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ค�าน�า
	 สถาบนัด�ารงราชานภุาพ	 	 มบีทบาทหน้าทีส่�าคญัประการหนึง่	 คอื	
การบริหารจัดการความรู้	 (Knowledge	 Management)	 และเป็นสื่อกลาง													
ในการถ่ายทอด	 แลกเปล่ียน	 และเผยแพร่ข้อมูลความรู้	 ทั้งในด้านวิชาการ
และประสบการณ์	 (Explicit	 and	 Tacit	 Knowledge)	 ตลอดจนข้อคิดเห็น																							
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานของส�านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 โดยมุ่งหมายให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย																						
ได้รับความรู้ใหม่	ๆ	ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ	 จึงได้รวบรวม	 หลักคิดและแนวทาง
การปฏิบตัริาชการของนายกฤษฎา	บญุราช	ปลดักระทรวงมหาดไทย	ทีส่่งผ่าน		
แอพพลิเคชั่นไลน์	 เพื่อส่ือสารถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน																																																																																												
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความรวดเร็ว	 เข้าใจตรงกัน	 และทันต่อ
เหตุการณ์	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ข้อสั่งการ															
ดังกล่าวเป็นการใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง
ต่าง	 ๆ	 ในสายงานของกระทรวงมหาดไทย	 ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง																						
ของท่าน	จงึได้น�ามาเรยีบเรยีงจดัท�าเป็นเอกสารความรู	้สดร.	ล�าดบัที	่2/2560	
เพือ่ให้บคุลากรในสงักดัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในปฏบิตังิาน
และเป็นคลังข้อมูลความรู้ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
	 เอกสารความรู	้สดร.	ฉบบันีไ้ด้น�าลงเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของสถาบนั
ด�ารงราชานุภาพ	(www.stabundamrong.go.th)	ด้วย

กองบรรณาธิการบริหารเอกสารความรู้	สดร.
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บทที่ 1 ข้อสั่งการด้านกลไก/ระบบการท�างาน
 ตัวอย่างรูปแบบการรายงาน

	 ไม่มีใบขับขี่ให้ยึดรถระงับการเดินทาง

	 พึงรักษาภาพลักษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด

	 พึงระวังในงานหนังสือ

	 การบริหารงานในภูมิภาค

	 การดูแลระบบ	IT	กระทรวงมหาดไทย

	 Area	–	based

	 เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง

	 งานศูนย์ด�ารงธรรม

	 มาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศเราให้น่าอยู่

	 การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

 

บทที่ 2 การบริหารโครงการงบประมาณ
 การจัดโครงการสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

	 การจัดท�างบประมาณเพิ่มเติมปี	2561

	 การจัดท�าโครงการตามแผนพัฒนาภาค	ประจ�าปีงบประมาณ	2561

บทที่ 3 ด้านยาเสพติด/สิ่งผิดกฎหมาย/การหลอกลวงประชาชน
 การหลวงลวงชาวบ้าน

	 การล�าเลียงยาเสพติด	สิ่งผิดกฎหมาย

	 การตรวจสอบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย
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บทที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย
	 การรักษาความสงบเรียบร้อย	จชต.

 

บทที่ 5 ด้านสาธารณภัย
	 การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน�้าท่วมในภาคใต้

	 ความปลอดภัยทางถนนและการดูแลประชาชนในพื้นที่	

	 การจัดจ้างเรือหรือยานพาหนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม

	 การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น�้าท่วม	

 การแก้ไขปัญหาจุดวิกฤตที่เกิดอุทกภัย

	 การเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระลอกใหม่

	 แนวทางการดูแลผูป้ระสบอทุกภยั

	 การประชุม	กอ.ปภ.	ชาติ

	 การส�ารวจแหล่งน�้าอุปโภค	บริโภค

	 แนวทางการบริหารจัดการน�้า

	 นโยบายการบริหารจัดการน�้า

	 นครนายก	:	ต้นแบบการเตรียมการรับภัยแล้ง

	 การท�าแหล่งกักเก็บน�้า

	 น�้าท่วมดินโคลนถล่ม

	 การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้งอย่างยั่งยืน

	 การรายงานสรุปความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัย

	 การประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

	 ขอให้	ผต.มท.	ออกไปติดตามสถานการณ์น�้าท่วม

	 แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน�้าท่วม

	 แนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
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รวมข้อสั่งราชการผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย

และระบบการท�างาน1ขอ้ส ัง่การดา้นกลไก



โครงการของสวนราชการ (Function) โครงการตามพระราชดําริหรือ

ขยายผลโครงการตามพระราชดําริ

โครงการริเริ่มหรือเพิ่มศักยภาพของจังหวัด

โครงการความรวมมือกับมูลนิธิ/

ภาคเอกชน/ประชารัฐ

บทบาทของประธาน กศจ.

โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม โครงการบูรณาการ

ระหวางจังหวัดกับ อปท.

โครงการพัฒนา
ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัดการกอสรางถนน 4 ชองทางจราจร จํานวน ...

เสนทาง ระยะทาง ... กม. สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

ในโรงเรียนขาดแคลน จํานวน ... แหง

การแกไขปญหาบุกรุกทําลายปา ดวยกิจกรรม

สรางปา สรางรายได (ปลูกไม 3 อยางประโยชน

4 อยาง) พื้นที่ ... ไร จํานวน ... โครงการ/แหง

โครงการสรางแหลงเก็บนํ้า/แกมลิง จํานวน

... แหง สามารถกักเก็บนํ้าไดจํานวน ... ลบ.ม.

การทําความเขาใจกับเจาของสิ่งปลูกสรางหรือเจาของบานพัก

อาศัยที่กอสราง/ปลูกขวางทางระบายนํ้า (Floodway)

ไดสําเร็จ จํานวน ... แปลง ... ราย/ครอบครัว

การตอยอดหรือปรับปรุงผลผลิตทางเกษตร

ของจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลคาจํานวน ... ชนิด

การสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับเยาวชนเรียนดี 

แตขาดแคลนทุนการศึกษา จํานวน .. ทุน
การสรางระบบความรวมมือในการแกปญหาราคา

ผลผลิตตกตํ่า ... จํานวนเรื่อง/ชนิด

การปรับปรุงทาเทียบเรือในพื้นที่ฝงทะเลทองเที่ยว ... แหง

ฯลฯ

การสนับสนุนการปลูกพืชใชนํ้านอย หรือเกษตร

แปลงใหญจํานวน ... แหง พื้นที่ ... ไร

โครงการขยาย รพ. จังหวัด/ รพ. ชุมชน จํานวน ... แหง

สามารถรองรับคนไขไดเพิ่มจํานวน ... เตียง

การแกไขปญหาสถานะบุคคล/นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ... คน

การจัดระเบียบสถานบริการ/โรงแรมเพื่อใหเปนไปตาม

ระเบียบกฎหมาย จํานวน ... แหง

การตรวจสอบสถานะภาพโรงงานอุตสาหกรรม/เรือประมงเพื่อลด

ปจจัยการคามนุษยหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน จํานวน ... แหง/ครั้ง

ฯลฯ

กําหนดยุทธศาสตรการศึกษาโดยครู/อาจารยตองอยูประจํา

ชั้นเรียน/นักเรียนตองอานออกเขียนไดและเปนเด็กดี จํานวน ... แหง

วางระบบบูรณาการชวยเหลือ

ผูปวยในพระราชานุเคราะห

จํานวน .... ราย

งานที่สําคัญ : 1. การนอมนําแนวทางการแกไขปญหาหรือพัฒนาตามพระราชดําริมาดําเนินงานในพื้นที่
3. งานพฒันาทีเ่พิม่ศักยภาพและหรอืทาํใหปญหาของพืน้ท่ีลดลง 5. งานรเิริม่ใหมทีเ่ปนประโยชนตอประชาชนในพืน้ที่

2. การแกไขปญหา/พฒันาพืน้ทีท่ีม่ผีลตอชวิีตความเปนอยูของประชาชนทีด่ขีึน้อยางเปนรปูธรรม
4. งานที่สามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน

ปมท.

เมื่อ 05 ก.พ. 60

ฯลฯ

วางระบบชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส/เด็ก

กําพรา/ผูพิการใหมี

องคกร/สวนราชการ

รับผิดชอบดูแล

จํานวน ... ราย

การขยายบริการระบบประปาหมูบาน/ชุมชนครอบคลุมพื้นที่ ... หมูบาน

การตอเติมขยายดานการคา

ชายแดน ... แหง สามารถ

แกไขปญหาการคับคั่งของ

การขนสงสินคาเขาออก

การกอสรางถนนเลี่ยงเมือง ... เสนทาง

ทําใหสามารถลดการจราจร

คับคั่งในเขต

การยายสถานีรถขนสง

สาธารณะ ... แหง

เพื่อความสะดวกใน

การใชบริการของ

ประชาชนใน

จังหวัด

การขยายสถานีขนสง

รถโดยสารสาธารณะ 

   ... แหง

จัดระบบบริหารและการกําจัดขยะหรือดูแลสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ... จํานวน ... หมูบาน/แหง

การจัดที่สาธารณะใหผูประสบอุทกภัยเชาเพื่อปลูกบานพักอาศัยทดแทนการบุกรุก

ที่สาธารณะหรือเขตปา จํานวน ... แปลง ... ครอบครัว

ศูนยดํารงธรรม

การลดความขัดแยงระหวาง

ประชาชนกับหนวยงานรัฐ

หรือประชาชน จํานวน ... เรื่อง
การเจรจาแกไขปญหาหนี้นอก

ระบบไดยุติจํานวน ... เรื่อง

ฯลฯ

กําหนดเงื่อนไขการพิจารณาโยกยายขาราชการสังกัด ศธ.

ภายในจังหวัดอยางเปนธรรม
ฯลฯ

การขยายทาอากาศยาน ... จํานวน ... แหง

การกอสรางศูนยกระจายสินคา/ผลิตภัณฑของจังหวัด ... แหง

การรายงาน

ผลงานการแกไข

ปญหาและ

พัฒนาที่สําคัญ

ของจังหวัด ...

ป 2559 - 2560

ตัวอยางรูปแบบ

(Agenda + 
Function + 
Area)

2



โครงการของสวนราชการ (Function) โครงการตามพระราชดําริหรือ

ขยายผลโครงการตามพระราชดําริ

โครงการริเริ่มหรือเพิ่มศักยภาพของจังหวัด

โครงการความรวมมือกับมูลนิธิ/

ภาคเอกชน/ประชารัฐ

บทบาทของประธาน กศจ.

โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม โครงการบูรณาการ

ระหวางจังหวัดกับ อปท.

โครงการพัฒนา
ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัดการกอสรางถนน 4 ชองทางจราจร จํานวน ...

เสนทาง ระยะทาง ... กม. สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

ในโรงเรียนขาดแคลน จํานวน ... แหง

การแกไขปญหาบุกรุกทําลายปา ดวยกิจกรรม

สรางปา สรางรายได (ปลูกไม 3 อยางประโยชน

4 อยาง) พื้นที่ ... ไร จํานวน ... โครงการ/แหง

โครงการสรางแหลงเก็บนํ้า/แกมลิง จํานวน

... แหง สามารถกักเก็บนํ้าไดจํานวน ... ลบ.ม.

การทําความเขาใจกับเจาของสิ่งปลูกสรางหรือเจาของบานพัก

อาศัยที่กอสราง/ปลูกขวางทางระบายนํ้า (Floodway)

ไดสําเร็จ จํานวน ... แปลง ... ราย/ครอบครัว

การตอยอดหรือปรับปรุงผลผลิตทางเกษตร

ของจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลคาจํานวน ... ชนิด

การสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับเยาวชนเรียนดี 

แตขาดแคลนทุนการศึกษา จํานวน .. ทุน
การสรางระบบความรวมมือในการแกปญหาราคา

ผลผลิตตกตํ่า ... จํานวนเรื่อง/ชนิด

การปรับปรุงทาเทียบเรือในพื้นที่ฝงทะเลทองเที่ยว ... แหง

ฯลฯ

การสนับสนุนการปลูกพืชใชนํ้านอย หรือเกษตร

แปลงใหญจํานวน ... แหง พื้นที่ ... ไร

โครงการขยาย รพ. จังหวัด/ รพ. ชุมชน จํานวน ... แหง

สามารถรองรับคนไขไดเพิ่มจํานวน ... เตียง

การแกไขปญหาสถานะบุคคล/นักเรียน/นักศึกษา จํานวน ... คน

การจัดระเบียบสถานบริการ/โรงแรมเพื่อใหเปนไปตาม

ระเบียบกฎหมาย จํานวน ... แหง

การตรวจสอบสถานะภาพโรงงานอุตสาหกรรม/เรือประมงเพื่อลด

ปจจัยการคามนุษยหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน จํานวน ... แหง/ครั้ง

ฯลฯ

กําหนดยุทธศาสตรการศึกษาโดยครู/อาจารยตองอยูประจํา

ชั้นเรียน/นักเรียนตองอานออกเขียนไดและเปนเด็กดี จํานวน ... แหง

วางระบบบูรณาการชวยเหลือ

ผูปวยในพระราชานุเคราะห

จํานวน .... ราย

งานที่สําคัญ : 1. การนอมนําแนวทางการแกไขปญหาหรือพัฒนาตามพระราชดําริมาดําเนินงานในพื้นที่
3. งานพฒันาทีเ่พิม่ศักยภาพและหรอืทาํใหปญหาของพืน้ท่ีลดลง 5. งานรเิริม่ใหมทีเ่ปนประโยชนตอประชาชนในพืน้ท่ี

2. การแกไขปญหา/พฒันาพืน้ทีท่ีม่ผีลตอชวีติความเปนอยูของประชาชนทีด่ขีึน้อยางเปนรปูธรรม
4. งานที่สามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน

ปมท.

เมื่อ 05 ก.พ. 60

ฯลฯ

วางระบบชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส/เด็ก

กําพรา/ผูพิการใหมี

องคกร/สวนราชการ

รับผิดชอบดูแล

จํานวน ... ราย

การขยายบริการระบบประปาหมูบาน/ชุมชนครอบคลุมพื้นที่ ... หมูบาน

การตอเติมขยายดานการคา

ชายแดน ... แหง สามารถ

แกไขปญหาการคับคั่งของ

การขนสงสินคาเขาออก

การกอสรางถนนเลี่ยงเมือง ... เสนทาง

ทําใหสามารถลดการจราจร

คับคั่งในเขต

การยายสถานีรถขนสง

สาธารณะ ... แหง

เพื่อความสะดวกใน

การใชบริการของ

ประชาชนใน

จังหวัด

การขยายสถานีขนสง

รถโดยสารสาธารณะ 

   ... แหง

จัดระบบบริหารและการกําจัดขยะหรือดูแลสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ... จํานวน ... หมูบาน/แหง

การจัดที่สาธารณะใหผูประสบอุทกภัยเชาเพื่อปลูกบานพักอาศัยทดแทนการบุกรุก

ที่สาธารณะหรือเขตปา จํานวน ... แปลง ... ครอบครัว

ศูนยดํารงธรรม

การลดความขัดแยงระหวาง

ประชาชนกับหนวยงานรัฐ

หรือประชาชน จํานวน ... เรื่อง
การเจรจาแกไขปญหาหนี้นอก

ระบบไดยุติจํานวน ... เรื่อง

ฯลฯ

กําหนดเงื่อนไขการพิจารณาโยกยายขาราชการสังกัด ศธ.

ภายในจังหวัดอยางเปนธรรม
ฯลฯ

การขยายทาอากาศยาน ... จํานวน ... แหง

การกอสรางศูนยกระจายสินคา/ผลิตภัณฑของจังหวัด ... แหง

การรายงาน

ผลงานการแกไข

ปญหาและ

พัฒนาที่สําคัญ

ของจังหวัด ...

ป 2559 - 2560

ตัวอยางรูปแบบ

(Agenda + 
Function + 
Area)

3
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ด่วนท่ีสดุ	
เรยีน	ผวจ.	ทกุจังหวดั
ขอให้ใช้แนวทางสัง่การให้เจ้าหน้าทีป่ระจ�า
ด่านตรวจเป็นแนวทางการปฏบิตังิาน	กรณี
ตรวจพบผู้ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ		
ให้ยึดรถระงับการเดินทางจนกว่าจะมีผู้มี
ใบขบัขีม่ารบัรถเพือ่ขบัต่อไป

“ท่านนายกฯ	 เน้นย�้าว่า	 หากพบผู้ขับขี	่					
ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนิน
การตามกฎหมายอย่างเข้มข้น	 โดยอาจ
พิจารณาลงโทษให้หนักขึ้นมากกว ่า						
การปรับ เช่น ยึดรถ หรอืไม่อนญุาตให้ขบัขี่		
เพือ่ให้ผู้กระท�าผดิรู้สึกหลาบจ�าและลดความ	
สญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนเองและผูอ้ืน่”

ทั้งนี้	 รัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานดูแล
ความปลอดภัยทางถนนภายใต้แนวคิด	
ขับรถมีน�้าใจ	 รักษาวินัยจราจร	 ระหว่าง
วันที่	29	ธ.ค.	59	-	4	ม.ค.	60	มุ่งลดปัจจัย
เสีย่งอบุตัเิหตทุางถนน	ทัง้การเน้นควบคมุ
พฤติกรรมผู ้ขับขี่	 ตรวจสอบมาตรฐาน
ยานพาหนะ	 ปรับปรุงสภาพถนน	 และ													
สิ่งแวดล้อม

1

ไม่มีใบขับขี่ให้ยึดรถระงับการเดินทาง
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อย่างไรก็ตาม	 ขอความร่วมมือประชาชน
เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง	 ไม่ด่ืม
สุราก่อนหรือขณะขับขี่รถ	 มีน�้าใจต่อ
เพื่อนร่วมทาง	 และปฏิบัติตามกฎจราจร													
อย่างเคร่งครัด

ด่วนที่สุด	
จาก	ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถึง	ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน
ขณะน้ีมีข่าวท่ีมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของผู้ว่าราชการจงัหวัดหลายกรณ	ีทัง้เรือ่ง
งบพฒันาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	ซึง่ในปีนี้																																														
มีจ�านวนมากกว่าทุกปี/การอนุญาตเปิด
ปิดโรงแรม	 สถานบริการและการขอรับ
บริจาคโดยอ้างการสาธารณกุศลของ
จังหวัดและอ�าเภอนั้น

ผมจึงขอให ้พวกเราวางระบบการ
ท�างานต่าง	 ๆ	 ให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของระเบยีบ	กฎหมาย	ให้มคีวามโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	 ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ/
ระหว่างด�าเนนิการ/ระบบการตรวจสอบ
ตดิตาม	ก�ากบัให้เป็นไปตามแผนงานให้
ชัดเจนทุกขั้นตอนด้วย

2

พึงรักษาภาพลักษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด
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ควรเพิ่มช่องทางให้ประชารัฐจังหวัด/
ประชาคมจังหวัดหรือประชาชนใน
พื้นที่ เข ้ามาเป็นกลไกในการมีส ่วน
ร่วมในขั้นตอนต่าง	ๆ	ของการท�างาน	
เช่น	 ประกาศรายละเอียดโครงการลง																																																						
website/ติดป้ายแสดงรายละเอียด
ของโครงการไว้ในพื้นที่สาธารณะ/
พื้ น ท่ี ด� า เ นิ น ก า ร / ใ ห ้ เ พ่ิ ม ภ า ค
ประชาชนในพื้นที่เป็นกรรมการตรวจ
รับงาน/ตามขั้นตอนงานพัสดุที่ถูกต้อง
ในการด�าเนินโครงการในพื้นที่ด้วย					
ก็จะเป็นการดี	

ส� าห รับงาน ท่ีจั งห วัด ต้ั ง ใจจะท� า																																										
เพ รา ะ เห็ น ว ่ า เ ป ็ น ง านการกุ ศล																			
แต ่ ต ้ อ ง ขอ รั บบ ริ จ าคหรื อมี ก า ร																
เรี่ยไรจากประชาชนโดยตรงหรือผ่าน														
ส่วนราชการน้ัน	 ก็ขอให้งดเว้นหรือ
ยกเลิกเสีย	เพราะจะเป็นช่องว่างให้เกิด
ค�าครหา	 ว่าแอบอ้างเอางานการกุศล		
มาขอรับบริจาคเพ่ือแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน	 ท้ังน้ี	 ควรให้องค์กรการกุศล		
ท่ีมีคณะกรรมการรับผิดชอบด�าเนิน
การโดยตรง

พึงรักษาภาพลักษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด
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กล่าวโดยสรุปก็คือ	 เราต้องอุดช่องว่าง				
ทกุเรือ่งทีเ่ป็นช่องทางทีท่�าให้อาจถูกกล่าวหา																																																									
ว ่าไม ่โปร ่งใสหรือส ่อทุจริตลงให ้ได	้																
ขอให้พวกเราใส่ใจหันมาท�างานทุ ่มเท
เพื่อประเทศชาติและประชาชนกันโดยตรง
เพียงประการเดียว	 เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจและเจตนาที่บริสุทธิ์ของผู้ว่า
ราชการจังหวัดและส่วนราชการ	 เป็นการ
เปิดโอกาสให้สาธารณชนเห็นว่า	 เรามุ่ง
มั่นตั้งใจท�างานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอย่าง
แท้จริง	 มิได้มุ่งแสวงผลประโยชน์ส่วนตัว
แต่อย่างใด	ขอให้พวกเราช่วยกันนะครับ

รับทราบครับ

ขอเป ็นก�าลังใจและขอบคุณพวกเรา									
ทุกคนครับ
ปมท.เมื่อ	021600	ก.พ.	60

พึงรักษาภาพลักษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด
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จากปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน
ข ่าวสารที่ส ่งมาคือข ้อมูลเตือนสติ																					
พวกเราเพือ่หาทางป้องกนัแก้ไขหรอืหาวธิี
การสร้างการรับรู ้แก่สังคมว่าจังหวัด
เราและหรืออ�าเภอเราหรือพื้นที่ของ
เราไม่ได้ท�าแบบน้ีท่ีเขาวิพากษ์วิจารณ์
หรือปรามาสเราครับ

แจ้ง	 ผช.ปมท./ผอ.ส�านัก/ผอ.ส่วน/
เจ้าของเรื่อง	 (สนง.ปลัด	 มท.)	 และ
เลขานุการ	ปมท.	
เรื่อง	 การระมัดระวังข้อผิดพลาดงาน
ธุรการในการเสนอหนังสือให้	 ปมท.				
ลงนาม	ตามทีไ่ด้เสนอหนงัสอื	ด่วนทีส่ดุ	
ที่	มท.	0212.1/ว.0755	ลว.	10	ก.พ.	60	

3

รับทราบครับ

พึงระวังในงานหนังสือ
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1 . 	 เป ็นการแนะน�าการเตรียมการ											
ที่มีความละเอียดครอบคลุมมาก	 และ
นบัเป็นมติใิหม่ (โดยเฉพาะ ในข้อ 2	 - 4)	
ซึ่ งให ้มีการตั้ งศูนย ์และทีมต ่าง	 ๆ																					
ค�าว่า	ทีม	น่าจะเป็นครั้งแรก	ๆ	ที่	มท.	
ยอมรับการใช้ถ้อยค�านี้อย่างชัดเจน	
ให้	จว.	ด�าเนินการจริงจัง	แทนที่จะใช้
ค�าว่า	 คณะท�างาน	 หรือกลุ่มท�างาน									
ด้านต่าง	 ๆ	 อย่างแต่ก่อน	 (เวลาที่จะ
ออกค�าสั่ง	จว.)	

2.	 น่าจะเป็นครั้งแรก	 ๆ	 ท่ีมีการเน้น
การบริหารงบประมาณด้วยความ
โปร่งใส	 (Transparency)	 โดยท�า
อย ่างละเอียดและวางระบบอย ่าง																																																														
ครอบคลุมมาก	 สอดคล้องกับการ
บริหารด ้ วยธรรม ภิบาล 	 ( Good																						
Governance)	 ในข้อ	 3	 -	 2)	 ผู้ตรวจ
กระทรวงมีบทบาทในเรื่องนี้อยู ่แล้ว	
แต่น่าจะมี	guidelines	ให้ผู้ตรวจกรมฯ	
ให้ชัดเจนด้วยครับ	

มีผู ้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาควิพากษ์
หนังสือดังกล่าวดังนี้	

พึงระวังในงานหนังสือ
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3.	 การเปิดคลินิก	 ของ	 มท.	 น่าจะใช้
แค่	 “คลินิกเพื่อตอบปัญหา”	 ก็น่าจะ
พอครับ	ถ้ามีค�าว่า	ไขข้อข้องใจ	ด้วย	
เกรงว่า	จะกลายเป็น	คลินิก	ลุงหนวด	
ไปครับ	

4.	 พิมพ์ชื่อต�าแหน่งนายกเมืองพัทยา
ผิดเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา	

5.	มทีีผ่ดิเลก็	ๆ	น้อย	ๆ	เช่น	BB	EvMis	
ควรใช้	BB	EvMIS	(ตวัใหญ่ที	่MIS)	หรอื	
budget๒๕๖๑@gmail.com	 ควรใช	้																																									
budget2561@gmail.com	 (ตัวไทย
สารบญั	ชอบ	default	เป็นเลขไทยครบั)	
หรอื	 ตามอ้างถงึ	 ลมืใส่ประกาศ	 คสช.						
ทีก่ล่าวในข้อ	2-5)	หรือ	ลืมเอาวงเล็บออก
ที	่(แขวงพลบัพลา)	ในข้อ	2-6)	

เน่ืองจากหนังสือฉบับนี้	 ปมท.	 มีส่วน
ร่วมร่างด้วยเมื่อมีข้อผิดพลาดแม้จะ
เป็นเน้ือหาท่ีไม่ได้เป ็นสาระส�าคัญ
ก็ท�าให ้ ช่ือ เสียงภาพลักษณ์ 	 มท.																								
เสียหายได้	 จึงขอช่วยกันระมัดระวัง
แก้ไขอย่าให้เกิดอีกครับ

ข้อพึงระวังในงานหนังสือ



Sandกระทรวงมหาดไทย	Ministry	of	Interior

11

ด่วนที่สุด	
เรียน	ผวจ.	และนายอ�าเภอทุกจังหวัด
การเสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง		
การปกครองท้องทีน่ัน้	ขอให้ท�าความเข้าใจกับ
ก�านัน/ผญบ.ว่า	 ปมท.	 ยืนยันว่ายังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครอง
ท้องที่ใด	 ๆ	 ทั้งสิ้น	 ดังนั้นหากจะเสนอ		
ความเห็น	ขอให้เสนอผ่าน	ผวจ.	หรือนาย
อ�าเภอแต่ละท้องท่ีเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
และให้จังหวัด/อ�าเภอรวบรวมความเห็น
เหล่านัน้ส่งมายงั	มท.	เพือ่ด�าเนนิการต่อไป.
ปมท.เมื่อ	091330	มี.ค.	60

เรียน	หน.สนจ.	ทุกจังหวัด		
ขอให้ตรวจสอบระมัดระวังการร่าง/
เสนอหนังสือให ้ผู ้ บริหารจั งหวัด							
ลงนามในเรื่องต่าง	ๆ	นั้น	
ขอให ้ช ่วยกันพิจารณากลั่นกรอง
ให้รอบคอบระมัดระวังอย่าให้มีการ
ออกหนังสือหรือการลงนามอนุมัติ/
อนุญาตในเรื่องที่ขัดระเบียบกฎหมาย
หรือไม ่ เหมาะสมกับสถานการณ	์			
ด้วยครับ

4

การบริหารงานในภูมิภาค
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เรียน	ผวจ./รอง	ผวจ.	และ	หน.สนจ.	
ทุ ก จั ง ห วั ด ต า ม ที่ รั ฐ บ า ล ไ ด ้ ม	ี																				
นโยบายให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป็น
หน่วยด�าเนินการในงานพัฒนาและ
แก ้ไขป ัญหาในพื้นที่ เ พื่อลดความ							
เหลือ่มล�า้ในพืน้ทีแ่ละส่งเสรมิศกัยภาพ
ของหน่วยงานในภูมิภาคหรือพื้นที่												
(area-based)	 ให้สามารถพัฒนา
หรือแก ้ ไขป ัญหาของพ้ืนที่ ได ้ เอง
อย ่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ																																																													
โดยไม่จ�าเป็นต้องรอการสั่งการหรือ
รอรบัการสนับสนุนเป็นการเฉพาะเรือ่งนัน้																																																																									
เ พื่ อ เ ป ็ น ก า ร เ ร ่ ง รั ด ขั บ เ ค ลื่ อ น																					
การบริหารจั ดการตามแผนงาน
โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	
ปีงบประมาณ	 2560	 ให้เป็นไปตาม
ก�าหนดปฏทินิการเบกิจ่ายงบประมาณ
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและขยาย
ความเจริญเติบโตของประเทศ	 มท.																					
จึงขอให้	ผวจ.	ทุกจังหวัดใช้กลไกและวธิกีาร
ในการบริหารจัดการโดยจัดประชุมหารือ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดท่ีเก่ียวข้อง
อย่างใกล้ชิด

การบริหารงานในภูมิภาค
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เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนา
จังหวัด/กลุ ่มจังหวัดเป็นประจ�าอย่าง
น้อยทุกสัปดาห์	 เพื่อลดช่องว่าง ปัญหา
อุปสรรคและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง																																														
ตลอดจนสามารถติดตาม/เร ่งรัดการ
บริหารงบประมาณตามแผนงานโครงการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ ่มจังหวัดให ้บรรล	ุ																							
ตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วโดยให้
ค�านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ												
และประชาชนเป็นส�าคัญ

ทั้ ง น้ี 	 เ มื่ อ ได ้ ป ร ะชุ มหารื อ กันแล ้ ว													
หากจังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังมีข้อขัดข้อง																									
หรอืปัญหาอุปสรรคทีไ่ม่สามารถเร่งรดับริหาร
จดัการตามแผนงานโครงการได้	 ให้จงัหวดั		
รบีรายงาน	 มท.	 โดยด่วนทีส่ดุ	 เพือ่จะได้
ประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในส่วนกลาง	 ให้แก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไป	
ในโอกาสนี้ 	 ขอเรียนย�้าว ่า	 กลไก									
และการด�าเนินการของจังหวัดมีความ
ส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จในการพัฒนา
ภูมิภาค	 ผมทราบดีว ่าท ่าน	 ผวจ.							
ทุกท่านมีภารกิจมากมายหลากหลาย
ด ้านที่ ต ้องรับผิดชอบด�า เนินการ	

การบริหารงานในภูมิภาค
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และเร่งรดัแก้ไขปัญหาอย่างมุง่มัน่ต้ังใจ																																																													
ผมจงึขอส่งก�าลังใจและความปรารถนาดี
อย่างจริงใจให้พวกเราและทีมงานทุก
คนได้มีพลังกาย	 พลังใจ	 และก�าลัง
ปัญญาที่เข้มแข็ง	เพื่อท�างานเหล่านั้น
ให้ประสบความส�าเร็จนะครับ
ปมท.	250900	มี.ค.	60

การดูแลระบบ IT กระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด
เรียน	 รอง	 ปมท./อธิบดีกรม	 ผู้บริหารรัฐ
วสิาหากจิในสงักดั	 ผวจ./นอภ./ผูบ้รหิาร	
อปท.ทกุจงัหวดั	 รวมทัง้ผูร้บัผดิชอบระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยขีอง	มท.	ทกุหน่วย	
ขอส่งข่าวสารการโจมตีท�าลายระบบ	 IT																																																												
ในต่างประเทศมาเพือ่เพิม่การดแูลระมัดระวงั
ระบบ	 IT	 ของมท.	 เพื่อตรวจสอบติดตาม
และหาทางป้องกนัไว้ด้วย	FYI:	(เมือ่	122000	
พ.ค.	 60	 เวลา	 ปท.	 ไทย)	 มี	 cyber/																				
malware	attack	ท�าให้ระบบโรงพยาบาล
และหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ
เสียหายไปกว่า	 70	ประเทศ	คนท�ามีการ
เรียกค่าไถ่ด้วย	 #BREAKING	 Massive,	

5



Sandกระทรวงมหาดไทย	Ministry	of	Interior

15

Area – based

เรียน	ชาวมหาดไทยทุกท่านทุกระดับครับ
เมื่อวันก่อน	 ผมได้ส่งไลน์และหนังสือแจ้ง
พวกเราเรื่อง	 แนวทางการบริหารจัดการ
งานในพื้นที่	 (area-based)	 และสร้าง
การรบัรู	้ (perception)	 ทีถ่กูต้อง	 เพือ่การ
แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน	
ซึ่งพวกเราหลายคนที่ได้อ่านบอกผมว่า	
เน้ือหาเก่ียวข้องกันหลายเรื่องและยาว
มากนัน้	 ผมขอให้พวกเราได้ช่วยพจิารณา
เน้ือหาในหนังสือดังกล่าวอย่างถี่ถ ้วน																				
อีกครั้ง	 จะเห็นได้ว ่าเน้ือหาที่บอกว่า																																																							
ยาวนั้นจริง	 ๆ	 แล้ว	 เนื้อหาในไลน์หรือ
หนังสือน้ัน	 ได้สื่อให้พวกเราได้รู ้และ
เห็นความส�าคัญของหลักการและวิธี
การท�างานช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง
ละเอียดตามขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ที่ท�าได้จริง			
ซึ่งก็คือภารกิจอันมุ่งมั่นของคนมหาดไทย
ในการท�าหน้าที่บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้
ประชาชนในพื้นที่อย่างเสมอมา	 ดังน้ัน	
ผมจงึอยากให้พวกเราได้น�าวธิกีารท�างาน

fast-moving	cyberattack	hits	as	many	
as	74	countries,	cybersecurity	form	
says	https://usat.ly/2q9zhWG

6
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ท่ีอยู่ในหนังสือน้ัน	 มาลงมือท�ากันอย่าง
จริงจัง	 ท้ังน้ีอาจเลือกหยิบมาด�าเนินการ
บางเร่ืองหรือน�ามาปฏิบัติทั้งหมดก็ได	้		
แล้วแต่ความถนดัหรอืสถานการณ์ในแต่ละ
พืน้ที	่หรอืจะเลอืกเอาทีค่ดิว่าท�าได้ง่ายมา
ปฏิบัติก่อนก็ยิ่งดีครับ
ประการส�าคัญ	 ผมมั่นใจว่าเนื้อหาใน
หนังสือดังกล ่าวมีข ้อดีตรงที่สามารถ
ห ยิ บ ย ก ม า ล ง มื อ ท� า ไ ด ้ ทั น ที แ ล ะ																											
จะเห็นผลชัดเจนแน่นอน	 เพราะผมได้
น�าเอาประสบการณ์การท�างานในพ้ืนที	่												
ของผมและพวกเรามาผสมผสานกัน																																																															
เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นแนวทาง/วิธีการ
ท�างานทีเ่ป็นไปได้และไม่ยุง่ยากเกนิไปครับ	
ขอแต่เพียงพวกเราได้ลงมือปฏิบัติช่วยกัน
ท�างานตามข้อแนะน�าในหนังสือและไลน์
ดังกล่าว	 ท่ีมุ่งเน้นการร่วมกันกระท�าเพื่อ
ชาติบ้านเมืองประเทศไทยของเรานะครับ	
แม้ว่าช่วงน้ีจะมีเรื่องต่าง	 ๆ	 นานัปการ																																																														
มากระทบกบัภาพลกัษณ์ของคนมหาดไทย
หรือกดดันความรู ้สึกของพวกเรา	 ผมก็
ไม่อยากให้เราท้อแท้หรือท้อถอยครับ								
เราต้องแปรเปล่ียนแรงบบีคัน้เหล่าน้ันมารวม
เป็นพลังของคนมหาดไทยในทุกระดับ
เอาชนะสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องให้ได้	เพื่อพิสูจน์

Area – based
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ความดีงามและแสดงให้สังคมเห็นความ
ตั้งใจในการท�างานของคนมหาดไทย
ให้ได้ครับ	 เม่ือถึงเวลาหน่ึง	 ผมมั่นใจว่า									
คนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจพวกเรา	รวมทั้ง
ได้ทราบว่า	 บ้านเมืองน้ีด�ารงอยู่ได้เพราะ
การบ�าเพ็ญความดีของคนมหาดไทยที่
เป็นหน่ึงในเสาหลักท่ีท�างานราชการเพ่ือ
ชาติเป็นคุณูปการแก่บ้านเมืองมาโดย
ตลอด	ขอขอบคณุพวกเราทกุคนทีไ่ด้ต้ังใจ																																																										
ร่วมกนัท�างานเพือ่บ้านเมอืงนีม้าโดยตลอด	
ขออานิสงส์คุณงามความดีทั้งหลาย	ที่เรา
ได้ร่วมท�ากันมาโดยตลอดได้โปรดสนอง
ตอบกลับคืนให้พวกเราและครอบครัว
ประสบแต่สิ่งดี	ๆ	ในชีวิตต่อไปครับ
ปมท.	เมื่อ	010001	พ.ค.	60

ขอเชิญชวนประชาชน	 “ปลูกดอกดาว
เรือง”	 ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วง																			
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เพื่ อ ร� า ลึ ก ในพ ร ะมหาก รุณาธิ คุณ																														
อย่างหาที่สุดมิได้	 กระทรวงมหาดไทย																							
เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ							
ปลูกดอกดาวเรือง	 หรือดอกไม้สีเหลือง						
ซึง่เป็นสปีระจ�าวันพระราชสมภพพระบาท

7

เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง
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สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช																
ให ้ บ านสะพรั่ ง ทั่ ว ป ร ะ เทศ ในช ่ ว ง																																																	
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ		
วันท่ี	25	–	29	ตุลาคม	2560
นายกฤษฎา	 บุญราช	 ปลัดกระทรวง
มหาดไทย	กล่าวในการประชุมผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล	 ร่วมกับผู ้ว ่าราชการ
จังหวัด	หัวหน้าส่วนราชการ	และส่วนงาน																																																		
ที่ เ กี่ ยวข ้องทุกภาคส ่วนทั่ วประ เทศ												
โดยได้เชิญชวน	ภาคราชการ	ภาคเอกชน	
และประชาชนทั่วประเทศ	 ร ่วมปลูก																		
ดอกดาวเ รือง	 หรือดอกไม ้สี เหลือง																	
ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช																																																	
เพือ่ใช้ประดบัสถานท่ีราชการ	สถานทีส่�าคัญ												
ของจังหวัด	บริษัท	 ห้างร้าน	 และบ้านเรือน	
ประชาชนในช ่ วงพระราชพิ ธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ																																																						
พระปรมินทรมหา ภูมิพลอ ดุลย เดช	
ระหว่างวันที่	 25	 –	 29	 ตุลาคม	 2560	
ซึ่งดอกไม้ดังกล่าว	 จะต้องออกดอกและ
บานสะพร่ังตั้งแต่วันที่	20	ตุลาคม	2560	
เป็นต้นไป	เพือ่เป็นการแสดงความจงรกัภกัด	ี
และร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง
หาท่ีสุดมิได้

เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง
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การปลูกดาวเรือง

1.	ไถเตรียมดิน	หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
ลงไป	ประมาณ	1	ตนั/ไร่	ยกร่องแปลงปลกู
กว้าง	1	เมตร	รดน�้าแปลงไว้ล่วงหน้า	1	วัน

2.	 ขุดหลุมกว้าง	 15	 เซนติเมตร	 แปลงละ	
3	 แถว	 ระยะระหว่างแถว	 30	 เซนติเมตร	
ร ะยะระหว ่ า งต ้ น 	 30 	 เ ซน ติ เมตร																																			
ใส่ปุ๋ยทริบเบ้ิลซุปเปอร์ฟอสเฟส	 หรือสูตร																												
15-15-15	ประมาณ	1	ช้อนชา	รองก้นหลุม	
แล้วเกล่ียดินข้างหลุมมากลบปุ๋ยเล็กน้อย	
เพื่อป้องกันไม่ให้รากดาวเรืองสัมผัสปุ๋ย
โดยตรง

3.	น�าต้นกล้าทีม่อีาย	ุ7-10	วนั	(	นบัจากวนั
เพาะเมลด็	)	โดยแยกต้นกล้าให้มวีสัดุเพาะ	
หรือดินหุ้มติดรากมาด้วย	เพื่อป้องกันราก
กระทบกระเทือน	น�ามาปลูกในแต่ละหลุม
ที่เตรียมไว้	รดน�้าให้ชุ่ม

เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง
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4.	 หลังจากนั้น	 ต ้องรดน�้า เช ้า-เย็น	
ประมาณ	7	 วัน	 ซึ่งต้นกล้า	 จะตั้งตัวได้ดี	
แล้วจึงรดน�้าเพียงวันละ	1	ครั้ง	ในตอนเช้า	
ในช่วงทีด่อกดาวเรอืงเริม่บานไม่ควรรดน�า้
ให้โดนดอก	เพื่อป้องกันดอกเป็นโรค

5.	 เมื่อดาวเรืองอายุ	 15	 และ	 25	 วัน																		
ควรใส่ปุย๋	 15-15-15	 ในอตัรา	 1	 ช้อน	 :	 ต้น																																																	
เม่ืออาย	ุ35	และ	45	วัน	ใส่ปุ๋ยสตูร	12-24-12																																																			
ในอัตราเดียวกัน	 โดยวิธีฝังลงในดินตื้นๆ	
ห่างโคนต้น	 6	 นิ้ว	 แล้วรดน�้าให้ชุ ่ม																			
ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ย

6.	ช่วงดาวเรอืงอาย	ุ21-25	วนั	ซึง่เป็นระยะ
ท่ีต้นมีใบจริงขนาดใหญ่	 ประมาณ	 4	 คู่	
และส่วนยอดมีใบเล็ก	ๆ	1-2	คู่	จะต้องปลิด
ยอดท้ิงเพื่อให้แตกกิ่งข้าง	 โดยใช้มือซ้าย
จับคู่ใบบนสุดที่จะเหลือไว้	 แล้วใช้มือขวา
ดงึส่วนยอดลงทางด้านข้างจนหลดุออกมา	
หลังจากนั้น	5-7	วันตาข้างจะเริ่มแตกและ																						
เจรญิเป็นก่ิงใหม่	ซึง่จะตดิตุม่ดอกทัง้ทีต่ายอด
ปลายกิ่งและตาข้าง
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ด่วนท่ีสุด
เรื่อง	 การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
ผ่านศูนย์ด�ารงธรรม
เรียน	ผวจ.	และ	นอภ.	ทุกจังหวัด
ในรายการศาสตร์พระราชา																																		
วันท่ี	26	พ.ค.	60	ช่วงท้ายรายการ
นรม.	มีค�าถาม	4	ข้อ	เพื่อให้	ปชช.
ตอบและแสดงความคิดเห็น	ส่งไปที่	ศูนย์
ด�ารงธรรมจังหวัด	ทุกจังหวัด	แล้วให้	มท.
รวบรวมส่ง	นรม.

8

งานศูนย์ด�ารงธรรม

7.	 หลังจากปลูก	 40-45	 วันในแต่ละกิ่ง	
เมื่อดอกยอดมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด
ดอกข้างมีขนาดเท่าเมล็ดถ่ัวเขียว	 ต้องรีบ
ปลิดดอกข้างออกให้หมดภายใน	2-3	วัน													
คงเหลือดอกยอดไว้ดอกเดียว	 เพื่อให้ดอก
มีขนาดใหญ่

8.	หลังจากนั้นประมาณ	20	วัน	(อายุ	
60-65	 วัน)	 ก็ตัดดอกไปจ�าหน่ายได	้													
ซึ่งจะได้ประมาณ	10-12	ดอก/ต้น
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4.ท ่านคิดว ่ากลุ ่มนักการเมืองที่มี
พฤติกรรมไม ่ เหมาะสมในทุกกรณ	ี			
ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู ่การเลือกตั้ง																					
อกีหรอืไม่	 หากเข้ามาได้อีก	 แล้วจะให้
ใครแก้ไขและแก้ไขด้วยวิธีอะไร”

รายละเอียดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิธีการรวบรวมความคิดในการตอบ															
ค� า ถ ามดั ง ก ล ่ า ว ข อ งป ร ะ ช า ชน												
ในจงัหวดั	มท.จะแจ้งตามไปเรว็	ๆ 	นีค้รบั

รับทราบครับ

งานศูนย์ด�ารงธรรม

“ค�าถาม
1.ท่านคดิว่าการเลือกตัง้ครัง้ต่อไป	จะได้
รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
2.หากไม่ได้จะท�าอย่างไร
3.การเลือกตั้งเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่ง
ของประชาธิปไตย	 แต่การเลือกต้ัง
อย่างเดยีว	ไม่ค�านงึถงึเรือ่งอนาคตของ
ประเทศ	และเรือ่งอืน่	ๆ 	เช่น	ประเทศชาติ
จะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่
นั้น	ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
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ด่วนท่ีสุด
เร่ือง		เรามาร่วมกันเปล่ียนแปลงประเทศ
ของเราให้น่าอยู่	ดูดี
เรียน		ผวจ./นอภ./ก�านัน	และผญบ.	รวมทัง้	
ผู้บริหาร	อปท.ทุกจังหวัด
ตามท่ี จังหวัดต ่างๆ	 ได ้ จัด กิจกรรม
สร้างสรรค์โดยให้ข้าราชการในพื้นที่และ
พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม	 เช่น	 กิจกรรมปลัด
อ�าเภอจิตอาสาช ่วยกันทาสีโรงเรียน							
ในพืน้ท่ี	นายอ�าเภอเยีย่มบ้านผู้ป่วยตดิเตยีง
ผู้ยากไร้	 หรือการประสานเหล่ากาชาด
และองค์กรการกุศลต่าง	 ๆ	 เข้ามาให้ทุน
การศกึษาเดก็และเยาวชนในพืน้ที	่เป็นต้น

9

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทุกท่านได้รับ
ทราบผลการบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์
ของพวกเราแล ้ว เห็นว ่ ากิจกรรม												
ดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือสังคมและ
เสรมิสร้างให้ข้าราชการมจีติส�านกึในการ
รับใช้ประชาชนรวมท้ังท�าให้มีความรัก
และผูกพันสามัคคีกัน	สร้างสรรค์สังคม
ให้น่าอยู ่ เพราะได้ประกอบคุณงาม

มาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศเราให้น่าอยู่
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ความดร่ีวมกันนอกเหนอืจากการปฏบัิติ
ราชการตามปกติ

อน่ึง	 มท.ขอแจ้งข้อราชการเพิ่มเติม	
ดังนี้

1.ในวันที่	 12	 มิถุนายน	 2560	 ซึ่งเป็น
วันแรกของการเปิดศูนย์ด�ารงธรรม
ให้รับฟังการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับค�าถาม	 4	 ข้อของ
นายกรัฐมนตรีน้ัน	 ขอให้ทุกจังหวัด
ได้เตรียมงานต่าง	 ๆ	 ตามขั้นตอน																															

ดังนั้น	 มท.จึงขอให้จังหวัดได้ขยายผล
ด�าเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
โดยใช้ชื่อว่ากิจกรรมว่า	“เรามาร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้น่าอยู่			
ดดู	ีโดย...(ระบชุือ่อ�าเภอหรือจงัหวดั)...”	
โดยให้เชิญชวนก�านัน	 ผู ้ใหญ่บ้าน
และผู้บริหาร	 อปท.ในพื้นที่มาร่วมกับ
ข้าราชการในอ�าเภอหรือจังหวัดด้วย																																																			
ส�าหรับห้วงเวลาด�าเนินการให้ขึ้นอยู่
กบัความเหมาะสมและงานในหน้าที	่													
ตามปกติของแต่ละพื้นที่
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ท่ี	 มท.สั่งการไปแล้วให้พร้อมเพรียง	
หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด	ๆ 	เกิดขึ้น
ให้มอบหมายผู้รับผิดชอบไว้เป็นการ
เฉพาะด้วย	 รวมทั้งให ้ด�าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเกี่ยวกับการ
รับฟังความคิดเห็นดังกล่าว

2.ในเรื่องการเผยแพร่ผลประเมินฯ				
ตามตวัช้ีวดัของ	กพร.นัน้	มท.ก�าลงัหารอื
ส�านกังาน	กพร.ให้มกีารปรบัปรงุวธีิการ
วดัผลงานของจงัหวดัใหม่ให้สอดคล้อง
กับข ้ อ เ ท็จจริ ง ในการปฏิบัติ งาน																																																			
ของแต่ละจงัหวดั	 เพือ่จะได้แสดงผลงาน	
ของเเต่ละจังหวัดได้อย่างถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงที่พวกเราได้ปฏิบัติงานกัน	
ในช้ันนี้	 จึงไม่ต้องมีความกังวลใด	 ๆ	
เก่ียวกับการเผยแพร่ผลการประเมิน																					
ดังกล่าวครับ

3.ส�าหรับพื้นท่ีท่ีประสบอุทกภัยและมี
การปฏบิตังิานฟ้ืนฟชู่วยเหลอืประชาชน
และ/หรือมีการริเริ่มแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีน้ัน	 จังหวัด
ต่างๆ	ด�าเนินการได้ดีอยูแ่ล้ว	มท.ขอให้
เพิ่มเติมมาตรการประชาสัมพันธ์สร้าง

มาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศเราให้น่าอยู่
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การรับรู ้ให้สาธารณชนได้รับทราบ
ผลการปฏิบัติงานของพวกเราด้วย	
โดยขอให้ด�าเนินการอย่างเข้มข้นทุก																				
ช่องทาง	 เพื่อให้สาธารณชนเห็นความ
เปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติงานของ
พวกเราครับ.
ปมท.	เมื่อ	111500	มิ.ย.	60

รับทราบครับ

มาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศเราให้น่าอยู่



Sandกระทรวงมหาดไทย	Ministry	of	Interior

27

เรื่อง	 	 แนวทางการบริหารงานจังหวัด			
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาพื้นที่	(area-based)
เรียน		รอง	ปมท	(หัวหน้าภาค)/	ผวจ.
หัวหน้ากลุ ่มจว/ผวจ./นายอ�าเภอ/			
รวมทั้งผู้บริหาร	อปท.ทุกจังหวัด
ตามท่ีรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย		
มีนโยบายให ้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
เป็นผู ้ รับผิดชอบหลักในการบริหาร
งานแบบบูรณาการกับส่วนราชการ															
ภาคเอกชน	 และประชาชนในพื้นที่เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาจังหวัด	
(area-based)	นั้น

10

เพื่ อ ให ้ การบริหารงานดั งกล ่ าว
สอดคล ้องกับนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติ	 ตลอดจนสามารถ
พฒันาและแก้ไขปัญหาของพืน้ทีไ่ด้ตาม
ความต้องการของประชาชน	 ประกอบ
กับในขณะนี้	 ส่วนราชการด้านการ
วางแผนพัฒนา	 และ	 มท.	 ก�าลังเสนอ
รัฐบาลให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบ
และกฎหมายหลายฉบับท่ีเก่ียวข้องกับ

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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การจดัท�าแผนพัฒนาพืน้ที	่ให้เป็นฉบบั
เดยีวกนั	โดยมโีครงสร้าง	กลไก	อ�านาจ
หน้าท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพัฒนา
พื้นที่ทุกระดับ	ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

•	 ให้ส่วนราชการในพื้นที่และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งให้มีผู้แทน
ภาคประชาชนในรปูคณะกรรมการร่วมกนั
จัดท�าแผนพัฒนาต�าบล	 แผนพัฒนา
อ�าเภอ	 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ ่ม
จังหวัดเป็นแผนเดียวกัน	(one	plan)

•	 แผนพัฒนาทุกระดับจะประกอบด้วย
ปัญหาและความต้องการในการพฒันา
และแก้ไขปัญหาของพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัการจดั
ล�าดับความส�าคัญและความต้องการ			
ไว้แล้ว	(priority)	เพือ่ให้จงัหวดัและส่วน
ราชการภมูภิาค	รวมทัง้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัด
ท�างบประมาณจงัหวดั	กลุม่จงัหวัด	และ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	
(area-based)

•	 ให้มีการแบ่งพื้นท่ีเพ่ือการพัฒนา
ประเทศออกเป็น	6	ภาค

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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•	 ใช้แผนพัฒนาภาคเป็นเครื่องมือในการ
ก�าหนดเป้าหมายและความต้องการด้าน
พฒันาพืน้ทีภ่าคท่ีต้องมคีวามเชือ่มโยงกนั
ในระดบัภมูภิาคและ/หรอืระหว่างประเทศ
เพื่อให้ส่วนราชการระดับกรม	 กระทรวง	
(function)	น�าไปจัดท�าเป็นแผนงานขอรับ
งบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมาย			
ตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ในการบริหารงานตามรูปแบบข้างต้น	
ผวจ.	นายอ�าเภอ	รวมทัง้ผู้บรหิารองค์กร
ปกครองท้องถิ่นจะมีบทบาทส�าคัญต่อ
ความสมบูรณ์ของแผนพัฒนาและการ
แก้ไขปัญหาในพื้นท่ี	 มท.จึงขอแนะน�า
แนวทางการด�าเนินงาน	 (coaching	
tips)	ดังนี้

1 . 	 ผ ว จ . ใ น ฐ าน ะ ผู ้ น� า ใ นพื้ น ที่														
ควรน ้อมน�าหลักการทรงงานและ
ยุทธศาสตร์พระราชทานในเรื่องเข้าใจ	
เข้าถึง	 พัฒนา	 ของพระบาทสมเด็จ				
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ	มา
เป็นหลักคิดและใช้ในการบริหารงาน

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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แบบบูรณาการ	เพื่อค้นหา	สร้างความ
เข้าใจและมีมุมมองต่อสภาพปัญหา
ภายในจงัหวดัหรือบรหิารงานแบบองค์รวม																		
ไม่แยกส่วน	 (holistic	 approach)															
กล่าวคือ	 คิดและด�าเนินการอย่างเป็น
ระบบ	 รอบด้าน	 ค�านึงถึงองค์ประกอบ
ทีซ่บัซ้อนและปัจจยัภายใน-ภายนอกต่าง	ๆ	
ทุกมิติ	 ทั้งในด้านภูมิศาสตร์	 ภูมิสังคม	
จุดเด่น/จุดด้อยของจังหวัด	 (strong	
and	weak	points)	 เพือ่น�ามาพฒันาให้																																																														
จดุเด่นเข้มแขง็	 หรอืแก้ไขปัญหาจุดด้อย
อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน	 ทั้งนี้ต้อง																																																				
เปิดโอกาสให้ท้ังภาครฐัและภาคเอกชน																																																						
รวมทัง้ภาคประชาสงัคมเข้ามามบีทบาท
ในการพฒันาและแก้ไขปัญหาของพืน้ที่
ด้วย	 (participation)	 โดยไม่ทอดทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง	 (inclusiveness)	 ซึ่งมี																
ข้อพิจารณาคือ

•	 พื้นท่ี ท่ีมีจุดเด ่นด ้านภูมิประเทศ																								
ที่ มีสภาพเหมาะแก่การพัฒนาเป็น																	
เส้นทางหรอืสถานขีนส่งทางน�า้	ทางทะเล
หรือทางอากาศหรือมีแหล่งท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติ	 หรือสภาพอากาศด	ี

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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อาทิ	 พื้นที่ริมทะเลหาดทราย	 พื้นที่
เลียบแม่น�้าโขงท่ีมีเกาะแก่งสวยงาม						
ก็อาจพจิารณาเสนอข้อมลูพืน้ทีด่งักล่าว
ให้หน่วยงานส่วนกลางเข้ามาใช้พื้นที่
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด
หรือภูมิภาคระหว่างประเทศหรืออาจ
พิจารณาใช้งบประมาณจังหวัดหรือ
องค์กรปกครองท้องถิ่นสร้างสิ่งอ�านวย
ความสะดวก	(facilities	&	infrastruc-
ture)	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ											
ใช้เวลาอยู ่ในพื้นที่ให้นานขึ้น	 เช่น																
จุดชมวิวแบบ	Skywalk	ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
รายได้ของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น

•	 พื้นที่ที่มีจุดเด่นด้านการผลิตสินค้า
พื้นเมืองหรือผลิตภัณฑ์	 OTOP	 หรือ
เป ็นแหล ่ งผลิตอาหาร/ผลไม ้ที่ มี																															
ช่ือเสยีง	ควรหาแนวทางต่อยอดน�าสินค้า
นั้นออกสู ่ตลาดวงกว้างขึ้น	 (เช่น	 มี	
terminal	 or	 caravan)	 ท�าให้สินค้า
หรืออาหารเหล่านั้นติดตลาด	 หรือ
การน�าผู ้ซื้อเข ้ามาหาผู ้ผลิต/ผู ้ขาย	
สร้างให้เป็นจุดที่ต้องเยี่ยมชมซื้อหา
ของก่อนเดินทางออกจากพื้นที่	 เช่น																														
“ตลาดต้องชิม”	เป็นต้น

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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•	 ส�าหรับพื้นท่ีบางแห่งที่ยังไม่เห็น						
จุดเด่นชัดเจน	 ก็ให้พยายามเสริมสร้าง
เรื่องราวหรือต�านานหรือจุดดึงดูด	
(story/	legend/attraction)	ของพืน้ที่
ให้คนรูจ้กัและอยากมาเยีย่มเยยีน	หรอื
น�าพื้นที่ที่มีจุดเด่นมาต่อยอดเช่ือมโยง
กับพื้นที่ที่ยังไม่มีจุดเด่น	 โดยให้เน้น
สร้าง	“ดาวเด่น”	ของสนิค้า	หรอืจดุเด่น												
ในพื้นที่ให้เชื่อมโยงหลายพ้ืนที่เป็น
เครือข่ายภายในจังหวัด	 กลุ่มจังหวัด	
หรือระดับภูมิภาค	 รวมทั้งสร้างกระแส
ประชาสมัพนัธ์และดงึดูดผู้บรโิภค	(CCC	
-	consumers,	customers	&	clients)	
มาสู่จังหวัด	โดยส่งเสริมการบริโภคพืช
เกษตรของพื้นที่ในช่วงเก็บเกี่ยว	 อาทิ	
ฟักทอง	 มันฝรั่ง	 หรือการสร้างกระแส
บริโภคลองกอง	มังคุดที่มีการพิสูจน์ว่า
กระตุ้นระบบภมูคิุม้กนัโดยน�ามาแปรรปู
และสร้างนวตักรรม	เช่น	เยลลี	่ลอยแก้ว	
ไอศกรีม	ฯลฯ

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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•	 การจัดงานเทศกาล	 งานรื่นเริงหรือ
มหกรรมต่างๆ	 (carnival	 or	 festival)																																																								
เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวในช่วงที่มีการ
เก็บเก่ียวพืชผลการเกษตรหรือช่วงมี																																																					
ผลไม้ตามฤดูกาล	 โดยอาจจดัให้มกีาร																																																												
ประกวดนวัตกรรมแปรรปู	 เช่น	หอมแดง																																																																									
ทานตะวัน	ผกั-ผลไม้	แมคคาเดเมยี	กาแฟ																																																																																										
มะเขือเทศ	 ฯลฯ	 หรือการจัดงานตาม
เทศกาลและประเพณี	 เช่น	 สงกรานต์	
ตรุษจีน	 ฯลฯ	 แล้วสอดแทรกสินค้าเด่น	
อาหารดัง		ของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัด	 ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าในการ
จ�าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว	ฯลฯ

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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2 . 	 ให ้ จั งหวั ดพิ จารณาใช ้ คณะ
กรรมการบรหิารจงัหวดัแบบบูรณาการ	
(กบจ.)	 หรือคณะกรรมการประสาน																							
และขบัเคลือ่นนโยบายสานพลังประชารฐั
ประจ�าจังหวัด	 (คสป.)	 คณะใดคณะ
หนึ่ง	 ซึ่งมีองค์ประกอบจากภาครัฐ	
ภาคเอกชน	และภาคประชาชนในพืน้ท่ี																																														
ให้ท�าหน้าทีเ่ป็น	คณะกรรมการขบัเคล่ือน
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด																						
แบบบูรณาการ	 (IPSDC	 -	 Integrated																																																		
Provincial	Strategy	Delivery	Com-
mittee)	ในท�านองเดยีวกบัส�านกับรหิาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี	 (Prime	
Minister’s	Delivery	Unit)	หรือ	PMDU	
โดยก�าหนดให ้ประชุมอย ่างน ้อย															
เดือนละ	 ๑	 ครั้ง	 เพื่อท�าหน้าที่คิดค้น
และร่วมกันค้นหาวิธีการ	 “ขับเคล่ือน”	
(del ivery)	 การบริหารงานต ่างๆ																																																	
ตามข้อ	1.	ให้เกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3.	จังหวัดที่รัฐบาลก�าหนดพื้นที่รองรับ
นโยบายพเิศษหรอืมจีดุหมายส�าคญัอยู่
แล้ว	(magnet	destination)	เช่น	กลุ่ม
จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน
ออก	 (EEC)	 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ	
จังหวัดท่ีมีแหล่งมรดกโลก	 จังหวัด
เมืองท่องเที่ยวห้ามพลาด	 จังหวัดที่
เป ็นท่ีต้ังของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ตามพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ																																													
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
ฯลฯ	 ผวจ.ต้องน�าจุดเด่นหรือจุดแข็ง
ของจังหวัดเหล่าน้ีมาขยายผลหรือ
ต่อยอดเชื่อมโยงเครือข่าย	 เพื่อให้เกิด
การสร้างงาน	 อาชีพและรายได้ให้กับ
ประชาชน	 ขณะเดียวกันขอให้จังหวัด
ประสานงานเชิงรุกโดยการพิจารณา
จบัคูก่บักระทรวง	กรม	องค์การระหว่าง
ประเทศ	สถานทตูประเทศต่างๆ	 ในไทย	
ตลอดจนภาคธุรกิจ	 ฯลฯ	 เพื่อส่งเสริม																																																
จดุขาย	เช่ือมโยงเทคโนโลยี	และการดงึดดู
ความสนใจ	ตลอดจนติดต่อประสานงาน																																																																
หาผู ้ เ ช่ี ย ว ชาญในการออกแบบ																						
แนวคิด	 (design	 idea)	 หรือประกวด	
แนวคิดสร้างสรรค์	 ต่อยอดสินค้าและ	
บรกิารของจงัหวดัทีจ่ะสร้างความสนใจ	
ให้แก่ชาวต่างประเทศไว้ด้วย
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4.	 ส�าหรับจังหวัดที่มีป ัญหาเฉพาะ						
ในบางด้าน	 เช่น	 ปัญหาสาธารณภัย
ตามฤดูกาล	ปัญหาชุมชนแออัด	ปัญหา
สิ่งแวดล้อม	 ปัญหาบุกรุกที่สาธารณะ
ประเภทต่าง	 ๆ	 ยาเสพตดิ	 การหลบหนี
เข้าเมือง	 ฯลฯ	 ขอให้คณะกรรมการ	
IPSDC	 ด�าเนินการจัดท�าแผนการแก้ไข
ปัญหาไว้โดยเฉพาะ	ดังนี้

•	แผนงานการแก้ไขปัญหาต้องค�านงึถงึ
การวางพืน้ฐานเพือ่แก้ปัญหาระยะยาว
ของจังหวัดโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
พื้นที่เป็นกรณีพิเศษ

•	แผนการแก้ไขปัญหาต้องมรีายละเอยีด
การถอดบทเรียนจากปัญหาลักษณะ
ใกล้เคยีงกนัในพืน้ที	่หรอืน�ากรณศีกึษา	
(case	study)	จากแหล่งอืน่ 	ๆมาประยกุต์ใช้																
ซึง่ต้องพจิารณาจากต้นเหตปัุญหา	เช่น	
มีสิ่งบอกเหตุท่ีจะท�าให้เกิดภาวะเสี่ยง
ภัย	 มีแหล่งข่าวแจ้งเตือน	 ภูมิอากาศ
แปรปรวน	ไฟป่า	โรคระบาด	ฯลฯ

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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*ในแผนดังกล่าวต้องก�าหนดวิธีการ
ป ้องกันแก ้ ไขป ัญหาตามขั้นตอน
การบริหารสถานการณ์วิกฤติ	 (cri-
sis	 management)	 โดยระบุหน่วย
งานหรือผู ้รับผิดชอบว่าใครท�าอะไร
ที่ไหนอย่างไรเมื่อมีเหตุวิกฤตินั้น	 ๆ	
พร้อมทั้งแผนการอพยพประชาชนและ
การดูแลช่วยเหลือเมื่อจ�าเป็น	 ทั้งนี	้																																										
ให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู	้																																													
การซกัซ้อม	เพือ่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายเข้าใจแผนดังกล่าว	 สามารถ
ด�าเนินการได้ทันทีอย่างมีสติเมื่อเกิด
เหตุการณ์โดยไม่ตื่นตระหนก

•	 ในบางกรณีท่ีจ�าเป็น	 อาจพิจารณา
โดยมีข้อตกลงหรือเงื่อนไขแลกเปล่ียน
ชดเชย	 (trade	 off/	 compensation)	
ตามระเบียบของราชการ	 พร้อมทั้ง
ก�าหนดพืน้ทีห่รอืจดุทีห่รอืกลุม่ทีม่คีวาม																				
เปราะบาง	 (vulnerable)	 ทีต้่องดูแลเฝ้า
ระวงัเป็นพเิศษไว้ด้วย

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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5 . 	 ในพื้ นที่ ที่ มี ป ัญหาประชาชน
มีความแตกต่างกันในด้านเช้ือชาติ	
ศาสนา วฒันธรรมท้องถิน่ แล้วมกีลุม่คน
พยายามน�าความแตกต ่างนั้นมา																						
สร ้างเ ง่ือนไขให ้ เกิดความขัดแย ้ง																																								
โดยเฉพาะพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	
ซึ่งการแก้ไขปัญหาจังหวัดต้องค�านึง
ว่าท่ามกลางความขัดแย้งหรือความ
รุนแรงน้ัน	 สามารถแบ่งกลุ ่มบุคคล
ออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือกลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐ	
กลุ่มผู้เห็นต่างหรือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
และกลุ ่มประชาชนทั่วไป	 ในการที่
จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ได้นั้น	
เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องด�าเนินการทุกวิถี
ทางตามกฎหมายที่จะเอาชนะจิตใจ															
(winning	 hearts	 and	minds)	 ท�าให้
กลุ ่มประชาชนทั่วไปหันมาให้ความ
ร่วมมอืกบักลุม่เจ้าหน้าทีร่ฐัในการแก้ไข
ปัญหาให้ได้	โดยอาจใช้ยทุธศาสตร์การ									
จับคู่	 (matching)	 ระหว่างหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงกับภาคประชาสังคม	
ในการสร้างการรับรู้หรือความเข้าใจ						
ที่ดีต่อกันผ่านสื่อศิลปะการแสดงออก	
การละเล่น	 ดนตรี	 กีฬาที่ผสมผสาน																																																																																																																					

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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อัตลกัษณ์พืน้ถิน่ในบรบิท	“พหวัุฒนธรรม”																																																																																
เชือ่มโยงกับเอกลกัษณ์ท่ีส�าคัญของชาติ																																																															
เพือ่สร้างการยอมรบัและการอยูร่่วมกนั																																		
โดยสันติระหว่างเจ ้าหน้าที่รัฐและ
ประชาชนส ่วนใหญ ่ เพื่ อแยกหรือ																																																											
โดดเดี่ยวกลุ ่มก่อเหตุรุนแรงออกไป
เพ่ือให ้ง ่ายต ่อการด�าเนินการทาง
ยทุธวธิหีรอืการบังคบัใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครดักบักลุม่ผูก่้อเหตรุนุแรงเหล่านัน้

อนึง่	ในพ้ืนทีค่วามขดัแย้งน้ัน	ให้จังหวดั
วางระบบเครอืข่ายและกลไกความร่วมมอื
ช่วยเหลือกันในการประชาสัมพันธ์													
โดยเน้นหนักในการสร ้างการรับรู 	้							
ท่ีถูกต้องของประชาชนในพื้นที่และเฝ้า
ระวัง	 ตรวจสอบป้องกันและระมัดระวัง
การปล่อยข่าวลอืหรือข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง
ต่าง	ๆ	ด้วย

6.	ขอให้จังหวดัพจิารณาใช้งบประมาณ
จังหวัด	 กลุ่มจังหวัดและงบประมาณ
ภาคทัง้	 6	 ภาค	 งบอดุหนนุขององค์กร
ปกครองท้องถ่ิน	 งบประมาณช่วยเหลอื
สงัคม	 (CSR)	 ของภาคเอกชนและแหล่ง
สนบัสนนุอ่ืน	ๆ 	ให้ครอบคลมุแผนพฒันา

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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พืน้ทีต่ามยทุธศาสตร์ของจังหวดัเพ่ือให้
เกดิโอกาส	 (opportunity)	 ความเจรญิ
เตบิโต	 (growth)	 และความสขุมวลรวม	
(gross	 happiness)	 ที่สามารถวัดค่า
ดชันทีางสถติไิด้	ทัง้นี	้จงัหวัดต้องค�านงึ
ไว้เสมอว่าการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาดังกล่าวต้องไม่ท�าให้เกิด
สภาพ	 “รวยกระจุกจนกระจาย”	 และ
ประการส�าคัญต้องใช้จ่ายงบประมาณ
ดงักล่าวให้ถกูต้องตามระเบียบ	กฎหมาย	
ด้วยความโปร่งใส	 ไม่เกิดการทุจริต
หรอืน�าโครงการพฒันาต่าง	 ๆ	 ของพืน้ที่																																																						
ไปแสวงหาประโยชน ์ โดยมิ ชอบ																									
อย่างเด็ดขาด

7.	 เพ่ือสร้างสภาวะการท�างานในเชิง
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งรัฐ	
เอกชน	 และประชาชนตามแนวทางที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น	จึงให้	คกก.	ตาม
ข้อ	 2	 อาจแต่งต้ังคณะท�างานย่อย
(working	 group)	 เพื่อให้มีเจ้าภาพ
หรอืผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรอื
พัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดแต่ละ
ด้าน	โดยคณะท�างานควรประกอบด้วย
ส่วนราชการ	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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และภาคประชาสงัคมในจงัหวดั	และให้
คณะท�างานแต่ละด้านต้องรายงานผล
การปฏบัิตงิานต่อคณะกรรมการ	IPSDC	
อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง

ท้ังน้ี	 หากจังหวัดมีข้อเสนอแนะหรือ
ปัญหาอุปสรรคใด	ๆ 	ให้แจ้ง	มท.	ทราบ
ด้วย
เมื่อ	17	มิ.ย.	60	ปมท.

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

Subject:	Coaching	Tips	on	Integrated																																												
Provincial	 Administrat ion	 for																				
Area-based	 Development	 and	
Problem-solving.
From:Perm.	Sec.	for	MOI
Attn:	 Deputy	 Permanent	 Secretaries	
for	 MOI	 (Head	 of	 Region	 1-6),																
Provincial	 Governors	 as	 Heads	
of	 Provincial	 Groups	 and	 other	
Provincial	Governors,	Chief	District	
Officers,	 and	 Local	 Government	
Executives.

10
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The	Royal	 Thai	 Government	 (RTG)	
and	Ministry	 of	 Interior	 (MOI)	 are	
destined	 to	 assign	 Provincial																
Governors	as	key	players	 in	the	
integrated	provincial	administration	
by	coordinating	with	all	stakeholders	
in	 the	 provinces	 on	 area-based	
development	and	problem-solving.

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

In	oder	to	ensure	smooth	governance	
as	correspondent	to	the	national	
policy	and	strategy	as	well	as	be	
able	 to	 deliver	 development	 and	
problem-solving	according	to	public	
needs,	relevant	agencies	and	MOI	
currently	 prepare	 to	 submit	 to	
the	 Government	 improved	 laws	
and	 regulations	 on	 	 area-based	
development	 planning	 which	 will	
replace	 the	 previously	 various	
laws	 and,	 as	 a	 result,	 render	
“single	and	unified	law	or	one	law”	
for	 area-based	 planning.	 This	
“one	law”,	with	well-connected	and	
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-	 Regional,	 provincial	 and	 local	
authorities	 together	 with	 other	
civil	 society	 formed	 a	 committee	
to	prepare	“one	plan”.

concomitant	structure,	mechanism	
and	authority	on	planning,	has	the	
following	aspects:

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

-	There	will	be	6	regional	develop-
ment	zones.

- 	 Deve lopment 	 p lans	 must																									
encompass	prioritized	area-based	
problems	and	needs
as	tipping	guidance	for	area-based	
budgeting	arrangement.

-	Regional	planning	is	regarded	as	
“tool”	 to	be	used	 for	 formulating	
development	 goal	 and	 identified	
public	needs	as	connected	to	and	
concomitant	 with	 the	 “function”	
agencies,	 i.e.,	 departments	 and	
ministries,	 to	 pursue	 budgeting	
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In	this	regard,	Provincial	Governors,	
Chief	 District	 Officers	 and	 Local																
Government	 Executives	 play																																																				
significant	 roles	 in	 replenishing	
development	 plan	 and	 fulfilling																						
problem-solving	 gap.	 To	 expedite	
the	 process,	 MOI	 issues	working	
guidelines	 and	 coaching	 tips	 as	
follows:

formulation	 as	 correspondent	 to	
strategic	 goals	 in	 the	 National	
Socio-economic	Development	Plan.

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

1.	 Provincial	 Governors	 should																														
employ	HM	the	King	Rama	IX’s	“Work	
Codes”	 and	 the	 “Understanding,	
Accessing,	Developing	Strategy”	as	
underlying	framework	in	integrated	
administration	and	development	 in	
order	to	identify,	comprehend	and	
view	provincial	complex	problems	
with	holistic	approach,	i.e.,	think	and	
implement	 things	systematically,	 in	
all-round	manners,	with	regard	to											
complexity	issues	and	inside-outside																																						
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การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

compositions,	 considering	 all																									
dimensions	 -	 geography,	 social	
landscape,	 strong	 and	 weak	
points	-	to	improve	and	strengthen																														
provincial	weakness	and	strength.	
It	is	also	important	to	take	into	account	
the	 public	 participation	 and	 the																																													
i nc l us i veness	 comm i tmen t .																																		
Consideration	should	address	 the	
following:	

-	 Area	with	 prominent	 landscape	
in	 term	 of	 appropriate	 land,																									
river	and	sea,	air	routes/locations	
to	 be	 developed	 for	 linkage	 or																						
centra l 	 term ina l 	 or	 tour is t																																																	
attraction	or	beautiful	sand	beach	
or	 nice	 weather	 all	 year	 round	
such	as	the	Mekong	Delta,	should	
be	considered	by	the	Government	
agencies	for	further	development	
by	adding	more	facilities	and	infra-
structure,	such	as	tourist	rest	and	
view	areas	with	skywalk,	to	attract	
more	 visitors	 for	 longer	 stay,																																															
increasing	the	people	incomes.
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-	Area	with	prominent	aspects	in	
term	of	local	products,	OTOP,	well-
known	 foods	 and	 fruits,	 should	
be	extended	to	broader	markets,	
adding	more	terminals	or	caravan	
of	goods,	attracting	more	visitors	
with	a	“must	visit”	or	“must	taste”	
destination	concepts.

-	 Area	 with	 unidentifiable	 attrac-
tion	 should	 be	 drawn	 to	 visitors	
with	untold	story,	legend	or	other	
attraction	 or	making	 linkage	with	
other	“highlight”	products	or	des-
tination	to	draw	more	consumers,	
customers	or	clients.	It	should	also	
promote	seasonal	agro-products	
consumption	such	as	pumpkin,	po-
tato,	etc	or	the	Southern	langsat,	
or	 mangosteen	 fruit,	 which	 are	
proved	to	stimulate	immune	system,	
to	be	processed	as	jelly,	ice	cream	
or	put	in	syrup,	etc	for	innovative	
value	added.

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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-	Organize	carnival	or	festival	to	at-
tract	more	tourists	during	harvest-
ing	season,	with	product	contest	or	
innovative	food	processing	activi-
ties,	for	such	the	agro-products	as	
shallot,	sunflower,	vegetable,	mac-
adamia,	coffee	bean,	tomato,	etc.	
It	should	also	consider	adding	the	
sale	of	prominent	local	food,	sou-
venir,	other	unique	local	products	
during	festive	or	holiday	seasons	
such	 as	 Songkran,	 Chinese	 New	
Year	for	value	added	tourism.

2.	 Province	 should	 consider	 em-
ploying	either	the	Integrated	Pro-
vincial	 Administration	 Committee	
(IPAC)	 or	 the	 Provincial	 Civil-State	
Policy	 Delivery	 and	 Coordination	
Committee	(PCSPDCC)	to	function	as	
the	Integrated	Provincial	Strategy	
Delivery	 Committee	 (IPSDC)	 in	 line	
with	 the	Prime	Minister’s	Delivery	
Unit	 (PMDU).	The	 IPSDC	must	con-
vene	 at	 least	 once	 a	 month	 to	

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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3.	 Provinces	with	 special	 govern-
ment	policy	or	designated	as	mag-
net	destination	such	as	the	Eastern	
Economic	Corridor,	Special	Economic	
Zone,	World	Heritage	Site,	a	“Must	
Visit”	 tourist	destination,	Venue	of	
HM	 King	 Rama	 IX’s	 Learning	 and	
Development	Center,	etc	should	be	
enhanced	with	broader	and	wider	
activities	to	generate	job,	occupa-
tion,	 and	 income	 for	 the	 general	
public.	 Provincial	 Governor	 should	
be	 alert	 to	 utilize	 such	 provincial	
strength	and	offensively	direct	 its	
attraction	to	match	other	interested	
parties,	i.e.,	ministry,	department,	in-
ternational	organization	and	embas-
sy,	etc.	to	promote	mutual	benefit,	
technology	exchange	and	learning	

identify,	 find	 out,	 initiate	 methods	
and	other	mechanism	in	delivering	
provincial	strategy	and	achieving	
administration	targets.

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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as	well	as	seeking	cooperation	in	
term	of	expertise	in	design	idea	or	
arranging	innovative	competition	to	
boost	goods	and	services	growth.

4.	 Provinces	 with	 specific	 dis-
crepancy	 or	 agenda	 such	 as	
seasonal	public	hazard	or	unsafe	
situation,	deep-rooted	slum	issue,																											
protracted	environmental	disaster,	
land	encroachment,	narcotic	prob-
lem,	 immigration	 issue,	etc.	should	
heed	the	following	advices:

-	problem	solving	plan	must	take	
into	 consideration	 the	 long-term	
groundwork	 planning	 for	 specific	
cases.

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

-	problem	solving	plan	must	include	
details	of	lesson	learned	and	other	
applicable	 case	 studies,	 based	
on	 rooted	 causes	 such	 as	 risk	
factors,	warning	signs,	uncertain	
climate,	fire,	plague,	etc.
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-	*	plan	must	encompass	methods	
and	step-by-step	crisis	manage-
ment,	identifying	responsible	agen-
cy,	who,	what,	where,	when	and	
how	to	as	crisis	emerges,	including	
emergency	 evacuation	 scheme	
and	necessary	treatment.	It	is	also	
important	to	undertake	occasional	
public	relations	exercise	and	evac-
uation	drill	for	understanding	and	
to	lessen	panic.	

5.	In	area	with	people	having	differ-
ent	 races,	 religions,	 local	 culture,	
such	as	 the	Southern	Border	Re-
gion,	where	such	differences	are	
misused	or	manipulated	by	a	cer-
tain	terrorist	group	to	incur	conflict	

-	 in	 some	cases,	 it	might	 require	
trade	off	or	compensation	negotia-
tion	which	has	to	be	done	according	
to	government	regulations	and	take	
special	care	on	vulnerable	group	or	
sensitive	areas.

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

or	violence,	it	 is	advised	to	try	to	
differentiate	 terrorists	 out	 of	 the	
general	 public	 or	 the	 government	
officials	 first	 and	 resort	 to	 nec-
essary	tactics	to	“win	 the	hearts	
and	minds”	of	 the	people	 for	 fur-
ther	cooperation	with	government.	
Strategically,	 it	 needs	 to	 employ	
matching	technique	among	security	
agencies,	civil	society	and	the	local	
people	 to	build	public	awareness,	
recognition	and	better	understand-
ing	through	various	mixed	uses	of	
media	channels		such	as	arts	and	
play	expression,	music	and	concert,	
sports	and	games	which	integrate	
local	identity	with	multilateral	culture	
performance	and	national	identity	in	
order	to	enhance	mutual	recogni-
tion	and	peaceful	co-existence,	as	
well	 as	 distinguishing,	 separating	
or	 alienating	 extremist	 terrorists	
which	have	to	be	handled	with	strict	
regulatory	measures.
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In	addition,	in	area	with	controver-
sial	issue	or	conflicting	parties,	it	is	
advised	to	establish	network	and	
mechanism	ready	for	help	in	term	
of	 awareness	 boost,	 correcting	
misperceptions,	 preventing	 and	
checking	rumor	or	opponent	pro-
paganda.

6.	It	is	recommended	that	provin-
cial	budgeting,	regional	budgeting	
and	local	governments	subsidy	or	
other	private	entities	CSR	budgeting	
or	 other	 funding	 be	 directed	 at	
integrated	comprehensive	planning	
purpose	 according	 to	 provincial	
strategy	 to	 generate	 opportuni-
ty,	growth	and	gross	happiness,	
which	should	be	able	to	measure	
with	statistical	indices.		Significant	
emphasis	 must	 be	 placed	 on	
disequilibrium	 and	 inequality	 pre-
vention	 and	 mitigation	 measures	
as	well	as	transparent	budgeting	

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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procedure	and	corruption-free	or	
zero-misuses	of	public	spending.

7.	 To	 create	 integrated	 working	
conditions	for	all	stakeholders,	Com-
mittee	as	stipulated	in	Tip	no.2	may	
appoint	specific	or	related	working	
group	comprising	various	sectors	
to	be	responsible	for	each	 issue,	
and	the	group	must	report	to	IPSDC	
once	a	month.

Should	further	suggestion	or	obsta-
cles	be	reported,	please	inform	MOI	
at	earliest	convenience.

Grisada	Boonrach
Permanent	Secretary
Ministry	of	Interior
Thailand
June	17,	2017

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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รับทราบครับ

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ



รวมข้อสั่งราชการผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ2การบรหิารโครงการ
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1

การจัดท�าโครงสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

FYI:	 การจัดท�าแผนงาน/โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
เรียน	 รอง	 ปมท./ผต.มท./อธิบดี/ทปษ./
ผช.ปมท./ผอ.ส�านกั/กอง/ผวจ./รองผวจ/
ปจ./หน.สนจ./นอภ./ผู้บริหาร	 อปท.																													
ทุกจังหวัด	 ตามที่รัฐบาลได้มอบหมาย
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอโครงการ
สร้างความเข้มแขง็และยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ
ภายในประเทศโดยให้เสนอต่อ	คกก.กนจ.	
ส่วนกลางพิจารณา	 เพื่อให้ความเห็น
ชอบก่อนจัดท�าเป็น	 พรบ.งบฯ	 เพ่ิมเติม																									
ปี	 2560	 น้ัน	 เน่ืองจากระยะเวลากระชัน้ชดิ
มาก มีบาง จั งห วัด/กลุ ่ มจั งห วัดได 	้																																																							
มีความกังวลว่า	 โครงการท่ีเสนอมาจะ
ไม่สมบูรณ์ไม่สอดคล้องกับนโยบายและ																																																																				
เป้าหมายของรฐับาลน้ัน	ผมขอย�า้กบัพวกเรา																																																							
และผู้เกี่ยวข้องให้พยายามท�าตามกรอบ
และขัน้ตอนการจดัท�าโครงการท่ี	กพร./สศช./
ส�านกังบประมาณ	รวมทัง้ทีผ่มและคณะได้
ส่งไปให้พวกเราได้พจิารณาแล้วรวมท้ังน�า
ผลการประชุมเมื่อ	 13-16	ธ.ค.	 59	มาเป็น
แนวทางการท�าโครงการไปก่อน
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การจัดท�าโครงสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

เรียน	 ท่านปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า
ส ่วนราชการระดับเทียบเท ่าทุกท ่าน													
ด้วย	มท.	ได้ส่งข้อความแจ้ง	ผวจ.	ทกุจงัหวดั							
เก่ียวกับแนวทางการจัดท�าโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งและย่ังยืนทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศซึ่งจะมีการจัดท�าเป ็น
พรบ.	 งบประมาณเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2560														
ต่อไป	กระผมขออนญุาตส่งส�าเนาข้อความ
ดังกล่าวมายังท่าน	 เพื่อโปรดพิจารณา
แจ้งส่วนราชการในระดับภาค/เขตและ
หรือจังหวัดซึ่งมีท่ีตั้งและภารกิจอยู ่ใน
จังหวัดต่าง	ๆ 	ได้ร่วมบูรณาการร่วมจัดท�า
โครงการ/แผนงานดงักล่าวข้างต้นร่วมกบั
คณะกรรมการพฒันากลุม่จงัหวดั/จงัหวดั
แบบบูรณาการด้วยครับ
ขอขอบพระคุณมา	ณ	โอกาสนี้ด้วยครับ

แต ่ถ ้ายังไม ่สามารถด�าเนินการได ้
หรือยังไม่มั่นใจว่าจะจัดท�าโครงการ
อย่างไรจึงจะเหมาะสม	 ผมขอแนะน�า
(ย�้าว่าเป็นเพียงค�าแนะน�าเท่านั้น)
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การจัดท�าโครงสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

1 .	 ภาคใต้	 :	 มีป ัญหาถนนทางหลวง
หมายเลข	 42	 ฝั่งอ่าวไทยมีสภาพช�ารุด
มาก	การซ่อมแซมปรับปรุงล่าช้า	ถนนฝั่ง
อันดามันยังไม่เป็น	 4	 ช่องจราจรตลอด
สายทั้ง	 ๆ	 ที่ท�ารายได้เข้าประเทศมาก
จากการท่องเที่ยว	 ภาคเอกชนเรียกร้อง
ก่อสร้างถนนช่วงระนอง-ชุมพรให้รวดเร็ว
ไม่ใช่ค่อยท�าตามแผน	2-3	ปี	ดังนั้นควร
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ	 (สร้าง	
ซ่อม	 เสริม	 ถนนสายหลักลงสู่ภาคใต้ซึ่ง
มีความยาวประมาณ	 1,000	 กม.	 ให้มี
คุณภาพมาตรฐานเหมือนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคเหนือ	ขณะเดียวกันก็
ควรหาทางปรับปรุงท่าเรือต่าง	 ๆ	 ทั้งฝั่ง
อ่าวไทยและฝั ่งอันดามันให้มีศักยภาพ
เพิ่มข้ึนในเม่ือยังไม่สามารถสร้างท่าเรือ
ใหม่ได้

ให้พิจารณาภาพรวมเรื่องการพัฒนา
ประเทศระยะเร ่งด ่วน	 ขณะนี้คือการ
ขยายต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก																																																			
พระราชด�าริ ในพื้นที่ และการท�าให ้
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
ภาครัฐและเป็นรูปธรรม	 เพ่ือจุดประกาย
หรอืตัง้ต้นเริม่โครงการจากค�าแนะน�า	ดงันี้
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การจัดท�าโครงสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

2.	 ภาคอีสาน	 :	 เป ็นพื้นที่ แห ้งแล ้ง
ขาดแคลนน�้า	 จึงควรแก้ไข/พัฒนาเรื่อง
น�้าทั้งระบบ	เช่น	ผันน�้าจากแม่น�้าโขงเข้า
สู่แม่น�้าสายหลัก	 (ต้องดูด้วยว่าไม่ขัดต่อ
กฎหมายระหว่างประเทศ)	หรอืการพัฒนา																																																													
ลุ ่มน�้าชี-มูลให้เอื้อประโยชน์ต ่อพื้นที่
ให้มากที่สุด	 ให้ประสานงานกับหน่วย
ชลประทานหรอืหน่วยงานสงักดักระทรวง
ทรัพย์ฯ	ด้วยก็จะเป็นการดี

3.	 ภาคเหนอื	 :	 มปัีญหาเร่ืองการกกัเกบ็
น�า้/การรักษาต้นน�า้พืน้ทีป่่า/ภเูขาและ
การพฒันา	เพือ่การท่องเทีย่วทีไ่ม่ท�าลาย
สิง่แวดล้อมและรกัษาประเพณวีฒันธรรม
ของกลุม่ชาตพินัธุ	์จงึควรพจิารณาหาทาง
สร้างฝายกกัเกบ็/ชะลอน�า้	 ตามแนวทาง
พระราชด�ารทิีไ่ด้พระราชทานไว้แล้ว
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4.	 ภาคกลาง	 :	 แบ่งเป็น	 2	 ส่วนคือ																																																						
ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน
ท่ียังขาดการเชื่อมต่อคูคลองและผนัง/
ถนนบนคันคลองต่าง	 ๆ	 หรือท�าคลอง
ลัดแม่น�้า	 เพื่อป ้องกันน�้าท่วมหรือ
ท�าให้ประชาชนมีน�้าใช้หรือน�้ารักษา																						
สิ่งแวดล้อม	(ไล่น�้าเค็ม)

การจัดท�าโครงสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

5.	 ภาคตะวันออก	 :	พฒันาอาชพีและเสรมิ
สร ้างอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและ																					
ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน	 เช่น	 ข้อเสนอ
ภาคเอกชนเร่ืองผลไม้	 การก่อสร้างถนน																								
เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วให้ครบวงรอบตาม
ข้อเสนอ	กรอ.ภาคตะวันออกซึง่จะท�าให้เพิม่
จ�านวนนักท่องเทีย่วได้	การพฒันาพืน้ทีด้่าน
ต่าง	ๆ 	ให้รองรับการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ
ตะวันออกหรือต่อยอดท่าเรือแหลมฉบัง
หรอืท�าให้เกดิการเชือ่มโยงด้านการพฒันา
ระหว่างกรุงเทพกบัภาคตะวนัออก
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6.	 ภาคใต้ชายแดนตอนล่างมีโครงการ					
ทีม่กีารวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบไว้แล้ว	
และตรงกับความต้องการของชาวบ้าน	
เช่น	 แผนแก้ปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้ง
คาบสมทุรสทงิพระทีก่รมชลประทานศกึษา
แผนแม่บทไว้แล้วใช้งบประมาณ	 1,800	
ล้านบาท	จะช่วยพื้นที่ท�านา	200,000	ไร่

7.โครงการต่าง	ๆ	ท่ีภาคเอกชนเคยเสนอ
-	 โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ดจังหวัด
นครสวรรค์ที่ภาคเอกชนเสนอคราวที่
นรม.	ไปตรวจเยี่ยม	
-	โครงการสมาร์ทซิตี้ที่เชียงใหม่และภูเก็ต

การจัดท�าโครงสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

8.	โครงการท่ีประชารัฐเสนอ	นรม.	ในคราว
ตรวจราชการพ้ืนทีต่่าง	ๆ 	เช่น	พฒันาสนามบิน								
ตรัง	 ร้อยเอ็ด	 บุรีรัมย์	 /น�านวัตกรรมและ
เทคโนโลยพีฒันาข้าวหอมมะลิทุ่งกลุา	เมอืง
สมนุไพร	เป็นต้น
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9.	กรณโีครงการทีเ่ป็น	Big	Rock	ทีส่�าคญั
แต่ยงัไม่มคีวามพร้อมในการด�าเนนิการ
ในปัจจบุนัให้เสนอของบส�ารวจออกแบบ	
เพื่อขอด�าเนินการในปีต่อไปหรือระยะ						
ต่อไป	Keywords	ทีส่�าคัญควรค�านึงคอื
เศรษฐกจิแบบเข้มแขง็+ยัง่ยนื+กระจาย
รายได้สู่ประชาชน+ลักษณะเช่ือมโยง
กนัทัง้โครงการเดิม/ใหม่/นโยบาย	อนึง่	
ขอเรยีนผูบ้รหิารส่วนกลางของ	มท.	ทีม่ี																																																									
เครือข่ายหรือเพื่อน	 ๆ	 ที่เป็นผู้บริหาร
กระทรวง/กรมต่าง	 ๆ	 นั้น	 ขอให้พวก
เราได ้ช ่วยกันเจรจาประสานงาน																
เพื่อให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด	 สามารถ			
บรูณาการกบัส่วนราชการต่าง	 ๆ	ภายใน																								
สงักัดกระทรวง/กรมในส่วนกลางแต่มสี�านกั	
/หน่วยงานทีอ่ยูใ่นจงัหวดัให้สนบัสนนุ
เพือ่ให้ร่วมกันจดัท�าโครงการต่าง	ๆ	ทีม่ี
ประโยชน์ต่อประชาชนในพืน้ทีด้่วยครบั.
ปมท.	เมือ่	172330	ธ.ค.	59

การจัดท�าโครงสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
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เรือ่ง	ค�าแนะน�าครัง้ที	่2	ในการจัดท�าแผนงาน																																																																
/โครงการสร ้ างความ เข ้มแข็ งและ													
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
เรียน	 รอง	 ปมท./ผต.มท./อธิบดี/ทปษ./
ผช.ปมท./ผอ.ส�านกั/กอง/ผวจ./รองผวจ/
ปจ./หน.สนจ./นอภ./ผู ้บริหาร	 อปท.						
ทุกจังหวัด

ตามที่ ได ้แนะน�าให ้ จังหวัดและกลุ ่ม
จังหวัดในการจัดท�าโครงการสร้างความ
เข้มแข็งและย่ังยืนทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือเสนอต่อ	
คกก.กนจ.ส่วนกลางพิจารณาเพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนจัดท�าเป็น	 พรบ.งบฯ																																	
เพิ่มเติมปี	 2560	 น้ัน	 ปมท.	 มีข้อแนะน�า
และข้อพิจารณาการจัดท�าโครงการฯ																		
เพิ่มเติม	ดังนี้

1.	 กรณีโครงการขยายผลหรือต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ารินั้น	
ให้พิจารณาให้ครอบคลุมเป็นกลุ่ม	ๆ	คือ

การจัดท�าโครงสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
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1 . 1	 กลุ ่มพัฒนาการบริหารจัดการน�้า	
ประเภทสร้างแก้มลงิเก็บน�า้/หลมุขนมครก
เพื่อดักน�้าไว ้ใช ้ฤดูแล ้ง/คลองส่งน�้า/
คลองลัดน�้า/เหมืองฝายต้นน�้าขนาดเล็ก																																																		
เพื่อชะลอน�้าหลาก/ผนังกั้นน�้าเค็ม/สร้าง
ถนนดินหรือคอนกรีตผสมผสานเป็นแนว
ป้องกันน�้าท่วมริมแม่น�้าหรือที่ราบลุ ่ม						
เเม่น�้า	เป็นต้น

1.2	 กลุ ่มรักษาทรัพยากรป่าไม้	 เช่น
โครงการปลกูป่าสร้างรายได้/โครงการ
บ้านเล็กในป่าใหญ่/โครงการพัฒนา
อาชีพผู ้หาของป่า/โครงการป่าไม	้													
3	อย่างประโยชน์	4	อย่าง

1.3	 กลุ ่มโครงการพัฒนาอาชีพ	 เช่น
โครงการเกษตรผสมผสาน/โครงการ
นาไร่ได้เงนิ	 1	 แสน/โครงการบ้านนีม้รีกั
ปลูกผักแบ่งปันฯลฯ	 (รายละเอียดหาได้
จากเอกสารส�านักงาน	กปร.)

รับทราบครับ
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2.	 โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
ต่าง	ๆ

2.1	ถนนเลี่ยงเมืองประจ�าจังหวัดหรือเมือง
เศรษฐกิจส�าคัญ/โครงการถนนเชื่อมเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือเขตระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก	 โครงการเหล่านี้จะ
มีผลการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจ
เพิ่มมูลค่าพื้นท่ีและขยายความเจริญออก
สู่ภูมิภาคสอดคล้องนโยบายรัฐบาลด้วย

2.2	กลุม่ประตกูารค้าชายแดนรองรบันโยบาย
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มประเทศอาเซียน/
โครงการพฒันาด่านการค้าชายแดนทีส่�าคญั
ของประเทศด้านต่าง	ๆ 	เช่น	จังหวดัชายแดน
เหนอื/จงัหวดัชายแดนอสีาน/จงัหวดัชายแดน
ตะวันออก/จังหวัดชายแดนตะวันตก/
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมท้ังโครงการ
เชื่อมต่อระบบประปาไฟฟ้า/สถานีขนส่ง
รถยนต์โดยสารหรือรถไฟประเภทต่าง	 ๆ
ให้เกิดการเชื่อมโยง	 หลีกเล่ียงโครงการ
สร้างเป็นช่วง	ๆ 	ขาดตอนที่ไม่เชื่อมโยงกัน
จะท�าให้ภาพรวมของโครงการหลกัของรฐั
ด้อยค่าหรือไม่คุ้มทุน
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3.	 ขอเน้นย�้าว่าโครงการทั้งหมดต้องผ่าน
การระดมความเห็นและมีการประชุมผ่าน
ความเห็นร่วมของ	คกก.	ประชารัฐจังหวัด
และ	 คกก.กบจ./กบก.ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะต้องไม่ก�าหนดโครงการต่าง	 ๆ	 ด้วย
ตนเองเพียงล�าพังอย่างเด็ดขาดและเมื่อ
โครงการเหล่าน้ันได้รับความเห็นชอบ															
ตามขัน้ตอนแล้ว	ขอให้ผูว่้าราชการจงัหวดัได้
พยายามท�าความเข้าใจกับหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วนราชการที่มีที่ตั้งในจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นระดับส�านัก/ภาค/เขตหรือ
จังหวัด	 (Function)	 ก็ขอความกรุณาให้
มาร่วมงานกนัทัง้รปูเป็นเจ้าของโครงการ/
หน่วยด�าเนินการ/จัดเจ้าหน้าท่ีร่วมกัน
ท�างานกบัจงัหวดัอย่างใกล้ชดิ	เพือ่ประเทศ
ชาติและประชาชน	 เพื่อขับเคล่ือนประเทศ
ของเรา	 โครงการน้ีไม่ใช่โครงการของ																																																																		
ผูว่้าราชการจงัหวดัหรอืโครงการมหาดไทย
แต่เป็นโครงการของรัฐบาลโดยชอบด้วย
กฎหมายนะครับ

ปล.	 ขอย�้า	 Keywords	 ที่ส�าคัญอีกครั้ง
โครงการนี้คือ	 โครงการรัฐบาลที่ต้องการ
สร้างความเข้มแข็ง
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และย่ังยืนทางเศรษฐกิจ	 +	 กระจายราย
ได้สู่ประชาชน	 +	 ลักษณะโครงการควร									
เชื่อมโยงกันทั้งโครงการ/(ใหม่/เดิม)	 +	
นโยบายรัฐปัจจุบัน.			
ปมท.	เมื่อ	250130	ธ.ค.	59

ด่วนที่สุด	
เรื่อง	 การหารือในการเตรียมการจัดท�า												
งบประมาณเพิ่มเติม	ปี	2561	ตามนโยบาย
รัฐบาล
เรียน	 ท่านปลัดกระทรวงและหรือหัวหน้า
ส่วนราชการเทียบเท่าที่เคารพทุกท่าน

ด้วย	 มท.	 ในฐานะต้นสังกัดของ	 ผวจ.							
ได้รับการประสานจากส�านักงบประมาณ
ให้เป็นหน่วยจัดประชมุหวัหน้าส่วนราชการ
ส่วนกลาง	 เพื่อหารือร่วมกันในการจัดท�า												
งบประมาณเพิ่มเติมปี	 2561	 ประมาณ	
100,000	ล้านบาท	เพือ่ตอบสนองนโยบาย
ส�าคญัของส่วนราชการต่าง	ๆ 	และหรอืการ
พัฒนาศักยภาพแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ของ
พืน้ทีต่ามภารกจิของส่วนราชการน้ัน	ๆ

2

การจัดท�างบประมาณเพิ่มเติมปี 2561
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ตัวอย่างเช่น	 นโยบายเกษตรแปลงใหญ่			
การพฒันาฟ้ืนฟแูหล่งท่องเทีย่วหมูบ้่าน/ชมุชน	
การสนับสนุนธุรกิจ	 SME	 ในกลุ่มจังหวัด	
การแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม/น�า้แล้งอย่างยัง่ยนื
ตามพระราชด�าริ	 เป็นต้น	 มท.ได้ก�าหนด
ประชมุใน	241400	ม.ค.	60	ณ	ห้องประชมุ	1	
กระทรวงมหาดไทย	โดยมีสาระส�าคัญคือ

1.	 การทบทวนปัญหาข้อจ�ากัดของ
การจัดท�างบประมาณเพ่ิมเติมปี	 2560									
ทีผ่่านมา	เพือ่น�ามาปรบัปรงุเป็นแนวทาง
การจัดท�าและการด�าเนินงานตามแผน
งานงบประมาณปี	2561	รวมทั้งการน�า
ข้อสงัเกตของคณะกรรมการกลัน่กรองฯ
ที่มี	 รมต.สร.เป็นประธานมาปรับปรุง
การจัดท�าแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม
ปี	2561	ด้วย

2 . 	 พิจารณาข ้อ เสนอการ จัดท�างบ
ประมาณ	ปี	61	(บทบาทส่วนกลาง	=	ชีแ้นะ																																																														
เป้าหมายทีช่ดัเจนสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
ชาติและนโยบายของส่วนกลาง	 บทบาท
กลุ่มจังหวัด	 =	 เสนอข้อมูลศักยภาพ

การจัดท�างบประมาณเพิ่มเติมปี 2561
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และความต้องการพื้นที่	 รวมทั้งติดตาม
การด�าเนินงานตามโครงการแผนงาน																								
งบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตัโิดยมภีาคเอกชน	+	
ประชาสงัคมหรอืประชารฐัเป็นผูส้นบัสนนุ
ตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง)

2.1	 ขอให้ปรับกระบวนการท�างานในปี	
2561	ไปพร้อมกนัทัง้	Function	+	Agenda
+	 Areaโดยการสนับสนุนให ้ ส ่ วน					
ราชการในจังหวัด/ภาค/เขตได้ลงไปเป็น
หน่วยด�าเนินการในพื้นท่ีกลุ ่มจังหวัด
หรือสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดสามารถเป็น
หน่วยด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่โดดเดี่ยว

2.2	 ขอรับการสนับสนุนให้ราชการส่วน
กลางสนับสนุนบุคลากร	 วิชาการ	 วัสดุ	
อุปกรณ์	ให้กับกลุ่มจังหวัด	(Area)	ในการ
ด�าเนินงานตามโครงการ

2.3	 ร ่วมกันพิจารณาก�าหนดตาราง
เวลา	 (Timeline)	 ในการจัดท�าแผนงาน													
งบประมาณที่เหมาะสม

การจัดท�างบประมาณเพิ่มเติมปี 2561
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3.	 ส่วนราชการที่จะน่าเกี่ยวข้องกับ
การจัดท�าแผนงบประมาณเพ่ิมเติมป	ี
2561	ประกอบด้วยกระทรวงคมนาคม/
อุตสาหกรรม/ท่องเที่ยวและกีฬา/
พาณิชย์/เกษตรและสหกรณ์/แรงงาน	
/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์/วิทยาศาสตร์/วัฒนธรรม/
สาธารณาสุข/ศึกษาธิการ	 (สนง.
คณะกรรมการอาชีวศึกษา	 สนง.
คณะกรรมการอุดมศึกษา	 สนง.คณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)	 และ
หน่วยงานกลาง	สงป./สนง.กพร./สศช.
รวมทั้งภาคเอกชน	 เช่น	 หอการค้า	
สภาอุตสาหกรรม	 เป็นต้น	 เพื่อให้การ
พิจารณาจัดท�างบประมาณเพิ่มเติม				
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาล	
จึงขอความกรุณาท่านปลัดกระทรวง
หรือได ้ โปรดพิจารณามอบหมาย										
ผู ้แทนท่ีสามารถตกลงใจได้เข้าร่วม
ประชุมด้วย	จักเป็นพระคุณยิ่งครับ

รับทราบครับ
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3

ด่วนที่สุด	
เรื่อง	 การน�าเสนอข้อมูลในการจัดท�า
โครงการตามแผนงานพฒันาภาค	ประจ�าปี
งบประมาณ	2561
เรียน	 ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วน
ราชการ

ระหว่างวันที่	 13	 -	 15	 กุมภาพันธ์	 2560		
ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพฯ	นั้น
กระทรวงมหาดไทยขอเรียนเพื่อเป็นการ
ประสานงานในเบื้องต้นว่า	 ส่วนราชการ	
รัฐวิสาหกิจ	 ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน
และประชาสังคม	 รวมทั้งกลุ่มประชารัฐ			
ที่มีข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ																																																																
ในระดบัพืน้ทีภ่มูภิาค	(ภาคเหนือ/ภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวัน
ออก/ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)	 ในมิติ
ต่าง	ๆ 	ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	การค้า	การลงทนุ
ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน	
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นข้อเสนอ																																																																										
ท่ีมคีวามพร้อมในการด�าเนินการอยูแ่ล้ว	เช่น	
ข้อเสนอทีม่คีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
ชาติ	 และ/หรือนโยบายของรัฐบาล/ตอบ
โจทย์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

การจัดท�าโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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ซ�้าซากของพื้นท่ี/การเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่
ในการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้า/การลงทุนระหว่างภูมิภาคไทย
กับต่างประเทศโดยมีหน่วยด�าเนินงาน
ที่เป็นภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วน																																																			
ท้องถิ่นอยู่แล้ว	 แต่ยังขาดงบประมาณ
รองรับ/มีผลการศึกษาด้านความคุ้มค่า
ในการลงทุน/มีการศึกษาผลกระทบ																										
ส่ิงแวดล้อมหรือมีข้อมูลอื่น	 ๆ	 สนับสนุน
อยู ่แล้ว	 และประสงค์จะให้น�าข้อเสนอ																																														
เหล่าน้ันเข้าสู ่การพิจารณา	 ขอความ
กรุณาได้น�าข ้อเสนอ/ข้อมูลเหล่านั้น
เสนอท่ีประชุมพิจารณาได้ด้วยตนเอง
หรือประสานแจ้งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดใน
พืน้ทีห่รอืเจ้าหน้าทีส่ภาพฒัน์ฯ/เจ้าหน้าที่
ส�านกังบประมาณหรอืแจ้งผูอ้�านวยการใน
สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์	:	089-897-9298
เพื่อรวบรวมข้อเสนอ/ข้อมูลให้ที่ประชุม														
ดังกล่าวข้างต้นพิจารณาครับ.
อนึ่ง	 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้ง
จังหวัดและหน่วยงานในสังกัดด้วยแล้ว

การจัดท�าโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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FYI:	ด่วนที่สุด	
เรื่อง	ข้อแนะน�าการน�าเสนอโครงการตาม
แผนงานพัฒนาภาคปีงบประมาณ	๒๕๖๑
ถึง	ผวจ.รวมทั้งผู้บริหาร	อปท.	ทุกจังหวัด
ตามท่ี	 มท.	 ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	
ให้เป็นผู้ประสานในการจัดท�าแผนพัฒนา
พื้นที่ระดับภาครวม	 6	 ภาค	 ซึ่งก�าหนด
ประชุมเชิงปฏิบั ติการ	 (Workshop)	
ระหวา่ง	13	-	15	ก.พ.60	ณ	โรงแรมรามา
การ์เด้นส์	กทม.	นั้น	มท.	มีข้อแนะน�าเกี่ยว
กับการน�าเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ใน
การประชุม	ดังนี้

1.	 ให้น�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12	 ในยุทธศาสตร์ที่	 9																					
ทีก่�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาพืน้ทีท่ีเ่ป็น
ภาคของ	 สศช.	 แต่ละภาค	 มาศึกษาเพ่ือ
เป็นแนวทางการเสนอโครงการแผนงาน
พัฒนาพื้นที่ภาค

2.	 โครงการแผนงานท่ีน�าเสนอควรมีผล
ต่อการแก้ไขปัญหาหรือส่งผลให้พื้นที่
มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในมิติต่าง	 ๆ	 ทั้งภาค	
มิใช ่มีผลต ่อพื้นที่ เฉพาะจังหวัดหรือ																							
กลุ่มจังหวัดเท่านั้น

การจัดท�าโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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3.	 ในการค้นหาปัญหาและความต้องการ
พัฒนาพื้นท่ีภาคนั้น	 ให ้น�าโครงการ	
แผนงานหรือข้อเสนอของส่วนราชการ								
(function)	 หรือข้อเสนอของภาคเอกชน/
ภาคประชาสงัคม/ประชาคมหรอืประชารฐั
หรอืสถาบนัการศกึษาทีม่ข้ีอมลูหรอืผลการ
ศึกษาด้านต่าง	 ๆ	 ไว้แล้ว	 น�ามาประกอบ
การเสนอด้วย	 เพือ่แสดงให้เหน็ข้อเทจ็จรงิ
ว่าโครงการ	 แผนงานทีน่�าเสนอนัน้	 จะส่ง
ผลต่อการพฒันาพืน้ท่ีอย่างไรบ้าง

4.	ในกรณีที่	ผวจ.	จะน�าเสนอโครงการ
แผนงานทีจ่ะด�าเนนิการในพืน้ทีจ่งัหวดั
เป็นการเฉพาะน้ัน	 ผวจ.	 ต้องน�าเสนอ
ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ตามแนวทางข้างต้น			
เพื่อแสดงให้เห็นว่า	 โครงการแผนงาน															
ดงักล่าวนัน้	แม้ว่าจะด�าเนนิการในพืน้ที่
จังหวัดเดียว	แต่ก็จะส่งผลต่อการแก้ไข
ปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพของภูมิภาค
นั้นได้อย่างไรด้วย

รับทราบครับ
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5.	 ผวจ.	 อาจน�าโครงการแผนงาน
ป ี งบประมาณ	 60	 ที่ ได ้ เสนอผ ่าน
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว	 แต่ยังไม่มี																											
งบประมาณรองรบัมาน�าเสนอในทีป่ระชมุ
ได้	 ถ้าโครงการแผนงานดังกล่าวมีความ
ส�าคัญและสอดคล้องกับข้อแนะน�าข้างต้น

6.	มท.	ขอเรียนว่า	หน่วยด�าเนินการตาม
โครงการแผนงานพัฒนาภาคน้ี	 สามารถ
มอบหมายให้หน่วยงานส่วนกลางหรือ
หน่วยงานส่วนกลางทีม่สี�านกังานในระดับ
ภาค/เขต/จังหวัด	รวมทั้งรัฐวิสาหกิจและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็น
หน่วยด�าเนินการได้	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของหน่วยนั้น	

สรุป	 :	 บทบาทของ	 ผวจ.	 ในการประชุม
ครั้งน้ี	คือ	เป็น	“ผู้น�าเสนอ”	เป้าหมายและ																																																								
ความต ้องการพัฒนาหรือการแก ้ไข
ปัญหาพื้นที่ภาคที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แผนภาค	+	function	+	Area	
+	ข้อเสนอของประชารัฐ
ปมท.	เมื่อ	102200	ก.พ.	60

การจัดท�าโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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รับทราบครับ
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ด่วนที่สุด	
เรือ่ง	ขอให้ตรวจสอบกรณต้ีองสงสยัว่าเป็น
หลอกลวงชาวบ้านในพื้นที่
เรียน	ผวจ.ทุกจังหวัด/ก�านัน	ผญบ.		
ทุกจังหวัด	
ด้วย	ปมท.	ได้รับข่าวสารที่น่าสงสัยว่าจะ
เป็นการหลอกลวงประชาชน	 รายละเอียด
ตามส�าเนาข่าวที่ส่งมาพร้อมนี้
จงึขอให้	ผวจ.	ได้แจ้งเจ้าหน้าที	่ๆ 	เกีย่วข้อง
ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
อย่าให้	ปชช.	หลงเชื่อด้วยครับ.
ปมท.เมื่อ	022100	ม.ค.	60

1

บังเอิญและได้พบเจอญาติ	 ๆ	 พี่น้องที่
ก�าลังถกปัญหากันอยู ่ก็เลยสอบถาม
ได ้พบเรื่องน ่าสนใจดังนี้ครับ	 มีผู ้
อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทน�้าตาล														
มิตรผล	 ต ้องการให ้ชาวบ ้านหรือ
เกษตรกรที่มีที่นาหรือพื้นที่ว่างเปล่า
เปลี่ยนมาปลูกอ้อยโดยมีผลตอบแทน		
สงูกว่าท�านาหลายเท่า	คร่าว	ๆ 	คอื	ทาง
บริษัทจะลงทุนเช่าท่ีนาปลูกอ้อย	 ในปี
แรกบริษัทจะเอาผลผลิตไป	 ส่วนปีต่อ
ไปเป็นของเจ้าของที่ดิน	

การหลอกลวงชาวบ้าน
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โดยเขาบอกว่า	เขาลงทุนไร่ละ	5400	บาท	
บริษัทจะเอาเท่าน้ีต่อไร่	 ถ้าได้เกินนี้จะ																																						
แบ่งให้เจ้าของที่ดิน	 ขณะน้ีมีชาวบ้าน																																		
เข ้าร ่วมโครงการนี้ ใน	 อ.ลืออ�านาจ	
จ.อ�านาจเจริญ	 จ�านวนมาก	 เพราะเขา
บอกจะมรีายได้ต่อไร่ต่อปีมากกว่าปลูกข้าว	
ส่วนเอกสารทีน่�ามาเสนอชาวบ้านกต็ามที่
ผมส่งมานี	้ถามหาสัญญาทีบ่รษิทัท�าไว้กบั
ชาวบ้านกไ็ม่ม	ี อ้างอยูก่บับรษิทั	 มกีารพา																																																														
ชาวบ ้ านไปสัมมนาก ่อนท� า สัญญา																				
ฟังจากชาวบ้าน	 บริษัทอ้างธนาคารโลก												
อ้าง	 ผวจ.	 ทุกจังหวัดรับรอง	 อ้าง	 นอภ.															
ทกุอ�าเภอรบัรอง	อ้างบรษิทัน�า้ตาลมติรผล
ฯลฯ	และเริม่ปลูกกนัหลายพืน้ทีแ่ล้ว	ผมจึง																																																								
น�าเรยีนมาเพือ่ผูรู้ห้รอืมข้ีอมลูในเรือ่งแบบนี	้
เพราะกลัวชาวบ้านจะโดนหลอกครับ

รับทราบครับ
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เรื่อง	รายงานผลการตรวจสอบ	
เรียน	ผวจ.	ทุกจังหวัด
ขอให ้ 	 ผวจ .พื้น ท่ีที่ เกี่ ยวข ้องได ้ ให 	้																								
เจ้าหน้าที่ชี้แจง	ปชส.	ให้	ปชช.	รับทราบ
ข้อเท็จจริงอย่าเช่ือผู้แอบอ้างและให้แจ้ง	
ตร.	 ในพื้นที่สืบสวนหากปรากฏพยาน																		
หลักฐานท่ีจะด�าเนินคดไีด้ให้ด�าเนนิการด้วย														
รวมท้ังให้ประสานบริษัทมิตรผลแถลง					
ข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบด้วย

กรณเีรือ่งการส่งเสรมิปลกูอ้อยมคีวามเชือ่มโยง
กับชมรมพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย	
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเวียงค�าฟ้ากระนวน	
หรอืไม่	 ทัง้สองกรณไีม่มีความเชือ่มโยงกนั	
ดังนี้

1 ) 	 บ ริ ษั ท มิ ต รผลกาฬสิ นธุ ์ 	 จ� า กั ด
(จ.อ�านาจเจริญ)	 จะด�าเนินการก่อสร้าง	
โรงงานน�้าตาลมิตรผล	 อ�านาจเจริญ																											
และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า	ที	่ต.	น�า้ปลกี															
อ.	 เมืองอ�านาจเจริญ	 จ.	 อ�านาจเจริญ													
บ.	มิตรผลฯ

การหลอกลวงชาวบ้าน
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จึง มีนโยบายส ่ง เส ริม/สนับสนุนให ้
เกษตรกรในพื้นที่เปลี่ยนจากการท�านา
ปลูกข้าว	 (ที่ราคาตกต�่า)	 มาเป็นการปลูก
อ้อยในนาข้าวและพื้นที่ว่างเปล่าแทน	ที่มี
รายได้ต่อไร่สูงกว่า	บ.	มิตรผลฯ	สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต	 เงินทุน	 พันธุ์อ้อย	 โดย
มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ให้
ทราบด้วย	 แต่การด�าเนินการในพ้ืนท่ีมี
กลุม่คดัค้านและต่อต้าน	อ้างว่าต้องการให้			
จ.	อ�านาจเจรญิ	เป็นจงัหวดัเกษตรอนิทรย์ี
ปลอดสารพษิ	ไม่ต้องการโรงงานน�า้ตาล/
โรงไฟฟ้า	ที่จะมาสร้างมลพิษทางน�้า	ทาง
อากาศในพื้นที่	

2)	กรณชีมรมพฒันาอาชพีแห่งประเทศไทย	
(ศูนย์วิสาหกินชุมชนเวียงค�าฟ้ากระนวน)	
มีนายอินทัช	 สารพันธ์	 เป ็นประธาน
ชมรมฯ	 เปล่ียนชื่อจาก	 “ศูนย ์สาธิต
วิสาหกิจชุมชนเวียงค�าฟ้ากระนวน”	 เป็น	
“ชมรมพัฒนาอาชีพแห่งประเทศไทย”																																										
ย้ายส�านักงานจาก	เลขที่	61	บ.	โคกใหญ่	
ม.	7	ต.	ห้วยยาง	อ.	กระนวน	จ.	ขอนแก่น	
มาอยู่ที่	ส�านักงานชั่วคราว	เลขที่	670/65	
ภายในพัฒนาสแควร์	ต.	ในเมือง	อ.	เมือง
ขอนแก่น	จ.	ขอนแก่น

การหลอกลวงชาวบ้าน
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ด�าเนินการรับสมัครสมาชิก	 โดยมีหลัก
เกณฑ์จะให้สมาชกิกูเ้งนิกลุม่ละ	1	ล้านบาท	
(1	 กลุ่มมี	 5	 คน	 ประกอบด้วยข้าราชการ				
2	คน	เกษตรกร	3	คน)	หักดอกเบี้ยแล้วคง
เหลอืรับจรงิ	850,000	บาท	โดยผูกู้จ้ะเขยีน
โครงการขอกู้เงิน	 มีการจัดอบรมสมาชิก	
ก่อนท�าสัญญากู้เงิน	

ปัจจบัุนกลุม่ฯ	ยงัเปิดรับสมคัรสมาชกิอย่าง
ต่อเนื่อง	ถึงแม้	จนท.	ฝ่ายความมั่นคงจะ
เข้าไปพูดคุยหารือให้ยุติการด�าเนินการ
ก็แค่รับปาก	 แต่ยังคงเปิดรับสมัครสมาชิก	
อ้างว่าจะมีการจ่ายเงินให้สมาชิกภายใน
เดือน	 ม.ค.	 60	 แต่นายอินทัช	 สารพันธ	์			
ไม่ยอมระบทุีม่าของเงนิทนุหรอืผูส้นบัสนนุ
เงิน	 ท่ีผ่านมาเล่ือนการจ่ายเงินมาหลาย
คร้ังแล้ว	 อีกท้ังธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้ยืนยันแล้ว
ว่าไม่มีเงินใด	 ๆ	 โอนเข้ามาในประเทศจะ
ติดตามข่าวสารหากมีความคืบหน้าจะ
รายงานให้ทราบต่อไป

รับทราบครับ
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ด่วนที่สุด	
เรียน	ผวจ.ทุกจังหวัด	
เพิม่เตมิจาก	รอง	ปมท.	เนือ่งมกีารล�าเลยีง
ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายหลายชนิด
เข้ามาตามเส้นทางต่าง	 ๆ	 ของจังหวัด
เพื่อเข้าพื้นที่เป้าหมายและได้ส่ังการให	้																																																	
ประสาน	 ตร.ทล/ตร.จ.	 และ	 กกล.รส./
จุดส กัด/ด ่ านตรวจ/ก� า นัน/ผญบ .																									
ทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดตามด่านต่าง	 ๆ																
ตรวจโดยละเอียดด้วยนั้น
ขอให้ทุกจังหวัดเพ่ิมมาตรการประสาน	
กกล.	 พ.ต.ท.จังหวัดจัดชุดเจรจาไป
ท�าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย	 เพ่ือให้
เกิดความสงบเรียบร้อยของสังคมด้วย			
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในสังกัดไปด�าเนินการที่ขัดกับค�าสั่ง	
ระเบียบ	กฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วย

2

รับทราบครับ

การล�าเลียงยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย
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ด่วนท่ีสดุ	
เรือ่ง	การตรวจสอบกลุม่บคุคลทีพ่ฤตกิารณ์
พยายามกระท�าผดิกฎหมาย
เรยีน	ผวจ.	ทกุจังหวดั
ตามทีไ่ด้มอบหมาย	รอง	ปมท.	 แจ้งข้อมลู
ข่าวสารต่าง	 ๆ	 ไปแล้วประกอบกับได้
แจ้งให้ทุกจังหวัดเพิ่มมาตรการประสาน	
กกล.พ.ต.ท.จังหวดั	 (กกล.รส.)	 จดัชดุเจรจา
ไปท�าความเข ้าใจกับกลุ ่มเป ้าหมาย																					
เพือ่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของสงัคมด้วย						
โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องไม่มเีจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
สงักดัไปด�าเนนิการทีขั่ดกบัค�าสัง่	 ระเบียบ	
กฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยน้ัน	 ขณะนี้มี
รายงานข่าวเข้ามาในส่วนกลางว่ามสีมาชกิ
กลุ่มเป้าหมายบางจังหวัดยังพยายามเข้า
มาเคล่ือนไหวในพ้ืนที่หวงห้ามตามค�าสั่ง										
ม.	44	ซึง่เป็นการกระท�าทีผิ่ดกฎหมาย	จงึให้
จังหวัดตรวจสอบซ�า้	(re	x-ray)	อกีครัง้หนึง่
ว่ามีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้ามาในพ้ืนที่
หวงห้ามหรอืไม่	หรือยงัคงมคีวามพยายาม
ที่จะกระท�าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนค�าส่ัง
ตาม	ม.	44	กข็อให้จงัหวดัร่วมกบั	กกล.รส.				
ด�าเนนิการตามมาตรการทีไ่ด้สัง่การไปแล้ว

3

การตรวจสอบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย
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ให้เข้มงวดกวดขันมากขึ้นด้วย	 และให้ใช้																																																							
ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัหรอือ�าเภอเป็นสถานที่
รับค�าร้องขอความเป็นธรรมหรือแสดง			
ความคดิเหน็ต่าง	ๆ 	แทนการเดนิทางเข้าใน
พืน้ทีห่วงห้ามหรือส่วนกลางด้วย

ด่วนที่สุด	
เรียน	ผวจ.ทุกจังหวัด
ขอให้ประสาน	ผบ.หน่วย	กกล.รส.จงัหวดั/
ภาค	(ทกุฝ่าย)	ให้ร่วมกนัตรวจสอบตดิตาม
อย่าให้มกีารหลอกล่อ	ปชช.	เข้ามาในพ้ืนที่
หวงห้ามตามค�าส่ังอย่างเด็ดขาด	 ทั้งนี้ให้
ใช้องค์กรของคณะสงฆ์เข้าร่วมคล่ีคลาย
ป ัญหาด ้วย	 หากมีความเคลื่อนไหว																						
ที่ เกินขีดความสามารถในการควบคุม
หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้โทรแจ้ง																	
รอง	ปมท.	ที่รับผิดชอบพื้นที่ด้วยครับ

การตรวจสอบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย
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รับทราบครับ

การตรวจสอบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย
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ด่วนที่สุด	
เรื่อง	 การรักษาความสงบเรียบร ้อย																			
ในพื้นที่	จชต.
เรียน	 ผวจ.สงขลา/ยะลา/นราธิวาส/
ปัตตานีและก�านัน/ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนท่ี					
4	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ตามที่มีการพ่น
สีเขียนป้ายข้อความต่าง	 ๆ	 ไว้ที่บริเวณ
พื้นถนน/ก�าแพงมัสยิด/รั้วโรงเรียน/ป้าย
บอกชื่อหมู่บ้านและข้างอาคารของหน่วย
ราชการประจ�าต�าบลหรือหมู่บ้านเมื่อช่วง
วนัที	่31	กรกฎาคม	ถงึ	1	สงิหาคม	2559	นัน้	
เนื่องจากการกระท�าดังกล่าว	 มีลักษณะ
ก่อกวนและอุกอาจ	 เพราะเกิดข้ึนในพื้นที่
ที่มีท้ังก�านัน/ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงาน
ราชการตั้งอยู่ด้วย	ซึ่งอาจท�าให้ประชาชน
ขาดความเช่ือมั่นในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐ

ดั ง น้ั น 	 จึ ง ขอ ให ้ ผ วจ . เ ชิญปร ะชุ ม																										
ผู ้บั งคับหน ่วยเฉพาะกิจจังหวัดและ																				
ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด	พร้อมศูนย์
รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ

1

การรักษาความสงบเรียบร้อย จชต.
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เพื่อก�าหนดแนวทางเร่งรัดการสืบสวน
สอบสวนในการหาตัวคนร้ายและวาง
มาตรการป้องกันแก้ไข	 มิให้เหตุการณ	์			
ดงักล่าวเกดิขึน้อกี	โดยเฉพาะให้ระมดัระวงั
การลักลอบเผาท�าลายสถานที่ราชการ
หรือสถานที่ที่จะใช้เป็นหน่วยออกเสียง
ประชามติในวันท่ี	 7	 สิงหาคม	 2559	
ด้วย	รวมทั้งด�าเนินการตรวจสอบการวาง
ระเบิด/ซุกซ่อนวัตถุระเบิดในพื้นที่	 จชต.
ด้วย	ในระดบัอ�าเภอให้แจ้ง	นอภ.	เชิญประชมุ	
ผบ.	 หน่วย	 3	 ฝ่าย	 (นอภ./ผบ.กองพัน/
ผกก.ตร.)

ร่วมกันก�าหนดแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการรักษาความสงบ
เ รี ยบร ้ อยพื้ นที่ โ ดย ให ้ ป ลั ดอ� า เภอ																																						
ผู้ประสานงานประจ�าต�าบลเรียกประชุม
ผู้น�า	 4	 เสาหลักของหมู่บ้านคือ	 ก�านัน/
ผูใ้หญ่บ้าน/สมาชกิ	อปท.ประจ�าหมูบ้่าน/
ผู้น�าศาสนาและผู้อาวุโสของหมู่บ้านมา
ประชมุก�าหนดวธิกีารรกัษาความปลอดภยั
และดูแลพื้นท่ีในหมู่บ้านร่วมกับก�าลังพล
หน่วยงานรัฐ

การรักษาความสงบเรียบร้อย จชต.
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ทั้งนี้	 ในขั้นแรกหากมีคนร้ายมาพ่นสีหรือ
เขียนข้อความหรือโปรยตะปูบนถนนหรือ
ขุดหลุมเตรียมวางระเบิด	 เมื่อตรวจพบ
ให้นายอ�าเภอแจ้งก�านัน/ผูใ้หญ่บ้านให้น�า																																																					
ลูกบ้านมาช่วยเหลือเจ้าหน้าทีร่ฐัเพือ่ทาสทีบั
ข้อความเดิม/เก็บกวาดตะปูหรือกลบหลุม
ต่าง	 ๆ	 ในพืน้ทีห่มูบ้่านของตนเองให้เป็น
ระเบียบปฏิบัติประจ�าหมู่บ้านด้วย	 (รปจ.)															
ทกุครัง้	หากมเีหตกุารณ์แล้วหมูบ้่านต�าบลใด				
ไม่ปฏบิตัถืิอว่า	เป็นการปฏบัิตหิน้าทีบ่กพร่อง
ให้นายอ�าเภอน�ามาพจิารณาประกอบการ
ประเมินผลงานของก�านันและผู้ใหญ่บ้าน
ตามระเบียบการประเมนิผลการปฏบัิตหิน้าที่
ของผูใ้หญ่บ้าน	พ.ศ.	2559	ทีป่ระกาศใช้ไป
แล้วด้วย

รับทราบครับ

การรักษาความสงบเรียบร้อย จชต.
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ด่วนที่สุด
เรื่อง	การบริหารจัดการเพื่อดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบน�้าท่วมภาคใต้
เรียน	 ผวจ./นอภ./ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน
รวมทั้งผู้บริหาร	อปท.	จังหวัดภาคใต้

ตามที่ ได ้ เกิดร ่องความกดอากาศต�่า									
พดัผ่านพืน้ทีภ่าคใต้	ซึง่ท�าให้มฝีนตกหนกั
ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่	1	ธ.ค.	59	นั้น
มท.ขอแนะน�าทบทวนการช ่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบอุทกภัย	ดังนี้

1.	 ก�าหนดพื้นที่ปฏิบัติการให้ชัดเจนโดย
ให้แบ่งพื้นที่ประสบภัยหรือคาดว่าจะ															
ประสบภยัให้ชดัเจนว่า	อยูบ่รเิวณไหนและ
แนวโน้มของสถานการณ์จะลุกลามหรือ
ขยายพื้นที่ต่อเนื่องไปบริเวณใดบ้าง

2.	 ก�าหนดวธิกีารช่วยเหลอืหรอืบรรเทาภยั
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนท่ีเกิดเหตุ	
เช่น	 พืน้ราบเชงิเขาต้องเตรยีมอปุกรณ์ช่วย
เหลือกรณีดินโคลนถล่มหรือพ้ืนที่ราบลุ่ม
ริมแม่น�้าต้องเตรียมเรือส่วนพื้นที่ชุมชนให้
จัดหาเครื่องสูบน�้า	 เพ่ือสูบระบายน�้าออก
จากพืน้ท่ี	เป็นต้น

1

การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน�้าท่วมในภาคใต้
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3.	ก�าหนดหน่วยหรือผูรั้บผดิชอบแต่ละพืน้ที่
ให้ชัดเจนว่าพื้นไหนใครหรือหน่วยใดเป็น																														
ผู้รับผิดชอบ	เช่น	ระหว่าง	อปท.	กับหน่วย
ราชการภูมิภาคและส่วนกลางหรือภาค
เอกชนเป็นต้น

4.	 การจัดล�าดับความส�าคัญของการ							
ช ่วยเหลือหรือเยียวยาประชาชนที่ได ้
รับผลกระทบจากอุทกภัย	 เช่น	 การน�า
ประชาชนหรือช ่ วย เหลือประชาชน
จากพื้นที่ที่น�าท่วมสูง	 การแจกจ่ายน�้า						
เครื่องดื่ม/อาหาร/เครื่องนุ่งห่ม/อุปกรณ์
ที่จ�าเป็นของผู้ประสบภัยเป็นต้น

5.	 ก�าหนดตัวผู้มีอ�านาจบัญชาการหรือมี
อ�านาจตัดสินใจให้ชัดเจน

6.	 จัดตั้งผู้รับผิดชอบในการสื่อสารหรือ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงในเรื่องต่าง	ๆ	ที่ส่วน
ราชการได้ลงไปดูแลช่วยเหลือประชาชน
อย่างใกล้ชดิแล้ว	เพือ่ให้สาธารณชนทราบ
ทุกช่องทางและทุกระยะด้วย

7.	 การสรุปรายงานแผนเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติให้รายงานตามหัวข้อ							

การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน�้าท่วมในภาคใต้
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ข้างต้นให้ชัดเจน	 เพื่อให้ผู ้รับรายงาน
ในส่วนกลางทราบและเห็นภาพของการ
ปฏบิตัขิองหน่วยในพืน้ทีซ่ึง่จะท�าให้	ผบช.	
ในส่วนกลางสามารถสัง่การหรอืสนบัสนุน
หน่วยปฏิบัติในพื้นท่ีได้ถูกต้องเหมาะกับ
สถานการณ์ในพื้นที่

มท.	ขอเน้นย�้าให้	ผวจ.	และ	นอภ.	รวมทั้ง
ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคและผู้ที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถ่ิน
ต้องลงไปดูแลประชาชนและตรวจพ้ืนท่ี
เกิดเหตุด้วยตนเองให้เป็นประจ�า	 เพื่อจะ
ได้ประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหา
ได้ถูกต้อง
ปมท.	เมื่อ	031900	ธ.ค.	59

รับทราบครับ

การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน�้าท่วมในภาคใต้
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ด่วนที่สุด	
เรือ่ง	การประชมุตดิตามสถานการณ์ความ
ปลอดภัยทางถนนและการดูแลประชาชน
ในพื้นที่
เรียน	 ผวจ./ปภ.จ/ผู้บริหาร	 อปท./นอภ.								
และก�านนั	ผูใ้หญ่บ้านทกุจงัหวดั
ใน	 02	 ม.ค.	 59	 รมต.	 คมนาคมและ
ปมท.จะมาประชุม	 ณ	 ศูนย์อ�านวยการ															
ความปลอดภยั	ทางถนนทีก่รมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพือ่ตดิตามสถานการณ์
เกีย่วกบัการอ�านวยการความปลอดภยัทาง
ถนนในจังหวัดต่าง	 ๆ	 และ	 ปมท.	 จะได	้															
ร่วมประชุมด้วย	 เพื่อติดตามสถานการณ์
น�้าท่วมพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
การดแูลรกัษาความปลอดภยัในพืน้ทีต่่าง	ๆ 											
ทั่วประเทศในช่วงวันหยุดราชการ	 ดังนั้น																																																																	
จงึขอให้	ผวจ.	หรอืผูเ้ข้าเวรผูบ้ญัชา	เหตุการณ์
ประจ�าจังหวัดและ ปภ. จังหวัดตลอดจน																																																																														
ผูแ้ทน	 กอ.รส.	 (พลเรอืน/ต�ารวจและทหาร)	
ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ	 VCD															
เพือ่เฝ้าฟังและหรอืชีแ้จงสถานการณ์ในพืน้ที่
กบั	กอ.ส่วนกลางด้วยใน	021000	ม.ค.	 59															
โดยพร้อมเพยีงกนัด้วยครบั

2

ความปลอดภัยทางถนนและการดูแลประชาชนในพื้นที่
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ด่วนที่สุด	
เร่ือง	 การจัดจ้างเรือหรือยานพาหนะ					
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม
เรียน	 ผวจ./ปภ.จ/นอภ./ผู้บริหาร	 อปท.
จังหวัดภาคใต้
ตามท่ีมีฝนตกหนักเกิดน�้าท่วมจังหวัด								
ภาคใต้หลายจังหวัด	นั้น
ขอเรียนว่า	 จังหวัดสามารถจัดจ้าง/เช่า
เรือหรือรถยกสูง	 เพื่อใช้ในการล�าเลียง
หรือช่วยเหลือ	 ปชช.	 ออกจากบ้านที่ถูก
น�า้ท่วมได้หรอืบรรทกุน�าอาหาร/น�า้เครือ่ง
อุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายในพื้นที่น�้าท่วม
สูงได้ตามระเบียบฯ	 ปภ.	 ท้ังนี้ขอให้รีบ																			
ด�าเนินการด้วย

3

รับทราบครับ

การจัดจ้างเรือหรือยานพาหนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม
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ด่วนท่ีสดุ	
เรือ่ง	 การระดมก�าลงัช่วย	 ปชช.	 ออกจาก
พื้นที่น�าท่วมและพื้นที่เสี่ยงในช่วงวิกฤต
น�าท่วม
เรียน	 ผวจ./ปภ.จ./นอภ./ก�านันและ	
ผญบ.	 รวมทั้ง	 ผู้บริหาร	 อปท.	 จังหวัด																										
ภาคใต้ทุกจังหวดั	ตามท่ีเกดิน�า้ท่วมสงูพืน้ที่	
จ.นครศรีธรรมราช/พัทลุงและมีแนวโน้ม
ขยายไปพืน้ทีช่มุพรและสรุาษฎร์ธาน	ีนัน้
การจดัล�าดบัความส�าคัญในการช่วยเหลอื	
ปชช.	เร่งด่วนทีส่ดุในเวลานี	้คอื

4

1.	 การระดมเรือเครื่องยนต์และรถยกสูงให้
เข้าไปล�าเลียง	ปชช.	ตดิค้างในบ้านพกัหรอื
พื้นที่ต่าง	ๆ	ออกมาให้เร็วที่สุด

2.	 แหล่งประสานหรือขอรับการสนับสนุน
และหรือสะพานเชือ่มถนนขาดหรอืสะพาน
ขาดช่ัวคราว	 (แบรี)่	 เรอื	 และรถยกสงู	 คอื																						
ส�านกังาน	ปภ.ภาค	 และจงัหวดัข้างเคียง/
หน่วยทหารบก/เรอืในพืน้ทีห่รอืข้างเคยีงและ
ภาคเอกชน	 โดยใช้การจัดจ้าง/เช่าหรอืซือ้
น�า้มนัเชือ้เพลิงได้ซึง่ขอยกเว้นระเบยีบให้แล้ว

การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น�้าท่วม
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3 . 	 ก า ร ส นั บ ส นุ น อ าห า ร / น�้ า ด่ื ม																																
/ยารักษาโรคเข้าพื้นที่น�าท่วม/เส่ียงภัย
และจดุอพยพหรอืพกัพงิให้ครอบคลุมกรณ	ี							
ยารกัษาโรคและแพทย์ได้ประสานปลดั	 สธ.	
ไว้แล้ว

4.	หากมปัีญหาอปุสรรคการประสานขอรบั
การสนับสนุนในพื้นที่ให้รีบติดต่อ	 อปภ./
รอง	 ปมท.(ม)	 และรอง	 ปมท.(ส)	 ด่วนที่
หมายเลข	:	081-174-3940/081-721-2373	
และ	089-203-1905

5.	 ขอให้จังหวัดแบ่งพื้นที่เกิดภัยแล้วหรือ
เสี่ยงภัย/ก�าหนดผู ้รับผิดชอบอ�านวย
การพื้นท่ีให้ชัดเจน/วิธีการช่วยเหลือ/															
เครื่องมืออุปกรณ์การช่วยเหลือ/ระบบ
ส่ือสารและการประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจกับสาธารณชนไม่ให้ต่ืนตระหนก
ด้วย.
ปมท.	เมื่อ	061200	ม.ค.	60

รับทราบครับ

การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น�้าท่วม
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ด่วนท่ีสดุ	
เรือ่ง	การดแูล	ปชช.	ในที่พักพิงหรือจุดพัก
ชั่วคราวเพื่อรอน�้าลด
เรียน	 ผวจ.พังงา/กระบี่/ภูเก็ต/ระนอง
และจ.สตูลรวมทั้งจังหวัดอ่ืน	 ๆ	 ที่ไม่มี
สถานการณ์น�้าท่วม	 ด้วยขณะน้ีจังหวัดที่
ประสบภยัน�า้ท่วมได้อพยพ	ปชช.	ออกจาก
พืน้ทีภ่ยัน�า้ท่วมและพืน้ทีเ่สีย่ง	 เช่น	 ตรงั/
พทัลงุ/นครศรธีรรมราช	นัน้	เนือ่งจาก	มท.		
ได้รบัทราบว่า	มภีาคเอกชนและหน่วยราชการ
พืน้ท่ีใกล้เคยีงท่ีไม่ประสบภัยน�า้ท่วมมคีวาม
ประสงค์จะเข้าไปบริจาคอาหารปรุงเสร็จ
หรอืส�าเรจ็รปูหรอืเครือ่งอปุโภคบรโิภคและ
ยารักษาโรคในสถานที่พักพิงในจังหวัด
ประสบภยัข้างต้น	 จึงขอให้	 ผวจ.	 จงัหวดั																																																												
ทีไ่ม่ประสบภยัน�า้ท่วมและมคีวามประสงค์												
จะเข้าไปช่วยเหลือ	ปชช.	ดงักล่าวได้เป็นหน่วย																																																											
กลางประสานงานระหว่างผู ้ที่ประสงค์																
จะเข้าไปช่วยเหลือและจังหวัดเป้าหมายให้เป็น																																										
ท่ีเรียบร้อย	โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงาน	
พมจ.	หรอื	พช.	 จงัหวัด	หรอืหน่วยอืน่	 ๆ	
ตามทีเ่หน็สมควร

การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น�้าท่วม
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เป็นเลขานุการในการปฎิบัติตามแนวทาง
ที	่ มท.	 ได้แจ้งเป็นแนวทางปฎบิตัมิาก่อน
หน้าน้ีแล้ว
ปมท.	เมือ่	061430	ม.ค.	60

ด่วนที่สุด	
เรื่อง	การระดมก�าลังช่วย	ปชช.	ออกจาก
พื้นที่น�าท่วมและพื้นที่เส่ียงในช่วงวิกฤต
น�าท่วม	(เพิ่มเติม)
เรียน	 ผวจ./ปภ.จ./นอภ./ก�านันและ	
ผญบ.	 รวมทั้ง	 ผู้บริหาร	 อปท.	 จังหวัด																												
ภาคใต้ทุกจังหวัด	 ตามที่เกิดน�้าท่วมสูง
พืน้ที	่จ.นครศรธีรรมราช/พัทลงุและมแีนวโน้ม																																			
ขยายไปพื้นท่ีชุมพรและสุราษฎร์ธานีน้ัน																										
กรณีจังหวัดที่ต ้องเรือเค ร่ืองยนต ์ไป																								
อพยพ	 ปชช.	 น้ัน	 ขอให้ประสานงานกับ
หน่วย	 ทร.	 ในพื้นท่ีได้โดยตรงซึ่ง	 ปมท.																		
ได้ขอรบัการสนบัสนนุจาก	ผบ.ทร.	ซึง่ท่านได้
กรุณาอนุมัติไว้แล้วครับ
ปมท.เมื่อ	061330	ม.ค.	60

รับทราบครับ

การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น�้าท่วม
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ด่วนท่ีสดุ		
เรือ่ง	การแก้ไขปัญหาจุดวิกฤตท่ีเกดิอทุกภยั
เรียน	 รอง	 ปมท	 (ม)	 หน.ฝ่ายติดตาม	
บก.ปภ.ช	 (สน.)	/อธบิดทีกุกรม	และ	ผวก.	
รัฐวิสาหกิจสังกัด	 มท./ผวจ.	 10	 จังหวัด
ภาคใต้/นอภ.และผู้บรหิาร	อปท.ภาคใต้ทุก
จงัหวัด	มท.	ขอเน้นย�า้แนวทางการบรหิาร
จดัการแก้ไขปัญหาจดุวกิฤตอทุกภยัอกีครัง้
หนึง่	ดังนี้

5

1.		จุดวกิฤตหรอืพืน้ทีว่กิฤตอุทกภยัคอืบริเวณ
ท่ีปชช.ก�าลังเผชิญอันตรายมากกว่าพ้ืนที่
อ่ืน	ๆ	หรือจุดท่ี	ปชช.	ไม่สามารถช่วยตนเอง
หรือขาดแคลนน�้าอาหาร/จุดที่มี	 ปชช.																						
เจบ็ป่วยไม่สามารถเคลือ่นย้ายออกมาได้/
จุดทีเ่ส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดโดยสิน้เชงิ																																																					
หรือการส่ือสารถูกตัดขาด	 เน่ืองจาก																																
ผลกระทบจากอุทกภัย

2.	ให้ก�าหนดผูร้บัผดิชอบประจ�าพ้ืนทีห่รอืจดุ
วกิฤต	 เพือ่ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบแก้ไขปัญหา
เป็นการเฉพาะหรือท�าหน้าที่ประสานงาน
กับหน่วยต่าง	ๆ	ให้สามารถช่วยเหลอื	ปชช.
ให้พ้นวกิฤตให้ได้เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน
ประการแรก

การแก้ไขปัญหาจุดวิกฤตที่เกิดอุทกภัย
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3.	 ควรวิเคราะห์หาสาเหตขุองการเกดิวกิฤต
นั้นให้ชัดเจน	 และมุ่งแก้ไขปัญหานั้น	 ๆ																		
ให้ตรงประเดน็ปัญหา

4.	 อย ่าลืมการประชาสัมพันธ ์สร ้าง												
การรับรู ้แก ่สาธารณชนที่รวดเร็วและ														
ถูกต้องด้วย

5.	 ขอให้จังหวัดศึกษาทบทวนหลักการ
เผชิญปัญหาวิกฤต	 5	 ประการ	 (crisis	
management)	ซึ่ง	ปมท.	ได้แจ้งแนวทาง
ไปแล้วเมื่อ	061200	ม.ค.	60
ปมท.	เมื่อ	102030	ม.ค.	60

รับทราบครับ

การแก้ไขปัญหาจุดวิกฤตที่เกิดอุทกภัย
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ด่วนท่ีสดุ	
เรือ่ง	การเตรยีมแก้ไขปัญหาอทุกภยัระลอก
ใหม่ทีอ่าจเกดิในช่วง	16	ม.ค.	60	เป็นต้นไป
เรียน	รอง	ปมท(ม)	หน.ฝ่ายตดิตาม	บก.ปภ.ช
(สน.)	 หน.ฝ่ายอ�านวยการ	 และหน.ฝ่าย
สนับสนุนและ/เลขาธิการปภ.ชาติ/อธิบดี
ทุกกรม/ผวจ.จังหวัดภาคใต้/นอภ.และ																																																							
ผู้บริหาร	 อปท.ภาคใต้ทุกจังหวัด	 ตามที่																																																	
หน่วยงานพยากรณ์สภาพอากาศได้รายงาน
ต่อท่ีประชมุ	บก.ปภ.ช.ว่าตัง้แต่	 16	 ม.ค.	 60	
เป็นต้นไปที่อาจเกิดภาวะฝนตกหนักพื้นที่
ภาคใต้ระลอกใหม่และเมื่อ	 141000	 ถึง	
141300	ม.ค	60	และปมท./รอง	ผบ.ปภ.ช.ได้
ประชุมซักซ้อมเตรียมการปฏิบัติตามแผน
เผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาสถานการณ์																					
น�า้ท่วมไปแล้ว	โดยได้ประชุมร่วมทางไกลไป																																																															
ยงัพืน้ทีด้่วยนัน้	 บก.ปภ.ช.	 ขอย�า้แนวทาง
ปฏิบัติ ดั งกล ่ าวให ้ผู ้ รั บผิดชอบและ																																																																																						
หน่วยงานตามโครงสร้าง	 กอ.ปภ.ช	 และ
กอ.ปภ.ช.(สน.)	และกอ.ปภ.จ.	และอ�าเภอรวมทัง้																																																																														
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบตั	ิดงันี้

6

การเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระลอกใหม่
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1.	 ขณะนี้มีการประกาศยกระดับภัยจาก
ระดับ	 2	 เป็นระดับ	 3	 แล้วจึงให้จังหวัด	
แต่งตั้งหัวหน้าผู ้รับผิดชอบงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
จาก	ปภ.จังหวัด	เป็นระดับ	รอง	ผวจ.หรือ																										
ปลัดจังหวัดในระดับอ�าเภอให้มอบหมาย																													
ปลัดอ�าเภออาวุโสรบัผดิชอบแทนปลดัอ�าเภอ
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงหรือปลัดป้องกัน
ส่วนพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มอบหมายปลดั	อปท.	แทนผอ.กองป้องกนั
บรรเทาสาธารณภัยท้องถ่ิน	 ทั้งน้ีขอให	้																
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานได้ประชุมเน้นย�้า
และก�ากับติดตามงานโดยใกล้ชิด	 รวมทั้ง
ให้มีการระดมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกหน่วย
มาร่วมงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยให้พร้อมเพรียงกันตามแผนการ
ป้องและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ					
เจ้าหน้าท่ีไม่ควรอ้างค�าสัง่แบ่งงานตามภาวะ
ปกต	ิ เพื่อปฏิเสธงานหรือความรับผิดชอบ
ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบ
ภัยน�้าท่วมในครั้งนี้อย่างเด็ดขาด

การเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระลอกใหม่
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2.	 พื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดเหตุน�้าท่วมสูง
ในรอบนีค้อื	 บรเิวณทีลุ่ม่ต�า่อ�าเภอพนุพนิ	
จ.สุราษฎร์ธานี	 และอ�าเภอรอบทะเลน้อย	
จ.พัทลุง	 ต่อเนื่องทะเลสาบสงขลาบริเวณ	
อ.ระโนด	น้ัน	ขอให้	ผวจ.	ในพืน้ทีไ่ด้ประสานงาน																																																																																					
กับหน ่วยทหารเ รือและ/หรือหน ่วย
ชลประทานและหน่วยต่าง	ๆ	เร่งตดิตัง้เครือ่ง
สูบน�้าและ/หรือเครื่องผลักดันน�้าในพ้ืนที่
ดงักล่าวล่วงหน้า	 เพือ่เร่งระบายน�า้ออกจาก
พืน้ทีไ่ว้ก่อนตามข้อตกลงในการประชมุเมือ่	
14	ม.ค.	60	ท้ังน้ีขอมอบหมายให้	รอง	อ.ปภ.
ตรวจสอบ	(check	list)	กับ	หน.สปฉ.ประจ�า
บก.ภ.ช.	ส่วนกลางว่า	ได้สัง่การให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดได้สนับสนุนบก.ปภ.ช.(สน.)	 และ
หน่วยปฏิบตัใินพืน้ท่ีแล้วหรือไม่

3.	 เ ม่ือเกิดน�้าท ่วมจนเกิดพื้นที่วิกฤต													
ขอให้แต่งต้ัง	 ผบ.	 เหตุการณ์เป็นการ
เฉพาะ	เพื่อเข้าไปรับผิดชอบพื้นที่โดยตรง
เพื่อประสานงานกับหน่วยต่าง	 ๆ	 ในการ
เข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอน																							
ต่าง	ๆ	ที่ได้แจ้งไปแล้ว	(5	ขั้นตอนบริหาร
จัดการสถานการณ์วิกฤต)	 เหมือนการ
ด�าเนนิการที	่อ.ชะอวด	จ.นครศรธีรรมราช	
และอ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์

การเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระลอกใหม่
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4.	 ขณะนี้มีการอนุมัติให ้ขยายวงเงิน																					
งบกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ	 เป็น
จังหวัดละ	 50	 ล้านบาท	 พร้อมทั้งได	้																																																		
ยกเว้นระเบียบให้จังหวัดสามารถใช้งบฯ																																					
ดังกล่าวแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในเรื่อง																																																												
ต่าง  ๆ ได้แล้ว เช่น การซือ้น�า้มนัเชือ้เพลิง
สนับสนุนหน่วยงานทหารหรืออื่น	 ๆ																						
ที่ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 มาแก้ไข
ปัญหาให้พื้นที่	 จึงขอให้จังหวัดศึกษา
ระเบียบแนวทางใหม่ดังกล่าวให้เข้าใจ	
โดยอาจมอบคลังจังหวัดหรือ	 บก.ปภ.ช																																																										
(ส่วนหน้า)	หรอือาจขอให้ส�านกังานคลงัเขต																																																												
เข ้ามาดูแลเรื่องระเบียบดังกล ่าวให	้																				
ผู้ปฏิบัติด้วยก็ได้

5.	 ขอให้วางแผนการบริหารการแจกจ่าย							
ถุงยังชีพต่าง	 ๆ	 ให้เป็นระบบและท่ัวถึง
ครอบคลมุผูป้ระสบภยัทกุครวัเรอืนซึง่ในที่
ประชุม	กอ.ปภ.ช.ได้มอบหมายหน่วย	พม.	
รบัผดิชอบจดัท�าแผนการแจกจ่ายในระดบั
จังหวัด	 ส่วนในระดับพ้ืนท่ีให้พิจารณา
มอบหมายส�านักงานพัฒนาชุมชน	 หรือ
ขอความร่วมมือหน่วยงานด้านการศึกษา
เข้ามารบัผดิชอบด�าเนนิการ	ขณะเดยีวกนั
ในจุดวิกฤตหรือที่พักพิงผู ้ประสบภัย																																																									

การเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระลอกใหม่
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ให้พจิารณาจัดตัง้ครัวเคล่ือนท่ีหรือแจกจ่าย
อาหารปรุงเสร็จซึ่งต้องดูแลเรื่องอนามัย
ความปลอดภัยจากสิ่งสกปรกด้วย

7.	 ขณะนี้มีรายงานจ�านวนผู ้ เสียชีวิต
ระหว่างน�้าท่วมมากขึ้น	โดยไม่ได้เสียชีวิต
จากเหตุน�้าท่วมโดยตรง	จึงให้จังหวัดและ
หน่วยประชาสัมพันธ์ประจ�า	 บก.ปภ.ช.
(สน.)	ได้เร่งชี้แจงท�าความเข้าใจและ/หรือ
แนะน�าเกีย่วกับการใช้ความระมดัระวงัการ
ใช้ชีวิตระหว่างน�้าท่วมให้กว้างขวางด้วย

6.	 ในพื้นที่ที่ภัยยุติหรือน�้าลดแล้วให	้																																																									
มอบหมาย	อปท.	และหน่วยงานสาธารณสขุ
และ/หรอืหน่วยงาน	ทส.	เข้าไปด�าเนนิการ																																																															
เร ่งท�าความสะอาด	 (big	 cleaning)									
พ่นยาฆ่าเชื้อท�าความสะอาด	 (เป่าล้าง)	
บ่อบาดาล/ท่อน�้าประปาหมู่บ้าน/ชุมชน																																																					
รวมทั้งจัดทีมแพทย์ไปแนะน�าการป้องกัน
โรคห ลังน�้ าท ่ วม 	 เ ช ่ น 	 โ รคฉี่ หนู /																								
โรคตาแดง/ท้องร่วง/ไข้หวัดไว้ด้วย

8 . 	 ขอให ้จั งหวัด เร ่ งรั ดส ่ งรายงาน
สถานภาพครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที	่																																										
เสยีชวิีตแล้วมายงั	บก.ปภ.ช.	ภายใน	151600	
ม.ค.	60	ด้วย
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9.	 ขอให้จัดท�าระบบการรับเงินบริจาค
หรือการใช้เ งินบริจาคให้ถูกต ้องตาม
ระเบยีบและมคีวามรดักมุโปร่งใส	โดยอาจ								
มอบหมายให้คลังจังหวัดหรือเสมียนตรา
หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ามา
รับผิดชอบด�าเนินการประจ�า	 กอ.ปภ.จ./
อ�าเภอ	และอปท.	ด้วยก็ได้

10.	 ในพืน้ที	่ จ.ยะลา/นราธวิาส/ปัตตาน/ี
ระนอง	หรอืพืน้ทีอ่ืน่	ๆ	ซึง่เริม่เข้าสูภ่าวะปกติ
แล้วขอให้จังหวัดเร่งส�ารวจความเสียหาย
ด้านต่าง	 ๆ	 รวมทัง้การเยยีวยาประชาชนที่
ประสบอทุกภยัตามระเบยีบต่าง	ๆ 	ให้เรียบร้อย
และรวดเร็ว	 รวมทั้งให้ศึกษาทบทวนแผน
ปฏบิติังานเดมิทีไ่ม่ประสบผลส�าเร็จ	 (lesson	
learned)	และพืน้ทีเ่กดิเหตุซ�า้ซาก	เพือ่น�ามา
พจิารณาปรับปรุงวางแนวทางและโครงการ
แก้ไขปัญหาอทุกภยัในระยะยาว	 เช่น	 การ
แก้ไขส่ิงกีดขวางทางระบายน�้า/การสร้าง
แหล่งเก็บกักน�้า	 (แก้มลิง)	 ประการส�าคัญ
ให้น�าแนวทางบริหารจัดการน�้าท่วมและ																									
น�้าแล้งตามพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ																																																																						
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ที่ได้
พระราชทานแนวทางไว้ให้	 แล้วมาปรบัใช้ให้
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีด้วย	
ปมท.	เมือ่	142330	ม.ค.	60
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ด่วนท่ีสดุ		
เร่ือง	 แนวทางการดแูลผูป้ระสบอทุกภยัใน
ช่วงวิกฤตเพิม่เติม
เรียน	รอง	ปมท(ม)	หน.ฝ่ายตดิตาม	บก.ปภ.ช
(สน.)	 หน.ฝ่ายอ�านวยการ	 และหน.ฝ่าย
สนบัสนนุและ/เลขาธกิาร	 ปภ.ชาต/ิอธบิดี
ทุกกรม/ผวจ.จังหวัดภาคใต้/นอภ.และ
ผู้บริหาร	 อปท.ภาคใต้ทุกจังหวัด	 ตามที	่
กอ.ปภ.ช	ได้แจ้งแนวทางการดแูลประชาชน
ในช่วงวกิฤตอทุกภยัให้มคีวามปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัย์สนินัน้	 จงึขอให้จงัหวดัและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการตาม
มาตรการช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ทีว่กิฤต
เพิม่เตมิจากทีไ่ด้แจ้งไปก่อนแล้ว	ดงันี้

7

1.	 ขอให้ตรวจสอบว่าประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยมีน�้าดื่มสะอาดเพียงพอหรือไม	่
หากไม่เพียงพอขอให้จังหวัดประสาน	
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด/
ส�านักงานสาธารณสุข/หน่วยงานสังกัด
กระทรวง	ทส.หรือหน่วยงานอื่น	ๆ	

แนวทางการดูแลผู้ประสบอุทกภัย
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ในพื้นที่	 รวมทั้งใช้งบประมาณในอ�านาจ
ของจงัหวดัจดัหาน�า้ดืม่สะอาดไปแจกจ่าย
ประชาชนเหล่านั้น

2.	 ขอให้จังหวัดแจ้งศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อส�ารวจจ�านวนนักเรียน	 นักศึกษาและ
โรงเรียน	 สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากน�้าท่วมจนไม่สามารถเปิดการเรียน									
การสอนได้ตามปกติ	 แล้วประสานงาน
หน่วยราชการอืน่	 ๆ	 ทีม่สีถานทีเ่พือ่ขอใช้
เป็นสถานท่ีศกึษาเล่าเรยีนทดแทนโรงเรยีน	
สถาบนัการศกึษาท่ีถกูน�า้ท่วม	เช่น	อาคาร
หอประชุมส่วนราชการอื่น	 ๆ	 หรือ	 อปท.
ในพื้นที่	 ส�าหรับยานพาหนะในการรับ
ส่งนักเรียนนักศึกษาอาจขอความร่วมมือ
ส�านักงานขนส่งจังหวัดหรือหน่วยทหาร
ในพืน้ท่ีหรอืภาคเอกชนสนบัสนุนด้วยกไ็ด้

3.	 ในพื้นที่น�้าท่วมขังเร่ิมเน่าเสียซึ่งอาจ																			
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนั้น																																																																
ขอเน้นย�า้ให้รบีประสานหน่วยงานชลประทาน/
อปท.	หรือหน่วยงานอืน่	 ๆ	 ได้เร่งรดัสบูน�า้
เสียเหล่าน้ันออกไปให้เร็วที่สุด	 พร้อมทั้ง
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรูจ้กัวธิป้ีองกนั
ตนเองจากโรคหลังน�า้ท่วมด้วย

แนวทางการดูแลผู้ประสบอุทกภัย
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อน่ึง	หากมปัีญหาอปุสรรคในการด�าเนนิการ																																																																										
ข ้างต้นหรือเกินขีดความสามารถของ
จังหวัดในการปฏิบัติแล ้ว	 ขอให้แจ ้ง	
กอ.ปภ.ช	 (สน.)	 และส่วนกลางทราบ								
โดยด่วนด้วย

ด่วนท่ีสดุ	
เรื่อง	 การประชุม	 กอ.ปภ.ชาติ	 เ พ่ือ																									
ติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาอทุกภยั
เรียน	 หน.ฝ่ายติดตาม	 กอ.ปภ.ช	 (สน).
ผวจ.ภาคใต้	 ปภ.เขต./ปภ.จังหวัดใน											
021000	ก.พ.	60

8

กอ.ปภ.ชาต/ิกรม	 ปภ.	 ก�าหนดประชมุเพือ่
ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
และบรรเทาอุทกภัยภาคใต้ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคผ่านระบบถ่ายทอดทาง
ไกลด้วย	จงึขอให้	ผวจ./รอง	ผวจ.ท่ีได้รบั
มอบหมาย	 ตลอดจนเจ้าหน้าทีห่น่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องของจงัหวดั	และ	บก.ปภ.ช	(สน.)		
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัด้วย	ทัง้นี้
ขอให้เตรยีมข้อมลูตวัเลขผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากอุทกภัยท้ังด้านชวิีต/ร่างกาย/ทรพัย์สนิ

การประชุม กอ.ปภ.ชาติ
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หรือบ้านเรือนมารายงานต่อที่ประชุม																								
เพื่อตรวจสอบกับ	 สปฉ.	 ด้านต่าง	 ๆ																															
ให้ถูกต้องตรงกันด้วย

ทัง้นี	้ ขอเรยีนว่าขอให้ทกุจงัหวดัทีป่ระสบ
อุทกภยัในฐานะหน่วยอ�านวยการปฏบิตัแิละ
ควบคุมปฏิบัติการตามแผนในระดับพ้ืนที่			
(ad	hoc)	เตรยีมแผนงานส�าคัญ	3	ประการ	คือ

1.	 แผนปฏิบตักิารเยยีวยาช่วยเหลอืผูไ้ด้รบั																																																													
ผลกระทบอุทกภัยด้านชีวิต/ร่างกาย/
ทรัพย์สิน/บ้านพักอาศัย	เป็นต้น

2.	แผนปฏิบตักิารซ่อมแซมฟ้ืนฟดู้านต่าง	ๆ	
เช่น	สถานทีร่าชการ/สิง่สาธารณประโยชน์
ประเภทต่าง	ๆ

3.	 แผนปฏิบัติการป ้องกันและแก ้ไข
ป ัญหาอุทกภัยระยะยาวด ้านต ่าง	 ๆ																																			
องค์ประกอบทีส่�าคญัของแผนปฏบิติัการทัง้																																		
3	 ด้านข้างต้น	ประกอบด้วย	หน่วยใดหรอื
ใครเป็นผูรั้บผดิชอบตามแผน/ปฏบิตัทิีไ่หน/
อย่างไร/ระยะเวลาด�าเนนิการ/งบประมาณ
เท่าใดหรอืตามรายการอะไรมรีะเบยีบหรอื
กฎหมายอะไรรองรบัการใช้งบประมาณ	และ
ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์/															
ภูมสัิงคม	เป็นต้น
ปมท.	เมือ่	012325	ก.พ.	60

การประชุม กอ.ปภ.ชาติ
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จึงขอให ้จังหวัดได ้ศึกษาแบบส�ารวจ	
ข้อมลูแหล่งน�า้ซึง่	 มท.	 จะส่งให้จงัหวดัใน																						
07	ม.ีค.	60	รวมทัง้การแต่งตัง้คณะท�างาน	
ให้ครอบคลุมเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ระดับต�าบล	 หมู่บ้าน	 เพื่อร่วมกันส�ารวจ																																																						
แหล่ง	น�า้และประมาณการใช้น�า้เพือ่การอปุโภค	
บรโิภคและน�า้เพือ่การเกษตรในช่วงฤดแูล้ง	
ขณะเดียวกัน	 มท.	 ทราบว่าบางจังหวัดม	ี
ข้อมลูเดมิหรอืได้ส�ารวจข้อมลูน�า้ดงักล่าวไว้	
แล้ว	 กข็อให้น�าข้อมลูดงักล่าวมาตรวจสอบ	
ซ�้าเพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันก่อน	
รายงานมายงั	มท.	อกีครัง้หนึง่ด้วย
ปมท.	เมือ่	062315	ม.ีค.

การส�ารวจแหล่งน�้าอุปโภค บริโภค

ด่วนที่สุด	
เรื่ อง	 การส�ารวจข ้อมูลแหล ่งน�้ า
อปุโภค	 บรโิภค	 และน�า้เพือ่การเกษตร
เพื่ อวางแผนบริหารแก ้ ไขป ัญหา
น�้ า ข าดแคลนในฤดู แ ล ้ ง 	 2 5 6 0																										
เรียน	 ผวจ./นอภ./ก�านันและผญบ.		
รวมทั้งผู ้บริหาร	 อปท.	 ทุกจังหวัด				
ด้วย	มท.	(ปภ.)	มแีผนการบรหิารจดัการน�า้																																																															
เพือ่อปุโภคบรโิภคและน�า้เพือ่การเกษตร	
ในช่วงฤดูแล้งปี	2560

9
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เร่ือง	 แนวทางการบริหารจัดการน�้าเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เรียน	 ผวจ./นอภ./ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน
รวมทั้งผู้บริหาร	อปท.	ทุกจังหวัด
ในช ่วง เ ดือน	 มี .ค . 	 60	 เป ็นต ้นไป	
ประเทศไทยจะเริ่ม เข ้าสู ่ช ่วงฤดูแล ้ง	
อย ่างไรก็ตาม	 หน ่วยงานพยากรณ์																														
สภาพอากาศได้คาดการณ์ว่าฤดูแล้งปีนี้
อาจมีระยะเวลาส้ันกว่าปีก่อน	 ๆ	 โดย
ฝนจะเร่ิมตกในเดอืน	พ.ค.	 60	 และอาจเกดิ
ฝนทิ้งช่วงสลับกันไปจนถึงเดือน	 มิ.ย.	 60	
ก่อนจะเข้าสู ่ฤดูฝนในช่วงปลายเดือน																										
ก.ค.	 60	 ซึ่งอาจท�าให้ปริมาณน�า้ในพื้นที่
ต่าง	 ๆ	 ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนน้ัน	 เพื่อเป็นการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า	
จึงขอแนะน�าจังหวัดให้ด�าเนินการ	ดังนี้

10

1.	 ขอให้จังหวัดจัดตั้งคณะท�างานส�ารวจ
ข้อมลูแหล่งน�า้และปรมิาณการใช้น�า้ในระดบั
พืน้ท่ีหมู่บ้าน/ต�าบล/อ�าเภอ	โดยแยกเป็นน�า้
ส�าหรบัอุปโภค-บรโิภคและน�า้เพือ่การเกษตร	
ทัง้น้ี	มท.	ได้ส่งรปูแบบโครงสร้างคณะท�างาน
ส�ารวจข้อมลูน�า้และแบบส�ารวจให้จงัหวดัแล้ว
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2.	 ให้พิจารณามอบหมายรอง	 ผวจ.
หรือ	 ปลัดจังหวัดตามความเหมาะสม
เป็นหัวหน้าคณะท�างาน	 ประกอบด้วย
นายอ�าเภอหรือผู้แทน/ผู้แทนหน่วยงาน
กระทรวงทรัพย์ฯ	 ในจังหวัดท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับน�้า/ชลประทานพื้นที่/กปภ.
จงัหวดั/ปภ.จงัหวดั/ผูแ้ทน	อปท./ตวัแทน
ประชาชนหรือกลุ่มผู้ใช้น�้า	 ฯลฯ	 โดยให้
น�าข้อมูลน�้าตามข้อ	 1.	 มาวิเคราะห์เพ่ือ
ประเมินหรือคาดการณ์ปริมาณการใช้น�้า
แต่ละประเภทว่า	จะเพยีงพอถงึช่วงเวลาใด
เพือ่เตรียมการให้ความช่วยเหลอืประชาชน
ตามมาตรการต่าง	ๆ	ต่อไป

3.	 ขอให้จังหวัดได้น้อมน�าแนวทางตาม	
พระราชด�าริในเรื่องการบริหารจัดการน�้า
และความรูห้รอืภมูปัิญญาท้องถิน่ตลอดจน
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้
ในการบริหารจัดการน�้าโดยให้พิจารณา
ดัดแปลงสภาพธรรมชาติของพื้นท่ี	 เช่น																			
ล�าเหมอืงเดมิ	ทางน�า้ไหลในฤดฝูน	ทีร่าบลุม่																												
เชิงเขา	 แล้วน�ามาท�าเป็นแหล่งกักเก็บน�้า	
เช่น	 เหมืองฝายชะลอน�้า/หลุมขนมครก
หรือแก้มลิง	คลองไส้ไก่	ฯลฯ
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โดยให้ประสานงานส�านกังานศนูย์ศกึษาการ
พฒันาอันเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิัง้	๖	แห่ง
ซึง่อยูใ่นพืน้ทีภ่มูภิาค/ส�านกังานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริประเภทการ
พฒันาแหล่งน�า้หรอืการเกษตรหรือการรกัษา
ป่าในพืน้ทีซ่ึง่ส่วนใหญ่อยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรอืหน่วยงานกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม/ส�านักงานมูลนิธิปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ/มูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงและองค์กรภาคประชาสังคม
ด้านการพฒันาแหล่งน�า้	 รวมทัง้ให้เชญิชวน
ผู้น�าหมู่บ้าน/ชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน
ท่ีมีความรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน�้ามาร ่วมกันจัดท�าโครงการ
แหล่งเก็บกักน�้าประจ�าหมู่บ้าน/ชุมชน																																																												
ดังกล่าวข้างต้นโดยให้จังหวัดหรืออ�าเภอ
หรอื	อปท.เชญิชวนประชาชนในพืน้ทีเ่ข้าร่วม
ท�าโครงการโดยอาจใช้วัสดุตามธรรมชาติ
ในพื้นท่ีหรือซื้อวัสดุก่อสร้างบางส่วนแล้ว
เชิญชวนประชาชนสละแรงงานเข้าร่วม
ก่อสร้างโครงการหรือจัดท�าโครงการด้วย																																
กจ็ะเป็นการสร้างความเข้าใจและปลุกจิตส�านึก
ความเป็นเจ้าของโครงการ	 ซึง่อาจส่งผลใน
เร่ืองการใช้น�า้อย่างประหยดัหรอืการบ�ารงุ
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รกัษาโครงการให้ยัง่ยนืด้วย	 ส�าหรับพื้นที่															
ด�าเนินการซึ่งอยู่ในเขตป่าประเภทต่างๆ
หรอืท่ีสาธารณะให้ประสานงาน/มอบหมาย
หน่วยงานกระทรวงทรัพย์ฯ	 ในพื้นท่ีหรือ
หน่วยงานเจ้าของพื้นท่ีเป็นหน่วยด�าเนิน
งานเพือ่ป้องกนัการกระท�าผดิกฎหมายใน
พื้นที่ป่าหรือที่สาธารณะ

4.	 ขอให้น�าสถานการณ์การขาดแคลน
น�้าหรือประสบการณ์ปัญหาการใช้น�้า																						
ในปีก่อน	 ๆ	 มาปรับปรุงแก้ไขจัดท�าเป็น
แผนบริหารการใช้น�้าในฤดูแล้ง	ดังนี้
-	จัดตั้งผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่เคยมี/หรืออาจ
มีความขัดแย้งในการใช้น�้า
-	หาวธีิแบ่งปันน�า้ทีท่กุฝ่ายยอมรับหรอืวธิี
กักเก็บน�้าในช่วงที่จะมีฝนตกในพื้นที่
-	สร้าง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซมแหล่งกกัเกบ็น�า้																										
ประจ�าหมูบ้่านต�าบลให้ใช้การได้ตามปกต	ิ																					
หรือการชักน�้าหรือน�าน�้าจากแหล่งน�้า												
ใกล้เคยีงมาใช้ในพืน้ที/่จัดหาภาชนะเกบ็น�า้																																	
หรือไซโลน�้าเพิ่มเติม
-	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น�้าอย่าง
ประหยัดหรือโครงการปลูกพืชใช้น�้าน้อย
โดยให้พิจารณากลุ่มเกษตรกรท่ีเคยเข้า
ร่วมโครงการมาแล้วอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มี
การขยายผลหรือเครือข่ายออกไปให้มากขึน้
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-	 วางแผนแจกจ่ายน�้าของ	 กปภ.	 หรือ
หน่วยงาน	 อปท.	 ให้ครอบคลุมพื้นที่
ขาดแคลนน�้า
-	 ให้ใช้ศักยภาพของโครงการน�้าด่ืมที่ใช้
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ/ประชารัฐ
ประเภทต่าง	ๆ 	มาช่วยบรรเทาความเดอืดร้อน
ของประชาชน	ฯลฯ

5.	 ส�าหรับงบประมาณด�าเนินการตาม																								
ข้อแนะน�าข้างต้นนัน้	จงัหวดัสามารถพิจารณา
ขอใช้งบประมาณด้านป้องกนัภยัตามระเบียบ
ของกรม	ปภ.	 ซึง่ต้องพจิารณาเงือ่นไขการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้รอบคอบหรอืประสาน
โดยตรงกบักรม	ปภ.	 อกีทางหนึง่ด้วย	หรือ	
ใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัด	 ๆ	 ละ																		
2	 ล ้านบาทตามแผนพัฒนาจังหวัด/																																																															
งบประมาณเหลอืจ่ายจากโครงการแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดปี	60	งบประมาณ	ของ	
อปท.	 พื้นที่รวมทั้งงบประมาณของส่วน
ราชการต่าง	 ๆ	 (function)	 ในพ้ืนที่หรือ
งบประมาณดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม	 (CSR)	
ของภาคเอกชนหรือประชารัฐด้วยก็ได	้
หากมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะที่
อาจเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี	 (best	practice)	
ขอให้รายงาน	มท.	ทราบด้วย
ปมท.	เมื่อ	112100	มี.ค.	60
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7	พ.ค.	60	 -	นายกฤษฎา	บุญราช	ปลัด
กระทรวงมหาดไทย	 ได้ส่งข้อความผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ไปยังรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย	 ผู ้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย	ผูบ้รหิารส่วนกลาง	ผูว่้าราชการ
จังหวัด	 นายอ�าเภอ	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)	 ทั่วประเทศ	 เพื่อแจ้งแนวทางการ
บริหารจัดการน�้าบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน	 (คร้ังที่	 2)	 ตามที่ได้แจ้ง
ไปก่อนน้ีว่า	 ในช่วงเดือน	 พ.ค.	 นี้	 จะมี
ฝนตกมากกว่าทุกปี	 และจะเกิดภาวะฝน
ทิ้งช่วงในเดือน	 มิ.ย.	 60	 จึงให้จังหวัดได้
น้อมน�าแนวทางการบรหิารจดัการน�า้ตาม							
พระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร				
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 และประสบการณ	์
การแก้ปัญหาด้านน�า้ในพืน้ท่ี		มาทบทวน																																																																											
และเพิ่มความระมัดระวังในการแก้ไข
ป ั ญห า ก า ร ข า ด แ ค ลนน�้ า ใ นพื้ น ที่															
แต่ขณะน้ีปรากฏว่า	 ได้มีพายุฤดูร้อน																																											
และมีปริมาณฝนตกเกิดมากขึ้นในพ้ืนท่ี																									
จังหวัดต่าง	 ๆ	 ดังน้ัน	 เพื่อเป็นการกักเก็บ
รกัษาน�า้ฝนทีต่กลงมาในช่วงนีไ้ว้ใช้ในช่วง
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ที่อาจมีภาวะฝนทิ้งช่วงหรือขาดแคลนน�้า																																																											
ซึง่รฐับาลให้ความส�าคัญและมคีวามห่วงใย
ประชาชนในเรือ่งนีเ้ป็นอย่างยิง่	จงึขอสรปุ
สาระส�าคญัของแนวทางการบรหิารจดัการ
น�า้ซึง่มสีาระส�าคญัเกีย่วกบัการสร้างแหล่ง
เก็บน�้ามาเพื่อให้จังหวัดได้รีบด�าเนินการ
เร่งรัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยด่วนอีก
ค�ารบหนึ่ง	ดังนี้

“เมื่อได้ด�าเนินการแล้วประสบผลดีหรือ
ประสบปัญหาข้อขัดข้องประการใดขอให้
รายงานความคบืหน้า	หรอืปัญหาอปุสรรค
มาให้กระทรวงมหาดไทยทราบ	 โดยให้																																																															
ผู้ตรวจราชการมหาดไทย	 และผู้ตรวจฯ																																																																		
กรมต่าง	ๆ 	ตดิตาม	รวบรวมประเดน็ส�าคญั
ในแต่ละพื้นที่เพ่ือการเร่งรัดแก้ไขปัญหา
ตามแนวทาง	 Achievement	 Monitoring	
System	โดยประสานรองปลดั	มท.ประจ�า																																																																																																							
พื้นที่ภาคและผู ้บริหารในส ่วนกลาง																																																																										
เพือ่เร่งรดัการบรหิารจัดการอกีทางหนึง่ด้วย”																																																															
ปลัด	มท.	ระบุ
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ด่วนที่สุด
เรื่อง	 การชี้แจงท�าความเข้าใจเก่ียวกับ
นโยบายการบริหารจัดการน�้า
เรียน	 ผวจ./นอภ.	 และก�านัน	 ผูใ้หญ่บ้าน																																			
ร ว มทั้ ง ผู ้ บ ริ ห า ร อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง																																																																									
ส่วนท้องถ่ินทุกจังหวัด	 ตามที่มีจังหวัดที่																																																																																								
ประสบปัญหาน�า้ท่วม	ได้หารอืกรณีการปิดเปิด																																																										
ประตรูะบายน�า้หรอืการใช้เครือ่งผลกัดนัน�า้
ออกจากพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วมว่า	 จะสามารถ
ผลักดันน�้าเข้าพื้นที่สาธารณะหรือพ้ืนท่ี									
ที่มีการท�าการเกษตรบางส่วนได้หรือไม	่		
เพือ่เป็นการรกัษาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิส่วนใหญ่
หรอืพืน้ทีท่ีมี่ประชาชนอาศยัอยู่หนาแน่นนัน้	
มท.	ขอให้จงัหวดัด�าเนนิการ	ดงันี้

11

1.	 การมอบหมายหน่วยงาน	 กระทรวง
เกษตรฯ	 บริหารจัดการน�้าในพื้นที่ 	 :	
ประสานงานกับหน่วยงานชลประทาน
ในพื้นที่และหน่วยงานที่ เป ็นตัวแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจ�าจงัหวดั																																				
(Single	Command)	ซึ่งเปน็หน่วยงานหลัก																																													
ในการด�าเนินการเพื่อขอให้พิจารณาว่า	
จะบริหารจัดการน�้าอย่างไร																																			
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เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีมีองค์ความรู้
เรื่องน�้ามากกว่าหน่วยงานอื่น	ๆ

2.	 การส�ารวจข้อมูลของฝ่ายปกครอง															
ท้องที่	:	ให้นายอ�าเภอแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ก�านัน	 ผู ้ใหญ่บ ้านและ																
ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 ในพ้ืนที่เป็นผู้ส�ารวจ
และให้ข้อมูลกับหน่วยงานตามข้อ	 1.	 เพื่อ
ประกอบการพิจารณาว่า	 จะใช้พ้ืนที่ใด
เป็นทีร่บัน�า้หรอืระบายน�า้ไปกกัเกบ็ไว้และ
พืน้ทีดั่งกล่าวมกีารเพาะปลูกท�าการเกษตร
หรือไม่	 หรือมีประชาชนอาศัยอยู่จ�านวน
เท่าใดทีจ่ะได้รับผลกระทบจากการระบายน�า้
ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

3.	 การท�าความเข ้าใจสร ้างการรับรู 	้																									
ทีถ่กูต้อง	 :	 เมือ่มกีารตกลงแล้วว่าจะผนัน�า้
หรือผลักดันน�้าเข้าพื้นที่ตามข้อ	 2.	 นั้น																																																										
ขอให้จังหวัดจัดตั้งทีมบูรณาการประกอบ
ด้วยส่วนราชการต่าง	 ๆ	 โดยมี	 ปค.	 หรือ	
ปภ.	 เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกนัออกไปชีแ้จง
ท�าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีให้
ชัดเจนว่า	 ประชาชนที่เสียสละยินยอมให้
พืน้ทีท่�าเป็นแหล่งกกัเกบ็น�า้หรอืระบายน�า้
นัน้	 จะได้รบัการช่วยเหลอืเยยีวยาจากทาง
ราชการอย่างไรบ้าง
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4.	 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรต้อง
ชดัเจน	:	ในเรือ่งระเบียบและวธิกีารเยยีวยา
นั้น	ขอให้	ผวจ.	มอบหมายให้หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจ�าจงัหวดั
เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอข้อมูล
ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพ่ือ
ขอความกรุณาให้พิจารณาก�าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏบิตัใิห้ชดัเจนก่อน																	
ด�าเนินการด้วย

5.การท�าความเข้าใจนโยบายและโครงการ
ส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับเกษตรกร	 :	 มท.														
ทราบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ	์																																																																			
มนีโยบายสนับสนนุให้เกษตรกรมาร่วมกนั																													
ท�าโครงการเกษตรแปลงใหญ่โดยมี
เง่ือนไขในการช่วยเหลือเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม																																																							
โครงการ ท้ังในเ ร่ืองการลดต ้นทุน/																		
การสนับสนุนด้านวิชาการ	 ตลอดจนการ
หาตลาดรองรับผลผลิตด้วย	และโครงการ
บริหารจัดการพื้นที่ เกษตรตามแผนที	่																																																							
เกษตรเชิงรุก	 (Zoning	 by	 Agri-Map)																																																																													
ซึ่งมีหลักการให้ เกษตรกรเปลี่ยนการ
ปลูกข้าวในพื้นท่ีไม่เหมาะสม	 ไปท�าการ
กสิกรรมอย่างอ่ืน	 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ																																									
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มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการด้วย	 จึงขอให้จังหวัดประสาน
งานกับหน ่ วยงานที่ เ ป ็ นตั วแทน	
กระทรวงเกษตรฯ	 ประจ�าจังหวัด																																																			
(Single	 Command)	 ออกไปประชุม
ช้ีแจงประชาชนท่ีมีอาชีพท�าการเกษตร
ให้เข้าใจโดยทั่วกันและอาจใช้เป็น
แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ยนิยอมให้ใช้พืน้ทีท่�ากนิของตนเองเป็น
พื้นที่ระบายน�้าหรือกักเก็บน�้าด้วย

6.	 การบูรณาการท�างานร่วมกับทุกส่วน
ราชการในจังหวัด	 :	 มท.	 ขอเน้นย�้าให	้
ผวจ.	 และนายอ�าเภอในฐานะหัวหน้า
ส่วนราชการภูมิภาคต้องให้ความส�าคัญ
ต่อการประสานงานกบัส่วนราชการต่าง	ๆ 																																																				
ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดโดย
ใกล้ชิด	 เพื่อให้เกิดการบูรณาการท�างาน
ร่วมกนัอย่างชดัเจนเป็นรปูธรรมและมุง่ผล
สัมฤทธิ์	หากจังหวัดมีปัญหาการประสาน
งานกับส่วนราชการเหล่านั้นในระดับ
จังหวัด	จนไม่อาจแก้ไขได้	หรือจะเป็นผลเสยี																																																		
ต่อการปฏิบัติราชการ	 ก็ให้รีบรายงาน		
มท.	โดยด่วน	เพือ่จะได้ตดิต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต้นสังกัดในระดับกระทรวง
ให้โดยเร็วต่อไป
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เรียน	 ผวจ./นอภ./ก�านันและผญบ.															
ทกุจงัหวดั	 มท.	 ขอส่งแนวทางการบรหิาร
จดัการน�า้ในฤดูแล้งของจังหวดันครนายก
มาเพือ่ใช้เป็นตวัอย่างศกึษาปรบัใช้ให้เหมาะ
สมกบัสภาวะแวดล้อมในแต่ละจังหวดัด้วย:	
นครนายก	 เตรยีมการภยัแล้งโดยด�าเนนิการ	
ดงันี้	

1.	shutdown	น�้าทั้งเมือง	โดยการปิด
น�า้ในพืน้ที	่ทีม่ปีระตูน�า้และท�าฝายชะลอน�า้
ในทุกจุดเพื่อกักเก็บน�้าไว้โดยชุมชน
มีส่วนร่วมและเข้าใจถึงความส�าคัญ
ดังกล่าว	 (ปัจจุบันมีประตูน�้าที่โอนให้																																							
ท ้องถิ่นและช�ารุด	 อยู ่ระหว่างการ
หารือเพื่อขอใช้ประตูที่ท ้องถิ่นไม่มี
ความพร้อม)	

2.	 บริหารจัดการน�้าในเขื่อนโดยการ
ขยายเวลาบรหิารจัดการน�า้ให้มเีพยีงพอ
ถึงเดือนกรกฎาคม	

3.	 ทมีท�างานบูรณาการในการรณรงค์
ให้ประชาชนประหยัดน�้าและเกษตรกร
ปลกูพชืให้มคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณน�า้	
โดยบางพืน้ทียั่งสามารถเพาะปลูกข้าวได้	

12
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4.	 การบริหารจัดการน�้าในภาพรวม	
โดยจังหวัดนครนายก	มีความต้องการ
ใช้น�้าปีละ	800	ล้าน	ลบม.	(	ปัจจุบันมี
น�า้ผวิดนิ	250	ลบม.)	โดยด�าเนนิการคอื	

4.1	ระยะสั้น	
-	 เพิ่มพื้นท่ีเก็บน�้าให ้เกษตรกรที่มี
ความต้องการนอกเขต	 โดยการขุดบ่อ																																																															
ขนาดประมาณ	 1	 ไร ่ 	 คือ	 10	 ไร ่										
ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม	่
-	เพิ่มบ่อบาดาล	ให้กับชุมชนในพ้ืนที่
ที่การประปายังไปไม่ถึง	(ใช้ผัง	gisda)	
-	รณรงค์ให้มีการใช้น�้าอย่างประหยัด
และการปลูกพืชทางเลือกให้เหมาะ
กับสภาพดินและความต้องการใช้น�้า																
(อยู่ระหว่างการท�าแผน)	

4.2	ระยะกลาง	
-	 เช่ือมโยงอ่างเก็บน�้าที่มีอยู่	 จ�านวน	
7	 อ ่างในพ้ืนท่ี	 เพื่อเพิ่มศักยภาพ									
การกักเก็บน�้าระหว ่างกัน	 ให ้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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-	ผนัน�า้ท่ีเหลือจากเขือ่นขุนด่านปราการชล	
ทีต้่องระบายออกและไม่มกีารใช้ประโยชน์	
ประมาณปีละ	20	ล้าน	ลบ.ม.	ไปกกัเกบ็ด้าน
ฝ่ังตะวันตก	(ขนุด่านกกัเกบ็ได้	215	ลบ.ม.)	
-	ส�ารวจพืน้ทีส่าธารณะทีม่กีารขึน้ทะเบยีน
เป็นพื้นที่สาธารณะจ�านวน	 49	 แปลง																																											
และที่หนองน�้า	 ซึ่งถูกละเลย	 (ได้ส่ังการ														
ให้ปกครองจงัหวดัและทีด่นิจงัหวดัท�าการ
ส�ารวจอยู่ครับ)	 และขาดการตรวจสอบ																
อีกกว่า	10	แปลง	เพื่อปรับสภาพพื้นที่บาง
ส่วนเป็นพื้นที่แก้มลิง	 เพื่อเพิ่มศักยภาพ	
และกระจายพื้นที่เก็บน�้า	
-	 เพิ่มฝายชะลอน�้าขนาดเล็กในพื้นที่																			
คลองซอย	 เพื่อเป็นการกระจายการใช้
ประโยชน์การใช้น�้าของชุมชนได้อย่างมี	
ประสทิธภิาพ	

4.3	แผนระยะยาว	
-	 ท�าฝายชะลอน�า้ถาวร	 จ�านวน	 5	 ตวั	
ตลอดคลองบ ้านนาตามแผนการ																						
ศึกษา	ตลอดระยะทาง	13-15	กม.	เพื่อ
กักเก็บน�้าปริมาตรประมาณ	100	ลบ.ม.																							
เพือ่เพิม่ศกัยภาพการใช้น�า้ให้เกดิประโยชน์	
สูงสุด
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ทั้ งยั ง เป ็นการป ้องกันน�้ าท ่วมใน
ฤดูน�้าหลาก	 และมีน�้าใช้ในฤดูแล้ง												
( อ ยู ่ ร ะหว ่ า งการน� า เ ข ้ า แผนน�้ า																																																						
ของกรมทรัพยากรน�้า)

-	เพิ่มพื้นที่ป่า	โดยการปลูกป่าในพื้นที่
ต้นน�้า	 การด�าเนินการดังกล่าวอยู่ใน
ขั้นตอนการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์		
ของจงัหวดั	 โดยการสร้างการมส่ีวนร่วม
ทุกภาคส ่วนทั้งภาครัฐและเอกชน						
ใน	9	ขั้นตอนจนถึงแผนชุมชน	ซึ่งจะ
บูรณาการและสร้างการมีส ่วนร่วม	
ท้องท่ี	ท้องถิ่น	และภาคประชาชน	เพ่ือ
ให้จังหวัดสามารถเพิ่มปริมาณน�้าผิว
ดินให้ได้อย่างน้อย	350	ลบ.ม.	ส่วนที่
เหลือใช้จากน�้าบาดาลและน�้าท่าครับ

รับทราบครับ
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เรื่อง	 แนวทางการจัดท�าแหล่งกักเก็บน�้า
เพื่อใช้ในช่วงขาดแคลน	
เรียน	 รอง	 ปมท./ผต.มท./ผู้บริหารส่วน
กลาง/ผวจ./นอภ./ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน
รวมท้ังผู้บริหาร	อปท.ทุกจังหวัด	
ตามที่	 ก่อนหน้าน้ี	 มท.	 ได้แจ้งว่าใน
ช่วงเดือน	 พ.ค.	 60	 จะมีฝนตกมากกว่า
ทุกปีและจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือน					
มิ.ย.	60	จึงให้จังหวัดได้น้อมน�าแนวทาง
การบริหารจัดการน�้าตามพระราชด�าริ

13

การท�าแหล่งกักเก็บน�้า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 มาใช ้ในการแก ้ไขป ัญหา	
การขาดแคลนน�้าในพื้นที่นั้น	 ในขณะน้ี	
ปรากฏว่าได้มีพายุฤดูร้อนและมีปริมาณ
ฝนตกเกิดมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ	
ดัง น้ัน	 เพื่อ เป ็นการกักเ ก็บรักษาน�้ า
ฝนท่ีตกลงมาในช่วงนี้ไว ้ใช ้ในช ่วงที่
อาจมีภาวะฝนทิ้งช่วงหรือขาดแคลนน�้า																																
ซึง่รฐับาลให้ความส�าคัญและมคีวามห่วงใย
ประชาชนในเรื่องน้ีเป็นอย่างยิ่ง	 มท.																																										
จึงขอสรุปแนวทางการบริหารจัดการน�้า	
ซึ่งมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการสร้างแหล่ง														
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1.ขอให้น้อมน�าแนวทางการบริหาร
จัดการน�้าตามพระราชด�าริและน�า
ความรูห้รอืภมูปัิญญาท้องถิน่ตลอดจน
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมา
ใช ้ในการบริหารจัดการน�้าโดยให้
ด�าเนินการ

-	ส�ารวจและดัดแปลงสภาพธรรมชาติของ
พืน้ที	่อาทเิช่น	ทางน�า้ไหลเดิม	หรอืเหมอืงฝาย
ที่ตื้นเขินหรือที่ราบลุ่มเชิงเขา	หรือแอ่งน�้า
เดิมมาท�าเป็นแหล่งกักเก็บน�้าใหม่	 เช่น	
เหมืองฝายชะลอน�้า/หลุมขนมครกหรือ
แก้มลิง	คลองไส้ไก่	ฯลฯ	
-	 สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บ
น�้าเดิมประจ�าหมู่บ้าน/ชุมชนให้ใช้การได	้																																				
ตามปกตหิรอืการชกัน�า้หรอืน�าน�า้จากแหล่งน�า้
ใกล้เคียงมาใช้ในพื้นที่	 และจัดหาภาชนะ
เก็บน�้าหรือไซโลน�้าเพิ่มเติม	 ทั้งนี้	 ในการ
ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน�้าข้างต้น	 อาจใช้
วัสดุตามธรรมชาติในพื้นที่หรือจัดซื้อ

กักเก็บน�้ามาเพื่อให้จังหวัดได้รีบด�าเนิน
การให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยด่วนอีก
ค�ารบหน่ึง	ดังน้ี	

การท�าแหล่งกักเก็บน�้า
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2.	 ขอให้น�าสถานการณ์การขาดแคลน
น�้าหรือประสบการณ์ปัญหาการใช้น�้า
ในปีก่อน	 ๆ	 มาปรับปรุงแก้ไขจัดท�าเป็น												
เเผนบริหารการใช้น�้าโดย	
-	 จัดตั้งผู ้รับผิดชอบพื้นที่ที่เคยมี/หรือ
อาจมีความขัดแย้งในการใช้น�้ามาเป็น
กรรมการผู้ใช้น�้าประจ�าหมู่บ้าน/ชุมชน
ภายใต้การดูแลของก�านัน/ผู ้ใหญ่บ้าน
หรือ	อปท.	
-	 หาวิธีหรือมาตรการแบ่งปันน�้าท่ีผู้ใช้
น�้าในหมู่บ้าน/ชุมชนยอมรับ	 เพื่อน�ามา
ก�าหนดเป็นกฎกติกาในการใช้น�้าจาก
แหล่งกักเก็บน�้าไว้ด้วย	
-	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น�้าอย่าง
ประหยัดหรือรณรงค์โครงการปลูกพืชใช้
น�้าน้อยโดยให้พิจารณากลุ่มเกษตรกรที่

วัสดุก่อสร้างบางส่วนแล้วใช้ก�าลังสมาชิก	
อส.ประจ�าอ�าเภอ/จังหวัดและให้เชิญชวน
อาสาสมัครภาคประชาชนสละแรงงาน													
เข้าร่วมก่อสร้างโครงการด้วย	กจ็ะเป็นการ
สร้างความเข้าใจและปลุกจิตส�านึกความ
เป็นเจ้าของโครงการซ่ึงจะส่งผลในเรื่อง
การใช้น�้าอย่างประหยัดหรือการบ�ารุง
รักษาโครงการให้ยั่งยืนด้วย	

การท�าแหล่งกักเก็บน�้า
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เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีการขยายผลหรือเครือข่ายออก
ไปให้มากขึ้น	
-	 วางแผนแจกจ่ายน�้าของ	 กปภ.หรือ
หน่วยงาน	 อปท.ให ้ครอบคลุมพื้นที่
ขาดแคลนน�้า	

การท�าแหล่งกักเก็บน�้า

3.	 ขอให้พิจารณามอบหมาย	 รอง	 ผวจ.
หรือปลัดจังหวัดตามความเหมาะสมเป็น
หัวหน้าคณะท�างานบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน�้าร่วมกับนายอ�าเภอ
หรือผู้แทน/ผู ้แทนหน่วยงานกระทรวง
ทรัพย์ฯ	 ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน�้าในจังหวัด/ชลประทานพ้ืนที่/
กปภ.	จังหวัด/ปภ.จังหวัด/ผู้แทน	อปท./
ตัวแทนองค์กรเอกชนหรือภาคประชาชน
หรือกลุ่มผู้ใช้น�้า	 ฯลฯ	 เพ่ือติดตามแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน�้าประจ�าจังหวัด	

4.	 ส�าหรับงบประมาณด�าเนินการ
ตามข้อแนะน�าข ้างต้นนั้น	 จังหวัด
สามารถพิจารณาขอใช้งบประมาณ
ด้านป้องกันภัยตามระเบียบของกรม	
ปภ.ซึ่งต้องพิจารณาเง่ือนไขการใช้
จ ่ายงบประมาณให ้รอบคอบหรือ
ประสานโดยตรงกับกรม	ปภ.	อกีทางหนึง่																																																						
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หรือใช ้ งบประมาณแก ้ ไขป ัญหา										
จังหวัด	 ๆ	 ละ	 2	 ล้านบาทตามแผน
พัฒนาจังหวัด/งบประมาณเหลือจ่าย
จากโครงการแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดปี	 60	 งบประมาณ	 ของ	
อปท.	 พื้นท่ี	 หรืองบประมาณของส่วน
ราชการต่าง	ๆ 	(function)	ในพื้นที่	รวม
ท้ังให้ประสานงานกับภาคเอกชนที่มี																														
งบประมาณดแูลสงัคมสิง่แวดล้อม	(CSR)	
พิจารณาสนับสนุนโครงการจัดท�า
แหล่งเก็บน�้าข้างต้นในนามโครงการ
ประชารัฐด้วยก็ได้

การท�าแหล่งกักเก็บน�้า

เมื่อได้ด�าเนินการแล้ว	 ขอให้รายงาน	
best	 practice	 หรือปัญหาอุปสรรค
ให้	 มท.	 ทราบ	 ทั้งนี้	 ขอมอบหมาย
ให้	ผต.มท.	/ผต.	กรมต่าง	ๆ	ติดตาม
และรวบรวมประเด็นส�าคัญในแต่ละ
พื้นท่ีเพื่อการเร่งรัดแก้ไขปัญหาตาม
แนวทาง	 Achievement	 Monitoring	
System	โดยประสานรอง	ปมท.ประจ�า
พื้นที่ภาคและผู ้บริหารในส่วนกลาง
เพื่อเร่งรัดการบริหารจัดการอีกทาง
หนึ่งด้วย
ปมท.	เมื่อ	07	พ.ค.	60
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ด่วนที่สุด
เรื่อง	 การบริหารจัดการในสถานการณ์			
น�้าท่วมดินโคลนถล่ม
เรียน	 ผวจ./นอภ./ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน
รวมทั้งผู้บริหาร	 อปท.	 ทุกจังหวัด	 ตามที่
ได้เกดิร่องความกดอากาศต�า่พดัผ่านพืน้ที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งจะท�าให้มีฝนตกหนักตั้งแต่	 13	 ก.ย	 59	
เป็นต้นไปนั้น	มท.	ขอแนะน�าทบทวนการ
จดัท�าแผนปฏบิตักิารช่วยเหลอืประชาชนที่
ประสบอุทกภัย	ดังนี้

1.	 ก�าหนดพื้นที่ปฏิบัติการให้ชัดเจนโดย
ให้แบ่งพื้นที่ประสบภัยหรือคาดว่าจะ																				
ประสบภัยให้ชัดเจนว่าอยู่บริเวณไหนและ
แนวโน้มของสถานการณ์จะลุกลามหรือ
ขยายพื้นที่ต่อเนื่องไปบริเวณใดบ้าง

2.	ก�าหนดวธิกีารช่วยเหลอืหรอืบรรเทาภยั																									
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนท่ีเกิดเหตุ	
เช่น	 พื้นราบเชิงเขาต้องเตรียมอุปกรณ	์																																				
ช่วยเหลือกรณีดินโคลนถล่มหรือพื้นที	่														
ราบลุ่มริมแม่น�้าต้องเตรียมเรือ	เป็นต้น

14

น�้าท่วมดินโคลนถล่ม
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3.	 ก�าหนดหน่วยหรือผู้รับผิดชอบแต่ละ
พื้นที่ให ้ชัดเจนว่า	 พื้นที่ไหนใครหรือ																
หน่วยใดเป็นผู้รับผิดชอบ	 เช่น	 ระหว่าง	
อปท.	 กับหน่วยราชการภูมิภาคและส่วน
กลางหรือภาคเอกชน	เป็นต้น

4.	เตรยีมการช่วยเหลอืหรอืเยยีวยาให้ตรง
กับพื้นท่ีและประเภทของภัยท่ีเกิดขึ้นหรือ
จัดล�าดับความส�าคัญของการช่วยเหลือ
เช่น	 เตรียมน�้าเครื่องดื่ม/อาหาร/เครื่อง	
นุ่งห่ม/อุปกรณ์ที่จ�าเป็นของผู้ประสบภัย

5.	 ก�าหนดตัวผู้มีอ�านาจบัญชาการหรือมี
อ�านาจตัดสินใจให้ชัดเจน

6.	 จัดตั้งผู้รับผิดชอบในการสื่อสารหรือ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงในเรื่องต่าง	 ๆ	 เพ่ือ
ป้องกันความสับสนในข่าวสารเก่ียวกับ
สถานการณ์ในพื้นที่ต่าง	ๆ

7.	การสรปุรายงานแผนเตรยีมความพร้อม																																																										
ในการปฏิบัติ ให ้รายงานตามหัวข ้อ												
ข้างต้นให้ชัดเจน	 เพื่อให้ผู ้รับรายงาน
ในส่วนกลางทราบและเห็นภาพของการ
ปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่

น�้าท่วมดินโคลนถล่ม
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ด่วนที่สุด		
เรือ่ง	การบรหิารจดัการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม
และน�า้แล้งอย่างยัง่ยนืตามพระราชด�าริ	
เรียน	 รอง	 ปมท./อธิบดีในสังกัด	 มท./
ผวจ./นายอ�าเภอ/ก�านันผู ้ใหญ่บ้าน/																		
ผูบ้ริหาร	อปท.	ทกุจงัหวัดและปลดั	กทม.	
ตามที	่ มท.	 และคณะกรรมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 (กปภ.ช.)	
ได้ก�าหนดมาตรการและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้งโดยให้
จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด
แผนปฏิบัติการ	 ทั้งก่อนเกิดเหตุ	 ระหว่าง																		
เกดิเหตแุละหลงัเกดิเหต	ุรวมทัง้การเยยีวยา
ประชาชนและการฟื้นฟูพ้ืนที่หลังเกิดเหตุ
ไปแล้วนัน้	 ปัจจบุนั	 มท.	 ได้ทราบว่า	 เมือ่
วันที่	 4	 ธันวาคม	 2538	 พระบาทสมเด็จ																																																															
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลย เดช																																																							
ได ้พระราชทานพระราชด�าริ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม
และน�้าแล้งให้แก่ผู ้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท	ณ	พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน	
โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดร่วมเข้าเฝ้าฯ	
ด้วย	 ซึ่งพระราชด�าริดังกล่าวนับเป็น																																					
พระมหากรณุาธคุิณแก่พสกนกิร

15

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้งอย่างยั่งยืน
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และแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพในการ
บรหิารจัดการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมและน�า้แล้ง																																																												
ที่ประกอบด ้วยมาตรการและวิธีการ																
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบครบถ้วนสมบูรณ์	สามารถ
น�าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ		ดังนั้น	เพื่อเป็นการน้อมน�า
พระราชด�าริดังกล่าวข้างต้น	 มาขยายผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ
ชาติ	 จึงขอให้จังหวัดและผู้เกี่ยวข้องได้
ทบทวนและปรับใช้แผนการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้ง	ดังนี้

1 .	 ขอให้จังหวัดตรวจสอบว่า	 พื้นที่ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 ได ้มีพระราชกระแสรับสั่ ง																	
กล ่าวถึงข ้างต ้นน้ัน	 ในปัจจุบันได ้ม	ี																																																				
การจัดท�าโครงการหรือด�า เนินการ
ตามพระราชด�าริดังกล่าวไว้แล้วอย่างไร																						
มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของโครงการและ
สถานภาพของโครงการในปัจจุบันเป็น
อย่างไร	 ทั้งนี้	 ให้รายงานรายละเอียด																	
ดังกล่าวให้	มท.ทราบ	

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้งอย่างยั่งยืน
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2.	 ให้จัดประชุมคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	 โดยเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่อาจไม่ได้เป็นกรรมการ
เข ้าร ่วมประชุมด้วย	 เช ่น	 หน่วยงาน
ทั้งหมดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน�้า	ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม																																																													
ที่มีส�านักงานอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด/อ�าเภอ					
รวมทัง้หน่วยทหารพฒันาหรอืหน่วยทหาร
ช่างในพื้นที่	 หน่วยงานสังกัดกระทรวง
คมนาคม	หน่วยงานทางด้านอตุนุยิมวทิยา
และอทุกศาสตร์	ตลอดจนผูม้ปีระสบการณ์
ในพื้นที่ 	 รวมทั้งประธานชมรมก�านัน
ผู้ใหญ่บ้าน	 จังหวัดและ/หรืออ�าเภอพื้นที่
โครงการ	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทุกองค์กร	 หอการค้าจังหวัดและ
สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั	ตลอดจนสถาบนั
การศึกษาที่มีภาควิชาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน�้าและ/หรือทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	เป็นต้น	มาร่วมประชุมเพือ่
ศกึษาและน้อมน�าพระราชด�ารเิกีย่วกบัการ
บริหารจัดการน�้าท่วมและน�้าแล้งดังกล่าว
ข้างต้นมาปรบัใช้	เพือ่ขยายผลให้สามารถ
ด�าเนนิการในจงัหวดัและอ�าเภอตามสภาพ
แวดล้อมของพื้นที่
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3.	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ
ตลอดจนก�านันผู ้ ใหญ่บ ้าน	 รวมทั้ ง																				
ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																										
ทุกแห่ง	 ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการบ�าบดัทกุข์	บ�ารงุสขุให้แก่ประชาชน																				
รวมทั้งเป ็นหัวหน้าส ่วนราชการหลัก
ประจ�าพื้นที่ 	 ให ้ยึดมั่นในการท�างาน															
ถือปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท	 โดยให้
หมั่นออกพื้นที่เย่ียมเยียนประชาชนอย่าง
ทั่วถึงด้วยตนเอง	 เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความเดือดร้อนของประชาชน	 พร้อมทั้ง
ศึกษาสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ให้ทราบ
ข้อมลูและข้อเทจ็จรงิต่าง	ๆ 	รวมทัง้สามารถ
อ่านและวิเคราะห์แผนที่	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการบรหิารและการบรูณาการจดัประชมุ
ร ่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ เกี่ยวข้อง					
เพือ่การวางแผนบริหารจดัการแก้ไขปัญหา
น�้าท่วมและน�้าแล้งในพื้นที่หรือร่วมกัน
พจิารณาว่า	จะใช้เทคโนโลย	ีกลไก	เครือ่งมอื																																																											
และวิ ธีการลดผลกระทบจากป ัญหา																			
น�้าท่วมและน�้าแล้งซ�้าซากในพื้นที่อย่าง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร	
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4.	 ในการบริหารจัดการน�้าท่วมและน�้า
แล้งน้ัน	 ขอให้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ
และเชื่อมโยงกันอย่างยั่งยืนตามพระ
ราชด�าริข้างต้น	โดยให้พิจารณาศึกษาหา
พื้นท่ีระบายน�้าในช่วงน�้าหลากและพ้ืนที	่								
กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งในบรเิวณชายตลิง่
ลุ่มน�้าหรือแม่น�้าสายต่าง	ๆ	ซึ่งอาจจะเป็น
พืน้ทีธ่รรมชาตทิีม่อียูเ่ดิมแล้วน�ามาพฒันา
ปรบัปรงุใหม่	โดยท�าเป็นแหล่งกกัเกบ็น�า้ที่
เรียกว่า	 แก้มลิงหรือเหมือง/ฝายชะลอน�้า
ขนาดเล็ก	 (check	dam)	หรืออ่างเก็บน�้า	
บ่อน�า้	สระน�า้	ทีเ่รยีกว่า	หลมุขนมครกกไ็ด้	

5.	 การหาพื้นที่ตามข้อ	 4.	 ให้พิจารณา
พื้นที่สาธารณะหรือที่ดินของรัฐก่อน	หาก
ไม่มี	 ขอให้พิจารณาพ้ืนท่ีของประชาชน				
ท่ีอาจใช้ได้	แล้วหาทางช่วยเหลอืชดเชยหรอื
เยยีวยาประชาชนทีใ่ห้ใช้พืน้ทีท่�าโครงการ
ตามระบียบของกระทรวงการคลังและ										
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 หรือ
จดัท�าเป็นโครงการเสนอให้	มท.	พจิารณา
สนับสนุนก็ได้	 แต่โครงการดังกล่าวต้อง
แสดงรายละเอยีดว่า	จะสามารถระบายน�า้
ได้ปริมาณมากน้อยเพียงใดหรือสามารถ
กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งเป็นจ�านวนเท่าไร
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และ/หรือมีประชาชนได้รับประโยชน์จาก
โครงการอย่างไร	จ�านวนเท่าไร	เป็นต้น

6.	 ส�าหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 และ
จังหวัดปริมณฑลน้ัน	 โดยที่ขณะนี้	 เริ่มมี
ฝนตกตามฤดูกาลมากขึ้น	 จึงขอให้มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การระบายน�า้และอ�านวยการระบบจราจร
โดยใกล้ชิด	 และติดตามการด�าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง	 ท้ังน้ี	 ให้มีการมอบหมาย		
เจ้าหน้าทีร่บัผิดชอบในการตดิต่อประสานงาน
ให้ชัดเจนด้วย	

7 . 	 การด�า เ นินการในส ่วนกลางนั้น																																																							
ขอมอบหมายให้รองปมท.หัวหน้ากลุ ่ม
ภารกิจป้องกันสาธารณภัยและพัฒนา
เมื อ ง 	 และอธิบดี ปภ . รวม ท้ั งอธิ บ ดี	
ยผ.ได้ร ่วมกันทบทวนแผนการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้ง
ให้เป็นไปตามพระราชด�ารข้ิางต้น	 ปรบัให้
สอดคล ้องกับพื้นที่ และสถานการณ	์																																
ในปัจจุบัน	ทั้งนี้	ให้มีการประชุมหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง	 เช่น	
กรมชลประทาน	 ส�านักงาน	 กปร.	 มูลนิธิ																																																																																					
ชยัพัฒนา	มลูนิธปิิดทองหลังพระสืบสานแนว																																																																			

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้งอย่างยั่งยืน



Sandกระทรวงมหาดไทย	Ministry	of	Interior

142

พระราชด�าริส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (GISTDA)																																																																																											
เป็นต้น	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน																													
ของหน่วยปฏบิตังิานในระดบัพืน้ท่ี	ส�าหรบั																			
การสนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่																			
ผู ้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นั้น	 ขอมอบ
หมายให้	รอง	ปมท.ฝ่ายบริหารและอธิบดี	
ปค.	 อธิบดี	 สถ.	 และอธิบดี	 พช.	 ได้ร่วม
กันพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเหลือ
จ่ายปี	 2559	 หรืองบประมาณพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการหรือพิจารณา
เสนอของบประมาณของส่วนราชการ
อ่ืน	 ๆ	 เพื่อสนับสนุนโครงการของจังหวัด
ท่ีส่งมาให้	 มท.	 พิจารณาสนับสนุนด้วย	
อน่ึง	ขอมอบหมายให้	รอง	ปมท.	ทัง้	4	 ท่าน																																	
ไ ด ้ ก� า กั บ แ ล ะ ใ ห ้ ค� า ป รึ ก ษ าห า รื อ																																															
กับผวจ.	 ทั้ง	 4	 ภาคตามพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม	
และน�้าแล้งตามข้อส่ังการข้างต้นด้วย																																																																		
รวมทั้ งให ้ 	 ผต.มท.	 และผต.กรมใน
สังกัด	 มท.	 ทุกท ่านได ้ตรวจติดตาม																											
การปฏิบัติงานของจังหวัดและอ�าเภอ
ด้วยว่า	 ได้ด�าเนินการตามแนวทางทีส่ัง่การ
ข ้างต ้นอย่างไรและมีป ัญหาอุปสรรค																						
เพียงใดเพื่อรายงาน	มท.	ด้วย
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การรายงานสรุปความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัย

ด่วนที่สุด	
เรื่อง	การรายงานสรปุความชว่ยเหลือจาก
เหตุอุทกภัยภาคใต้
เรยีน	ผวจ./ปภ.จ/นอภ.และผูบ้รหิาร	อปท.
จังหวัดภาคใต้	 12	 จังหวัด	 ตามที่เกิดเหตุ
อุทกภยัในพืน้ทีภ่าคใต้	เมือ่ช่วงเดอืน	ธ.ค.	59	
ต่อเนื่องถึงเดือน	มค.	 60	นั้น	มท.	ยังไม่
ได้รับรายงานผลการด�าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ทีค่รบถ้วนสมบรูณ์	จงึขอให้	ผวจ.	และผูร้บั
ผิดชอบทั้ง	12	จังหวัดได้เร่งรวบรวม	สรุป
ผลการช่วยเหลือประชาชน	 เพื่อรายงาน											
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้านต่าง	 ๆ	 ดังน้ี	
บ้านเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั	การเกษตร	โครงสร้าง
พื้นฐาน	ถนน	สิ่งสาธารณูปโภค	โรงเรียน
และเด็กนักเรียนท่ีเดือดร้อนผลกระทบ
จากน�า้ท่วมโดยเฉพาะเด็กก�าพร้าทีส่ญูเสยี
พ่อแม่จากเหตุน�้าท่วม	 ตลอดจนการช่วย
เหลือด้านอ่ืน	 ๆ	 โดยให้รายงานข้อมูล																																																					
ให้	 มท.	 ทราบ	 ผ่าน	 กรม	 ปภ.ภายใน	
071800	เม.ย	60	นี้ให้จงได้

16
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ด่วนที่สุด
เรือ่ง	การประชาสมัพนัธ์สร้างการรับรู้เก่ียวกับ			
การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
อุทกภัย
เรียน	 ผวจ./นอภ./ก�านัน	 ผญบ.	 และ																	
ผู้บริหาร	อปท.ทุกจังหวัด
ตามที่มีพายุฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ตามภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ของประเทศไทย																									
ซึง่	มท.	ได้วางแนวทางและมาตรการต่าง	ๆ	
เพื่อให้จังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาแก่ประชาชนท่ีอาจประสบอุทกภัย
ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าไปแล้ว	 รวมทั้งได้
แจ้งให้จังหวัดหาวิธีการท�าแหล่งกักเก็บ																																																											
น�้าฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือช่วงขาดแคลน
โดยให ้ประสานงานกับหน ่ วยงาน
ชลประทานและหน่วยงานอ่ืน	 ๆ	 ในพื้นที่
อย่างใกล้ชดิน้ัน	ขณะน้ีจังหวดัและหน่วยงาน																																																									
ต ่าง	 ๆ	 ได ้ด�า เ นินการตามแผนงาน														
ดังกล่าวได้ดีพอสมควร	 อย่างไรก็ตาม
ขอให้จังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พจิารณาเพ่ิมมาตรการประชาสมัพนัธ์หรอื
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ
ถึงการด�าเนินการช่วยเหลือประชาชนใน
ขณะประสบอทุกภยัไว้ทกุช่องทางของการ

17
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สือ่สารอย่างกว้างขวางด้วย	เช่น	โทรทศัน์	
วิทยุ	 สื่อส่ิงพิมพ์	 Facebook,	 Line	 หรือ	
Website	ของส่วนราชการ/จงัหวดั	ตลอดจน	
การลงพ้ืนท่ีประชุมประชาคม	 หรือการ
ใช้รถโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงหรือช่องทางการ
กระจายเสียงอื่น	 ๆ	 เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบว่า	ผวจ./นายอ�าเภอ/ก�านัน	ผญบ.
และผู้บริหาร	 อปท.	 รวมทั้งหน่วยงานรัฐ
ทกุหน่วยต่างมุง่มัน่เข้าช่วยเหลอืประชาชน
ท่ีมีความเดือดร้อนในทุกโอกาสอย่าง																	
เต็มที่	ทั้งนี้	ให้มอบหมาย	รอง	ผวจ.	หรือ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นผู ้รับผิดชอบ													
ในการเผยแพร่สร้างการรบัรูข้องประชาชน
ในจังหวัดด้วยก็ได้
ปมท.เมื่อ	262300	พ.ค.60

รับทราบครับ
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ขอให้	ผต.มท.	ทีรั่บผดิชอบพืน้ทีท่ีมี่น�า้ท่วม
ออกไปสดบัตรบัฟังและแนะน�าการปฏบิติังาน																																																															
ช่วยเหลือประชาชนของผวจ.ในพ้ืนที่ด้วย	
หากจังหวัดใดมีป ัญหาอุปสรรคหรือ
ต้องการรบัการสนบัสนนุจาก	มท.และส่วน
ราชการอื่น	ๆ	ในส่วนกลางขอให้	ผต.มท.	
เป็นผูป้ระสานงานเข้ามาส่วนกลางโดยให้
รอง	ปมท.	ทั้ง	4	ท่าน	/อธิบดีที่เกี่ยวข้อง
ได้ให้สนับสนุนการท�างานของจังหวัด																					
ทุก	ๆ	ด้าน/เรื่องด้วยครับ

ด่วนท่ีสดุ
เรือ่ง	แนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ
จากน�า้ท่วมพืน้ท่ี	กทม.กบัจงัหวดัปรมิณฑล
เรยีน	ผวจ./ปภ.จ./นอภ./ก�านัน	ผญบ.และ
ผูบ้รหิาร	อปท.ในจงัหวดัปรมิณฑลท่ีมพีืน้ที่
รอบ	กทม.ทกุจงัหวดั
ตามทีไ่ด้เกดิพายุฝนตกในพืน้ที	่กทม.	และ
จังหวัดใกล้เคียงติดต่อกัน	 ท�าให้มีพ้ืนที่																								
บางแห่งถูกน�า้ท่วม	 เกดิปัญหาการระบายน�า้
และการจราจร	 ส ่งผลให ้ประชาชน																																																																															

18

19

ขอให้ ผต.มท. ออกไปติดตามสถานการณ์น�้าท่วม
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เดือดร้อนนั้น	 เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว	 มท.จึงขอให้	 ผวจ.
จงัหวดัปรมิณฑลหรอืเป็นพืน้ทีร่องรบัการ
ระบายน�้าจาก	กทม.	ด�าเนินการ	ดังนี้

1.	 ให้จังหวัดจัดตั้ง	 กอ.ปภ.จังหวัดเพ่ือ
ท�าหน้าที่บริหารจัดการแก ้ไขป ัญหา
สถานการณ์น�้าท่วมพร้อมทั้งท�าหน้าท่ี
ประสานงานกับ	 กทม.และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง	เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะ
ฝนตก	 เช่น	 การระบายน�้าและการจราจร
ตลอดจนปัญหาอืน่	ๆ 	ทีม่ผีลกระทบต่อชวีติ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

2.	 มท.	 ขอทบทวนขั้นตอนการบริหาร
สถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบสาธารณภัยซึ่ง	 มท.	 เคยแจ้ง																	
ไปแล้ว	ดังนี้
-	 การพิจารณาก�าหนดพ้ืนที่ปัญหาหรือ
พื้นที่ส�าคัญ
- 	 การก� าหนดผู ้ รั บผิ ดชอบบ ริหาร
สถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาประจ�าพ้ืนที่
ดังกล่าว

แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน�้าท่วม
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-	การพจิารณาก�าหนดวธิกีารแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนตลอดจนพจิารณาการใช้เครือ่งมอื
อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และ
สถานการณ์ในห้วงเวลาต่าง	ๆ
-	ขอให้	ผวจ.แต่งตัง้ผูต้ดิตามผลการปฏบิติังาน																																																																															
ตามขั้นตอนข้างต้นไว้ด้วยเพ่ือรายงาน
ผลการปฏิบัติงานหรือปัญหาอุปสรรค																		
ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างปฏบิตังิาน	จะได้เข้าไป
ช่วยอ�านวยการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หรือ
ขอรับการสนับสนุนมายัง	 มท.(ปภ.)	 หรือ
ส่วนราชการอื่น	ๆ	ในส่วนกลาง
-	 ให้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์หรือชี้แจง
ท�าความเข้าใจ/สร้างการรบัรูก้บัประชาชน
ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ให้ได้รับทราบ
ถึงการท�างานช่วยเหลือประชาชนของ																				
เจ้าหน้าท่ีรัฐหน่วย	 ต่าง	ๆ	อย่างกว้างขวาง
ทุกช่องทางตามแนวทางทีไ่ด้แจ้งไปแล้วด้วย

3.	ขอมอบหมายให้กรม	ปภ.	เป็นผูป้ระสาน
งานหลัก	ระหว่าง	มท.และจงัหวดักับ	กทม.
รวมทัง้หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่ข้าไปปฏบิตังิาน
ในพื้นที่	 กทม.	 และจังหวัดปริมณฑลเพื่อ
แก้ไขปัญหาในคร้ังนี้

แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน�้าท่วม
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4.	ขอให้จังหวัดก�าชับนายอ�าเภอ/ก�านัน/
ผญบ.รวมท้ังผู้บริหาร	 อปท.	 ในพ้ืนที่ให้
ติดตามสถานการณ์น�้าท่วมและสภาวะ
พายุฤดูฝนที่อาจมีฝนตกติดต่อไปอีก	 เพื่อ
เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีท่ีได้
รับผลกระทบจากน�้าท่วมอย่างต่อเน่ือง
ตามแผน	ปภ.ชาติและระเบียบ	มท.ว่าด้วย
การช่วยเหลือผู ้ประสบสาธารณภัยของ														
กรม	ปภ.	อย่างใกล้ชิด

5.	 งานที่ต้องให้ความส�าคัญเร่งด่วนเป็น
กรณีพิเศษในขณะนี้คือ	 การประสานงาน
ในการก�าหนดช่องทางระบายน�า้หรอืพืน้ที่
รองรับการระบายน�้า/การจราจร	 รวมทั้ง
การท�าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่
ทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากการบรหิารระบบ
ระบายน�้าของ	กทม.

6.	 ส�าหรับจังหวัดท่ีอยู่ในเขตชลประทาน
ลุม่น�า้เจ้าพระยาให้ประสานงานกบัหน่วย
ชลประทานพื้นท่ีโดยใกล้ชิด	 เพื่อร่วมกัน
บริหารจัดการระบบระบายน�้าออกไป
เก็บไว้ในพื้นท่ีรับน�้าท่ีก�าหนดไว้แล้วด้วย	
ทั้งนี้	 เพื่อไม่ให้ระบบการระบายน�้ามีผล
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ต่อพืน้ทีจ่งัหวดัปรมิณฑล	ส่วนจงัหวดัทีอ่ยู	่					
เหนือเขื่อนเจ้าพระยา	 ก็ให้ประสานงาน
กับหน่วยงานชลประทานในพ้ืนทีแ่ละหน่วยงาน																																																																	
ที่ เกี่ยวข ้องเพื่อบริหารจัดการระบาย																				
น�้าไปกักเก็บไว้ในพื้นที่ท่ีก�าหนด	 ส�าหรับ
ใช้ในฤดขูาดแคลน	ซึง่	มท.	ได้แจ้งขัน้ตอน
การปฏบิตัไิปแล้วด้วย	หากจงัหวดัมปัีญหา																	
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานประการใด																												
ให ้รายงานเข ้ามาที่ กรม	 ปภ.	 และ																																																					
รอง	 ปมท.	 หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือผู ้ช ่วย	 ปมท.																
ทุกท่านได้ตลอดเวลา
ปมท.เมื่อ	281100	พ.ค.	60

รับทราบครับ
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ด่วนที่สุด	 เรือ่ง	 แนวทางการแก้ไขปัญหา
หมอกควนัไฟป่า
เรียน	 ผวจ./นอภ./ผอ.ปภ.เขต	 และ
ปภ.จังหวัด/ก�านัน/ผญบ.และผู้บริหาร	
อปท.	 ในภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือทุกจังหวัด	 ตามที่ได ้ เริ่มมี
ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองมีค่าเกิน
มาตรฐานความหนาแน่นในอากาศบรเิวณ
จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ
พืน้ทีใ่กล้เคยีงน้ัน	 เพือ่ให้การแก้ไขปัญหา																																													

ด่วนที่สุด	 เรื่อง	 แนวทางการแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่า	เรียน	ผวจ./นอภ.ในพืน้ที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ														
มท.	ได้รบัข้อมลูเพิม่เตมิว่า	ผวจ.	พะเยา	ได้ไป
กราบนมสัการขอให้เจ้าคณะจังหวดั	แจ้งพระ																										
ทกุวดั/ส�านกัสงฆ์ในพืน้ทีใ่ห้ช่วยแจ้งชาวบ้าน
ทกุครัง้ทีม่กีารเทศน์จบว่า	 ขอความร่วมมอื
ไม่ให้เผาไร่เผาป่าหรอืเผาหญ้าในหมูบ้่าน
หรอืริมถนนสายต่าง	 ๆ	 ในพ้ืนทีด้่วย	 มท.	
พจิารณาแล้วเหน็ว่า	 เป็นวธิกีารทีส่ามารถ
สร้างการรับรู้เก่ียวกับ	 มาตรการป้องกัน																																					
การเผาป่าแก้ไขปัญหาหมอกควันได้อีก																											
วิธีห น่ึง	 จึงให ้ จังหวัดน�าไปปรับใช 	้																																														
ให้เหมาะสมกับพืน้ท่ีด้วย

20

แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
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1 . 2 	 พื้ นที่ หมู ่ บ ้ าน	 ชุมชนและ พ้ืนที่
เกษตรกรรมให้พิจารณามอบหมายให้
ที่ท�าการปกครองอ�าเภอและหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ	 รวมทั้งก�านัน/
ผญบ.	 และ	อปท.	 เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการจังหวัด/อ�าเภอ

1.3	 พื้นท่ีริมทางหรือถนนสายต่าง	 ๆ	 ให้
พิจารณามอบหมายหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการก�าหนดแผนปฏิบัติการ	 โดยมี
หน่วยงานฝ่ายปกครอง/อปท.อาสาภาค
ประชาชนและอื่น	 ๆ	 เป็นผู้สนับสนุนการ
ปฏิบัติ	 เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารจั ดการแก ้ ไ ขป ัญหา
หมอกควันไฟป่าในพื้นที่	 จึงให้จังหวัด																														

แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

1.1	 พื้นที่ป่าประเภทต่าง	 ๆ	 ให้หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ	 เป็น
ผูร้บัผิดชอบหลกัในการก�าหนดแผนปฏิบัติการ
โดยมีหน่วยทหาร	หน่วย	ต.ช.ด.	และอืน่	ๆ	
เป็นผูส้นบัสนุน

หมอกควันไฟป่าเป็นไปตามแผนฯ	 ของ																																						
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ	 และ																																												
แผนฯ	 ของกรม	ปภ.	 อย่างมีประสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้	ให้จงัหวดัด�าเนนิการ	ดงันี้
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และโดยที่ช่วงน้ีเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ขั้น
วิกฤติแล้ว	 จึงให้กองอ�านวยการดังกล่าว
จัดประชุมติดตามสถานการณ์วันเว้นวัน	
จนกว่าสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจะดขีึน้
หรือค่าหมอกควันฝุ่นละอองมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนน้อยลง	 ส�าหรับ
การปฏบิตัใินระดบัอ�าเภอ	โดยเฉพาะพืน้ที่
วิกฤต	ิขอให้นายอ�าเภอก�ากบัดแูล	แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง	 และใช้กลไก	 มท.	 ร่วมกับทีม
ประชารัฐต�าบลด�าเนินการตามข้อสั่งการ
ของ	มท./ปภ.และ/หรือหน่วยอ่ืน	ๆ 	ในพ้ืนที่
เพื่อด�าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอก
ควนัไฟป่าอย่างจริงจงั

2.	มาตรการและวธิดี�าเนนิการในช่วงตัง้แต่	
6	มนีาคม	2560	เป็นต้นไปให้พจิารณาตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที	่คอื

แต่งตั้ง	 รอง	 ผวจ.	 หรือ	 ปลัดจังหวัดมา
ท�าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบติดตามในการ
ประสานงานหรือบูรณาการกับหน่วยงาน
สังกัดกระทรวง	 ทส./เกษตร/คมนาคม/
สาธารณสุข/กอ.รมน.ภาค	๓/กรม	ปชส./
กรมอุตุนิยมวิทยา/สถานีวิทยุการบิน/
หน่วยทหาร/ต.ช.ด.และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในพืน้ที	่เพือ่ร่วมบรูณาการกนั
ในการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
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ในพ้ืนที่ 	 เพื่อเข ้าระงับเหตุไฟป่าหรือ
เฝ้าระวังการเผาป่าโดยให้แบ่งก�าลังพล
ในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม/การระดม
ก�าลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครภาค
ประชาชนท�าแนวป้องกันไฟป่า	เป็นต้น

2.2	 ขณะเดียวกันให้เร่ิมท�าการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ออกข่าวสารกระจายเสียง
ตามสายประจ�าหมู ่บ ้าน	 ชุมชน/วิทยุ
โทรทัศน์ท ้องถิ่น/จัดรถเคลื่อนที่ออก
ปฏิบัติการชี้แจงการห้ามการเผาป่า/เศษ
วัสดุทางการเกษตรตามหมู ่บ้านชุมชน
อย่างกว้างขวางในพ้ืนที่	 เพ่ือให้สร้าง
กระแสต่อต้านการเผาป่า/เผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตร/วัชพืชหรือการด�าเนินการ
ให้ประชาชนตระหนักรู ้ถึงอันตรายและ																																																								
ผลกระทบของการเผาป่า/เผาเศษวัสดุ

2.1	 มาตรการที่ต้องด�าเนินการในช่วงน้ี
อย่างเข้มข้นคอื	 การใช้วธิกีารไถกลบ/การ
ใช้สารอินทรีย์ย่อยสลาย/การตดัตอซงัข้าว/
ข้าวโพด/หรอืเศษวสัดทุางการเกษตร/การ
ประกาศเขตห้ามเผาในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือ
พืน้ท่ีบกุรุกท�าไร่เล่ือนลอยอย่างเด็ดขาดตาม
ข้อตกลงระหว่างประชาชนกบัผู้น�าท้องที/่																																																												
การจดัชดุลาดตระเวนร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ
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2.3	 ส�าหรบัมาตรการควบคมุการชงิเผาใน
พืน้ท่ีก่อนน้ัน	 ให้พจิารณาควบคมุดแูลอย่าง
ใกล้ชดิหรอืพจิารณาระงับไว้ก่อน	เพราะเข้าสู่
ช่วงเวลาทีเ่ริม่วกิฤตมหีมอกควนัหนาแน่นแล้ว

ทางการเกษตรในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้
เกิดความร ่วมมือในการแก ้ไขป ัญหา																																						
ไฟป่าหมอกควนั

2.4	 จังหวัดท่ีมีสนามบินพาณิชย์ให้มี
การประสานงานกับศูนย์ควบคุมการบิน																			
เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์หมอกควัน
ที่มีผลต่อการคมนาคมทางอากาศด้วย																			
เพือ่ประโยชน์ในการจดัระบบการคมนาคม
ทางอากาศและลดความเสยีหายของธรุกจิ
บรกิารท่องเทีย่ว

2.5	 หากสถานการณ์หมอกควันเริ่ม
มีป ัญหาต่อสุขภาพของประชาชนให	้																																			
ประสานหน่วยงานสาธารณสุข	 และอปท.																																																			
ด�าเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามยั/เตรยีม
รถพ่นน�้าและออกค�าแนะน�าให้ประชาชน
ในพืน้ท่ีรูจ้กัวธิดีแูลสขุภาพช่วงสถานการณ์
หมอกควันด้วย

2.6	 ส�าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ความ																		
รับผิดชอบและงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาหมอกควนัไฟป่าโดยตรง	เช่น	ทส./
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3.	 มท.ได้รับรายงานว่า	 จังหวัดเชียงใหม่
ได้มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมบรูณาการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	
เช่น	 การสนับสนุนสารอินทรีย์ย่อยสลาย
เศษวัสดุทางการเกษตร	 การสนับสนุน
การอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการท�าอาหาร
สัตว์หรือการท�าสารชีวมวลจากเศษวัสดุ
ทางการเกษตร	 เป็นต้น	 จึงขอให้จังหวัด
อื่น	ๆ 	ได้ประสานงานขอความร่วมมือจาก
สถาบันการศึกษาหรือกลุ่มองค์กรพัฒนา
เอกชน	 (NGO)	 หรือภาคประชาสังคมหรือ
ภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ที่มีโครงการดูแล
ช่วยเหลือสังคม	 (CSR)	และ/หรอืองค์ความรู้
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา
ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือมา
บูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย

4.	 ขอให้จังหวัดจัดท�ารายงานแผนและ
ผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

กษ.	 และคมนาคมให้	 ผวจ.จัดการบูรณา
การกันอย่างใกล้ชิด	 เพ่ือจัดระบบบริหาร
จัดการ/ก�าลังคน/งบประมาณและวิธีการ
จัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ให้เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	
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หมอกควันไฟป่าเข้ามาที่	 มท.ปภ.	 ตาม
หัวข้อส�าคัญดังนี้

4.1	 ระบพุืน้ทีท่ีเ่กดิไฟป่าหมอกควนั/หน่วย
รบัผดิชอบประจ�าพืน้ที/่วธิดี�าเนนิการแก้ไข
ปัญหาในพืน้ทีด่งักล่าวและระยะเวลาเกดิเหตุ

4.2	ประเมนิสถานการณ์ทศิทางการเคล่ือนตัว
ของหมอกควันหรือบริเวณที่หมอกควัน
ปกคลุม

4.3	ระบพุืน้ทีท่ีม่ค่ีาฝุน่ละอองเกนิมาตรฐาน	
วิธีแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว	 และผล
การด�าเนินการ	 การรายงานสถานการณ์
ข้างต้น	อาจรายงานในรปูแผนทีแ่สดงพ้ืนที่
เหตกุารณ์ตามข้อ	4.1-4.3	กไ็ด้

5.	 การอ�านวยการในส่วนกลาง	 มท.																		
ขอมอบหมายให้กรม	 ปภ.	 เป็นหน่วย
ประสานงานโดยมี	 รอง	 ปมท.(ส)	 และ
ผช.ปมท.(สมคิด)	 เป็นผู้ติดตามและก�ากับ
การปฏิบัติงานของจังหวัด/อ�าเภอด้วย	
หากจังหวัดใดมีปัญหาอุปสรรค	 หรือข้อ
เสนอแนะ	หรือจะขอรับการสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควนัในเรือ่งใดให้
รายงานเข้ามาที่	กรม	ปภ.	ทันที.
ปมท.	เมื่อ	052100	มี.ค.	60

แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า



Sandกระทรวงมหาดไทย	Ministry	of	Interior

158

ความปลอดภัยทางถนน

ด่วนที่สุด
เรือ่ง	การประชมุศนูย์ความปลอดภยัทางถนน
เรียน	 ผวจ.	 ทุกจังหวัด	 ในวันนี้	 (041500	
เม.ย.	 60)	 จะมีการประชุมศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนโดยมี	 รมต.มท.	 เป็น
ประธานในการประชุมด้วยตนเอง	 จึงขอ
ให้	 ผวจ.ทุกจังหวัดได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองให้จงได้เพราะ	 ผบช.	 มีข้อราชการ
หลายประการที่จะสั่งการ

21

ด่วนที่สุด	
เร่ือง	 การปรับปรุงรูปแบบการรายงาน
อุบัติเหตุ
เรียน	 ผวจ.	 และหน่วยปฏิบัติทุกหน่วย
ทุกจังหวัด	 เน่ืองจากรูปแบบการรายงาน
จ�านวนสถิติ ข ้ อมูลการ เ กิด อุบั ติ เห ตุ									
ยังไม่เพียงพอต่อการก�าหนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ
และมปีระสทิธภิาพ	มท.	 จึงขอให้	ผวจ.	และ																								
นายอ�าเภอรวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด�าเนินการ	ดังนี้

22



Sandกระทรวงมหาดไทย	Ministry	of	Interior

159

1.	 ในการรายงานจ�านวนครั้งของการ
เกิดอุบัติเหตุ	 ให้แยกเป็นสาเหตุหรือระบุ
พฤติกรรมที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุให้ชัดเจน
ในแต่ละรอบการรายงานของวนั	เช่น	กรณี
จากเหตุเมาสุราจ�านวนกี่ครั้ง	 กรณีเหตุ
ขับเร็วเกินก�าหนดจ�านวนกี่คร้ัง	 กรณีไม่
สวมหมวก/ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจ�านวน
กี่ครั้ง	ฯลฯ	

การปรับปรุงรูปแบบการรายงานอุบัติเหตุ

2.	 ให้เน้นการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
โดยแยกประเภทรถที่เกิดเหตุพฤติกรรม
เ ส่ียงหรือมีการฝ่าฝ ืนกฎหมาย	 เช ่น																				
ขี่จักรยานยนต์ซึ่งไม่สวมหมวกกันน็อค	
น่ังท้ายรถกระบะ	 บรรทุกเกินก�าหนด																		
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	 ตรากตร�าการขับรถ
จนหลับใน	 ฯลฯ	 หรือเกิดจากสภาพถนน
หรอืสภาพรถยนต์หรอืยานพาหนะ	เป็นต้น

3.	 การรายงานตามแบบรายงานข้อ	 1-2	
นั้น	 ไม่จ�าเป็นต้องมุ่งเน้นการเปรียบเทียบ
จ�านวนสถิติตัวเลขการเกิดเหตุ	 จ�านวน													
ผู้บาดเจ็บและตาย	 กับสถิติตัวเลขการเกิด
เหตุในปีก่อน	 ๆ	 หรือห้วงเวลาที่ผ่านมา	
เนื่องจากยังไม่มีผลต่อการป้องกันแก้ไข
ปัญหาในเชิงระงับยับยั้งแต่อย่างใด
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อน่ึง	 การรายงานรูปแบบใหม่นี้ต้องการ
เน้นย�้าเพื่อกระตุ ้นเตือนและชี้ให้สังคม
เห็นถึงพฤติกรรมเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม่
เคารพกฎระเบียบ	 วินัยจราจร	 การตก
เป็นทาสของอบายมุข	การใช้ชีวิตอย่างไม่
ระมัดระวังหรือขาดสติ	 รวมทั้งไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	

การปรับปรุงรูปแบบการรายงานอุบัติเหตุ

จนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและเป็น
ที่มาของการบาดเจ็บ	 ตาย	 หรือสูญเสีย	
ทัง้นี	้เพือ่ปลกุกระแสให้สงัคมร่วมกนัสร้าง
จิตส�านึกและให้ความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติตนตามระเบียบ	 กฎหมายและวินัย
จราจร	เป็นต้น	ทั้งนี้	มท.	ได้ให้	กรม	ปภ.	
ปรับแบบฟอร์มการรายงานให้สอดคล้อง
กับแนวทางข้างต้นและจะแจ้งเป็นหนังสือ
ทางการไปยัง จังหวัดต ่อไปโดยให 	้																																																														
ทกุหน่วยถอืปฏบิตัติามรปูแบบการรายงาน
ใหม่นี้	ตั้งแต่	142400	เม.ย	60	เป็นต้นไป.
ปมท.เมื่อ	132200	เม.ย.	60

รับทราบครับ
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