
มหาดไทยจดหมายข่าว

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๘ ปักษ์แรก เมษายน ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทยจัดงาน

วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย

ครบรอบ ๑๒๕ ปี ๑ เมษายน ๒๕๖๐



งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและ

ประชาชนทุกคน. ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญ

ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ 

และด้วยความสุจรติจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่. งานของแผ่นดินทุกส่วน 

จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคง

ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐

  ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

กระทรวงมหาดไทยจัดงาน

วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา

กระทรวงมหาดไทย

ครบรอบ ๑๒๕ ปี ๑ เมษายน ๒๕๖๐

	 เมื่อวันเสาร์ที่	 ๑	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 พลเอก อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ได้เป็นประธานในพิธี 
วางพานพุม่ดอกไมถ้วายสกัการะพระอนสุาวรยีส์มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	 
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ	 พร้อมกล่าวคำถวายสดุดีสมเด็จฯ	 
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ	 เนื่องในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา 
กระทรวงมหาดไทย	ครบรอบ	๑๒๕	ป	ีโดยม	ีนายสธุ ีมากบญุ รฐัมนตรชีว่ย 
วา่การกระทรวงมหาดไทย	นายกฤษฎา บญุราช	ปลดักระทรวงมหาดไทย	 
พร้อมด้วยอธิบดีทุกกรม	 และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ	 ตลอดจนข้าราชการ	 
พนักงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	เข้าร่วมพิธี
	 การจัดงานวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาฯ	 ในปีนี้	 กระทรวง 
มหาดไทยได้จัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ	 โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ 
ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ	 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ	 
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์	 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 พิธีสงฆ์	 และ 
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองด	ี 
และรางวัล	 “คนดีมหาดไทย”	 ประจำปี	 ๒๕๖๐	 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทยเปน็ประธานในพธิ	ีและมหีวัหนา้สว่นราชการในสงักดั 
กระทรวงมหาดไทย	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและสักขีพยานในการมอบ 
รางวัล
	 สำหรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและประกาศเกียรติคุณ 
ให้แก่พลเมืองดีนั้น	กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่	 
“พลเมืองดี”	 ซึ่งในปีนี้มีพลเมืองดีที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	 
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบของ	 “กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์ 
พลเมืองดี” จำนวน	 ๗	 คน	 และข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีของ 
กระทรวงมหาดไทย	 ที่ได้รับมอบรางวัล	 “คนดีมหาดไทย”	 จำนวน	 
๗	คน		
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ผู้ได้รับรางวัล “คนดีมหาดไทย” ประจำปี ๒๕๖๐

	 ๑.	 นายชยุตม์ ชูดวง ปลัดอำเภอตากใบ	 สังกัด	 กรมการปกครอง	 
ผลงานดีเด่น	คือ	เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น	พ.ศ.	๒๕๕๓	และเป็นผู้ที่ 
มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประจำปี	 
๒๕๕๒	 และเป็นปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ดเีดน่	(ปลดัแหวนทองคำ)	ประจำป	ี๒๕๕๓	โดยนายชยตุมฯ์	มคีวามเสยีสละ 
และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติราชการตลอด	 ๑๕	 ปี	 และไม่เคยคิดที่จะ 
ย้ายออกนอกพื้นที่	 แม้ในปี	 ๒๕๕๑	 ขณะปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอรือเสาะ	 
จะถูกระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ	 ก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานในพื้นที่เพื่อให้ 
ประชาชนมีความสงบสุข	 และปลอดภัย	 โดยยึดปฏิบัติเดินตามรอย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 
	 ๒.	 นายโชคชัย แก้วป่อง	 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่	 สังกัด	 
กรมการพัฒนาชุมชน	ผลงานดีเด่น	 คือ	 เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและ 
ประชารัฐ	 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ด	ี ริเริ่มให้มีตลาดนัด 
ในชุมชนและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 รวมทั้งผลักดันให้ชุมชน 
ในพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินของ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่	๙
	 ๓.	 นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	 
สงักดั	กรมทีด่นิ	ผลงานดเีดน่	คอื	เปน็ขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่	พ.ศ.	๒๕๕๓	 

พลเมืองดีผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ

และประกาศเกียรติคุณ

จากกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

 ๑.	 จา่สบิตร ีพรีะวตัร มณรีตัน์	และ	๒.	สบิเอก ณฐัพล วาฤทธิ์  
ได้กระทำความดีโดย	 การเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงให้รอดพ้นจาก 
การจมน้ำ	เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	เหตุเกิดที่จังหวัดน่าน	
	 ๓.	 นายสุตี กันมา	 ได้กระทำความดีโดยการเข้าช่วยเหลือ 
ตัวประกันจากคนร้าย	 เมื่อวันที่	 ๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 ในเหตุการณ์ 
คนรา้ยใชอ้าวธุปนืจีค้อผูใ้หญบ่า้น	บา้นปา่เปา้	หมูท่ี	่๑๑	ตำบลปากบวน	
อำเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย
	 ๔.	 นายสภุทัรพงศ ์จติรหลงั	ไดก้ระทำความดโีดย	การไลต่ดิตาม 
และจับกุมคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ได้	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 
เหตุเกิดที่จังหวัดตรัง	
	 ๕.	 นายบญุชอบ พนูรดิ	ไดก้ระทำความดโีดย	การเขา้ชว่ยเหลอื 
เด็กหญิงให้รอดพ้นจากการจมน้ำ	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 
เหตุเกิดที่จังหวัดสุรินทร์	

	 ๖.	 นางปรานยี ์มว่งสาร	ไดก้ระทำความดโีดย	การเขา้ชว่ยเหลอื 
ชาวบ้านที่หาปลาให้รอดพ้นจากการจมน้ำในคลอง	 เมื่อวันที่	 
๕	สิงหาคม	๒๕๕๙	เหตุเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์
	 ๗.	 นายไพโรจน์ วลากลาง	ได้กระทำความดีโดย	การช่วยเหลือ 
ผู้เสียหายให้พ้นจากภัยคุกคามของคนร้าย	เมื่อวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	 
๒๕๖๐	ในเหตกุารณค์นรา้ยขบัรถยนตเ์กง๋มาดว้ยกนั	๒	คนั	ทำการปาด 
และเบียดรถกระบะของผู้ เสียหายแล้วจะเรียกค่า เสียหาย	 
นายไพโรจน์ฯ	 ขับรถตามมาด้านหลัง	 และมีกล้องหน้ารถบันทึก 
เหตุการณ์ไว้	 และได้จอดรถเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าของรถผู้เสียหาย	 
เหตุเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และรักษา 
ผลประโยชนข์องหนว่ยงานและประเทศชาต	ิลดการทจุรติ	จนเปน็ทีย่อมรบั 
ของข้าราชการในหน่วยงาน
	 ๔.		นายพิษณุ มูลกะรัตน์	นายช่างโยธาอาวุโส	สังกัด	กรมโยธาธิการ 
และผงัเมอืง	ผลงานดเีดน่	คอื	เปน็ขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่	พ.ศ.	๒๕๕๕	และ 
เปน็ผูท้ีผ่ลกัดนัใหอ้าคาร	บก.หนว่ยงานในพระองค	์V904		อาคารทีจ่อดรถ	 
ร.ย.ล.	๔	ชั้น	อาคารภูษา	และโครงการก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่ง 
อัมพรสถาน	ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
	 ๕.	 นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และ 
ประชาสัมพันธ์	สังกัด	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ผลงานดีเด่น  
คือ	 เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 พ.ศ.๒๕๕๑	 และมีความมุ่งมั่นใน 
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร	เพื่อป้องกัน 
อุบัติภัย	 อุทกภัย	 และภัยทางธรรมชาติ	 ให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ลดการสูญเสีย
	 ๖.		นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์แลแผนงาน	 
สังกัด	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ผลงานดีเด่น	คือ	เป็นข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น	 พ.ศ.๒๕๕๔	 และมีความมุ่งมั่นในการนำหลักเกณฑ์ 
การบริหารบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้ในการวางแผน	 เพื่อยกระดับและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของ	อปท.	ให้เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
	 ๗.		นางอาภรณ์ วุฒิคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต	 สังกัด	 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ผลงานดีเด่น	 คือ	 
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 และผลักดันการก่อสร้าง 
ถนนหมายเลข	๔๑๐	และ	๔๑๘	ที่ชะลอการก่อสร้างนับ	๑๐	ปี	เนื่องจาก 
การก่อความไม่สงบ	 จนเกิดผลสำเร็จในขณะที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
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	 มหาดไทยสัง่คมุเขม้ทกุมาตรการ	ดแูลความปลอดภยัชว่งเทศกาล 
สงกรานต์	ย้ำยึดหลัก	๔	ห้าม	๒	ต้อง	เน้นบูรณาการและบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด	ภายใต้แนวคิด	“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย 
ทางถนน	 (ศปถ.)	 โดยความร่วมมือ 
ขอ ง ก ร ะท ร ว ง มห า ด ไ ท ย แล ะ 
หน่วยงานภาคีเครือข่าย	 ผ่านระบบ 
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการ 
จังหวัด	 กำชับทุกภาคส่วนขับเคลื่อน 
การสร้างความปลอดภัยทางถนน 
ตามแผนบูรณาการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
สงกรานต์	 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน	 
และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย 
อย่างยั่งยืน
	 โดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
มหาดไทย	ในฐานะประธานกรรมการ 
และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน	 ได้กล่าวว่า	 
รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแล 
ความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 
ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ	 ศูนย์อำนวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน	 (ศปถ.)	 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 
พ.ศ.	๒๕๖๐	ภายใตแ้นวคิด	“ขบัรถมนีำ้ใจ รกัษาวนิยัจราจร”	มุง่รณรงค ์
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	 และมีน้ำใจ 
แก่ผู้ร่วมใช้เส้นทาง	 ซึ่ง	พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 
ไดฝ้ากถงึผูใ้ชร้ถใชถ้นนใหป้ฏบิตัติามหลกั	“๔ หา้ม ๒ ตอ้ง” ไดแ้ก ่๔ หา้ม  
คือ ห้ามขับรถเร็ว ห้ามดื่มแล้วขับ ห้ามโทรแล้วขับ ง่วงห้ามขับ และ	 
๒  ตอ้ง  คอื  ตอ้งสวมหมวกกนันอ็ก  และตอ้งคาดเขม็ขดันริภยัทกุครัง้ที ่
เดินทาง สำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	 ซึ่งมีทั้งการ 

บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	 และรวมถึงการใช้บังคับตาม 
มาตรา	๔๔	ของ	คสช.	ทีบ่งัคบัใหค้าดเขม็ขดันริภยัทกุทีน่ัง่	และการกวดขนั 
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ	 และการคุมเข้มผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ	 รวมถึง 
การจัดตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และตรวจจับความเร็ว	 ซึ่งจะ 
บรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนนได้	 ต้องอาศัยความร่วมมือ 

จากประชาชนและผู้ ใช้รถใช้ถนน 
ทุกคน	โดยขับรถอย่างมีวินัย	 เคารพ 
กฎหมายจราจร	และมนีำ้ใจตอ่ผูร้ว่มใช ้
เสน้ทาง		นอกจากนีก้ระทรวงมหาดไทย 
ยงัไดก้ำชบัใหพ้ืน้ทีม่กีารกำหนดพืน้ที ่
เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัยและ 
ปลอดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์(Zoning)	 
รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
สวดมนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
อีกด้วย	 โดยกำชับให้ทุกจังหวัด 
เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัย 
ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่	 
โดยเฉพาะสถานที่จัดงานเทศกาล 
สงกรานต์ที่เน้นย้ำให้ดูแลเป็นพิเศษ	 
มกีารตัง้ดา่นตรวจและจดุบรกิารตาม 
เส้นทางต่างๆ	 รวมทั้งประสานชุม
ชนให้ช่วยกันใช้มาตรการทางสังคม 

ในรูปแบบ	 “การตั้งด่านชุมชน” เพื่อเพิ่มความระมัดระวังและดูแล 
ความปลอดภยัในระดบัพืน้ที	่และประสานการทำงานรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย	 
พร้อมขอความร่วมมือสื่อต่างๆ	 ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ทางถนนร่วมกัน	
	 ทั้งนี้	การเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้	กระทรวงมหาดไทย 
ได้เชิญชวนประชาชนร่วมกันรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์	 ภายใต้แนวคิด	 
“สงกรานตแ์บบไทย ใชน้ำ้อยา่งรูค้ณุคา่ ทกุชวีาปลอดภยั” ดว้ยการเลน่น้ำ 
อย่างประหยัด	 และถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามที่ควรอนุรักษ์เชิง 
สร้างสรรค์อีกด้วย  

มหาดไทยสั่งคุมเข้มทุกมาตรการ 

ดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

ย้ำยึดหลัก ๔ ห้าม ๒ ต้อง เน้นบูรณาการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

  ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์
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 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 
เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวา	 โดยมี 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มการประชมุ	ประกอบดว้ย	กรมโยธาธกิารและ 
ผังเมือง	 กรมการปกครอง	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 กรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย	 หน่วยงานทหาร	 กรมชลประทาน	 กรมเจ้าท่า	 
กรมวิชาการเกษตร	และกรุงเทพมหานคร	
	 การประชุมในครั้งนี้	 สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาล	 โดยรองนายก- 
รัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)	ในฐานะประธานคณะกรรมการ 
อำนวยการบรูณาการเพือ่แกไ้ขปญัหาผกัตบชวา	ไดม้นีโยบายและขอ้สัง่การ 
ในการแกไ้ขปญัหาผกัตบชวาใหเ้กดิความยัง่ยนื	โดยมอบหมายใหก้ระทรวง 
มหาดไทยสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่ 
อยา่งตอ่เนือ่งภายหลงัจากทีไ่ดด้ำเนนิการตามมาตรการเกบ็ใหญท่ัว่ประเทศ 
ไปแลว้กวา่	๗	ลา้นตนั	โดยในทีป่ระชมุ พลเอก อนพุงษ ์เผา่จนิดา รฐัมนตร-ี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาผักตบชวา	 
โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล	 
ซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง	 เพราะเป็นปัญหาสำคัญและผักตบชวามีการ 
ขยายพนัธุไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็	ดงันัน้การแกไ้ขปญัหาจงึตอ้งมกีารตดิตามแกไ้ข 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	 โดยอาศัยกลไกในพื้นที่	 คือ	 จังหวัด	 
อำเภอ	ท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน	โดยภาครัฐทำหน้าที่ให้การ 
สนับสนุนเสริมศักยภาพความพร้อม	 เช่น	 การจัดสรรเรือท้องแบนติด 
เครื่องยนต์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งน้ำในพื้นที่อย่าง 
เพียงพอ

	 นอกจากนี	้ยงัมอีกีมาตรการสำคญัทีจ่ะนำมาใชใ้นการแกไ้ขปญัหา	 
คอื	การจดัตัง้	“ชมรมคนรมินำ้”	ในทกุพืน้ทีท่ีม่แีหลง่นำ้เพือ่ชว่ยเฝา้ระวงั 
ไม่ให้ปริมาณผักตบชวาสะสมจนเกิดปัญหา	 โดยกำหนดกรอบแนวทาง 
ปฏบิตัทิีช่ดัเจน	มผีูน้ำชมุชน	ทอ้งถิน่	ทอ้งที	่เขา้รว่มดำเนนิการ	ซึง่กระทรวง 
มหาดไทยมีเป้าหมายจัดตั้งชมรมให้แล้วเสร็จทั่วประเทศภายในเดือน 
เมษายนนี้	
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้ง	เรง่สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจดว้ยการใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน 
ให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบของผักตบชวาที่จะมีต่อชุมชน	 และให้ 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไก “พลังประชารัฐ”	 โดยเน้นสร้างความ 
ร่วมมือและจิตอาสาจาก	 “เซลล์เล็กๆ” ที่อยู่ในพื้นที่มาช่วยกันกำจัด 
ผักตบชวาในพื้นที่ของตนเอง	ซึ่งถือเป็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน		

มหาดไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาผักตบชวาย้ำใช้ “เซลล์เล็กๆ ในพื้นที่” 

เป็นพลังประชารัฐ พลังชุมชน กำจัด เฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

บ ำ บั ด ทุ ก ข์ บ ำ รุ ง สุ ข  
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	 ด้วยในระหว่างวันที่	 ๑๓	 –	 ๑๗	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 เป็นช่วง 
เทศกาลสงกรานต์	 ซึ่งสถานที่ต่างๆ	 ในหลายพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรม 
งานประเพณเีพือ่เฉลมิฉลองในชว่งดงักลา่ว	อาท	ิสถานบรกิาร	สถานบนัเทงิ	 
และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม	 ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการ 
จำนวนมาก	 เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชน	ปอ้งกนัอบุตัเิหต	ุการทะเลาะววิาท	หรอืการกระทำอืน่	ๆ 	ทีเ่ปน็ 
การฝ่าฝืนกฎหมาย	 กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนิน 
มาตรการควบคุมสถานบริการ	 สถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน 
ลกัษณะทีค่ลา้ยกบัสถานบรกิาร	และสถานทีป่ระกอบธรุกจิโรงแรมในชว่ง 
เทศกาลสงกรานต์	๒๕๖๐	โดย	นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวง 
มหาดไทย	 ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย	 ได้เปิดเผยถึงมาตรการ 
ดังกล่าวว่าประกอบไปด้วย
 ๑.  การจดัชดุเจา้หนา้ทีบ่รูณาการรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
ลงพื้นที่กวดขันตรวจตราสถานบริการ	 สถานประกอบการในลักษณะ 
ที่คล้ายกับสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายสถานบริการและคำสั่ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	
 ๒. ใหเ้ขม้งวดในเรือ่งการกำหนดวนัเวลาเปดิ - ปดิสถานบรกิาร  
อายุของผู้เข้าไปใช้บริการ	ต้องมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า	๒๐	ปีบริบูรณ์เข้าไป 
ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ	 ควบคุมมิให้มีการนำอาวุธเข้าไป 

กระทรวงมหาดไทยสั่งคุมเข้มช่วงสงกรานต์

กวดขันสถานบริการและโรงแรมทั่วประเทศ ป้องกันอาชญากรรมและ
ดูแลความปลอดภัยในทุกพื้นที่

   ม ห า ด ไ ท ย ห ม า ย ด่ ว น

ในสถานบริการ	รวมถึงป้องกันมิให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	 
ยาเสพตดิ	ตลอดจนใหร้ะมดัระวงัในเรือ่งของความปลอดภยั	เชน่	การจดุพล	ุ 
ดอกไม้ไฟ	หรืออื่นๆ	ที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้	หรือเกิดอุบัติเหตุได้	
 ๓. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการและ 
ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการควบคุมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดงานรื่นเริง	 หรืองานประเพณี	 เช่น	 การห้ามขายและห้ามบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่กำหนด	 หรือห้ามขายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า	๒๐	ปีบริบูรณ์	เป็นต้น
	 ส่วนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าไปใช้บริการ 
โรงแรมหรอืทีพ่กัทีอ่ยูใ่นอำนาจหนา้ทีข่องกระทรวงมหาดไทยนัน้	ไดก้ำชบั 
ให้ทุกพื้นที่ดูแลโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ	 โดยให้นายทะเบียน 
โรงแรมกำชับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง 
เคร่งครัด	 และต้องจัดทำบัตรทะเบียนผู้พักให้ตรงตามจริง	 เพื่อป้องกัน 
การกอ่อาชญากรรมและการมัว่สมุในเขตโรงแรม	โดยกระทรวงมหาดไทย 
ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน	 
สถานประกอบการ	 และสถานบริการในพื้นที่ให้ทราบและปฏิบัติตาม 
มาตรการดงักลา่ว	เพือ่เปน็การปอ้งกนัเหตอุาชญากรรมหรอือบุตัเิหตตุา่งๆ	 
ที่อาจจะเกิดในช่วงวันหยุดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์	
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 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	เปิดเผยถึง 
กรณีการมีข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับ 
การดำเนินการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่วัดขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง	 โดยเห็นว่าโครงการที่วัดขอรับเงินอุดหนุนนั้น	 
ไม่ใช่ภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ 
วดัยงัไมม่รีะเบยีบหลกัเกณฑ	์หรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัระบบการจดัซือ้จดัจา้ง	 
และการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งอาจนำไปสู่ช่องทางในการทุจริตได้	 
ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้ชะลอการตั้งงบ 
สนับสนุนวัดไว้ก่อน	 และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วย 
เงนิอดุหนนุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	พ.ศ.	๒๕๕๙	ซึง่มผีลบงัคบัใชไ้ป 
เมือ่วนัที	่๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๙	และไดแ้จง้ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ดำเนินการใช้จ่ายงบอุดหนุนของท้องถิ่นสนับสนุนวัดได้แล้วนั้น	ในขณะนี้ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่	 ๗	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 ที่ผ่านมาว่า	 มหาเถรสมาคมได้มีประกาศ 
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนวัดที่ได้รับจากองค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้	เพือ่ใหก้ารดำเนนิการขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณเพื่ออุดหนุนวัดในด้านต่างๆ	 
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	
	 กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งทุกจังหวัดให้เน้นย้ำองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงนิอดุหนนุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	พ.ศ.	๒๕๕๙	และใหป้ระสาน 

กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทาง

การใช้จ่ายงบอุดหนุน อปท.

สนันสนุนวัด ย้ำให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
และประกาศมหาเถรสมาคม

ร อ บ รั้ ว ม ห า ด ไ ท ย    

วัดในเขตพื้นที่ดำเนินการตามประกาศมหาเถรสมาคมในการใช้จ่ายเงิน 
อุดหนุนวัดที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเคร่งครัดด้วย	ซึ่งมี 
สาระสำคญัสรปุได้	ดงันี	้๑) ใหว้ดัทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุ กอ่นดำเนนิการจะ 
ตอ้งปดิประกาศเพือ่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ ๒) มกีารกำหนด 
วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
อยา่งชดัเจน โดยวธิตีกลงราคา หรอื วธิคีดัเลอืก ๓) ใหว้ดัตัง้คณะกรรมการ 
จดัหาพสัด ุหรอืคณะกรรมการดำเนนิการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ๔) การใชจ้า่ย 
เงนิตอ้งมหีลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ เชน่ ใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืใบสำคญั 
รับเงิน เป็นต้น ๕) การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุตามโครงการ 
หรือกิจกรรม ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป วัดจะต้องทำ 
หนงัสอืสญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงไวก้บัผูข้าย/ผูร้บัจา้งไวเ้ปน็หลกัฐาน  
และ ๖) วดัตอ้งรายงานผลการดำเนนิการ พรอ้มรายงานการใชจ้า่ยเงนิ  
และสำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นให้ผู้ให้เงินอุดหนุน 
ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และพร้อมส่งคืน 
หากมีเงินเหลือจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
											ทั้งนี้	แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว	 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ 
ขอรับเงินอุดหนุนมีระเบียบ	ข้อบังคับ	หลักเกณฑ์	หรือวิธีปฏิบัติเพียงพอ 
ที่จะนำเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้ 
อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ	และหากหนว่ยงานทีข่อรบัเงนิอดุหนนุ 
ไม่มีหลักฐานแสดงในเรื่องดังกล่าว	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ 
พิจารณาไม่จัดตั้งงบประมาณหรือเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงาน 
ดังกล่าวได้	 รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์	 ระเบียบ	 และวิธีการ 
ดำเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน		

6 จดหมายข่าวมหาดไทย จดหมายข่าวมหาดไทย  7



จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย เป็นวารสารรายปักษ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบายและผลงานของกระทรวงมหาดไทย 

และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

จัดทำโดย กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๔๑๓๑-๒ โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๓๐๒๙ www.moi.go.th


