สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาล และภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้นาเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑ รัฐบาลมีแนวทางในการใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบกาหนดทิศทาง
การพั ฒ นาประเทศ โดยกาหนดยุท ธศาสตร์ช าติและการปฏิรูปประเทศไว้ใน
รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ.แผนและ
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติเมื่ อ วัน ที่ ๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ เห็ น ชอบร่ าง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรีได้ เสนอสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งตามมาตรา ๒๘ (๙)
แห่ง พ.ร.บ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะรัฐมนตรี และมาตรา ๒๘ (๑๐) ให้นายกรัฐมนตรีนา
ร่างยุทธศาสตร์ชาติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๓ เมื่ อ มี พ ระบรมราชโองการประกาศใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ล้ ว
ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติแต่ละด้านจัดทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง นี้ แผนแม่ บ ทที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผล
ผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
๑.๔ เมื่อจัดทาแผนแม่บทแล้วเสร็จ จะนาไปสู่การจัดทานโยบายรัฐบาล
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ และนโยบายความมั่ น คงแห่ งชาติ
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ทั้ ง นี้ การจั ด ทาแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น/กระทรวง/จั ง หวั ด ขอให้ ร อ
ความชัดเจนจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. แผนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดทาแผนงาน/
โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน แล้วส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใน ๓ เดือน ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- ส่วนราชการทุก
ส่วนราชการ
- หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน
- อาเภอทุกอาเภอ
- อปท.ทุกแห่ง

- ส่วนราชการทุก
ส่วนราชการ
- หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจทุก
หน่วยงาน

ผู้นาเสนอ

เลขาธิการมูลนิธิ
อุทกพัฒน์
และประธาน
กรรมการปฏิรูป
ประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(นายรอยล
จิตรดอน)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดังนั้น ขอให้กระทรวงมหาดไทยนาเสนอแผนการปฏิรูปประเทศ และ - อาเภอทุกอาเภอ
แผนแม่บ ทที่เกี่ ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ - อปท.ทุกแห่ง
เพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- สนจ.ปจ.
๔. การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล ที่ผ่านมาสานักนายกรัฐมนตรี (ก.ยุทธศาสตร์ฯ)
ได้จัดทาโครงการ Government Communication Channel (GCC) ผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) แต่จากัดสมาชิกเฉพาะข้าราชการทุกกระทรวงทั้งใน - สนจ.ปจ.
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเท่านั้น ดังนั้น ขอให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการ ดังนี้ (ก.ยุทธศาสตร์ฯ)
๔.๑ พิจารณาจัดทาโครงข่าย ช่องทาง และเนื้อหาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
ในการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารที่สาคัญไปยังผู้ปกครองท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปค.จ.
๔.๒ พิจารณาจัดทาโครงข่ายการติดต่อสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย (งานป้องกัน)
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ ให้นาเรียนระบบการติดต่อสื่อสารที่มีอยู่
ในปัจจุบันให้ทราบด้วย
- สนจ.ปจ.
(ก.อานวยการ)
ประเด็น/รายละเอียด

สารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ประกอบด้วย ๑) การจัดการน้าอุปโภคบริโภค ๒) การสร้าง
ความมั่นคงของน้าภาคการผลิต ๓) การจัดการน้าท่วมและอุทกภัย ๔) การจัดการ
คุณภาพน้า ๕) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย
ของดิน และ ๖) การบริหารจัดการ
๑.๒ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่ งชาติ
(กนช.) ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ เมื่อวันที่
๔ มิถุน ายน ๒๕๖๑ โดยเน้นให้ ภ าคส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและ
ทราบถึงสถานการณ์น้า และแนวทางการบริหารจัดการน้าภาพรวมของประเทศ
ภายใต้การมีส่วนร่วมและการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านทรัพยากรน้า
๑.๓ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าโดยกระทรวงมหาดไทย
ประกอบด้วย ๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ เช่น เตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์น้าหลาก กาหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วม จัดทาแผนปฏิบัติงาน
บริหารจัดการน้า เป็นต้น ๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน้าที่ใช้มาตรการ
ทางผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (ผังการระบายน้าใน ๒๕ ลุ่มน้าหลัก)
๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่สารวจเพื่อจัดทาบัญชีอ่างเก็บน้าใน
พื้นที่ และ ๔) ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่สร้างการรั บรู้
และเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าของรัฐบาล

- สนง.ทสจ.ปจ.
- โครงการ
ชลประทาน ปจ.
- สนง.ทรัพยากรน้า
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- สนง.ปภ.จ.ปจ.
- สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จ.ปจ.
- สนง.สถจ.ปจ.
- ส่วนราชการ
หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
มท.

ผู้นาเสนอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๑.๔ แผนปฏิรูป ประเทศด้านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม - สนง.ทสจ.ปจ.
กาหนดให้มีการปฏิรูปเรื่องทรัพยากรน้า โดยให้เร่งรัดจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลน้าระดับ
จังหวัด
๑.๕ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ๑) การควบคุมการใช้ประโยชน์ - สนง.โยธาธิการ
ที่ดิน ได้แก่ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘) พ.ร.บ. และผังเมือง จ.ปจ.
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ.จัดรูป - สนง.สถจ.ปจ.
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒) การบริหารจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ พ.ร.บ. - การประปาส่วน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓) การจัดการน้าอุปโภคบริโภค ภูมิภาค สาขา ปจ.
ได้แก่ พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. โครงสร้างและหน้าที่ภารกิจหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด
๒.๑ โครงสร้างการบูรณาการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ - สนง.ปภ.จ.ปจ.
สิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด จากระดับบนลงล่าง ประกอบด้วย ๑) กลไกสนับสนุน - สนง.โยธาธิการ
การบริห ารในภาวะวิกฤต (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/จังหวัด) เช่น และผังเมือง จ.ปจ.
การบริหารจัดการน้าท่วม การลดความเสียหายทางด้านการเกษตร การลดขนาด - สนง.สถจ.ปจ.
ความเสี ย หาย เป็ น ต้น ๒) กลไกสนั บ สนุ นการด าเนิ น การ (อปท./หน่ ว ยงาน - อปท.ทุกแห่ง
รับผิดชอบอื่น) เช่น การวางแผนโครงการพัฒ นาแหล่งน้า การบริหารแหล่งน้า
ส ารอง/แก้ ม ลิ ง เป็ น ต้ น ๓) คลั งข้ อ มู ล น้ าและภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ (สถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก.) เช่น
อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สาธารณูปโภค เป็นต้น และ ๔) ข้อมูลระดับท้องถิ่น (อปท.)
เช่น แหล่งน้าขนาดเล็ก ระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้า เป็นต้น
๒.๒ ยุทธศาสตร์ศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัด ๖ ด้าน ประกอบด้วย - สนง.ทสจ.ปจ.
๑) ด้านบริหารจัดการข้อมูล ๒) ด้านบริหารแหล่งน้า ๓) ด้านบริหารจัดการพื้นที่ - สนง.กสจ.ปจ.
เสี่ยงภัย ๔) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
๕) ด้านบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ ๖) ด้านงานโครงการเฉพาะกิจ
๒.๓ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานในหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ๑) สสนก. - สนง.ทสจ.ปจ.
มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและให้คาปรึกษา ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ - สนง.สถจ.ปจ.
บริหารจัดการข้อมูล ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ มีห น้าที่ตรวจสอบ - อปท.ทุกแห่ง
ติดตามข้อมูล ๔) จังหวัด มีหน้าที่บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติ และ
๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่บัญชาการ
๒.๔ โครงสร้างบุคลากรประจาหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ๑) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฯ - สนง.ทสจ.ปจ.
๑ คน ๒) ที ม ที่ ป รึ ก ษาติ ด ตามและวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ น้ า ๓) เจ้ า หน้ า ที่
บริหารงานหน่วยปฏิบัติการฯ ๒ คน และ ๔) เจ้าหนาที่ธุรการ-ประสานงาน ๑ คน
๓. การใช้งานสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นความร่วมมือระหว่าง สสนก. จังหวัด/อบจ. และสานักงานป้องกัน - สนง.ทสจ.ปจ.
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในการใช้สารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็น/รายละเอียด
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และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั ดการสถานการณ์ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต ประกอบด้วย ๑) การบริห ารการพัฒ นาท้องถิ่น ๒) การ
บริหารภัยพิบัติ และ ๓) การประสานการบริหารร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้าของประเทศ
๔. ตัวอย่างการดาเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้าเชิงพื้นที่
๔.๑ จังหวัดแพร่ มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัดแพร่ โดยบริหาร
จัดการน้าแบบ DSLMM ประกอบด้วย Demand (การใช้น้ า) Supply (น้าต้นทุ น)
Logistic (ผังน้า) Money (งบประมาณด้านน้า) และ Management (บริหาร
จัดการน้า) ซึ่งเน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน โดยใช้ผังน้าเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ มีตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการฟื้นฟูอ่างเก็บน้า
แม่จั๊วะ โดยมีการขุดลอกตะกอนและเพิ่มปริมาณกักเก็บน้าในรูปแบบแก้มลิ ง
เป็นต้น
๔.๒ จั งหวัด พิ จิ ต ร มี ก ารจัด ตั้ งศู น ย์บ ริห ารจั ด การน้ าจั งหวัด พิ จิ ต ร
รวมทั้งจัดทาผังน้าเส้นหลัก (แม่น้ายมและแม่น้าน่าน) เพื่อบริหารจัดการน้าใน
ภาพรวม
๔.๓ จังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
เช่น การฟื้นฟูลุ่มน้าลาเชียงไกรทั้งระบบ เป็นต้น
๔.๔ จังหวัดสระบุรี มีการจัดทาแผนที่น้าระดับตาบลที่ตาบลวิหารแดง
อาเภอวิหารแดง และการพัฒนาบึงหนองโพธิ์
๔.๕ จังหวัดลาปาง มีการจัดทาเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัดลาปาง
๔.๖ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ ชุมชนบ้านลิ่มทอง ตาบลหนองโบสถ์ อาเภอนางรอง
๔.๗ จังหวัดขอนแก่น มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ ชุมชนป่าภูถ้า ภูกระแต ตาบลแวงน้อย อาเภอแวงน้อย
๔.๘ จังหวัดปทุมธานี มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ คลองรังสิต อาเภอหนองเสือ
๕. พื้นที่พร้อมขยายผลจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ระยะที่ ๑ โดยกระทรวงมหาดไทย
๕.๑ กาหนดพื้นที่พร้อมขยายผล จานวน ๓๖ จังหวัด ประกอบด้วย
๑) ศูน ย์ บ ริห ารจัดการน้านาร่อง จานวน ๔ จังหวัด ได้แก่ แพร่
พิจิตร พะเยา และสุโขทัย
๒) ศูนย์บริหารจัดการน้า โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน - อบจ.ปจ.
๓๒ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลาภู สุราษฎร์ธานี ลาพูน อุบลราชธานี
ตาก สุพรรณบุรี เชียงใหม่ น่าน ระยอง อุทัยธานี พัทลุง ชุมพร สุรินทร์ สกลนคร
ชลบุ รี ลพบุ รี พั งงา ศรี ส ะเกษ กระบี่ ยะลา ปั ต ตานี ปราจี น บุ รี พิ ษ ณุ โ ลก
พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม ราชบุรี ตรัง สมุทรสงคราม สงขลา ชัยภูมิ และ
สตูล
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๕.๒ แผนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑) จัดตั้งคณะทางานสาหรับหน่วยปฏิบัติการฯ
๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการฯ
๓) ติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการน้าสาหรับภาวะปกติและวิกฤต
๔) ฝึ ก อบรม/พั ฒ นาศั ก ยภาพการใช้ งานระบบเว็บ ไซต์ /ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และ GPS/ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
๕) ติดตามและประเมินผลจากสถานการณ์จริง
๖) บารุงรักษาระบบ
๖. เอกสารประกอบการประชุม
สสนก. มีเอกสารประกอบการประชุมสาหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้ - สนง.ทสจ.ปจ.
ประโยชน์ ในการจั ด ตั้ งและขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร
สารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาศัยกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับ
จังหวัด โดยพิจารณาด้านการจัดตั้งโครงสร้างและงบประมาณบริห ารจัดการ
ทั้งนี้ ให้ สสนก. ทาหน้าที่สนับสนุนข้อมูลการดาเนินงานดังกล่าว
- ในการจั ดตั้งหน่ วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม ระดับ จั งหวัด ขอให้ พิ จารณาดาเนิ นการในรายละเอี ยดและการ
ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบเครื่อ งแม่ ข่ าย (Server) ของจั งหวั ด โดยอาจใช้ รู ป แบบ
คณะกรรมการ/คณะทางาน ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมข้อมูล คณะทางาน และการจัดทาแผน
เพื่ อขับ เคลื่ อนการดาเนิ นงานของหน่ว ยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด
- ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการจัดการน้าอุปโภคบริโภค
นอกจากระบบประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว
ควรเพิ่มระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบารุงรักษา
ระบบประปาหมูบ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘
รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายนิสิต
จันทร์สมวงศ์)

- อบจ.ปจ.

- อบจ.ปจ.
- การประปาส่วน
ภูมิภาค ปจ.

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๑.๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดประชุมพิจารณางบประมาณตั้งแต่ - สนจ.ปจ.
วันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด (ก.ยุทศาสตร์ฯ)
มาชี้แจง ซึ่งอาจจะมีการซักถามเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
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ประเด็น/รายละเอียด
๑.๓ ข้อมูลผลเบิกจ่ายภาพรวมจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่ายจานวน ๘,๑๐๓.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๑
จาแนกเป็น (๑) จังหวัด จานวน ๗,๒๕๒.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๕
และ (๒) กลุ่มจังหวัด จานวน ๘๕๐.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๖ ดังนั้น
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว
๒. การขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณปรั บ ปรุ ง หรื อ ซ่ อ มแซมของ
ส่วนราชการ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยมี งบประมาณเหลื อจ่ ายสนั บสนุ น
จังหวัดได้จานวนหนึ่งเท่าที่จาเป็นเท่านั้น ดังนั้น ขอให้จังหวัดที่มีความจาเป็นต้อง
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ดาเนินการ
ขอตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ
๓. ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
๓.๑ ขอให้หน่วยงานที่มีกฎหมายในความรับผิดชอบพิจารณาปรับปรุง
ให้มีความทันสมัย ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชน ลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาต
๓.๒ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างขอกาหนดตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนและบูรณาการ
การทางานในระดับพื้นที่
๔. โครงการตลาดประชารัฐ
กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ประสานกับ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด เพื่อกากับดูแล
ตลาดประชารัฐในการสนับสนุนการระบายสินค้าทางการเกษตรล้นตลาด และ
พิจารณาใช้ Modern Trade เป็นแนวทางช่วยเหลือในการทางาน

รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายประยูร
รัตนเสนีย์)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- สนง.คลัง จ.ปจ.

- สนจ.ปจ.
(ก.ยุทธศาสตร์ฯ)

- สนจ.ปจ.
(ก.อานวยการ)

- สนง.พช.จ.ปจ.
- สนง.พช.จ.ปจ.
- สนง.พณ.จ.ปจ.

๑. การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจาศูนย์ดารงธรรม
ศดธ.จ.
จังหวัดดาเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้
ศดธ.อ.
มีความถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยจะมีการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานศูนย์ดารงธรรม ผู้อานวยการ
กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลและตัวชี้วัดของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
๒. การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย - ศอ.ปส.จ.ปจ.
สานักงาน ป.ป.ส. ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) พิจารณานาข้อมูล จาก
ผลการสารวจข้อมูลปั ญหายาเสพติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มากาหนดเป็น
เป้าหมายในแผนปฏิบัติการรองรับคาสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๑ เรื่อง แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี ๒๕๖๑
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๓. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับจังหวัดชายแดน
๓.๑ กระทรวงมหาดไทยได้ร ายงานผลการดาเนิน กิจ กรรมกระชับ
ความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้านในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ น ายกรั ฐ มนตรีรั บ ทราบ ซึ่ งจั งหวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนและจั ง หวั ด
เชีย งรายมี การจั ดกิจกรรมฯ มากที่สุดตามล าดับ ทั้งนี้ ขอให้ จังหวัดพิจารณา
ดาเนินกิจกรรม/โครงการกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่น
ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้เน้นความเข้าใจการปกป้องเขตแดน
กฎหมาย และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน จึงขอให้จังหวัดกาชับกลไก
ในพื้นที่ชายแดน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น ช่วยสอดส่องดูแล และขอความร่วมมือทาความเข้าใจ
กับประชาชนตามแนวชายแดนให้ช่วยดูแลรักษาเส้นเขตแดนและหลักเขตแดน
ในพื้นที่
๔. การประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจาประเทศเพื่อนบ้านกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้กาหนดจัดการประชุม
เอกอั ครราชทู ต/กงสุ ล ใหญ่ ป ระจาประเทศเพื่ อ นบ้านกับ ผู้ ว่าราชการจั งหวัด
ชายแดน หั วข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒ นาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน กับผู้บริหาร
ของกระทรวงการต่างประเทศและหน่ วยงานภายนอก โดยจะกราบเรียนเชิ ญ
นายกรัฐมนตรีเป็ น ประธานรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายและ
กลไกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและเศรษฐกิจตามแนวชายแดนด้วย
ดังนั้น ขอให้จังหวัดชายแดนเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่
ชายแดน อาทิ ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ บริ เวณ
พื้นที่ชายแดน ภาพรวมความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับจังหวัด
ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน
๕. การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P - Move)
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในระดับพื้นที่ โดยที่ผ่านมา
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ (กขป.๕) จะมีการติดตามประเด็นดังกล่าวเป็นประจา
ทุกเดือน
๖. การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่สาคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เป็ น ต้น หรือผลการด าเนินงานอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่ อสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจของประชาชนอย่างทั่ว ถึง ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้า
เจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ประเด็นดังกล่าว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่เป็นเป้าหมาย

จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่เป็นเป้าหมาย

จังหวัดเป้าหมาย

- ปค.จ.ปจ.
(งานป้องกัน
จังหวัด)
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายศุภชัย
เอี่ยมสุวรรณ)

การขับเคลื่อนการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)
ในระดับจังหวัด
ปัจจุบันมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัด หรือหน่ว ย- - สนจ.ปจ.
การปกครองของต่างประเทศแล้ว จานวน ๘๑ คู่ ๓๘ จังหวัด และอยู่ระหว่าง - สนง.พณ.จ.
การดาเนินการ จานวน ๔๕ คู่ ๒๑ จังหวัด
๑. ขอให้จังหวัดที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องพิจารณา
ความเหมาะสมของหน่วยการปกครองให้เทียบเท่าระดับจังหวัด
๒. ขอให้ จังหวัดใช้ร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสั มพั นธ์
เมืองพี่เมือ งน้อ งมาตรฐานที่ก ระทรวงการต่างประเทศได้ต กลงและจัด ทาไว้
เป็น หลัก โดยก่อนการลงนามต้องส่งร่างดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ทั้งนี้ หากมีการตกลงที่แตกต่างจากร่างมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ กระทรวงมหาดไทยจะต้องส่งร่างให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาก่อน
๓. สาหรับจังหวัดที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องไปแล้ว ขอให้ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ที่กาหนดไว้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์
แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับ
ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ใ นการปรั บ ปรุ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกั บ
หลั กเกณฑ์ และแนวทางปฏิ บัติในการสถาปนาความสั มพันธ์เมืองพี่เมืองน้ อง
(Sister City) ที่ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการอ้างอิงและถือปฏิบัติ ประกอบกับ
บางฉบั บ มีความซ้าซ้อน หากผลเป็นประการใดจะได้แจ้งให้ จังหวัดถือปฏิบั ติ
ต่อไป รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ให้กับจังหวัดชายแดนด้วย

รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายบุญธรรม
เลิศสุขีเกษม)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๑. ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ให้การต้อนรับ
คณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการลงพื้นที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๒. การลงพื้นที่ครั้งที่ ๔ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว โดยเน้น
๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การประเมินความเข้มแข็งชุมชนที่ทีมตาบลลงพื้นที่ดาเนินการ
(๒) การบันทึกข้อมูลลงระบบ ซึ่งทางบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบดาเนินการจัดทาหน้าบันทึกข้อมูล และ
จะแจ้งให้จังหวัดทราบ โดยให้นักศึกษาที่จ้างตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนช่วยบันทึก
ข้อมูล ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับเก็บข้อมูล (Server) ทางกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานเก็บข้อมูล
๓. การเบิ กจ่ ายงบประมาณในการลงพื้ นที่ ครั้งที่ ๓ ของที มขับเคลื่ อนฯ
ระดับตาบล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการงบประมาณที่อยู่ภายในจังหวัด
ประกอบด้วย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด

- ปค.จ.ปจ.
- สนง.พช.จ.ปจ.
- สนง.สถิติ จ.ปจ.
- อาเภอทุกอาเภอ
- บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน)

- ปค.จ.ปจ.
- สนง.พช.จ.ปจ.
- อาเภอทุกอาเภอ
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แบบบูรณาการ (CEO) งบประมาณสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อน
นโยบายในระดับอาเภอและท้องที่ และงบประมาณอื่น ๆ เช่น งบประมาณเหลือ
จากการลงพื้ น ที่ ค รั้ งที่ ๑ ครั้ ง ที่ ๒ และเงิ น นอกงบประมาณ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้
กระทรวงมหาดไทยจะได้โอนจัดสรรคืนงบประมาณลงไป
๔. การติดตามประเมินผลการสร้างการรับรู้ และการดาเนินโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนในภาพรวม สานักนโยบายและแผน สป. และสถาบันดารงราชานุภาพ สป.
อยู่ระหว่างจัดทาขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โดยจะใช้กลไก
นักศึกษาในการจัดเก็บข้อมูล
๕. การสื่อสารให้ประชาชนรับรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ฐานรากในพื้น ที่ตามโครงการไทยนิย ม ยั่งยืน (หมู่บ้า น/ชุมชนละ
๒๐๐,๐๐๐ บาท) โดยให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดช่วยนาเสนอข่าว เผยแพร่ภายใน
จังหวัด และรวบรวมส่งให้กองสารนิเทศ สป. เผยแพร่การดาเนินงานในภาพรวม
ของกระทรวง เพื่อสร้างการรับรู้ว่าโครงการนี้มาจากความต้องการของประชาชน
โดยตรง รวมทั้งให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด กาชับ กากับผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ
๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยคณะกรรมการพัฒ นาเกษตร
อิน ทรี ย์ แ ห่ งชาติ ขอความร่ว มมื อกระทรวงมหาดไทยให้ ผู้ ว่าราชการจังหวั ด
ดาเนิ น การขับ เคลื่อนเกษตรอิน ทรีย์ภ ายใต้กลุ่มจังหวัด ซึ่ง กษ. ได้คัดเลื อ ก
กลุ่มจังหวัด ๑๓ กลุ่มจังหวัด ๕๖ จังหวัด ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาการเกษตรอินทรีย์แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งรายละเอียด
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. ได้ดาเนินการส่งให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบ เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และผู้นา
เกษตรกร มารับมอบแนวทางต่อไป
๗. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒ นาคุณภาพชีวิต ผลการลงพื้นที่
สัมภาษณ์จาแนกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ และ (๒) กลุ่มที่ไม่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพ โดย ๓ ลาดับแรก
ที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มทางานที่มีนายจ้าง และกลุ่มทางานอิสระ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.) จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน และหน่ว ยงานต่า ง ๆ
ดาเนินการต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ปค.จ.ปจ.
(งานป้องกัน
จังหวัด)

- สนง.กสจ.ปจ.
- สนง.กษ.จ.ปจ.
- สนง.สหกรณ์
จ.ปจ.

- สนง.พช.จ.ปจ.
- ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ.ปจ.

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ให้จัดทา VTR อธิบายผลการดาเนินงานทุกเรื่องภายใต้โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทราบ ในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
- ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ทุ ก จั งหวั ด เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ก ารด าเนิ น - ปค.จ.ปจ.
โครงการไทยนิ ย ม ยั่ งยื น โดยให้ ป ระชาชนเป็ นตั ว แทนน าเสนอว่า เหตุใดจึ ง (งานป้องกัน
เสนอ/จั ดทาโครงการดังกล่ าว เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เป็ นต้น เนื่ องจากเป็ น จังหวัด)

ผู้นาเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (หมู่บ้าน/
ชุ ม ชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) เน้ น ย้ าการเสนอและจั ด ท าโครงการฯ โดยให้
ความสาคัญ กับ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และเป็นความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งดาเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
- ให้มีการร่วมมือจัดตั้งหมู่บ้านตัวอย่าง เช่น หมู่บ้านที่ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ในการลงพื้นที่สร้าง
การรับรู้ครั้งที่ ๔
- ติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการกองทุนหมู่บ้าน และสรุปแผนงาน/
โครงการให้ทราบด้วย
- ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง เป็นต้น
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินโครงการในภาพรวม และสรุปผลโครงการ
ที่ใช้งบประมาณอื่น ๆ ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ให้ประชาชนได้รับทราบ

อธิบดีกรมการ
ปกครอง
(ร.ต.ท. อาทิตย์
บุญญะโสภัต)

๑. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO)
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงที่จัดสรรลงไปที่อาเภอได้ แต่ผู้ดูแลผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ที่ได้รับการว่าจ้างและมีสัญญาจ้างจากธนาคารออมสิน
และ ธ.ก.ส. ไม่สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ รวมทั้งงบประมาณดาเนินงานสามารถ
ถัวจ่ายได้มีทั้งงบประมาณอานวยการระดับจังหวัด งบประมาณทีมหมอประชารัฐ
สุขใจ (ปรจ.) ระดับจังหวัด และระดับอาเภอที่เบิก จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ดูแลผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) นั้น ให้ใช้จ่ายตามที่ได้จัดสรรไปก่อน
๑.๒ ข้อสังเกตของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์)
๑) ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ซึ่งได้รับการว่าจ้างและ
มีสัญ ญาจ้างจากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้ รับผิ ดชอบในตาบล มีห น้าที่
ดาเนินการ (๑) ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐตามที่ลงทะเบียนไว้
และ (๒) ประเมินและบันทึกข้อมูลให้กับกระทรวงการคลัง และดาเนินการแยก
อาชีพให้เรียบร้อย
๒) ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.) กระทรวงการคลังขอความร่วมมือ
กระทรวงมหาดไทยให้ทีมขับเคลื่อนระดับตาบล ซึ่งมีปลัดอาเภอ พัฒนากรอาเภอ
เกษตรอาเภอ ช่วยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ขณะนี้มีการบันทึกข้อมูล
ในระบบประมาณ ๔ ล้านกว่าราย คือ ประชาชนที่ต้องการจะฝึกอาชีพ ซึ่งทาง
กระทรวงการคลั งได้ เพิ่ ม วงเงิน ในบั ต รสวัส ดิ ก ารของรัฐ ตั้ งแต่ เดื อ นเมษายน
๒๕๖๑ เป็นต้นมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- สนง.พช.จ.ปจ.

- สนง.พช.จ.ปจ.
- ปค.จ.ปจ.
- สนง.พช.จ.ปจ.

- สนง.คลัง จ.ปจ.
- ธ.อ.ส.สาขา ปจ.
- ธ.ก.ส.สาขา ปจ.

- สนง.คลัง จ.ปจ.
- ธ.อ.ส.สาขา ปจ.
- ธ.ก.ส.สาขา ปจ.
- ปค.จ.ปจ.
- สนง.คลัง จ.ปจ.
- ธ.อ.ส.สาขา ปจ.
- ธ.ก.ส.สาขา ปจ.

ผู้นาเสนอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๓) กระทรวงแรงงานได้โอนงบประมาณให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว - ศูนย์พัฒนาฝีมือ
และเริ่มฝึกทักษะอาชีพโดยมีค่าตอบแทนในการเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพวันละ แรงงาน จ.ปจ.
๑๘๐ บาท ใช้เวลาในฝึกทักษะอาชีพ ๑๐ วัน ให้มีการตรวจสอบควบคุม วิธีการ
เบิกจ่าย การลงชื่อเข้ารับการอบรมเช้า - บ่าย และต้องบันทึกภาพไว้ รวมทั้งมี
การเบิกจ่ายให้กับประชาชนเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
๔) ปัญหาที่พบ ได้แก่ (๑) การฝึกอบรม ในขณะที่สารวจครั้งแรก
มีชุดเมนูของกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กาหนดไว้ทั้งหมด
๑๐๘ อาชีพ แต่ปรากฏว่าเมื่องบประมาณจัดสรรจริงเหลืออยู่ ๕๘ อาชีพ ซึ่งใน
แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดต้องฝึกอบรมกี่ชั่วโมงในแต่ละสาขาอาชีพ (๒) กรณี มี
ความประสงค์เปลี่ยนเมนูให้ ดาเนินการแก้ไขและบันทึกข้อมูลลงในระบบใหม่
(๓) การเดินทางมาฝึกอบรม ความสะดวกในการเรียนการสอน การประเมินผล
เมื่อฝึกอบรมเสร็จแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หรือไม่
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอบคุ ณ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ที่ ได้ ล งพื้ น ที่ ด าเนิ น การ เมื่ อ ด าเนิ น การ
ฝึ ก อบรมแล้ ว เสร็ จ จะประสบปั ญ หาตอนประเมิ น ว่า ประชาชนจะสามารถ
ประกอบอาชีพได้หรือไม่
๒. การปฏิบัติงานในภารกิจของกรมการปกครอง
๒.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาชับปลัดจังหวัด สารวจข้อมูลโรงแรมใน - ปค.จ.ปจ.
๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การสารวจจานวนโรงแรมที่มีอยู่ภายในจังหวัดที่ไม่ได้รับอนุญาต - สนง.ยธ.จ.ปจ.
และสาเหตุที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งให้รายงานภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ - สนง.สถจ.ปจ.
เพื่อเป็นข้อมูลร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมส่งเสริมการปกครอง - อาเภอทุกอาเภอ
ท้องถิ่นที่จะไปเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) (๒) การต่ออายุ
ใบอนุญาตโรงแรมทุกครั้ง ให้นาเอกสารเดิมมาพิจารณาด้วย การดาเนินการออก
ใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
๒.๒ ให้กาชับนายอาเภอกากับดูแลใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การออก - อาเภอทุกอาเภอ
ใบอนุ ญ าตให้ ซื้ ออาวุธ ปื น (ใบ ป๓) และใบอนุ ญ าตให้ มี และใช้ อาวุธ ปื น และ
เครื่องกระสุนปืน (ใบ ป๔) ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจังหวัด
อาจให้ปลัดจังหวัดเรียกข้อมูลในระบบที่อยู่ในที่ทาการปกครองจังหวัดมารายงาน
ให้ทราบ และให้อาเภอรายงานให้ทราบทุกเดือน (๒) งานทะเบียน ให้เรียก
รายงานผลการจดทะเบียนระดับอาเภอจากหัวหน้างานทะเบียนมารับทราบเป็น
ประจา (แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย จดทะเบียนสมรส ทาบัตรประชาชน ฯลฯ)
กรณีมีดาเนินการมากผิดปกติสามารถลงไปตรวจสอบย้อนหลังได้ (๓) การกากับ
ดูแลกานั น ผู้ใหญ่ บ้าน เพื่อช่วยติดตาม กากับดูแลให้ กานัน ผู้ ใหญ่ บ้านมีการ
ทางานและมีการกากับโดยชัดเจน กรมการปกครองมีระบบติดตามการทางาน
ทุก ๖ เดือน โดยให้ดาเนินการประเมินปีละ ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน และ
ครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม) ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น
๓ ระดับ (มาตรฐาน สูงกว่ามาตรฐาน และต่ากว่ ามาตรฐาน) นอกเหนือจากการ
ประเมินตามกฎหมาย ๔ ปี กรณีการประเมินแล้ว พบว่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็น/รายละเอียด

๒ ครั้งติดต่อกัน จะมีหนังสือสั่งการให้นายอาเภอพิจารณาเรื่องการทางานที่บกพร่องต่อหน้าที่

ผู้นาเสนอ
อธิบดีกรมที่ดิน
(นายประทีป
กีรติเรขา)

ประเด็น/รายละเอียด

๑. โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.)
๑.๑ ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ประชาชน
ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
๑.๒ ขณะนี้ได้จัดที่ดินทากินให้ชุมชน (จัดคนเข้าไปอยู่) รวม ๒๐๓ พื้นที่
ใน ๖๓ จังหวัด ได้จัดสรรแล้ว ๑๖๔ พื้นที่ และอยู่ระหว่างจัดสรร ๓๙ พื้นที่ โดย
กรมที่ดินได้รับพื้นที่จัดสรรกลางเดือนเมษายน และส่งมอบผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกาหนดการจะจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
ทั้งนี้ โครงการมีเลขานุการระดับจังหวัด ๔ คน ได้แก่ หัวหน้าสานักงานจังหวัด
สหกรณ์ จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และที่ดินจังหวัด
ขอให้จังหวัดสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้ รวมทั้ง
กรมที่ ดินพร้อมสนับสนุ นการดาเนินงานอย่างเต็มที่ ทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
และงบประมาณ
๒. ศูนย์ดารงธรรม
กรมที่ดินได้สารวจเรื่องที่มีการร้องเรียนในทุกจังหวัด ส่วนใหญ่งานค้าง
เป็นของกรมที่ดิน เช่น การขอออกโฉนด การขอถอนโฉนด เป็นต้น สาหรับเรื่องค้างใด
ที่เป็นอานาจของจังหวัด กรมที่ดินพร้อมสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเต็มที่ และ
หากเรื่ อ งใดที่ จั งหวั ด ไม่ ส ามารถแก้ ไขได้ ห รื อ เกิ น อ านาจ กรมที่ ดิ น จะน ามา
ดาเนินการเองทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญที่ดินจังหวัดมาให้ข้อมูล
เนื่องจากอาจมีเรื่องค้างและมีปัญหาการร้องเรียน
๓. การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)
ข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)
มีประเด็นด้านที่ดินอยู่ ๔๒ ประเด็น ซึ่งได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จนได้
ข้อยุติร่วมกัน ๑๕ ประเด็น เหลือที่ต้องดาเนินการต่อ ๒๗ ประเด็น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยขับเคลื่อนเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ในฐานะประธานคณะทางาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับจังหวัด
อธิบดีกรมป้องกัน
๑. การเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี ๒๕๖๑
และบรรเทา
๑.๑ ให้เน้นย้า กาชับการปฏิบัติตามหนังสือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณภัย
มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการ
(นายชยพล ธิติศักดิ์) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานในพื้นที่ดาเนินการตามข้อสั่งการ
อย่างเคร่งครัด เช่น การเตรียมพร้อม การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดความเสี่ยงใน
พื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าในเขตชุมชน เส้นทางคมนาคม การเพิ่ม
พื้นที่รองรับน้าตามแม่น้า ลาคลองต่าง ๆ การกาจัดวัชพืช ขยะ สิ่งกีดขวางทางน้า
อื่น ๆ รวมทั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้าในพื้นที่ อย่าให้เกิดเหตุเหมือนเช่น
ปีที่ผ่านมา และประสานชลประทานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญให้
ตรวจสอบความผิดปกติของอ่างเก็บน้าต่าง ๆ ตลอดจนให้ ปรับแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัยของจังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมประสานกับแผนยุทธการของฝ่ายทหาร
อย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งในประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน
๒๕๖๑ ในการประชุมการบริหารจัดการน้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- สนง.ทด.จ.ปจ.
- สนง.ทด.จ.ปจ.
- สนง.ปจ.
- สนง.สหกรณ์
จ.ปจ.
- สนง.ทสจ.ปจ.

- สนง.ทด.จ.ปจ.
- ศดธ.จ.ปจ.
- ศดธ.อ.

- สนง.ทด.จ.ปจ.

- มทบ.12
- พล.ร.2.รอ.
- สนง.ปภ.จ.ปจ.
- โครงการ ชป.ปจ.
- แขวงทางหลวง
ปจ.
- แขวงทางหลวง
ชนบท ปจ.
- สนง.สถจ.ปจ.
- สนง.ทสจ.ปจ.
- อปท.ทุกแห่ง

ผู้นาเสนอ

รองอธิบดี
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
(นายอนวัช
สุวรรณเดช)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๑.๒ กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้เชื่อมโยง - สนง.ปภ.จ.ปจ.
ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และหน่วย - โครงการ ชป.ปจ.
ทหารต่าง ๆ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งจังหวัดทราบเป็นระยะ
จึงขอให้จังหวัดแจ้งข้อมูลการแจ้งเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่รับรู้ รับทราบถึง - สถานี
แนวทางการดาเนินการ ช่องทางการรับความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อุตุนิยมวิทยา ปจ.
และปริมณฑล ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุม ธานี นครปฐม ฉะเชิงเทรา และผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวัน ที่
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรณีจังหวัดต้องการเครื่องจักรกล เครื่องมือ บุคลากรในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้ประสานขอรับการสนับสนุน
จากศูนย์เขตของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. การปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาภัยพิบัติ
ขอให้ จั งหวัด กาหนดภารกิจที่ เหมาะสมกับ จิตอาสาที่ เข้าร่วมในการ - สนง.ปภ.ปจ.
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อลดผลกระทบ - ปค.จ.ปจ.
จากการเกิดภัย การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย การเยี่ยม - สนง.สถจ.ปจ.
เยียน/การแจกจ่ายถุงยังชีพให้ กับผู้ประสบภัย การซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับ - อาเภอทุกอาเภอ
ความเสียหายจากอุทกภัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้คานึงความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของจิตอาสาเป็นสาคัญ
๓. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ปัจจุบันมีหอเตือนภัยพิบัติทั่วประเทศจานวน ๓๐๘ แห่ง สามารถใช้งาน - สนง.ปภ.ปจ.
ได้ร้อยละ ๙๐ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการบารุงรักษา ขอให้จังหวัดกาชับองค์กร - ปค.จ.ปจ.
ปกครองส่วนท้องถิ่ นที่อยู่ในพื้นที่ที่มีหอเตือนภัยตั้งอยู่ ดูแลรักษา ตรวจสอบ - สนง.สถจ.ปจ.
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กับ ประชาชนในพื้นที่ กรณีไม่สามารถใช้ งานได้ให้ แจ้งกลั บ - อาเภอทุกอาเภอ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดาเนินการ
ตรวจสอบ ดูแลบารุงรักษาต่อไป
๑. โครงการวางผังการระบายน้าจังหวัดในลุ่มน้า (ผังน้า)
๑.๑ กรมโยธาธิการและผังเมืองมีการจัดทาผังน้า ๒๕ ลุ่มน้า โดยได้รับ - สนง.ยธ.จ.ปจ.
งบประมาณดาเนินการแล้ว ๑๙ ลุ่มน้า (ดาเนินการแล้วเสร็จ ๕ ลุ่มน้า อยู่ระหว่าง - ปค.จ.ปจ.
ดาเนินการ ๑๔ ลุ่มน้า) ส่วนอีก ๖ ลุ่มน้าอยู่ระหว่างขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ - สนง.สถจ.ปจ.
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการศึกษาจะนาไปสู่การปฏิบัติ ๒ เรื่อง คือ ๑) นาผังน้าไปบรรจุ
ไว้ในผังเมืองรวมทุกระดับ ๒) ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.การขุดดิ น
และถมดิน ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย/กฎกระทรวงในการควบคุมการพัฒนา/
การขุดดินหรือถมดินในพื้นที่แนวน้าหลากหรือพื้นที่แก้มลิงตามที่ผังน้ากาหนด
๑.๒ การจัดทาผังน้าจะพิจารณาจากคาบการเกิดอุทกภัยซ้า (๕ ปี ๑๐ ปี - สนง.ยธ.จ.ปจ.
๒๕ ปี ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี) จาแนกเป็น ๑) พื้นที่ที่มีคาบการเกิดอุ ทกภัยถี่จะห้ าม - สนง.ปภ.จ.ปจ.
ก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยเด็ดขาด ๒) พื้นที่ที่พออยู่อาศัยได้แต่ต้องกาหนดลักษณะ
ของอาคาร ๓) พื้ น ที่ ที่ มีคาบการเกิด อุท กภั ยนานสามารถอยู่อาศัยได้แต่ อาจ
กาหนดให้มีการตั้งถิ่นฐานเบาบางลง
๑.๓ ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการมี ผั ง น้า คื อ การกาหนดการใช้ พื้ น ที่ - สนง.ยธ.จ.ปจ.
โดย ๑) กาหนดพื้นที่ห้ามประชาชนตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัย - สนง.ปภ.จ.ปจ.
ประเด็น/รายละเอียด
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ประเด็น/รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒) กาหนดการดาเนินงานด้านโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยพื้นที่เขตเมืองซึ่งมี
ความเสี่ยงเกิดอุทกภัยแต่มีประชาชนตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว
ข้อราชการ
- ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟัง
ความคิ ดเห็ น ของประชาชน เรื่อ ง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
กฎกระทรวงในพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วม
- ขอความอนุ เ คราะห์ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในจั ง หวั ด
ให้ความร่วมมือและข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการจัดทาผังโครงการวางผังการระบายน้า
จังหวัดในลุ่มน้า ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- การจัดทาผังน้าสอดคล้องกับกรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai Framework for Disaster
Risk Reduction ๒๐๑๕ – ๒๐๓๐) และสามารถนาไปใช้เป็นกรอบในการฟื้นฟู
พื้นที่หลังเกิดอุทกภัยขึ้นแล้ว (Build Back Better)

- สนง.ยธ.จ.ปจ.
- สนง.ปภ.จ.ปจ.
- สนง.ยธ.จ.ปจ.
- สนง.ปภ.จ.ปจ.

- สนง.ยธ.จ.ปจ.
- สนง.ปภ.จ.ปจ.
- สนง.กส.จ.ปจ.
- สนง.กษ.จ.ปจ.
- สนง.ประมง จ.ปจ
- สนง.ปศุสัตว์
จ.ปจ.

- การจัดทาผังน้าต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลและการประเมินเพื่อกาหนด - สนง.ยธ.จ.ปจ.
พื้นที่ให้มีความละเอียดและแม่นตรง
- สนง.ปภ.จ.ปจ.
- ขอให้มีการเตรียมแนวทางรับมือกรณีจัดทาผังน้าแล้วเสร็จและมีผล
บังคับใช้
๒. การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรมโยธาธิการและผั งเมืองได้ดาเนินการ
จัดเก็บผักตบชวาไปแล้ว จานวน ๒๐ ล้านตัน โดยเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ได้มีก ารจัด กิจ กรรมกาจัด และจัด เก็บ ผัก ตบชวา (Kick off) ในแม่น้าพิจิต ร
ที่บริเวณหน้าวัดทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นการดาเนินการ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา ทั้งนี้ แม่น้าพิจิตรมีความยาว
๑๒๗ กิโลเมตร มีปริมาณผักตบชวาทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ ตัน โดยกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองได้ดาเนินการจัดเก็บตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว ๑๘,๓๐๐ ตัน
ข้อราชการ

- ปค.จ.ปจ.
- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกากับ เร่งรัดการกาจัดผักตบชวาในแหล่งน้าปิด - สนง.ยธ.จ.ปจ.
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบตามมาตรการเก็บเล็ก ระยะที่ ๒ ซึ่งต้องดาเนินการ - อาเภอทุกอาเภอ
ให้แล้ว เสร็จ ภายในวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๑ โดยแบ่งการดาเนิน การเป็น - อปท.ทุกแห่ง
๑) การเก็บอย่างต่อเนื่องในแหล่งน้าขนาดเล็ก ๑๐๐ ไร่ ๒) แหล่งน้าปิดขนาด
ไม่เกิน ๒๐๐ ไร่ และ ๓) แหล่งน้าปิดขนาดมากกว่า ๒๐๐ ไร่ ทั้งนี้ จังหวัดสามารถ
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ประสานมายั งกรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ งเพื่ อ ขอรับ การสนั บ สนุ น เรือ ก าจั ด
ผักตบชวาซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค จานวน ๓๕ ลา
- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานเร่งรัดการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้า - สนง.ยธ.จ.ปจ.
คูคลองต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้าในช่วงฤดูฝน
- สนง.สถจ.ปจ.
- อาเภอทุกอาเภอ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สนง.ยธ.จ.ปจ.
ในการจัดซื้อเรือกาจัดผักตบชวา พร้อมสรุปความคืบหน้าการจัดซื้อเพื่อนาเรียน
- สนง.สถจ.ปจ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบในสัปดาห์หน้า
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคัญกับการเก็บเล็ก โดยในแหล่งน้าปิด
ให้ใช้กลไกมหาดไทยร่ว มกันจัดเก็บผักตบชวา รวมทั้งใช้เรือกาจัดผักตบชวา
ในการจั ดเก็บ ส าหรับ ในแหล่ งน้าเปิดขอให้ กาชับชลประทานในพื้ นที่จัดเก็ บ
ผักตบชวาบริเวณหน้าประตูน้าก่อนเปิดประตูระบายน้า
๓. การขออนุญาตสิ่งล่วงล้าลาน้า
สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีโครงการจานวนมากในหลาย
จังหวัด เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง กาแพง/คันป้องกันน้าท่วม เป็นต้น
ซึ่งจาเป็นต้องมีการขออนุญาตสิ่งล่วงล้าลาน้า ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้าไทย
พ.ศ. ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อราชการ
ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนเร่งรัดการอนุญาต - สนง.ยธ.จ.ปจ.
สิ่งล่วงล้าลาน้าของกรมโยธาธิ การและผังเมืองให้สามารถเข้าไปดาเนินโครงการ
ได้อย่างทันท่วงที
อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน
(นายอภิชาติ
โตดิลกเวชช์)

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- สนง.พช.จ.ปจ.
๑. ความคุ้มค่าของงบประมาณ เมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่โอนไปยัง
จังหวัด ๘,๓๔๔.๒๖ ล้านบาท เป็นงบประมาณที่นาไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและ
บริการมากถึง ๓,๖๘๑.๘๔ ล้านบาท โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D ให้ยกระดับขึ้นมาทั้งหมด ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดาเนินการ
ดังนี้
๑.๑ พัฒนาสินค้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้แก่ ๑) อาหาร ขอให้ถูกสุขลักษณะ อร่อย สะอาด และมีคุณภาพ ๒) ของใช้/
ของที่ ร ะลึ ก ขอให้ ดู ดี ประณี ต มี คุ ณ ภาพ มั่น คงแข็งแรง วัส ดุ ดี สี ไม่ เป็ น พิ ษ
ประชาชนกล้าใช้
๑.๒ บริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการในพื้ น ที่ โดยใช้ โ ครงสร้ า งของ
คณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด (นตผ.จังหวัด) ซึ่งมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับอาเภอ (นตผ.อาเภอ) ซึ่งมีนายอาเภอเป็นประธาน ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
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๑.๓ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ม อบอ านาจให้ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ กรณี ที่
ต้องการเปลี่ยนงวดเงินให้แจ้งมาที่กรมการพัฒนาชุมชน
๑.๔ เน้ น การดาเนินงานด้ว ยความโปร่งใส การปฏิบัติตามระเบีย บ
พัสดุที่เกี่ยวข้อง การให้ความสาคัญกับการชี้แจงสื่อมวลชน และการมีส่วนร่วม
๒. แนวทางของกรมการพั ฒนาชุมชนในการสนับสนุน จังหวัดดาเนิน
โครงการ
๒.๑ กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดงาน Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเรียนเชิญรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน และเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่รับผิดชอบโครงการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
๒.๒ กรมการพัฒนาชุมชนจะนานักท่องเที่ยวลงไปในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้
จังหวัดพัฒนาแอปพลิเคชันโดยบรรจุข้อมูลการท่องเที่ ยวลงไป หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ กรมการพัฒนาชุมชนจะดาเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันในภาพรวมทั้ง
๗๖ จังหวัด ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา นอกจากนี้ จะพัฒนา “แอดมิน” หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๕ คนโดยสอนถ่ายภาพ
และเขียนเรื่องราว (Story)
๒.๓ กรมการพัฒ นาชุมชนจะได้ประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาสนับสนุนเพิ่มเติมเรื่องสาธารณูปโภค เช่น ถนน ห้องสุขา เป็นต้น ในพื้นที่
๑,๐๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเพื่อดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะคัดเลือก
๑๖๐ หมู่บ้าน/ชุมชน มาเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกหมู่บ้าน/ชุมชนละ
๒๐๐,๐๐๐ บาท จากนั้นจะคัดเลือกเหลือ ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน มาเพื่อสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมอีกหมู่บ้าน/ชุมชนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนจะจัด แสดงผลงานความส าเร็จ โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเดือนกันยายน โดยเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวใน
๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน และเน้น ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
๒.๕ กรมการพัฒนาชุมชนมีศูนย์ประสานงาน ๑๑ แห่ง รวมทั้งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน
ลงพื้นที่ให้คาปรึกษาจังหวัด ตลอดจนสามารถสอบถามการดาเนินโครงการได้จาก
พัฒนาการจังหวัด
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ขอให้สนับสนุนการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นรายชิ้น - สนง.พช.จ.ปจ.
ให้มีรูปแบบที่สวยงาม กะทัดรัด แข็งแรง เชื่อมโยงกับเรื่องราวของหมู่บ้าน/ชุมชน
และสามารถจ าหน่ ายได้ โดยหากเป็ น ของใช้ ต้ องใช้ป ระโยชน์ ได้ และมี ค วาม
ปลอดภัย หากเป็นอาหารต้องสะอาด อร่อย มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความสาคัญกับการพัฒ นาสาธารณู ป โภค - สนง.ท่องเที่ยว
ของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะห้องสุขา โดยลงไปดาเนินการด้วยตนเอง ทั้งนี้ และกีฬา จ.ปจ.
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ให้คานึงถึงวัสดุที่เหมาะสม ระบบระบายอากาศ ความสะอาด และความสวยงาม - สนง.สถจ.ปจ.
- สืบเนื่องธุรกิจจองที่พักแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) สนใจดาเนินธุรกิจให้บริการ - อาเภอทุกอาเภอ
ที่พักในประเทศไทย รวมทั้งที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้ งนายอ าเภอดู แลและให้ ค าแนะน าผู้ ป ระกอบการสถานที่ พั ก ในพื้ น ที่ ให้ มี
สาธารณูปโภค (ห้องสุขา) เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ประเด็น/รายละเอียด

อธิบดีกรมส่งเสริม
๑. เอกสารประกอบการประชุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทา
การปกครองท้องถิ่น เอกสารประกอบการประชุมแจกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์
(นายสุทธิพงษ์
๒. การบริหารจัดการขยะ
จุลเจริญ)
๒.๑ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายธนา ยันตรโกวิท)
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่ งการให้ เชิญ จังหวัดมาร่ว ม
หารือเรื่องการบริหารจัดการขยะนั้น ในเบื้องต้นคาดว่าจะกาหนดประชุมหารือ
ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
หัวหน้ากลุ่ม Cluster ๓๒๔ กลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อสาคัญที่จะ
ชี้แจง ได้แก่ (๑) เทคนิคการจัดการขยะในภาพรวม (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง)
โดยมีวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษมาบรรยาย (๒) การกาจัดขยะโดยการแปลง
เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีวิทยากรจากกระทรวงพลังงานมาบรรยาย และในช่วงท้าย
การประชุมจะเป็นการมอบนโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์) ได้นาเสนอ
ตัวอย่างการกาจัดขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยใช้ขยะอุตสาหกรรมของบริษัท
Better World มาเผาเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse Derived Fuel)
โดยใช้เทคโนโลยีสมัย ใหม่ เป็นการกาจัดที่ไม่มีกลิ่น และบริษัท ทีพีไอ โพลีน
จากัด (มหาชน) ได้เปิดรับซื้อขยะเปียกจากชุมชน เพื่อนามาผลิตไฟฟ้าแบบ RDF
เพื่อใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ อีกส่วนหนึ่งนาไปเป็นเชื้อเพลิงผสมกับถ่านหินและทา
ปูนซีเมนต์
๒.๓ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ได้นาเสนอตัวอย่างการกาจัดขยะในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งคาดว่าจะเป็นต้นแบบ
ที่ดี เนื่องจากทางบริษัทกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการนาขยะมาผลิตไฟฟ้า
แบบ RDF ขั้นสูง เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ซึ่งจะได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดูงานต่อไป
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ให้ ก รมส่ งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น จัดท าข้อมู ล การจัด การขยะให้ - สนง.สถจ.ปจ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนาไปอธิบายให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชนถึง
การด าเนิ น งานและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการลดขยะในพื้ น ที่ ให้ เป็ น ศู น ย์ (Zero
Waste) และหลั ก ๓R (Reduce, Reuse, Recycle) โดยด าเนิ น การได้ ทั น ที
รวมทั้งสื่อสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้
- ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายธนา ยันตรโกวิท)
ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อสารวจข้อมูลการผลิตไฟฟ้าแบบ RDF รวมทั้งศึกษา

ผู้นาเสนอ

ผู้ว่าการการไฟฟ้า
นครหลวง
(นายชัยยงค์
พัวพงศกร)

ผู้อานวยการสานัก
ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
(นางบุษกร
ตรีศักดิ์ชาติ)

ประเด็น/รายละเอียด
วิธีการลงทุนและงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
- ให้ กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นนาข้อมูลการกาจัดขยะในพื้ นที่
จังหวัดระยองมาให้พิจารณาก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ดูงาน
สถานการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
จากสถานการณ์ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
มีสาเหตุเนื่องจากโรงไฟฟ้าหงสา ประเทศลาว เกิดเหตุขัดข้องทาให้ไฟฟ้าดับ
ในหลายจังหวัด จากที่มีการนาเสนอข่าวว่ามีไฟฟ้าดับ ๕๐ นาที หมายถึง พื้นที่มีไฟฟ้า
ดับนานที่ สุ ดเป็ นระยะเวลา ๕๐ นาที จากข้อมูลพบว่าทั นที ที่มีไฟฟ้ าดั บในเขต
กรุงเทพมหานครมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าราย หลังจากนั้น
ทุก ๆ ๓ – ๕ นาที จะมีการจ่ายไฟฟ้าคืนครั้งละ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าราย ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด ๑๘ นาทีขึ้นไปมีเพียงประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่ารายเท่านั้น
โดยเป็นลูกค้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งสถานที่สาคัญจะไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้
ในแต่ละปีการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จะมีการซักซ้อมและทบทวนแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือเมื่อมีเหตุ
ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเป็นประจาทุกปี ประกอบด้วย ๔ แผน ได้แก่ (๑) แผน
กรณีที่ไฟฟ้าจากฝ่ายผลิตขัดข้อง (๒) แผนกรณีสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
ขัดข้อง (๓) แผนกรณีสายส่งหรือสายป้อนชารุดเสียหาย และ (๔) แผนกรณีการเกิด
อุบัติภัยและจลาจล
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ โดยตั้งแต่
เวลา ๑๓.๐๖ น. ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสามีปัญหาหายไปจากระบบประมาณ
๑,๓๐๐ เมกะวั ต ต์ ซึ่ งผู้ ได้ รั บ ผลกระทบ คื อ บ้ า นเรื อ นประชาชนเป็ น หลั ก
ในขณะที่พื้นที่ธุรกิจสาคัญหรือโรงงานอุตสาหกรรมไม่ ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก
มีการนาไฟฟ้าแหล่งอื่นส่งทดแทน
สถานการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
จากสถานการณ์ไฟฟ้าดับ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องจากโรงไฟฟ้า
หงสา ประเทศลาว เกิ ด เหตุ ขั ด ข้ อง ในส่ ว นของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคได้ รั บ
ผลกระทบ ๒,๗๗๒ เมกะวัตต์ หรือร้อยละ ๑๓ ของปริมาณการใช้ไฟในขณะนั้น
ซึ่งบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าดับเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ชนบทนอกเขตเศรษฐกิจ
โดยไม่มีสถานที่สาคัญได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กฟน.

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอให้ กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยพิจารณากาหนดแนวทางเพื่อ - สนง.ปภ.จ.ปจ.
ดูแลเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง เป็นต้น - การไฟฟ้าส่วน
ควบคู่ไปกับการดาเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภูมิภาค สาขา ปจ.
ผู้ว่าการการประปา
นครหลวง
(นายปริญญา

การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)
การประปานครหลวงได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๑) เขตคลองสามวา จังหวัดปราจีนบุรี
กรุงเทพมหานคร และ ๒) อาเภอเมืองสมุทรปราการ และอาเภอบางบ่อ จังหวัด ไม่เป็นจังหวัด

ผู้นาเสนอ
ยมะสมิต)
รักษาการใน
ตาแหน่งผู้ว่าการ
การประปา
ส่วนภูมิภาค
(นายสมชาย
มนต์บุรีนนท์)

ผู้อานวยการ
องค์การตลาด
(นายภาณุพล
รัตนกาญจนภัทร)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สมุทรปราการ โดยได้ดาเนินโครงการในลักษณะ CSR เพื่อขยายท่อประปากรณี เป้าหมาย
ท่อประปาไปไม่ถึงหมู่บ้าน
ประเด็น/รายละเอียด

๑. การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)
การประปาส่วนภูมิภาคได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (๑) เขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ (๒) อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยใน
พื้นที่อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้มีการตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้แล้ว
ส่วนพื้นที่อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เนื่องจากอยู่ห่างจากพื้นที่บริการ ๓๐ กิโลเมตร
จึ ง ต้ อ งมี ก ารหารื อ แนวทางการดาเนิ น การกั บ จั ง หวั ด ชุ ม พร ซึ่ ง ในเบื้ อ งต้ น
การประปาส่วนภูมิภาคได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสารวจพื้นที่แล้ว
๒. โครงการให้บริการวิชาการประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประปาส่วนภูมิภาคมีโครงการให้บริการวิชาการประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในการเข้าถึง
น้าสะอาดตามนโยบายรัฐบาล โดยให้บริการใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ให้บริการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้ บ ริ ก ารแก้ ปั ญ หาระบบผลิ ต น้ าประปาหมู่ บ้ า น
ประปาท้องถิ่นต่าง ๆ ในพื้นที่ (๒) ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้า เช่น น้าดิบ
น้ าประปา เป็ น ต้ น โดยใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ งได้
มาตรฐาน ISO ๑๐๒๕ จานวน ๓๑ แห่งทั่วประเทศ และให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไป
ใช้บริการ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ขอขอบคุณ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย
(นายประยูร รัตนเสนีย์) กรมที่ดิน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มี
ส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)
- ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยตรงกรณีที่มีโครงการให้บริการต่าง ๆ ในพื้นที่
๑. การระบายสินค้าเกษตร โดยทาหน้าที่เป็น Marketing Trending เชื่อมโยงกับ
ห้างสรรพสินค้าโลตัส บิ๊กซี แม็คโคร เพื่อเข้าไปจาหน่ายสินค้า อีกส่วนหนึ่งเป็นการ
จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อหาตลาดท้องถิ่นที่สามารถนาสินค้าไปจาหน่ายได้ ส่วนความร่วมมือกับเรือนจา
ยังไม่ได้รับคาตอบที่ชัดเจน
๒. การส่งอาหารให้กับเรื อนจา ได้รับทราบจากตัว แทนที่ส่ งอาหารดิบ
ให้กับทางเรือนจา (ตัวแทนเหล่านี้ไม่ได้สังกัดองค์การตลาด) ว่ายังไม่ได้รับเงิน
ค่าอาหารดิบ จากกรมราชทั ณ ฑ์ ซึ่งกรมราชทัณ ฑ์ ได้มีการค้างเงิน ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓. โครงการโกกรีนพลัส (Go Green Plus) เป็นความร่วมมือระหว่าง
กรมการพัฒ นาชุมชน กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การตลาด SMEs
และจังหวัด โดยองค์การตลาดจะเชื่อมโยงการผลิตสินค้าหรือทาตลาดให้เป็น
สีเขียว (Green) เรื่องกายภาพ เรื่องการไม่ใช้โฟม (No Foam) โดยมี SMEs เข้ามา

จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่เป็นจังหวัด
เป้าหมาย

- การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขา ปจ.

.

อต./สถ./พช.
จังหวัดเป้าหมาย
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ประเด็น/รายละเอียด
สนับสนุน รวมทั้งได้เชื่อมกับหลายหน่วยงานที่ต้องการสินค้าสีเขียว (Green Product)
และสินค้าออร์แกนิค เช่น MT/Export/ตลาดต่อยอด/Icon Siam/Show DC
เป็นต้น ขณะนี้ตลาดต้องการสินค้าสีเขียว (Green Product) เป็นจานวนมากแต่ยัง
ผลิตได้ไม่เพียงพอ แม้แต่กรมราชทัณฑ์ได้มีแผนให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จะมีการนาสินค้าสีเขียว (Green Product) ราคาถูกเข้าไปให้นักโทษรับประทาน
ทั้งนี้ จะดาเนินการในจังหวัดนาร่อง ได้แก่ นครปฐม อ่างทอง สงขลา
ประจวบคีรีขันธ์ ตราด สระแก้ว อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา เลย
ชัยภูมิ ลาพูน เชียงใหม่ ลาปาง นครสวรรค์ โดยได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
รวมทั้งจะร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
SMEs โดย SMEs จะสนับสนุนเรื่องสินค้าราคาถูก การไม่ใช้โฟม และการให้ความรู้
กับผู้ประกอบการ

กระทรวงมหาดไทย
สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๑.๐๐ น.

