ประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่

ประเด็นข้อสั่งการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กล่าวนา
๑ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๒ การจัดระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
๓ การพัฒนาระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย
๔
๕
๖
๗

สนผ.สป./ปค./พช.
ปภ.
ศสส.สป./สน.สป/
ปค./สถ./ปภ.

การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์
การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เรือ่ งอื่น ๆ

ทด.
ทด.
สถ.
ทุกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมผูว้ ่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย
เพือ่ บูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาลเชิงพืน้ ที่
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประเด็น
ผู้เข้าร่วมประชุม

กล่าวนา

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (๕ คน)
 อธิบดี/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (๑๑ คน)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (๑๒ คน)
 ผู้ว่าราชการจังหวัด (๗๖ คน)
 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ปลัดจังหวัด
นายอ าเภอ หั ว หน้ า ส านั ก งานจั ง หวั ด เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด /สาขา/
กรุงเทพมหานคร พัฒนาการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท้องถิ่น
จั ง หวั ด ผู้ อ านวยการศู น ย์ ปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต/หั ว หน้ า
สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (๑,๗๗๘ คน)
 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัต ตานี ช่วยราชการ
สป.มท. หน.สร. (๘ คน)
 คณะทางานฝุายการเมืองและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (๕๐ คน)
๑) รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารราชการของกระทรวง
มหาดไทย ทั้ง ราชการส่วนกลางและราชการส่ว นภูมิภาค สาหรับ ราชการส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญในทิศทางการขยายตัว (กระจายอานาจ)
๒) บทบาทการทางานของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่
๒.๑) บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีจานวนทั้งสิ้น ๗๖๕,๗๓๒ คน
จาแนกเป็น (๑) บุคลากรของส่วนราชการ จานวน ๕๓,๔๐๒ คน (๒) ผู้ปกครอง
ท้องที่ จานวน 291,257 ตาแหน่ง (๓) บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 421,055 คน
นอกจากนี้ ยังมีกาลังสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ [สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) ชุดคุ้มครองตาบล (ชคต.)] จานวน ๑,๓๗๓,๐๘๗๑ คน
ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการที่มาประชุมในวันนี้ รวมจานวน ๒,๑๐๐ คน
ต้องไปทาหน้าที่ในการปกครอง/บังคับบัญชา/กากับ/ดูแล ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
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ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๒.๒) บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
เป็ น ผู้ แ ทนของรั ฐ บาล กระทรวงทุ ก กระทรวงในการขั บ เคลื่ อ น
ภารกิจตามนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายในระดับพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอาเภอมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้จัดการเชิงพื้นที่ (Area Manager) ภายใต้
การบูรณาการการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่พี่น้องประชาชน
๒.๓) บทบาทของหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย
(๑) ปลัดจังหวัด (ปค.) ในฐานะเป็นหัวหน้านายอาเภอ และอานวยการ
ภารกิจ ของ ปค. ในพื้ นที่ จังหวัด และอ าเภอ กากับ ดูแลข้า ราชการในสั งกั ด ปค.
รวมทั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตามลาดับต่อจากรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด
(๒) หน.สนจ. (สป.มท.) เป็นเสนาธิการของ ผวจ. อานวยการ ประสาน
การปฏิบัติ จัด ทายุทธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัด/กลุ่มจั งหวั ด และสนั บสนุ นการ
ทางานของผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ทด.) อานวยการภารกิจของ ทด. ใน
พื้นที่จังหวัดและอาเภอ กากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการใน
สังกัด ทด. / เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ให้บริการประชาชนในงานทะเบียนของ ทด.
(๔) พัฒนาการจังหวัด (พช.) อานวยการภารกิจของ พช. ในพื้นที่
จังหวัดและอาเภอ กากับดูแลข้าราชการในสังกัด พช.
(๕) ท้องถิ่นจังหวัด (สถ.) อานวยการภารกิจของ สถ. ในพื้นที่จังหวัด
และอาเภอ กากับดูแลข้าราชการในสังกัด สถ. / สนับสนุน ส่งเสริมการทางานของ
อปท. ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
(๖) หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัด (ปภ.)
อานวยการภารกิจของ ปภ. ในพื้นที่จังหวัดและอาเภอ กากับดูแลและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด ปภ.
(๗) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สนับสนุนการทางานของ
ปภ.จังหวัดในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล รวมทั้งฝึกอบรม
บุคลากร
(๘) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ยผ.) อานวยการภารกิจของ ยผ.
ในพื้นที่จังหวัดและอาเภอ กากับดูแลข้าราชการในสังกัด ยผ. ให้คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม โครงข่ายการพัฒนาเมือง บริการด้านช่าง
และการจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด ชุมชน รวมทั้งกากับการดูแลการดาเนินงานของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
ทั้งนี้ รัฐบาลมีความเชื่อมั่นในการทาหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดั บ จั ง หวั ด ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และ
นายอ าเภอเป็ น ต าแหน่ ง ส าคั ญ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง เป็ น ความคาดหวั ง ของ
ประชาชน รัฐบาล และประเทศชาติ
๓) แนวทางการดาเนินงาน
๓.๑) สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศ
ไทย ๔.๐ วาระการปฏิรูป และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
๓.๒) ขับเคลื่อนงานในฐานะผู้บัญชาการพื้นที่แทนรัฐบาล (Area Manager)
เน้นการทางานเชิงรุก เข้าถึงปัญหา
๓.๓) รอบรู้ รับผิดชอบภารกิจทั้งในเชิง Agenda Function และ Area
๓.๔) ใช้กลไกมหาดไทยขับเคลื่อนภารกิจ ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น มวลชนในพื้นที่
๓.๕) ทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน/ประชาสังคม และภาคการศึกษา
๔) ข้อแนะนา/ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
๔.๑) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ งานสถาบั น ของชาติ ใ นพื้ น ที่ และรวมพลั ง ของ
ประชาชนในการดาเนินการร่วมกัน เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ งานพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่ เป็นต้น
๔.๒) ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบราชการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายงบประมาณ
๔.๓) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายและอ านาจหน้ า ที่ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ รวมทั้งรักษาพฤติกรรมในการดารงตาแหน่งให้เหมาะสม
๔.๔) ปกครอง บั ง คั บ บั ญ ชา ก ากั บ ดู แ ลบุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวง
มหาดไทยในพื้นที่
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ประเด็น
๑. โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๑) ที่มา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบหลักการ ๑๐
เรื่อง ในการดาเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ รับทราบการดาเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยให้ทุกกระทรวงหน่วยงานของ
รัฐบูรณาการทางานร่วมกัน และสนับสนุนกลไกการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทุกระดับ
๒) ผลการดาเนินงาน
๒.๑) การลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
(๑) ได้ลงพื้นที่ครบทั้ง ๔ ครั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ระหว่างวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยจัดเวทีประชาคมครอบคลุมทั้ง ๘๒,๒๗๑
แห่ง มีประชาชนเข้าร่วม ๘.๐๘ ล้านคน (เฉลี่ยเวทีละ ๙๘ คน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๖๑)
(๒) ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลได้จัดเก็บข้อมูลปัญหายาเสพติดของ
หมู่บ้าน/ชุมชนตามแบบฟอร์มของสานักงาน ป.ป.ส. ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดอาเภอ (ศป.ปส.อ.) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ของสานักงาน ป.ป.ส. โดยได้บันทึกข้อมูลไปแล้ว จานวน
๖๖,๕๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
(๓) ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลได้ตอบแบบสอบถามความเข้มแข็ง
และศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตาบล ตามแบบที่สานักงานรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด ประกอบด้วย (๑) ข้อมูลพื้นฐาน (๒) ความเข้มแข็งของคน
และองค์กรชุมชน และ (๓) ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สอดคล้องกับพื้นที่มาก
ที่สุด เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Area based) ทั้งด้านปัญหา จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน และตาบล รวมทั้ง
สามารถจัดหาแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตามระดับความสาคัญ และ
ความจาเป็นเร่งด่วน ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
๒.๒) การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
จานวน ๘,๑๒๓ คน โดยให้อาเภอเริ่มจ้างนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ เป็ น ต้ น ไป เพื่ อลงพื้ น ที่ ร่ว มกั บ ทีม ขั บ เคลื่ อ นฯ ระดั บ ต าบล ช่ วยอ าเภอ
บันทึกข้อมูลในระบบ และสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จฐานรากในพื้ นที่ ฯ (หมู่ บ้ าน/ชุ มชนละสองแสนบาท) ทั้ งนี้ อ าเภอได้ จ้ าง
นั กศึ กษาไปแล้ ว ๖,๕๒๕ อั ตรา (ร้ อยละ ๘๐.๓๕) (ข้ อมู ล ณ วั นที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑) โดยมีจังหวัดที่จ้างนักศึกษาครบร้ อยละ ๑๐๐ แล้ว จานวน ๑๑ จังหวัด
ได้แก่ ตรัง บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พิจิตร เพชรบุรี มุกดาหาร ยะลา เลย
สตูล และอุดรธานี
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๒.๓) โครงการมาตรการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ผู้ มีบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ง รั ฐ
กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ งบประมาณ ๒๑,๐๗๘ ล้านบาท กลุ่มเปูาหมายผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๑.๔ ล้านคน
ผลการดาเนินการ
(๑) เปูาหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๘.๒๔ ล้านคน แบ่งเป็น
- ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์พัฒนา จานวน ๔.๑ ล้านคน
(ร้อยละ ๕๐) โดยรูปแบบการพัฒนา ๓ ลาดับแรก ได้แก่ เกษตร ๓ ล้านคน (ร้อยละ
๗๓.๓) ทางานมีนายจ้าง ๑.๓ แสนคน (ร้อยละ ๓.๒) และทางานอิสระ ๙.๖๗ แสนคน
(ร้อยละ ๒๓.๖)
- ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ประสงค์พัฒนา จานวน ๔.๑ ล้านคน
(ร้อยละ ๕๐) ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ (ร้อยละ ๖๒) นักศึกษา (ร้อยละ ๘) และอื่น ๆ
(ร้อยละ ๓๐)
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดาเนิ นการพัฒนาผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐรายบุคคลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
(๒) การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายใต้โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ปุวยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทาง
มาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐
ผลการดาเนินการ มีผู้มาลงทะเบียนแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการประชาคม
จานวน ๑,๐๐๑,๕๔๑ คน ประกอบด้วย (ข้อมูลวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ )
- ผู้พิการ จานวน ๗๔,๓๘๗ คน
- ผู้ปุวยติดเตียง จานวน ๑๙,๔๑๗ คน
- ผู้สูงอายุ จานวน ๒๒๒,๓๒๒ คน
- ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๖๘๕,๔๑๕ คน
ทั้งนี้ จะได้มีการกลั่นกรองคุณสมบัติโดยกระบวนการประชาคม
และการบันทึกข้อมูลในระบบการลงทะเบียน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒.๔) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูป โครงสร้า งการผลิตภาคเกษตร วงเงิน
๒๔,๓๐๑ ล้านบาท
มีก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น เจ้า ภาพหลัก มีโ ครงการตาม
แผนงาน จานวน 20 โครงการ มีเกษตรกรได้ประโยชน์รวม 4.3 ล้านคน โดย
ดาเนินการแล้ว ดังนี้
(1) จัดทาเมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคลและเมนูพัฒนากลุ่ม /ชุมชนส่ง
มอบให้ กั บ หน่ ว ยงานในระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ประกอบการประชาสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค ร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการโดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับกิจกรรมเงื่อนไขการเข้าร่วม
โครงการและการจัดสรรเปูาหมายในแต่ละจังหวัด
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(2) จัดทาเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานของทุกโครงการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องและสามารถปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
(3) ประสานการดาเนินงานร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อให้ข้อมูลความรู้และ
วิธีการด้านสินเชื่อในทุกโครงการที่มีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและ
มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้
(4) จั ด ส่ ง เมนู พั ฒ นาอาชี พ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ ห้
สานั ก งานคณะกรรมการปู องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ ส านั ก งาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อใช้ประกอบการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ
(5) ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลแผนงาน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร พร้อมจัดประชุมคณะทางานฯ
เพื่ อ ก าหนดกรอบ/วิ ธี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล และพิ จ ารณาคู่ มื อ การติ ด ตาม
ประเมินผล
๒.๕) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
พื้ น ที่ เ ปู า หมายด าเนิ น การ จ านวน 82,233 หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
(ภูมิภาค 80,176 หมู่บ้าน/ชุมชน และ กทม. 2,057 ชุมชน)
ผลดาเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
(๑) เสนอโครงการทั้ งหมด 80,752 หมู่ บ้า น/ชุม ชน รวมทั้ง สิ้ น
91,381 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.20 แยกเป็น
- ภูมิภาค 79,376 หมู่บ้าน/ชุมชน รวม 89,382 โครงการ
- กทม. 1,376 ชุมชน
รวม 1,999 โครงการ
(2) กบอ. และคณะกรรมการระดั บ เขตฯ อนุ มั ติ โ ครงการแล้ ว
80,752 หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งสิ้น 91,381 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.20 แยกเป็น
- ภูมิภาค 79,376 หมู่บ้าน/ชุมชน รวม 89,382 โครงการ
- กทม. 1,376 ชุมชน
รวม 1,999 โครงการ
(3) ผวจ. และปลัด กทม. พิจารณาเห็นชอบแผนฯ แล้ว 80,752
หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งสิ้น 91,381 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.20 แยกเป็น
- ภูมิภาค 79,376 หมู่บ้าน/ชุมชน รวม 89,382 โครงการ
- กทม. 1,376 ชุมชน
รวม 1,999 โครงการ
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(4) CBO และ สงป. เห็นชอบแผนฯ แล้ว 80,717 หมู่บ้าน/ชุมชน
รวมทั้งสิ้น 91,330 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.16 แยกเป็น
- ภูมิภาค 79,341 หมู่บ้าน/ชุมชน รวม 89,331 โครงการ
- กทม.1,376 ชุมชน
รวม 1,999 โครงการ
(5) ไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณ จานวน 1,481 หมู่บ้าน/ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 1.80 แยกเป็น
- ภูมิภาค 800 หมู่บ้าน/ชุมชน (7 หมู่บ้าน 793 ชุมชน)
- กทม.
681 ชุมชน
สาเหตุสาคัญ ได้แก่
- ไม่มีพื้นที่ดาเนินการ เป็นชุมชนเมือง
- มีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการอยู่แล้ว
- สิ่งที่ขอรับงบประมาณเป็นข้อห้าม
- จัดตั้งผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการไม่ได้ในชุมชนเมือง
๒.๖) ประเภทโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ฯ (หมู่บ้าน/ชุมชนละ
สองแสนบาท)
กระทรวงมหาดไทยได้วิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ฯ
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน) ที่บันทึกในระบบรายงานแล้ว โดยภาพรวมทั้งประเทศ
จานวน ๗๑,๙๒๓ โครงการ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
(๑) เป็น โครงการที่ส่ งผลต่อ การสร้า งงาน สร้ างอาชี พ และสร้าง
รายได้โดยตรง จานวน 12,271 โครงการ หรือร้อยละ ๑7.06
(๒) เป็นโครงการที่ส่งผลทางอ้อมแต่เป็นส่วนสาคัญในการสร้างงาน
สร้างอาชีพ/สร้างรายได้ จานวน 9,999 โครงการ หรือร้อยละ 13.90
(๓) เป็ นโครงการที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณภาพชี วิ ตของประชาชน จ านวน
49,653 โครงการ หรือร้อยละ 69.04
เมื่ อรวมทั้ งโครงการที่ ส่ งผลต่ อการสร้ างงาน สร้ างอาชี พ และสร้าง
รายได้ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม คิดเป็นร้อยละ ๓0.96
การพิจารณาผลกระทบของโครงการต่อการสร้างอาชีพ/สร้างรายได้
และคุ ณภาพชี วิตของประชาชน ที่ เสนอขอรั บ งบประมาณสู งสุ ด 10 ล าดั บแรก
สามารถเรียงตามประเภทโครงการได้ ดังนี้
 โครงการประเภทสร้างอาชีพ/สร้างรายได้โดยตรง
(๑) ลานตากผลผลิตทางการเกษตร 3,622 โครงการ (ร้อยละ 29.52)
(๒) การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 649 โครงการ (ร้อยละ 5.29)
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(๓) โรงสี 583 โครงการ (ร้อยละ 4.75)
(๔) การเลี้ยงสัตว์ปีก 507 โครงการ (ร้อยละ 4.13)
(๕) การเลี้ยงสัตว์น้า 470 โครงการ (ร้อยละ 3.83)
(๖) การผลิตปุย๋ 338 โครงการ (ร้อยละ 2.75)
(๗) การปลูกพืชผัก 325 โครงการ (ร้อยละ 2.65)
(๘) การเลี้ยงโค กระบือ 324 โครงการ (ร้อยละ 2.64)
(๙) การเพาะเห็ด 320 โครงการ (ร้อยละ 2.61)
(10) ร้านค้าชุมชน/สวัสดิการ/สหกรณ์ 281 โครงการ (ร้อยละ 2.29)
 โครงการประเภทสร้างอาชีพ/สร้างรายได้โดยอ้อม
(๑) ถนนเพื่อการเกษตร 2,541 โครงการ (ร้อยละ 25.41)
(๒) ขุดลอกสระ ห้วย หนอง คลอง บึง 2,164 โครงการ (ร้อยละ 21.64)
(๓) ลานเอนกประสงค์ /สาธารณประโยชน์ 2,045 โครงการ
(ร้อยละ 20.45)
(๔) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 351 โครงการ (ร้อยละ 3.51)
(๕) บ่อบาดาล 344 โครงการ (ร้อยละ 3.44)
(๖) ระบบผลิตน้า (น้าดื่ม น้าใช้) 285 โครงการ (ร้อยละ 2.85)
(๗) ห้องสุขาบริการสาธารณะ 248 โครงการ (ร้อยละ 2.48)
(๘) ระบบส่งน้า 247 โครงการ (ร้อยละ 2.47)
(๙) ท่อส่งน้า 238 โครงการ (ร้อยละ 2.38)
(๑๐) การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้า 233 โครงการ (ร้อยละ 2.33)
 โครงการประเภทส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(๑) ถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน 14,362 โครงการ (ร้อยละ 28.92)
(๒) ศาลากลางบ้ า น/ศาลาประชาคม/อาคารเอนกประสงค์
8,690 โครงการ (ร้อยละ 17.50)
(๓) ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 6,103 โครงการ (ร้อยละ 12.29)
(๔) หอกระจายเสียง 4,332 โครงการ (ร้อยละ 8.72)
(5) เสียงตามสาย 2,399 โครงการ (ร้อยละ 4.83)
(6) ท่อระบายน้า 1,๙๘๔ โครงการ (ร้อยละ ๔.๐๐)
(7) คู/ร่องระบายน้า ๑,4๑๓ โครงการ (ร้อยละ 2.85)
(8) ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 803 โครงการ (ร้อยละ 1.62)
(9) ลานกีฬา 724 โครงการ (ร้อยละ 1.46)
(๑0) ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 5๕๑ โครงการ (ร้อยละ 1.๑๑)
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๒.๗) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วงเงิน ๙,๓๒๘ ล้านบาท
(๑) กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนดาเนินการในหมู่บ้าน ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/
ชุมชน ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตาม
กรอบ 5 กระบวนงาน ดังนี้
กรอบกระบวนงาน
1. พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

2. พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่ง
อานวยความสะดวก
3. พัฒนาสินค้าและ
บริการด้านการ
ท่องเที่ยว

4. เชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวแต่ละ
ท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการตลาด
ชุมชนท่องเที่ยว

กระบวนงาน
1. เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
3. จัดทาแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1. พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว
2. ส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ชุมชน
1. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
2. พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
3. ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

1. ออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านเปูาหมาย
2. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง
1. ประชาสัมพันธ์ Online /offline
2. เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. จับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
4. จัดกิจกรรมแสดง/จาหน่ายสินค้าและบริการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(๒) ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี (ส่วนกลาง)
- วันที่ 13 มิถุนายน 2561 จัดงาน kick off โครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กลุ่มเปูาหมาย จานวน 1,857 คน ณ ศูนย์การแสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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- วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 จัดสัมมนาการขับเคลื่อน
ชุมชนท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กลุ่มเปูาหมาย
จานวน 1,325 คน ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
- จัด ทาระบบรายงานสรุป ผลการด าเนินงานโครงการชุ มชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยให้จังหวัดทาการบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ excel ผ่าน
ระบบ Google Drive เริ่มรายงานเดือนกรกฎาคม 2561
- สรุปผลการบันทึกข้อมูลในระบบ OTOPapp สร้างข้อสังเกต
เกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณฑ์ เปูา หมาย 32,730 ผลิ ต ภั ณฑ์ ให้ จั ง หวั ด
ปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์
- สร้ า งช่ อ งทางการสื่ อ สารจั ด ท าช่ อ งทางการสื่ อ สาร Line
Official ในชื่อ Line@OTOP_nawatwithi ปัจจุบัน มีสมาชิกเครือข่าย จานวน
1,413 คน
- จัดทา Website โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
(๓) ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี (ส่วนภูมิภาค)
- จัดกิจกรรม Kick off ระดับจังหวัดแล้ว จานวน 5๘ จังหวัด
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑๘ จังหวัด
- จัดตั้งศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี (ระดับภูมิภาค) ครบ
ทั้ง 11 แห่ง ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยใช้ชื่อ“ศปน.ศพช.”
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี งบประมาณจานวน 9,328,118,200 บาท ผลการเบิกจ่ายจากโปรแกรม
รายงานการเงินและงบประมาณ (GFMIS) จานวน ๖๔,๖๖๕,๕๑๙.๐๗ บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.6๙ (ข้อมูล ณ วันที่ 2๘ มิถุนายน 2561)
๒.๘) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา
ตามแนวทางประชารัฐ
วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท มีสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่ งชาติเป็ นเจ้าภาพหลัก เพื่อสนับสนุนเงินทุ นในการประกอบอาชีพและ
ยกระดับรายได้ของประชาชนผ่านกองทุนหมู่บ้าน จานวน ๖๕,๖๗๐ กองทุน โดย
สนับสนุนกองทุนละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีแผนการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) พัฒนาองค์ความรู้ให้กับกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักสูตร “ศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ” พร้อมทั้งแจ้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองเสนอโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑
(๒) จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น โครงการให้ กั บ
กองทุ น หมู่ บ้ าน/ชุ ม ชนเมื อ งในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน - กั น ยายน ๒๕๖๑ โดยโอน
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จั ด สรรเข้ า บั ญ ชี ป ระชารั ฐ ของกองทุ น และในขั้ น ตอนการด าเนิ น โครงการ
มีมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสนับสนุน
โครงการในทุกขั้นตอน
๒.๙) การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทย
นิยม ยั่งยืน
ในเบื้องต้นได้กาหนดแนวทางของการประเมินผลไว้ ดังนี้
(๑) การประเมินความสาเร็จของโครงการฯ ในภาพรวมทั้งประเทศ
(๒) การประเมินการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากระดับชาติ สู่ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ทีมขับเคลื่อนฯ
ระดับตาบล และการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ
(๓) ประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในหลักการหรือ
แนวคิดของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ใน ๑๐ เรื่อง และการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับ หมู่บ้าน/
ชุมชนของตนเอง
(๔) ประเมิ น ความส าเร็ จ ของโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชน
ละสองแสนบาท) ซึ่งส่งผลต่ออาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้า
(๕) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการขับเคลื่อน
การดาเนินการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของทีมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล
(๖) เพื่อนาเสนอข้อค้นพบโดยการถอดบทเรียน และแบบอย่างใน
การปฏิบัติที่ดี (Good/Best Practices) ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดาเนินงาน
และขยายผลต่อไป
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างกาหนดร่างขอบเขตของงานและกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการ
๓) ข้อสั่งการ
ภาพรวม
(๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการทุก
เรื่องของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(๒) การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดื อน
กันยายน ๒๕๖๑
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การจัดเก็บข้อมูลปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อานวยการ ศอ.ปส.จ. เร่งรัด ศอ.ปส.อ.
ให้ติดตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลปัญหายาเสพติดของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับ
ตาบล และนาเข้าข้อมูลดังกล่าวในระบบ NISPA ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป
การตอบแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และ
ตาบล
(๑) ขอให้จังหวัดแจ้งให้อาเภอตรวจสอบว่า ได้รับแบบสอบถามตาบลและ
แบบสอบถามหมู่บ้า นจากทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลครบถ้วนหรือไม่ โดยให้ส่ง
แบบสอบถามให้ครบถ้วน ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 256๑
(๒) ให้จังหวัดเลือกอาเภอ ๑ อาเภอ และให้อาเภอเลือกตาบล ๑ ตาบล
เพื่อทดสอบบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงในระบบสารสนเทศให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์
การลงทะเบียนเพื่อ สวัส ดิก ารแห่ง รัฐเพิ่ม เติมภายใต้โ ครงการไทยนิย ม
ยั่งยืน
(๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร/กลไกต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้
ประชาชนทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม
ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เช่น คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดาเนินการ เป็นต้น
(๒) ชี้แจงทาความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมไทยนิยมฯ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลผู้มีบัตร (AO)
ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(๓) มอบหมายให้นายอาเภออานวยการ กากับดูแล แนะนา ดาเนินการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา (รับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลภายใน
กรกฎาคม ๒๕๖๑)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
(1) ให้จังหวัดและอาเภอกาชับและตรวจติดตามการดาเนินงานโครงการฯ
ของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
ด าเนิ น งานโครงการฯ อย่ า งเคร่ ง ครั ด และเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้
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ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
(2) เน้นย้าการมีส่วนร่วม โดยให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาน
บันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
การดาเนินงานโครงการฯ
การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน
ให้จังหวัดอานวยความสะดวกในการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของทีม
ประเมินฯ โดยเบื้องต้นมีกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอาเภอ ปลัดจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมขับเคลื่อนฯ
ระดับตาบล เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานก่อนลง
พื้นที่จริงอีกครั้งหนึ่ง
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ประเด็น
๒. การจัดระบบ
การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉิน

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๑) ที่มา
๑.๑) สืบเนื่องจากกรณีการค้นหาและช่วยเหลือ นักฟุตบอลเยาวชนทีม
“หมูปุา อะคาเดมีแม่สาย” และโค้ช รวม ๑๓ คน ซึ่งสูญหายภายในถ้าหลวง-ขุนน้า
นางนอน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑.๒) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
(๑) รับพระราชกระแสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ราชเลขานุการใน
พระองค์ฯ เชิ ญมาแจ้งแก่น ายกรัฐมนตรี ใส่เกล้าฯ และรับทราบตามที่กระทรวง
มหาดไทยเสนอ และให้ ก ระทรวงกลาโหม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการการให้ความช่วยเหลือผู้พลัด
หลงที่ถ้าหลวง-ขุนน้านางนอนให้ประสบผลสาเร็จโดยเร็วที่สุด รวมทั้งให้จัดระเบียบ
ในพื้นที่รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องให้
เหมาะสม คล่องตัว นอกจากนี้ ให้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และอานวยความ
สะดวกสาหรับญาติผู้ที่พลัดหลงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอด้วย
(๒) ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแนวทางในการปูองกัน แก้ไขปัญหา และการเตรียม
ความพร้อ มรับ มื อ กั บ สาธารณภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง ๆ เช่ น
อุทยานแห่ ง ชาติ วนอุ ทยาน ถ้ า น้ าตก เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ก าหนดให้ มี ก ารซั ก ซ้ อ ม
แนวทางในการดาเนินการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถรับมือกับสาธารณ
ภัยดังกล่าวได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๓) จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ทั้งฝุายพลเรือน ตารวจ ทหาร องค์กรสาธารณกุศล ประชาชนจิต
อาสา รวมทั้งหน่วยงานจากต่างประเทศ ร่วมกันส่งความช่วยเหลือไปยังจังหวัด
เชี ย งราย โดยมี เจ้ า หน้ า ที่ สั บ เปลี่ ย นหมุ น กั น ทางานมากกว่ า ๔,๐๐๐ คนต่ อ วั น
นอกจากนี้ ยั ง ทาให้ สั ง คมเห็ น ถึ ง ความส าคั ญของสถาบั น ผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด ใน
การบูรณาการแก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉินได้อย่างเป็นเอกภาพ
๒) ผลการดาเนินงาน
เมื่ อ วั น ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๔๕ น. ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เชียงรายแถลงข่าว การค้นหาโดยชุดปฏิบัติการฯ พบนักฟุตบอลเยาวชนทีม “หมูปุา
อะคาเดมีแม่สาย” และโค้ช รวมทั้ง ๑๓ คน แล้ว ทุกคนปลอดภัย ลาดับถัดไปคือ
การกู้ภัย (Rescue) โดยดูแลสุขภาพให้ฟื้นคืนร่างกายให้แข็งแรง ก่อนนาออกมาจาก
ถ้า และ ส่งกลับสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป
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ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๓) ข้อสั่งการ
๓.๑) ให้ทุกหน่วยถอดบทเรียน ระบบการจัดการเหตุการณ์ในครั้งนี้ ที่ดาเนินการ
ตามข้อกฎหมาย และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งเหตุการณ์
ในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการมองภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่ ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุเฉพาะภัยให้มีความประสานสอดคล้องกับหน่วยทหาร และ
หน่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องระบบสื่อสาร
๓.๒) เมื่อเกิดภัยขึ้น ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามกฎหมาย และ
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยเร็ว
เป็นเรื่องสาคัญที่จะช่วยให้เกิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ
สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้โดยไม่เกิดความสับสน
(๒) การจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติ เพื่อช่ วยในการลงทะเบียน
ประสานงาน รองรับการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ต้อง
ให้ความสาคัญ เพื่อให้ในระยะยาวไม่เกิดปัญหาในเรื่องการจัดการทรัพยากร
(๓) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เป็นทิศทางเดียว
และปูองกันการบิดเบือนข่าวสารอันเป็นเท็จ
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ประเด็น
๓. การพัฒนา
ระบบสือ่ สารของ
กระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๑) ที่มา
๑.๑) กระทรวงมหาดไทย มีระบบการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน
และระดับเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ ในการประสานงานและปฏิบัติงาน แต่ขาดช่องทาง
การติ ด ต่ อสื่ อ สารที่ จะสร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ แก่ ป ระชาชน ได้ อ ย่า งถู ก ต้ อ งครอบคลุ ม
ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีระบบการติดต่อสื่อสาร ดังนี้
(๑) ระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
(๒) ระบบ Video Streaming
(๓) ระบบ Web Conference
(๔) ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบประจาที่ และรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
(๕) ระบบวิทยุสื่อสาร
(๖) ระบบสื่อสารขั้นพื้นฐาน เช่น โทรศัพท์/โทรสาร เป็นต้น
(๗) ระบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของหน่วยงาน
(๘) โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Dopa Channel
๑.๒) กระทรวงมหาดไทยมี ห อกระจายข่ า วหมู่ บ้ า นทั่ ว ประเทศ จ านวน
72,481 หอ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ติดตั้งในแต่ละชุมชน
หรือหมู่บ้าน โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางตัวแทนอย่างกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
สู่ประชาชน ซึ่งในบางครั้งประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนกัน
๒) การพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรและประชาชนใน
ระยะต่อไป
กระทรวงมหาดไทยจะพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อให้ทั่วถึงจากรัฐบาลลงไป
ทั้งองค์กรและประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
(๑) รัฐบาล/หน่วยงานส่วนกลาง  ประชาชน
(๒) จังหวัด  ประชาชน
(๓) อาเภอ  ประชาชน
(๔) ตาบล (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)  ประชาชน
๒.๑) ระบบ Digital Trunk Radio System ด้วยการนาตัวแปลงสัญญาณ
ไปติดตั้งที่หอกระจายข่าวที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร/สั่งการ
จากรัฐบาล/หน่วยงานของรัฐสู่ประชาชนได้โดยตรง ให้สามารถใช้งานได้พร้อมกัน
ทั่วประเทศ หรือการกาหนดเฉพาะกลุ่มพื้นที่ หรือเฉพาะพื้นที่
๒.๒) ระบบการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยใช้ชื่อว่า Line@mahadthai
ซึ่งจะเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยให้กับ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น
เพื่อ จะได้นาข้อ มูล ข่า วสารไปเผยแพร่ส ร้า งการรับ รู้ใ ห้กับ ประชาชนในพื้น ที่
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ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
(ซึ่งจะเปิดระบบให้เข้าเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
๒) ข้อสั่งการ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอให้ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑) ให้กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สารวจตรวจสอบ และบารุงรักษาหอกระจายข่าว
ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
๒.๒) ให้หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละกรม
ร่วมกันหารือศึกษาความเหมาะสมของการดาเนินการติดตั้งระบบ Digital Trunk
Radio System กับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
๒.๓) ให้หน่วยงานที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของแต่ละกรม ร่วมกัน
หารือแนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ข้อเท็จจริง ให้แก่ประชาชนทราบ
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ Digital Trunk Radio System และระบบการสื่อสาร
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line@mahadthai)
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ประเด็น
๔. การดูแลรักษา
และคุม้ ครองปูองกัน
ที่สาธารณประโยชน์

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๑) ที่มา
กรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ ว่ามีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ใน
หลายพื้นที่ สาเหตุเนื่องจากปัจจุบันที่สาธารณประโยชน์มีอยู่เป็นจานวนมาก และ
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องที่ ทาให้การดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันกระทาได้
ไม่ทั่วถึง ประกอบกับปัจจุบันประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ที่ดินมีจานวน
จากัด เป็นเหตุให้ประชาชนมีที่ดินไม่เพียงพอแก่การประกอบอาชีพประชาชนบาง
กลุ่มจึงเข้าไปบุกรุกยึดถือครอบครองแสดงความเป็นเจ้าของในที่ดินสาธารณประโยชน์
๒) ข้อสั่งการ
๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอานาจหน้าที่ บังคับบัญชา ควบคุม กากับ
ดูแล หน่วยงานในจังหวัดให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่
สาธารณประโยชน์ภายในเขตจังหวัด โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ให้กาชับนายอาเภอท้องที่ซึ่งมีอานาจหน้า ที่ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันที่สาธารณประโยชน์
ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เร่งรัด
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดาเนินการแก้ไขปัญหา หรือร้องทุกข์กล่าวโทษดาเนินคดี
กับผู้บุกรุกฯ ตามกฎหมาย
๒) ให้กาชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในจังหวัด ได้ให้ความสาคัญกับปัญหา
ในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ โดยให้นายอาเภอ/อปท.
ดาเนินการตามกฎหมาย แต่หากผู้บุกรุกอ้างสิทธิอยู่มาก่อนให้เข้าสู่กระบวนการ
พิสูจน์สิทธิต่อไป
๓) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ของจังหวัดจัดทาขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ให้ชัดเจน
เพื่ อ ปู อ งกั น การบุ ก รุ ก หากยั ง ไม่ มี ห นั ง สื อ ส าคั ญ ส าหรั บ ที่ ห ลวงให้ น ายอ าเภอ/
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประสานสานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ดาเนินการตาม
ระเบียบกฎหมาย
๔) ขอให้นายอาเภอในฐานะรับผิดชอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ใช้ความ
ระมัดระวังในการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งแก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการ
ดาเนิ นการตามกฎหมาย เจ้า หน้า ที่ที่ดิ นในฐานะเลขานุการคณะกรรมการที่ ดิ น
จังหวัดต้องเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน
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๕. การจัดทีด่ นิ ทากิน
ให้ชมุ ชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.)

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๑) ที่มา
๑.๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มี
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีหน้าที่สาคัญ คือ การจัดทานโยบาย
และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่งในเบื้องต้น “มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม”
โดยเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการการจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ และอนุญาต
ให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช.
กาหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
๑.๒) คทช. ดาเนินการผ่านกลไกการทางานในรูปของคณะอนุกรรมการ
รวม ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัด (คทช.จังหวัด) โดยคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน และอธิบดีกรมที่ดินเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่สารวจ
ตรวจสอบ และจัดทาข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งจัดทา
แผนและกาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและการคัดเลือกบุคคลให้เข้าอยู่อาศัยทากิน
ในที่ดินของรัฐ
๒) ผลการดาเนินงาน
๒.๑) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้จัดทากระบวนการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ในที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ รวม ๗ ประเภท ได้แก่ พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ (กรณี
จัดระบบ) พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ปุาชายเลน พื้นที่ที่ราชพัสดุ
และพื้นที่นิคมสร้างคนเอง
๒.๒) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ สามารถดาเนินการจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ต่าง ๆ รวม ๒๐๖ พื้นที่ ๖๔ จังหวัด มีราษฎร
ได้รับการจัดที่ดินรวมทั้งสิ้น ๔๖,๖๘๗ ราย ๕๘,๓๙๓ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓๒๙,๗๐๙ ไร่
๓) ข้อสัง่ การ
๓.๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคัญในการดาเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลในเรื่องการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.) เมื่อได้รับมอบพื้นที่ดาเนินการแล้ว
ขอให้เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๓.๒) เร่งรัด คทช.จังหวัด รับรองรายชื่อราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการจัดที่ดิน
ทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และส่งรายชื่อราษฎรดังกล่าวพร้อมรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องให้กรมที่ดินในฐานะฝุายเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดที่ดินดาเนินการ
ต่อไป
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ประเด็น
๖. การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๑) ที่มา
๑.๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดาเนินการจัดทา “แผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจาปี
พ.ศ. 2561” โดยมีกรอบการดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ แบ่งออกเป็น 3
ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะ และการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง กลางทาง คือ การจัดทาระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง
คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักการ 3 ช:
ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ หรือ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle)
และหลักการ “ประชารัฐ”
๑.๒) กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 324 กลุ่ม เพื่อรวบรวมขยะให้
สามารถก าหนดเทคโนโลยี ใ นการก าจั ด ขยะที่ เ หมาะสมกั บ ปริ ม าณขยะ และ
ศักยภาพของพื้นที่ได้ โดยวิธีหนึ่งที่เหมาะสมและเป็นทางออกในการกาจัดขยะของ
ประเทศไทย คือ การกาจัดมูลฝอยขยะเพื่อผลิตไฟฟูา ซึ่งมีความเหมาะสมในการ
กาจัด ขยะปริม าณที่มากให้ห มดไป โดยให้ภ าคเอกชนเข้า มาร่ว มทุน ดาเนิน การ
ลดภาระงบประมาณภาครัฐ ทั้งรายได้จากพลังงานยังลดต้นทุนค่ากาจัดขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงานกาลัง
หารือร่วมกันในการกาหนดเปูาหมายการรับซื้อไฟฟูาจากขยะชุมชนเพิ่มเติม รวมถึง
กาหนดอัตราการรับซื้อไฟฟูาที่จูงใจเอกชนและไม่เป็นภาระต่อค่ากาจัดขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการกาจัดของประเทศไทย
ประสบผลสาเร็จ
เทคโนโลยีก ารก าจัด ขยะเพื่อ ผลิ ต ไฟฟูา โดยทั่ว ไปโรงไฟฟูาขยะ
ชุมชนปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการแล้วและจะดาเนินการ
จะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) เผาตรง เป็นการนาขยะมาเทกองในระบบปิด โดยมี
ระยะเวลาพักขยะเพื่อระบายน้าชะขยะ และใช้เครนคีบขยะนาขยะเข้าสู่เตาเผา เช่น
โรงไฟฟูาขยะของ ทน.ขอนแก่น และ โรงไฟฟูาหนองแขมของ กทม. เป็นต้น 2) แปร
ขยะเป็น RDF ก่อนส่งเผา ขั้นตอนคือเป็นการนาขยะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกขยะ
ให้เหลือแต่เชื้อเพลิง RDF ซี่งให้ค่าความร้อนที่ดีกว่า เช่น โรงไฟฟูา อบต.แพรกษา
ใหม่ และ โรงไฟฟู า อบจ.ระยอง ซึ่ ง แต่ ล ะเทคโนโลยี ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ให้ ไ ด้
ปลายทางสุดท้ายคือไม่เกิดมลพิษจากการเผาไหม้
รูปแบบการร่วมทุน ซึ่งจะดาเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุนจาก
ภาคเอกชน หรือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP)
ภายใต้เงื่อนไขรูปแบบการลงทุนที่นิยมได้แก่ เช่น
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
(๑) Build Operate and Transfer : BOT เอกชนก่อสร้าง บริหาร
จัดการระบบ และถ่ายโอนการบริหารจัดการให้รัฐเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา
(๒) Build Own Operate and Transfer : BOOT เอกชนก่อสร้าง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ บริหารจัดการระบบ และถ่ายโอนการบริหารจัดการและ
กรรมสิทธิ์ให้รัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา
(๓) Build Own and Operate : BOO เอกชนก่อสร้าง บริหาร
จัด การระบบ และเป็ นเจ้ า ของกรรมสิ ทธิ์ เอง ซึ่ ง ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พิจารณาถึงความคุ้มค่า เงื่อนไขต่างๆของสัญญา ทั้งค่า Tipping fee ที่รัฐพึงได้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๓) กฎหมายเดิม (กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2545 กาหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมไว้ไม่เกิน 40 บาท
ต่อเดือน และต่อมาเพิ่มเป็น 60 บาทต่อเดือน (ข้อสังเกตคือไม่มีการกาหนดขั้นต่า
ดังนั้น อปท. สามารถกาหนดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่ 1 – 60 บาท) ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายการจัดการขยะมูลฝอยที่ อปท.
ต้องจ่าย ต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอกฎกระทรวงฉบับใหม่เพื่อกาหนด
อัตราค่าธรรมเนี ยมให้ มีความสมเหตุส มผลมากขึ้น โดยมี การก าหนดอัตราขั้นต่ า
ขั้นสูง และการยกเว้นค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีการคัดแยกขยะ โดยกาหนดไว้ตั้งแต่
60 – 102 บาท โดยขณะนี้กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่เนื่องจาก
กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลกระทบต่อประชาชน จึงต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนก่อน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ก่อน จึงขอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
๑.๔) ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เป็นแนวคิดในการส่งเสริมการ
หมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และลดขยะ ให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle)
รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ “ลด การเกิดขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง ทาให้ปริมาณขยะที่ต้องนาไปกาจัดให้ลดลงเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์”
๒) ข้อสั่งการ
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคัญและติดตามเรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัดในทุก ๆ ด้านอย่างใกล้ชิด โดยใช้อานาจในการกากับ ดูแล แนะนา
ให้ข้อเสนอแนะ ภายใต้บทบาทหน้าที่ประธานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จังหวัด โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้
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๒.๑) การจัดการขยะมูลฝอย ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
(๑) ระยะต้นทาง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกากับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ตามหลัก 3Rs หรือ 3 ช. (ใช้
น้อย ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่) เพื่อส่งเสริมให้ให้เกิดการจัดการแบบ Zero waste
หรือการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ เนื่องจากในบริบทของพื้นที่ต่างจังหวัดและชนบท
สามารถขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชนได้ง่าย ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
ธนาคารขยะ การหมักทาปุ๋ย วัสดุรี ไซเคิล กองทุนขยะ ขยะแลกไข่หรือแลกสิ่งของ
เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกับพื้นที่ชุมชนเมืองใหญ่หรือกรุงเทพมหานครซึ่งมีปริมาณขยะ
เป็นจานวนมาก ทั้งนี้ขอให้จังหวัดเร่งดาเนินการเผยแพร่ สร้างการรับรู้เชิงรุก มีการ
ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ขอให้เร่งให้ผู้สร้างขยะหรือผู้ก่อขยะมีการคัดแยก
ขยะ ผ่านการสร้างความรับรู้ให้กับผู้ก่อกาเนิ ดขยะ ได้แก่ ประชาชน ภาคเอกชน
ห้างร้าน สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ จะต้องมีการคัดแยกขยะ โดย
แบ่งเป็น 2 แนวทาง ได้แก่
- ขยะครัวเรือน ให้มีการคัดแยกขยะ เป็น 4 ประเภท แบ่งเป็น
ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชนโดยมีเปูาหมายในการ
ลดถั ง ขยะลง นาไปสู่ การใช้ ถุง ใสในการคั ดแยกขยะ โดยในระยะแรกเพื่ อ ไม่ ให้
กระทบต่อผู้ประกอบการผลิตถุงดา ให้ใช้สติกเกอร์สีแปะถุงดาตามประเภทขยะ คือ
ขยะทั่วไป (สีน้าเงิน) ขยะอินทรีย์ (สีเขียว) ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) และขยะอันตราย
ชุมชน (สีแดง) โดย อปท. เป็นหน่วยจัดทาสติกเกอร์ให้ประชาชน และระยะถัดไปจะ
ปรับเปลี่ยนจากถุงดาไปสู่การใช้ถุงใสโดยไม่จาเป็นต้องใช้สติกเกอร์สี
- ขยะในพื้นที่สาธารณะ ให้จัดถังขยะไว้ 2 ประเภท คือ ถังขยะ
ทั่วไป กับถังขยะรีไซเคิล
โดยในเรื่องนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ไปสร้างการรับรู้
ทั้งในกลไกการปกครองท้องที่และท้องถิ่น โดยให้ “ทาทันที” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(2) ระยะกลางทาง การเก็บขนขยะไปยังสถานที่กาจัด ขอให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระเบียบวางแผนการเก็บ
ขน เช่น การกาหนดจุด นัดวันเวลาหรือสถานที่การเก็บขยะ พร้อมทั้งออกกฎหมาย
และระเบี ย บเพื่ อ ก าหนดแนวทางในพื้ น ที่ โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กาหนดเวลานัดการเก็บแต่ละประเภทขยะตามความเหมาะสมของปริมาณและพื้นที่
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและไม่เป็นภาระแก่ประชาชน และควบคุมดูแลให้รถเก็บขยะ
มีสภาพพร้อมใช้งาน
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(3) ระยะปลายทาง
- ในพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งอยู่ไกลจากศูนย์
รวมกาจัดขยะ เกินระยะ 40 กิโลเมตร หากขนส่งโดยตรงอาจสิ้นเปลืองค่าขนส่ง
ขอให้พิจารณาจัดตั้งจุดขนถ่ายขยะ เพื่อนาขยะมาพักและบีบอัด และขนส่งต่อไปยัง
ศูนย์รวมกาจัดขยะ
- ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ให้ ค วามส าคั ญ และผลั ก ดั น ให้
Clusters ต่าง ๆ เกิดการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการกาจัดมูล
ฝอยขยะเพื่อผลิตไฟฟูา หรือวิธีการอื่น ต้องให้เกิดความเหมาะสมกับปริ มาณขยะ
และเทคโนโลยี ต้องคานึงถึงวิธีการที่ต้องมุ่งหมายให้กาจัดขยะให้หมดไป ไม่เป็น
ภาระต่อสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการในระยะยาว
๒.๒) การสร้างความรับรูค้ วามเข้าใจภาระงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการกาจัดขยะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด และผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่นสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงภาระงบประมาณที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องใช้จ่ายในการกาจัดขยะตามปริมาณของขยะที่มากขึ้นทุกวัน หากลด
ภาระทางงบประมาณในส่ว นนี้ องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น จะมีง บประมาณไป
พัฒนาพื้นที่ในส่วนอื่น ทั้งการศึกษา คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค เป็นต้น ประชาชน
มีส่วนสาคัญในการลดภาระงบประมาณในการกาจัดขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการช่วยกันลดขยะ แม้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นภาระของ
ประชาชนผู้ทาขยะ และก็มีเงื่อนไขหากประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะ ก็จะมีการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้
๒.๓) การบริหารจัดการขยะชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ก ากั บ และส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนได้ เ รี ย นรู้
วางแผน และด าเนิน งานแบบผสมผสานอย่า งเหมาะสมกั บชุ มชนในการจั ดการ
มูลฝอยจากแหล่งกาเนิด เพื่อนาไปสู่ ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ อาทิ การลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องเก็บขนไปกาจัด
การสร้างประโยชน์จากการขายหรือใช้ประโยชน์มูลฝอย การพัฒนาชุมชนให้มีความ
สะอาด เป็ น ระเบี ย บและมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี การจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั น ในชุ ม ชน
สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เป็นต้น โดยองค์ประกอบสาคัญในการจัดการมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน มี 3 ประการ ได้แก่
(๑) กลไกชุมชน ผู้นา คณะหรือกลุ่มกิจกรรม คณะกรรมการชุมชน
หรื อ นิ ติ บุ ค คลในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง ซึ่ ง มั ก มี ศั ก ยภาพแตกต่ า งกั น ไปตาม
ประสบการณ์และพัฒนาการของแต่ละชุมชน
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(๒) กิจกรรม กิจกรรมการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เริ่มจากลดการเกิดมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย ใช้ประโยชน์มูลฝอย และรวบรวมมูลฝอย
เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บขนและการกาจัดมูลฝอย รวมทั้งกิจกรรมการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันเกี่ยวเนื่องหรือมีผลจากมูลฝอย
(๓) ความร่วมมือ ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่น
สมาชิกในชุมชน สานักงานเขต สานักสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน
องค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษา ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การจัดการ
มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

๗. เรือ่ งอืน่ ๆ

สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ น.

