สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ ครั้งที่ 9/๒๕๕๙
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
***********************

ประเด็น
แนวทางปฏิบัติงานของ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ขอปรับเปลี่ยนทีมทํางาน (Think Tank) เป็นรูปแบบคณะทํางาน (Working
Group) ในการรองรับนโยบาย/ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสนับสนุนการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การหารือข้อราชการสําคัญ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ กรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พอเพียง
1. ความเป็นมา
1.1 รั ฐบาลกํ าหนดให้น้อมนําแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
ในการขับเคลื่อนนโยบายทุกด้าน
1.2 กระทรวงมหาดไทยได้ รั บ มอบหมายให้ ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ น
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ
1.3 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล
โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้มีการบูรณาการ/เชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ทั้งระบบ
2. จํานวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ
จํานวน 14,724 แห่ง แยกตามหน่วยงาน ดังนี้
2.1 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.)
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๖ แห่ง
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสาขา จํานวน ๒ แห่ง (ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
และพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
2.2 กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล จํานวน 7,125 แห่ง
2.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ศูนย์เรียนรู้
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน ๑๓๓ แห่ง
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2.4 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ความมั่นคง จํานวน ๓๔ แห่ง
2.5 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประจําตําบล จํานวน
7,424 แห่ง
3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2,486 แห่ง
แบ่งตามหน่วยงาน ดังนี้
3.1 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการจัดตั้ง จํานวน 904 แห่ง
- จังหวัดสนับสนุนการจัดตั้ง จํานวน 443 แห่ง
3.2 กรมการปกครอง ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ระดับอําเภอ จํานวน 878 แห่ง
3.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน
261 แห่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างสํารวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีการใช้
สถานที่ร่วมกัน ปราชญ์ชาวบ้าน/วิทยากรเดียวกัน ฯลฯ โดยไม่แบ่งแยกหน่วยงาน
เพื่อให้ทราบจํานวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดโดยไม่มีความซ้ําซ้อน
4. การประเมินศูนย์เรียนรู้ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน แบ่งเป็น
4.1 การประเมินการจัดองค์กรและการบริหาร เช่น ระเบียบ วิทยากร
ข้อมูล งบประมาณ สถานที่ กรรมการ เป็นต้น
4.2 การประเมินกิจกรรม เช่น การถ่ายทอดความรู้ การจัดการความรู้ เป็นต้น
ผลจากการประเมิ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ชุ ม ชน 1) อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี 607 แห่ ง
2) เกณฑ์พอใช้ 623 แห่ง และ 3) เกณฑ์ต้องปรับปรุง 117 แห่ง
5. โครงสร้างและองค์ประกอบ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ การอบรมอาชีพ ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการ
แผนชุมชน ระเบียบข้อบังคับ
6. กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
6.1 รู้ คือ การให้ความรู้ อบรม
6.2 คิด คือ คิดว่าต้องการทําอะไร เลือกทํา/ประกอบอาชีพที่ต้องการ
6.3 ดู คือ ดูตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสําเร็จ/ปราชญ์ชาวบ้าน
6.4 ทํา คือ การลงมือทําด้วยตนเอง
7. แผนการดําเนินงานในระยะต่อไป โดยมีเป้าหมาย
7.1 การสร้างสัมมาชีพในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 23,489 หมู่บ้าน
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
7.2 สํารวจและจัดทําทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและความต้องการด้าน
อาชีพของประชาชน
7.3 อบรมปราชญ์ให้เป็นวิทยากรสัมมาชีพ 23,589 คน และเตรียม
ความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ 117,945 คน

การประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า 2

ประเด็น

รายละเอียด
7.4 ฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ 471,780 คน ผ่านศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 1,347 แห่ง
8. ข้อเสนอ
8.1 ส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของกระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) คือ มีกระบวนการ รู้ คิด ดู ทํา แบบครบวงจร
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบริหารจัดการได้
8.2 ยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกศูนย์เรียนรู้
ชุมชนมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมที่ดิน (นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน)
เสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การเข้าถึง (Approach) ให้มีการลงพื้นที่ทํางานร่วมกับประชาชนเพื่อ
วิเคราะห์ชุมชน 1) รู้ปัญหา 2) การมีส่วนร่วม 3) ได้ข้อมูลตามข้อเท็จจริง
2. ดําเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นลักษณะภาคีร่วมกัน โดยมีนายอําเภอ
เป็นผู้นําในการขับเคลื่อน
กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
เสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กําหนดกลไกการประสานงานของจังหวัดกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ลงไปดําเนินการในพื้นที่
2. กําหนดแนวทาง/วิธีการทํางานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
พร้อมทั้งให้อํานาจและสนับสนุนการทํางานในพื้นที่ของนายอําเภอ
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. ผลที่ประชาชนจะได้รับจากการอบรมผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชน คือ 1) เข้าใจ
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สมตน สมฐานะ 2) เลือกอาชีพ/เลือกทางเดินชีวิตของตนเอง
3) สร้างอาชีพ/สร้างรากฐานในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้แนวคิดว่าในพื้นที่ที่มีศูนย์เรียนรู้
ชุมชนหลายแห่ง ให้พิจารณาศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ดําเนินการประสบผลสําเร็จเป็น
หน่วยงานหลัก พร้อมทั้งกระจายเป้าหมายไปยังพื้นที่อื่น ๆ
3. แนวทางดําเนินงาน/การมอบหมายงาน
3.1 มอบรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายนรภัทร ปลอดทอง)
เป็นหัวหน้าคณะทํางานในการจัดทําแนวทาง/รูปแบบการทํางานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้เสนอกรมวังผู้ใหญ่
สํ า นั ก งานโครงการสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี และ
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทาง/รูปแบบดังกล่าวด้วย
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3.2 มอบกรมการพั ฒนาชุ มชน และสํ านั กนโยบายและแผน สํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก/หน่วยงานประสานในการดําเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- ระดับจังหวัดให้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อน
- ระดับอําเภอให้นายอําเภอและพัฒนาการอําเภอเป็นผู้ขับเคลื่อน
3.3 ให้กรมการปกครองพิจารณาบันทึกข้อมูลประชาชนที่ผ่านการอบรม/
ปราชญ์ชาวบ้าน โดยใช้ฐานเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
4. ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
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พช./สนผ.สป.

ปค.
พช./ปค./สถ./
สนผ.สป.

กรมการปกครอง (นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารการปกครอง
2. การอํานวยการ/
สนับสนุนการลงประชามติ ท้องที่)
ร่างรัฐธรรมนูญให้เป็น
1. ผลการดําเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรระดับ
ไปด้วยความเรียบร้อย
อํ าเภอ (ครู ข) ไปยั งวิ ทยากรระดั บชุมชน (ครู ค) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่
21 มิถุนายน 2559
2. การกําชับ/เน้นย้ําการปฏิบัติงานในพื้นที่ของวิทยากร
2.1 วิธีการ
- ให้ดําเนินการตามหลักการ/ข้อแนะนําที่ได้รับถ่ายทอดมาจากวิทยากร
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด
- ไม่ขยายความ ไม่ตีความ และไม่แสดงความเห็นส่วนตัว/วางตัวเป็นกลาง
- ยึดหลักตามคู่มือและเอกสารของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากไม่สามารถชี้แจงหรือตอบคําถามได้
ให้ประสานงานกับวิทยากรของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบในพื้นที่
2.2 ให้วิทยากรระดับชุมชน (ครู ค) ลงพื้นที่พร้อมกันทั้ง 4 คน และจัดทํา
รายงานบันทึกรายละเอียดในการลงปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน หากมีการโต้ตอบ
หรื อขั ดขวางการประชาสั มพั นธ์ ให้ บั นทึ กในรายงานพร้ อมทั้ งแจ้ งทหาร ตํ ารวจ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามกฎหมาย
2.3 ช่องทางการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน งานกิจกรรมต่าง ๆ การลงพื้นที่พบปะ
ประชาชน เป็นต้น
2.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ประสานการทํางานกับทหาร ตํารวจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง (นายประทีป กีรติเรขา)
1. มอบหมายให้กรมการปกครอง (สํานักบริหารการปกครองท้องที่ และสํานัก
กิจการความมั่นคงภายใน) จัดตั้ง War room เพื่อปฏิบัติงานด้านการข่าว เช่น
การปฏิบัติงานของวิทยากร ตรวจสอบข่าวสารในพื้นที่ การทุจริต เป็นต้น
การประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559

หน้า 4

ประเด็น

3. การยื่นคําร้องขอใช้
บริการไฟฟ้าและประปา
พร้อมกันในครั้งเดียว

รายละเอียด
2. กําชับนายอําเภอในพื้นที่ที่ไม่มีกํานันและผู้ใหญ่บ้าน ดูแลความเรียบร้อยใน
พื้นที่เป็นพิเศษ โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. ให้ กรมการปกครองแจ้ งผู้ ว่าราชการจั งหวั ดกํ าชั บนายอําเภอดํ าเนินการ
1) รักษาความสงบเรียบร้อยและอํานวยความสะดวก และ 2) งานด้านการข่าว
เช่น การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของวิทยากรระดับชุมชน (ครู ค)
การทุจริต เป็นต้น
2. นําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบในรายละเอียด
การปฏิบัติงานอํานวยการ/สนับสนุนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยกําหนด
ประเด็นนําเสนอ ดังนี้ 1) จํานวนวิทยากรระดับชุมชน (ครู ค) และมีบุคลากรฝ่าย
ปกครองจํานวนเท่าใด 2) แนวทางการดําเนินงาน/วิธีการ และ 3) การกํากับดูแล
และตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของวิ ทยากรระดั บชุ มชน (ครู ค) ให้ เป็ นไปตาม
อํานาจหน้าที่
3. ทําหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ขอความร่วมมือให้กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- เรียนเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อทราบ

ปค.

การประปานครหลวง (น.ส.ทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปา
นครหลวง) และการไฟฟ้านครหลวง (นายสมศักดิ์ บํารุงวัด ผู้อํานวยการฝ่าย
บริหารงานกลาง)
เรื่อง Ease of Doing Business ของ World Bank ในประเด็นการยื่นคําร้อง
ขอใช้บริการไฟฟ้าและประปาในครั้งเดียว ทั้งนี้ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
และกรุงเทพมหานคร ได้มีหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้ามากํากับดูแล มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
1. ช่องทางการการยื่นคําร้อง
- สํานักงานสาขา
- ยื่นผ่านช่องทาง Internet
2. สถานที่ยื่นคําร้อง
- ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคําร้องขอใช้บริการได้
ณ สํานักงานสาขาของไฟฟ้า/ประปา และศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Service Center)
- ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถยื่นคําร้องขอใช้
บริการได้ ณ สํานักงานสาขาของไฟฟ้า/ประปา และศูนย์ดํารงธรรมของจังหวัด
3. ระยะเวลาและขั้นตอน เป็นไปตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเริ่มนับระยะเวลา
เมื่อการประปานครหลวง และการไฟฟ้านครหลวงได้รับคําร้อง
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รายละเอียด
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวดวงพร
บุญครบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
1. แนวทางการดําเนินงาน ดําเนินการรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One
Stop Service) เบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้
- กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรับคําร้องของการไฟฟ้านครหลวง
และการประปานครหลวง
- ส่วนภูมิภาค ยื่นคําร้องได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
2. ปัญหาอุปสรรค ติดขัดในข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น การตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการยื่นคําร้องตามมาตรา ๘ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รองรับ เป็นต้น
3. แผนระยะต่อไป เบื้องต้นคาดว่าจะใช้ระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการ
ภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) โดยใช้เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ดําเนินการนําร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขยายไปยังจังหวัดต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมที่ดิน (นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน)
เสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้มีการเชื่อมโยงระบบการยื่นคําร้องระหว่าง
หน่ วยงานการประปาและการไฟฟ้ า เพื่ อให้ ประชาชนสามารถยื่ นคํ าร้ องต่ อ
หน่วยงานใดหน่วยหนึ่งได้
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายนรภัทร ปลอดทอง) เป็น
หัวหน้าคณะทํางานพิจารณาหาแนวทางการเชื่อมโยงระบบการยื่นคําร้องของ
การประปาและการไฟฟ้า
4. การจัดทําข้อมูล
แผนที่นําทางของ
กระทรวงมหาดไทย
(Roadmap)

รอง อ.สถ.
(นายนรภัทร
ปลอดทอง)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
จากการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทํา
ข้อมูลแผนที่นําทาง (Roadmap) สามารถสรุปได้ ดังนี้ มีจํานวน ๔๒ กิจกรรม/
โครงการ จัดเป็น 6 กลุ่ม คือ 2 แก้ 1 สร้าง 3 เพิ่ม มีรายละเอียด ดังนี้
1. แก้ปัญหาความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ําทางสังคม เช่น ศูนย์ดํารงธรรม
การให้สัญชาติ หนี้นอกระบบ ภัยแล้ง ค่าเช่านา เป็นต้น
2. แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เช่น ปัญหาขยะ
และน้ําเสีย การกําจัดผักตบชวา เป็นต้น
3. สร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของชาติ เช่น การปกป้องและ
เทิดทูนสถาบัน การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
4. เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนและชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน กองทุน
หมู่บ้าน/ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นต้น

การประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559

หน้า 6

ประเด็น

รายละเอียด
5. เพิ่ ม มาตรฐานความปลอดภั ย ประชาชน เช่ น การตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาคารและสิ่งก่อสร้าง มาตรฐานเครื่องเล่น ความปลอดภัยบนถนน เป็นต้น
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการภาครัฐ เช่น การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลประชาชน ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ เป็นต้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) หารือร่วมกับ ผช.ปมท. ทั้ง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ปรับการใช้ถ้อยคํา (Wording) เรียงลําดับถ้อยคํา 2 ท่าน/รอง ผวจ.
นครราชสีมา
ให้สวยงามไพเราะ
ผช.ปมท. ทัง้
2. มอบผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการ
2 ท่าน
2.1 หารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง/แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลแผนที่นําทาง (Roadmap)
2.2 นําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รูปแบบตามที่ได้จัดทําข้อมูลแผนที่นําทาง (Roadmap)
5. ยุทธศาสตร์เตรียม
ความพร้อมแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย)
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติมีความเกี่ยวข้องกับ
กับทุกหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยทั้งในระดับพื้นที่และท้องถิ่น โดยมีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นหน่วยงานประสานงานและเชื่อมโยงการปฏิบัติ
แผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติเกี่ยวข้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ในเรื่องความมั่นคงตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเน้นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
โดยมี หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบหลั ก คื อ กรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยและ
กรมการปกครอง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้อํานวยการกองนโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
แผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติได้จัดทําขึ้นเพื่อรองรับนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ประเทศมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์วิกฤต แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ
1. การป้องกันประเทศ เป็นการผนึกกําลัง/ระดมทรัพยากรในการป้องกัน
ประเทศ
2. การเตรียมรั บสถานการณ์ภัยพิบัติ/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
โดยดําเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
ภายใต้กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ทั้ งนี้ แผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ จั ง หวั ด และท้ อ งถิ่ น ได้ มี
การจัดทําให้เชื่อมโยงกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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รวมถึง ได้สั่งการให้ปรับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดรองรับแผนการเตรียม
ความพร้อมแห่งชาติด้วย
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. เน้ นย้ํ าให้ ผู้ ว่าราชการจังหวั ดและนายอําเภอ ปฏิบัติตามแผนการเตรียม
ความพร้อมแห่งชาติใน 2 ประเด็น คือ 1) บทบาทในการป้องกันประเทศ และ
2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. มอบที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) และกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันหารือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดการในพื้นที่
(Area Manager) พร้อมทั้งกําหนดแนวทาง/วิธีการให้จังหวัดและอําเภอ สามารถ
จัดการแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคงในบทบาทของพลเรือนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปภ./สนผ.สป.
ทปษ.ด้าน
กฎหมาย/ปภ.

6. การแก้ไขปัญหาผลไม้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว)
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาผลไม้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับความ
เป็ นอยู่ ของเกษตรกรในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ โดย 1) ยกระดั บการจํ าหน่ าย
และ 2) ยกระดับคุณภาพผลผลิต
กระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมหารือร่วมกันมูลนิธิปิดทองหลังพระ มูลนิธิ
แม่ ฟ้ าหลวง และมู ลนิ ธิ พั ฒนาชี วิ ตชนบทโดยเครื อเจริ ญโภคภั ณฑ์ (CP) ซึ่ งมี
ผลการประชุม ดังนี้
1. พัฒนาระบบตลาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การจัดทําแผนในภาพรวม แผน Demand Side และแผน Supply Side
เป้าหมายเพื่อให้เกิด Smart Farmer
3. มอบหมาย/การแบ่งภารกิจ
3.1 Demand Side มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
โดยกําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี้
- เพิ่มช่องทางจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาการแปรรูป
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์
- บริหารจัดการการขนส่ง
- พัฒนาคุณภาพผลผลิต
- การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup)
- การให้ชุมชนเป็นเจ้าของ
3.2 Supply Side จังหวัดและมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ โดยกําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี้
- พัฒนาคุณภาพการผลิต โดยให้ความรู้ในการผลิต/ปรับเปลี่ยน
วิธีคิดทั้งระบบ ตั้งแต่การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว
- ส่งเสริมตลาดออนไลน์
- คัดเลือกสินค้าพิเศษ เช่น แตงโมทุ่งยางแดง เป็นต้น
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รายละเอียด
- การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- กําหนดให้มีผู้จัดการรายจังหวัด
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้เน้นเรื่องการกระบวนการผลิตให้ผลผลิตดี/มีคุณภาพ พร้อมทั้งยกระดับ
ราคาและช่องทางการจําหน่าย

7. งานเน้นหนักของ
กระทรวงมหาดไทย

1. การปรับแผนระดับ
ภูมิภาค

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
งานเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดําเนินการให้เกิดผลสําเร็จเป็น
รูปธรรม ได้แก่
1. โครงการพระราชดําริ
- การแก้ไขสถานะของบุคคล
- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
- โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
- การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัด
- ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. งานตามนโยบายสําคัญ (Agenda)
- การบริหารจัดการขยะและน้ําเสียทั้งระบบ
- การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ/ความเป็นอยู่ของประชาชน
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ศูนย์ดํารงธรรม
- เศรษฐกิจดิจิตอล
- แผนการผลิตข้าวครบวงจร
ฯลฯ
3. งานในระดับพื้นที่ (Area)
- สาธารณภัย
- การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
ฯลฯ
4. งานตามอํานาจหน้าที่/ภารกิจ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและ
หน่ วยงานรั ฐวิ สาหกิ จให้ สั งกั ดกระทรวงมหาดไทย พิ จารณาเรื่ องประชาชนให้
ความสนใจ/ประเด็นร้อน (Hot Issue) เช่น ผังเมืองรวมจังหวัด เป็นต้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รอง ผวจ.
นครราชสีมา

ปค./สป.มท.
ปค./พช.

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด
ทุกหน่วยงาน

เรื่องอื่น ๆ
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้พิจารณาปรับแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค โดยมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการ
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รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
เบื้องต้นได้หารือร่วมกับกรมการปกครอง โดยกําหนดให้จัดทําแผน ดังนี้
- หมู่บ้าน/ชุมชน
- แผนตําบล ผนวกระหว่างแผนท้องที่และแผนท้องถิ่น
- แผนอําเภอ มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานอําเภอรองรับ
- แผนจังหวัด กําหนดจัดสรรงบประมาณร้อยละ 60 เพื่อแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ และร้อยละ 40 ตามประเด็นยุทธศาสตร์
- แผนกลุ่มจังหวัด
- แผนภาค ซึ่ งเป็ นแผนในการขับเคลื่ อนทิศทางการพัฒนา โดยเสนอ
รัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
นําเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบในหลักการ เพื่อเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบ
บูรณาการต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รอง ปมท.(บ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
2. โครงการสายธาร
พระบารมี ครองราชย์
1. งานด้านน้ําในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น 3 ส่วน
70 ปี พระราชินี 7 รอบ
1.1 น้ําเพื่ออุปโภคบริโภค โดยใช้ข้อมูลจากท้องถิ่น และให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทํา Water Bank ใน 881 หมู่บ้านที่ไม่สามารถสร้าง
ระบบประปาได้
1.2 น้ําประเภทเพื่อการเกษตร น้ําเพื่ออุตสาหกรรม และน้ําเพื่อสิ่งแวดล้อม
มีก รมป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เป็ น
ผู้รับผิดชอบ
1.3 โครงการด้านน้ําที่จังหวัดดําเนินการโดยใช้งบประมาณยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่ซ้ําซ้อนกับงบประมาณของหน่วยงานอื่นๆ
2. โครงการเรื่องป่า แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
2.1 ดําเนินการโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 ดําเนินการโดยงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยไม่
ซ้ําซ้อนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 255๙ เวลา 13.30 น.
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