สรุปการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
***********************
เปดประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยเป น ประธานการประชุ ม โดยมี ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
กระทรวงมหาดไทย ผูบริหารสวนราชการกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมทั้งหัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขาร วมประชุม โดยสาระสําคัญของการประชุมในวันนี้เปนการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจและงานตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายสั่งการ รวมทั้งการ
มอบนโยบายการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใหแกกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อดําเนินการ
ในป ๒๕๖๑ สรุปไดดังนี้
๑. นายนิสติ จันทรสมวงศ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝายบริหาร ไดรายงานสรุปภาพรวมความคืบหนา
การดํ าเนิ น งานตามภารกิ จ และงานตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยได ม อบหมายสั่ งการ โดยมี ภ ารกิ จ
สําคัญที่เกี่ยวของกับ กฟน. คือ การจัดทําโครงการของขวัญปใหม เพื่อมอบใหประชาชน “ของขวัญมหาดไทย สงตอ
ความสุขรับปใหม ๒๕๖๑” ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นชอบโครงการในสวนของกระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้นรวม ๑๔
โครงการ โดย กฟน. จัดทํา ๑ โครงการ คือ ของขวัญปใหม ๒๕๖๑ “Sukhumvit Make a wish…ถนนสวยแหง
ความสุข” ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดกลาวขอบคุณ พรอมใหกําลังใจในการทํางาน เนื่องจากเห็นวา
การดําเนินงานโครงการกอสรางระบบสายไฟฟาใตดินของ กฟน. นอกจากจะตองใชงบประมาณลงทุนเปนจํานวนมาก
แลว ยังตองพบกับความยากลําบากในการประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานระบบสายสื่อสารในการนําระบบ
สายสื่อสารลงใตดิน อยางไรก็ตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดกลาวชื่นชม กฟน. ที่สามารถดําเนินการได
ประสบผลสําเร็จไปแลวในหลายเสนทาง อาทิ ถนนพหลโยธิน ราชวิถี พญาไท เปนตน และไดมอบนโยบายเพิ่มเติมให
กฟน. ไปพิจารณาดําเนินการตอเนื่องในป ๒๕๖๑ ดวย ซึ่งในประเด็นนี้ กฟน. ไดตอบชี้แจงวา ในป ๒๕๖๑ กฟน.
ไดมีการกําหนดแผนการดําเนินการตอเนื่องไวแลว โดยในชวงไตรมาสแรกของป (มกราคม – มีนาคม) กําหนดเปาหมาย
ดําเนินการใหแลวเสร็จในถนนราชปรารภ และถนนพระราม ๑ ตั้งแตแยกพญาไท – สะพานยศเส เปนตน
๒. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายการปฏิบัติงานในป ๒๕๖๑ ใหแกกรม/รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด โดยในสวนของ กฟน. มีประเด็นเรื่องสําคัญทีเ่ กี่ยวของจะตองถือปฏิบัติรวม ๒ เรื่อง ดังนี้
๒.๑ การดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในป ๒๕๖๑ ขอใหยึดเปาหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา มาเปนหลักในการ
กําหนดภารกิจการดําเนินงานของหนวยงาน
๒.๒ ประเด็นที่คาดวาจะมีผลกระทบตอการทํางานของกระทรวงมหาดไทยในป ๒๕๖๑ ซึ่งทุกกรม/
รัฐวิสาหกิจในสังกัด จะตองใหความสําคัญและตระหนักถึง คือ ความโปรงใส เนื่องจากอาจจะถูกตรวจสอบจากฝาย
การเมืองและภาคประชาชนมากขึ้น ดังนั้น จึงขอใหทุกหนวยงานดําเนินงานตามภารกิจโดยยึดหลักการบริหารงาน
ภายใตระบบธรรมาภิบาลภาครัฐ (Good Corporate Governance) โดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้ง โยกยายจะตองมี
ความโปรงใส และเปนธรรม

ปดประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

การประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห๎องประชุมราชสีห์ ศาลาวําการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
การดาเนินงานโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริ

รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร (นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู๎อานวยการกองระบบคลอง สานักการ
ระบายน้า)
1. รายงานผลการด าเนิ นงานตามกิ จกรรม “เราท าความ ดี ด๎ วยหัว ใจ” พื้ นที่
กรุงเทพมหานคร
จากพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ในการบาเพ็ญประโยชน์ พื้นที่ชุมชน
โดยรอบพระราชวังดุ สิ ต เป็ นการท าความ ดี ด๎วยหั วใจ ถวายเป็ นพระราชกุ ศล
แดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย หนํวย
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หนํวยทหารรักษาพระองค์ ข๎าราชบริพารใน
พระองค์ฯ รํวมกับ ประชาชนจิตอาสา “ เราทาความ ดี ด๎วยหัวใจ ” พื้นที่โดยรอบ
พระราชวังดุสิต ห๎วงวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2560 ดาเนินการ 5 คลอง ได๎แกํ
คลองส๎มปุอย คูน้าข๎างทางรถไฟ คลองรอบสนามม๎านางเลิ้ง คลองเปรมประชากร
(หน๎าวัดเบญจมบพิธ) คลองวัดน๎อยนพคุณ ซึ่งการดาเนินการครั้งนี้ถือเป็นโครงการ
ต๎นแบบของจิตอาสาพระราชทาน
พื้นที่ 1 พื้นที่ปฏิบัติการห๎วงวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560
ดาเนินการ 6 คลอง ได๎แกํ คลองกระท๎อนแถว คลองวัดยางสุทธาราม
คลองหลวงวารี คลองบึงพระยาสุเรนทร์ คลองขวางบน คลองทับช๎างลําง อยูํใน
สํวนของฝั่งธนและฝั่งพระนคร
พื้นที่ 2 พื้นที่ปฏิบัติการห๎วงวันที่ 14 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2560
ดาเนิ นการ 17 คลอง ได๎แกํ ล ารางตายิ้ม คลองตาเรํง คลองควาย
ลากระโดงซอยยิ้มประยูร คลองวัดน๎อยนพคุณ คูน้าริมทางรถไฟสายใต๎ คลองขันแตก
คลองตาเปี ย คลองบางเขน คลองล ามะขาม ล ากระโดงซอยเพชรเกษม 51
คลองสวนเลี ย บ คลองส๎ ม ปุ อ ย คู น้ าปลายซอยโชติ วั ฒ น์ คู น้ าปานทิ พ ย์ 2
คลองหัวหมาก ลารางสุเหรําหัวหมากน๎อย เป็นคลองที่สานักงานเขต และ สานัก
การระบายน้ารํวมกันดาเนินการ
พื้นที่ 3 พื้นที่ปฏิบัติการห๎วงวันที่ 29 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560
ดาเนินการ 15 คู/คลอง ในเขตพระนครและเขตบางซื่อ ได๎แกํ คลอง
คูเมืองเดิม (คลองหลอด) คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองหลอดวัดราชนัดดา คลอง
บางลาพู คลองโอํงอําง คลองผดุงกรุงเกษม คลองพระสวัสดิ์ คลองวัดตรีทศเทพ
คลองวัดสังเวช คลองมหานาค คูน้าซอยมหาลาภ คูน้าข๎างวัดประดูํธรรมาธิ ปัตย์
คูน้าซอยศรีวิชัย คูน้าปลาทู คูน้าคอกม๎า โดยจิตอาสาพระราชทานดาเนินการ
29 กั นยายน - 17 ตุ ลาคม 2560 หลั งจากนั้นคือ 18 – 31 ตุ ลาคม 2560
จะเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจดาเนินการในสํวนของพระราชพิธี
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พื้นที่ 4 พื้นที่ปฏิบัติการห๎วงวันที่ 5 – 10 พฤศจิกายน 2560
ดาเนินการ 3 คลอง ได๎แกํ คลองมหานาค (สํวนตํอ) คลองผดุงกรุงเกษม
(สํวนตํอ) คลองเปรมประชากร (จากคลองผดุงฯ – ถ.แจ๎งวัฒนะ)
พื้นที่ 5 พื้นที่ปฏิบัติการห๎วงวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2560
ดาเนินการ 1 คลอง ได๎แกํ คลองเปรมประชากร (จากวัดหลักสี่ - คลอง
รั ง สิ ต ประยู ร ศั ก ดิ์ ) ระยะทางยาว 20 กวํ า กิ โ ล เป็ น ความรํ ว มมื อ ระหวํ า ง
กรุงเทพมหานครกับ จ.ปทุมธานี ที่ดาเนินการรํวมกันกับหนํวยพระราชทานและ
ประชาชนจิตอาสา
พื้นที่ 6 พื้นที่ปฏิบัติการห๎วงวันที่ 12 – 24 ธันวาคม 2560
ดาเนินการ 2 คู/คลอง ได๎ แกํ คูน้าข๎างถนนวิภาวดีรังสิต คูน้านายใช๎
(จากสถานีตารวจนครบาลดอนเมืองถึงคลองเปรมประชากร) เป็นการแก๎ปัญหาน้าทํวม
ในถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต ทางศู น ย์ อ านวยการใหญํ สนามเสื อ ปุ า ได๎ ก าหนดให๎
กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง และการรถไฟ รวมทั้ง จ.ปทุมธานี รํวมกันพัฒนากับ
หนํวยพระราชทาน และประชาชน จิตอาสา รวม คู/คลอง/ลาราง ที่พัฒนากายภาพ
คลอง แล๎ว 39 แหํง
2. ปัญหา/อุปสรรค
พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสํ ว นใหญํ เป็ นคู น้ า ล าราง หรื อคลองขนาดเล็ ก ที่ เครื่ องมื อ
เครื่องจักรไมํสามารถเข๎าถึงพื้นที่ได๎ จาเป็นต๎องใช๎แรงงานคนเป็นหลัก ในการฟื้นฟู
สภาพคลอง โดยการขุดลอกดิน/เลน และเก็บผักตบชวาหรือวัชพืช
3. ข๎อเสนอแนะ
3.1 ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครสั่ งการให๎ทุกหนํวยงานคงสภาพคู คลอง ที่
ดาเนินการแล๎วเสร็จให๎อยูํในสภาพเดิมเพื่อประโยชน์ตํอการระบายน้าและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ไมํมีการกระจายของโรค พร๎อมให๎รายงานทุกเดือน
3.2 กรุงเทพมหานคร เสนอให๎ชุมชนที่อยูํริมคู คลอง เป็นผู๎ดูแลอยํางตํอเนื่อง
โดยอาจเรียกวํา “จิตอาสาดูแลคู/คลอง/ลากระโดง” โดยให๎จิตอาสาพร๎อมทั้งทหาร
ตารวจ ที่อยูํในพื้นที่เขตชํวยกัน
4. แผนการพัฒนาคู/คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4.1 คลองสายหลั ก จ านวน 9 คลอง กรุ งเทพมหานครด าเนิ นการรํ ว มกั บ
หนํ วยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน กรมธนารักษ์ ฝุายความมั่นคงแหํงชาติ เนื่องจากต๎อง
ดาเนินการจัดระเบียบพื้นที่ริมคลอง ดังนี้
4.1.1 คลองลาดพร๎าว อยูํระหวํางดาเนินการพัฒนา
4.1.2 คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานครกาลังยกรํางแผนการพัฒนา
4.1.3 คลองบางเขน
4.1.4 คลองบางซื่อ
4.1.5 คลองพระโขนง
4.1.6 คลองประเวศบุรีรมย์
4.1.7. คลองลาดบัวขาว
4.1.8. คลองสามวา
4.1.9. คลองพระยาราชมนตรี
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ทั้งนี้ คลองที่ 4.1.3 – 4.1.9 อยูํระหวํางเตรียมขอจัดสรรงบประมาณกํอสร๎าง
เขื่อน ค.ส.ล.
4.2 คู/คลอง/ลาราง/ลากระโดง สายรอง ขอรับพระราชทานหนํวยพระราชทาน
และ ประชาชนจิตอาสาดาเนินการ เพื่อรํวมพัฒนากายภาพคลอง จานวน 1,500
กวําคลอง สานักการระบายน้า ดาเนินการ จานวน 209 คลอง และสานักงานเขต
50 เขต ดาเนินการ จานวน 1,464 คลอง

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย (นายสมคิ ด จั น ทมฤก ผู๎ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย)
1. สรุปผลการดาเนินงานโครงการจิตอาสาฯ ในพื้นที่สํวนภูมิภาค
สรุปผลการรับลงทะเบียนจิตอาสา ฯ มีประชาชนลงทะเบียนจิตอาสา ฯ จานวน
ทั้งสิ้น 4,111,899 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
มีจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ เข๎ารํวมปฏิบัติงานในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ฯ จานวนทั้งสิ้น 520,350 คน ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ จิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ มีสถานภาพเป็นจิตอาสา “เราทา
ความ ดี ด๎วยหัวใจ” เพื่อให๎เกิดความตํอเนื่องในการปฏิบัติงานของจิตอาสา “เราทา
ความ ดี ด๎วยหัวใจ” ศูนย์อานวยการใหญํ (ศอญ.) สนามเสือปุา และ กระทรวงมหาดไทย
ได๎กาหนดแนวทางให๎จังหวัดแบํงภารกิจจิตอาสา ฯ เป็น ๒ ภารกิจหลัก คือ ภารกิจ
ในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และภารกิจ
ด๎านการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. แนวทางการดาเนินภารกิจจิตอาสา ฯ ด๎านการพัฒนาของจังหวัด
2.1 กาหนดเปูาหมายการพัฒนาจังหวัด จัดทาปฏิทินและแผนการปฏิบัติงาน
ของจิตอาสา ฯ
2.2 สารวจพื้นที่เปูาหมายเพื่อวางแผนการดาเนินงานโดยกาหนดผู๎รับผิดชอบ
แบํ งมอบหน๎ าที่ รวบรวม และจั ดท าบั ญชีเครื่ องมื ออุ ปกรณ์ที่ สามารถสนั บสนุ น
การปฏิบัติหน๎าที่ของจิตอาสาฯ จากหนํวยงานตําง ๆ
2.3 ลงมือปฏิบัติตามแผนได๎ทันที และตํอเนื่อง
2.4 รายงานผลการดาเนินงานให๎กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือน
เพื่อรายงาน กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ ทราบตํอไป
3. ผลการจัดกิจกรรมในสํวนภูมิภาค จังหวัดที่รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา
“เราทาความ ดี ด๎วยหัวใจ” มีจานวนทั้งสิ้น 30 จังหวัด 937 กิจกรรม มีจิตอาสาฯ
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 89,327 คน
กิจกรรมจังหวัดดาเนินการ ได๎แกํ การทาความสะอาดสถานที่สาธารณะ การจัดเก็บ
ผั กตบชวา/ขยะมู ลฝอยในแมํ น้ าล าคลอง การอ านวยความสะดวก และบริ การ
ประชาชน การปลูกต๎นไม๎ การบริจาคโลหิต และการบรรจุถุงยังชีพ เป็นต๎น
4. ผลการจัดกิจกรรม “ความสุขจากพํอ สูํผืนแผํนดิน ” ในสํวนภูมิภาค วันที่
5 ธันวาคม 2560
กระทรวงมหาดไทยได๎ แ จ๎ ง ผู๎ วํ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะหั ว หน๎ า จิ ต อาสา
“เราทาความ ดี ด๎วยหัวใจ” นาจิตอาสา ฯ จัดกิจกรรมสาคัญ 2 กิจกรรม รวม
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จานวนจิตอาสา ฯ ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 81,279 คน มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ /การพั ฒ นาพื้ นที่ จ านวน 300 กิ จกรรม
มีจิตอาสา ฯ เข๎ารํวมกิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 75,482 คน
4.2 กิ จกรรมการจั ดเลี้ ยงอาหารให๎ แกํเด็ กด๎อยโอกาสหรือผู๎ ปุวยเรื้อรั ง ที่อยูํ
สถานสงเคราะห์ตําง ๆ ในพื้นที่จังหวัด จานวน 49 กิจกรรม มีจิตอาสา ฯ เข๎ารํวม
กิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 5,797 คน
5. แนวทางการดาเนินงานในระยะตํอไป
5.1 คณะกรรมการผู๎ประสานงานโครงการจิตอาสา นายกรัฐมนตรีได๎ลงนามใน
คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 319/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แตํงตั้ง
คณะกรรมการผู๎ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
5.1.1 โครงสร๎าง ประกอบด๎วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ หนํวยทหาร ตารวจ และหนํวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง เป็ น กรรมการ ผู๎ ที่ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย/ผู๎ ที่ ป ลั ด
กรุงเทพมหานครมอบหมาย/ผู๎แทน ศอญ. เป็นกรรมการ และเลขานุการ
5.1.2 อานาจหน๎าที่ สนับสนุนและประสานการทางานกับสํวนราชการใน
พระองค์และหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องในการจัดทายุทธศาสตร์และการนาแนว
พระราชดาริโครงการจิตอาสาฯไปสูํการปฏิบัติ
5.2 ผลการประชุมรํวมระหวํางคณะกรรมการโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ
และคณะกรรมการผู๎ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ฯ เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2560 ณ สานักพระราชวัง สนามเสือปุา ให๎ดาเนินการ ดังนี้
5.2.1 จัดระบบการติดตํอประสานงานระหวํางคณะกรรมการผู๎ประสานงาน
โครงการจิ ต อาสาพระราชทาน ศอญ. และจั ง หวั ด จั ด บุ ค ลากรในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย/หนํ วยงานที่เห็นสมควร จานวนที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานที่
ศอญ.
5.2.2 ให๎กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และ ศอญ. รํวมกันจัดทา
รํ างคูํ มือการบริ หารจั ดการ และแนวทางการด าเนิ นงาน กาหนดโครงสร๎างและ
แนวทางการติดตํอประสานงาน
5.3 ผลการประชุมหารือกับ ศอญ. เพื่อกาหนดโครงสร๎างการบริหารจัด การ
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ สานักพระราชวัง
สนามเสื อปุ า ที่ ประชุ มเห็ นชอบโครงสร๎ างการบริ หารจั ดการโครงการจิ ตอาสา
พระราชทาน ฯ และ มอบหมายฝุ า ยเลขานุ ก าร (กระทรวงมหาดไทย และ
กรุ ง เทพมหานคร) จั ด ท ารายละเอี ย ดเสนอคณะกรรมการโครงการจิ ต อาสา
พระราชทาน ฯ และคณะกรรมการผู๎ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ
พิจารณาในการประชุม วันที่ 18 มกราคม 2561 ตํอไป
ข๎อสังเกต/ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. ขอขอบคุณการดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร และกรมการปกครองที่สนับสนุน
การลงทะเบียนจิตอาสาด๎วยความเรียบร๎อย และขอเชิญชวนข๎าราชการสมัครจิตอาสา
เพื่อเข๎ามีสํวนรํวมทางานเพื่อสังคม
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โครงการของขวัญปีใหมํ
เพื่อมอบให๎ประชาชน
“ของขวัญมหาดไทย
สํงตํอความสุข รับปีใหมํ
2561”

รายละเอียด
๒. กาชับ ดูแล กาหนดแนวทางดาเนินการให๎ชัดเจนในการรักษาสภาพ คู คลอง ที่ได๎
พัฒนาไปแล๎วให๎มีความตํอเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการกาจัดขยะที่อาจลอยมากับ
กระแสน้าตอนชํวงฝนตก
๓. ให๎จังหวัดกากับ ดูแลการดาเนินงานโครงการจิตอาสา เราทาความ ดี ด๎วยหัวใจ ให๎
มีความเคลื่อนไหวในทุกพื้นที่ หากมีข๎อขัดข๎องให๎จังหวัดรายงานมายังสํวนกลางเพื่อ
หารือหรือประสานความรํวมมือตํอไป

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กทม.
สนผ.สป./
ทุกจังหวัด

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด๎านบริหาร (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
คณะรั ฐมนตรี ได๎มี มติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และวันที่ 26 ธั นวาคม
2560 รับทราบของขวัญปีใหมํของทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบอนุมัติโครงการ “ของขวัญมหาดไทย สํงตํอความสุข
รับปีใหมํ 2561” จานวน 14 โครงการ ดังนี้
1. ตลาดประชารัฐ สร๎างโอกาส สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ (สป.มท. พช. สถ. กทม. อต.
และจังหวัด)
เปูาหมาย
1.1 สร๎ างมาตรฐานตลาดประชารั ฐ สะอาดปลอดภั ย ทั้ง 6,520 ตลาด และ
ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐให๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 กาหนดอบรมผู๎ประกอบการ CMO เพื่อดูแลผู๎ประกอบการรายใหมํ/ทาคลีนิก
ผู๎ประกอบการประเภท C เพื่อสร๎างผู๎ประกอบการใหมํให๎มีศักยภาพ โดยความรํวมมือ
จากตลาดประชารัฐรักสามัคคีชํวยจัดทาหลักสูตรตําง ๆ รํวมกับกรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ ผู๎ประกอบการประเภท C คือผู๎ที่อยากเป็นผู๎ประกอบการ แตํยังขาด
ความรู๎ ความสามารถ ขาดสินค๎า
1.3 สืบเนื่องจากกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาเห็นวําโครงการตลาดประชารัฐ
ที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอจะชํ วยตํ อยอดเรื่ องการทํ องเที่ ยวได๎ รั ฐมนตรี วํ าการ
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาได๎มอบหมายให๎อธิบดีกรมการทํองเที่ยวมารํวมหารือ
และจะคัดเลือกตลาดเพื่อสนับสนุนการจัดตลาดประชารัฐ โดยกระทรวงมหาดไทยได๎
ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับการทํองเที่ยว
เสนอเป็นกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยว กิน เที่ยว ช็อป รวมทั้งอาจขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ Big rock จากกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
2. สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎ชมุ ชน บนวิถพี อเพียง (พช.)
เปูาหมาย
2.1 ครัวเรือนสัมมาชีพที่จะต๎องดาเนินการจานวน 523,640 ครัวเรือน มีรายได๎
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3
2.2 ยอดจาหนํายสินค๎า OTOP เพิ่มขึ้นร๎อยละ 20 จากยอดจาหนํายปี 2560
(153,510 ล๎านบาท) เป็นเงิน 184,212 ล๎านบาท
2.3 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด มีแผนพัฒนาธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานร๎อยละ 100
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3. สถานธนานุบาลท๎องถิน่ ไทย มอบของขวัญปีใหมํให๎แกํประชาชน (สถ.)
แนวทางดาเนินการ ลดอัตราดอกเบี้ยให๎กับประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อยในชํวงเทศกาล
ปีใหมํและตลอดปี 2561 เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าในด๎านคําใช๎จําย
ทาให๎มีเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่า และไมํต๎องกู๎เงินนอกระบบ เงินต๎นไมํเกิน
5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน (เทําเดิม) เงินต๎นเกิน 5,000 บาท
คิดอัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 1 ตํอเดือน (เดิมร๎อยละ 1.25 ตํอเดือน) สถานธนานุบาล
ของ อปท. ทั้ง 240 แหํง ทั่วประเทศ
4. หมูบํ า๎ น ชุมชน สดใส ประชารัฐสุขใจ ปลอดภัยจากขยะอันตราย (สถ.)
เปูาหมาย ทุกหมูํบ๎าน/ชุมชนในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวม 85,416 แหํง
มีจุดรวบรวมขยะอันตรายครบทุกหมูํบ๎าน/ชุมชน ร๎อยละ 100 ขณะนี้ดาเนินการ
แล๎วเสร็จ 68,929 แหํง
5. ศูนย์ดารงธรรม นาสุข คลายทุกข์ดา๎ นทีด่ นิ (ทด.)
แนวทางดาเนินการ เพิ่มชํองทางการรับแจ๎งขําวสาร ข๎อสงสัย และปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชนด๎านที่ดิน โดยติดตั้งระบบ HOTLINE สายดํวนที่ดิน 10 คูํสาย
เพื่อบริการตอบข๎อสงสัยโดยผู๎เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลข 0 2141 5555
ดาเนินงานตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต๎นไป ทั้งนี้ กรมที่ดินจะเก็บรวบรวม
ข๎อมูลวํามีประชาชนใช๎บริการจานวนเทําไร และสอบถามเรื่องใดบ๎าง
6. ปีใหมํปลอดภัย คนไทยปลอดทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมเคลือ่ นที่ (ปค.)
เปูาหมาย ตั้งชุดประจาจุดอานวยความปลอดภัยทางถนนสายหลักของอาเภอ ๆ
ละ 1 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง จานวน 878 อาเภอ ตั้งแตํวันที่ 29 ธันวาคม 2560 –
4 มกราคม 2561
7. อานวยความสะดวก ลดสาเนาเอกสาร ขอรับบริการใช๎เพียงบัตรประชาชนใบเดียว (ปค.)
เชื่อมโยงฐานข๎อมูลประชาชนกลางผํานระบบการบูรณาการฐานข๎อมูลประชาชน
และบริการภาครัฐ (Linkage Center) ของทุกสํวนราชการ เพื่อลดการเรียกสาเนา
เอกสารหลักฐาน ประชาชนสามารถใช๎บัตรประจาตัวประชาชนเพียงใบเดียวไปติดตํอ
ขอรับบริการจากภาครัฐ เปูาหมายในปี 2561 จานวน 107 งานบริการ
8. ของขวัญปีใหมํ ประชาปลอดภัย บรรเทาอุทกภัยด๎วยผังลุมํ น้า (ยผ.)
เปูาหมาย
8.1 นาข๎อมูลผังการระบายน้าและแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้าทํวมที่ดาเนินการเสร็จ
แล๎ว 5 ลุํมน้า ครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัดไปปรับปรุงผังเมืองรวมและออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
8.2 ผังการระบายน้าจังหวัดและแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้าทํวม จานวน 5 ลุํมน้า
ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัด แล๎วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
8.3 ผังการระบายน้าจังหวัดและแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้าทํวม จานวน 5 ลุํมน้า
ครอบคลุมพื้นที่ 42 จังหวัด แล๎วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561
9. แบบบ๎านสานฝัน ของขวัญปีใหมํ (ยผ.)
แนวทางดาเนินการ จัดทาแบบบ๎านพอเพียง และแบบบ๎านต๎านทานแผํนดินไหว
จานวน 16 แบบ เพื่อให๎ประชาชนมีแบบบ๎านที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ มีความมั่นคง
แข็งแรง สามารถนาไปขออนุญาตกํอสร๎างได๎อยํางรวดเร็ว โดยไมํต๎องเสียคําใช๎จํายใน
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การออกแบบและประมาณราคา
10. ขับรถมีนาใจ
้ รักษาวินยั จราจร (ปภ.)
10.1 แนวทางดาเนินการ จัดตั้งศูนย์อานวยการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จัดตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช๎กฎหมายอยํางเข๎มข๎น จริงจัง ตํอเนื่อง ตาม 10 มาตรการ
และจัดตั้งจุดอานวยความสะดวก จุดบริการ และประสานสํวนราชการที่ตั้งอยูํบริเวณ
ริมถนนให๎เปิดเป็นจุดพักรถ และจุดบริการประชาชน
10.2 ระยะเวลาดาเนินการ ชํวงเตรียมความพร๎อมและ ชํวงการรณรงค์ (วันที่ 1 –
27 ธันวาคม 2560) ชํวงควบคุมเข๎มข๎น (วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม
2561) และรณรงค์เพื่อสร๎างความรู๎ จิตสานึก เพื่อการใช๎รถใช๎ถนนอยํางปลอดภัย
ตํอเนื่องตลอดทั้งปี
11. ถนนสวยแหํงความสุข (Sukhumvit Make a Wish) (กฟน.)
แนวทางดาเนินการ นาสายสื่อสารลงดินและรื้อถอนเสาไฟฟูาบริเวณถนนสุขุมวิท
ทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทาง 12 กิโลเมตร (เสาไฟฟูา 544 ต๎น) ทั้งนี้ เสาไฟฟูาที่รื้อถอนได๎มอบ
ให๎กรุงเทพมหานครนาไปใช๎ประโยชน์ในการสร๎างเขื่อนปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
เขตบางขุนเทียน
12. 74 ชุมชนปลอดภัยใช๎ไฟ PEA (กฟภ.)
แนวทางดาเนินการ เปิดคลินิกบริการด๎านไฟฟูาและแนะนาการใช๎ไฟฟูาอยําง
ประหยัดและปลอดภัย ตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟูาในชุมชน โดยคัดเลือกชุมชนที่
มีความเสี่ยง จังหวัดละ 1 ชุมชน รวม 74 ชุมชน
13. MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรือ่ งน้าประปา (กปน.)
แนวทางดาเนินการ พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให๎บริการที่ทันสมัย เพื่อให๎
ประชาชนเข๎าถึงข๎อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช๎น้า โดยผู๎ใช๎น้า 50,000 รายแรก
ที่โหลด Application ตลอดเดือนมกราคม 2561 (1 – 31 มกราคม 2561) จะ
ได๎รั บสํวนลดคําน้ าไมํเกิน 100 บาท ซึ่งสิ ทธิ์ สํวนลดจะปรากฏในใบแจ๎งหนี้คําน้า
เดือนมีนาคม 2561
14. ประปาเพือ่ ประชารัฐ (กปภ.)
แนวทางดาเนินการ การประปาสํวนภูมิภาครํวมมือกับ อปท. ทั่วประเทศ อบรมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปาภายในอาคารสานักงานที่ถูกสุขลักษณะ ให๎
อยูํ ในสภาพใช๎ งานได๎ ดี ไมํ กํ อให๎ เกิ ดการสู ญเสี ยน้ าโดยไร๎ ประโยชน์ ผู๎ รั บบริ การ
(เจ๎ าหน๎ าที่ อปท. และหนํ วยงานเอกชนในพื้ นที่ ) จ านวน 999 ราย ระยะเวลา
ดาเนินการวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย กาหนดแนวทางดาเนินการ หลักเกณฑ์ ให๎สํวนราชการ
รายงานผลดาเนินโครงการเป็นรายไตรมาส เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการในภาพรวมของ
กระทรวงมหาดไทยให๎แกํประชาชน สื่อมวลชนรับทราบผลดาเนินงานเป็นระยะๆ
กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง)
ของขวัญปีใหมํ ประชาปลอดภัย บรรเทาอุทกภัยด๎วยผังลุํมน้า
ประเทศไทยมีพื้ นที่ ครอบคลุ ม ๒๕ ลุํ มน้ าหลั กของประเทศ โดยปั จจุ บันกรม
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โยธาธิการและผังเมืองได๎ดาเนินการวางผังการระบายน้าจังหวัดแล๎ว ๕ ลุํมน้า (ลุํมน้า
สะแกกรัง ลุํมน้าแมํกลอง ลุํมน้าปราจีนบุรี ลุํมน้าโตนเลสาป และลุํมน้าชายฝั่งทะเล
ตะวันออก) ซึ่งจะน าไปสูํ กระบวนการปรั บปรุงผั งเมืองรวมเมือง ผั งเมืองจังหวั ด
รวมทั้งเตรียมออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกาหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลง
หรื อเปลี่ ยนการใช๎ อาคารบางชนิดหรื อบางประเภทในพื้ นที่ เสี่ ยงภั ยตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห๎ามขุดดินและถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนดาเนินการวางผังการระบายน้าจังหวัด ๒๐ ลุํมน้า
ที่ เหลื อให๎ แล๎ วเสร็ จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได๎ รั บการจั ดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๕ ลุํมน้า ได๎แกํ (๑) ลุํมน้าตาปี (๒) ลุํมน้าชายฝั่ง
ทะเลประจวบคีรีขันธ์ (๓) ลุํ มน้าภาคใต๎ฝั่งตะวันออก (๔) ลุํมน้าทะเลสาบสงขลา
และ (๕) ลุํ มน้ าเพชรบุ รี และได๎รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จ านวน ๕ ลุํ มน้ า ได๎แกํ (๑) ลุํ มน้าภาคใต๎ฝั่งตะวันตก (๒) ลุํ มน้าปัตตานี
(๓) ลุํมน้าทําจีน (๔) ลุํมน้าเจ๎าพระยา และ (๕) ลุํมน้าบางปะกง รวมทั้งอยูํระหวําง
เสนอของบประมาณ จ านวน ๑๐ ลุํ ม น้ า ได๎ แ กํ (๑) ลุํ ม น้ าปิ ง (๒) ลุํ ม น้ าวั ง
(๓) ลุํมน้ายม (๔) ลุํมน้านําน (๕) ลุํมน้าปุาสัก (๖) ลุํมน้ากก (๗) ลุํมน้าโขง (๘) ลุํมน้า
สาละวิน (๙) ลุํมน้าชี และ (๑๐) ลุํมน้ามูล
ผังระบบระบายน้าจังหวัดที่ดาเนินการแล๎วเสร็จในขณะนี้จะแสดงแผนที่เสี่ยงภัย
น้าทํวมในคาบปีตําง ๆ เชํน พื้นที่น้าทํวมที่รอบการเกิดซ้า ๑๐๐ ปี ๕๐ ปี ๒๕ ปี ๑๐ ปี
๕ ปี ๒ ปี จะมีน้าทํวมพื้นที่ใดบ๎าง เป็นต๎น และมาตรการในการลดปัญหาน้าทํวม
เกี่ยวกับโครงสร๎าง เชํน การขุดคลองระบายน้าเพิ่มเติม ของจังหวัดเพชรบุรี การเบี่ยงเบน
ทางน้ าไหล/การสู บน้ าของจัง หวั ดนครศรีธรรมราช เป็ นต๎ น ทั้งนี้ จะได๎น าเรียน
รายละเอียดเพื่อโปรดทราบอีกครั้งหนึ่ง

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

การไฟฟูานครหลวง (สิบเอกประสงค์ คุ๎มประดิษฐ์ ผู๎ชํวยผู๎วําการการไฟฟูานครหลวง)
ถนนสวยแหํงความสุข (Sukhumvit Make a Wish)
การไฟฟูานครหลวงมีแผนการดาเนินการชํวงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน
การน าสายสื่ อสารลงดิ นและรื้ อถอนเสาไฟฟู าบริ เวณถนนราชปรารภ และถนน
พระรามที่ ๑ (ตั้งแตํสนามกีฬาแหํงชาติจนถึงสะพานกษัตริย์ศึก)
การไฟฟูาสํวนภูมิภาค (นายดุษฎี ลิ่มทอง รองผู๎วําการการไฟฟูาสํวนภูมิภาค)
๗๔ ชุมชนปลอดภัยใช๎ไฟ PEA
การไฟฟู า สํ ว นภู มิ ภ าคด าเนิ น การโดยคั ด เลื อ กชุ ม ชุ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งตํ อ
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัยจังหวัดละ ๑ ชุมชม รวม ๗๔ ชุมชน เปิด
คลิ นิ ก บริ การด๎ า นไฟฟู าและแนะน าการใช๎ ไ ฟฟู า อยํ างประหยั ดและปลอดภั ย
ตลอดจนตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟูาในชุมชน
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ประเด็น

รายละเอียด
ข๎อสังเกต/ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาลที่ดาริให๎หนํวยงานราชการมีแผนงาน การให๎บริการ
ประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหมํ ซึ่งแตํละหนํวยงานได๎พิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/
โครงการ อาจเป็นโครงการที่ดาเนินการสาเร็จแล๎ว หรือดาเนินการชํวงปีใหมํ หรือ
ที่จะด าเนิ นการตํอเนื่ องในปี ถั ดไป รวมทั้ งสร๎ างการรั บรู๎ ให๎ กั บประชาชน ถึ งผล
การดาเนิ นงานของกระทรวงมหาดไทย เชํน การจัดทาน้าประปาดื่ มได๎ของการ
ประปานครหลวง งานพัฒนาการบริการของกรมที่ดิน เป็นต๎น
๑. การจัดทาโครงการของขวัญปีใหมํเพื่อมอบให๎ประชาชน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ของกระทรวงมหาดไทยได๎ มี ก ารน าเสนอคณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบแล๎ ว ดั ง นั้ น
ขอขอบคุ ณการด าเนิ นงานของทุ กหนํ วยงาน และให๎ หนํ วยงานด าเนิ นการตาม
แนวทางที่ ไ ด๎ เ ตรี ย มการไว๎ รวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จส าคั ญตามอ านาจหน๎ า ที่
(Function) อยํางตํอเนื่อง
๒. ขอบคุณการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ดาเนินการให๎เป็นไปตามแผนงาน
มีการติดตามผลให๎มีการเคลื่อนไหว พร๎อมเป็นที่ปรึกษาให๎จังหวัด
๓. สร๎างการรับรู๎การจัดระเบียบผู๎ค๎าหาบเรํแผงลอย และร๎านอาหารริมทาง (Street
food) ชี้แจงถึงแนวทางการจัดระเบียบ ความจาเป็นผู๎ค๎าขาย แตํต๎องไมํบุกรุกพื้นที่
ทางเท๎าหรือชํองทางการจราจร เป็นผู๎ประกอบการตัวจริง หากมีการจัดหาพื้นที่ใหมํ
หรื อ เป็ น พื้ น ที่ เ ดิ ม ให๎ มี ค วามสะอาดและเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร๎ อ ย ทั้ ง นี้ ให๎
กรุงเทพมหานครลงไปดูความเป็นอยูํของคนในชุมชนพื้นที่ตําง ๆ เชํน พื้นที่บริเวณใต๎
ทางดํวน เป็นต๎น
๔. โครงการสร๎างอาชี พ สร๎างรายได๎ ฯ คาดวําจะมีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนิน
โครงการประเภทสร๎างอาชีพสร๎างรายได๎ ในกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให๎หนํวยงานเตรียม
ดาเนินการ หากเป็นโครงการด๎านพัฒนาและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวให๎
ท๎องถิ่นรั บผิดชอบ และหากเป็นโครงการพัฒนา และสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ ให๎
ท๎องที่ดาเนินการ
๕. โครงการสถานธนานุบาลท๎องถิ่น ฯ ให๎กรุงเทพมหานครตรวจสอบวําสามารถ
ดาเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกับกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎ทั้งปี
หรือไมํ
๖. การบริหารจัดการขยะ ให๎เข๎าหารือ รมว.มท. เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน และ
กากับดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่
๗. ขอบคุณกรมการปกครองที่ดาเนินโครงการปีใหมํปลอดภัย คนไทยปลอดทุกข์
ศูนย์ดารงธรรมเคลื่อนที่
8. โครงการอานวยความสะดวก ลดสาเนาเอกสาร ฯ ของกรมการปกครองถือเป็น
การริ เริ่ ม และขั บ เคลื่ อนการเชื่ อมโยงฐานข๎ อมู ลของรั ฐ เพื่ อเป็ นการให๎ บริ การ
ประชาชน และสามารถนาฐานข๎อมู ลไปใช๎ส าหรั บการบริ หารได๎ในอนาคต ทั้งนี้
กาชับให๎ ปค. เรํงรัดตามแผนงานบูรณาการเชื่อมโยงฐานข๎อมูลภาครัฐ (Linkage
Centre) ให๎แล๎วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๙. ขอบคุ ณ และชมเชยการจัดท าผั งเมื องรวมจั งหวั ด และผั งน้า ซึ่งได๎รวบรวม
เส๎ น ทางน้ า และข๎ อ มู ล สาธารณู ปโภค/สาธารณู ป การ ถื อเป็ นความส าเร็ จเชิ ง
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รายละเอียด
โครงสร๎างสาหรับการบริหารและวางแผนการใช๎ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) ได๎ใน
อนาคต ทั้งนี้ ให๎กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทารายละเอียดเพื่อนาเรียน รมว.มท.
ในชํวงหลังปีใหมํ และนามาเสนอในที่ประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย
อีกครั้ง เพื่อให๎หนํวยงานตํางๆ ได๎พิจารณาใช๎ประโยชน์ตํอไป
๑๐. โครงการแบบบ๎ านสานฝั น ฯ ให๎ พิ จารณาออกแบบบ๎ านส าเร็ จรู ป (knock
down) โดยคานึงความจาเป็นพื้นที่ใช๎สอย เชํน มีจานวนห๎องเพียงพอกับจานวนคน
ในครอบครัว มีพื้นที่ใช๎สอย และคําใช๎จํายมีราคาถูก เป็นต๎น และประสานความรํวมมือ
ให๎กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาใช๎ประโยชน์ได๎ด๎วย
๑๑. โครงการขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร ให๎ดาเนินการจัดทาแผนลดอุบัติเหตุ
ทั้งปี ซึ่งกาหนดโครงสร๎างการทางานมีมาตรการในการดาเนินงานของพื้นที่ และ
ลดระดับความเข๎มข๎น/การคุมเข๎มลง เป็นต๎น
๑๒. โครงการถนนสวยแหํงความสุข ฯ ขอบคุณความริเริ่มการไฟฟูานครหลวงที่
จัดทาโครงการ และให๎ดาเนินการอยํางตํอเนื่องตามแผนงานที่กาหนดไว๎
๑๓. โครงการ ๗๔ ชุมชนปลอดภัยใช๎ไฟ PEA ขอทาตามแนวทางที่เตรียมการไว๎
ตามแผนงาน
14. โครงการแอปพลิเคชั่นของคนเมือง ฯ และโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ขอให๎
ดาเนินงานตามแนวทางที่เตรียมการไว๎

นโยบาย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด๎านบริหาร (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
ในการสํงความปรารถนาดี
กระทรวงมหาดไทยได๎ มี ห นั งสื อสั่ งการไปยั งหั ว หน๎ าสํ ว นราชการ หั ว หน๎ า
ในโอกาสดิถี
หนํ วยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย ผู๎ วํ าราชการจั งหวั ด ก าชั บ
ขึ้นปีใหมํ ๒๕๖๑
นายอาเภอ พนักงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนเจ๎าหน๎าที่ของสํวนราชการ
ที่เกี่ยวข๎องให๎ยึดนโยบายของกระทรวงมหาดไทย การสํงความปรารถนาดีในโอกาส
ดิถีขึ้ นปี ใหมํ ๒๕๖๑ โดยให๎ ข๎ าราชการไมํ ต๎องเดินทางมาอวยพรหรื อน ากระเช๎ า
ของขวัญหรือสิ่งของมาอวยพรปีใหมํ และให๎บุคลากรในสังกัดประจาอยูํในพื้นที่ ดูแล
ประชาชนที่สัญจรภายในพื้นที่รับผิดชอบให๎ได๎รับความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนสํง
มอบความสุ ข ความปรารถนาดี ใ ห๎ เ ป็ น ของขวั ญ แกํ ป ระชาชนด๎ ว ย “ของขวั ญ
มหาดไทย สํ งตํอความสุ ข รับปีใหมํ ๒๕๖๑” จานวน ๑๔ โครงการ ให๎ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์
นอกจากนี้ ให๎นานโยบายสํงความสุขด๎วยความพอเพียงดังกลําวข๎างต๎นไปเป็น
แบบอยํางในการสํงความสุขความปรารถนาดีตํอกันในหนํวยงาน/จังหวัดด๎วย

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ยผ.

ปภ.
กฟน.
กฟภ.
กปน./กปภ.
ทุกหนํวยงาน

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยในการสั่งการให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
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ประเด็น
การรายงานผล
การดาเนินงานทีส่ าคัญ
ของกรุงเทพมหานคร
ในปี พ.ศ. 2560

รายละเอียด
กรุ ง เทพมหานคร (นายวั ล ลภ สุ ว รรณดี ประธานที่ ป รึ ก ษาของผู๎ วํ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร)
โครงการของกรุงเทพมหานครที่สอดคล๎องกับโครงการของขวัญปีใหมํเพื่อมอบให๎
ประชาชน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องตลาดประชารัฐ โดย
ได๎ ด าเนิ นการลงทะเบี ยนผู๎ ประกอบการ จ านวน ๘,๐๐๐ กวํ าราย ซึ่ งมี ผู๎ สนใจ
ลงทะเบียนตามลาดับ ได๎แกํ (1) ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข จานวน ๗,๐๐๐
กวําราย (๒) ตลาด ประชารัฐ Green Market จานวน ๑,๐๐๐ กวําราย (๓) ตลาด
ประชารัฐ ต๎องชม (๔) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดย
กรุงเทพมหานครได๎ดาเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อให๎ ผู๎ ที่ได๎รั บผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท๎า ได๎มีโอกาสมาลงทะเบียน
และจัดสรรผู๎ประกอบการที่ลงทะเบียนเข๎ารํวมโครงการเพื่อลงพื้นที่ค๎าขาย จานวน
๑๓ แหํ ง ในพื้ นที่ ๙ ส านั กงานเขต ได๎ แกํ (๑) ตลาดสี่ แยกทศกั ณฐ์ เขตบางแค
(2) ตลาดน้ าบึ งพระยาสุ เรนทร์ เขตคลองสามวา (๓) ตลาดโอโซนวั น มาร์ เก็ ต
เขตดอนเมื อง (๔) ตลาดสุ ทธิสาร เขตดินแดง (๕) ตลาดหน๎าภั ตตาคารกุ๎งหลวง
เขตบางกอกน๎อย (๖) ตลาดหน๎าโรงพยาบาลเจ๎าพระยา เขตบางกอกน๎อย (๗) ตลาด
ใต๎ทางดํวนประดิษฐ์มนูธรรม เขตบางเขน (๘) ตลาดหน๎าพาต๎าปิ่นเกล๎า เขตบางพลัด
(๙) ตลาดหน๎าโรงพยาบาลยันฮี เขตบางพลัด (๑๐) ตลาดโครงการสนั่นนภา เขตพญาไท
(๑๑) ตลาดหน๎ าอาคารพหลโยธินเพลส เขตพญาไท (๑๒) ตลาดมิ่ งขวัญบ๎านนา
เขตพญาไท และ (๑๓) ตลาดเจริญกรุง 67 เขตสาทร
นอกจากนี้ ผู๎ที่ได๎ รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท๎าแตํไมํมาลงทะเบียน
พบวํามีสถานที่ค๎าขายในบริเวณที่กรุงเทพมหานครจัดไว๎ให๎ และผู๎ค๎าได๎ไปหาสถานที่
ค๎าขายเอง กรุ งเทพมหานครจะได๎ดาเนินการตลาดประชารัฐเพิ่มเติม ซึ่งมีตลาด
เอกชน จานวน ๑,๐๐๐ กวําแหํง โดยจะได๎ไปเจรจากับผู๎ประกอบการตลาดเพื่อให๎
ดูแลประชาชนที่ประสงค์พื้นที่ค๎าขาย
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยมีข๎อหํวงใยเกี่ยวกับสตรีทฟููดนั้น
ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครได๎กาชับให๎สานักอนามัยดูแลเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
ราคาอาหาร ฯลฯ

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กรุงเทพมหานคร (นางลักษณา โรจน์ธารง ผู๎ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร)
ผลการดาเนินงานที่สาคัญของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 ประกอบด๎วย
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปูอมมหากาฬ โดยปัจจุบันคงเหลือโรงเรือน
จานวน 20 หลัง แยกเป็น
๑.๑ โรงเรื อ นสิ่ ง ปลู ก สร๎ า งตามบั ญ ชี เ ดิ ม 18 หลั ง โอนกรรมสิ ท ธิ์
ในตัวโรงเรือนให๎กรุงเทพมหานครแล๎ว โดยรับเงินคําทดแทนทั้งหมด 16 หลัง และ
รับเงินคําทดแทนไปร๎อยละ 75 จานวน 2 หลัง
๑.๒ บุกรุก 2 หลัง
นอกจากนี้ กรุ งเทพมหานครประชุมหารือรํวมกับผู๎แทนกรมศิลปากร ผู๎ แทน
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ผู๎แทนฝุายความ
มั่นคงแล๎ว ที่ประชุมพิจารณาเห็นควรเก็บบ๎านจานวน 9 หลัง (เลขที่ 89/91/93
การประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
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ประเด็น

รายละเอียด
97/99/109/111/123 และ 125) ภายใต๎เงื่อนไขวําเก็บเฉพาะตัวบ๎านเพื่อให๎
เห็นความเป็นตรอกพระยาเพชรปาณี สํวนคนไมํสามารถอยูํอาศัยได๎
๒. โครงการพัฒนาริมฝั่งแมํน้าเจ๎าพระยา ชํวงที่ 1 - ชํวงที่ 4
๒.๑ โครงการอยูํระหวํางเสนอขอความเห็นชอบดาเนินการประกวดราคา และ
เสนอตั้งคณะกรรมการราคากลางตามระเบียบกระทรวงการคลัง คาดวําจะลงนามใน
สัญญากํอสร๎างได๎ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
๒.๒ การรื้อย๎ายชุมชนในพื้นที่ที่ตั้งอยูํริมแมํน้าเจ๎าพระยา จานวน 15 ชุมชน โดย
รื้อย๎ายหมดแล๎ว 9 ชุมชน และอยูํระหวํางดาเนินการ 6 ชุมชน
๓. โครงการกํอสร๎างสถานีดับเพลิงเพิ่มเติม
๓.๑ กรุ งเทพมหานครได๎ มีนโยบายเพิ่มสถานีดั บเพลิ งให๎ ครอบคลุ มพื้ นที่ ซึ่ ง
ปัจจุบันมีจานวน ๔๖ สถานี โดยบางพื้นที่มีเขตความรับผิดชอบกว๎างขวางและสํงผล
ให๎เข๎าถึงพื้นที่ได๎ลําช๎า
๓.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครได๎มีการจัดหาสถานที่เพื่อ
กํอสร๎างสถานีดับเพลิงอยํางน๎อย 5 สถานี ประกอบด๎วย (๑) สถานีดับเพลิงอารีย์
เขตพญาไท (๒) สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ เขตประเวศ (๓) สถานีดับเพลิงบางนา
เขตบางนา (๔) สถานี ดั บเพลิ งดอนเมือง เขตดอนเมือง และ (๕) สถานี ดับเพลิ ง
บางบอน เขตบางบอน ขณะนี้อยูํระหวํางดาเนินการออกแบบและประมาณราคาเพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
๔. โครงการนารํองระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC)
๔.๑ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุขครอบคลุมพื้นที่ จานวน
๖๘ ศูนย์ โดยกาลั งพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มการเข๎าถึงบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของประชาชนโดยไมํจาเป็นต๎องไปที่โรงพยาบาล
๔.๒ กรุงเทพมหานครได๎ดาเนินโครงการนารํองระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)
และครบวงจรอยูํในพื้นที่ 4 เขต ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการให๎บริการด๎านการแพทย์
และสาธารณสุขแกํประชาชนผํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยความรํวมมือ
กับเครือขํายตําง ๆ เชํน โรงพยาบาล คลินิกเอกชน โรงพยาบาลรัฐบาล ประกอบด๎วย
(๑) ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ชํวงนุชเนตร เขตจอมทอง (๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข
30 วัดเจ๎าอาม เขตบางกอกน๎อย (๓) ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร
เขตดอนเมือง (๔) ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตาหนักพระแมํกวนอิม โชคชัย 4
๕. โรงพยาบาลคลองสามวา
๕.๑ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในความรับผิดชอบ จานวน ๙ แหํง
๕.๒ กรุ งเทพมหานครได๎ ด าเนิ นการกํ อ สร๎ างโรงพยาบาล “คลองสามวา”
เนื่ อ งจากสถานพยาบาลของรั ฐ ยั ง ไมํ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ฝั่ ง ตะวั น ออกของ
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200 เตียง และได๎เปิดให๎บริการ
ผู๎ปุวยนอก (OPD) ชั่วคราวแล๎ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ซึ่งคาดวําจะสามารถ
ให๎บริการได๎เต็มรูปแบบภายในปี 2564
๖. โรงพยาบาลผู๎ สู งอายุ บางขุ นเที ยน กรุ งเทพมหานครได๎ ด าเนิ นการกํ อสร๎ าง
โรงพยาบาลผู๎ สู งอายุ บางขุนเทียน โดยได๎รับบริจากที่ดินรวม 34 ไรํ 1 งาน 80
ตารางวา เป็นโรงพยาบาล จานวน 308 เตียง เปิดให๎บริการทางการแพทย์ทั่วไป
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รายละเอียด
ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีและจังหวัดใกล๎เคี ยง มีศูนย์เวชศาสตร์ผู๎สูงอายุแบบครบ
วงจร หอพักผู๎ปุวย และอาคารพักฟื้น โดยเปิดให๎บริการผู๎ปุวยนอก (OPD) ชั่วคราว
แล๎วตั้งแตํวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ซึ่งคาดวําจะสามารถกํอสร๎างแล๎วเสร็จภายใน
ปี พ.ศ. 256๒

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กรุงเทพมหานคร (นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู๎อานวยการกองระบบคลอง สานักการ
ระบายน้า)
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอํงอํางจากบริเวณสะพานดารงสถิตถึงบริเวณ
สะพานโอสถานนท์
๑.๑ รัฐบาลได๎อนุมัติจัดสรรงบประมาณให๎กรุงเทพมหานครดาเนินการปรับปรุง
ภูมทิ ัศน์คลองโอํงอํางภายหลังการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร๎างที่รุกล้าคลองโอํงอําง
เป็นเงินจานวน ๓๒๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ กรุงเทพมหานครได๎ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอํงอํางจากบริเวณ
สะพานดารงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ ประกอบด๎วย (๑) งานกํอสร๎างและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง (๒) งานกํอสร๎างกาแพงกันดินและปรับปรุงทางเดินหลัง
เขื่ อนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก (คสล.) พร๎ อมระบบรวบรวมสาธารณู ปโภค (๓) งาน
ปรับปรุงสะพานข๎ามคลองโอํงอําง (๔) งานกํอสร๎างระบบระบายน้าเสียและระบบ
ระบายน้า และ (๕) การนาระบบไฟฟูาและน้าประปาลงใต๎ดิน ความยาว ๗๕๐ เมตร
โดยกรุ ง เทพมหานครได๎ ด าเนิ น การประกวดราคารํ ว มกั บ การไฟฟู านครหลวง
และการประปานครหลวง ซึ่ งปั จจุ บั นได๎ ผู๎ รั บจ๎ างเรี ยบร๎ อยแล๎ ว ภายในวงเงิ น
๒๗๕,550,๐๐๐ บาท
๑.๓ โครงการอยูํระหวํางขอจัดสรรงบประมาณกับสานักงบประมาณกระทรวงการคลัง
และขอความเห็นชอบผลการประมูลฯ กับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดวําจะลงนาม
สั ญญาประมาณปลายเดื อนมกราคม ๒๕๖๑ และด าเนิ นการแล๎ ว เสร็ จภายใน
สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
๒. โครงการกํอสร๎างอุโมงค์ระบายน้าใต๎คลองบางซื่อจากคลองลาดพร๎าวลงสูํแมํน้า
เจ๎าพระยา โดยกรุงเทพมหานครได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎างจาก
รัฐบาล ประกอบด๎วย (๑) อาคารรับน้าถนนรัชดาภิเษก (บํอ 1) โดยรับน้าในถนน
บริ เวณโรงแรมเจ๎ าพระยาปาร์ ค บางสํ วนของคลองบางซื่ อและคลองลาดพร๎ าว
(๒) อาคารรับน้าถนนวิภาวดีรังสิต (บํอ 2) (๓) อาคารรับน้าถนนกาแพงเพชร (บํอ 3)
(๔) สถานีสูบน้า 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (บริเวณวัดแก๎วฟูาจุฬามณี) และอาคาร
ทิ้งน้าบริเวณริมแมํน้าเจ๎าพระยา
๓. โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้าเพื่อแก๎ไขปัญหาน้าทํวมในถนนสายหลัก (Pipe
Jacking)
๓.๑ กรุงเทพมหานครได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎างจากรัฐบาล
จานวน ๑๑ โครงการ ซึ่งเป็นการวางระบบทํอดันขนาดใหญํใต๎ผิวถนน มีขนาดตั้งแตํ
๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร
๓.๒ ปัจจุบันได๎ลงนามในสัญญาจ๎างแล๎ว จานวน ๕ สัญญา (จาก 11 สัญญา)
โดยบางโครงการอยูํระหวํางขออนุมัติจ๎าง จัดทาสัญญา และลงนามสัญญาจ๎าง ซึ่ง
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ความคืบหน๎า
การดาเนินงานที่เกี่ยวข๎อง
กับการปรับปรุงบทบาท
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นใน
การชํวยเหลือประชาชน

รายละเอียด
โครงการที่มีความก๎าวหน๎ามากที่สุ ด ได๎แกํ โครงการกํอสร๎างระบบระบายน้าเพื่อ
แก๎ไขปัญหาน้าทํวมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง (ร๎อยละ ๔๕)
ซึ่งคาดวําในฤดูฝนที่จะมาถึงนี้โครงการบางสํวนจะสามารถเริ่มใช๎งานได๎
๔. การพัฒนาคลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในโครงการ ๙ คลองสาย
หลักที่กรุงเทพมหานครได๎รับอนุมัติจากรัฐบาลให๎ดาเนินการพัฒนา โดยจะพัฒนา
เริ่มต๎นตั้งแตํคลองบางซื่อไปจนถึงคลองรังสิตประยูร ศักดิ์ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาฝั่ง
ตะวันตกของคลองเปรมประชากรจะดาเนินการรื้อย๎ายชุมชนออกทั้งหมด โดยจะ
กํอสร๎างเขื่อนและกํอสร๎างอาคารสูง ๕ ชั้น โดยชุมชนจะมาอยูํรวมกันฝั่งตะวันออก
โซนด๎านเหนือของคลองเปรมประชากร
ทั้งนี้ การพัฒนาระบบระบายน้ากว๎าง ๓๘ เมตร โดยมีความจาเป็นต๎องเรํงระบาย
น้าด๎วยอุโมงค์ระบายน้าเปรมประชากร เริ่มจากจุดตัดบริเวณคลองลาดพร๎าวไปจน
ถึงสถานี สู บน้ าวั ดสร๎ อยทอง 60 ลู กบาศก์ เมตร/วิ นาที ซึ่งอยูํระหวํ างออกแบบ
รายละเอียด

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. ขอบคุณการสนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อให๎ประชาชนมีสถานที่ค๎าขาย
และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ผํานมาได๎รับรายงานผลการดาเนินงานของ
กรุงเทพมหานครจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) เป็นประจา
2. การกาหนดมาตรการดูแลความสะอาดของสตรีทฟููด ขอให๎ดาเนินการอยํางตํอเนื่อง
3. ขอให๎ติดตามและขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการสาคัญของกรุงเทพมหานคร
อยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ ให๎พิจารณาทบทวนและศึกษารายละเอียดการกํอสร๎างอุโมงค์
ระบายน้า และการพัฒนาคลองเปรมประชากรให๎รอบคอบด๎วย เนื่องจากคลองเปรม
ประชากรมีสภาพเป็นคลองระบายน้าอยูํแล๎ว การกํอสร๎างที่อยูํอาศัยตามแผนงาน
โครงการจะสํ งผลกระทบตํ อการระบายน้ าหรื อไมํ ให๎ ศึ กษาผลกระทบ รวมถึ ง
พิจารณาความคุ๎มคําของโครงการอยํางรอบด๎าน
4. ขอให๎กรุงเทพมหานครพิจารณานาเสนอผลการดาเนินงานตลาดประชารัฐ โดย
ผนวกรวมกั บการจั ดระเบี ยบทางเท๎ า สตรี ทฟูู ด การพั ฒนาผู๎ ประกอบการและ
ประชาชน เพื่อจะได๎นาเสนอผลการดาเนินงานตํอคณะรัฐมนตรีตํอไป

กทม.

กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น)
๑. การใช๎จํายเงินสะสมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่
กรมสํ งเสริ มการปกครองท๎องถิ่นได๎ด าเนินการแก๎ไขปัญหาที่ เป็นอุปสรรคใน
การใช๎จํายเงินสะสมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) เชํน ขออนุมัติยกเว๎น
การปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให๎การจัดซื้อจัดจ๎างจากเงินสะสมของ อปท. ที่มีวงเงิน
เกิ น 500,000 บาท แตํ ไมํ เกิ น 2,000,000 บาท เป็ นโครงการที่ ส ามารถ
ดาเนิ นการจั ดซื้อหรื อจ๎ าง โดยวิธีสอบราคาได๎เป็นกรณีเฉพาะราย โดยให๎ อปท.
ดาเนินการกํอหนี้ผูกพันให๎แล๎วเสร็จภายใน 4 เดือน (วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ -
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วั น ที่ 20 เมษายน 2561) ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยได๎ มี ห นั ง สื อ สั่ ง การไปยั ง
ผู๎วําราชการจังหวัด และ อปท. ทราบและถือปฏิบัติเรียบร๎อยแล๎ว
2. การใช๎จํายเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นชํวยเหลือยางพารา
ผู๎วําราชการจั งหวัด ท๎องถิ่นจังหวัด และผู๎บริหาร อปท. ได๎รับทราบแนวทาง
การใช๎จํ ายเงินสะสมของ อปท. ต๎ องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีสํ ว นผสมของ
ยางพารา โดยได๎ขอให๎ อปท. จัดทาโครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุงถนนที่มีสํวนผสมของ
ยางพารา หรือสิ่งกํอสร๎างอื่น ๆ ที่ใช๎ยางพาราเป็นลาดับแรกอยํางน๎อย ๑ โครงการ
ทั้งนี้ ได๎จัดประชุมและกาชับท๎องถิ่นจังหวัดชี้แจงและทาความเข๎าใจกับผู๎บริหาร อปท.
เรียบร๎อยแล๎ว
นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได๎ตอบข๎อหารือของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการใช๎
ยางพาราจากการยางแหํงประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความเห็นวํา หนํวยงานสามารถกาหนดเงื่อนไข
ให๎ ผู๎ ได๎รั บการคั ดเลื อกจะต๎องใช๎ผลิ ตภัณฑ์ ที่มีวั ตถุดิ บจากน้ายางพาราที่ซื้ อจาก
การยางแหํงประเทศไทย หรือที่ได๎รับรองจากการยางแหํงประเทศไทยวําซื้อน้ายาง
จากเกษตรกรโดยตรงได๎
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จาํ ยเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน๎าทีข่ ององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ พ.ศ. 2560
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎แจ๎งแนวทางปฏิบัติในการชํวยเหลือประชาชน
ของ อปท. โดยให๎ อปท. จัดตั้งศูนย์ ชํวยเหลื อประชาชนของ อปท. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอานาจหน๎าที่ของ
อปท. พ.ศ. 2560 ให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
การให๎ ความชํวยเหลื อ ประชาชนของ อปท. แบํงเป็ น 3 กรณี ประกอบด๎วย
(๑) ด๎ านสาธารณภั ย ใช๎ จํ ายงบประมาณตามหลั กเกณฑ์ ของกระทรวงการคลั ง
(๒) ด๎านการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช๎จํายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ (๓) การปู องกั นและควบคุ ม
โรคติดตํอ ใช๎จํายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ ได๎ขยายบทบาทและอานาจหน๎าที่ของศูนย์ชํวยเหลือประชาชนของ
อปท. ในการให๎ ความชํวยเหลื อประชาชนที่ได๎รับความเดือดร๎อนหรือไมํสามารถ
ชํ ว ยเหลื อ ตนเองได๎ ทุ ก ด๎ า น โดยให๎ ส ารวจข๎ อ มู ล ดั ง กลํ า ว บั น ทึ ก ข๎ อ มู ล และ
ดาเนินการชํวยเหลือในรูปแบบประชารัฐ (ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุํมที่มีศักยภาพใน
พื้นที่) เชํน ทุนการศึกษาเลําเรียน ที่อยูํอาศัย เจ็บปุวยเรื้อรัง เป็นต๎น โดยได๎แจ๎ง
ท๎องถิ่นจังหวัดวําไมํได๎มุํงหวังให๎ อปท. สามารถชํวยเหลือประชาชนได๎ทุกกรณี แตํมี
การกาหนดชํองทางในการติดตํอสื่อสารและรายงานข๎อมูลประชาชนที่ได๎รับความ
เดื อดร๎ อนหรื อไมํ สามารถชํ วยเหลื อตนเองได๎ มายั งสํ วนกลาง (กรมสํ งเสริ มการ
ปกครองท๎องถิ่น) เพื่อจะได๎ประสานให๎การชํวยเหลือเพิ่มเติม
ทั้งนี้ การดาเนินการดังกลําวจะทาให๎รับทราบปัญหาความเดือดร๎อนและมีข๎อมูล
ที่เกี่ยวข๎องเพื่อดาเนินการให๎ความชํวยเหลือประชาชนตํอไป
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายให๎แกํอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2560 มีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันที่
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หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

20 ธันวาคม 2560
กระทรวงมหาดไทยได๎ มี หนั งสื อสั่ งการไปยังผู๎ วําราชการจั งหวั ด และ อปท.
ถือปฏิบัติเรียบร๎อยแล๎ว โดย อปท. สามารถสั่งใช๎อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) 2 กรณี ได๎แกํ (1) กรณีที่เกิดสาธารณภัย และ (2) ภารกิจอานาจหน๎าที่
ของ อปท. ในการรักษาความสงบเรียบร๎อยของประชาชน โดยให๎เบิกคําใช๎จํายเป็น
คําปุวยการ ให๎แกํ อปพร. ได๎ในอัตรา ดังนี้ (1) ปฏิบัติหน๎าที่ไมํเกิน 4 ชั่วโมง จานวน
100 บาท (2) ปฏิบัติหน๎าที่เกิน 4 ชั่วโมง แตํไมํเกิน 8 ชั่วโมง จานวน 200 บาท
และ (3) ปฏิบัติหน๎าที่เกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 300 บาท
ข๎อสัง่ การของรัฐมนตรีวาํ การกระทรวงมหาดไทย
ให๎จัดทารายละเอียดการใช๎จํายเงินสะสมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การใช๎
จํ ายเงินองค์ กรปกครองสํ วนท๎ องถิ่นชํ วยเหลื อยางพารา และการเพื่อชํ วยเหลื อ
ประชาชนตามอานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพื่อเข๎าหารือ รมว.มท.
ในชํวงหลังปีใหมํ
การชํวยเหลือประชาชน
เพื่อลดความยากจนและ
ความเหลื่อมล้า
ตามนโยบายรัฐบาลและ
มหาดไทย ปี 2560 2561

กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
1. ที่มา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลําวไว๎เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2559 “เราจะไมํทิ้งใครไว๎ข๎างหลัง” โดยกรมการพัฒนาชุมชนได๎ถือเป็นแนวทางใน
การดาเนินการชํวยเหลือประชาชนเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้า ในปี พ.ศ.
2560 และเป็นแนวทางในการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2561
ผลการจัดเก็บข๎อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2560 และเปรียบเทียบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหํงรัฐ ประชาชนมีรายได๎
เฉลี่ยไมํผํานเกณฑ์ ดังนี้
- ปี พ.ศ. 2559 กาหนดเส๎นความจาเป็นพื้นฐาน กลุํมรายได๎เฉลี่ย 30,000 บาท
ตํอคน/ปี มีรายได๎เฉลี่ยไมํผํานเกณฑ์ 45,544 ครัวเรือน 159,492 คน
- ปี พ.ศ. 2560 กาหนดเส๎นความจาเป็นพื้นฐาน กลุํมรายได๎เฉลี่ย 38,000 บาท
ตํอคน/ปี มีรายได๎เฉลี่ยไมํผํานเกณฑ์ 126,102 ครัวเรือน 429,144 คน
- ปี พ.ศ. 2560 กระทรวงการคลังให๎ประชาชนลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหํงรัฐ
โดยก าหนดเกณฑ์ รายได๎เฉลี่ ย 100,000 บาทตํ อคน/ปี มีผู๎ ลงทะเบี ยน จ านวน
11,443,356 คน ซึ่งใกล๎เคียงกับการจัดเก็บข๎อมูล จปฐ. จานวน 8,768,331 คน
(ข๎อมูล จปฐ. ไมํได๎จัดเก็บข๎อมูลในกรุงเทพมหานคร)
ทั้ ง นี้ แนวทางการชํ ว ยเหลื อ ประชาชนตามแนวทางกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ประกอบด๎วย (1) เศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
(2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ (3) เพิ่มชํองทางการตลาดของชุมชน
2. เศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
2.1 ภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย กรมการพัฒนาชุมชนบูรณาการรํวมกับสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
2.2 ผลงาน ปี พ.ศ. 2560 ดาเนินงานตามแผนงานที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
โดยใช๎ งบประมาณกรมการพั ฒนาชุ มชน 2 ล๎ านบาท และงบประมาณจั งหวั ด
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21.3815 ล๎ านบาท ในการดาเนินการอบรมวิทยากรอาเภอ 4,390 คน ครูฝึ ก
7,255 ตาบล จัดเวทีอบรมให๎ความรู๎ (Mindset) 65,343 หมูํบ๎าน (คิดเป็นร๎อยละ
87.09) เวทีสัญญาประชาคม (civil society) 58,800 หมูํบ๎าน (คิดเป็นร๎อยละ
78.37) เวทีประกาศตนเอง 50,423 หมูํบ๎าน (คิดเป็นร๎อยละ 67.20)
2.3 แผนดาเนินการ ปี พ.ศ. 2561 เปูาหมายดาเนินการ 75,032 หมูํบ๎าน
5,700 ชุ มชน ได๎ รั บการจั ดสรรงบประมาณ จ านวน 1,103.2448 ล๎ านบาท
ดาเนินการอบรมวิทยากรอาเภอ ครูฝึก และจัดเวทีให๎ความรู๎ (Mindset) ดาเนินการ
ใน 5 ภาค 38 จังหวัด 25,546 หมูํบ๎าน เน๎นทาตํอเนื่องและเพิ่มความถี่ดาเนินการ
จัดทาเวทีสัญญาประชาคม โดยเพิ่มจานวนหมูํบ๎านให๎ครอบคลุม 38 จังหวัด 25,744
หมูํบ๎าน
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนเสนอขอความเห็นพิจารณาการดาเนินงานเพิ่ม
จังหวัดที่เหลือเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
3. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กาหนดเปูาหมายให๎เศรษฐกิจชุมชน
เข๎มแข็ง ประชาชนมีรายได๎เพิ่ม โดยรวมการบริหารทุนตําง ๆ ในชุมชน ประกอบด๎วย
การดาเนินการ 3 ลาดับ ได๎แกํ
3.1 สร๎างสัมมาชีพชุมชน การขับเคลื่ อนระดับบุคคล ครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียงขั้นพื้นฐาน กาหนดเปูาหมาย ปี พ.ศ. 2561 สร๎างอาชีพสุจริตให๎ประชาชน
และครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได๎ตามข๎อมูล จปฐ. 126,102 ครัวเรือน
- ผลงาน ปี พ.ศ. 2560 ดาเนิ นงานค๎นหาปราชญ์ ชุมชนเพื่ออบรมเป็ น
วิทยากร 23,589 คน เพิ่มผู๎ชํวยปราชญ์ฯ หมูํบ๎านละ 4 คน 94,356 คน (23,589
+ 94,356 = 117,945 คน) ประชาชนฝึ กปฏิ บัติจริ งกับปราชญ์ฯ 448,840
ครัวเรือน กลุํมอาชีพ 2,360 กลุํมมีรายได๎ 900 บาท/คน/เดือน รวม 3,150 ล๎านบาท
ตํอยอดอาชีพ 345,032 ครัวเรือน (คิดเป็นร๎อยละ 73.13) กู๎เงินจากกองทุนในชุมชน
10,510 ล๎านบาท
- แผนดาเนินการ ปี พ.ศ. 2561 อบรมปราชญ์ชุมชนเพิ่มอีก 3,628 คน
รวม 27,217 คน ผู๎ชํวยปราชญ์ชุมชนเพิ่ม 18,140 คน ขยายผลเพิ่ม 16,512
หมูํบ๎าน เฉลี่ยหมูํบ๎านละ 26 ครัวเรือน รวม 429,312 ครัวเรือน ขยายหมูํบ๎านใหมํ
3,628 หมูํบ๎าน 94,328 ครัวเรือน รวมกลุํมอาชีพชํวยตํอยอด 2,722 กลุํม
3.2 หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การขับเคลื่อนการรวมกลุํม เพื่อเศรษฐกิจ
พอเพี ยงแบบก๎ าวหน๎ า เปู าหมายการด าเนิ นงานปี พ.ศ. 2561 เพิ่ มรายได๎ เป็ น
184,212 ล๎านบาท (เพิ่มขึ้นจากเดิมปี พ.ศ. 2560 ร๎อยละ 20)
- ผลงาน ปี พ.ศ. 2560
(1) ขยายฐานผู๎ประกอบการเชิงรุก 58,376 กลุํม 122,196 ผลิตภัณฑ์
(เดิม 40,694 กลุํม 83,538 ผลิตภัณฑ์)
(2) การพัฒนา Supply chain เชื่อมตลาด จดทะเบียนจัดตั้งใหมํ บริษัท
OTOP Inter Trader 60 จังหวัด
(3) การขยายฐานเครือขํายรํวมขับเคลื่อนเพิ่มเติม ลงนาม MOU 41 หนํวยงาน
(4) การจัดกลุํ มผู๎ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาได๎
แมํนยาขึ้น ศิลปิน OTOP 132 ราย กระเป๋าแบรนด์เนม 42 ผลิตภัณฑ์ OTOP
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ขึ้นเครื่องบิน 498 ผลิตภัณฑ์ Cluster อาหาร 2,055 ราย
(5) เพิ่มชํองทางการตลาด ร๎านประชารัฐ สุขใจ Shop 143 แหํง ตลาดนัด
ไทยชํวยไทย 2,155 แหํง OTOP ใต๎ทางดํวน 3 แหํง OTOP ระดับประเทศ ภาค/
จังหวัด 68 ครั้ง
(6) OTOP เพื่อการทํองเที่ยว หมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว 111 แหํง
- แผนดาเนินการ ปี พ.ศ. 2561
(1) ขยายฐานผู๎ประกอบการเชิงรุก รักษาและยกระดับคุณภาพฐานเดิม
(2) การพัฒนา Supply chain เชื่อมตลาด จดทะเบียนจัดตั้งใหมํ บริษัท
OTOP Inter Trader ให๎ครบทั้ง 76 จังหวัด
(3) การขยายฐานเครื อขํ ายรํ ว มขั บเคลื่ อนเพิ่ มเติ ม เน๎ นรํ วมมื อพั ฒนา
ผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์, สํงเสริมการตลาดและทาตาม MOU
(4) การจั ดกลุํ มผู๎ ประกอบการที่มี ศักยภาพเพื่ อสนับสนุนการพัฒนาได๎
แมํนยาขึ้น โดยพัฒนารํวมกับสถาบันราชภัฎ 38 แหํ ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ (กลุํ ม D)
7,790 ผลิตภัณฑ์ ผู๎ประกอบการ 3,340 กลุํม/ราย
(5) เพิ่ มชํ องทางการตลาด โดยรั กษาชํ อ งทางการตลาดเดิ ม จ านวน
77,807 ครั้ง และเพิ่มชํองทางการตลาดใหมํ ตลาดออนไลน์และเครือขําย เน๎น
การพัฒนาชํองทาง E - commerce
(6) OTOP เพื่อการทํองเที่ยว ขยายผลหมูํบ๎าน เพิ่มอีก 135 แหํง
3.3 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสํงเสริม
ความรํวมมือ และสร๎างเครือขําย อันจะนาไปสูํการสร๎างชํองทางการตลาด เปูาหมาย
การดาเนินงานปี พ.ศ. 2561 ในการพัฒนาตํอยอด OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ให๎เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นการทางานลักษณะเครือขําย
- ผลงาน ปี พ.ศ. 2560 ดาเนินการโดยไมํได๎รับการจัดสรรงบประมาณ
กํอตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด 77 แหํง คัดเลือกกลุํมเปูาหมาย 3,017 กลุํม
มีรายได๎ 1,653 ล๎านบาท ผู๎ได๎รับประโยชน์ 445,280 คน
- แผนดาเนินการ ปี พ.ศ. 2561 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ 102.1732
ล๎านบาท ขยายผลจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมกระจายเพิ่มมากขึ้น คัดเลือกและ
พัฒนากลุํมเปูาหมาย สะสมรวม 3,900 กลุํม กลุํมเปูาหมายมีรายได๎เพิ่มขึ้น สะสมรวม
2,772 กลุํม มีแผนพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ 76 จังหวัด เน๎นพัฒนา
ศักยภาพการทํองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให๎รายได๎อยูํในชุมชน (Local Economy)
4. การเพิ่มชํองทางการตลาดของชุมชน (Local Economy)
4.1 กระดานสินค๎าชุมชน พัฒนาชํองทางการตลาดเพื่อให๎ศูนย์สาธิตการตลาด
เชื่อมโยงไปยั งองค์กรที่มีความต๎องการสอดคล๎องกับผลผลิตที่มีอยูํ ผลักดันให๎เกิด
ธุรกรรมซื้อขาย (Demand + Supply) ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาท ชุมชน จาก
“ผู๎รับมอบ” เป็น “ผู๎สํงมอบ” พัฒนาทักษะการเป็นผู๎ประกอบการมีรายได๎ แทนเงิน/
สิ่งของบริจาค ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน และเปลี่ยนองค์กรธุรกิจ จาก “การให๎”
เป็น “การซื้อ” ไมํใช๎งบ CSR เพิ่ม แตํเป็นการใช๎งบจัดซื้อก๎อนเดิม เป็น CSR-inprocess
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- ผลการดาเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 มีการซื้อขาย 24 บริษัท กับชุมชน
ในวงเงิน 24 ล๎านบาท
- แผนดาเนินการ ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มชํองทางการตลาดให๎ศูนย์สาธิต
การตลาด 1,000 แหํง
4.2 ตลาดประชารัฐในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
- ผลการดาเนินงาน ปี พ.ศ. 2560 มีผู๎ประกอบการรายใหมํที่ลงทะเบียน
ในตลาดประชารั ฐ 120,276 ราย (ข๎อมูลระหวํางวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน
2560) โดยได๎รับการจัดสรรพื้นที่แล๎ว คิดเป็นร๎อยละ 59.87 โดยมียอดจาหนําย
รวมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได๎ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด และตลาดประชารัฐ
Modern Trade รวม 80.9310 ล๎านบาท ผลการประเมินศักยภาพผู๎ประกอบการ
รายใหมํที่ต๎องการอบรมเพิ่มเติม แบํงออกเป็น 3 กลุํม คือระดับ A จานวน
30,789 ราย ระดับ B จานวน 49,989 ราย และระดับ C จานวน 34,050 ราย
โดย ธกส. ได๎ดาเนินการอบรมผู๎ประกอบการแล๎ว จานวน 38,021 ราย (ประเมิน
จากผู๎ลงทะเบียน จานวน 114,828 ราย ข๎อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560)

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. การขับเคลื่อนการน าหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํการปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต (Way of Life) สอบถามเรื่องการใช๎คาวํา Way of Life /Way of Living วํามี
ความแตกตําง ตรงกับแนวทาง วัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการหรือไมํ
๒. การดาเนินการอบรมวิทยากรอาเภอ และครูฝึกถํายทอดความรู๎ เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูํการปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ในปี พ.ศ. 2561
รั ฐบาลได๎ มีแนวทางให๎ เพิ่มภารกิจในการเตรี ยมความพร๎ อมส าหรับการเลื อกตั้ ง
การอบรมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจการทางานของรัฐบาล กระบวนการนโยบายสาธารณะ
ผํานโครงสร๎างและกลไกการทางานของหนํวยงานราชการ และแนวคิดประชาธิปไตย
ทั้งนี้ หากต๎องการให๎ดาเนินการอบรมวิทยากรอาเภอให๎ครอบคลุมทั่วประเทศใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให๎เตรียมจัดทาคาของบกลาง ประจาปีงบประมาณ
รายจําย พ.ศ. 2561 เพื่อดาเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องไว๎ด๎วย
3. เตรียมเข๎าพบเพื่อหารือแนวทางการดาเนินงานในชํวงหลังปีใหมํ ได๎แกํ
3.1 การขับเคลื่อนการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํการปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต (Way of Life)
3.2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)
3.3 การเพิ่มชํองทางการตลาดของชุมชน กระดานสินค๎าชุมชน ตลาดประชารัฐ
ทั้งนี้ ให๎พิจารณาแนวทางการเพิ่มชํองทางการตลาด กระดานสินค๎าชุมชน
เมื่อมีชํองทางจาหนํายออนไลน์แล๎ว ให๎คานึงถึงคุณภาพสินค๎า การให๎บริการหลัง
การขาย การเข๎ าถึ งระบบการช าระเงิ นผํ านบั ตรเครดิ ตหรื อออนไลน์ (Money
Transaction) การขนสํงสินค๎า (Logistics) เพื่อพัฒนาการตลาดที่สมบูรณ์
4. ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ได๎ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให๎สาเร็จไปได๎ด๎วยดี

พช.
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งานสาคัญในปีงบประมาณ ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2561
1. งานยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยูํของประชาชน ยกกรณีตัวชี้วัดจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่ต่ากวําเกณฑ์ จปฐ. ให๎พัฒนาความเป็นอยูํประชาชนในพื้นที่ทุกมิติ ให๎เป็น
จังหวัด นารํองในการแก๎ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า
2. การทางานเน๎นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในทุกระดับ ซึ่ง
ประกอบด๎วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรํงใส หลักความมีสํวนรํวม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ๎มคํา ให๎ประกาศเป็นนโยบายสาคัญปี 2561
กาชับหนํวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองการแก๎ไขปัญหาให๎ประชาชน
อยํางรวดเร็ว ให๎เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด
3. การบริหารงานภูมิภาค ให๎ใช๎โครงสร๎างการบริหารงานให๎เกิดประสิทธิภาพโดยให๎
ความสาคัญกับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ จังหวัด/กลุํมจังหวัด การทางานในรูปแบบ
ประชารั ฐ แผนงานบู รณาการเสริ มสร๎ างความเข๎ มแข็ งและยั่งยื นให๎ กั บเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ (งบภาค) โดยมี ผู๎ วํ าราชการจั งหวั ดเป็ นผู๎ ดู แลรั บผิ ดชอบพื้ นที่
(Area Manager) ดังนั้น หากโครงสร๎างภูมิภาค ท๎องที่ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
มีความเข๎มแข็งจะสะท๎อนการทางานของรัฐบาลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
อื่น ๆ

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

พช.
ศปท.มท./
ทุกหนํวยงาน

สบจ.สป./
สนผ.สป./
ทุกหนํวยงาน

เนื่องในโอกาสวันขึน้ ปีใหมํนี้ ขออวยพรให๎ทุกทํานประสบแตํสิ่งที่ดี รํวมมือชํวยกัน
ทางานให๎เกิดความภูมิใจวําเป็นข๎าราชการ ข๎าของแผํนดิน ประชาชน และในหลวง
ทาให๎ประชาชนมีความสุข เมื่อทํานได๎เจริญเติบโตในหน๎าที่การงานเชํนเดียวกับผู๎ดารง
แหนํงในกระทรวงมหาดไทยในอดีต ทํานจะเป็นผู๎ใหญํที่นําเคารพนับถือ และจะได๎มี
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นมงคลของชีวิต สุดท๎ายนี้ ขอให๎ทุกทํานมี
สุขภาพแข็งแรงและประสบความสาเร็จ
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข๎อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม ๒๕๖1 เวลา 16.0๐ น.

การประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

หน๎า 20

