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	 ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ผู้ว่าราชการ- 
จงัหวดัเปน็ผูร้บัผดิชอบหลกัในการบรหิารงานแบบบรูณาการสว่นราชการ	 
ภาคเอกชน	 และประชาชนในพื้นที่	 เพื่อร่วมกันพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
จังหวัด	 (area-based)	นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 
เปิดเผยว่าขณะนี้ส่วนราชการด้านการวางแผนพัฒนาและกระทรวง 
มหาดไทยกำลังอยู่ระหว่างการเสนอรัฐบาลให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบ 
และกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็น 
ฉบับเดียวกัน	ซึ่งมีโครงสร้าง	กลไก	อำนาจหน้าที่สอดคล้องเชื่อมโยงแผน 
พัฒนาพื้นที่ทุกระดับ	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 -	 ให้ส่วนราชการในพื้นที่ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งให้มีผู้แทนภาคประชาชนใน 
รูปคณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาตำบล	 แผนพัฒนาอำเภอ	 
แผนพัฒนาจังหวัด	 และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นแผนเดียวกัน	 (one	 
plan)	 -	 ให้มีการแบ่งพื้นที่เพื่อการพัฒนาประเทศออกเป็น	 ๖	 ภาค	 
-	 แผนพัฒนาทุกระดับจะประกอบด้วยปัญหาและความต้องการใน 
การพฒันาและแกไ้ขปญัหาของพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการจดัลำดบัความสำคญัและ 
ความต้องการไว้แล้ว	 (priority)	ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ 
จังหวัด	กลุ่มจังหวัด	และงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(area- 
based)	และ	-	ใช้แผนพัฒนาภาคเป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมาย 
และความต้องการด้านพัฒนาพื้นที่ของภาคที่ต้องมีความเชื่อมโยงกัน 
ในระดบัภมูภิาคและ/หรอืระหวา่งประเทศ	เพือ่ใหส้ว่นราชการระดบักรม	 
และกระทรวง	 (function)	 นำไปจัดทำเป็นแผนงานขอรับงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ

	 สำหรับการบริหารงานตามรูปแบบข้างต้น	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 
นายอำเภอ	 รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จะเป็นผู้มี 
บทบาทสำคัญ	 กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการ 
ตามแนวทางการดำเนินงาน	ดังนี้	
	 ๑.	 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดันอ้มนำหลกัการทรงงานและยทุธศาสตร์ 
พระราชทานในเรื่องเข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา	 มาเป็นหลักคิดและใช้ใน 
การบริหารงานแบบบูรณาการ	 โดยมองสภาพปัญหาหรือบริหารงาน 
แบบองคร์วม	ไมแ่ยกสว่น	คำนงึถงึองคป์ระกอบทีซ่บัซอ้น	และปจัจยัภายใน- 
ภายนอกทุกมิติ	ทั้งด้านภูมิศาสตร์	ภูมิสังคม	จุดเด่น/จุดด้อยของจังหวัด	 
เพื่อนำมาพัฒนาให้จุดเด่นเข้มแข็ง	 หรือแก้ไขปัญหาจุดด้อยอย่าง 
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน	 และเปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ 
ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ 
พืน้ทีด่ว้ย	ซึง่มขีอ้พจิารณา	ประกอบดว้ย	-	พืน้ทีท่ีม่จีดุเดน่ดา้นภมูปิระเทศ 
เหมาะแก่การพัฒนาเป็นเส้นทางหรือสถานีขนส่งทางน้ำ	 ทางทะเลหรือ 
ทางอากาศ	 หรือมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ	 หรือสภาพอากาศดี	 
อาจพิจารณาเสนอข้อมูลให้หน่วยงานส่วนกลางเข้ามาใช้พื้นที่ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดหรือภูมิภาคระหว่างประเทศ	 หรืออาจ 
พิจารณาใช้งบประมาณจังหวัดหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น	 สร้างสิ่ง 
อำนวยความสะดวก	เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ	-	พื้นที่ที่มีจุดเด่นด้าน 
การผลติสนิคา้พืน้เมอืงหรอืผลติภณัฑ์	OTOP	หรอืเปน็แหลง่ผลติอาหาร/ 
ผลไม้ที่มีชื่อเสียง	 ให้ร่วมกันหาแนวทางต่อยอดนำสินค้านั้นออกสู่ตลาด 
วงกวา้งขึน้	-	พืน้ทีบ่างแหง่ทีย่งัไมเ่หน็จดุเดน่ชดัเจน	ใหพ้ยายามเสรมิสรา้ง 
เรื่องราวหรือตำนานหรือจุดดึงดูดของพื้นที่	 ให้นักท่องเที่ยวรู้จัก	หรือนำ 
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พื้นที่ที่มีจุดเด่นมาต่อยอดเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่ยังไม่มีจุดเด่น	 เน้นสร้าง	 
“ดาวเด่น”	 ของสินค้า	 หรือจุดเด่นในพื้นที่ให้เชื่อมโยงหลายพื้นที่เป็น 
เครือข่ายภายในจังหวัด	 กลุ่มจังหวัด	 หรือระดับภูมิภาค	 รวมทั้งสร้าง 
กระแสประชาสมัพนัธแ์ละดงึดดูผูบ้รโิภคมาสูจ่งัหวดั	-	การจดังานเทศกาล	 
งานรืน่เรงิหรอืมหกรรมตา่งๆ	เพือ่ใหเ้กดิการดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วในชว่งทีม่ ี
การเกบ็เกีย่วพชืผลการเกษตรหรอืชว่งมผีลไมต้ามฤดกูาล	หรอืการจดังาน 
ตามเทศกาลและประเพณ	ีแลว้สอดแทรกสนิคา้เดน่	อาหารดงั	ของทีร่ะลกึ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด	
	 ๒.	 ให้จังหวัดพิจารณาใช้คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ 
บูรณาการ	 (กบจ.)	 หรือคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย 
สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด	(คสป.)	คณะใดคณะหนึ่ง	ทำหน้าที่เป็น 
คณะกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาตามยทุธศาสตรจ์งัหวดัแบบบรูณาการ	 
(IPSDC	 -	 Integrated	Provincial	 Strategy	Delivery	 Committee)	 
โดยกำหนดให้ประชุมอย่างน้อยเดือนละ	 ๑	 ครั้ง	 เพื่อทำหน้าที่คิดค้น 
และร่วมกันค้นหาวิธีการ	“ขับเคลื่อน”	การบริหารงานต่างๆ	ตามข้อ	๑.	 
ให้เกิดผลสำเร็จ
	 ๓.	จังหวัดที่รัฐบาลกำหนดพื้นที่รองรับนโยบายพิเศษหรือมี 
จุดหมายสำคัญอยู่แล้ว	เช่น	กลุ่มจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 
(EEC)	จงัหวดัเขตเศรษฐกจิพเิศษ	จงัหวดัทีม่แีหลง่มรดกโลก	จงัหวดัเมอืง 
ท่องเที่ยวห้ามพลาด	 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาตาม 
พระราชดำริฯ	 เป็นต้น	ต้องนำจุดเด่นหรือจุดแข็งของจังหวัดมาขยายผล 
หรือต่อยอดเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้เกิดการสร้างงาน	สร้างอาชีพ	 และ 
รายได้ให้กับประชาชน	
	 ๔.	จังหวัดที่มีปัญหาเฉพาะในบางด้าน	 เช่น	 ปัญหาสาธารณภัย 
ตามฤดกูาล	ปญัหาชมุชนแออดั	ปญัหาสิง่แวดลอ้ม	ปญัหาบกุรกุทีส่าธารณะ 
ประเภทต่าง	ๆ	ยาเสพติด	การหลบหนีเข้าเมือง	ฯลฯ	ให้คณะกรรมการ	 

IPSDC	ดำเนนิการจดัทำแผนการแกไ้ขปญัหาไวโ้ดยเฉพาะ	และตอ้งคำนงึถงึ 
การวางพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวของจังหวัดโดยบรรจุไว้ในแผน 
พัฒนาพื้นที่เป็นกรณีพิเศษ	 และต้องมีรายละเอียดการถอดบทเรียนจาก 
ปัญหาลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่	 หรือนำกรณีศึกษา	 (case	 study)	 
จากแหล่งอื่นๆ	มาประยุกต์ใช้	
	 ๕.	 ในพื้นที่ที่ประชาชนมีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ 	 
ศาสนา	 วัฒนธรรมท้องถิ่น	 แล้วมีกลุ่มคนพยายามสร้างเงื่อนไขให้เกิด 
ความขัดแย้ง	 จะต้องดำเนินการทุกวิถีทางตามกฎหมายให้เกิดความ 
ร่วมมือจากประชาชนกับภาครัฐในการร่วมกันแก้ไขปัญหา	และเชิญชวน 
ภาคประชาสังคมร่วมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน	 ผ่านสื่อศิลปะการแสดง	 
การละเล่น	 ดนตรี	 กีฬา	 ที่ผสมผสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นในบริบท	 
“พหุวัฒนธรรม”	 เพื่อสร้างการยอมรับและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	 
พร้อมเฝ้าระวังการปล่อยข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่างๆ
	 ๖.	 ให้จังหวัดพิจารณาใช้งบประมาณจังหวัด	 กลุ่มจังหวัด	 และ 
งบประมาณภาคทั้ง	 ๖	 ภาค	 งบอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น	 
งบประมาณช่วยเหลือสังคม	(CSR)	ของภาคเอกชน	และแหล่งสนับสนุน 
อืน่	ๆ 	ใหค้รอบคลมุแผนพฒันาพืน้ทีต่ามยทุธศาสตรข์องจงัหวดั	เพือ่ใหเ้กดิ 
โอกาสความเจริญเติบโต	 และความสุขมวลรวมที่สามารถวัดค่าดัชนีทาง 
สถิติได้	 และต้องใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบด้วยความ 
โปร่งใส
	 ๗.	 เพื่อสร้างสภาวะการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกันทุก 
ภาคส่วน	ให้คณะกรรมการ	IPSDC	อาจแต่งตั้งคณะทำงานย่อย	เพื่อให้มี 
เจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตามยุทธศาสตร ์
จังหวัดแต่ละด้าน
	 ทั้งนี้	หากจังหวัดมีตัวอย่างความสำเร็จ	หรือข้อเสนอแนะ/ปัญหา 
อุปสรรคใด	 ๆ	 ให้รายงานมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อให้เกิดความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 
ยั่งยืน	ต่อไป		
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	 ตามทีส่มเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานแนวทางการศกึษาของ 
เด็กและเยาวชนให้ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ร่วมกันสืบสานพระราช- 
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ ๙	เรื่อง	การศึกษาและการสร้างคนดี	มีคุณธรรม	ซึ่งมีหน่วยงาน 
ต่างๆ	น้อมนำพระราชกระแสไปยึดถือปฏิบัติหลายแห่งนั้น	
 นายกฤษฎา บญุราช	ปลดักระทรวงมหาดไทย	เปดิเผยวา่	ในสว่น 
ของกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด	 (กศจ.)	 ร่วมน้อมนำ 
พระบรมราโชวาท	 พระบรมราโชบาย	 และพระราชกระแสของ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เกี่ยวกับการศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรม	 
โดยมุ่งเน้นไปที่เด็กนักเรียนและเยาวชน	 ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
หรือสถานศึกษา	 โดยให้ทุกจังหวัดกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทาง 
การศกึษา	นอ้มนำพระบรมราโชบายไปสูก่ารขบัเคลือ่นปฏบิตัใิหบ้รรลผุล 
เป็นรูปธรรม	โดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด	(กศจ.)	 
ในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการร่วมกันในลักษณะ	“ประชารัฐ”	ภายใต้ 
โครงการตา่งๆ	อาท	ิการจดัคา่ยคนรุน่ใหมใ่ฝค่า่นยิม	คา่ยคณุธรรมจรยิธรรม	 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน	 การคัดเลือกและจัด 
กิจกรรมยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 การประกวด 
สือ่สรา้งสรรคต์า่งๆ	และการจดัการศกึษาแบบมสีว่นรว่มระหวา่งบา้น	วดั	 
และโรงเรียน	หรือ	“บวร”	เป็นต้น
	 นอกจากนี	้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมายรองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
และหัวหน้าส่วนราชการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเยี่ยมเยียนสถานศึกษา 
ทุกแห่งในพื้นที่ตามความเหมาะสม	 เพื่อถ่ายทอดนโยบายเกี่ยวกับ 
การดำเนินการขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายดังกล่าว	 และเน้นการ 
ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง	 โดยพิจารณา 
จดักจิกรรม	เชน่	การพบปะพดูคยุหนา้เสาธง	หรอืในสถานทีอ่ืน่ทีเ่หมาะสม 

  สิ ง ห์ ส่ ง ข่ า ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ในเรื่องการสร้างเด็กดีมีคุณธรรมไปเป็นแนวทาง
ในการบ่มเพาะเยาวชนของชาติให้ต่อเนื่องภายใต้กลไกประชารัฐ

ให้น้อมนำพระราชปณิธานของ

ของสถานศึกษา	 เพื่อมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้ซึมซับและ 
ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา	ซึ่งนอกจากจะทำให้เด็ก	 เยาวชน	 
และนักเรียนเป็นคนเก่งแล้ว	 ยังต้องมุ่งเน้นให้เป็นคนดีควบคู่คุณธรรม 
และความมีระเบียบวินัย	 รู้จักการเคารพสิทธิในการอยู่ร่วมกันของคน 
หมู่มากด้วย	 เช่น	 ฝึกการเข้าแถวซื้ออาหาร	 การผลัดเปลี่ยนเวรทำความ 
สะอาดห้องเรียน	การเข้าแถวต่อคิวในการใช้บริการห้องสมุด	เป็นต้น	
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	 เมื่อวันที่	๑๙	-	๒๐	มิถุนายน	๒๕๖๐	ที่ผ่านมา	สำนักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย	 ได้จัดกิจกรรม	 “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
พระราชทานกระทรวงมหาดไทย”	 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย	 (ส่วนกลาง)	 ได้ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
พระราชทาน	 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช โดยกิจกรรมมีวิทยากร/ครูฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
จากกรมการพัฒนาชุมชน	 ที่ผ่านการฝึกอบรมตาม	“โครงการจิตอาสา 
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”	ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มาเป็น 
ผู้ถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	 ๗	 แบบ	 ได้แก่	 
๑. ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil	 ซึ่งเป็นดอกไม้ทรงโปรดของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ที่พระราชทานแก่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	 อยู่เสมอ	 เมื่อครั้งยังทรง 
ศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	 ดอกดารารัตน์นิยมใช้ 
มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักเพื่อสื่อว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน	 และยัง 
หมายถึงเกียรติยศ	 ความกล้าหาญ	 เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง	 
๒. ดอกกหุลาบ	เปน็สญัลกัษณแ์หง่ความรกัอนับรสิทุธิ	์แทนความจงรกัภกัด ี
ของทวยราษฎร์ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	และเพื่อแสดงความอาลัย 
เป็นครั้งสุดท้าย	๓. ดอกพุดตาน	 เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและ 
ความอดุมสมบรูณ	์เปน็การระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุและพระราชกศุล 
อุทิศถวายครั้งสุดท้าย	๔. ดอกกล้วยไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง	 
ความรัก	และความสง่างาม	เปรียบดังพระราชกรณียกิจนานัปการที่ขจร 
ขจายไปทั้งแผ่นดินไทย	 ตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก	๕. ดอกลิลลี่  
แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับดอกกุหลาบสีขาว	 ดอกลิลลี่ 
สขีาวยงัสือ่ถงึความซือ่สตัย	์เทดิทนู	และความจงรกัภกัด	ีและความสำนกึใน 

ร อ บ รั้ ว ม ห า ด ไ ท ย    

พระมหากรณุาธคิณุเปน็ลน้พน้	๖. ดอกชบาทพิย	์เปน็ดอกไมท้ีส่รา้งสรรค ์
ขึน้เพือ่สือ่ถงึการดบัสญูและความเปน็ทพิย์	เปน็การแสดงความอาลยัเปน็ 
ครัง้สดุทา้ย	และ	๗. ดอกชบาหน	ูเปรยีบเสมอืนความอาลยัในการสญูเสยี 
ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า	 เป็นสัญลักษณ์ที่แทนดวงใจไทยทุกดวงในการ 
น้อมส่งเสด็จในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
	 ส่วนความคืบหน้าในส่วนภูมิภาคนั้น	 ขณะนี้ทุกจังหวัดได้เตรียม 
ความพรอ้มในการดำเนนิการแลว้	เชน่	การกำหนดสถานทีจ่ดัพธิ	ีการเตรยีม 
การจดัทำซุม้ถวายดอกไมจ้นัทน	์หรอืการประดบัภาพพระบรมฉายาลกัษณ ์
ของจังหวัดและอำเภอ	เป็นต้น	ส่วนการจัดทำดอกไม้จันทน์นั้น	ส่วนที่ ๑  
ดอกไม้จันทน์สำหรับเป็นตัวแทนจังหวัดและอำเภอ	จำนวน	๘๗๘	ช่อ	 
ได้กำหนดให้จังหวัดออกแบบและจัดทำโดยมีต้นแบบเป็นดอกไม้ประจำ 
จังหวัดที่มีความเหมาะสม	กำหนดขนาดความกว้าง	๒๑	-	๒๔	ซม.	และ 
สูง	๓๕	-	๔๕	ซม.	พร้อมป้ายชื่ออำเภอ/จังหวัด	เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ 
ทีม่ใีนพืน้ที	่หรอืวสัดดุดัแปลงตามแนวทางหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๐	 และ	 ส่วนที่ ๒  
ดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
ในพื้นที่	 กรมการพัฒนาชุมชน	 ได้คัดเลือกผู้มีความชำนาญ	 มีทักษะ 
พื้นฐานในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	 จังหวัดละ	 ๒	 คน	 เข้ารับการ 
ฝึกสอนตาม	“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”  
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อเป็นครูต้นแบบถ่ายทอดให้กับทีมวิทยากร 
ของจงัหวดั	ซึง่ขณะนีข้ยายผลไปแลว้ทัง้	๗๖	จงัหวดั	ปจัจบุนัมคีรตูน้แบบ 
จำนวน	 ๑๘๔	 คน	 มีวิทยากรกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์พร้อมอุปกรณ	์ 
จำนวน	๓,๓๓๕	คน	มกีารเชญิชวนกลุม่พลงัมวลชน	ประชาชน	และจติอาสา	 
เข้าร่วมการฝึกสอนและร่วมทำดอกไม้จันทน	์ ไม่น้อยกว่า	 ๑.๒	 ล้านคน	 
คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	๒๕๖๐		

เผยความคืบหน้าการจัดเตรียม

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ

พร้อมจัดกิจกรรมร่วมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

มหาดไทย
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	 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด	 และ 
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ	 รวมทั้งขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครและ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	 เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นต่อ 
คำถาม	 ๔	 ข้อของนายกรัฐมนตรี	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๒	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 
เป็นต้นมาและได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้ร่วมแสดง 
ความคดิเหน็เพิม่ทัง้ทีห่า้งสรรพสนิคา้หรอืจดุบรกิารเคลือ่นทีต่า่ง	ๆ 	ทำให ้
ประชาชนมีความสะดวกในการร่วมแสดงความเห็นและตอบคำถาม 
ได้มากขึ้นนั้น	นายกฤษฎา บุญราช	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	เปิดเผยว่า	 
ภาพรวมหลังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม	 
๔	 ข้อของนายกรัฐมนตรีผ่านช่องทางต่างๆ	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	 โดยยอดสะสมผู้เดินทางมาแสดงความคิดเห็น 
และตอบคำถาม ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ครบ ๑๐ วันแรก)  
มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๒๐,๘๐๔ คน จังหวัดที่มีผู้แสดงความคิดเห็น 

มากที่สุด	๓	อันดับแรก	คือ	จังหวัดอุบลราชธานี	๒๗,๘๔๓	คน	ขอนแก่น	 
๒๐,๖๕๘	คน	และสกลนคร	๑๖,๖๕๘	คน	ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
จะดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นและคำตอบจัดส่งไปที่จังหวัด	 เพื่อให้ 
คณะทำงานกลัน่กรองสรปุผลการตอบคำถามและการแสดงความคดิเหน็ 
ระดับจังหวัดทำการประมวลผล	 โดยแบ่งเป็นส่วนที่แสดงความคิดเห็น 
เพื่อแยกเป็นประเด็นย่อยได้	และส่วนที่ให้เลือกคำตอบใช่หรือไม่	แล้วจึง 
จัดส่งมาที่กระทรวงมหาดไทยประมวลและสรุปภาพรวมกระทรวง	 
เพื่อจัดส่งข้อมูลไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป	 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 
ไม่เกิน	๗	วัน	
	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 เนื่องจากขณะนี้ยัง 
ไม่มีการกำหนดวันปิดรับฟังความคิดเห็นและคำตอบต่อ	 ๔	 ข้อคำถาม 
ของนายกรฐัมนตรจีากประชาชน	กระทรวงมหาดไทยจงึขอเชญิชวนพีน่อ้ง 
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีได้ 
ทกุวนั	ตัง้แตเ่วลา	๐๘.๓๐	–	๑๖.๓๐	น.	ณ	ศนูยด์ำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย	 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด	 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ	 ศูนย์บริการประชาชน	 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร	ี (๑๑๑๑)	 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
กรงุเทพมหานคร	ศนูยบ์รกิารประชาชนสำนกังานเขตทกุเขต	ศนูยบ์รกิาร- 
รว่มจงัหวดั	(One	Stop	Service)	และจดุบรกิารดว่นมหานคร	(Bangkok	 
Express	Service)	

กว่า ๒.๒ แสนคน

มีประชาชนร่วมตอบคำถามแล้ว

มหาดไทยสรุปผลผู้มาแสดงความคิดเห็น
ประเด็นคำถาม ๔ ข้อของนายกรัฐมนตรี 

  ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์๑๐ วันแรก
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สิ ง ห์ ส่ ง ข่ า ว    

	 ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการป้องกันและ 
ปราบปรามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง	 
แตเ่นือ่งจากสถานการณใ์นปจัจบุนัยงัมกีลุม่บคุคลหรอืขบวนการแสวงหา 
ผลประโยชน์จากการลักลอบนำพาขนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาใน 
ราชอาณาจกัรโดยผดิกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกบัประเทศเพือ่นบา้น	 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ของชาต	ินายกฤษฎา บญุราช ปลดักระทรวงมหาดไทย	กลา่ววา่	เพือ่เปน็ 
การปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนษุยแ์ละการลกัลอบนำพาคนตา่งดา้ว 
เขา้มาในราชอาณาจกัรไทยโดยผดิกฎหมาย	กระทรวงมหาดไทยจงึสัง่การ 
ให้กรมการปกครองและจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ	ดังนี้	
	 ๑.	 ให้กรมการปกครองแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษของกรม- 
การปกครอง	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการสืบสวน 
สอบสวนในทางลึกร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	 รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน	 
พร้อมเฝ้าระวัง	 ติดตามพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว	 และ/หรือ 
ดำเนินการเข้าจับกุม	โดยให้เน้นพิเศษพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนไทย 
กับประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 แม่ฮ่องสอน	 
กาญจนบุรี	ตาก	ประจวบคีรีขันธ์		สตูล	และสงขลา	เป็นต้น	
	 ๒.	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ 
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด	 เพื่อกำหนด 
มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรม	 
รวมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยช่วยกันสอดส่องติดตามและ 
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วย	หากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไป 

ยุ่งเกี่ยวกับหรือสนับสนุนขบวนการค้ามนุษย์	 หรือการลักลอบนำ 
คนตา่งดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย	จะตอ้งถกู 
ลงโทษทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญา	
	 ๓.	 ให้จังหวัดกำชับนายอำเภอดำเนินการควบคุม	 กำกับดูแล 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ	 ปลัดอำเภอ 
ฝ่ายความมั่นคง	 และปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร	 รวมทั้งสมาชิก 
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัด	 เพื่อมิให้ใช้อำนาจหน้าที่ไปเกี่ยวข้องกับ 
ขบวนการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทะเบียนราษฎร์เกี่ยวกับ 
การเพิ่มชื่อของคนต่างด้าวในการสวมตัวระหว่างคนต่างด้าวเก่ากับ 
คนต่างด้าวใหม่	 และการรับรองตัวบุคคลอันเป็นเท็จ	 เป็นต้น	 รวมทั้ง 
ให้นายอำเภอกำชับกำนัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 หรือพนักงาน 
ปกครองท้องที่	 ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด	 
โดยเฉพาะการรับรองตัวบุคคลต่างด้าวโดยทุจริต	 และให้ใช้การเฝ้าระวัง 
และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นประเด็นสำคัญในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของกำนัน	ผู้ใหญ่บ้านด้วย	
	 ๔.	 ในกรณีที่จังหวัดและ/หรืออำเภอ	 ไม่สามารถดำเนินการกับ 
กลุม่ขบวนการคา้มนษุยห์รอืลกัลอบนำคนตา่งดา้วเขา้มาในราชอาณาจกัร 
โดยมิชอบด้วยกฎหมายในระดับพื้นที่ได	้ ให้รายงานกระทรวงมหาดไทย 
และ/หรือแจ้งกรมการปกครองเพื่อออกคำสั่งให้ชุดปฏิบัติการพิเศษของ 
กรมการปกครองเข้าไปดำเนินการกับกลุ่มขบวนการดังกล่าว
	 ทั้งนี้	 หากประชาชนพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ ์
ตอ้งสงสยัไดว้า่ลกัลอบนำคนตา่งดา้วเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย	หรอืขบวน 
การค้ามนุษย์	 สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม	 ๑๕๖๗	 ตลอด	 
๒๔	ชั่วโมง	

มหาดไทยเอาจริง

ขบวนการค้ามนุษย์

และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าว

เข้ามาในราชอาณาจักร

หากพบเจ้าหน้าที่รัฐยุ่งเกี่ยวจะถูกลงโทษสถานหนัก
สั่งทุกจังหวัดกวาดล้างทั่วประเทศ
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  บ ำ บั ด ทุ ก ข์ บ ำ รุ ง สุ ข

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

 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย	 เปิดเผยว่า	 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ได้มีดำริให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 
กระทรวงมหาดไทย	ประกอบด้วย	การประปานครหลวง	(กปน.)	การประปาส่วนภูมิภาค	(กปภ.)	การไฟฟ้านครหลวง	 
(กฟน.)	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	พิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบบริการค่าสาธารณูปโภค	(ประปา-ไฟฟ้า)	 
โดยเพิ่มช่องทางการชำระเงินเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในยุคดิจิตอล
	 โดยในปัจจุบันมีช่องทางการรับชำระเงินค่าสาธารณูปโภค	 (ประปา-ไฟฟ้า)	 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง	 
๔	แห่ง	ดังต่อไปนี้

ประปา-ไฟฟ้า ผนึกกำลัง
เดินหน้าพัฒนางานบริการ

เพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำ-ไฟฟ้า อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

	 สำหรับการพัฒนาช่องทางการบริการรับชำระเงินค่าสาธารณูปโภคของ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในอนาคต	 จะดำเนินการพัฒนา 
ระบบการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต	บัตรเครดิต	และบัตรสวัสดิการ	ผ่านเครื่อง	EDC	 
หน้าเคาน์เตอร์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ	 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในเดือน 
ตุลาคม	๒๕๖๐
	 กระทรวงมหาดไทยตระหนกัและเหน็ความสำคญัในการพฒันาระบบบรกิาร 
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 โดยนำเทคโนโลยีและ 
ไลฟ์สไตล์ของประชาชนมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถใน 
การให้บริการของหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการ 
เข้าถึงง่าย	 จ่ายคล่อง	 รวดเร็วทันใจ	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้ระบบ 
บริการของรัฐเข้าถึงประชาชนในยุค	Thailand	4.0	

	 	 ช่องทางการชำระเงิน	 กปน.	 กปภ.	 กฟน.	 กฟภ.

	 ๑.	หน้าเคาน์เตอร์บริการรัฐวิสาหกิจ	    

	 ๒.	หน้าเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ	    

	 ๓.	หน้าตู้	ATM	 	    

	 ๔.	หน้าตู้ให้บริการอัตโนมัติ	(KIOSK)	    

	 ๕.	หักบัญชีเงินฝากธนาคาร	    

	 ๖.	หักบัญชีบัตรเครดิต	 	    

	 ๗.	ผ่านระบบโทรศัพท์	(ผ่าน	Application)	    

	 ๘.	ผ่านระบบ	Internet	(Web	Service)	    

	 ๙.	ผ่านระบบ	P-Card	 	    


