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รายละเอียด

การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัด
และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เข้าร่วมประชุมเปิดหลักสูตรการสร้างผู้นาแห่งการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (สาหรับผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด) จึงเป็น โอกาส
ที่ก ระทรวงมหาดไทยจะได้จัด ประชุม เพื่อ หารือ ถึง กรอบการดาเนิน งานในปัจ จุบัน
ความคืบหน้าในการดาเนินงานที่ผ่านมา และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติในพื้นที่
๑. การบริหาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ราชการแผ่นดิน ตาม
โครงสร้างอานาจของรัฐ มีรัฐบาลกาหนดนโยบายนาไปสู่การปฏิบัติผ่านกระทรวง
กรอบการปฏิรปู
ต่าง ๆ ทัง้ 19 กระทรวง ลงไปสู่กรมต่าง ๆ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรจะมีกรอบการ
ประเทศ ยุทธศาสตร์ บริหารประเทศให้รัฐบาลยึดถือ นาไปสู่การจัดทายุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ชาติ และการสร้าง
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม
ความปรองดอง
ก่อนที่พระราชบัญญัติจะประกาศใช้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
(ป.ย.ป.)
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.)
ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๔ คณะ ได้แก่ (๑) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิง
ยุทธศาสตร์ (๒) คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ (๓) คณะกรรมการเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ (๔) คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมี
สานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) เป็นสานักงานเลขานุการ ทั้งนี้
ป.ย.ป. มีแนวคิดสาคัญ คือ
๑) ประเทศชาติจะเดินไปทางไหน อย่างไร สาคัญที่สุดคือคนที่เข้ามาใช้อานาจรัฐ
ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนต้องเลือกบุคคลเป็นตัวแทนให้ได้คนเก่งและคนดี
ในการนาประเทศสู่การพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของรัฐบาล ต้องบูรณาการในพื้นที่
ไม่ให้เกิดรวยกระจุก จนกระจาย ใช้ศักยภาพของพื้นที่พัฒนาสู่ ๔.๐ ภายใต้การจัดลาดับ
ความสาคัญตามยุทธศาสตร์ เกิดการพัฒนาภาค และการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น EEC
เป็นต้น
๓) การเป็ น ประเทศไทย 4.0 นั้น จะผลิ ตสิ น ค้าแบบเดิม ไม่ไ ด้ เนื่ องจากต้อ ง
แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่ต้นทุนการผลิตและค่า จ้างแรงงานของประเทศ
ไทยสูงกว่า ดังนั้น ต้องหาวิธีที่จะพัฒนาการผลิตสินค้าที่เหมาะสมและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
จากการประชุ ม เปิ ด หลั ก สู ต รการสร้ า งผู้ น าแห่ ง การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
(สาหรับผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
เป็นเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0 และการสร้างความเข้มแข้งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจาเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์
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๒. การจัดทา
แผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่ในปัจจุบัน

รายละเอียด
และหลักคิดที่ถูกต้อง โดยบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จะต้องปลู กฝั งกระบวนทัศน์และหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อส่ งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง และคอยกากับดูแลรัฐบาล
เพื่อนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ ง และยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการทาลายกับดักที่ถ่วงรั้ง
ประเทศไทยและช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กลไกกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
จัดบริการสาธารณะในพื้นที่ ส่วนคณะกรรมการหมู่บ้านดาเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ในปัจจุบัน คือ การปรับปรุงระบบแผน
ให้เป็นเอกภาพ ดังนี้
๑) ปั จ จุ บั น มีแ ผนพัฒ นาจั งหวัด /กลุ่ มจั งหวัดที่ มีก ฎหมายรองรั บชัด เจน ส่ ว น
แผนพัฒนาภาคเป็นแผนที่มีคาสั่งจากสานักนายกรัฐมนตรีเป็นแผนเฉพาะกิจ (เฉพาะปี
๒๕61) ขณะที่แผนพัฒนาอาเภอเป็นคาสั่งของอธิบดีกรมการปกครอง) แผนระดับตาบล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กร
ชุมชน) และแผนหมู่บ้าน/ชุมชนยังไม่มีกฎหมายรองรับชัดเจนและไม่มีงบประมาณรองรับ
ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี คือ การพัฒนากลไก
ของแผนภาคให้มีตัวตน รวมทั้งข้อเสนอของ ป.ย.ป. คือ การจัดทาข้อมูลเรื่องของแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน
๒) กระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้มีการปรับปรุงระบบแผน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ
คือ ระบบ กนจ. (คณะกรรมการนโยบายจังหวัดแบบบูรณาการ ) และระบบแผนบูรณาการ
โดยกระทรวงมหาดไทยมีข้อเสนอให้มีแผนระบบเดียว คือ ระบบแผนบูรณาการ ดังนี้
- แผนพัฒนาภาค จะกาหนดให้มีกลไกที่ชัดเจนขึ้น เรียกว่า ก.บ.ภ. (คณะกรรมการ
บริหารจังหวัดระดับภาค) มีรองนายกรัฐมนตรี 6 ท่านกากับดูแลและเป็นประธาน 6 ภาค
โดยให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับผิดชอบ
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จะมีการพัฒนาให้เป็นแผนพัฒนาภาค (การเป็นกลุ่ม
จังหวัดมีขนาดเล็กเกินไป) จากนั้นจะมีแผนพัฒนาจังหวัด โดยจะมีการปรับปรุงโครงสร้าง
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ใหม่ ให้มีผู้แทนของกระทรวง
ในระดับจังหวัดร่วมเป็นกรรมการ มีหัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็น ฝ่ายเลขานุการ มีภาค
ประชาสังคม NGO มหาวิทยาลัย เข้าร่วมใน ก.บ.จ. ด้วย
- แผนพัฒนาอาเภอ โดยคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (ก.บ.อ.) มีนายอาเภอ
เป็นประธาน มีปลัดสานักงานอาเภอเป็น ฝ่ายเลขานุการ และมีภาคประชาสังคม ภาค
ประชาชนเข้าร่วมด้วย
- แผนระดับตาบล โดยคณะกรรมการบริหารแผนระดับตาบล (ก.บ.ต.) มีปลัด
ตาบลเป็นหัวหน้า และมีพัฒนากรประจาตาบลเป็นฝ่ายเลขานุการ
- แผนหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน มีฝ่ายเลขานุการที่เลือกขึ้นมาเอง
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๓) กรอบแนวคิด One Plan หมายถึง มีแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนระดับตาบล แผนพัฒนา
อาเภอ จะไม่กระทบต่อแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จะมีความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงกัน มีการเรียงลาดับความสาคัญ ในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัด กาหนดให้
โครงการ/กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 60 เชื่อมโยงมาจากแผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนระดับ
ตาบล แผนพัฒนาอาเภอ และอีกร้อยละ 40 ตอบโจทย์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาค
๔) หั วใจสาคัญ คือ การทาให้ ประชาชนมีความเข้มแข็ง (Empower) ซึ่งการที่
ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีระบบแผนที่ดี ทาให้ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ เกิด
ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง รวมทั้งเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ 9 ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งในเรื่องของ GDP อัตราการเจริญเติบโตของ
ภาค และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ขณะเดียวกันก็จะตอบโจทย์เรื่องของการ
กระจายรายได้ไปสู่การไม่มีสภาพรวยกระจุก จนกระจาย เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
๕) สิ่งที่กระทรวงมหาดไทยจะเสนอผ่าน ป.ย.ป. อีกประการหนึ่ง คือ ระบบการ
บริหารงบประมาณ ซึ่งเกิดปัญหาเนื่องจากการบริหารงบประมาณติดระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุ โดยจะถอดบทเรียนตั้งแต่ โครงการตาบลละ 5 ล้านบาท หมู่บ้านละ 2 แสนบาท
หมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท งบประมาณกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม รวมทั้ง งบประมาณภัยแล้ง
นามารวบรวมกาหนดปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีงบประมาณแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งในปีนี้ได้มีการปรับ
เงินประมาณเป็นจังหวัดละ 4 ล้านบาท 4.5 ล้านบาท หรือ 5 ล้านบาท โดยกระทรวง
มหาดไทยได้ขออนุมัติเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีงบประมาณในการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน
๗) ข้อเน้นย้า 2 ประเด็น คือ
- การวางกลไกการจัดทาแผนพัฒนาภาค ไม่ไ ด้หมายความว่าจะกาหนดให้มี
มณฑล เพียงแต่เป็นการจัดทาแผนพัฒนาภาคตามที่ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนดขึ้น หน่วยงานทีร่ ับงบประมาณยังคงเป็นกรม จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอาเภอในฐานะกากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาหน้าที่ ในการเชื่อมโยงประสานแผนรวมถึง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทาการเชื่อมโยงประสานแผนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการแก้ไขระเบียบท้องถิ่นอยู่แล้ ว ซึ่งเดิมการทา
ประชาคมและห้วงเวลาของการจัดทาแผนท้องถิ่น เป็นคนละห้วงเวลา เมื่อมีแนวทางใน
ลักษณะนี้ ก็จะมีการทาประชาคมครั้งเดียว หากประชาชนมีปัญหาความต้องการก็จะ
บรรจุอยู่ในแผนหมู่บ้าน/ชุมชน รวบรวมมาสู่แผนระดับตาบล แผนท้องถิ่นที่มีพื้นที่อยู่ใน
เขตพื้นที่นั้น หากอยู่ในอานาจหน้าที่และมีงบประมาณก็สามารถเลือกดาเนินการจาก
แผนได้เลย ส่วนที่เกินศักยภาพซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลไม่มีงบประมาณ
เพียงพอ จะผนวกรวมไปเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยระบบนี้ทาให้การบริหาร
จัดการเป็นเอกภาพ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอในฐานะผู้กากับดูแลท้องถิ่น
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๓. การติดตาม
และประเมินผล

รายละเอียด
จะต้องกากับดูแลเรื่องแผน หากพบว่าไม่สอดคล้องกันสามารถทักท้วงได้
นายปวิณ ชานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนการทาแผน ปี ๒๕๖๒ (๔ ปี) ต้องทาภายใต้กรอบ ป.ย.ป. ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – กัน ยายน ๒๕๖๐ แต่ ความเข้า ใจของประชาชนเกี่ย วกับ ป.ย.ป. ยังไม่
เพียงพอ จึงเสนอให้ส่งนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ ๙ ไปประจาสานัก
บริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ มจังหวัด เพื่อประสานทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ป.ย.ป. จะทาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสาคัญของ
กระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System) โดยใช้แบบตรวจสอบ (Monitoring
Checklist) เพื่อให้มีมาตรฐานในการทางานที่ใกล้เคียงกันและเป็นการเตือน (Remind)
ว่ามีงานที่สาคัญอะไรบ้าง และดาเนินการได้ครบถ้วนหรือไม่
๒) การประเมินนายอาเภอ กานัน และผู้ใหญ่บ้าน ดาเนินการเพื่อเป็นเครื่องมือให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับ
สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดการประเมินตามคาสั่งหัวหน้า คสช. โดยผลจากการประเมินใน
ระดับจังหวัดรอบการประเมินที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ได้ระดับ
คุณภาพ จานวน ๑ จังหวัด และได้ระดับต้องปรับปรุง จานวน ๔๙ จังหวัด โดยพบว่ามี
เกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับ
สานักงาน ก.พ.ร.
๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหาโอกาสพบปะกานัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ปัญหาอุปสรรค และใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยให้นายอาเภอเข้าร่วมด้วย
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) การทาความเข้าใจถึงบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและบุคคลที่จะเตรียมตัว
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการสังกัด กระทรวงมหาดไทย (Function)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบงานทั้งหมดของจังหวัด
- งานใดหากไม่มีผู้รับผิดชอบให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
๒) ข้อแนะนาในการปรับปรุงการประเมินในระดับจังหวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
- ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องจัดระบบงานใหม่ โดยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดรับผิดชอบและติดตามโดยตรง แบ่งเป็น (๑) งานตามภารกิจ (Function) ของ
กระทรวงมหาดไทย (๒) งานตามภารกิจ (Function) ของกระทรวงอื่นแต่อยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด (๓) งานพื้นที่ (Area)
- กาหนดให้ หัวหน้ าส่วนราชการในจังหวัดเป็นผู้รับผิ ดชอบในแต่ละเรื่องให้
ชัดเจน เช่น การท่องเที่ยวมอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
รายได้ของเกษตรกรมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดหรือเกษตรจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียด
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่มอบหมายให้ ปลัดจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก เป็นต้น
- กาหนดช่องทางให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบงานที่อยู่ในจังหวัดให้ชัดเจน
และให้ตระหนักถึงบทบาทในการเป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
- การบังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการอื่น ให้ดาเนินการทั้งที่เป็นทางการ เช่น
หากพบว่ า งานมี ปั ญ หาอุ ป สรรคหรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายให้ จั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย
(Working group) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดวาระการประชุม
เพื่อติดตามงาน และไม่เป็นทางการ เช่น การลงพื้นที่ติดตามงาน โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดและปลัดจังหวัดสนับสนุน
๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด ควรมอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พั ฒ นาจั ง หวั ด ส านั ก งานจั ง หวั ด เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ในระดั บ จั ง หวั ด ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในภาพรวม แทนกลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จะมีการ
จัดตั้งกลุ่ มงานเพื่อรองรั บ การประเมินดังกล่ าว และหากผู้ ว่าราชการจังหวัด มีปัญหา
ขัดข้องใด ๆ ขอให้ประสานงานมายังกระทรวงมหาดไทยโดยตรง เพื่อเร่งหาทางแก้ไขต่อไป
๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องมีความรอบรู้มากกว่า
ส่วนราชการอื่น นอกจากนี้ ควรสร้างศรัทธาและความยอมรับในตัวเอง (พฤติกรรมส่วนตัว)
แสดงน้าใจและไม่เอาเปรี ย บหั ว หน้าส่ ว นราชการอื่น เพื่อ ให้ไ ด้รับ ความร่ว มมือ จาก
ส่วนราชการต่าง ๆ
๕) กระทรวงมหาดไทยมีโนบายให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกลไกสาคัญในการดูแลพื้นที่ (Area Based) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดประชุม
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ - ๔ เดือนต่อครั้ง ตามความเหมาะสม
เพื่อให้รับทราบปัญหาและขอความร่วมมือโดยตรง รวมทั้งกาชับให้นายอาเภอเข้าร่วมด้วย
โดยอาจใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่จัดสรรให้จังหวัดละ
๔ - ๕ ล้านบาท
๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคัญและกากับดูแลพฤติกรรมและการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะนายอาเภอและปลัดอาเภอ เช่น
การเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
การตรวจติ ดตามเพื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการทางานของผู้ ว่าราชการจังหวัด ให้
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement
Monitoring System) โดยเน้นให้มาตรฐานการทางานของจังหวัดผ่านมาตรฐานขั้นต่าใน
๕ ประเด็นหลัก จานวน ๑๗ เรื่อง เน้นการทาตามกระบวนงาน (Monitoring Checklist)
ทั้งนี้ ผลการตรวจติดตามฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจังหวัด
ร้อยตารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
๑) กรมการปกครองใช้ระบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด มาใช้ในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของนายอาเภอ โดยตัดบาง
ประเด็นออกซึ่งเป็นงานเฉพาะพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีปลัดจังหวัด
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รายละเอียด
เป็นผู้ตรวจติดตามนายอาเภอ และสรุปผลการตรวจติดตามให้ กรมการปกครอง รวมทั้ง
จะให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองลงไปตรวจติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละจังหวัดมีผล
เฉลี่ยการติดตามงานเป็นอย่างไร
๒) ผลการตรวจติดตามนายอาเภอใน ๒ ไตรมาสที่ผ่านมา พบว่าผ่านมาตรฐาน
และสูงกว่ามาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ ๗๗
๓) สาหรับการประเมินกานัน ผู้ใหญ่บ้านใช้การประเมินในรูปแบบเดียวกัน โดยมี
แนวทางการประเมิน ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ งานที่เป็นนโยบาย เช่น ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ ยาเสพติด อาชญากรรม ส่วนที่ ๒ งานใน
หน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนที่ ๓ งานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และมีการประเมินในรอบ
๖ เดือน เพื่อประเมินการทางานและเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ระบบการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของนายอาเภอข้างต้น เพื่อให้นายอาเภอตอบสนองต่อการทางานของจังหวัด
๕) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กาชับนายอาเภอให้ใช้แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะที่เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ด้วย
นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement
Monitoring System) จานวน ๑๗ เรื่อง เพื่อกระตุ้นการทางาน มีกรอบแนะนาในการ
ทางานและการติดตามในแต่ละเรื่อง โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบรายพื้นที่
และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามและประมวลผล ในส่วนของนายอาเภอ
กรมการปกครองได้ใช้รูปแบบและจานวนเรื่องเดียวกันกับผู้ว่าราชการจังหวัด
๒) สานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินในระดับจังหวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (คาสั่งหัวหน้า คสช.) รอบการประเมินที่ ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับคุณภาพ มี ๑ จังหวัด (๒) ระดับ
มาตรฐาน มี ๒๖ จังหวัด และ (๓) ระดับต้องปรับปรุง มี ๔๙ จังหวัด
๓) ส าหรั บ ๔๙ จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แบ่ ง ออกเป็ น ไม่ ผ่ า น ๑
องค์ ป ระกอบ (๓๓ จั ง หวั ด ) ไม่ ผ่ า น ๒ องค์ ป ระกอบ (๑๔ จั ง หวั ด ) และไม่ ผ่ า น ๓
องค์ประกอบ (๒ จังหวัด)
๔) ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านของจังหวัดอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ประกอบด้วย
- องค์ประกอบที่ ๒ รายได้จากการท่องเที่ยว จานวน ๓ จังหวัด
- องค์ประกอบที่ ๓ จานวน ๒๕ จังหวัด ได้แก่ ตัวชี้วัดอัตราการตายทารกต่อ
การเกิดมีชีพพันคน อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน มูลค่าการค้าชายแดน
ความสาเร็จการเพิ่มจานวนพื้นที่ป่าไม้ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร
แสนคน มูลค่าการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยรายปีของเบนซินในการควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด จ.ระยอง และรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP
- องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ (บังคับ) จานวน
๗๕ จังหวัด และข้อเสนอนวัตกรรม จานวน ๔ จังหวัด
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- องค์ป ระกอบที่ ๕ การจัดทาแผนการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ช าติ (บังคับ)
จานวน ๒๘ จังหวัด
๕) กระบวนการประเมินในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนที่ ๑ สานักงาน ก.พ.ร. ทาการ
ประเมินจังหวัดโดยตรง และส่งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการให้กระทรวงมหาดไทย
ส่วนที่ ๒ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประเมินทุกจังหวัด ซึ่งจากการหารือกับ
สานักงาน ก.พ.ร. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถประเมินจังหวัดได้อย่าง
อิสระ โดยไม่ต้องอ้างอิงกับผลการประเมินของสานักงาน ก.พ.ร.
๔. นโยบายท่องเทีย่ ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แห่งชาติและการ
๑) นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นแผนระยะยาว จัดทาขึ้นโดยความร่วมมือ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ระหว่าง ๘ กระทรวง ภายใต้กรอบของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ในท้องถิน่
โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
๒) การกาหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยวเป็นการเชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัดที่มีอัตลักษณ์
การท่องเที่ยวเหมือนกัน โดยปัจจุบันกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวไปแล้ว จานวน ๘ เขต
ซึ่งจะมีการกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้เป็นเขตที่ ๙ ตลอดจนมีการ
จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ จานวน ๕ เขต และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จานวน ๓ เขต โดยสะท้อน
ความต้องการและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ประกอบด้วย
- เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมล้ า นนา ประกอบด้ ว ย จ.เชี ย งใหม่
เชีย งราย ล าปาง ล าพูน และพะเยา โดยมี จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๓
- เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมี จ.นครราชสีมา เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
- เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Active Beach) ประกอบด้วย
จ.ชลบุ รี ระยอง จั น ทบุ รี และตราด โดยมี จ.ชลบุ รี เป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารของเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
- เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) ประกอบด้ว ย
จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยมี จ.เพชรบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๓ โดยเน้นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
- เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประกอบด้วย จ.ภูเก็ต พังงากระบี่ สตูล
และตรัง โดยมี จ.ภูเก็ต เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดทา
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
- เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย จ.สุโขทัย
ตาก กาแพงเพชร และพิษณุโลก โดยมี จ.สุโขทัย เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการ
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ท่องเที่ยว ซึ่งมีการจั ดทาแผนปฏิบัติการพัฒ นาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
โดยเน้นให้มีการพักค้างคืน ไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางผ่าน
- เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง ประกอบด้วย จ.หนองคาย เลย
บึ ง กาฬ นครพนม และมุ ก ดาหาร โดยมี จ.หนองคาย เป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารของเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔
- เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง ประกอบด้วย
จ.พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี และนนทบุรี โดยมี จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นศูนย์ปฏิบัติก ารของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนา
การท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๓) การกระจายรายได้การท่องเที่ยวของชาวไทย (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๐) ทั้ ง ๘ เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ย วมี จ านวนรายได้ เ ป็ นบวก ซึ่ง เขตพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอันดามันสามารถทารายได้สูงสุด
๔) สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๕๙ (เปรียบเทียบรายได้จาการท่องเที่ยวกับ
รายได้ตามเป้ าหมาย ปี ๒๕๕๙) มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว ๒.๕๑ ล้านล้านบาท
พบว่าทั้งไทยเที่ยวไทย (๐.๘๗ ล้านล้านบาท) และต่างชาติเที่ยวไทย (๑.๖๔ ล้านล้านบาท)
มีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย
๕) สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย (มกราคม - มีนาคม 2560) มีรายได้
รวม ๒๒๖.๕๘ พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๖๐)
๖) รายได้จากการท่องเที่ยวปัจจุบัน ทั้งไทยเที่ยวไทยและต่างชาติเที่ ยวไทยรวม
๘๔๘,๒๓๕.๗๖ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๖๘)
๗) ประเทศไทยจะเป็น 6 ศูนย์กลาง (Hubs) การเดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน
ประกอบด้วย
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness)
- ศูนย์กลางการจัดงานแต่งงาน (Wedding & Romance)
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้า (Maritime Tourism)
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง (ASEAN Connect)
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)
๘) แผนยุทธศาสตร์การใช้กีฬาแห่งโลกนาการท่องเที่ยวไทยสร้างเศรษฐกิจชาติ
ประกอบด้ว ย ๕ แนวทางในการใช้กีฬาแห่งโลกเพื่อสร้างกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย ได้แก่
- อีเว้นท์ระดับโลก (World Class Event) เช่น โมโต จีพี (Moto GP) เป็นต้น
- อีเว้นท์กีฬาแห่งมวลชนระดับโลก (World Mass Participation Event) เช่น
กีฬาจักรยาน กีฬามาราธอน ไตรกีฬา และกีฬา Adventure Trail เป็นต้น
- สถานที่จัดการแข่งขันที่ดีที่สุดระดับโลก (World Best Sports Venue) เช่น
สนามกอล์ฟ สนามมวย ดาน้า ปีนเขา เส้นทางปั่นจักรยาน เป็นต้น
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- ศูนย์ฝึกกีฬาระดับโลก (World Training Center) เช่น จ.ภูเก็ต เป็นสถานที่
เก็บตัวนักกีฬาว่ายน้ากีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 (โตเกียวโอลิมปิก) จ.ขอนแก่น เป็น
สถานที่เก็บตัวกอล์ฟหญิง เป็นต้น
- การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาด้านกีฬาระดับโลก (World Sports
Convention Hosting)
๙) ขอความร่ ว มมือ ผู้ ว่าราชการจั งหวัด ขั บเคลื่ อนและสานต่อ แผนปฏิบัติ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวฉบับเดิมที่ได้จัดทาไว้แล้ว โดยสามารถเพิ่มเติมสิ่งใหม่ ๆ ได้ตามสมควร
เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จะกระตุ้นการทางานของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพดูแลและ
สนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับปลัดกระทรวงทุกกระทรวงแล้ว ยินดีให้
ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด น าเรี ย นข้ อขั ดข้ อ งหรือ ขอความช่ ว ยเหลื อในการท างานกั บส่ ว น
ราชการในพื้ น ที่ ไ ด้ โ ดยตรง ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยจะได้ จั ด ท าสมุ ด โทรศั พ ท์ ข อง
ปลัดกระทรวง (๑๙ กระทรวง) ให้ต่อไป
๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และทีมงาน เช่น คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) ซึ่งมีภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ
ร่วมกันค้นหาและกาหนดสถานที่สาคัญ (Landmark) เรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น
หมู่บ้านถวาย จ.เชียงใหม่ เป็นต้น โดยเน้นเรื่องความสะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย
ทั้งนี้ มีงบประมาณคงค้างของปี ๒๕๖๐ ประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท หากจังหวัดจะกาหนด
สถานที่สาคัญ (Landmark) ขอให้จัดทารายละเอียดเสนอมายัง กระทรวงมหาดไทย
เพื่อจะได้ประสานกับสานักงบประมาณต่อไป
๕.๑ การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1) กรอบการทางานให้ดาเนินการตามคณะกรรมการส่วนกลางเป็นหลัก ซึ่งสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้นาความกราบบังคมทูลและขอพระราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดจัดงานให้ส มพระเกียรติ เกิดจากความร่ว มมือของทุกฝ่ายในพื้นที่
ทั้งจังหวัดและอาเภอ เพื่อถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็น
เจ้าภาพ
2) ดาเนินงานตาม Timeline ที่กาหนดไว้ เช่น การปลูกดอกดาวเรือง การประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น
3) ให้จังหวัดดาเนินการจัดซุ้มตามกรอบที่กาหนด หากมีการริเริ่มกิจกรรมใดต้อง
ได้รับพระบรมราชานุญาตก่อนดาเนินการ ทั้งนี้ การดาเนินการควรเน้นความรอบคอบ
และระมัดระวังเรื่องความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างในการจัดงาน รวมทั้งให้พิจารณาเรื่อง
ความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละพื้นที่
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4) ให้จัดหาเสากั้นทางเดินสาหรับจัดระเบียบประชาชนที่เข้าแถวรอถวายแทนการ
ใช้แผงเหล็กกั้น โดยอาจใช้วัสดุไม้หรือวัสดุอื่นตามความเหมาะสม เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
5) ให้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดง
โขนโดยนักเรียน/นักศึกษา การแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น แต่ห้ามมีเวทีที่ไม่เหมาะสมอยู่ใกล้
กับพื้นทีถ่ วายดอกไม้จันทน์
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1) ไม่ใช้แผงเหล็ กกั้นประชาชนในการขึ้ นถวายดอกไม้จัน ทน์ แต่พิจ ารณาใช้
เสากั้นแทน เพื่อความเป็นธรรมชาติ
2) จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของพระตาหนัก หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีความคิดเห็นจะ
ดาเนิ น การสิ่ งใด ให้ มีห นั งสื อหารือมายัง กระทรวงมหาดไทยภายใน 1 - 2 เดือ นนี้
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะนาไปหารือกับคณะกรรมการกลางให้ต่อไป
3) ดอกดาวเรืองใช้เวลาปลูกประมาณ 50 - 60 วัน หากปลูกประมาณวันที่
12 สิงหาคม ๒๕๖๐ จะออกดอกในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับ
ช่วงพระราชพิธีฯ พอดี ในกรณีที่ไม่มีดอกดาวเรืองสามารถพิจารณาปลูกดอกไม้อื่นที่มี
สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจาวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 9 และเป็นสีประจาราชวงศ์จักรีแทนได้
4) ให้ติดตั้งจอ LED ในตาแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งการละเล่นช่วงกลางคืนของ
วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งจังหวัดจะจัด การแสดงมหรสพด้านหน้าที่มีการจัด
ถวายดอกไม้จันทน์
5) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปกากับดูแลการดาเนินงานด้วยตนเอง
นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
1) สถานที่ทั้ง 878 จุดทั่วประเทศ มีความชัดเจนซึง่ ได้แจ้งจังหวัดไปแล้ว
2) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขอให้จังหวัดพิจารณาเลือกรูปแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึง่ มีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้
- รูปแบบที่ 1 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก สูง 7.75 เมตร กว้าง 4.50 เมตร
โดยกรมศิลปากรได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการลงสีให้แบบเดียวกัน
- รูปแบบที่ 2 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แบบตั้งโต๊ะหมู่ โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์
ซึ่งทางสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะจัดส่งภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้เป็นแบบ
มาตรฐาน
ทั้งนี้ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง โดยซุ้มรูปแบบที่ 1 ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ 2 เดือน ส่วนซุ้มรูปแบบที่ 2 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่นาน
3) การจัดทาดอกไม้จันทน์ ได้แจ้งจังหวัดทราบแนวทางเรียบร้อยแล้ว
4) การปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองในจังหวัด ทางกระทรวงมหาดไทยมี
หนังสือแจ้งจังหวัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
5) ให้จังหวัดทาแผนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
การจัดทาดอกไม้จันทน์ การปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง รวมถึงการอานวย
ความสะดวกให้ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ
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6) งบประมาณในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค มีงบประมาณในการดาเนินการอยู่
3 ช่องทาง ดังนี้
- งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการการขอใช้ งบประมาณงาน
พระราชพิธีฯ เพื่อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน เพิ่มเติม โดยงบประมาณใน
ช่องทางนี้สามารถใช้ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนและการปลูก
ดอกดาวเรื องหรื อ ดอกไม้สี เหลื อ ง เพื่ อ ประดับ สถานที่จั ดงานพระราชพิ ธี ฯ สถานที่
ราชการ และสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสม
- งบประมาณที่ กระทรวงมหาดไทยขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
กลั่ น กรองการขอใช้งบประมาณงานพระราชพิธีฯ เพื่อจัดพิธีถวายดอกไม้จั นทน์ของ
ประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยงบประมาณในส่วนนี้จังหวั ดและอาเภอได้ทาหนังสือขอไป
ทั้งจังหวัดและอาเภอเมือง 76 แห่ง ๆ ละ 99,000 บาท และอาเภออื่น ๆ 802 แห่ง ๆ ละ
89,000 บาท ซึ่งใช้ในพิธีทางศาสนา/การแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย/ค่าจัดสถานที่/
ค่าประดับดอกไม้สด/ค่าจัดนิทรรศการฯ รัชกาลที่ 9/ค่าป้ายประชาสมพันธ์และค่าติดตั้ง
รื้อถอนจอ LCD/LED
- งบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยจัดสรรให้เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราช
พิธีฯ เพิ่มเติม โดยมีการปรับเปลี่ยนใช้เกณฑ์จังหวัดขนาดใหญ่ 500,000 บาท จังหวัด
ขนาดกลาง 400,000 บาท และจังหวัดขนาดเล็ก 300,000 บาท เพื่อนาไปใช้ใน
กิจกรรมอื่น ๆ ในงานพระราชพิธีฯ
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายทุกกิจกรรมจะต้องไม่ซ้าซ้อนกันและพร้อมที่จะให้สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบได้
๕.๒ การเตรียมจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑) วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปีนี้จะงดการจัดพิธี
๒) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานเสื้อให้แก่จังหวัด ๆ ละ 10,000 ตัว เพื่อ
มอบให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดประชุมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีมติ
เห็ น ชอบให้ จั ง หวั ด จั ด กิ จ กรรมพิ ธี ท างศาสนา และกิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ ที่ มี
ประชาชนเข้าร่วมเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ ขอให้จัดทาแผนปฏิบัติการกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ที่จะดาเนินการในวันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕60 ส่งให้กระทรวงมหาดไทย
๒) การแจกเสื้อพระราชทานให้แก่จังหวัด ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ ตัว เพื่อมอบให้แก่ประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สามารถพิจารณาแจกเสื้อในหลายกิจกรรมได้
๓) กระทรวงมหาดไทยมีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ
- โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าโดยใช้ ศ าสตร์ พ ระราชาในพื้ น ที่ ๑๐ จั ง หวั ด
(จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร แพร่ ตาก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สนผ.สป.

-12ประเด็น

รายละเอียด
พัทลุง) ขณะนี้อนุมัติแล้ว ๔๒ โครงการ วงเงิน ๒๑ ล้านบาท จะเปิดตัวโครงการวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- โครงการพัฒนาแหล่งน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริโดยตรงของรัชกาลที่
๑๐ ซึ่ง อยู่ ใ นพื้น ที่ 10 จั ง หวัด (จ.ราชบุ รี มุ กดาหาร นราธิว าส ศรี ส ะเกษ ปัต ตานี
เชียงราย เชียงใหม่ ยะลา บุรีรัมย์ และอุดรธานี) รวม ๕๙ โครงการ
ทั้งนี้ หากจั ง หวัดประสงค์ จะขอรั บการสนับสนุ นงบประมาณเพื่อปรับปรุ ง
โครงการดังกล่าวให้เสนอกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้จังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากจังหวัดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้าอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริโดยตรงของรัชกาลที่ ๑๐ สารวจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
พื้นที่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้า รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์
รองรับช่วงฤดูน้าหลาก
๕.๓ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น วิถี
ชีวิต (Way of Life)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑) นายกรัฐมนตรีมีดาริว่ามีหลายหน่วยงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แต่ยังไม่สะท้อนไปสู่วิถีชีวิตของประชาชน ในขณะที่ สังคมปัจจุบัน มีเหตุการณ์
รุนแรงที่ไม่ควรเกิดขึ้น เช่น เยาวชนฆ่ากัน เป็นต้น อันเนื่องมาจากวัตถุนิยม ขาดการ
กล่อมเกลาจากครอบครัว
๒) กระทรวงมหาดไทยได้ อ าศั ย กลไกมหาดไทยขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อกล่อมเกลาประชาชนให้ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปอยู่ในใจประชาชน ภายใต้เงื่อนไขคุณธรรม เป็น การนาสิ่งที่
เป็นนามธรรมเข้าไปในใจประชาชนให้แสดงผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม
๓) เงื่อนไขที่สาคัญ คือ เงื่อนไขการมีคุณธรรม ความอดทนอดกลั้น ความขยันหมั่นเพียร
และเงื่อนไขความรู้ที่จะทามาหากินและดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมในชีวิตประจาวัน
๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝัง
ประชาชนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องนาทางในการดาเนินชีวิต และ
เพิ่มความเข้มข้นในบทบาทการส่งเสริมคุณธรรมซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักของการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเน้นที่การสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
ระดั บ บุ ค คล การเป็ น ผู้ มี คุ ณ ลั ก ษณะในการเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ดี เมื่ อ บุ ค คลมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ดังกล่าวแล้ว ย่อมจะทาให้สังคมในภาพรวมมีความสงบสุข
๕) ให้นาครูหรือบุคคลที่เหมาะสมเข้าร่วมการอบรมเป็นครูฝึกเรื่องหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพีย ง เพื่อนาสิ่ งที่ได้อบรมไปถ่ายทอดในสถานศึกษาให้ เป็นค่านิยม
ในการดาเนินชีวิตและเป็นพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสู่การปฏิบัติให้ได้
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รายละเอียด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เคยดาเนินโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง นาแนวทาง
ของโครงการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าใจกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ มีศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงจานวนมาก แต่จะเน้นเฉพาะการเย็บปักถักร้อย และ
พืชสวนครัวรั้วกินได้ ในขณะที่การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิ บัติ
จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ในความหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้องการให้ประชาชนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่อง
3 ห่วง 2 เงื่อนไข มีเหตุมีผล รู้ตน พอประมาณ
2) ให้วิทยากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ไปฝึกสอน
หรือถ่ายทอดความรู้ เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านนาเรื่องนี้ใช้ในการดารงชีวิตและปฏิบัติงาน
โดยกรมการพัฒ นาชุ มชนรั บ ผิ ด ชอบอบรมครูฝึ กวิ ท ยากรระดั บอ าเภอ ๆ ละ 5 คน
ประกอบด้วย ปลัดอาวุโส พัฒนาการ เกษตรอาเภอ ครู กศน. และปราชญ์ชาวบ้าน มาอบรม
๓) ให้ผู้ว่าราชการจั งหวัดในฐานะประธานศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จังหวัด)
กากับ ดูแลและวัดประสิทธิภาพการอบรมของวิทยากรระดับอาเภอ โดยต้องไปชี้แจง
นายอาเภอและกาหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการใช้วัดประสิทธิภาพ ซึ่งวิทยากรเหล่ านี้จะต้องไป
ฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้ตัวแทนระดับตาบล ๆ ละ 5 คน ประกอบด้วย ปลัดตาบล
เกษตรตาบล ครู สาธารณสุข และปราชญ์ชาวบ้าน
๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติมครูเข้าร่วมอบรมด้วย โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เนื้อหาที่ครูได้รับจากการอบรมที่ผ่านมากับเนื้อหาการอบรมของกระทรวงมหาดไทย
๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชื่อมโยงการดาเนินงานกับโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาฝึกคนดีให้มีคุณธรรมของจังหวัด เช่น แนวคิดเรื่องกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ เป็นต้น
นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ดังนี้
๑) จั ดประชุมผู้ เกี่ย วข้อ ง และวางแนวทางที่จะขยายผลดาเนินการลงไปสู่ ทุก
หมู่บ้าน
๒) จั ดอบรมครู ฝึ กอาเภอ ๆ ละ 5 คน ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒ นาชุมชนของกรม
การพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง ทั้งหมด 44 รุ่น อบรมไปแล้ว 16 รุ่น และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 28 รุ่น
๓) เมื่ อ ตั ว แทนของอ าเภออบรมเสร็ จ แล้ ว กรมการปกครองจะนั ด หมายกั บ
นายอาเภอในพื้นที่ เพื่อลงไปทาความเข้าใจการฝึกระดับตาบลที่จะลงไปปฏิบัติงานใน
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รายละเอียด
ระดั บ หมู่ บ้ า น โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ค รู ฝึ ก ทุ ก ต าบล แต่ จ ะพิ จ ารณาตามบริ บ ทความ
เหมาะสมของแต่ ล ะพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ กระทรวงมหาดไทยจะเสนอของบประมาณในการ
ดาเนินการ ทั้งนี้ จะมีการดาเนินการในลักษณะ Rolling Plan (๔ เดือนครั้ง)
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการ
ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mind Set) ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เพื่อปลุ กกระแสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ครูฝึ ก
ในการฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้ทุกองคาพยพที่มีอยู่ในจังหวัด โดยมีเป้าหมายให้
หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและมีการเลือกตั้งโดยสุจริต ทั้งนี้ จะดาเนินการจนถึง
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ หากประสบความสาเร็จจะได้มีโครงการต่าง ๆ จากหลายกระทรวง
ลงไปอีกเพิ่มเติม
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ใช้บทบาทเน้นในเรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ในระดับโรงเรียน ซึ่งใช้
วิทยากรทั้งหมด 4 - 5 คน หรือกาหนดหัวข้อการถ่ายทอดความรู้ในเวที ช่วงเช้าหรือวิชา
หนึ่งขึ้นในเรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยต้องบูรณาการร่วมกับกระทรวง
อื่นด้วย
2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการดาเนินการโดย ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี ในเรื่องโรงเรียนคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม อาเภอคุณธรรม ซึ่งการขับเคลื่อน
หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่ การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต จะเป็นเวทีห นึ่งที่นา
ศาสตร์พระราชามาให้ ประชาชนคนไทยยึดเป็นสรณะ ทั้งนี้ การปลู กฝังให้เป็นสรณะ
ต้องดาเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างสม่าเสมอ ไม่ใช่เพียงแค่การฝึกอบรมเพียงหนึ่งวัน
๕.๔ โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และทุนการศึกษาพระราชทานแก่
โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 10 จังหวัดภาคใต้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกที่มีอยู่เดิม ติดตามอย่างใกล้ชิด และดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1) ให้มีคณะกรรมการติดตามผลการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ ผลการเรียน ปัญหา
อุปสรรคของนักเรียนทุนฯ แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยตามกรอบระยะเวลา
2) ให้ผู้ว่าราชการจัง หวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ติดตามการดาเนินงานของทุนพระราชทานแก่โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยใต้ และหากมีโครงการต่อยอดให้รายงานกระทรวงมหาดไทยเพื่อกราบบังคมทูล
ความก้าวหน้าต่อไป
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ติดตามผลการเรียน สภาพครอบครัว สุขภาพ ของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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6. การเลือกตั้ง

รายละเอียด
๒) ให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของ
ครอบครัว
๓) กรณีเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
- ให้ติดตามผลช่วยเหลือและรับทราบปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม
- ให้นาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันไปขยายผลในพื้นที่ภาคใต้
- ให้ดูแลเรื่องสุขภาพ ภาวะทุพโภชนาการ น้าสะอาดในการอุปโภคบริโภค
- ให้ ดู แ ลเรื่ อ งการเรี ย นและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จั ด ท าโครงการโรงเรี ย นพี่
โรงเรียนน้อง เป็นต้น
๕.๕ การดูแลพระบรมฉายาลักษณ์ให้สมพระเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ดูแลพระบรมฉายาลักษณ์และธงชาติให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มอบหมายผู้ดูแล
รักษา หากชารุดให้เปลี่ยนให้เหมาะสม สง่างาม และสมพระเกียรติ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจสอบพระบรมฉายาลักษณ์ที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เส้นทางที่อยู่ในพื้นที่ เช่น ถนน
เพชรเกษม ถนนมิตรภาพ ถนนสายเอเชีย เป็นต้น ซึ่งมีหลายจุดที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดูแลพระบรมราชานุ สาวรีย์และพระอนุส าวรีย์ที่เกี่ยวข้องด้ว ย พร้อมทั้งกาชับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพระบรมราชานุสาวรีย์และพระอนุสาวรีย์ตั้งอยู่ในพื้นที่
ดูแลความสะอาดและซ่อมแซมให้เกิดความเรียบร้อย
๕.๖ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยมีงบประมาณสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดแยกเรื่องน้า การศึกษา อาชีพ เมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จพระราชดาเนินไปในพื้นที่ หากโครงการเหล่านี้ใช้งบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถวายรายงานความก้าวหน้าในโครงการหรือการดาเนินงาน
ตามที่ได้พระราชทานคาแนะนาเกี่ยวกับโครงการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑) การเมืองมีเรื่องสาคัญ ๒ เรื่อง คือ การได้มาซึ่งอานาจและการใช้อานาจ ซึ่งมี
ที่มาจากการเลือกตั้ง ถ้าประชาชนไม่สนใจว่าจะเลือกใคร ก็จะได้ผู้เข้ามาสู่อานาจเช่นนี้
จึงจาเป็นต้องมีคนดีและคนเก่ง ผ่าน ๒ ฝ่าย คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้เลือกตั้ง ซึ่งเรา
สามารถสอนผู้เลือกตั้งให้เลือกคนดีและคนเก่งมาทาหน้าที่ตัวแทนและเป็นรัฐบาลที่ดี
๒) การให้นิยาม “คนดี” ต้องชัดเจนว่าควรเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม และสอนให้
ประชาชนรู้จักใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประกอบการคัดสรรนักการเมือง
ตัวแทนให้ได้
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยไม่มีเจตนาให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สนับสนุนพรรค หรือฝ่ายการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ขอให้นาเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสอนให้ประชาชนเป็น “คนดี มีคุณธรรม” และ “รู้และคิดเป็น” เพื่อเข้าใจ
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องค์ประกอบการคัดเลือก คัดสรรตัวแทนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม รวมทั้งสามารถ “คิดเอง
ทาเอง” เพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน
๗. การสร้างความ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปรองดองสมานฉันท์
กาชับให้ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยในเดือนมิถุนายน 2560
อยู่ในขั้นตอนจัดทาร่างสัญญาประชาคม มีแนวคิดดาเนินการเริ่มจากการระงับข้อขัดแย้ง
ไม่ใช้ความรุนแรง จึงเป็นที่มาการทาข้ อตกลงหรือจัดทาสัญญาประชาคมร่วมกัน ทั้งนี้
ให้คานึงถึงระเบียบ กฎหมายเป็นพื้นฐานด้วย
๘. การรักษาความ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สงบเรียบร้อยกรณี
๑) เหตุการณ์รุนแรงอาจมีที่มาจากหลายประเด็น ทั้งจากผู้ก่อความไม่สงบและ
เกิดเหตุรนุ แรงใน
การเมือง หากเกิดเหตุจะส่งผลกระทบหลายด้าน
พื้นที่
๒) ให้บูรณาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล เครื่องมือ การปฏิบัติ มาตรการการข่าว
และมาตรการเชิงรับ โดยกาชับดูแลตรวจตราพื้นที่อย่างสม่าเสมอ ทั้งพื้นที่สาคัญ พื้นที่
สาธารณะ เส้นทางสัญจร รวมถึงพื้นที่เอกชน
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1) ใช้กลไกคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเข้าประชุม
2) ซักซ้อม ทบทวน กาหนดสถานการณ์ป้องกัน โดยอาจมอบหมายให้ รอง ผอ.รมน.
ผอ.รส. ในพื้นที่ จัดทาแผน กาหนดวิธีดาเนินการ พื้นที่ รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
3) ขอความร่วมมือเอกชนเจ้าของพื้นที่ ร่วมดาเนินมาตรการป้องกันเชิงรับ เช่น
ตรวจสอบทางเข้าออก เฝ้าระวังตรวจสอบพื้นที่จอดรถ เป็นต้น
4) กรณีจังหวัดข้างเคียงเกิดเหตุการณ์รุนแรง ให้ดาเนินการตามที่ได้ซักซ้อม โดยอาจ
มอบรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ฝ่ า ยความมั่ น คงรั บ ผิ ด ชอบบั ง คั บ บั ญ ชาการเฝ้ า ระวั ง
ตรวจสอบพื้นที่ และสื่อสารระหว่างหน่วยงาน รายงานสถานการณ์ภายในจังหวัด
5) มอบหมายหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเฉพาะด้ า น เช่ น ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด
สานักงานจังหวัดที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี เป็นต้น สื่อสารชี้แจง เฝ้าระวัง สื่อทุกด้าน
รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อทาความเข้าใจกับประชาชน และป้องกันไม่ให้เกิดข่าวลือ
๙. การป้องกัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และแก้ไขปัญหา ยา
๑) ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะผู้ อ านวยการศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และ
เสพติด
ปราบปรามยาเสพติดจั งหวัด (ศอ.ปส.จ.) และนายอาเภอในฐานะผู้ อานวยการศูนย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ (ศอ.ปส.อ.) ต้องรับผิดชอบในทุกมิติ
ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา
๒) กากับดูแลการดาเนินภารกิจของท้องที่และท้องถิ่น โดยเน้นการลด Demand
side และ Supply side และอาศัยกลไกของ “ประชารัฐ” ในระดับพื้นที่ช่วยดูแล เช่น
ประชาสังคม (หมู่บ้านสีขาว หมู่บ้านปลอดยาเสพติด) เป็นต้น
3) มอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามและขับเคลื่อนดาเนินงานภายในจังหวัด พร้อม
ทบทวน สรุปปัญหาอุปสรรคเพื่อดาเนินการแก้ไขให้บรรลุตามเป้าหมาย และรายงาน
ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
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นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1) กาชับผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าประชุมศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) เพื่อติดตามผลการดาเนินการเป็นประจา (อย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง)
2) เร่งรัดแผนการคัดกรองผู้เข้าบาบัดรักษา การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด
การขยายผลหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ให้ดาเนินการตามเป้าหมายปี พ.ศ. 2560
3) กาชับป้องกันเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามแผนดาเนินการ
๑๐. การแก้ไขปัญหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แรงงาน ต่างด้าว
1) การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการทาประมงผิดกฎหมาย
การค้ามนุษย์ และ
ให้ดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาที่กาหนด
การทาประมงผิด
2) ให้จังหวัดเตรียมพื้นที่ดาเนินการ โดยให้คานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ ที่จะ
กฎหมาย
จัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว โดยกระทรวงแรงงานมีแผนที่จะจัดระเบียบพื้นที่
โซนนิ่งให้แรงงานต่างด้าวมีที่พักเป็นหลักแหล่ง ในจังหวัดเป้าหมาย ๑๓ จังหวัด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1) ให้จังหวัดเป้าหมายจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว 13 จั งหวัด จัดทา
ข้อ มู ล /ข้ อคิ ด เห็ น ประกอบการพิ จ ารณาแนวทางด าเนิ นการเพื่ อเสนอต่ อส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
- แนวทางดาเนินการ แบ่งเป็น แนวทางการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงาน
ต่างด้าว และแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่โซนนิ่งให้แรงงานต่างด้าว
- จังหวัดที่มีศักยภาพในการจัดพื้นที่โซนนิ่งให้แรงงานต่างด้าว ให้พิจารณา
เสนอพื้นที่ที่เหมาะสมการโซนนิ่งประกอบข้อคิดเห็น
2) ให้จังหวัดสมุทรสาครเตรียมพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1) เสนอแนะให้จัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ประจ าจั งหวัด ให้ มีว าระส าคัญครอบคลุ ม เรื่องยาเสพติ ด ความมั่นคง การค้ามนุษ ย์
แรงงานต่างด้าว และประมงผิดกฎหมาย
2) ในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยประจา
จังหวัด ให้มหี น่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและเข้าร่วมประชุมตามวาระ
๑๑. การดาเนินงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ของศูนย์ดารงธรรม
๑) ศูนย์ดารงธรรมเป็นกลไกที่รัฐบาลให้ความสาคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อแก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหา และให้บริการประชาชนในพื้นที่ ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และอาเภอ
ความเดือดร้อนของ
๒) กาชับ ผู้ ว่าราชการจังหวัดให้ ความใส่ ใจการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
ประชาชน
จังหวัด และอาเภอ
๓) ติดตาม เร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดและอาเภอ เรื่องที่ไม่มีความคืบหน้า ต้องเร่งรัดแก้ไข หากเรื่องใดแก้ไขได้ให้รีบ
ดาเนินการ หากเรื่องใดแก้ไม่ได้ให้ส่งต่อ พร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่าง
สม่าเสมอ
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๑๒. การจัดที่ดนิ ทา
กินให้ชมุ ชนภายใต้
นโยบายทีด่ นิ
แห่งชาติ (คทช.)

๑๓. การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก
ตามนโยบายรัฐบาล
(สัมมาชีพ/OTOP/
เศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ)

รายละเอียด
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1) ให้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบศูนย์ดารงธรรมโดยตรง เพื่อ
ตรวจสอบความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ โดยให้ลงไปติดตาม (Checklist) ว่าสามารถแก้ไข
ปัญหาไปได้แล้วกี่เรื่อง เรื่องใดไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งต่อผู้ยื่นคาร้องให้ทราบ
อย่างสม่าเสมอ
2) ให้บริหารงานบุคคลตรงตามตาแหน่งที่ส่งไปปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑) กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน ดาเนินการจัดที่ดินตามที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินกาหนด
๒) เร่ ง รั ด คณะกรรมการนโยบายที่ดิ น แห่ งชาติ ระดั บ จั งหวั ด (คทช.จัง หวั ด )
ดาเนินการจัดที่ดินทากินให้รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงมหาดไทย
นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน
๑) จังหวัดดาเนินการจัดที่ดินในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๒) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเตรียมแจ้งพื้นที่มาให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
ดาเนินการอีก ๔๒ พื้นที่ ใน ๑๙ จังหวัด
๓) กรมที่ดินเตรียมสนับสนุนการดาเนินงานจัดที่ดินฯ ของจังหวัดใน ๓ เรื่อง คือ
(๑) รูปแปลงที่ดิน ๑ : ๔,๐๐๐ (๒) จัดสรรงบประมาณที่เหลืออยู่ในปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ให้ จ านวน ๑.๓ ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดทาคาขอ
งบประมาณเพื่อจัดสรรให้ คทช.จังหวัด จานวน ๓๐.๖ ล้านบาท และ (๓) โปรแกรมการ
สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการจัดสรรคน ข้อมูลกระบวนการ
ที่ดินแต่ละประเภท ข้อมูลหลักฐานการอนุญาต ใบสาคัญต่าง ๆ เป็นต้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1) ให้มีกลไกพัฒนาคุณภาพของสิน ค้า OTOP ทั้งหมด เพื่อให้สามารถจาหน่าย
ผ่านช่องทางตลาดต่าง ๆ ได้ รวมไปถึงช่องทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
2) ให้กรมการพัฒนาชุมชนติดตามดูแลกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด
3) ให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจา
จังหวัด (คสป.จังหวัด) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด โดยมีภาคเอกชน คือ บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด จากัด เป็นผู้สนับสนุนโดยเฉพาะด้านการตลาด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อครหา
ในการหาผลประโยชน์ของภาคเอกชน
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๑) การดาเนินงานสัมมาชีพ ได้อบรมปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านละ ๑ คน จานวน
23,589 คน ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ (ชาวบ้านสอนชาวบ้าน) และเพิ่มผู้ช่วยปราชญ์
ชุมชน หมู่บ้านละ 4 คน รวมเป็น 117,945 คน เพื่อนาไปขยายผลกับประชาชนใน
หมู่บ้าน จานวน 471,780 ครัวเรือน ทั้งนี้ จะมีการสนับสนุนงบประมาณให้ครัวเรือนละ
๘๐๐ บาท เพื่อให้นาไปฝึกปฏิบัติจริง ตามกลุ่มอาชีพ 2,360 กลุ่ม
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๑๔. การสนับสนุน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC)

รายละเอียด
๒) OTOP มีจานวน 83,538 ผลิตภัณฑ์ แต่เข้าสู่ระบบคัดสรรที่ได้มาตรฐานของ
ทางราชการประมาณ ๑๕,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการ ดังนี้
- ยกระดับ OTOP ที่ยังไม่เข้าสู่มาตรฐาน
- ใช้ OTOP Trader ซึ่งมีการจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ๔๑ จังหวัด
เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างประชาชนเพื่อนาสินค้าไปขายให้กับ Modern Trade
- ยกระดับ OTOP ใน ๔ เรื่อง คือ เรื่องราว (Story) การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Design) มาตรฐานสินค้า (Certified) และระบบออนไลน์ (Online)
๓) ขอให้ ติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากเชื่ อ มโยงทั้ ง ๓ เรื่ อ ง คื อ
สัมมาชีพ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
๔) ขอให้ติดตามผลลั พธ์การดาเนินงานสัมมาชีพและการต่อยอดกลุ่มอาชีพใน
พื้นที่
๕) ขอให้ใช้งบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการพัฒนา OTOP และ
ให้ความสาคัญกับการดูแลสนับสนุนประชาชนผู้ผลิต OTOP
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑) รัฐบาลได้กาหนดพื้นที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งเป็น ๒ ระยะ รวม
๑๐ จั ง หวั ด โดยกระทรวงมหาดไทยรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการจั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ ให้
กระทรวงการคลังนาไปเปิดประมูล หรือให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนาไป
ดาเนินการ ขณะนี้กรมที่ดินอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมใน จ.เชียงราย และนราธิวาส
๒) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ในระหว่างนี้ได้มีการออกคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก โดยคณะกรรมการบริหารฯ มีหน้าที่เสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวัน ออกต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติ เช่น การพัฒ นา
เส้นทางคมนาคม การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น
๓) กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องในประเด็นผังเมือง ซึ่งตามร่างพระราชบัญญัติ
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ฯ ระบุ ว่ า หากพื้ น ที่ ใ ดได้ รั บ การประกาศเป็ น พื้ น ที่ พั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ให้ ผั ง เมื อ งในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วไม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ซึ่ ง
กระทรวงมหาดไทยได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ต่ อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วไปว่ า เนื่ อ งจาก
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น กาหนดให้ มีการใช้บั งคับผั งเมือ ง ทาให้ ร่ างพระราชบัญญั ติ
ดังกล่าวอาจขัดรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยเสนอให้มีการปรับปรุงผังเมืองแทน
๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน ๑๐ จังหวัดดาเนินการสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษไปตามภารกิจ
๕) ให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยติ ด ตามการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่ออานาจของท้องที่และท้องถิ่น โดยขอให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนา ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังจนการพัฒนาพื้นที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สบจ.สป.
ทด.
ยผ.

-20ประเด็น

๑๕. การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

รายละเอียด
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๑) การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาราคาที่
เหมาะสมเพื่อจัดซื้อที่ดินกาหนดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ จ.นราธิวาส
๒) กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างวางผังพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ๓ จังหวัดในภาพรวม คือ จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จากนั้นจะนาไปสู่
การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเพื่อรองรับการพัฒนา
๓) ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... กาหนดให้ระงับใช้
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยให้สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสามารถเสนอผังให้คณะกรรมการ
นโยบายฯ อนุมัติโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผังเมือง ซึง่ อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ
๔) ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... จะนาอานาจของ
ท้องที่และท้องถิ่นไปให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะต้องติดตามการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกั บเจ้าของ
พื้นที่ ซึ่งจะมีการเจรจาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1) ขณะนี้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้แล้ว รวมทั้งได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย
การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการคานวณต้นทุนการดาเนินการอัตราค่าธรรมเนียมใหม่จะ
อยู่ ที่ ค รั ว เรื อ นละ ๑๐๒ บาทต่ อ เดื อ น ทั้ ง นี้ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเดิ ม ซึ่ ง กระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้กาหนดมีอัตราไม่เกินครัวเรือนละ ๔๐ บาทต่อเดือน ขณะนี้รัฐบาลยัง
ไม่ได้มีการบังคับเก็บอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ แต่ให้สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวกับประชาชนก่อน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ เตรียมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทาง
การดาเนินงานในเรื่องดังกล่าว
๒) กระทรวงมหาดไทยกาหนดแนวทางการจัดการขยะตั้งแต่ครัวเรือน (๓R) การแยก
ขยะ การขนขยะ ไปจนถึงการกาจัด (การเผา แปรรูป) ซึ่งในการแยกขยะจะทาให้ประชาชน
ต้องซื้อถังขยะเพิ่ ม การจัดเก็บต้องแยกประเภทขยะ พื้นที่สาธารณะต้องตั้งถังขยะแยก
ประเภท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้กาหนดมาตรการเพื่อให้มีผลกระทบต่อภาระทาง
การเงินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้น้อยที่สุดต่อไป
๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทาแผนบริหารจัดการขยะ
และแผนปฏิบัติการ“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.
2559 – 2560) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการตามแผนดังกล่าวด้วย
๔) การกาจัดขยะจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การแปรรูปเป็นพลังงาน
เป็นต้น ซึ่งจะมีการกาหนด Cluster พื้นที่ดาเนินการ ภายใต้หลักการ “ขยะต้องจบใน
จังหวัดตนเอง” หากต้องกาจัดข้ามจังหวัดต้องได้รับความยินยอมจากจังหวัดข้างเคียง
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รายละเอียด

โดยจะเชื่อมต่อการรับซื้อไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่สามารถเข้าไปร่วมทุนดาเนินการและจัดส่งไฟฟ้าให้ตามกาหนดวันจ่ายไฟฟ้ าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Scheduled Commercial Operation Date :
SCOD)
๕) กากับ ดูแลการจั ดการขยะและการสร้างโรงไฟฟ้าของหน่ว ยงานในภูมิภ าค
ท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๖) ดูแลพื้นที่สาธารณะทั้งหมดในจังหวัดให้สะอาดเรียบร้อยผ่านกลไกต่าง ๆ ในพื้นที่
เช่น อาเภอ ท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน เป็นต้น
๑๖. การแก้ไขปัญหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
น้าเสีย
1) ปัญหาน้าเสียเป็นความท้าทาย ซึ่งจะส่งผลเสียอย่างชัดเจนในอนาคต เนื่องจาก
น้าเสียในปัจจุบันไหลลงสู่ทะเลโดยไม่ได้มีการบาบัด
2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
รองปลั ดกระทรวงมหาดไทย ศึกษาแนวทางการดาเนินงาน ภายหลั งจากที่องค์การ
จั ด การน้ าเสี ย (อจน.) ซึ่ ง เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม จะโอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีข้อเสนอทางหนึ่งให้ อจน. ดูแล
การจัดการน้าเสียในภาพรวมทั้งประเทศในลักษณะการสร้างโรงบาบัดน้าเสียระดับชุมชน
(Local Treatment) ซึ่งจะทยอยดาเนินการก่อสร้าง ในลักษณะรัฐบาลลงทุนก่อสร้าง
และ อจน. รับผิดชอบบริหารจัดการและบารุงรักษา
๑๗. การบูรณาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แก้ไขปัญหา
๑) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาและวัชพืช ผั กตบชวา มี กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิ การและผั งเมืองเป็นฝ่ า ยเลขานุการ
รับผิดชอบ กาหนดมาตรการประกอบด้วย (๑) การเก็บใหญ่ โดยใช้เครื่องจักรจั ดเก็บ
ผั ก ตบชวาในแหล่ งน้ าขนาดใหญ่ เช่ น เขื่ อ น เป็ นต้ น และ (๒) การเก็ บเล็ ก โดยให้
กรมการปกครองจัดตั้งชุมชนคนริมน้าดาเนินการจัดเก็บผักตบชวาในพื้นที่ของตนเอง
โดยจะมีการ Kick Off ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จะจั ดซื้อ เรือท้ องแบนพร้อ มสนับ สนุนงบประมาณเพื่อให้ ชุมชน
คนริมน้าใช้ในการจัดเก็บ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
๒) ให้ดาเนินการจัดตั้งชุมชนคนริมน้าในพื้นที่ และดาเนินการจัดเก็บผักตบชวา
ทั้งนี้ ระหว่างรอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดซื้อเรือท้องแบน ให้อาศัยเรือที่มีอยู่ใน
พื้นที่ดาเนินการไปก่อน
18. การจัดทา ผัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมืองรวมจังหวัด
๑) กระทรวงมหาดไทยได้ จั ด ท าผั ง เมื อ งรวมและได้ ป ระกาศใช้ เ ป็ น กฎหมาย
ทั้งหมด 73 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งมีผั งเมืองที่บังคั บใช้ตามกฎหมายอาทิเช่น ผั ง
ประเทศ ผั ง ภาค ผั ง จั ง หวั ด เป็ น ต้ น และมี ก ลไกให้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ได้ ง่ า ยขึ้ น ใน
พระราชบัญญัติฉบับใหม่
๒) รั ฐ บาลมีน โยบายให้ กรมโยธาและผั งเมืองจัดทาผั งเมือ งโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) อาทิเช่น ถนน อ่างเก็บน้า ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น
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๓) สืบ เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา รั ฐบาลมีนโยบายให้ มีการวางแผน
จัดการน้าและกาหนดเส้นทางการระบายน้าหรือฟลัดเวย์ รวมทั้งจัดทาแผนงาน/โครงการ
ที่สอดคล้องกับกรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) และให้
นาแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้าไปบรรจุไว้ในผังเมืองรวมของ
จังหวัดในอนาคตด้วย
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทยได้ของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อการวางแผนผังเมืองบริหารจัดการน้าใน 7 จังหวัด 4 ลุ่มน้า ประกอบด้วย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และนราธิวาส และงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะดาเนินการในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและ
ภาคกลาง รวมทั้ง จ.สุโขทัย และกาแพงเพชร ที่เป็นลุ่มน้าก่อนรวมกันเป็นแม่น้าเจ้าพระยา
ในส่ ว นของภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผ ลกระทบในเรื่องความรุนแรงของน้าท่ว ม
น้อยกว่าภาคอื่น ๆ จะขอเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19. การเตรียมความ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมในการจัดการ
1) ให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวัดทาหน้ าที่กากับดูแลเหตุการณ์ในพื้นที่ในการจัดการ
สาธารณภัยในพืน้ ที่ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมทั้งหมด อาทิเช่น ระบบแจ้ งเตือนภัย
ระบบเผชิญเหตุ หอกระจายข่าว เป็นต้น
๒๐. การรณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ป้องกันและลด
๑) ประเทศไทยในช่วงวันธรรมดามีการเสียชีวิตประมาณ 30 กว่าคน/วัน และ
อุบตั เิ หตุทางถนน
ช่วงเทศกาลมีการเสียชีวิตประมาณ 50 กว่าคน/วัน รวมทั้งมีการใช้รถมากขึ้นประมาณ
7 - 10 เท่า/วัน ทาให้มยี อดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 3 ของโลก
๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรณรงค์การลดอุบัติเหตุตลอดปี และกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กวดขัน ป้องกันผู้ที่เมาแล้วขับรถ และการขับรถไม่เคารพกฎจราจร
๒๑. โครงการ
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส่งเสริมและสร้าง
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทาแผนภาคปี 2561 ซึ่งจะต้องชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
ความเข้มแข็งให้กบั
งบประมาณ สภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ ในช่ วงกลางเดื อนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้ และทาง
เศรษฐกิจ
คณะกรรมาธิการงบประมาณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ขอรายละเอียดของงบประมาณ
ภายในประเทศ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาก่อหนี้
(Local Economy) ผูกพันในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และรายงานความคืบหน้าแผนการเบิกจ่ายในแต่ละ
เดือนให้คณะกรรมาธิการงบประมาณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ ส่วนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะมีการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1) ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในการวางโครงการที่ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทักท้วง กระทรวงมหาดไทยพยายามแก้ไขปัญหาให้ทางจังหวัด โดยแก้ไขกับกรมบัญชีกลาง
2) ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องพื้นทีแ่ ต่มีความจาเป็น ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
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3) กระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอยกเว้น (Waive)
กฎหมายของกลุ่มจังหวัดและ กนจ. บางประเด็นซึ่งไม่เปิดช่องทางให้
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1) ตรวจสอบรายละเอียดของแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีสามารถตอบโจทย์
ของปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่
2) พิจารณาวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาจังหวัดมีการพัฒนาไปในด้านใด
3) พิจารณาว่าหน่วยงานที่เสนอมีหน้าที่ในเรื่องนั้นหรือไม่
๒๒. ตลาดชุมชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนตลาดชุมชนเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ให้เศรษฐกิจ
ฐานรากเกิดหมุนเวียนและเกิดผลกระทบทวีคูณ (Multiple Effects) ในระบบเศรษฐกิจ
๒๓. โครงสร้าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พื้นฐาน (ถนนใน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกากับติดตามดูแลพื้นที่ที่มีปัญหาเรื้อรัง โดยใช้กลไกทาง
หมูบ่ า้ นและท้องถิน่ ) ปกครองและก ากั บ ดู แ ลในพื้ น ที่ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สภาพพื้ น ที่ ใ ห้ ดี ขึ้ น และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาทันที
๒๔. สาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โทรคมนาคม
ให้การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ประสานงานกับผู้ประกอบการ
ให้เก็บสายสื่อสารให้เรียบร้อย ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดประชุมผู้ ประกอบการและการไฟฟ้าส่ว นภูมิภาคภายใน
จังหวัด เพื่อหารือแนวทางจัดระเบียบสายสื่อสาร
นายดุษฎี ลิ่มทอง รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยประชุมผู้ ประกอบการและการไฟฟ้าส่ว นภูมิภาค
ภายในจังหวัด เพื่อหารือแนวทางจัดระเบียบสายสื่อสาร
๒๕. การแก้ไขปัญหา
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดชายแดน
1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการทางานทั้งคนและงบประมาณให้คุ้มค่า
ภาคใต้
โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตหรืองานสังคม เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความสมานฉันท์
ของประชาชน เน้นการลงไปในพื้นที่
2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวกลางในการสร้างความแนบแน่นระหว่างพลเรือน
ตารวจ ทหาร
3) ฝ่ายปกครองต้องมีข้อมูลที่แม่นยา สามารถตอบคาถามและชี้แจงได้อย่างมีเหตุ
มีผล รอบด้าน และครบถ้วน
4) การตั้งชุดคุ้มครองตาบล (ชคต.) ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ผบ.ชก.) นายอาเภอ และทหารต้องประชุมหารือกัน ในเรื่องจุดที่ต้องตั้ง
ชคต. โดยต้องสามารถชี้แจงถึงจุดดีจุดด้อยทางยุทธศาสตร์ได้อย่างมีเหตุมีผล รอบด้าน
และครบถ้วน
5) ให้ใช้งบประมาณทั้ง ๔ แหล่ง ในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

พช.
อต.
สถ.

กฟน.
กฟภ.

ปค.
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รายละเอียด

๒๖. การมอบอานาจ

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบอานาจดาเนินการ
ตามอานาจที่ได้รับมอบไป อาทิเช่น การอนุญาตดูดทราย การตั้งสถานบริการ และการให้
สัญชาติ ซึ่งทั้ง 3 เรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งสิ้น และจัดประชุมติดตามกากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดควรแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑) ให้ ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด และอ าเภอเป็ น สถานที่ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ประชาชน โดยรับฟังความคิดเห็นเฉพาะที่ศูนย์ดารงธรรมเท่านั้น ไม่รับช่องทางอื่น ๆ
๒) ยังไม่กาหนดระยะเวลาว่าการรับฟังความคิดเห็น จะสิ้นสุดเมื่อใด แต่จะต้องมี
การสรุปผลทุก ๑๐ วัน
๓) จังหวัดไม่ต้องอธิบายความในข้อคาถาม แต่ให้ทาหน้าที่รับฟังความคิดเห็นแล้ว
สรุปและรายงานมายังกระทรวงมหาดไทย โดยระบุว่ามีใคร เสนออะไร อย่างไรบ้าง
๔) ประชาชนที่มาแสดงความคิดเห็นต้องยืนยันตนเองด้วยเลขประจาตัวประชาชน
๑๓ หลัก
๕) กระทรวงมหาดไทยจะจัดทาแบบฟอร์ม และรายละเอียดแจ้งจังหวัดให้ทราบ
ต่อไป

๒๗. การแต่งกาย
๒๘. คาถาม ๔ ข้อ
ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กพร.สป.

กจ.สป.
สตร.สป.
ปค.

สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๓๐ น.

