การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัตงิ านตามนโยบายรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็น
ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๑. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
๑.๑ ยึดหลัก ๓ ถูก
๑) ถูกต้อง
ยึดหลั กกฎหมายให้ ถูกต้ องตามระเบียบ ถ้ าครบแล้ วต้ องรวดเร็ว ลดขั้ นตอน และเวลา
โดยเฉพาะงานด้านบริการประชาชนต้องทาให้เร็ว ซึ่งปัจจุบันนี้ มีระบบตรวจสอบมากมาย จึงต้อง
ดาเนินการด้วยความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน และพิจารณาถึงความคุ้มค่าของงบประมาณด้วย
๒) ถูกใจ
ใช้ แ ผนงานเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น งาน สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มทุ ก กระบวนการ
ให้ความสาคัญกับข้อมูล/ความต้องการของประชาชน ในการนาไปจัดทาแผนงาน/โครงการ
และให้ทุกส่วนราชการพิจารณางานสาคัญในการเสนอของบประมาณจากจังหวัด
๓) ถูกคอ รักสามัคคี
เศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบสังคม ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันต้องสร้าง
ความรักสามัคคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด และพร้อมยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
๑.๒ แนวทางการ
 เป้าหมายการพัฒนา
พัฒนา
ทาให้มุ กดาหารเป็นเมื องน่าอยู่ น่าเที่ ยว มี ความมั่งคั่ง และสังคมมีความสุข ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่
๑) ความมั่นคง
 การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านการค้ามนุษย์
 เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในด้านต่างๆ (ภัยธรรมชาติ/วาตภัย/อุทกภัย)
 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
๒) ความมั่งคั่ง
 ด้านการเกษตร : เน้นเกษตรปลอดภัย ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
ทางการเกษตร
 ด้านการท่องเที่ยว : เน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 ด้านการค้า : เน้นการลงทุนในด้านต่างๆ เสริ มสร้างศักยภาพให้ตลาดอินโดจีน
มีความคึกคักมากกว่านี้ เร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี : เพื่อ ประโยชน์ในการสร้างมู ล ค่าเพิ่ม และ
ยกระดับคุณภาพการบริการ
๓) ความยั่งยืน
 ให้ความสาคัญกับสัมมาชีพ OTOP เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
 ด้านสุขภาพ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องครอบคลุม ทุกมิติ ทั้ง ทรัพยากร
ป่าไม้ ขยะมูลฝอย และแหล่งน้า เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ด้านการท่องเที่ยว
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
 การพิจารณาในเรื่องต่างๆ
 ต้นทุนของจังหวัดที่มีอยู่แล้ว คือ การเกษตร การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม “เที่ยวมุก สนุกสนาน”
 ในการดาเนินงานจะต้องพิจารณาถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และความ
ต้องการของภาคเอกชน
 การด าเนิ น งานตามนโยบายของรั ฐ บาล/กระทรวง/แผนพั ฒ นาฯ ที่ ๑๒
ทุกหน่วยงานจะต้องมีจุดยืน (Positioning) พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ
รองรับ
 การแก้ ไขปัญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนชาวจั งหวั ดมุ กดาหาร ให้ ยึ ดข้ อมู ล
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ร่วมกับข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อนามาประกอบการพิจารณา
และค้นหาเป้าหมาย แล้วดาเนินการช่วยเหลือแก้ไขอย่างเร่งด่วน
 เป้าหมายสุดท้ายคือ ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร
 หลักการพัฒนาบ้านเมือง
ต้องใช้ภาคเอกชน/สมาคม/ชมรม/มูลนิธิ เป็นหลักในการดาเนินการ โดยมีภาคราชการเป็น
หน่วยงานเสริมและสนับสนุน อันจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

๑.๓ การวัดผล
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

จังหวัดจะใช้ตัวชี้วัดการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด ๑๗
ตั ว ชี้ วั ด และนโยบาย ๕ ด้ า น มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประกอบการพิ จ ารณาเลื่ อ น
ขั้นเงินเดือนของกรอบแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น ทุกส่วนราชการต้องร่วมขับเคลื่อน PMQA
และนาไปเป็นหลักในการดาเนินภารกิจให้เป็นผลสาเร็จ

๒. ภารกิจเร่งด่วนในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
การเตรียมการจัดงาน  ที่มา
พระราชพิธีถวายพระ
กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานพระราชพิธีถวาย
เพลิงพระบรมศพ พระ พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค ถือ
บาท สมเด็จพระ
เป็นการถวายงานครั้งสุดท้าย ขอให้ดาเนินการอย่างสมพระเกียรติเป็นไปตามราชประเพณี
ปรมินทรมหาภูมิพล
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
อดุลยเดช
- การก่อสร้างพระเมรุมาศจาลองและสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
- การจัดทาดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด/อาเภอ และดอกไม้จันทน์ของประชาชน
- การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง
- การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
- การอานวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
- การประชาสัมพันธ์
- การจัดทาหนังสือประมวลภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัด/อาเภอ
- จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีฯ (๘ ประเภท)
 ข้อสั่งการ
ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ได้สารวจทรัพยากรทั้งด้านบุคคล วัสดุอุปกรณ์ และ
มวลชนในความรับผิดชอบที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๖๐ โดยให้ แ จ้ ง ไปยั ง หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด พิ ธี ใ ห้
สมพระเกียรติตามราชประเพณี
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๓. นโยบายรัฐบาล/คสช.
๓.๑ การสร้างความ
 ที่มา
ปรองดองสมานฉันท์
รัฐบาลมีนโยบายสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้าง
ความสามัคคีปรองดองขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม ป.ย.ป. มีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอของคณะกรรมการเตรียมการฯ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและ กอ.รมน. เป็น
หน่วยบูรณาการนาเสนอสัญญาประชาคมความเห็นร่วมฯ
 ข้อสั่งการ
๑) เสริ ม สร้ างความรัก ความสามั ค คีของคนในชาติ เพื่อสนองพระราชปณิ ธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการ “รู้รักสามัคคี”
๒) นายอาเภอเป็นผู้ที่มีบ ทบาทสาคัญ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสัญญาประชาคม
ความเห็นร่วมฯ
๓) สร้างการรับรู้ การยอมรับ และยึดถือสัญญาประชาคมความเห็นร่วมฯ ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นายอาเภอ และชุดวิทยากรจังหวัด โดยจัดอบรมให้ชุด
วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอ (ครู ก.) ทุกอาเภอ เพื่อไปอบรมสร้างความรอบรู้แก่
ชุดวิท ยากรเศรษฐกิจ พอเพียงระดับ ตาบล (ครู ข.) ทุ ก ตาบล จากนั้นให้ชุดวิท ยากรไป
ดาเนินการสร้างการรับรู้ในแต่ละหมู่บ้าน ระดับครัวเรือน และระดับบุคคลให้ทั่วถึงต่อไป
๓.๒ งานด้ า นควา ม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มั่นคง
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้นๆ ที่ รัฐบาลต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบาย
เร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการป้องกั นปัญหายาเสพติด
ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ประกอบด้วย ๔ แผนหลัก คือ แผนป้องกันยา
เสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบ าบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการ
 ข้อสั่งการ
๑) ศูน ย์ อ านวยการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ดจั ง หวั ด (ศอ.ปส.จ.) ต้อ งให้
ความส าคัญ กับ ปัญหายาเสพติดในทุก มิ ติ ทั้ง การป้องกั น ปราบปราม และบ าบัดรัก ษา
รวมทั้งนายอาเภอในฐานะผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อาเภอ (ศอ.ปส.อ.) ต้องก ากับ ดูแลการดาเนินงานให้บ รรลุวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์
๒) บูรณาการการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ภายใต้กลไก “ประชารัฐ” โดยเน้น
การลด Demand side และ Supply side
๓) มุ่ง ขยายหมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติดให้เพิ่ม ขึ้น และลดหมู่ บ้าน/ชุมชนที่ มี
ปัญหาให้น้อยลง
 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการทาประมง ผิดกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบเรื่องการขยายระยะเวลา
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็น
บุตรอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้า และมีมติเมื่อวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา
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๓.๓ การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
ความเหลื่อมล้าทาง
สังคม

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้ปรับสถานะไทยใน TIP Report จาก Tier ๓
ให้อยู่ใน Tier ๒ Watch List อันเป็นผลมาจากการใช้มาตรา ๔๔ ในการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการประกาศกาหนด
เขตที่พักอาศัยสาหรับผูร้ ับอนุญาตให้ทางาน เพื่อทาหน้าที่พิจารณาการประกาศกาหนดเขตที่
พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้แนวทางการประกาศที่กาหนด
 ข้อสั่งการ
๑) ให้ความสาคัญกับการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ เพื่อป้องกันการนามาเป็นแรงงาน
ทาสและค้ามนุษย์ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและการกาหนดสถานะบุคคลให้แก่
กลุ่มที่อ่อนไหว
๒) ดูแลสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าให้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ โดย
เด็ดขาด
๓) ร่วมมือกับทุ กภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมควบคุมดูแลสถานบริการ สถานประกอบการ
ต่างๆ ไม่ให้เกิดการลักลอบค้ามนุษย์ หากพบการกระทาผิดให้ดาเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด และรายงานให้หน่วยงานหลักและกระทรวงมหาดไทยทราบ
 การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ศูนย์ดารงธรรมเป็นกลไกที่รัฐบาลให้ความสาคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหา และ
ให้บริการ โดยมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ผลการ
ดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๒๐
กันยายน ๒๕๖๐ มีประชาชนมาใช้บริการ ๓,๒๑๙,๖๘๘ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๓,๑๖๗,๓๖๔ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗ คงเหลือ ๕๒,๓๒๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓
ผลการส ารวจเรื่องทู ล เกล้ าฯ ถวายฎี ก าและเรื่อ งร้ องเรียนที่ ค้ างการพิ จ ารณาเป็ น
เวลานาน ซึ่ง ยัง ไม่ ส ามารถแก้ ไขได้ พบว่ า มี จ านวน ๑๑๖ เรื่ อง แยกเป็ น (๑) เรื่ อ ง
สาธารณูปโภค ๒๓ เรื่อง (๒) หนี้สิน ๑๖ เรื่อง (๓) ปัญหาที่ดิน ๖๓ เรื่อง และ (๔) ขอความ
ช่วยเหลือ ๑๔ เรื่อง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทางานเร่งรัดดาเนินการเรื่อง
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและเรื่องร้องเรียนที่ค้างดาเนินการเป็นเวลานานให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว แยก
เป็น ๔ คณะตามประเภทเรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อให้ได้ข้อยุติ โดยปัญหาเรื่อง
หนี้สินมีแนวโน้มที่จะแก้ไขได้เกือบทัง้ หมด เนื่องจากกระทรวงการคลังได้กาหนดให้การแก้ไข
หนี้สินนอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ
 ข้อสั่งการ
๑) เร่งรัดตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาใน
พื้นที่ โดยให้ถือเป็นความเร่งด่วนอันดับแรกในการดาเนินการ และดาเนินการให้ได้ข้อยุติ
โดยเร็ว
๒) ส่วนราชการต่างๆ ร่วมบูรณาการ วางระบบติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยเน้นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ปัญหาปากท้อง/ปัญหาชีวิตความ
เป็นอยู่/คนชายขอบ
๓) นาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้การทางานของศูนย์ดารงธรรม
เกิดประสิทธิภาพ เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการ/ความเดือดร้อนของ
ประชาชน
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
 การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way
of Life)
รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างความเข้าใจ และ
เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิต ผ่านกลไกมหาดไทย วัตถุป ระสงค์ในการดาเนินการ เพื่อสร้างการรับ รู้ห ลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่การประยุกต์ใช้จนเป็นวิถีชีวิต และเป็นการน้อมราลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด
“สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” แนวทางการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
 ข้อสั่งการ
๑) เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่รับผิดชอบต้องเข้าใจกรอบแนวคิดหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงว่า สามารถนาไปแก้ไขปัญหาได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
๒) ให้ความสาคัญกับปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mind Set) ประชาชน โดยการกล่อม
เกลาคนให้เป็นคนดี ตั้งแต่ร ะดับ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ภายใต้ห ลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไกครูฝึกระดับอาเภอและตาบลไปขยายผลต่อ
๓) ใช้กลไกภาครัฐ/เอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ในการบูรณาการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สอดคล้องกัน
 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล ด้วยการสนับสนุนสร้างสัมมาชีพ
ในพื้นที่
เน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสร้างอาชีพชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้อง
สนับ สนุนช่องทางการจาหน่ายสินค้าทั้ง ในและต่างประเทศเพิ่ม ขึ้น ด้วยการนาระบบ ECommerce และระบบอื่น ๆ มาใช้ขยายตลาดให้มากขึ้น
 ข้อสั่งการ
๑) สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ โดยเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการ
สร้างอาชีพชุมชน
๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ (คุณภาพควบคู่กับปริมาณ) โดยเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่ม D พร้อมทั้ง
สนับสนุนช่องทางการจาหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการตลาด
ใหม่โดยจาหน่ายสินค้าทาง E-Commerce
๓) บูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั้ง ๓ ด้าน คือ เกษตร แปรรูปและท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ภายใต้กลไกประชารัฐ โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
(คสป.) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ จังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงการทางานเป็นเครือข่ายทั้งใน
จังหวัด ระหว่างจังหวัด และภูมิภาค
 การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ /อยู่ อาศั ยท ากิ นในที่ ดิ นของรั ฐในรู ปแบบสหกรณ์ หรือรู ปแบบอื่ นๆ ที่ เหมาะสม
พร้อมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ทุกประเภท เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไร้ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย หรือ
มีแต่ไม่เพียงพอ ทาให้มีการรุกล้าเขตป่าสงวนและที่ดินของรัฐอย่างต่อเนื่อง
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สามารถจัดที่ดินทากินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ต่างๆ รวม ๑๓๖ พื้นที่ ๕๓ จังหวัดมีราษฎรได้รับการจัด
ที่ ดิน รวมทั้ ง สิ้น ๓๕,๐๗๔ ราย ๔๕,๒๐๓ แปลง เนื้อที่ ป ระมาณ ๒๔๖,๓๐๗ ไร่ โ ดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีแผนจัดที่ดินให้
ราษฎร โดยจะดาเนินการใน ๑๕๒ พื้นที่ ๕๖ จังหวัด เนื้อที่รวม ๒๙๖,๙๘๔ ไร่
 ข้อสั่งการ
๑) กรณีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.) ได้รับมอบพื้นที่
ดาเนินการแล้ว ให้เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วในทุกขั้นตอน ทั้งในเรื่องการจัดหา
พื้นที่ การคัดเลือกบุคคลเข้าทาประโยชน์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยให้นาศาสตร์
พระราชามาเป็นแนวทางในการดาเนินการด้วย
๒) การคัดเลือกคนเข้าทาประโยชน์ กรณีแปลงที่ไม่มีผู้ครอบครองให้พิจารณาคัดเลือก
ราษฎรที่ถูกผลักดันและอพยพออกจากพื้นที่ป่าเป็นลาดับแรก
 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร (พืชผลทางการเกษตร)
๑) กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่าและเกินความต้องการของตลาด เช่น สับปะรด เป็นต้น
๒) คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) มี คาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบ
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในแต่ละฤดูการผลิต โดยมอบให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งได้มีการจัดทาแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจรแบ่งระยะการทางานออกเป็น ๓ ช่วง คือ ๖ เดือน ๑๒ เดือน
และ ๑๘ เดือน ประกอบด้วย ๕ ส่วน ได้แก่ ๑) ช่วงกาหนดอุปสงค์ อุปทาน ๒) ช่วงการผลิต
๓) ช่วงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ๔) ช่วงการตลาดภายในประเทศ และ ๕) ช่วงการตลาด
ต่างประเทศ โดยมีเ ป้าหมายควบคุมปริม าณการเพาะปลูกให้ได้ป ริมาณผลผลิตสมดุลกั บ
ความต้องการของตลาด
 ข้อสั่งการ
๑) กาหนดมาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร
โดยใช้กลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับ
จังหวัด (คพจ.) Single Command ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อน
การบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้ของประชาชนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆ
๒) กรณีประสบภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาด ต้องการหาจุดจาหน่ายเพื่อระบายสินค้า ให้
ประสานองค์การตลาดให้ความช่วยเหลือ
๓) ติดตามกากับดูแลการบริหารจัดการข้าว และดาเนินการเร่งรัดในเรื่องต่างๆ เช่น
๓.๑) ปัญหาค่าบริการรถเกี่ยวข้าวสูงผิดปกติ
๓.๒) ปัญหาปริมาณรถเกี่ยวข้าวไม่เพียงพอ
๓.๓) การตรวจสอบเครื่องชั่ง/เครื่องวัดความชื้น
๓.๔) การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อของโรงสี
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๓.๕) การประชาสัม พันธ์และสร้างการรับ รู้ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑
 การเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่
๑) ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ทาให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ เกิดผลกระทบในพื้นที่ ๔๔ จังหวัด ประชาชน
ได้รับ ผลกระทบ ๖๐๙,๔๒๕ ครัวเรือน ๑,๘๙๘,๓๒๒ คน บ้านเรือน รวม ๓,๒๘๒ หลัง
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ๓๙ จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์น้าท่วมขังในพื้นที่ ลุ่ม
ต่ าบางส่ ว นและพื้ น ที่ เ กษตร ๕ จั ง หวั ด (กาฬสิ น ธุ์ ร้ อ ยเอ็ ด ยโสธร อุ บ ลราชธานี
พระนครศรีอยุธยา)
๒) ส าหรับ ฤดูฝ นของประเทศไทยตอนบนจะสิ้น สุ ดประมาณกลางเดือ นตุล าคม
ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อไปอีกถึงเดือนธันวาคม
 ข้อสั่งการ
๑) เตรียมความพร้อมซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย
๒) กรณีเกิดอุทกภัย ให้ดาเนินการตามแนวทางการเผชิญเหตุ ดังนี้
๒.๑) การเร่งระบายน้าในพื้นที่ที่มีน้าท่วมขัง
๒.๒) ให้หาพื้นที่สาหรับใช้รองรับน้าและเร่งระบายน้า
๒.๓) การจัดทีมช่างในพื้นที่เป็นทีมประชารัฐตาบล ทั้งหน่วยทหาร ตารวจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา และ กศน. เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน
๒.๔) กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางทีช่ ารุดและถูก
ตัดขาดเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว และให้จัดยานพาหนะสาหรับบริการประชาชนใน
พื้นที่ด้วย
๒.๕) จัดชุดปฏิบัติการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดารงชีพ เช่น ความ
ช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้าดื่ม การรัก ษาพยาบาล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่ พัก พิ ง
อุปกรณ์ยังชีพ โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของหน่วยงาน หากไม่
เพียงพอจึงใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
๒.๖) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข่าวสารแก่ประชาชน
๒.๗) ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุ กระดับ เพื่อเป็นศูนย์สั่ง การหลักและ
จัดตั้งระบบสื่อสารร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นที่ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ให้กาหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงานที่เหมาะสมรับผิดชอบภารกิจในแต่ละเขตพื้นที่ตามแผน
เผชิญเหตุอุทกภัย
๓) แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓.๑) ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๓.๒) กรณีเป็นภัยพิบัติที่ไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ให้มีการบู รณาการการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยใช้กลไกการให้ความช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๓ . ๔ ก า ร ป ร ะ ส า น  ที่มา
แผนพั ฒ นาในระดั บ
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงระบบการบริห ารงานจังหวัดและกลุ่ม
พื้นที่
จัง หวัดแบบบู ร ณาการ ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑) ระบบแผน ประกอบด้วย แผนพัฒนาภาค แผนพัฒ นาจัง หวัด แผนความต้องการ
ระดับอาเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนหมู่บ้าน/ชุมชน
๒) กลไกการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ (กบภ.)
๒.๒) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ (อ.กบภ.) (๖ ภาค)
๒.๓) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
๒.๔) คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
๒.๕) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒.๖) คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
๓) ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาระดับนโยบาย แผนพัฒนาระดับภาคเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา เชื่อมโยงแผนระดับชาติ แนวทางการพัฒนาภาค แผนของกระทรวง/
กรม เข้ากับประเด็นการพัฒนาและศักยภาพของพื้นที่ ระดับพื้นที่ จัดทาแผนงาน/โครงการที่
ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ โดยแผนพัฒนาจังหวัดเป็นจุดเชื่ อมต่อนโยบายจากบนลง
ล่าง (Top-Down) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ที่ สอดคล้องกับ แผนระดับ ชาติ
ประเด็นการพัฒนาภาค และตอบสนองความต้องการในพื้นที่
 ข้อสั่งการ
๑. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ความสาคัญในการ
วางแผนและการบูร ณาการการทางานกับทุก ภาคส่วน เพื่อให้ก ารขับ เคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์บังเกิ ดผลเป็นรูป ธรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
และความต้ อ งการของพื้ น ที่ โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารรู ป แบบเดี ย วกั น กั บ การจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. จัดเตรียมข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๙ ซึ่งควรจะเป็นแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองการ
พัฒนาได้ในระดับภาค
๓.๕ การเพิ่ม ศักยภาพ  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล (สัมมาชีพ/OTOP/เศรษฐกิจ
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ ฐานรากและประชารัฐ)
หลั ก คิ ด การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากตามนโยบายรั ฐ บาล ประกอบด้ ว ย ๑)
“สัมมาชีพ ” การสร้างอาชีพให้ครัวเรือน ๒) “หนึ่ง ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” การ
พั ฒ นาให้ เ กิ ดการรวมกลุ่ ม และ ๓) “การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารัฐ (SE)
วิสาหกิจเพื่อสังคม” มีเป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข
 ข้อสั่งการ
๑) สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ โดยเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการ
สร้างอาชีพชุมชน
๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ (คุณภาพควบคู่กั บปริมาณ) โดยเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่ม D พร้อมทั้ ง
สนับสนุนช่องทางการจาหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการตลาด
ใหม่โดยจาหน่ายสินค้าทาง E-Commerce
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๓) บูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั้ง ๓ ด้าน คือ เกษตร แปรรูปและท่องเที่ยว
โดยชุมชน ภายใต้กลไกประชารัฐ โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน
พลัง ประชารัฐ (คสป.) และบริษัท ประชารัฐรัก สามัคคีฯ ในจังหวัด รวมทั้ง เชื่อมโยงการ
ทางานเป็นเครือข่ายทั้งในจังหวัด ระหว่างจังหวัด และภูมิภาค
 การสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมใน ๑๐ จังหวัดชายแดน เพื่อจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย
ตาก สงขลา สระแก้ว มุกดาหาร ตราด หนองคาย นราธิวาส นครพนม กาญจนบุรี และ
เชียงราย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังนี้
- การจัดหาที่ดิน ได้จัดหาที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด สงขลา
หนองคาย มุกดาหาร นครพนม และกาญจนบุรี รวม ๑๑ แปลง คิดเป็นเนื้อที่ ๑๑,๓๗๔-๑๐๕๙ ไร่
- การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วน
ภูมิภาค ได้จัดทาแผนพัฒนาไฟฟ้าและประปา ทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และ
๒ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- การสนับสนุนด้านผังเมืองและสาธารณูปโภคพื้นฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้
ดาเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน เพื่อ
รองรับการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง ได้มีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน กาหนดโซนนิง่ วางระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ วางระบบคมนาคมขนส่ง และ
โครงสร้างพื้นฐาน
 ข้อสั่งการ
เร่งดาเนินการขับ เคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับทั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษให้เ ป็น
รูปธรรม พร้อมทั้ง ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานของศูนย์ OSS ในการให้ข้อมูล รับเรื่อง
และส่งต่อ

๓.๖ การรั ก ษาความ  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สะอาดและความเป็ น
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
ระเบี ย บเรี ย บร้อ ยของ ๒๕๖๐ มี ผ ลบัง คับ ใช้เ มื่ อ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยกระทรวงมหาดไทยต้อ งออก
บ้านเมือง
กฎหมายลาดับรอง ๒ ฉบับ ได้แก่
- กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการคัดแยก เก็บ ขน กาจัดมูลฝอยและการหา
ประโยชน์จากมูลฝอย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้
ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) และมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลจังหวัดและ อปท. จัดการขยะมูลฝอย ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะต้นทาง
คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพื้นฐานแนวคิด ๓ Rs และ
ระยะกลางทาง คือ การจัดระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
กาหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ดังนี้
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
- ปริมาณขยะมูล ฝอยที่เ ข้าสู่ร ะบบก าจัดที่ ปลายทางลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเที ยบกับ ปี
๒๕๕๙
- ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ มีการจัดตั้ง “จุดรวมขยะอันตราย” อย่าง
น้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ ๑ แห่ง
- ร้อยละ ๘๕ ของมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการกาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ
- ร้อยละ ๗๐ ของกากอุตสาหกรรมอันตราย ได้รับการกาจัดตามหลักวิชาการ
 ข้อสั่งการ
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง
(การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย) กลางทาง (ระบบการเก็บและขนส่งขยะ) และปลายทาง
(ระบบการกาจัดขยะ)
๒) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนนสาย
หลัก เป็นต้น รวมทั้งขยายผลการดาเนินงานจากจังหวัดไปสู่อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน
๓) สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและ อปท. ในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การ
จัดการขยะ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) ให้ท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ
บริหารจัดการขยะที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช
รัฐบาลได้กาหนดมาตรการในการกาจัดผักตบชวาและวัชพืช มีดังนี้
- มาตรการดาเนินการในแหล่งน้าเปิด ดาเนินการกาจัดต่อเนื่อง โดยหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรม
โยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานทหารในพื้นที่
แหล่งน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายหรือตามที่ได้แบ่งความรับผิดชอบไว้แล้ว
- มาตรการดาเนินการในแหล่งน้าปิด ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ (ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐)
ระยะที่ ๒ (ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑) และระยะที่ ๓ (ภายใน ๒ - ๕ ปี)
- มาตรการในการกาจัดผัก ตบชวาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างศัก ยภาพความพร้อมในการ
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันหรือเก็บเล็กให้กับหน่วยงานท้องถิ่น
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอของบประมาณเพื่อจัดหาเรือท้องแบนติด
เครื่องยนต์ จ านวน ๑,๕๕๒ ลา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัดผัก ตบชวา
นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งชมรมคนริมน้า ๗,๐๖๕ ชมรม จานวน ๑,๔๓๒,๑๖๓ คน เพื่อให้
เกิดการดูแลและอนุรักษ์แม่น้าลาคลองโดยชุมชน/ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
 ข้อสั่งการ
๑) กาชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สารวจและกาจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง
๒) แหล่งน้าปิดที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ ไร่ ให้จัดทาแผนและดาเนินการจัดเก็บให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓) แหล่งน้าปิดขนาดใหญ่มากกว่า ๒๐๐ ไร่ เช่น กว๊านพะเยา บึงสีไฟ หนองหลวง หนอง
หาร บึงบอระเพ็ด หนองบัวแดง ทะเลน้อย บึงพลาญชัย ให้หน่วยงานราชการที่ดูแลพื้นที่
ดังกล่าว จัดทาแผนและจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๔. การบริหารงบประมาณ
มาตรการเพิ่ม
 ที่มา
ประสิทธิภาพการใช้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
จ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สานักงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
เสนอ โดยเป้าหมายการเบิกจ่า ยงบประมาณรายจ่า ยภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๘
งบประมาณ พ.ศ.
เป้าหมายการเบิกจ่าย เป็นรายไตรมาส ดังนี้
๒๕๖๑
ประมาณการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายจ่าย
รวม ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
ประมาณร้อย ๙๖.๐๐% ๓๐.๒๙% ๒๒.๐๐% ๒๒.๐๐% ๒๑.๗๑%
ละ
รายจ่ายประจา ๙๘.๓๖% ๓๓.๐๐% ๒๒.๐๐% ๒๒.๐๐% ๒๑.๓๖%
รายจ่ายลงทุน ๘๘.๐๐% ๒๑.๑๑% ๒๒.๐๐% ๒๒.๐๐% ๒๒.๘๙%
 แนวทางการดาเนินงาน
๑. รายจ่ายประจา
จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดาเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ สาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้คานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และ
ระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสาคัญ รวมทั้งสอดคล้องกับการดาเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒ นาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลัก สูตร
ฝึก อบรมของหน่ วยงานต่ างๆ ทั้ ง นี้ ควรจั ดท าแผนการปฏิ บัติ ง านและแผนการใช้ จ่า ย
งบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุด หรือไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒. รายจ่ายลงทุน
กรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา
และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องดาเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการกาหนดจานวน
พื้นที่ สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน TOR แบบรูปรายการ
ประมาณราคา/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ควรจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยกาหนดให้
 รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑
 ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มี
วงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้าน และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒

