สรุปผลการประชุมขับเคลือ่ นและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑)
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชัน้ ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูน้ าเสนอ
รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทย

ประเด็น/รายละเอียด
๑. การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และผู้ บ ริ ห ารของ
กระทรวงมหาดไทยต้องทาหน้าที่และมีจิตวิญญาณของนักปกครอง โดยบริบท
ของการปกครองอยู่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transitional Period) เหมือนกับ
อารยประเทศ เช่น การเข้ าสู่อานาจในการบริห ารจัดการพื้นที่ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทสูงมาก เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่
ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของสังคมไทย
๒. รัฐบาลให้ความสาคัญกับโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวง
มหาดไทย ทั้ง ราชการส่ ว นกลางและราชการส่ว นภูมิภ าค สาหรับ ราชการ
ส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญในทิศทางการขยายตัว (กระจายอานาจ)
๓. รัฐบาลมีความเชื่อมั่นในการทาหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ
และข้าราชการส่วนกลางที่ไปปฏิบัติหน้าที่ส่วนภูมิภาค โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอาเภอมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้จัดการเชิงพื้นที่ (Area Manager)
๔. กลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมา
๔.๑ การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) จากความต้องการของพื้นที่
ตั้งแต่หมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด
และภาค
๔.๒ การประเมิน ผลการปฏิบัติง านของผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด และ
นายอาเภอ เพื่อการพัฒนากระบวนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
ภารกิจ สาคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการกระตุ้น แนะนาการทางาน
และการติ ด ตามการบริ ห าร/สั่ ง การ/ก ากั บ ดู แ ล รวมทั้ ง ให้ ท้ อ งที่ / ท้ อ งถิ่ น
สนับสนุนการทางานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
๔.๓ การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ข องผู้ ใ หญ่บ้ า น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
๕.๑ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายและอ านาจหน้ า ที่ รวมทั้ ง รั ก ษา
พฤติกรรมในการดารงตาแหน่งให้เหมาะสม
๕.๒ ปกครอง บั ง คั บ บั ญ ชา ก ากั บ ดู แ ลบุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวง
มหาดไทยในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการและใช้กลไกการเป็นประธานกรรมการใน
รูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด
ทุกจังหวัด
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

ทุกจังหวัด

๒

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด
๕.๓ ปกครอง บังคับบัญชานายอาเภอ ผู้ปกครองท้องที่ และกากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายและหน่วยงานในพื้นที่
ทั้งนี้ ตัวอย่างปัญหาการใช้อานาจหน้าที่โ ดยมิช อบของฝ่ายปกครอง
ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของระบบราชการหรือสถาบันฝ่ายปกครอง เช่น
การอนุญาตให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ การอนุญาตให้ดูดทราย การพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน การออกใบอนุญาต/การต่อ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรม การจดทะเบียนสมรสโดยมิชอบ เป็นต้น
๖. การให้ความส าคัญกับงานสถาบันของชาติในพื้นที่ และรวมพลังของ
ประชาชนในการดาเนิ นการร่ว มกัน เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดาริ งานพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่ เป็นต้น
๗. การบริหารจัดการขยะ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปใกล้ชิดเรื่องขยะ
ให้มากขึ้น โดยใช้อานาจในการกากับ แนะนา ให้ข้อเสนอแนะ และตามตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ดังนี้
๗.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกากับท้องถิ่นให้ ดาเนินการลดขยะในพื้นที่
ให้เ ป็น ศูน ย์ (Zero Waste) ตามหลัก ๓R เป็นลาดับแรก เนื่องจากในพื้นที่
ต่างจังหวัดมีขยะในปริมาณน้อยจึงสามารถดาเนินการได้ทันที ต่างจากพื้นที่
กรุงเทพมหานครและพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งมีขยะในปริมาณมาก รวมทั้งให้สรุปผล
การดาเนินงานเพื่อนาเสนอเผยแพร่
๗.๒ ให้ผู้สร้างขยะมีการแยกขยะ โดยสร้างการรับรู้ให้กับผู้ทาให้เกิด
ขยะ ได้แก่ ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ต้องมีการแยกขยะ
โดยขณะนี้มี ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่ ๑ การแยกขยะโดยใช้ถังขยะจาแนก
ประเภทตามสี ถัง และแนวทางที่ ๒ การใช้ ถุง พลาสติก ดาติด สติ กเกอร์ต าม
ประเภทขยะ ขณะนี้มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะเลือกใช้แนวทางที่ ๒ สาหรับ
การแยกขยะในที่สาธารณะมีแนวโน้มจะเลือกใช้แนวทางที่ ๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รอแนวทางที่ชัดเจนก่อน
๗.๓ การขนขยะไปสถานที่กาจัด ท้องถิ่นจะเป็นผู้ออกกฎระเบียบเพื่อ
กาหนดแนวทาง โดยกาหนดเกณฑ์ปริมาณขยะที่เหมาะสมและคุ้มทุนในการขนขยะ
๗.๔ การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มขยะ ตามกฎหมายเดิ ม (กฎกระทรวง
สาธารณสุ ขว่ าด้ ว ยการจั ด เก็ บ ค่า ธรรมเนีย มขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล พ.ศ.
๒๕๔๕) กาหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกิน ๔๐ บาทต่อเดือน และต่อมาเพิ่ม
เป็น ๖๐ บาทต่อเดือน ซึ่งค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการขยะของท้องถิ่น ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างกฎกกระทรวง
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย พ.ศ. ... โดยกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ๖๐ - ๑๐๒ บาท
ต่ อ เดื อ น ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ห ลั ก การตามที่ เ สนอ และให้ ส่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยไปสร้าง

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ทุกจังหวัด
สถ./ทุกจังหวัด

๓

ผูน้ าเสนอ

รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ)

ประเด็น/รายละเอียด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ความเข้าใจกับประชาชนก่อนประกาศใช้
๗.๕ การก าจั ด ขยะ โดยแนวทางที่เหมาะสมที่สุ ด คือ การผลิ ตเป็น
พลั งงานไฟฟ้า ซึ่งจะดาเนิ นการในรูปแบบการร่ว มลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (Public Private Partnership : PPP) หรือรูปแบบเอกชนจัดสร้างและ
บริหารจัดการแล้วจึงโอนถ่ายให้แก่ภาครัฐเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา (Build, Operate,
and Transfer : BOT) ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างหารือ
กับคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้าจากขยะที่
สามารถด าเนิ น การได้แ ละพื้น ที่ที่ ส ามารถรั บไฟฟ้ าจากขยะได้ ซึ่ง เมื่ อข้ อมู ล
ดังกล่าวมีความชัดเจน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสามารถไปชี้ แจงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายให้ดาเนินการได้ รวมทั้งพาไปศึกษาดูงานในพื้นที่
ตัวอย่าง อาทิ โรงไฟฟ้าขยะที่ตาบลแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีเครื่องสับ
ขยะเพื่ อ แยกเศษอาหารออกมาก่ อ นน าไปเผาท าให้ ไ ด้ รั บ พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพ สาหรับพื้นที่ที่มีปริมาณขยะไม่เพียงพอที่จะผลิตไฟฟ้าจะใช้วิธีการ
ฝังกลบซึ่งจะดาเนินการเฉพาะขยะที่ย่อยสลายได้
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้จัด Kick Off การดาเนินการบริห าร
จัดการขยะอีกครั้ง
๘. การแก้ไขปัญหาน้าเสีย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการแก้ไขปัญหาน้า สถ./ทุกจังหวัด
เสียในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการโอนย้ายองค์การจัดการน้าเสีย (อจน.)
มาอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแนวทางการดาเนินงานแก้ไขปัญหาน้าเสีย
ของ อจน. คือ ให้รัฐบาลลงทุนก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสียให้ในเบื้องต้นส่วนหนึ่ง
จากนั้น อจน. จะบริหารจัดการและนาผลกาไรที่ได้รับไปลงทุนก่อ สร้างโรงบาบัด
น้าเสียส่วนที่เหลือต่อไป
๑. จากการลงพื้นที่ตรวจราชการ พบจังหวัดที่แจ้งปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับ จังหวัดเป้าหมาย
โครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น จ านวน ๔ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ล าปาง (๑๓ อ าเภอ)
นครราชสีมา (๓๒ อาเภอ) อุบลราชธานี (๒๕ อาเภอ) และยโสธร (๙ อาเภอ)
ขณะนี้ไม่พบปัญหาแล้ว
๒. ขอให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทย รองปลั ดกระทรวงมหาดไทย อธิบ ดี ทุกหน่วยงาน/
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาว่าจะมีแนวทางการรักษา
ทุกจังหวัด
“สถาบันกระทรวงมหาดไทย” “สถาบันผู้ว่าราชการจังหวัด ” และ “สถาบัน
นายอาเภอ” ตามข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไว้ได้อย่างไร
ให้ดีที่สุด
๑. การเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ -พระ สนผ.สป./กก.สป./
เจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ทุกหน่วยงาน/
ฝากให้กรม รั ฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และทุกจังหวัด
ทุกจังหวัด
เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยในส่วนภูมิภาคให้จัดกิจกรรม
ไปพร้อมกับส่วนกลางตามรูปแบบที่กาหนด

๔

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

๒. การรายงานข้อมูล
๒.๑ หากมี ปั ญหา/ประเด็นเร่งด่ว นให้ รายงานกระทรวงมหาดไทย/ ศปข.มท./สน.สป./
ปลั ด กระทรวงมหาดไทยโดยตรงก่ อนที่ จ ะเป็ น ข่า วเผยแพร่ และขอให้ ผู้ ว่ า - ทุกจังหวัด
ราชการจังหวัดให้ความสาคัญกับการรายงานข้อมูลด้วย
๒.๒ กรณีปัญหามวลชนชุมนุมเรียกร้อง ต้องชี้แจงทาความเข้าใจและใช้
มาตรการต่าง ๆ แก้ไขปัญหาให้จบในพื้นที่ โดยยับยั้งการเคลื่อนคนเข้ามาให้ดีที่สุด
หากเรื่องใดเกินความสามารถของกระทรวงมหาดไทย จะได้นาเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพือ่ นาเรียนรัฐบาลต่อไป
๒.๓ ปลั ด กระทรวงมหาดไทยจะเป็ น จุ ด รั บ สั ญ ญาณจากผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ การใช้เครื่ องมือ
สื่อสารในการสั่งการ
๓. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
สนผ.สป./
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงไปดูแลด้วยตนเองไม่ให้มีการกระทาที่ ไม่ ปค./พช./สถ./
โปร่ งใส รวมทั้ ง กาชั บ อ าเภอไม่ ใ ห้ เ ข้ า ไปยุ่ง เกี่ย วกับ เงิน ของโครงการพัฒ นา
ทุกจังหวัด
คุณภาพชี วิตเพื่อขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิย ม
ยั่งยื น (หมู่บ้ าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) ทั้งนี้ โครงการฯ จะดาเนินการ
ต่ อ เนื่ อ ง โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยต้ อ งการให้ มี ก ารประเมิ น
โครงการฯ รวมทั้งจ้างนักศึกษา (ที่ยังไม่จบการศึกษา) และจ้างบัณฑิตในระยะ
ต่อไป เพื่อประมวลข้อมูลไทยนิยม ยั่งยืนทั้งหมด
๔. การร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ศดธ.มท./
การร้องเรียนมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขอให้ใช้กลไก ทุกหน่วยงาน/
ของศูนย์ดารงธรรมแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาดาเนินการทั้งปัญหาที่ก่อตัวแล้ว
ทุกจังหวัด
และที่กาลังสะสมอยู่
๕. เรื่องที่ฝากผู้ว่าราชการจังหวัด กาชับ กากับ การปฏิบัติ
สนผ.สป./
๕.๑ งานทะเบียน อาวุธปืน ที่อนุมัติ อนุญาตโดยปราศจากหลักเหตุผล สบจ.สป./สตร.สป.
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ปค./ทด./สถ./
๕.๒ ทะเบี ย นโรงแรม ในส่ ว นที่ เ ป็ น ประเด็ น ทางกฎหมายต้ อ ง
ทุกจังหวัด
ดาเนินการทันที ไม่เช่นนั้นอาจถูกดาเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
๕.๓ ทะเบียนสมรส มีการจดแบบอาพราง/พฤติกรรมอาพราง ให้แจ้ง
นายทะเบียนดาเนินการให้ชัดเจน
๕.๔ การใช้ที่สาธารณประโยชน์ การดูดทราย ต้องมีมาตรการควบคุม
ตรวจสอบ
๕.๕ ปั ญ หาความไม่ส งบเรี ยบร้อ ยในจัง หวั ดชายแดนภาคใต้ ขอให้
รอบคอบรัดกุม เน้นหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๕.๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ จะได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนต่อไป

๕

ผูน้ าเสนอ

รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายประยูร
รัตนเสนีย)์

ประเด็น/รายละเอียด
๕.๗ ธงชาติ ขอให้ดูแลธงชาติให้เรียบร้อย รวมทั้งดูแลการจัดวางแท่น
ต่าง ๆ ให้สมพระเกียรติ/เหมาะสม ตลอดจนจัดที่นั่งประธานในพิธีให้เหมาะสม
๕.๘ จิ ต อาสา ให้ ร ะมั ด ระวั ง ข่ า วที่ ไ ม่ เ หมาะสม รวมทั้ ง ไม่ ใ ห้ ใ ส่
เครื่องแบบจิตอาสาไปในสถานที่ที่ไม่ควรไปหรือทากิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น
การเรี่ยไรเงิน เป็นต้น ตลอดจนไม่ให้ใส่เครื่องแบบจิตอาสาไปต้อนรับผู้บริหาร
๕.๙ หากพบปัญหาค้างเก่าเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ขอให้ ช่วยแก้ไขปัญหา
โดยเน้นการพูดคุยแทนการใช้หนังสือ
๕.๑๐ การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่าง
วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จ.กาแพงเพชร
จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี และ จ.พิจิตร) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเชิญประชุม
หารื อ ในวั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้ งนี้ คณะรัฐ มนตรี จ ะลงพื้ นที่ ต่ า ง ๆ
หมุ น เวี ย นไปทั่ ว ประเทศเพื่ อ ไปรั บ ฟั ง ปั ญ หา ดั ง นั้ น การเตรี ย มข้ อ มู ล ให้
นายกรัฐมนตรีต้องเป็นข้อมูลที่กระชับ เป็นไปตามกระบวนการที่กาหนด และให้
นาเสนอผลการดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนทุกครั้ง สาหรับการออกหนังสือ
เตรีย มการให้ กาหนดเป็ นการเตรียมการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ แทนการระบุ
การลงพืน้ ที่ของนายกรัฐมนตรี
๑. ศูนย์ดารงธรรม ขอให้ติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องค้าง โดยเน้นแก้ไขเรื่องที่
ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเป็นความเร่งด่วนลาดับแรก และขอความร่วมมือ
ขับเคลื่อนคาถาม ๔+๖ คาถาม ตลาดประชารัฐ และเรื่องอื่น ๆ ที่ใช้ช่องทางของ
ศูนย์ดารงธรรมต่อไป
๒. การเตรียมรับมือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ มอบภารกิจติดตามข่าวสาร
มวลชน การข่าวความมั่นคงมีการพูดถึงบุคคลในพื้นที่ ปลุกระดมต่อต้านรัฐบาล
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความสาคัญกับการดาเนินการ
ในพื้น ที่ ห มู่บ้ า น/ชุม ชน รวมทั้ง ต้ องตรวจสอบเจ้าหน้าที่รั ฐ ที่เข้า ไปเกี่ ยวข้อ ง
ตลอดจนพิจารณาการให้ความดีความชอบอย่างรอบคอบ
๔. การดาเนิน งานเกี่ยวกับ ช่องทางผ่า นแดน ๙๖ ช่องทาง ๒๗ จังหวัด
ขณะนี้มีการผลักดันให้เปิด/ยกระดับจุดผ่านแดน ๔ จุด คือ การเปิดจุดผ่านแดน
ถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม จ.สระแก้ว การยกระดับจุดผ่อนปรน
การค้าช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็นจุดผ่านแดนถาวร การยกระดับ
ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น อ.เมืองตราด จ.ตราด และการยกระดับจุดผ่อนปรน
การค้าบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งอยู่ระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
๕. ผู้ห นีภัย การสู้ร บจากเมีย นมา จานวน ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด ได้แ ก่
จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน ขอให้จังหวัดที่มีพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวสาหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ตรวจสอบข้อมูลผู้พักพิงให้ตรงกับ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ศดธ.มท./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด
ศปข.มท./
ทุกจังหวัด
ศอ.ปส.มท./
ทุกจังหวัด
ตท.สป./
ทุกจังหวัด

ตท.สป./
จังหวัดเป้าหมาย

๖

ผูน้ าเสนอ

รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายนิสติ
จันทร์สมวงศ์)

ประเด็น/รายละเอียด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) และดาเนินการส่งกลับ
โดยสมัครใจ รวมทั้งมอบข้าราชการระดับสูงในจัง หวัดตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิ งฯ
เป็นครั้งคราว
๖. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) กระทรวงมหาดไทยได้ สตร.สป./ปค./ทด./
ส่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมการปกครอง กรมที่ดิน และ จังหวัดเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในส่ว นที่กฎหมายอนุญาตให้ดาเนินการได้ ทั้งนี้
ในการประชุ มคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน
คณะที่ ๕ (กขป.๕) มีการติดตามประเด็นดังกล่าวด้วย และอาจเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
๑. ตลาดประชารัฐ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตลาดดูแลตลาดเอกชนให้ สนผ.สป./พช./
ดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑ จะมี
สถ./อต./
สับปะรดล้นตลาด ขอให้ใช้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ช่วยระบายสินค้าล้นตลาด
ทุกจังหวัด
โดยให้ องค์การตลาดเป็ นแม่งานดูแล และมีผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยช่วยประสานงานกลุ่มจังหวัดในอีกทางหนึ่งด้วย
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัดภาพรวมไตรมาสที่ ๓
สบจ.สป./
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒ ปีนี้เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๒.๐๔ งบรายจ่ายงบลงทุนปีที่แล้ว
ทุกจังหวัด
ช่ว งไตรมาสที่ ๓ เบิ กจ่ ายได้ร้อยละ ๕๑.๒๔ ปีนี้เบิก จ่า ยได้ร้อ ยละ ๑๘.๖๐
ซึ่งเบิกจ่ายได้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
จะมี ก ารชี้ แ จงงบประมาณตามร่ า ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ วาระที่ ๑ ซึ่งต้องตอบ
คาถามในประเด็ น ดั ง กล่ า ว จึ ง ขอให้ จั ง หวั ด/กลุ่ ม จั ง หวั ด เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๓. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ขอขอบคุณ ผู้ว่า
กพร.สป./
ราชการจังหวัดทีใ่ ห้ความสาคัญ โดยมีจังหวัด/หน่วยงานที่เข้ารอบหมวด ๑ ด้า น หน่วยงานและ
การนาองค์ก ารและความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม ได้แ ก่ จ.ยะลา จ.ระนอง จ. จังหวัดเป้าหมาย
ศรี ส ะเกษ จ.หนองคาย และ จ.อ านาจเจริ ญ หมวด ๒ ด้ า นการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และ จ.ขอนแก่น หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน และหมวด ๖ ด้านกระบวนการคุณภาพ
และนวัตกรรม ได้แก่ จ.สกลนคร ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ให้ข้อมูล
ด้วยตนเองเมื่อคณะกรรมการลงพื้นที่ไปตรวจ
๔. การพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริยาภรณ์ ประจาปี ๒๕๖๑ จะมีการ
กจ.สป./
ตรวจสอบทัศนคติ ความประพฤติ และผลงานย้อนหลัง ๕ ปี ของผู้ที่จะได้รับ ทุกหน่วยงาน/
พระราชทานฯ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ความระมัดระวังในการพิจารณา หากสิ่งใด
ทุกจังหวัด
ที่ขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือระเบียบปฏิบัติขอความกรุณาอย่าเสนอมา

๗

ผูน้ าเสนอ

รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายศุภชัย
เอีย่ มสุวรรณ)

ประเด็น/รายละเอียด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สบจ.สป./
ทุกจังหวัด

๕. การโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ก าหนดให้
ดาเนินการภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงขออย่าให้มีการโอนเปลี่ยนแปลง
โดยไม่จาเป็น
๖. ยุท ธศาสตร์ช าติ แ ละการปฏิรูป ประเทศ มีป ระเด็น ปฏิรูป ประเทศ
ป.ย.ป.มท./
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ๙๔ ประเด็น รวมทั้งประเด็นจังหวัดพันธุ์ใหม่
ทุกจังหวัด
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้คาแนะนา/ความคิดเห็นหากมีเจ้าหน้าที่ไปสอบถาม
เกี่ยวกับลักษณะของจังหวัดพันธุ์ใหม่
๗. การเชื่อมโยงประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ (One Plan) ขอให้ผู้ว่า- สบจ.สป./ปค./
ราชการจังหวัดให้ความสาคัญ กากับ ดูแลการจัดทาแผนในทุกระดับให้มีความ
พช./สถ./
สอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาในระดั บ พื้น ที่ และให้ นาแผนหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
ทุกจังหวัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้จัดทาแผนพัฒนาอาเภอและจังหวัด รวมทั้งขอให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นทุกแห่งขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกัน
๘. ศูนย์บริหารข้อมูลกลาง ใช้โจทย์ข้อมูลที่จะจัดเก็บบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ
ศสส.สป./
และการปฏิรูป โดยให้กรมตั้งโจทย์ความต้องการข้อมูลที่จะจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กพร.สป./สดร.สป./
โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทุกจังหวัด
เป็ น หน่ ว ยออกแบบระบบวิ เ คราะห์ ป ระมวลผลเพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจและ
บริหารงานของผู้บริหาร และให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ของทุกกรม
จัดทาข้อมูลการเปลี่ยนแปลง (Transformation) การขับเคลื่อนให้เกิดผลให้ได้
ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีหน้าที่อบรมให้เพิ่มเติมประเด็นเรื่องสมรรถนะในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งมีความจาเป็นอย่างมากในการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
สบจ.สป./ปภ./ยผ./
๑.๑ ให้เตรียมการจัดทาแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
ทุกจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ผังเมือง (ผังเมืองรวมจังหวัดและผังภาค)
เป็ นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการพัฒนาและจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค และให้ผังเมืองเป็นเครื่องมือชี้นาภาคเอกชนในการ
พัฒนาพื้นที่ในจังหวัด
๑.๒ ในการจัดทาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะใช้โครงการของส่วนราชการ
(Function) เป็นหลัก หากเห็นว่าโครงการใดดาเนินการแล้วเกิดประโยชน์ร่วมกัน
และอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย เช่น โครงการบริหารจัดการน้า (น้าท่วม น้าแล้ง)
งานผังเมือง ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมือง
บูรณาการกาหนดแผนงาน/โครงการร่วมกันเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคได้
๒. เมืองอัจฉริยะ (Smart City) นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสาคัญ โดยเฉพาะ
ยผ./
ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) และเขตพื้ น ที่ ส าคั ญ จังหวัดเป้าหมาย
เป้าหมาย ๗ พื้นที่ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ภูเก็ต จ.ขอนแก่น จ.ชลบุรี จ.ระยอง

๘

ผูน้ าเสนอ

อธิบดีกรม
การปกครอง
(ร้อยตารวจโท
อาทิตย์
บุญญะโสภัต)

ประเด็น/รายละเอียด
จ.ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร แต่การดาเนินงานมีหลายเงื่อนไข ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) มองว่าเมืองอัจฉริยะต้องเริ่มจาก
สิ่งแวดล้อมที่ดี ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการดาเนินงานของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ในการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ
๓. การป้องกันอุบัติภัยทางถนน ผู้เสียชีวิตจากศูนย์เฝ้าระวังอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง ๗ วันอันตราย พบว่า ร้อยละ ๘๐ เกิดจากรถจักรยานยนต์ ดังนั้นหากมี
ความเข้มงวดเรื่องรถจักรยานยนต์จะช่วยลดสถิติอุบัติภัยได้มากขึ้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจร และ
สร้างจิตสานึก/สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
๔. การเตรีย มพร้อ มรับ มือ สถานการณ์ ภัย ให้ดูแ ลสิ่ง กีด ขวางทางน้า
การขุ ด ลอกคู ค ลอง การเตรี ย มความพร้ อ มและตรวจสอบเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น
บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น รวมทั้งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแ ละแผนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๑. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๑.๑ งบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ครั้งที่ ๔
งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) และงบประมาณ
จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้จัดสรรลงไปแล้ว
๑.๒ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๑) กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณลงไปแล้ว สาหรับจังหวัด
อาเภอ และ ทีมผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO)
๒) การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ขอให้ผู้ว่าราชการจั ง หวั ด ช่ ว ยติ ด ตามบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ จ ะมี ก ารให้ ล งทะเบี ย นเพิ่ ม เติ ม
(กระทรวงการคลั ง จะเสนอเข้ า คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ขอความเห็ น ชอบในวั น ที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดยให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ เตรียม
สารวจข้อมูล ไว้เบื้องต้น โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่ว ยติดเตียง หรือผู้ที่
ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะได้แจ้ง รายละเอียด
ให้ปฏิบัติต่อไป
๓) กรณี สั ม ภาษณ์ ใ ห้ ที ม ผู้ ดู แ ลผู้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ (AO)
เร่งสัมภาษณ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพัฒนาเป็นรายบุคคลต่อไป สาหรับผู้ที่ไม่พบให้ลงพื้นที่ตามที่ระบุ
๒. ทะเบียนอาวุธปืน การขออนุญาตต้องพิจารณาตามกฎหมายให้ครบถ้วน
บุคคลที่ขออนุญาตต้องมาแสดงตัว และตรวจสอบสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบ
โดยขอให้กาชับ กากับ นายอาเภอในฐานะนายทะเบียนอาเภอ และให้ปลัดจังหวัด
ช่วยกากับนายอาเภออีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจังหวัด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ปภ./
ทุกจังหวัด

ปภ./
ทุกจังหวัด
ปค./ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด

๙

ผูน้ าเสนอ

อธิบดีกรมทีด่ นิ
(นายประทีป
กีรติเรขา)

ประเด็น/รายละเอียด
อาจให้รายงานรายละเอียดว่าในแต่ล ะเดือนมีการออกใบอนุญาตไปมากน้อย
เพียงใด ทั้งใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (ใบ ป๓) และใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืน (ใบ ป๔)
๓. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การออกใบอนุญาตเป็นขั้นตอนสุดท้าย
จากขั้นตอนอื่น ๆ เช่น ที่ดิน ผังเมือง อาคาร สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การตรวจสอบ
ต้องพิจารณาว่าขั้นตอนก่อนหน้านั้นถูกต้องหรือไม่ ขอให้ตรวจสอบเอกสารเดิม
หากมีการขอต่อ ใบอนุญาต
๔. งานวินัย ปกครอง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามที่ทาการปกครอง
จังหวัด ซึ่งมีเรื่องวินั ยค้างอยู่ จานวนมาก และกาชับนายอาเภอให้ดาเนินการ
อย่างรอบคอบ
๑. โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.) ได้จัดที่ดินทากินให้ชุมชน (จัด
คนเข้าไปอยู่) รวม ๒๐๓ พื้นที่ ใน ๖๓ จังหวัด อีก ๗ จังหวัดเป็นจังหวัดที่ไม่มี
พื้น ที่ ขณะนี ้ จ ัด ไปแล้ว ๔๕,๖๕๐ ครัว เรือ น ใน ๕๗,๒๐๐ แปลง เนื ้อ ที่
๓๒๐,๐๐๐ กว่าไร่ และมีเป้าหมายดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการมี
เลขานุการระดับจังหวัด ๔ คน ได้แก่ หัวหน้าสานักงานจังหวัด สหกรณ์จังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และที่ดินจังหวัด ขอให้จังหวัดเชิญ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้ง
ให้จังหวัดรายงานผลการดาเนินการให้ทราบด้วย
๒. ศูนย์ดารงธรรม กรมที่ดิน มีเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์ฯ ๕๔,๙๘๐ เรื่อง
ซึ่งกรมที่ดินมี Call Center ๒๔ ชั่วโมง และมีการแก้ไขปัญหาทันที หากปัญหาใด
ไม่สามารถแก้ได้ทันทีจะมีการดาเนินการภายใน ๓ วัน สาหรับเรื่องที่ค้างจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม หากปัญหาใดไม่สามารถดาเนินการได้ให้ส่งเรื่อง
มายังส่วนกลาง กรณี P-Move เรื่องที่ดิน มี ๑๕ จังหวัด ๔๒ เรื่อง ปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะทางานระดับจังหวัดใน
จังหวัดที่มีปัญหา P-Move ซึ่งกรมที่ดินได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยดาเนินการแล้ว ๑๐ เรื่อง อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการ ๓๒ เรื่อง
๓. ที่ส าธารณประโยชน์ เป็นอานาจหน้าที่โ ดยตรงของนายอาเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามแต่ละเรื่อง อาทิ การดูดทราย จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน (เป็นแม่น้าภายในประเทศถ้าเป็นแม่น้าระหว่างประเทศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน) ภายใต้ ๓ หลักการ ได้แก่ ๑) ชาวบ้าน
ต้องเห็นด้วย ๒) สภาท้องถิ่นไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ ๓) ส่วนราชการ เห็นด้วย
หากมีปัญหาหรือมีข้อติดขัดให้ติดต่อมายังกรมที่ดิน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ปค./ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด
ทด./
จังหวัดเป้าหมาย

ทด./ทุกจังหวัด

ทด./ทุกจังหวัด

๑๐

ผูน้ าเสนอ
อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
(นายสุทธิพงษ์
จุลเจริญ)

ประเด็น/รายละเอียด

๑. การแก้ไขปัญหาขยะ เน้นขยะครัวเรือน ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก
โดยกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น กาหนดเป้ า หมายในเดือ นพฤษภาคม กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดาเนิน การต่อเดือนร้อยละ ๑๕ ของครัว เรือน และเดือน
สิงหาคม – กัน ยายน ๒๕๖๑ ดาเนินการต่อเดือนร้อยละ ๒๐ ของครัว เรือน
เป็ น โครงการที่ มี ก ารให้ ร างวั ล เพื่ อ ให้ ทุ ก ครั ว เรื อ นมี ถั ง ขยะเปี ย ก ส่ ว นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกับคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดเก็บมือถือเก่าที่ใช้งานแล้วซึ่งอยู่ในความครอบครองของประชาชนทั้งประเทศ
๒๐๐ ล้านเครื่อง ซึ่ง ไม่สามารถทาลายหรือกาจัดเองได้ ต้องนาเข้าโรงงานเพื่อ
กาจัด ทั้งนี้ หากจัดเก็บได้ ๓ ล้านเครื่อง ทางโครงการจะบริจาคเงินซื้อหนังสือ
จากส านักพิมพ์น านมีบุ๊ คส์มูล ค่า ๑๐ ล้านบาท และทางสานักพิมพ์นานมีบุ๊ค
สนับสนุนหนังสือเพิ่มมูลค่า ๑๐ ล้านบาท เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก
ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
๒. การจัด หาพื้น ที่ส าธารณะปลูกต้นไม้ ให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
จัดหาพื้นที่สาธารณะปลูกไม้ยืนต้น เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยไม่กาหนด
พื้นที่
๓. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปตรวจเยี่ยม
ตลาดขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ให้ มี
คุณภาพ มีความสะอาด ก้าวสู่ตลาดสีเขียว
๔. เงิน สงเคราะห์เ ด็ก และผู้ส ูง อายุ ขอให้ต รวจสอบจานวนเด็ก และ
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ให้ถูกต้อง
๕. การช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ ดื อ ดร้ อ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ ง ศู น ย์
ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน และมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ พื้ น ที่ น าเนื้ อ งานท้ อ งถิ่ น ไปอยู่ ใ นศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนผู้เดือดร้อนด้วย
อธิบดีกรมการพัฒนา
๑. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ชุมชน
๑.๑ ไทยนิยม ยั่งยืน สู่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(นายอภิชาติ
รายได้ของ OTOP จะเห็นได้ว่า มีอยู่ ๓ ช่วง คือ OTOP แบบดั้งเดิม
โตดิลกเวชช์)
(พออยู่ พอกิน) OTOP ปัจจุบัน (กินดี อยู่ดี) และอนาคต OTOP นวัตวิถี (มั่งมี ศรีสุข)
ซึ่งรัฐบาลเดิมดาเนินการ OTOP มา ๑๒ ปี รายได้อยู่ที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
ขณะที่รัฐบาลปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พัฒนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๒๒.๖๐ รายได้
อยู่ที่ ๑๕๓,๕๑๐ ล้านบาท ในส่วนของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ ๒๐
รายได้ ๑๘๔,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ผ่านมาแล้ว ๘ เดือน เติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๔
๑.๒ ปัญหาของการพัฒนา OTOP แบบเดิม (การขายสินค้าออกจาก
ชุมชน) ได้แก่

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สถ./ทุกจังหวัด

สถ./ทุกจังหวัด

สถ./ทุกจังหวัด
สถ./ทุกจังหวัด
สถ./ทุกจังหวัด

พช./ทุกจังหวัด

๑๑

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด

๑) การผลักดันสินค้าโดยรัฐ ซึ่งไม่มีความต้องการแล้วเนื่ องจาก
ชาวบ้านไม่ได้ช่วยตนเอง
๒) รายได้ส่วนใหญ่ ๑.๕ แสนล้านบาท อยู่ในกลุ่ม OTOP เพียง
ร้อยละ ๑๗ อีกร้อยละ ๘๓ ยังไม่ได้รับการพัฒนา
๓) ช่องทางการตลาด มีการนาชาวบ้านออกจาหน่ายนอกหมู่บ้าน
เป็น Event ซึง่ ๑ ปี จาหน่ายจริงไม่เกิน ๓ เดือน
๔) การค้าขายแข่งขันในระบบยาก เนื่องจากชาวบ้านขาดความรู้
การบริหารจัดการการตลาด
๑.๓ OTOP นวัตวิถี (การขายสินค้าอยู่ในชุมชน) คือ
๑) เป็ น ไปตามความต้ อ งการของชุ ม ชน ต้ อ งเรี ย นรู้ ลุ ก ขึ้ น สู้
พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง ไม่ต้องรอรัฐช่วยตลอด (ชุมชนเข้มแข็ง)
๒) เตรียมคนซื้อ (นักท่องเที่ยว) และคนขาย (ชาวบ้าน) โดยมีผู้ซื้อใหม่
คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ๓๕ ล้านคน/ปี นักท่องเที่ยวไทย ๖๐ ล้านคน/ครั้ง/ปี
โดยรัฐบาลส่งเสริมให้มีเมืองหลัก เมืองรอง และขณะนี้กาลังดาเนินการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็ก จานวน ๓,๒๐๐ แห่ง
๓) มีผู้ประกอบการใหม่ในแต่ละหมู่บ้านเป็น ๑,๑๕๓,๙๑๘ คน
๑.๔ ส่วนกลางจะสนับสนุนช่วยจังหวัดอย่างไร
๑) สร้างความเข้าใจ/เตรียมทีมขับเคลื่อน ขณะนี้อนุมัติงบประมาณ
ลงไปยั ง จั งหวั ด แล้ ว ๘,๐๐๐ กว่า ล้ า นบาท ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ติ ด ตามที่
พัฒนาการจังหวัด
๒) เนื้ อ หาส่ ว นอื่ น ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ศึ ก ษาจากเอกสารที่
กรมการพัฒนาชุมชนแจกให้ ขอให้ศึกษาด้วยตนเองเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด
จะต้องกากับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่จะถูกประเมินโดยรัฐบาล
และเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
อธิบดีกรมโยธาธิการ
๑. อาคารประเภทโรงแรม กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกกฎกระทรวง
และผังเมือง
ลักษณะอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่
(นายมณฑล
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงแรมในประเทศประมาณ ๒๐,๐๐๐ แห่ง มีการจดทะเบียน
สุดประเสริฐ)
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ แห่ ง อี ก ๑๐,๐๐๐ แห่ ง ยั ง จดทะเบี ยนไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจาก
ลักษณะตัวอาคารไม่เข้าข่ายกับตัวอาคารที่จะจดทะเบียน อาทิ ความกว้างของ
บันได ทางหนีไฟ ความปลอดภัยทางด้านอาคารไม่ผ่าน กฎกระทรวงที่จะออกมา
จะช่วยบรรเทาโดยมีการลดเงื่อนไขลงบ้างแต่ยังคงความปลอดภัยไว้ ซึ่งจะทาให้
โรงแรมที่เหลือสามารถจดทะเบียนเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ ๕,๐๐๐ แห่ง และอีก
๕,๐๐๐ แห่ง ยังติดในเรื่องกฎกระทรวงผังเมืองรวม โดยนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว
และจะออกมาตรา ๔๔ ยกเว้นกฎกระทรวงผังเมืองรวม ไม่ให้บังคับกับอาคารที่
จะมาดาเนินการขออนุญาตเป็นโรงแรม ซึ่งที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการผังเมือง
ได้เห็นชอบให้ออกมาตรา ๔๔ โดยคาดการณ์ว่าโรงแรมที่เหลืออีก ๕,๐๐๐ แห่ง

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ยผ./ทุกจังหวัด

๑๒

ผูน้ าเสนอ

อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
(นายชยพล ธิตศิ ักดิ์)

ผูว้ า่ การการไฟฟ้า
นครหลวง
(นายชัยยงค์
พัวพงศกร)
ผูว้ า่ การการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค (แทน)
(นางนิรมาน
เจนจรัสสกุล
ผูเ้ ชีย่ วชาญระดับ
๑๓)
ผูว้ า่ การการประปา
นครหลวง
(นายปริญญา
ยมะสมิต)

ประเด็น/รายละเอียด
จะสามารถดาเนินการได้เพิ่มขึ้นอีก ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ แห่ง นอกจากนั้นอยู่ใน
ส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้
นาเรียนข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยโรงแรมที่ไม่สามารถดาเนินการได้จริง ๆ
หรือส่วนที่เหลืออยู่นั้นอาจให้ดาเนินการไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วให้ปิดกิจการ
๒. การกาจัดผักตบชวา สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มีการติดตามและให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทาแอพพลิเคชั่นสาหรับผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะ
ติดตามดูแหล่ งน้ าในแต่ล ะจังหวัด การดาเนินการในแต่ ล ะครั้งจะมีภ าพถ่า ย
ประกอบการรายงาน ซึ่งจะช่ว ยให้ผู้บริห ารได้รับทราบข้อมูล การดาเนินการ
อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องที่
และท้องถิ่นช่วยกันกาจัดผักตบชวาที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุด
การดาเนินงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ ประจาจังหวัด มีนายอาเภอเป็น
กรรมการ มีป ลั ดจั งหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ มีป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ โดยงบประมาณอยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ๓๐๐,๐๐๐ บาท และอยู่ที่สานักงานพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด ๒๐๐,๐๐๐ บาท มูลนิธิฯ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ราษฎร เช่น
อัคคีภัย เป็นต้น ทั้งนี้ การดาเนินการทุกครั้งให้มีจิตอาสาแต่งกายและนาป้ าย
ไปด้วยทุกครั้ง รวมทั้งนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์
การนาสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่รับผิดชอบ (กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ
และ จ.นนทบุรี) ดาเนินการตามแผนการ ปี ๒๕๖๔ จะแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณ
๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เป็นปัญหา คือ สายสื่อสาร
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วยประชาสัมพันธ์ ว่าการไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถ
ดาเนินการกับสายสื่อสารได้ ทาได้เพียงจัดระเบียบเท่านั้น
สืบเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงวาตภัย พายุฤดูร้อน และพายุฤดูฝน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เร่งดาเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดมีปัญหาขอให้
แจ้งการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลาง

๑. การขยายเขตการให้บริการพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ.
สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี หากมีความต้องการขยายเขตให้แจ้งการประปานครหลวง โดยยินดีที่จะตอบสนองการขยายพื้นที่ที่เป็นชุมชนสร้างใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา
มีโครงการในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร บางส่วนที่เป็นหมู่บ้าน
มั่นคงได้มีการจัดสรรงบประมาณดาเนินการให้ เช่น การวางท่อ เป็นต้น

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ยผ./ทุกจังหวัด

ปภ./ทุกจังหวัด

กฟน./
จังหวัดเป้าหมาย

กฟภ./
จังหวัดเป้าหมาย

กปน./
จังหวัดเป้าหมาย

๑๓

ผูน้ าเสนอ

ประเด็น/รายละเอียด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กปน.

๒. ตลาดประชารัฐ การประปานครหลวงมีการจัดตลาดประชารัฐทุกสิ้นเดือน
ซึง่ ยินดีให้เป็นที่ระบายสินค้าเกษตร
๓. แผนการปรับปรุงท่อในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กปน./
๒๕๖๔ ประมาณ ๓,๐๐๐ กิโลเมตร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ และ จังหวัดเป้าหมาย
จ.นนทบุรี ได้มีการนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว
โดยขอความร่วมมือในการดาเนินการปรับปรุงท่อ
รักษาการในตาแหน่ง
๑. โครงการให้บริการวิชาการประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
กปภ./
ผูว้ า่ การการประปา โครงการเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าของประชาชนในการเข้ า ถึ ง น้ าสะอาดตาม จังหวัดเป้าหมาย
ส่วนภูมภิ าค
นโยบายรัฐบาล ให้บริการ ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) ให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และ
(นายสมชาย
ให้บริการแก้ปัญหาระบบผลิตน้าประปาหมู่บ้าน ประปาท้องถิ่นต่าง ๆ ในพื้นที่
มนต์บรุ นี นท์)
๒) การตรวจสอบคุณภาพน้า เช่น น้าดิบ น้าประปา เป็นต้น โดยใช้ห้องปฏิบัติการ
ของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้มาตรฐาน ISO ๑๐๒๕ จานวน ๓๑ แห่งทั่วประเทศ
ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๒. โครงการการประปาส่วนภูมิภาค มีความจาเป็นต้องใช้แหล่งน้าและที่ดิน
กปภ./
สาธารณะเพื่อดาเนิ นการ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปใช้ จังหวัดเป้าหมาย
ประโยชน์ในที่ดินและแหล่งน้าต่าง ๆ
๓. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
กปภ./
ราชการปี พ.ศ. ๒๕๔๐ การประปาส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดเป้าหมาย
โดยตรงเพื่อขอความร่วมมือดาเนินการดังกล่าว
ผู้อานวยการองค์การ
๑. การแก้ไ ขปัญ หาสิน ค้า เกษตร อยู่ร ะหว่า งประสานตลาดเครือ ข่า ย อต./ทุกจังหวัด
ตลาด
ซึ่งห้างสรรพสินค้าโลตัสไม่สามารถช่วยระบายได้เนื่องจากปัญหาคุณภาพสินค้า
(นายภาณุพล
ในส่วนของห้างสรรพสินค้าแม็คโครอยู่ระหว่างการประสานงาน สาหรับการนาสินค้า
รัตนกาญจนภัทร)
เกษตรเข้าไปในเรือนจาต้องรอการสั่งการจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เนื่องจาก
กรมราชทัณฑ์มีเงินค้ างอยู่ ๑๖ เดือน จึงส่งผลต่อการที่จะส่งอาหารเข้าไปใน
เรือนจา
๒. โครงการโกกรีน (Go Green) ดาเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง อต./สถ./ทุกจังหวัด
ท้องถิ่น SMEs และจังหวัด โดยขอความร่วมมือกับจังหวัด ในการดาเนินการที่
ตลาดเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๗.๐๐ น.

