วย
(๑) เลขหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (นสล.) (๒) ชื่อ นสล. (๓) เนื้อที่ไร่ (๔) ระวาง
(๕) ตาบล อาเภอ จังหวัด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ทด./ทุกจังหวัด

ทด./ทุกจังหวัด

ทด./ทุกจังหวัด

๓๙

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด

๗.๔ การรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัด (Real Time Kinematics
Network : RTK Network) ตามโครงการจัดทาแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่ดินบนแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ กิจกรรมยกระดับการรังวัดที่ดิน
ด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบดาวเทียม
(๑) ระบบดังกล่าวมีความละเอียดแม่นยาและถูกต้องสูง ทาให้ลดปัญหา
การร้องเรียนเรื่องการลุกล้าแนวเขตที่ดินได้
(๒) เปูาหมายโครงการ รวม ๓๖,๔๒๘,๓๒๖ แปลง
(๓) แผนการติดตั้งระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) ดาเนินการติดตั้ง ๒๒๒ สถานี ภายในปี ๒๕๖๑
(๔) การประกาศพื้นที่ยกระดับการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม
แบบจลน์ ปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๘ จังหวัด และปี ๒๕๖๒ จานวน ๔๑ จังหวัด ทั้งนี้
อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานะการติดตั้งสถานีของกรมแผนที่ทหาร
๗.๕ ศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน เป็นกลไกสนับสนุนศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
(๑) ได้มอบหมายให้ หั ว หน้าผู้ต รวจราชการกรมที่ดิน ทาหน้า ที่
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน และให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตทาหน้าที่
ตรวจติดตามเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของกรมที่ดิน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่
กากับดูแลภารกิจของศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน
(๒) ศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน มีเรื่องค้างก่อนจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมฯ
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จานวน ๓,๙๔๓ เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาได้จานวน
๑,๑๙๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๓ และมีเรื่องเข้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จานวน ๕๘,๔๓๐ เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาได้
จานวน ๕๗,๘๔๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๙
ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบเรื่องค้างเกี่ยวกับ
ที่ดินของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด โดยหารือร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หาก
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สามารถส่งเรื่องให้ศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดินพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
อธิบดี
การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคมในบทบาทของ
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
(นายอภิชาติ
1. ปัญหาสาคัญของประเทศที่รอการแก้ไข
โตดิลกเวชช์)
สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในประเทศไทย ปี 2559 จัดอยู่ในอันดับ ๓
ของโลก คนไทยมากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใด ๆ และเมื่อปี 2558
มหาเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศไทยมีจานวน 28 คน แต่คนไทยร้อยละ 1๐
หรือ 7 ล้านคน ยังมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจน ทาให้รัฐบาลเห็นว่าปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคมเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกหน่วยงานต้องเร่ง
ดาเนินการแก้ไข

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ทด./ทุกจังหวัด

ทด./ทุกจังหวัด

พช./ทุกจังหวัด

๔๐

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
๒. ทิศทางของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลือ่ มล้าทาง
สังคม
รัฐบาลได้กาหนดทิศทางต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้าทางสังคม ดังนี้
๒.๑ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทาง
สังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
๒.๒ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ ได้ แ ก่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ า งความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
๒.๔ นโยบายรัฐบาล ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้า และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
3. ทิศทางของกรมการพัฒนาชุมชน
๓.๑ กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 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 ประชาชนมีอาชีพและเกิดรายได้ทาให้เกิดการมีส่วน
ร่วม เมื่อเกิดการมีส่วนร่ วมทาให้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาของรัฐไม่ได้กระทาอยู่
ฝุายเดียว ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้เศรษฐกิจฐาน
รากมั ่น คง ประชาชนรับ รู ้ มีส ่ว นร่ว ม นโยบายที ่ก าหนดไว้จ ะประสบ
ความสาเร็จสูง
๔.๒ แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Model บันได ๓ ขั้น)
๑) ขั้นที่ ๑ บุคคล ครัวเรือน (Dependent) สัมมาชีพ ลดการพึ่งพา
ลดความฟุุมเฟือย เลิกอบายมุข ทาให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน
๒) ขั้ น ที่ ๒ การรวมกลุ่ ม (Independent) OTOP/SME/CE :
ผู้ประกอบการชุมชน รวมกลุ่ม รวมซื้อ รวมขาย รวมกลุ่มให้ได้ ส่งเสริมผลักดัน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

๔๑

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
ให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
๓) ขั้นที่ ๓ ร่วมมือกัน เครือข่าย (Inter - dependent) ส่งเสริม
ช่องทางการตลาด เพื่อทาให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง
ขอให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดและพัฒ นาการจังหวัดนาแนวคิดและ
หลั ก การไปปรั บ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานในพื้ น ที่ เนื่ อ งจากแต่ ล ะพื้ น ที่ มี พื้ น ที่ ที่
แตกต่างกัน และทุนที่อยู่ในหมู่บ้าน ประกอบด้วย
(๑) กองทุนที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิ ต โครงการแก้ไ ขปัญหาความยากจน กองทุ นพัฒ นาบทบาทสตรี
กองทุน แม่ของแผ่ น ดิน กองทุน พัฒ นาเด็กในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(๒) กองทุนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมือง กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ซึ่งทุกหมู่บ้านมีกองทุนไม่น้อยกว่า ๗ หรือ ๘ กองทุน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพของประชาชน
๔.๓ กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ค้นหาปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ บ่มเพาะปราชญ์อาชีพในชุมชนให้เป็น
วิทยากรกระบวนการ และเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรชุมชนระดับหมู่บ้าน
เป็นทีมช่วยขับเคลื่อนในหมู่บ้าน และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
โดยให้งบประมาณกับครัวเรือนสัมมาชีพจานวน จานวนเงิน ๘๐๐ บาทในการฝึก
อาชีพ และรวมกลุ่มอาชีพ
๔.๔ การเปลี่ยนถ่ายยุค OTOP สู่ OTOP นวัตวิถี
ปั จ จุ บั น กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมี ย อดจ าหน่ า ย OTOP จ านวน
๑๘๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยในปี 25๖๒ ตั้งเปูาหมายไว้ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
ด้วยการดาเนินงาน OTOP นวัตวิถี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลัก
และเมืองรอง โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ใช้นโยบายการท่องเที่ยว “แอ่งเล็ก
เช็คอิน” ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนเล็ก และทาให้เกิดกระจาย
รายได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องดาเนินการ ได้แก่
๑) คนในหมู่บ้านต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี
๒) ดึงเสน่ห์ในชุมชน
๓) ขยายช่องทางการตลาด
๔) เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
๔.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีหลักการสาคัญ คือ
ชุมชนลงมือทา เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้
จัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จากัด ขึ้น 76 จังหวัด แต่ ขณะนี้การดาเนินงาน
ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีลักษณะขายสินค้าภายในจังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
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ช่วยดาเนินการในลักษณะของเครือข่ายข้ามจังหวัดเพื่อขยายตัวของสินค้าให้เป็น
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
๔.๖ ตลาด E-Commerce (ตลาดออนไลน์ความร่วมมือกับเอกชน)
ได้ แ ก่ ThailandMall.com Weloveshopping.com AIS ร้ า นฟาร์ ม สุ ข
OTOPTHAI.SHOP Lazada.co.th และตลาดประชารัฐของรัฐบาล เช่น ตลาด
ประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งระบาย
สินค้าให้กับประชาชน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยสนับสนุนต่อไป
5. จังหวัดช่วยประเทศและกระทรวงมหาดไทยได้อย่างไร
๕.๑ ใช้ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๒ กาหนดเป็นวาระสาคัญของจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชน
๕.๓ วางนโยบายให้ชัดเจน กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้ครบต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง
๕.๔ หาคนและหน่วยงานรับผิดชอบในลักษณะบูรณาการ
๕.๕ วางงบประมาณให้ทางบแผนพัฒนาจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัด
๕.6 กาหนดตัวชี้วัด (KPI)
๕.7 ติดตามประเมินผล
๑. การบริหารจัดการขยะ
สถ./ทุกจังหวัด
๑.๑ กรณีปัญหาโรงงานขยะพิษที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ
พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ย วข้องหลายกระทรวง ทาให้การควบคุม ดูแลไม่มีความ
ชัดเจน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอสั่งการ/กาชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ลงพื้นที่ตรวจสอบ และรายงานข้อมูล
โรงงานในพื้นที่ ไม่ให้มีการกระทาผิดกฎหมายให้นายอาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบ
๑.๒ ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ที่ผ่านมามีพื้นที่ต้นแบบ อาทิ
ลาพูน กาแพงเพชร และสุโขทัย เป็นต้นแบบพื้นที่ในการจัดการขยะ ขอให้ ผู้ว่าราชการจั งหวัดสนั บ สนุ น ให้ ใช้กลไกทีมตาบล ทีมหมู่บ้าน โดยให้ นายอาเภอ
กากับดูแลในการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
๒. มาตรการปูองกันการทุจริตค่าอาหารกลางวันและเบี้ยยังชีพ
สถ./ปค./ทุกจังหวัด
กาชับให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบการดาเนินงานเรื่องค่าอาหารกลางวั นและเบี้ยยังชีพอย่างใกล้ชิด ซึ่งที่
ผ่านมาตัว เลขของผู้ รับเบี้ย ยังชีพในแต่ล ะประเภทขาดความน่าเชื่อถือ และมี
ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง จึงเป็นข้อสงสัยของสานักงบประมาณ
๓. การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว
สถ./ปค./ทุกจังหวัด
การส่งเสริมโฮมสเตย์เพื่อบริการนักท่องเที่ยวผ่ านการใช้แอร์บีเอ็นบี
(Airbnb) โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอสนับสนุนให้ประชาชนใน
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พื้นที่ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระจายรายได้สู่พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
๔. การรักษาสิ่งแวดล้อม
สถ./ทุกจังหวัด
๔.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดทาโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ในการร่วมมือรณรงค์ให้มีการบริจาค
มือถือเก่า เพื่อแปลงเป็นทุนทรัพย์ในการจัดซื้อหนังสือมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัด
ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ งปลูก และแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งการ
ดาเนินงานที่ผ่านมายังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
๕. การจัดระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ สถ./ปค./ทุกจังหวัด
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอมีการติดต่อสื่อสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้ลดช่องว่างและไม่เป็นการปล่อยปะละเลย โดยให้มีการ
จัดตั้งคณะทางานให้คลอบคลุมทุกมิติ เพื่อเป็นกลไกช่วยในการทางาน และเป็น
ช่องทางในการรายงานให้ ผู้บริห ารรับทราบ เพื่อปูองกันไม่ให้ เกิดปัญหาการ
ดาเนินงานในท้องถิ่น เช่น การทุจริตโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น
๖. เรื่องอื่น ๆ
สถ./ปค./ทุกจังหวัด
๖.๑ ขอให้ ผู้ ว่ าราชการจัง หวั ดและนายอาเภอสนั บสนุ นให้ อ งค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
๖.๒ ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเรื่องของการอนุญาต/อนุมัติ
แบบก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อธิบดีกรมโยธาธิการ
1. การแก้ไขปัญหาโรงแรม
ยผ./ปค./สถ./
และผังเมือง
๑.๑ กรณีปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม
ทุกจังหวัด
(นายมณฑล
พ.ศ.2547 โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็ ก ที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุ มอาคาร พ.ศ.
สุดประเสริฐ)
2522 ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นโรงแรมได้ จึงได้มีการออกกฎกระทรวง
กาหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 มีผล
บังคับใช้ 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2559) โดยกาหนดให้ การดัดแปลง
อาคารเพื่อขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร จะต้องดาเนินการภายใน 2 ปี
(ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561) แต่ยังมีอาคารอีกจานวนมากที่ไม่ส ามารถยื่น
ขออนุญาตดัดแปลงได้เนื่องจากติดข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
และใกล้ครบกาหนดระยะเวลาอนุญาตดัดแปลงอาคาร ซึ่งในการแก้ไขปัญหา
อาจดาเนินการโดย
1) การออกคาสั่ง คสช. ตามาตรา 44 แห่ง รัฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ยกเว้นการใช้บั งคับกฎกระทรวง
ให้ใช้ผังเมืองรวม และยกเว้นโทษตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมาย
ว่าด้วยโรงแรม จนสิ้นอายุการบังคับใช้กฎกระทรวง
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รองอธิบดี
กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(นายชัยณรงค์
วาสนะสมสิทธิ)์

2) การแก้ไขกฎกระทรวงกาหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 เพื่อขยายระยะเวลาการดัดแปลงอาคาร
ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ และ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
๑.๒ ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาชับ ดูแล ให้มีการสารวจโรงแรมใน
พื้นที่ที่ยังไม่ดาเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547
โดยขอให้ยกเว้นโทษตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างขอ
เปลี่ ย นการใช้ ห รื อ ดั ด แปลงอาคารมาเป็ น โรงแรมตามกฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งจะได้มี
การขยายกาหนดเวลาดัด แปลงอาคารถึงวัน ที่ 18 สิ งหาคม 2564 ซึ่ง การ
ดาเนิ น การในพื้น ที่จ ะต้องบูรณาการร่ ว มกันระหว่างหน่ว ยงานของกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. การแก้ไขปัญหาผักตบชวา
๒.๑ ให้ทุกจังหวัดติดตามผลการดาเนินงานกาจัดผักตบชวา และกาชับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษาแหล่ง น้า ทั้งแหล่งน้าปิดและแหล่งน้าเปิด
ในพื้นที่ให้ปราศจากปัญหาการสะสมของผักตบชวา โดยใช้ Application ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทาไว้เป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้มีความสะดวกรวดเร็ว
๒.๒ ขอให้จังหวัดกาชับติดตามการดาเนิน งานของชมรมคนริมน้า และ
ให้ท้องที่ ท้องถิ่นช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้าในพื้นที่ โดยเฉพาะการนาเรือท้องแบน
ติดเครื่องยนต์ที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยควรมีการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นภารกิจประจาเพื่อให้แหล่งน้า
ในพื้นที่เป็นแหล่งน้าปลอดปัญหาผักตบชวาได้อย่างยั่งยืน
๒.๓ ความคืบหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) การนาสารจุลินทรีย์หรือพืชสมุนไพรมาใช้ในการกาจัดผักตบชวา
ยังไม่สามารถนามาใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
กับ กรมวิช าการเกษตร ตาม พ.ร.บ.วั ตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และยังไม่ไ ด้
ปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์
2) การจัดตั้งโรงงานต้นแบบกาจัดผักตบชวาด้วยนวัตกรรมแปรรูป
ของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีโครงการนาร่องในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่
ฉะเชิงเทรา นครพนม พิษณุโลก พัทลุง และศรีสะเกษ
1. การติดตามสภาวะอากาศ
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอติดตามรายงานสภาวะอากาศ
สถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่อ ย่างใกล้ชิด ในช่วงระหว่างวันที่
5 - 12 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อัน ดามั น และภาคใต้ ฝั่ ง ตะวั นตกมี ก าลั ง แรงขึ้ น ส่ งผลให้ ทุก ภาคยัง มี ฝ นตก

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ยผ./ปค./สถ./
ทุกจังหวัด

ปภ./ทุกจังหวัด

๔๕

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
ต่อเนื่อง และตกหนักบางพื้นที่ ปริมาณฝนสะสมอาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน
น้าปุาไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มพื้นที่น้าระบายช้า
ทั้งคลื่นลมในทะเลมีกาลังแรง ขอให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูล
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคาแนะนาจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
2. การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ (อุทกภัย)
๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน
พื้นที่อย่างเป็นระบบตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด ซึ่งได้ปรับให้ประสาน
สอดคล้องกับคาสั่งยุทธการของฝุายทหาร โดยมีกลไกการดาเนินการตาม พ.ร.บ.
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นสาคัญ
๒.๒ ขอให้ทุกจังหวัดดาเนินการเตรียมความพร้อมตามแนวทาง ข้อสั่งการ
ของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
กาจัดสิ่งกีดขวางทางน้า การจัดเจ้าหน้าที่ ทรัพยากร ไว้เป็นการล่วงหน้าตามจุด
เสี่ยงต่าง ๆ ตลอดจนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้า และหาก
เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ใด ขอให้ เร่งดาเนินการให้ความช่ว ยเหลื อ
ประชาชนโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านการดารงชีพของประชาชนให้กลับคืนสู่
สภาวะปกติโดยเร็ว
นอกจากนี้ ขอให้จังหวัดในฐานะศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด) เชิญชวนจิตอาสาฯ ให้
มีส่ ว นร่ ว มในการออกปฏิบั ติง านในการเตรี ยมความพร้ อมปูอ งกั นและแก้ ไ ข
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย
๒.๓ จังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ให้ประสานการปฏิบัติ
ในการเตรียมความพร้อมร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการกาจัดสิ่งกีดขวาง
ทางน้า การกาหนดเกณฑ์ในการบริหารจัดการน้าร่ วมกัน เพื่อให้การดาเนินการ
แก้ไขปัญหาไร้รอยต่อ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ ให้จังหวัดใช้ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้าหลาก ปี 2561
ในช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2561 จากกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด ตาม
หนังสือสั่งการจากกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด
ที่ มท 0624 (กอปภ.ก.)/ว 60 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
3. การแจ้งเตือนสาธารณภัยในพื้นที่ (ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หรือ ศภช.)
๓.1 ตรวจสอบและใช้งานอุปกรณ์และระบบเตือนภัยในพื้นที่ หากไม่
สามารถใช้งานได้ให้แจ้ง ศภช. ทราบโดยด่วน
๓.๒ กาชับ ท้ องถิ่ นที่มี อุปกรณ์เ ตือนภัยอยู่ในพื้นที่ ให้ ช่ ว ยดู แลรั กษา
อุปกรณ์เตือนภัย หากพบความชารุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้งสานักงาน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ปภ./ทุกจังหวัด

ปภ./ทุกจังหวัด

๔๖

ผูน้ าเสนอ

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ทรู ดิจติ อล
มีเดียแอนด์
แพลตฟอร์ม จากัด
(นายสรรเสริญ
สมัยสุต)

ประเด็น/รายละเอียด
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อแจ้ง ศภช. ต่อไป
๓.๓ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเพิ่มความถี่ในการทดสอบ
สัญญาณและอุปกรณ์เตือ นภัยจากเดิมเดือนละสองครั้ง (ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕)
เป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
๓.๔ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะส่งข้อมูลอุปกรณ์เตือนภัย
ในพื้นที่อย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้ในการติดตามและใช้งาน
ต่อไป
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ควรรู้ มีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. บทบาทของอิ น เตอร์ เ น็ ต ในปั จ จุ บั น อิ น เตอร์ เ น็ ต เข้ า มามี บ ทบาท
ในชี วิ ต ประจ าวั น เป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง ในเรื่ อ งของการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การสร้ า ง
รูปแบบธุรกิจออนไลน์ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ E – Business ในประเทศไทยเติบโต
อย่างรวดเร็ว คือ ๑) ความเร็วอินเตอร์เน็ตและ 3G/4G ๒) การชาระเงิน/ขนส่ง/
กฎหมายรองรับที่ดีขึ้น ๓) ความรู้และความนิยมของผู้ใช้ที่สูงขึ้น ๔) ราคาที่ต่าลง
๕) อายุเฉลี่ยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสูงขึ้น ๖) ประเภทของสินค้าที่ขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต
มากขึ้น และ ๗) การขนส่งเร็วขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ดังนั้น อินเตอร์เน็ตได้สร้า งรูปแบบธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน ช่วยในการลดต้นทุน
ขยายโอกาสทางการค้าและการบริการตัวอย่างเช่น Uber เป็นบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่
ที่สุ ดในโลกแต่ไม่มีร ถเป็น ของตนเอง และ Agoda เป็น ผู้ใ ห้บ ริก ารการจอง
ห้องพักโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ไม่มีห้องพักเป็นของตนเอง เป็นต้น
๒. วิวัฒนาการในโลกดิจิทลั ๑.๐ – ๔.๐ แบ่งได้เป็น ๑) ดิจิทัล ๑.๐ ยุคของ
อินเตอร์เน็ต ยุคของโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงข้อมูลแบบ Realtime และการ
ทากิจกรรมแบบออนไลน์ที่ทาให้เข้าถึงทุกอย่างได้ง่ายขึ้นและทั่วถึง เช่น การ
รับส่ง E-mail และการเข้าเว็บไซต์ Website ๒) ดิจิทัล ๒.๐ ยุคแห่งโซเชียล
มี เ ดี ย เป็ น ยุ ค ที่ ผู้ บ ริ โ ภคเริ่ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ในโลกออนไลน์
เรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และเริ่มขยายวงกว้างไปสู่
การดาเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ ๓) ดิจิทัล ๓.๐ ยุคของ Big Data Analytic/
Cloud Computing/Application มีการนาข้อมูลมาประมวลผลและวิ เคราะห์
ซึ่งทุกองค์กรได้ให้ความสาคัญในการนา Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔) ดิจิทัล ๔.๐ ยุคเครื่องจักรคุยกับเครื่องจักร เป็นยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยี
จะทาให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อสารและทางานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยี
ถูกนามาพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย์ และเพิ่มศักยภาพของมนุษย์
ในการใช้ความคิดเพื่อข้ามขีดจากัด สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยใช้ชื่อยุคนี้
ว่า Machine – to - Machine เช่น การเปิด-ปิด หรือสั่งงานอื่น ๆ กับเครื่องใช้ไฟฟู า ในบ้ า นตั ว เองผ่ า นแอปพลิ เ คชั่ น หรื อ การใช้แ อปพลิ เ คชั่ น ถ่ า ยภาพใน
สมาร์ทโฟน เป็นต้น

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ศสส.สป./
สดร.สป./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

๔๗

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
๓. นวัต กรรมเทคโนโลยีที ่เ ปลี ่ย นแปลงโลกของการเก็บ ข้อ มูล
Blockchain คือ รูป แบบการเก็บ ข้อ มูล แบบกระจาย โดยไร้ต ัว กลาง
(Decentralized) ผ่ านคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ซึ่งข้อมูล จะถูกบันทึกลงใน Block
ด้วยการเข้ารหัส และนามาเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่ (Chain) ตามลาดับ ที่ไม่สามารถ
ย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงได้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นเทคโนโลยี
ที่นามาซึ่งความปลอดภัยน่าเชื่อถือ ไม่ต้องอาศัยคนกลาง ยกระดับความไว้วางใจ
โดยไม่ต้องใช้เอกสาร เช่น พินัยกรรม ธุรกรรมต่าง ๆ โดยปกติเรามักจะเก็บ
ข้อมูลไว้ที่ใดที่หนึ่ง โดยฝากไว้กับตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องนั้น ๆ เช่น
เก็บเอกสารส าคัญไว้กับ ตัว เก็บเงินไว้กับธนาคาร ข้อมูล ประชาชนเก็บไว้กับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ข้ อ มู ล ผู้ ปุ ว ยเก็ บ ที่ โ รงพยาบาล ประวั ติ ก ารศึ ก ษาเก็ บ ที่
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งการเก็บข้อมูลที่กล่าวมาเป็นลักษณะรวมศูนย์ (Centralize)
ซึ่งมีข้อเสียหลายประการ คือ ๑) ข้อมูลอาจจะเสียหายจากภัยพิบัติ ๒) การสูญหาย
ของเอกสารสาคัญ ๓) ถูกโจรกรรมหรือโดนแฮกได้ง่าย ๔) ฉ้อโกง ปลอมแปลง
ข้อ มูล และ ๕) เสี่ย งต่อ การล่ม เมื่อ มีผู้ใ ช้จานวนมาก ดัง นั้น จึง ได้มีก ารนา
Blockchain มาใช้
๔. ข้อดีของการประยุกต์ใช้ Blockchain ในธุรกิจ ๑) การทาธุรกรรมต่าง ๆ
รวดเร็ ว ๒) ลดต้ น ทุ น การบริ ห ารจั ด การ ๓) มี ค วามปลอดภั ย ของข้ อ มู ล สู ง
๔) มีความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้ตลอด ๕) ไม่สามารถปลอมแปลง
และแก้ไขได้ ๖) ไร้กระดาษ (ข้อมูลปลอดภัย ไม่สูญหาย) ๗) ลดความเสี่ยงต่อภัย
พิบั ติต่ าง ๆ ๘) ลดการทับซ้ อนของข้อ มูล หากท าธุร กรรมใด ๆ และจั ดเก็ บ
ไว้บน Blockchain ทาให้ไม่ส ามารถแก้ไขปลอมแปลงเอกสารสาคัญได้ เช่น
สูติบัตร พินัยกรรม ทรานสคริป/ปริญญา ประวัติผู้ปุวย การยืนยันตัวตนด้ว ย
ลายนิ้วมือหรือม่านตา เป็นต้น
๕. Bitcoin คือ สกุลเงินดิจิตอลตัวแรกของโลก เป็นแอปพลิเคชั่นตัวแรก
ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการพัฒ นา ซึ่งไม่มีตัว เงินให้จับต้องได้เหมือน
ธนบั ตร โดยมีข้อดี เช่น ความสะดวกรวดเร็ว ค่าธรรมเนียมถูก ใช้ได้ทั่ว โลก
เป็น ต้น ส่ว นข้อ เสีย เช่น ราคาผัน ผวนตลอดเวลา บางส่ว นนาไปใช้ใ นทาง
ผิดกฎหมาย เพราะไม่เปิดเผยคนซื้อคนขาย เป็นต้น
ประเด็ น ที่ ฝ ากทิ้ง ท้า ยในเรื่ อ งของเทคโนโลยี กับ การพัฒ นา คือ จะน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่า งไร เพราะสิ่งท้าทายที่สุด
ไม่ใช่ความซับซ้อนของเทคโนโลยี แต่อยู่ที่การปรับทัศนคติและความคิดที่จะนา
เทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

๔๘

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด

รองปลัด
กระทรวงมหาดไทย
(นายบุญธรรม
เลิศสุขเี กษม)

สรุปผลการประชุม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) สรุปผลการประชุมวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม
2561 ดังนี้
1. ระบบการบริห ารของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กลไกการบริหารในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะแม่ทัพหลักในพื้นที่ นายอาเภอในฐานะหน่วยปฏิบัติการที่อยู่ติดพื้นที่
โดยขอให้ทุกส่ว นราชการของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในจังหวัดคานึงถึงการ
บริหารเชิงระบบของกระทรวงมหาดไทยด้วย สาหรับกลไกการบริหารระดับอาเภอ
ให้ยึดโยงกับนายอาเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไก
สาคัญที่ทาให้ระบบการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยในทุกเรื่องประสบ
ความสาเร็จ
2. มิติง านตามภารกิจ และอานาจหน้า ที่ (Function) ซึ่งได้รับ ทราบ
แนวทางความก้าวหน้า และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรองปลัดกระทรวง
อธิบ ดีทุ กกรม แต่ล ะหน่ ว ยงานในจัง หวัด มี Function ที่ต้อ งรับผิ ด ชอบเป็ น
Function เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นต้องขับเคลื่อนงานตามภารกิ จของ
หน่ ว ยงานให้ เ ป็ น ไปตามที่ไ ด้ รับ มอบหมายและนโยบายของรั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวง
มหาดไทย
3. การบริหารงานเชิงพื้นที่ (Area) ไม่ว่าจะสังกัดกรมใดก็ตามเมื่ออยู่ใน
สังกัดของจังหวัดจะต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัด ต้องมีการปรับ
ภารกิ จ ให้ ส อดรั บ และรองรั บ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด ในการพั ฒ นาในประเด็ น
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีหลายหน่วยงานที่ยังไม่รู้ว่าหน่วยงานของตนเองจะยึดโยงกับ
ยุ ทธศาสตร์ จั งหวั ดอย่ า งไร ซึ่งเป็นโจทย์ที่จ ะต้องนาไปคิด และในวิธีก ารคิ ด
จะต้องคิดนอกกรอบจาก Function ต้องคิดยึดโยงกับภารกิจของจังหวัด และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยหัวหน้าสานักงานจังหวัด จะเป็นหลักในการรวมทุกส่วนราชการ
ของกระทรวงมหาดไทยให้ เข้ามายึดโยงกับภารกิ จในยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นา
จังหวัด ในส่วนของนายอาเภอ การเสนอโครงการต่าง ๆ ที่จังหวัดไม่มีการจัดสรร
งบประมาณให้ ควรกลับมาทบทวนว่ามีความเข้าใจวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
มากน้อยเพียงใด ทางสานักงานจังหวัดต้องช่วยให้องค์ความรู้ ประสานความ
เข้าใจกับนายอาเภอ ขณะนี้สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
(สบจ.สป.) กาลังดาเนินการในเรื่องนี้อยู่ นายอาเภอจะต้องเสนอโครงการที่สอดรับ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เนื่องจากกรอบการพิจารณาและกรอบการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การได้รับ
งบประมาณจากจั งหวัดก็เป็นสิ่ งเปรียบเทียบได้ว่าหน่ว ยงานมีการยึดโยงกั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมากน้อยเพียงใดซึ่งต้องยึดโยงให้ได้
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โดยสรุป คือ 1) ระบบการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย 2) มิติตาม
ภารกิจและอานาจหน้าที่ของแต่ละกรม และ 3) การบริหารงานเชิงพื้นที่ที่จะต้อง
ยึดโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า ราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ปลัดจังหวัด นายอาเภอ หัวหน้าส านักงาน
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ทั้งนี้ ผู้ บ ริ หารกระทรวงมหาดไทยมีความคาดหวัง มีความห่ ว งใย
พร้อมให้การสนับสนุน และเป็นกาลังใจในการดาเนินงานในทุก ๆ ภารกิจจนกว่า
จะประสบความสาเร็จ หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุน
ในการดาเนินงาน ขอให้ติดต่อประสานงานมายังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
กระทรวงมหาดไทย
สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.

“บาบัดทุกข์ บารุงสุข”

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
เว็บไซต์ : www.ppb.moi.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๒๒๒๑ ๙๔๖๘ หรือ ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ : moippb60@gmail.com

