ข้อสั่งการให้จังหวัดปราจีนบุรีดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562
ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
ผู้นาเสนอ
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ)

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๑. แนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัดปราจีนบุรี
๑.๑ ให้สร้างสมดุลในพื้นที่ โดยปฏิบัติงานทั้งในด้านรูปแบบ (อาศัยความตั้งใจใฝุรู้)
และเนื้อหา (บริหารความคาดหวัง) รวมทั้ง ปฏิบัติงานตามนโยบายที่กาหนด โดยอาศัยข้อมูล
ที่ ร อบคอบและรั ด กุ ม ทั้ ง นี้ ที ม งานกระทรวงมหาดไทย (ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย อธิ บ ดี และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ) จะสนั บ สนุ น
การท างานของผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด เช่ น การให้ โ อกาสในการเลื อ กที ม งานของจั งหวั ด
การชี้แจงข้อสงสัยของจังหวัด เป็นต้น
๑.๒ ให้ ผู้ ที่ จ ะโยกย้ า ยไปด ารงต าแหน่ งในจั งหวั ด ใหม่ ห ารื อ แนวทาง การปฏิ บั ติ
ราชการกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ ด ารงต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น เช่ น ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
ของประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่ดารงตาแหน่งแทนไม่ควรกระทาการใดๆ ที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาหรือความเสียหายต่อจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ/
ทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/
ทุกอาเภอ/
อบจ.ปจ. และ ทม.ปจ.
ทุกส่วนราชการ/
ทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/
ทุกอาเภอ/
อบจ.ปจ. และ ทม.ปจ.

๒. ให้ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีกากับดูแลการปฏิบัติตนของนายอาเภอไม่ให้มี ปค.ปจ./ทุกอาเภอ
การสร้างปัญหา หรือเรื่องราวในด้านลบ
๓. กรณี ที่ มี ก ารประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี น อกสถานที่ แ ละได้ มี ก ารอนุ มั ติ ง บประมาณ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ หากจังหวัดไม่มีแผนงาน/โครงการ เพื่อใช้จ่า ย
งบประมาณนั้นสามารถส่งคืนมายังส่วนกลางได้ โดยงบประมาณดังกล่าวจะถูกจัดสรรเข้า
เป็นงบประมาณด้านสาธารณูปโภค

สนจ.ปจ./ปค.ปจ./
พช.ปจ./ทด.ปจ./
สถ.ปจ./ยผ.ปจ./
ปภ.ปจ./ทุกอาเภอ/
อบจ.ปจ. และทม.ปจ.

๔. ให้พิ จารณาใช้จ่ า ยงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่า งรอบคอบ
เนื่ อ งจากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
กาลังจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาซึ่งไม่สามารถบังคับได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
จึงต้องใช้งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ทุกส่วนราชการ/
ทุกหน่วยงาน-รัฐวิสาหกิจ/
ทุกอาเภอ/
อบจ.ปจ. และ ทม.ปจ.

๕. ให้จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
๕.1 พิจารณาประกาศภัย แบ่งเป็น
1) การประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย กรณี เ กิ ด เหตุ ขึ้ น ในพื้ น ที่ ปภ.ปจ./ทุกอาเภอ
อย่างประจักษ์ชัดอั นน่ าเชื่อได้ ว่าจะเป็ นพื้ นที่ ประสบสาธารณภั ย เช่ น พายุ ฝนฟูา คะนอง
ลมกรรโชกแรง เป็น ต้น ซึ่งประกาศดังกล่าวไม่ ได้เป็น การรองรับให้ผู้ว่าราชการจังหวั ด
ใช้เงินทดรองราชการ แต่เป็นการรองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
สามารถนาไปอ้างอิงและใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภั ยได้โ ดยไม่จ าเป็น ต้องมีก ารประชุม คณะกรรมการให้ค วามช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ก่อน
2) การประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ปภ.ปจ./ทุกอาเภอ
โดยขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ด าเนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยเมื่อเกิดภัยขึ้น
แล้วขอให้ตรวจสอบความเสียหายของประชาชนให้ชัดเจน ทั้งนี้ จะต้องจาแนกให้ชัดเจนว่า
การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ได้ รวมทั้งต้องน้อมนาพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไว้ว่า “ประชาชน ต้องกลับสู่สภาพเดิม
โดยเร็ว” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่

/ผู้นาเสนอ...

-2ผู้นาเสนอ

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.2 ให้ช่วยเหลื อประชาชนที่ประสบภั ย โดยจัด ตั้งโรงครัว พระราชทานการ ทุกส่วนราชการ/
ช่วยเหลือประชาชนผ่านจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และรายงานผลการดาเนินงาน ทุกหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
รัฐวิสาหกิจ/
ทุกอาเภอ/
อบจ.ปจ. และ ทม.ปจ.
๕.3 รับทราบการดาเนินงานของทุกหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทุกส่วนราชการ/
ประสบภัยของจังหวัด รวมทั้งศึกษาแนวทางการใช้งบประมาณเหลือจ่ายให้เป็นไปตาม ทุกหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐวิสาหกิจ/
ทุกอาเภอ/
อบจ.ปจ. และ ทม.ปจ.

รองปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(นายปวิณ
ชานิประศาสน์)

๕.4 ให้ดาเนินโครงการการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
(15,800 ล้ า นบาท) โดยน าเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารงานจั งหวั ด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ) รวมทั้งดาเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทุกส่วนราชการ/
ทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/
ทุกอาเภอ/
อบจ.ปจ. และ ทม.ปจ.

๕.5 ให้เตรียมความพร้อมในกรณีที่มีหน่วยงานส่วนกลางจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหาประชาชนลงไปในพื้นที่ ดังนี้
๑) สารวจและตรวจสอบข้อมูลการประกาศภัยให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่
ที่ประสบภัย
๒) ศึกษาและจัดเตรียมรายละเอียดโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความเหมาะสมและมีความพร้อมในการดาเนินงาน โดยเฉพาะ โครงการขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และเทศบาลที่ ยั ง ไม่ มี งบประมาณเพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ ม
ไว้ล่วงหน้าและสามารถดาเนินการได้ทันทีหากมี งบประมาณจัดสรรลงไปในพื้นที่

ทุกส่วนราชการ/
ทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/
ทุกอาเภอ/
อบจ.ปจ. และ ทม.ปจ.

๖. ให้ การไฟฟู าส่ วนภู มิ ภาคจั งหวั ดปราจี นบุ รี ด าเนิ นการจั ดเก็ บสายไฟฟู าที่ ไม่ ใช้ งาน
และขอให้ชี้แจงทาความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการดาเนินการดังกล่าว
1. ให้ อ าศั ย ช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า งๆ ในพื้ น ที่ เพื่ อ ชี้ แ จงให้ ป ระชาชนรั บ ทราบ
ถึ ง ความห่ ว งใยของนายกรั ฐ มนตรี โดยถื อ เป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว นในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเป็นต้น

กฟภ.จ.ปจ.

2. ให้จังหวัดปราจีนบุรีขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
2.๑ ให้ ความสาคัญ กับ โครงการ “ต าบลขั บขี่ ปลอดภัย ” ซึ่ งกลไกส าคั ญในการ
ขับเคลื่อน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจั งหวัด นายอาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยขอให้กาชับนายอาเภอคัด เลือกชุมชนปลอดภัยเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบและขยาย
ผลการดาเนินงานต่อไป

ปชส.จ.ปจ./ปค.ปจ./
สถ.ปจ./ทุกอาเภอ/
อบจ.ปจ. และทม.ปจ.
ทล.ปจ./ทช.ปจ./
ปภ.ปจ./ปค.ปจ./
ทุกอาเภอ/สถ.ปจ./
อบจ.ปจ. และทม.ปจ.
ปภ.ปจ.

2.๒ ให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านความปลอดภัย ปภ.ปจ.
ทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้จดั ประชุมในพื้นที่ภาคกลางแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และกาหนดจัด
ประชุมในพื้นที่ภาคใต้ในวันที่ 23 กันยายน 2562 จากนั้นจะจัด ประชุมในพื้นที่ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีงบประมาณถัดไป

/ผู้นาเสนอ...

-๓ผู้นาเสนอ

รองปลัด
กระทรวง
มหาดไทย
(นายบุญธรรม
เลิศสุขีเกษม)

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
3. ให้ จังหวัด ปราจีน บุรี ด าเนินการปูองกัน และแก้ ไขปั ญหาฝุุ นละออง ขนาดเล็ ก
(PM 2.5) ดังนี้
3.๑ ให้ขับเคลื่อนการดาเนินการตามข้อตกลงร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพได้ลงนามร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและ หน่วยงาน/มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งรายละเอียดให้จังหวัด
ทราบต่อไป
3.๒ ให้เตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่
ทั้งนี้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นขอให้ใช้อานาจตามพระราชบัญญัติปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 255๐ ในฐานะเป็นผู้บูรณาการแก้ไขปัญหา
3.๓ ให้เข้าร่วมรับมอบนโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาฝุุนละออง ขนาดเล็ก (PM
2.5) จากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกรมควบคุมโรคจะจัดขึ้นในช่วง
เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2562
4. ชี้ แ จงกรณี ที่ ส านั ก งบประมาณแจ้ ง ว่ า จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ไม่ ส ามารถ
ตั้งงบประมาณให้กับภารกิจที่ถ่ายโอนได้ ซึ่งจากการหารือร่วมกับผู้แทนสานักงบประมาณ
ได้มีการอ้างถึงมติของคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการกระจายอานาจฯ ได้ชี้แจงว่าที่ประชุมไม่ได้มีมติห้าม
การตั้งงบประมาณให้กับภารกิจที่ถ่ายโอน มีเพียงกรณีแหล่งน้าขนาดเล็กที่มีขนาดต่ากว่า
๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ม อบหมายให้รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นายบุ ญ ธรรม เลิ ศ สุ ขี เ กษม) เสนอให้ ค ณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ
นามติ ดังกล่าวมาทบทวนถึงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
1. ให้จังหวัดปราจีนบุรีใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดังนี้
1.1 ให้สานักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดปราจีนบุรี รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ในจั ง หวั ด ที่ ต้ อ งการน าข้ อ มู ล จปฐ. ไปใช้ ซึ่ งขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. ด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ และใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัด
1.2 ให้นาตัวชี้วัดร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีซึ่งสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้ในการนาเสนอคณะรัฐมนตรีมาเป็นตัวชี้วัด
การพัฒนาจังหวัด
1.3 ให้ ส านั ก งานจั ง หวั ด ใช้ ง านระบบบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล การพั ฒ นาคน
แบบชี้เปูา (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นระบบ Big Data
ของภาครัฐในการแก้ปัญหาความยากจน ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่
จังหวัด และประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ทั้งนี้ หากจังหวัดใดไม่สามารถ
ใช้งานได้ขอให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สนจ.ปจ./ทสจ.ปจ.

สนจ.ปจ./ปภ.ปจ./
ทสจ.ปจ./สธ.ปจ./
สถ.ปจ./ทุกอาเภอ
สนจ.ปจ./ปภ.ปจ./
ทสจ.ปจ. และสสจ.ปจ.
สนจ.ปจ.และสถ.ปจ.

พช.ปจ.
สนจ.ปจ./พช.ปจ.
สนจ.ปจ./พช.ปจ.

2. ขอขอบคุณจังหวัดที่ได้ สนับสนุ นการขับ เคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ปค.ปจ./พช.ปจ./
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ทั้งนี้ ทุกอาเภอ
ถือเป็นนโยบายสาคัญตามแผนการปฏิรู ปประเทศและนโยบายหลักของรัฐบาล ในการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ที่ พ้ น วั ย ท างานซึ่ ง ไม่ มี บ าเหน็ จ บ านาญภาครั ฐ /กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ /
สิทธิประกันสังคม มีรายได้สาหรับการดารงชีวิต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมวินัยในการออม
ซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

/ผู้นาเสนอ...
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๓. ให้จังหวัดปราจีนบุรีขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ดังนี้
๓.1 ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอทุกอาเภอขับเคลื่อนงานหลักประกัน
สุขภาพ โดยเฉพาะกรณีบุคคลที่ยังไม่มีสถานการเป็นคนไทยหรือบุคคลที่เคยมีสถานะการ
เป็นคนไทยแต่เอกสารสูญหาย/ถูกเพิกถอน/ถูกย้ายชื่อ เข้าทะเบียนบ้านกลาง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
๓.2 ให้ตรวจสอบสถานะบุคคลทางทะเบียนในจังหวัด และใช้กลไกคณะกรรมการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ าเภอ (พชอ.) ส ารวจประชากรแฝงซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ส ถานะการ
เป็นคนไทยในพื้นที่ โดยกรมการปกครองได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง ในการตรวจ
สารพันธุกรรม (DNA) ทั้งนี้ หากจังหวัดใดมีประชากรแฝงเป็นจานวนมากขอให้ประสาน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการตรวจสารพันธุกรรม (DNA)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รอง ผวจ.ปจ./พช.ปจ./
ปค.ปจ./สธ.ปจ.
ทุกอาเภอ และทม.ปจ.
ปค.ปจ./ยธ.ปจ./ทุก
อาเภอ และทม.ปจ.

๔. ให้จังหวัดปราจีนบุรีขับเคลื่อนบทบาทในการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
๔.๑ ให้ ทาความเข้ า ใจพระราชบัญ ญัติ อ งค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นที่ มีก ารแก้ ไ ข สถ.ปจ./ทุกอาเภอ/
เพิ่มเติม จานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. อบจ.ปจ. และทม.ปจ.
2562 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. 2562 โดยให้ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
สรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับ ให้ทราบ อาทิ
๑) พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล (ฉบั บ ที่ ๑๔) พ.ศ. 2562 ได้ ก าหนดให้
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สามารถมอบอ านาจให้ น ายอ าเภอก ากั บ ดู แ ลเทศบาลแทนได้ ทั้ ง นี้
ขอให้กาชับให้นายอาเภอรับทราบถึงอานาจในการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งไม่สามารถสั่งการได้
๒) พระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓ ฉบับ ได้ห้ามข้าราชการ
ฝุายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินหรือนาเงินกิจการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงาน
ในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
หรื อ การฝึ ก อบรมซึ่ ง จั ด โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก อบรมหรื อ ดู ง าน
ในต่างประเทศ
3) พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ๓ ฉบั บ ได้ ใ ห้ อ านาจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ประธาน/รองประธานสภาท้ อ งถิ่ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ก ารตามอ านาจหน้ า ที่ / ปฏิ บั ติ ก ารไม่ ชอบ
ด้วยอานาจหน้าที่/ประพฤติตนฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อย/ฝุาฝืนคาสั่งของผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด หรื อ นายอ าเภอ ทั้ ง นี้ ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ นายอ าเภอด าเนิ น การ
ด้วยความระมัดระวัง ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงเพื่อกาหนด
หลั กเกณฑ์แ ละวิธี การที่ สอดคล้อ งกั บพระราชบั ญญั ติใ หม่ จึ งขอให้ผู้ ว่า ราชการจังหวั ด
และนายอาเภอดาเนินการตามกฎกระทรวงที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันไปพลางก่อน
๔.๒ ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีดาเนินการในกรณี สถ.ปจ./ทุกอาเภอ
ที่มีข้อทักท้วงจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจง
ข้อทักท้ว งไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน แต่ หากสานั กงานการตรวจเงินแผ่นดิ น
ยืนยันว่าข้อทักท้วงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย รวมทั้งส่งรายงานการวินิจฉัยให้กระทรวงมหาดไทย
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

/ผู้นาเสนอ...
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๓ ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ดาเนินการเกี่ยวกับ สถ.ปจ./ทุกอาเภอ
รายจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ตรวจสอบหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่ า มี อ านาจหน้ า ที่ ห รื อ ไม่ เช่ น การปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด การปู อ งกั น โรค
พิษสุนัขบ้า เป็นต้น
2) ตรวจสอบการจัดงานประเพณีที่ถูกทักท้วงจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
๕. ให้ ส านั ก งานส่งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่ นจั งหวั ด ปราจีน บุ รี ส นั บสนุ นให้ องค์ ก ร สถ.ปจ.
ปกครองส่วนท้องถิ่นนาเทคโนโลยี Big Data ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง
และชุมชน ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ดังนั้น
๕.1 Traffy Waste (ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บขยะในพื้นที่
๕.๒ Traffy Fondue (ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง) เพื่อลดเวลา
ลดปัญหา ลดค่าใช้จ่าย และเป็นการอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในการ
ตรวจสอบและติดตามปัญหา

อธิบดีกรมที่ดิน
(นายประยูร
รัตนเสนีย์)

6. สานักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สถ.ปจ./อบจ.ปจ. และ
นายกเทศมนตรีนคร และตัว แทนนายกเทศมนตรี จังหวัด ละ 1 คนเข้า ร่วมการประชุ ม ทม.ปจ.
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน ในวันที่
16 กันยายน 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
1. ให้ ส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ห รื อ ส านั ก งานที่ ดิ น สาขา ให้ ค าแนะน า ทด.ปจ.
และข้อสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประชาชนและการบริหารจัดการ
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. ให้สานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีติดตามการร้องทุกข์ การถวายฎีกา และการขอ ทด.ปจ.
พระราชทานความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยพิจารณาตามระเบียบ กฎหมาย
ไม่มีกรณีพิเศษ จากนั้นให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ
และแจ้งกรมที่ดินเพื่อรายงานสานักงานองคมนตรีต่อไป
3. ขอขอบคุณจังหวัดที่ได้ชี้แจงกรณีการออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชอบ โดยเฉพาะ ทด.ปจ.
ในพื้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจ เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
รวมทั้งขอขอบคุณที่ดินจังหวัดในการสนับสนุนข้อมูล ในการชี้แจงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
4. ให้สานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี หรือที่ดินสาขาพิจารณาเพิกถอน หรือแก้ไขการ ทด.ปจ.
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์
หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้
เป็นไปตามหลักฐาน/ข้อมูล และหลักเกณฑ์/ วิธีการที่ถูกต้อง
5. กรมที่ดินได้จัดทาโครงการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทด.ปจ.
ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อ ลงนามประกาศ โดยจะ
ดาเนินการใน 28 จังหวัด มีพื้นที่เปูาหมาย 97,000 แปลง
ทั้งนี้ ให้สานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี หรือที่ดินสาขาติดตาม ประชาสัมพันธ์ และ ทด.ปจ.
สร้ า งการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ โครงการให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบ รวมทั้ งให้ ก าชั บ เจ้ า พนั ก งาน
ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้อง
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6. กรมที่ดินได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน (Application) Lands Maps ทด.ปจ.
เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชนในการตรวจสอบค้ น หาต าแหน่ ง แปลงที่ ดิ น
และภาพแปลงที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพา โดยได้เปิดให้บริการ ตั้งแต่ปี
2553 จากัดการให้บริการวันละ 50,000 ราย ปัจจุบันมีประชาชน เข้าใช้บริการ จานวน
45 ล้านราย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเปูาหมาย ในการพัฒนาเพื่อรองรับการ
ให้บริการวันละ 200,000 ราย
7. ขอขอบคุณจังหวัดที่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการขุดลอกแหล่งน้า
สาธารณประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการเกี่ยวกับการขุดลอก
แหล่งน้าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547
๑. ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ด าเนิ น การให้ ทุ ก อ าเภอมี ห มู่ บ้ า น พช.ปจ.
เฉลิมพระเกียรติ จานวน 1 แห่ง และดาเนินงานจิตอาสา ทาความดี ด้วยหัวใจ จานวน
1 งาน เช่น การจัดการขยะการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน การขับเคลื่อนกองทุนแม่
ของแผ่นดิน เป็นต้น โดยขอให้แต่งชุดจิตอาสาไป ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน
ได้รายงานผลการดาเนินงานให้ ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ได้รับทราบทุกครั้ง
๒. ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีประสานการทางานกับ บริษัท ประชารัฐ พช.ปจ.
รักสามัคคี จากัด เนื่องจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า มีจุดบกพร่องเป็นจานวนมาก
๓. ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ดาเนินการแปรรูป สินค้าเกษตรที่ล้น พช.ปจ.
ตลาด ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based
OTOP : KBO) เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเป็นการระบาย สินค้าเกษตรที่ล้นตลาด
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น
๔. กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สินค้า พช.ปจ.
OTOP ก้าวสู่ความเป็นสากล โดยเน้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพสินค้า OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยมอบหมาย ให้สถาบันอาหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานจัดอบรม และได้เชิญ ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ประสบ
ความสาเร็จเข้าร่วมเป็นวิทยากร
๕. ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด ปราจี น บุ รี ส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า OTOP พช.ปจ.
ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาเว็บไซต์ otoptoday.com ซึ่งได้รวบรวม
และจาหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ
๖. กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดประเภทหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ออกเป็น พช.ปจ.
4 ประเภท ประกอบด้วย ๑) A ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น “Attractive” (พร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยว) ๒) B ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง “Brighten Star” ๓) C ชุมชนโดดเด่นเฉพาะ
ด้าน “Case Study” (มีความโดดเด่นเฉพาะทาง) และ ๔) D ชุมชนสินค้า OTOP
“Delivery Product” (นาสินค้าออกขาย) โดยได้เชื่อมโยง หมู่บ้านชุมชน จานวน ๓,๒๗๓
แห่ง กับเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ ให้พัฒนาการ
จังหวัดดูแล ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง “Brighten Star” โดยกาหนดความโดดเด่นของชุมชน
ให้ชัดเจน รวมทั้งนาสินค้าจากชุมชนที่ไม่มีนักท่องเที่ยวออกมาจาหน่ายภายนอกชุมชน
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๗. ให้ สานั กงานพั ฒนาชุม ชนจั งหวั ดปราจี นบุ รี ใช้ ประโยชน์จ ากข้ อมู ล ความจ าเป็ น พช.ปจ.
พื้น ฐาน (จปฐ.) โดยบู รณาการร่ ว มกั บ ภาคเอกชนในการช่ วยเหลื อประชาชนที่ย ากจน
ในแต่ละครัวเรือน
๘. ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ส ารวจครั ว เรื อ นยากจนในพื้ น ที่ พช.ปจ.
เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิ ปุอเต็กตึ๊ง ซึ่งได้บริจาคเงิน
เพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ครัวเรือนยากจนในแต่ละจังหวัด

๙. ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี กากับดูแลการดาเนินงาน ของกองทุน พช.ปจ.
ต่างๆ ในชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี เป็นต้น
โดยกากับดูแลการดาเนินงาน อาทิ การบริหารโครงการ การบริหารสัญญา การบริหารหนี้
อธิบดีกรม
1. ให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปราจีนบุรีจัดทาร่างประกาศ ปภ.ปจ. และทุกอาเภอ
ป้องกันและบรรเทา ภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์ โดยเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สาธารณภัย
ปราจีนบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
(นายชยพล
ผู้ประสบภั ยพิ บัติก รณี ฉุก เฉิ น ทั้ งนี้ ไม่จ าเป็ นต้ องรอให้ มีการประชุม คณะกรรมการ
ธิติศักดิ์)
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) หรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ก่อน โดยขอให้ดาเนินการก่อนที่สื่อมวลชนจะนาเสนอ
ข่าวสู่สาธารณชน
2. ให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีดาเนินการให้ความช่วยเหลือ ปภ.ปจ./
ผู้ประสบภัยจาก อิทธิพลของพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ดังนี้
ทุกอาเภอ และกฟภ.ปจ.
๒.๑ ตรวจสอบรายละเอียดของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากเป็น หัวหน้า
ครอบครัวและมีบุตรหลานที่ยั งไม่สาเร็จการศึกษา ขอให้ตรวจสอบอายุ และสถานะ
การศึกษาของบุตรหลานอย่างละเอียด
๒.๒ ให้น ายอ าเภอเอาใจใส่ ต่อ การรายงานข้อ มูลสาธารณภั ยที่เ กิด ขึ้น ให้ ตรง
กับข้อเท็จจริง โดยกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กาชับหน่วยงาน ในสังกัดที่ตั้งอยู่
ในจังหวัดให้รายงานสถานการณ์สาธารณภัยที่เป็นปัจจุบันให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านช่องทาง
ต่างๆ อยู่เสมอ
๒.๓ ให้นายอาเภอให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง และ รวบรวมข้อมูล
ความเสียหายในพื้นที่ให้ชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ เช่น ภาพถ่าย บ้านเรือนที่เสียหาย
เป็นต้น โดยขอให้รายงานข้อมูลไปยังจังหวัดเพื่อรายงาน ต่อไปยังส่วนกลาง
๒.๔ ใช้อ านาจตามพระราชบั ญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2๕๕๐
สั่งการให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ดาเนินการตัดไฟฟูาในพื้นที่ที่เกิด ภัยพิบัติ ในทันที
เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความสูญเสีย
3. ให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีดาเนินการปูองกันและ ปภ.ปจ./สถ.ปจ.
แก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน ดังนี้
และทุกอาเภอ
๓.๑ เน้ น ย้ าให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อาเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่ได้รับ
ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานใดขอให้ แ จ้ ง มายั ง กรมปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดอีกทางหนึ่ง
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๓.๒ ให้สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปราจีนบุรี มอบหมาย ปภ.ปจ.
เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดสรรเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาเพื่อใช้ในการ ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ใช้งาน ดังนี้
๑) รับมอบเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาตามจานวนที่ได้รับ จัดสรร ณ
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
๒) จัดทาใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์สาหรับให้เจ้าหน้าที่ตารวจกรอกข้อมูล ในการยืม
เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาไปใช้ในการฝึกอบรมและปฏิบัติ หน้าที่ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด
3) ประสานตารวจภูธรจังหวัดเพื่อดาเนินการ ดังนี้
3.1) มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจผู้ รั บ ผิ ด ชอบไปรั บ เครื่ อ งตรวจจั บ
ความเร็วแบบพกพาจากสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
3.2) มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมการใช้ ง าน
และการบารุงรักษาเครื่ องตรวจจับความเร็วแบบพกพาในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
จานวน 2 นาย ต่อ 1 เครื่อง โดยให้นาเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพาที่ได้รับ จัดสรรไป
ใช้ในการฝึกอบรม
๑. ให้ น ายอ าเภอทุ ก อ าเภอและส านั ก งานท้ อ งถิ่ น ท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด ปราจี น บุ รี เ น้ น ย้ า สถ.ปจ. และทุกอาเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามอานาจหน้าที่ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินสะสมเหลืออยู่เป็นจานวนมาก
๒. ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ขั บ เคลื่ อ นโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาส สถ.ปจ.
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
๒.๑ แจกจ่ า ยหนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก พิ ธี ท าน้ าอภิ เ ษก เนื่ อ งในการพระราชพิ ธี
บรมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ ซึ่ ง กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด พิ ม พ์
และจัดส่งให้จังหวัด โดยขอให้แจกจ่ายไปยังทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาล ทหาร
ตารวจ ห้องสมุด และพระอารามซึ่งใช้เป็นสถานที่ทาน้าอภิเษก
๒.๒ เน้ น ย้ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของแหล่ ง น้ าศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รับผิดชอบดูแลพื้นที่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมทั้ง จัดให้มี
ปูายข้อมูลแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ๒ - ๓ ภาษา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ (Landmark) อย่างหนึ่ง
ของจังหวัด
๒.๓ ด าเนิ น โครงการซุ้ ม ประตู เ มื อ งเฉลิ ม พระเกี ย รติ ขณะนี้ อ ยู่ ระหว่ า ง
การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงขอให้จังหวัดรอแบบที่ชัดเจนก่อน
๒.๔ ให้ ส านั ก งานส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด ปราจี น บุ รี ติ ด ตามองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกาหนด เปูาหมายดาเนินโครงการในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
๒.๕ โครงการจั ด พิ ม พ์ พ ระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
เฉลิมพระเกียรติ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ดาเนิน
โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จะดาเนินการ
แล้วเสร็จ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้หารือกับสานักพระราชวังเพื่อกาหนดรูปแบบพิธี
มอบพระบรมฉายาลักษณ์ต่อไป โดยมี เปูาหมายส่งมอบให้ทุกครัวเรือน
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๒.๖ ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ดาเนินโครงการ
สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยขอให้เร่งรัดท้องถิ่นจังหวัดประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ศักยภาพเพื่อดาเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ รายได้จากการ
จัดโครงการจะนาไป จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิ
ร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนใน จังหวัด
ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา
๒.๗ ขับเคลื่อนโครงการธารน้าใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ต้องขัง
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๓. ให้สานั กงานส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่ นจังหวัดปราจีนบุ รี เร่งรัดติด ตามองค์ก ร สถ.ปจ.
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการขยะให้ได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด (KPI) ที่กาหนดในแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะ มูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ดังนี้
๓.๑ จัดการขยะต้นทาง เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึ กตามหลัก ๓ช (๓R)
โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก การจัดทาถังขยะเปียกลดโลกร้อน เชื่อมโยงกับการจาหน่าย
คาร์บอนเครดิต เป็นต้น
๓.๒ จั ด การขยะกลางทาง โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขนย้ า ยขยะ
จากครัวเรือนไปกาจัดตามแนวทางที่กาหนด โดยเฉพาะการจัดเก็ บขยะอันตราย จากชุมชน
ตามหลักวิชาการ
๓.๓ จัดการขยะปลายทาง โดยแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย (Power
Development Plan : PDP) ได้กาหนดเปูาหมายการส่งเสริมพลังงาน ไฟฟูาจากโรงไฟฟูา
ขยะ จานวน ๔๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณไฟฟูา จากขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้การไฟฟูานครหลวงและ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคประกาศกาหนดพื้นที่
ที่สามารถเชื่อมโยงระบบสายส่งเพื่อ รองรับไฟฟูาจากขยะได้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
๓.๔ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด คณะกรรมการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอาเภอ และคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อสร้าง ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร จัดการขยะปลายทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔. การเลือกตั้งท้องถิ่น รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้กาหนด สถ.ปจ. และทุกอาเภอ
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมพร้อมโดยจัดอบรมปลัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่นแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาข้อบังคับงบประมาณ
โดยมีค่าใช้จ่ายสาหรับจัดการเลือกตั้งอยู่ในทุกปีงบประมาณ
๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอให้ท้องถิ่นอาเภอมีโครงสร้างเป็นหน่วยงาน สถ.ปจ. และทุกอาเภอ
ส่วนภูมิภาคภายใต้การบังคับบัญชาของนายอาเภอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะทางานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของสานักงาน ก.พ. และ สานักงาน ก.พ.ร. ก่อนเสนอ
อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงให้รัฐบาล ฝุายนิติบัญญัติ
สานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.พ.ร. ได้รับทราบ ถึงความสาคัญของการกาหนดให้ท้องถิ่น
อาเภอเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค
๖. ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี บริหารจัดการตาแหน่งช่าง สถ.ปจ. และทุกอาเภอ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานข้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านช่ า ง รวมทั้ ง ประสานส่ ว นราชการในพื้ น ที่
เพื่อขอรับการสนับสนุนนายช่างหรือวิศวกรไปช่วยเหลือการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมการปกครองได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบโครงการฟื้นฟู ปค.ปจ. และทุกอาเภอ
และพัฒนาลาน้า คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะนี้จังหวัดและอาเภอได้ดาเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานผล การดาเนินโครงการในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Report) แล้ว จานวน 667 อาเภอ ยังไม่ได้รายงาน จานวน 211 อาเภอ (ข้อมูล ณ
วันที่ 10 กันยายน 2562) ดังนั้น ให้ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี กาชับและติดตาม
ให้อาเภอรายงานผลการดดาเนินงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ กรมการปกครองได้ประสานไปยัง
อาเภอโดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย
2. กรมการปกครองได้สนับสนุนการดาเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปค.ปจ. และทุกอาเภอ
อย่างต่อเนื่อง อาทิการลงทะเบียน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และ การจัดบรรยายขยายผล
ให้ความรู้จิตอาสาต้นแบบเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยขอความร่วมมือ ดังนี้
๒.1 ให้ นายอาเภอตรวจสอบการขึ้ นทะเบี ยนจิต อาสาให้เป็นปั จจุบันอยู่เสมอ
เนื่องจากมีจิตอาสาที่ลงทะเบียนแล้วมีการย้ายออกจากพื้นที่
๒.2 ให้สารวจความเชี่ยวชาญของจิตอาสา โดยจัดประเภทของการทากิจกรรม
ให้เหมาะสม และมอบหมายงานจิตอาสาให้ตรงกับประเภทที่ได้ลงทะเบียนไว้
๒.๓ ให้พิจารณาต่อยอดการดาเนินงานจิตอาสาให้เ ป็นแบบอย่างในการบาเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3. ให้ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนี้
๓.1 กาชั บ และติ ด ตามการแก้ไ ขปั ญ หาการค้ ามนุ ษ ย์ ข องศู น ย์ บูร ณาการ
และประสานการปฏิบัติงานปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับอาเภอ ให้ดาเนินการ
ตาม 8 มาตรการที่กรมการปกครองกาหนดอย่างเคร่งครัด
๓.2 จัดชุดปฏิบัติการปูองกันการค้ามนุษย์และออกตรวจหรือตั้งจุดตรวจ/
จุดสกัดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน และให้อาเภอให้ดาเนินการเช่นเดียวกับจังหวัด อย่างน้อย
2 ครั้งต่อเดือน

มทบ.๑๒/อัยการจังหวัด
ปราจีนบุรี/ปค.ปจ./
ภ.ปจ./พมจ.ปจ./
สรจ.ปจ./สจจ.ปจ./
สคจ.ปจ. และทุกอาเภอ

4. ให้ที่ทาการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหา ปค.ปจ. และทุกอาเภอ
ข่าวปลอม (Fake News) ดังนี้
๔.1 ให้ศูนย์ข่าวจังหวัดหรืออาเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน กรณีพบว่า
มีข่าวปลอมในพื้นที่หรือสื่อสังคมออนไลน์
๔.2 ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
อย่างรวดเร็วผ่านทุกช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
๔.3 ให้นายอาเภอให้ใช้กลไกกานันและผู้ใหญ่บ้านทาหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ชี้แจง
ให้ประชาชนในท้องที่ได้รับทราบข้อเท็จ จริง รวมทั้ง สร้าง การรับรู้ผลการดาเนินงาน
ของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ
5. กรมการปกครองอยู่ระหว่างการยกระดับการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ปค.ปจ. และทุกอาเภอ
ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เชื่อมโยงกับส่วนกลางและจังหวัด โดยขอความร่วมมือ
นายอาเภอดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ ยกระดับการบริการศูนย์ดารงธรรมอาเภอให้เป็นรูปธรรม
๕.๒ ทางานในเชิงรุกโดยเข้าไปรับฟังปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้จานวนเรื่องร้องเรียน
ลดลง
๕.๓ ใช้ ก ลไกก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และคณะกรรมการหมู่ บ้ า น ในการสนั บ สนุ น
และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

/-ผู้นาเสนอ...

- 1๑ –
ผู้นาเสนอ
ข้อสั่งการ/รายละเอียด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รองอธิบดี
ให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ทาความเข้าใจพระราชบัญญัติ ยผ.ปจ.
กรมโยธาธิการ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
และผังเมือง
๒๕๖๒ และจะมีผล ใช้บังคับในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(นายอนวัช สุวรรณ
๑. ผังเมือง แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
เดช)
๑.๑ ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ (ผังนโยบาย) แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด
๑.๒ ผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังปฏิบัติการ) แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
๒. คณะกรรมการด้านผังเมือง มีจานวน ๓ คณะ ได้แก่
๒ . ๑ ค ณ ะ กร ร ม น โ ย บ า ย กา ร ผั งเ มื องแ ห่ งชา ติ มี น า ย กรั ฐม นต รี ห รื อ
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
๒.๒ คณะกรรมการผังเมือง มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
๒.๓ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด โดยในเขตจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
๓. การพิจารณาผังเมือง
ยผ.ปจ.
๓.๑ คณะกรรมการนโยบายการผั ง เมื อ งแห่ ง ชาติ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ผังนโยบายระดับประเทศ และผังนโยบายระดับภาคที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ดาเนินการ
วางและจัดทา แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓.๒ คณะกรรมการผังเมือง พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองดาเนินการวางและจัดทา แล้วออกเป็นประกาศ กระทรวงมหาดไทย
๓.๓ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการวางและจัดทา โดยต้องจัดส่งผังไปยัง กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเพื่อให้ความเห็นก่อนแล้วออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น
๔. แนวทางการวางและจัดทาผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยผ.ปจ./สถ.ปจ./
๔.๑ ดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ อบจ.ปจ. และทม.ปจ.
มาตรฐานที่คณะกรรมการผังเมืองกาหนด
๔.๒ ก่อนเสนอผังเมืองรวมไปยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งผังเมืองรวมไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้ความเห็น และส่งกลับไป
ยังคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเพื่อพิจารณา หากคณะกรรมการ ผังเมืองจังหวัดไม่เห็นด้วย
กับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เสนอ คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
๖. ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง จัดทาโดยคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง แห่งชาติ
ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างดาเนินการ
๗. บทกาหนดโทษ มีการกาหนดโทษปรับรายวัน และกาหนดโทษทางอาญาสูงขึ้น
๘. ขณะนี้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งอยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ท าระเบี ย บรองรั บ การ ยผ.ปจ.
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้พร้อมประกาศใช้ภายหลัง
จากพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้
๙. ภายหลังจากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับแล้ว กรมโยธาธิ ยผ.ปจ.
การและผังเมืองจะได้เชิญโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมาประชุม เพื่อชี้แจงในรายละเอียด
ต่อไป
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ผู้นาเสนอ
รองผู้ว่าการ
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
(นายศรัณย์พงศ์
อาชว์สุนทร)

รองผู้ว่าการ
การประปา
ส่วนภูมิภาค
(นายมงคล
วัลยะเสวี)

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัด กฟภ.ปจ.
ระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดสมุทรปราการ) โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ เจ้าของสาย
สื่อสารเพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร ทั้งนี้ ได้กาหนด แผนดาเนินการ ตั้งแต่
วันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงกลางปี 2563 โดยเริ่มจาก การรื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ (สายตาย) ออกจากเสา จากนั้นจึงดาเนินการ จัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ โดยให้ประสานการดาเนินการในการจัดระเบียบสายสื่อสารกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การปิด ทางจราจรระหว่างดาเนินการ เป็นต้น
2. ให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนการดาเนินโครงการ ๑ จังหวัด กฟภ.ปจ.
๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาแผนปรับปรุงทัศนียภาพบนถนน
ให้มีความสวยงาม โดยรวบรวมข้อมูลพื้นที่และงบประมาณดาเนินการในแต่ละ จังหวัด
ซึ่งจะมีการนาสายสื่อสารลงใต้ดินระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ทั้งนี้ ให้ประสาน
การดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของสายสื่อสารในการนาสายสื่อสาร
ลงดิน การปรับภูมิทัศน์รอบเส้นทาง การปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่าง เป็นต้น
๑. การประปาส่วนภูมิภาครับผิดชอบให้บริการน้าประปาในพื้นที่ ๗๔ จังหวัด (ยกเว้น กปภ.ปจ.
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) โดยภายใน ปี 2570 มีแผน
เพิ่มการให้บริการแก่ผู้ใช้น้าให้ครอบคลุมทั้งประเทศ จานวน 25 ล้านคน หรือคิดเป็น 6
ล้านราย รวมทั้งพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และขยาย การให้บริการในพื้นที่สาคัญ เช่น เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน พื้นที่การท่องเที่ยว พื้นทีข่ ับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นพิเศษ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่ารวม 4.5
หมื่นล้านบาท
๒. จากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ จัดทา กปภ.ปจ.
แผนการปูองกันภายในระบบผลิตน้าประปาและการบริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (BCM)
เพื่อให้สามารถจ่ายน้าได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้ง สนับสนุนน้าประปา
ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาไปช่วยเหลือประชาชน ที่ขาดแคลนโดยไม่คิด
มูลค่า ตลอดจนวางแผนหาแหล่งน้าดิบระยะ 20 ปี

ผู้อานวยการ
องค์การตลาด
(นายภาณุพล
รัตนกาญจนภัทร)

๓. ให้การบูรณาการและจัดทาแผนการ สารวจพื้นที่แหล่งน้า รวมทั้งขอประสาน กปภ.ปจ.
ดาเนินการวางท่อน้าประปาในพื้นที่ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคขอสร้างความมั่นใจว่า
สามารถให้บริการน้าประปาได้อย่างทั่วถึงและมั่นคง
1. องค์การตลาดจะนาอาหารเกษตรปลอดภัยไปจาหน่ายให้กับหน่วยงานราชการ เช่น อตก.ปจ.
เรือนจา เป็นต้น รวมทั้งจะมีการหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งสินค้า
ให้กับโรงเรียนเทศบาลตลอดจนหารือเพื่อจาหน่ายอาหาร ปลอดภัยให้กับหน่วยงานต่างๆ
เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น
2. การจาหน่ายอาหารให้กับเรือนจาขอให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี คัดเลือก อตก.ปจ.
โดยยึดราคากลางที่ทาการสารวจและราคาอ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์
๓. องค์การตลาดรับผิดชอบดูแลตลาดบริเวณพื้นที่ปากคลองตลาด ซึ่งมี ดอกไม้และ อตก.ปจ.
ผลไม้ที่สามารถขนส่งโดยเครื่องบินภายในเวลาไม่เกิน 7 ชั่วโมง
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ผู้นาเสนอ
ผู้อานวยการ
องค์การ
จัดการน้าเสีย
(นายชีระ
วงศบูรณะ)

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. องค์การจัดการน้าเสียได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดการน้าเสียชุมชน ระยะ 20 ปี สถ.ปจ.
(พ.ศ. 2561 - 2580) โดยดาเนินการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 464 แห่ง
ทั้งนี้ จะได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป
2. องค์ ก ารจั ด การน้ าเสี ย ได้ จั ด ท าแผนบริ ห ารจั ด การระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ชุ ม ชน สถ.ปจ.
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 105 แห่ง แบ่งเป็นระบบบาบัดน้าเสีย ชุมชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 8 แห่ง และพื้นที่จังหวัด จานวน 97 แห่ง (องค์การ
จัดการน้าเสียดูแล จานวน 26 แห่ง และยังไม่ได้เข้าร่วมดาเนินการ จานวน 71 แห่ง) ทั้งนี้
องค์การจัดการน้าเสียจะสารวจและรวบรวมข้อมูล ก่อนวางแผน การดาเนินงานร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
3. องค์การจัดการน้าเสียได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ น้าเสีย จานวน สถ.ปจ.
7,296 พื้นที่ (พื้นที่นอกเหนือการดาเนินการตามแผน) โดยกาหนด มาตรการปูองกัน เช่น
การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งถังดักไขมัน การลด ความสกปรกจากน้าเสีย เป็นต้น
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดสนับสนุน การดาเนินงานขององค์การจัดการน้าเสีย โดยจะได้
ประสานขอความร่วมมือต่อไป
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