รายงานการประชุมกรมการปกครอง
ครั้งที่ 10/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
********************
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายกฤษฎา บุญราช
๒. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
3. นายดลเดช พัฒนรัฐ
4. นายประดิษฐ์ ยมานันท์
5. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
6. นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล
7. นายไมตรี ไตรติลานันท์
8. นายชาญศักดิ์ ถวิล
9. นายชัยวัฒน์ สารสมบัติ
10. นายวีรัส ประเศรษโฐ
11. นายกิติภพ ตราชูวณิช
12. นายทรงพล ใจกริ่ม
๑๓. นายธนา บุษปวนิช
๑๔. นายสมชาย บารุงทรัพย์
๑๕. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ
๑๖. นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
๑๗. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
๑๘. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
19. นายประจวบ อาจารพงษ์
๒๐. นายวรยุทธ เนาวรัตน์
21. นายอมร บริรักษ์เลิศ
22. ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์
23. นายอนุชา หอยสังข์
24. นายอนุชา อินทศร
25. นายพิษณุ เสนาวิน
26. นายธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย
27. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฎฐ์
28. นายสาราญ นันทนีย์
29. ว่าที่ ร.ต. ภูมิศักดิ์ ขาปูุ
๓๐. นายนรภัทร ปลอดทอง
๓๑. นางระวีวรรณ เดชอมรธัญ
32. นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี
33. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์

อธิบดีกรมการปกครอง (ประธานการประชุม)
รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๒,๓
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๖
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7,8
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 9
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 10,12
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 4,5
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 14
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑7
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 18
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
เลขานุการกรมการปกครอง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการส่วนวางแผนอัตรากาลังและพัฒนาระบบงาน
ผู้อานวยการส่วนบรรจุและแต่งตัง้
(แทน) ผู้อานวยการส่วนงานวินัย
อธิการวิทยาลัยการปกครอง
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
หัวหน้าสานักอธิการวิทยาลัยการปกครอง
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อานวยการสานักกิจการความมั่นคงภายใน

๒

34.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
41.
42.
43.
๔๔.
๔๕.
46.
๔7.
48.
๔๙.
๕๐.
51.
52.
53.
54.
๕5.
56.
57.
๕๘.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย
นายสมชาย ชานิ
นายธวัช เจริญวัย
นายเอกราช มณีกรรณ์
นายชัยชนะ กฤตยานาถ
นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์
นายประสิทธิ์ เปรมจิตร์
นายฤทธิสรรค์ เทพพิทกั ษ์
นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์
นายทรงชัย ลิ้มไกลท่า
นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์
นายอนันตพล บุญชู
นายสิทธิชาติ มงคลชาติ
นายมานะ สิมมา
นายวิบูล ลีลาสมิต
นายสุรพล สุวรรณานนท์
นายวิรัตน์ ชัยสิทธิ์
นายอลงกต วรกี
นายรณภพ เวียงสิมมา
นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช
นายพิริยะ ฉันทดิลก
นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
นายวีนัส สีสุข
นายคณิศร แก้วมณี
นายวีระชาติ ดาริชาติ
นางสาวเมตตา สินยบุตร
นายเอกฉันท์ บุณยรัตนพันธุ์
นายสุวิทย์ คาดี
นายชนพหล ส่งเสริม
นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์
นายอาวุธ วิเชียรฉาย
นายพีระพล ตัณฑโอภาส
ร้อยตรีสมนึก ชูวิเชียร
นายสุชาติ สหัสโชติ
นายยงยศ แก้วเขียว
นายอาคม ธีระศักดิ์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการข่าว สานักกิจการความมั่นคงภายใน
ผู้อานวยการส่วนการข่าว
ผู้อานวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ
ผู้อานวยการส่วนกิจการมวลชน
(แทน) ผู้อานวยการส่วนประสานราชการ
ผู้อานวยการสานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
ผู้อานวยการส่วนกาลังพลและส่งกาลังบารุง
ผู้อานวยการส่วนยุทธการและการข่าว
ผู้อานวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ
(แทน) ผู้อานวยการกองการสื่อสาร
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง
ผู้อานวยการสานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สานักการสอบสวนและนิตกิ าร
ผู้อานวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา
ผู้อานวยการส่วนอานวยความเป็นธรรม
ผู้อานวยการส่วนงานนิติการ
ผู้อานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๑
ผู้อานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๒
ผู้อานวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3
ผู้อานวยการส่วนกากับและตรวจสอบ
ผู้อานวยการศูนย์บริการประชาชน
ผู้อานวยการสานักบริหารการทะเบียน
(รกน.) ผู้อานวยการส่วนการทะเบียนราษฎร
(แทน) ผู้อานวยการส่วนบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้อานวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
ผู้อานวยการส่วนปูองกันและปราบปรามการทุจริตทะเบียนฯ
ผู้อานวยการสานักบริหารการปกครองท้องที่
ผู้อานวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่
(รกน.) ผู้อานวยการส่วนบริหารงานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้อานวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่
ผู้อานวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง
ผู้แทนสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แห่งประเทศไทย
อุปนายกสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แห่งประเทศไทย ภาคกลาง

/รายชื่อ...

รายชื่อผู้ติดราชการ/ไปปฏิบัติภารกิจตามที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายสมคิด จันทมฤก
นายกิตติภพ มั่นศักดิ์
นายเทพสิทธิ์ ธัญญวนิช
นายวิโรจน์ ศรีสวัสดิ์
นายวินิจ สนชัย

๓

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน
ผู้อานวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน/

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
ประธานการประชุม : นายกฤษฎา บุญราช อปค.
ระเบียบวาระ
ก่อนวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑
อปค.
(นายกฤษฎา บุญราช)

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

รายละเอียด
หมายเหตุ
1) แนะนาตัวรองอธิบดีกรมการปกครองที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
- นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครองฝุายบริหารและพัฒนาระบบงาน
- นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครองฝุายบริหารงานส่วนภูมิภาค
- นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครองฝุายความมั่นคง
2) สรุปการปฏิบัติภารกิจอธิบดีกรมการปกครอง และคณะผู้บริหารกรมการปกครอง สล.ปค.
ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (นาเสนอโดยวีดีทัศน์)
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑. แนะนาตัวข้าราชการช่วยราชการ ปค.
- นายชัยชนะ กฤตยานาถ รักษาการนายอาเภอกาบัง จ.ยะลา ช่วยราชการ
ด้านความมั่นคง สน.มน.
- นายชาธิป รุจนเสรี นายอาเภอสังขละบุรี ช่วยราชการ วช.
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- รัฐบาลเน้นการนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาเป็นกลไก เครื่องมือ
เพื่อดาเนินการตามนโยบายปกปูอง เชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกรมการปกครอง
จะได้พิจารณาดาเนินการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สาหรับจังหวัดที่มีการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ขณะนี้ วช. ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือ
สนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม สาหรับพื้นที่ ที่ ดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่แล้วเช่น จ.น่าน จ.เลย จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น ปัจจุบัน ปค.ได้มีคาสั่งจัดตั้ง
กลุ่มงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริประจา ปค. แล้ว และภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้จัดสรรงบประมาณ จานวน 10 ล้านบาท ให้กับ จ.น่าน
5 ล้านบาท เพื่ อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และขยายผลโครงการของสมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎราชกุ ม าร และพระวรชายา ที่ อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช ส่วนในพื้นที่จังหวัด อาเภออื่นๆ สามารถเสนอแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณ มาให้ ปค. เพื่อพิ จารณาและสนับสนุนงบประมาณต่อไป และส าหรับ
ส่วนกลางก็สามารถเสนอโครงการที่ เกี่ยวข้องได้ เช่น สน.บท. ได้จัดทาโครงการแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคลทางทะเบียน เป็นต้น
การรับรองรายงานการประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 9/2557
เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 กรมการปกครอง ชั้น ๒
- รับรอง -

๔

ระเบียบวาระที่ ๓
ร.อปค.บห.

เรื่องแจ้งข้อราชการของผู้บริหาร (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
หมายเหตุ
3.1 รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
1. การบูรณาการด้านทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในปี 2557 นี้ ได้บูรณาการด้านทรัพยากรมนุษย์
ของ ปค. ทุกประเภท ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการงบประมาณที่ ปค. ได้รับ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า เช่น
การฝึกอบรมในพื้นที่ชายแดน ที่เดิมต่างหน่วยงานต่างฝึกอบรม ซึ่งจะมีการบูรณาการ
การฝึกอบรมใหม่ให้สามารถฝึกอบรมกลุ่มเปูาหมายเดียวกันร่วมกันได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่าง
มอบหมายให้ กจ. และ วปค. จัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Training Road Map)
ซึ่งจะมีแผนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มรับราชการจนกระทั่งถึงตาแหน่งหลักของ ปค. ในระดับ
อานวยการสูง (ปลัดจังหวัด) คาดว่าภายในระยะเวลา 2 เดือน การจัดทาแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะเรียบร้อย
2. การบริหารงบประมาณกรมการปกครอง
- งบประมาณบูรณาการสาหรับอาเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะต้องทา
อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ ดังนั้น กรอบ กติกา ในการใช้งบประมาณสาหรับ
ปีงบประมาณนี้จะได้มีการตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ และหาก ปค.
ได้รับแผนงานจากอาเภอแล้ว จะได้มอบหมายให้ ผตปค. ได้ตรวจติดตามการดาเนินงาน
ในพื้นที่ ต่อไป ส าหรับการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนกลาง ได้มี การประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดกรอบใน
การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสอย่างชัดเจน และได้เน้นงบลงทุนที่ต้องเร่งก่อ
หนี้ให้ได้ภายในเดือนธันวาคม 2557 ดังนั้น จังหวัดที่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณหรือ
ได้รับมอบอานาจจาก ปค. ขอให้ทุกจังหวัดได้เร่งรัดดาเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
กาหนด โดยเฉพาะภายในเดือนธันวาคม 255๗ ต้องก่อหนี้ผูกพันได้ ส่วนการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามสัญญาที่ดาเนินการ หากจังหวัดใดมีอุปสรรค ปัญหาขัดข้อง ให้
แจ้ง สานัก/กอง ที่เป็นหน่วยงานที่โอนจัดสรรไปให้ เช่น การก่อสร้างที่ว่าการอาเภอ
หอประชุม ให้ประสานกับ สน.ปท. หรือ การซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอาเภอ ให้ประสาน
กับ วช. เป็นต้น
ขอแจ้ ง ไปยั ง ปลั ดจั ง หวั ด ให้ ก าชั บ เสมี ย นตราจั ง หวั ด เนื่ อ งจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแบ่งเป็น 2 งวด และจะวัดผล
โดยการเบิกจ่าย ซึ่งกรมจะใช้มาตรการการวัดผลการเบิกจ่ายของจังหวัดจากเงินที่โอน
จัดสรรไปหากจังหวัดมีผลการเบิกจ่ายน้อย กรมก็จะโอนเงินงบประมาณในงวดต่อไป
เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ดังนั้นร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดจึงเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของปลัดจังหวัด เสมียนตราจังหวัด และนายอาเภอ
และจะให้เกิดกรณีการโอนเงินกลับปลายปีงบประมาณให้น้อยที่สุด เนื่องจากหากรอถึง
ปลายปีงบประมาณอาจเกิดความล่าช้า
งบลงทุนที่ได้มอบอานาจให้กับจังหวัด บางรายการที่อยู่ระหว่างการรื้อถอน
ก็ ให้ ด าเนิ นการต่อไป ส่วนการดาเนิ นการตามกระบวนการจั ดหาผู้ รั บจ้างก็ ต้ อง
ดาเนินการควบคู่กันไป จะอ้างว่าอยู่ระหว่างการรื้อถอนไม่ได้ เพราะไม่เป็นเหตุในการ
ชะลอการดาเนินการ
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เรื่องแจ้งข้อราชการของผู้บริหาร (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
หมายเหตุ
เรื่องงบบูรณาการจะจัดให้มีการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
ชี้แจงกับนายอ าเภอ หรือปลัดอาเภอที่นายอาเภอมอบหมาย เพื่อให้จังหวัด อาเภอ
ได้เข้าใจในกรอบการดาเนินงานให้ชัดเจน ทั้ งนี้ขอให้นายอาเภอ และผู้ดาเนินงาน
ได้ศึกษาทาความเข้าใจหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เช่น งบอานวยการห้ามเบิกจ่ายหมดภายใน
ครั้งเดียว ต้องเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส
3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการปกครอง
- มอบนโยบายให้ ศสป. และสานัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศของ ปค. ทั้ ง นี้ ปค. มี ฐานข้ อ มู ล อยู่ ม ากมาย ไม่ นั บ รวม สน.บท.
ซึ่งฐานข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกั บงานของ ปค. ของแต่ละส านัก/กอง ได้มี การพัฒนาแยก
ต่างหากจากกัน ทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณ จึงได้มอบหมายให้ ศสป. เป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลกลางของ ปค. สามารถตรวจสอบข้อมูลรอบด้านได้ทุกมิติ ภายในสัปดาห์หน้า
จะได้เชิญทุกสานัก/กอง มาประชุมเพื่อบูรณาการข้อมูลและแนวทางปฏิบัติร่ วมกั น
โดยการจั ดท าเว็ บไซต์ ของ ปค. จะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ เว็ บ ไซต์ เ พื่ อ
บุคคลภายนอก สาหรับประชาสัมพันธ์องค์กร และเว็บไซต์เพื่อบุคลากร ปค. โดยเฉพาะ
ในส่วนภูมิภาค ใช้สาหรับ สนับ สนุนการปฏิบัติง านของ ปค. รวมถึงข้อมู ล ส่วน
บุคคลของบุคลากร ปค. ด้วย
3.2 รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค
๑. การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
- ปัจจุบัน ปค. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ค่อนข้างมาก
เนื่องจากรัฐบาลมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ มท. เช่น การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
การช่วยเหลือชาวนา ชาวสวนยางพารา การเกษตรอื่นๆ รวมถึงการให้ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด อาเภอ มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้
หากมีงานเร่งด่วนจากส่วนกลางจึงขอความกรุณาจาก ผตปค. ให้ความร่วมมือตรวจสอบ
เร่งรั ด การดาเนินงานในพื้นที่ด้วย เช่น กรณีการประเมิ นราคาปานกลางของที่ ดินเพื่อ
นามาใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่ ซึ่งล่าสุดได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีได้ประเมินราคา
ปานกลางที่ดิ นใหม่ ซึ่ง ปค. ได้ สั่ งการให้จั งหวั ดตั้ งคณะท างานประเมิ น และส่ งผล
การประเมิ นของแต่ ละต าบลมายั ง ปค. เพื่ อจั ดท าบั ญชี ปานกลางที่ ดิ นใหม่ ของปี
พ.ศ. 2558 ต่อไป จึงฝากให้ ผตปค. เร่งรัดการดาเนินการและรายงาน ปค. ภายในวันที่
20 พฤศจิกายน 2557 นี้
2. การร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมการปกครอง
- ขณะนี้ ปค. ได้มีการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหลายฉบับ โดย
สน.สก. จะมี ภารกิ จค่อนข้างมาก อย่างไรก็ ตาม ขอให้เร่งรัดดาเนินการในการร่าง
กฎหมายต่างๆ เพื่อเสนอให้ทันในห้วงเวลาที่กาหนดไว้ ส่วนการปฏิบัติงานของศูนย์ดารง
ธรรม ได้มีการสั่งการเพิ่มเติมทั้งผู้บริหารส่วนกลาง ปลัดจังหวัด และนายอาเภอ ขณะนี้
การขับเคลื่อนงานศูนย์ดารงธรรมถือเป็นภารกิจหลักของ ปค. และจะต้องทางานอย่าง
ละเอี ยด รอบคอบ สามารถแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ ผู้ ได้ รั บความเดื อดร้ อนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ

๖

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องแจ้งข้อราชการของผู้บริหาร (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
หมายเหตุ
ร.อปค.คม.
3.3 รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง
(นายประดิษฐ์ ยมานันท์)
1. การรายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคง
- ในฐานะที่ ได้ รวบรวมการรายงานผลการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของพื้นที่ มาเป็ น
ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ถือว่าเป็นเรื่องหลักส าคัญของ มท. ที่ ได้รายงานการ
ปฏิบัติงานสาคัญไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูง จึงอยากทาความเข้าใจกับจังหวัด/อาเภอ
ว่า ขณะนี้ มีการรายงานอยู่ 2 รายงาน ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) 1 รายงาน ซึ่งมีการรายงานเป็นประจาทุกวัน และรายงานนี้ยังคงดาเนิน
อยู่ต่อไปเนื่องจาก คสช. ยังมีภารกิจที่ต้องดาเนินการอยู่ ทั้งนี้อาจมีการปรับแบบรายงาน
ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่ยังคงต้องรายงานอยู่ต่อไป ซึ่งรายงานดังกล่าวจะ
รายงานไปยัง คสช. และ นายกรัฐมนตรี จึงขอให้อาเภอได้ตรวจสอบการรายงานให้ดี อย่า
ให้มีการคลาดเคลื่อนของข้อมูล แบบรายงานที่ 2 ปค. ร่วมกับ สป.มท. คือ การรายงาน
ผลการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการรายงานประจาสัปดาห์ทุกวันศุกร์
เวลา 12.00 น. ซึ่งจะมีการสรุปแบบรายงานนาเรียน รมว.มท. และรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดังนั้น แบบรายงานทั้ง 2 แบบ จึงเป็นผลงานที่แสดงถึง
ศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านของฝุ า ยปกครองทุ ก ระดั บ จึ ง ขอให้ จั ง หวั ด อ าเภอ
ให้ความสาคัญกับการรายงานดังกล่าวด้วย
๒. การหารือร่วมกันของฝ่ายความมั่นคง
- ผลการปรึกษาหารือร่วมกันของฝุายความมั่นคง มีประเด็นที่แจ้งให้ทราบคือ
(1) การจัดระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานความมั่นคงของ
ปค. ซึ่งจะพิจารณาถึงการพัฒนากองกาลังประจาถิ่น จัดตั้งเครือข่ายกองก าลังภาค
ประชาชน เช่น ชรบ. อส.สารอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
ความมั่นคงทั้ งหมดที่ ปค. รับผิดชอบอยู่ โดยเฉพาะภารกิ จหลั กที่ จังหวัด อาเภอ
รับผิดชอบ
(2) การพัฒนาเครือข่ายด้านการข่าว โดยส่วนการข่าว สน.มน. จะพัฒนาในเชิง
ประสิทธิภาพนักการข่าวในส่วนกลาง และพัฒนาการเชื่อมโยงกับการทางานของบุคลากร
ฝุายปกครอง ที่ อยู่ในทุกพื้ นที่ ทั่ วประเทศ รวมทั้งการเปิดรับเครือข่ายการข่าวจาก
บุคคลภายนอก
(3) การวางระบบการจัดการอัตรากาลัง เครื่องมือ เครื่องใช้ ซึ่งได้รับการร้องขอ
จากหลายพื้นที่ เช่น การขาดแคลนเสื้อกันกระสุน เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ
ทั้ งนี้จะพิ จารณาปั ญหาของแต่ ละพื้ นที่ ที่ รั บผิดชอบ และพยายามจั ดให้ เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานความมั่นคง ทุกอาเภอต้องทามีอยู่ 4 เรื่อง คือ
(1) การปฏิบัติงานด้านยาเสพติด โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด (ศพส.) เป็น “ศูนย์อานวยการและปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด” (ศอ.ปส.)
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(2) การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยให้ ปลัดจังหวัด นายอาเภอ
ได้พิจารณาถึงแบบรายงานทั้งแบบรายวัน และรายสัปดาห์จะมีรายละเอียดระบุในแบบ
รายงานครบถ้วน หากปฏิบัติตามแบบรายงานได้หมายความว่าสามารถปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การปู องกั นปราบปรามการท าลายทรั พยากรธรรมชาติ โดย มี เรื่องที่
เกี่ยวข้องคือการประกอบกาลังเพื่อดาเนินการจับกุม และการสืบสวน สอบสวน ผู้กระทา
ความผิด
(4) การสร้ างความปรองดองสมานฉั นท์ มี กิ จกรรมส าคั ญคื อ การสร้ าง
บรรยากาศให้ เกิ ดความสามั คคี และการเชิญคู่ขั ดแย้งมาทาความเข้าใจ ไกล่เกลี่ ย
การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทาประชาคมในพื้นที่ซึ่งมีเปูาหมายว่าต้องแก้ ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ ร้อยละ 90 และการรณรงค์ค่านิยม 12 ประการ โดยส่วนของความ
มั่นคง การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะกระทาใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็น
รณรงค์ผ่านกลุ่มมวลชนและหมู่บา้ นเปูาหมาย กับมาตรการด้านการข่าว โดยส่วนการข่าว
เป็นผู้รับผิดชอบ
งานความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ๔ เรื่อง
(๑) พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓๗ อาเภอ
(๒) งานความมั่ นคงชายแดน ๑๐๐ กว่าอาเภอ / หมู่ บ้านเปูาหมายกว่า ๑,๓๐๐
หมู่ บ้ าน ที่ ต้ องด าเนิ นการเชื่ อมโยงกั บเรื่ องยาเสพติ ดและการปกปู องสถาบั น
พระมหากษัตริย์ด้วย
(๓) เรื่องการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว (อส.ท่องเที่ยว)
(๔) การรักษาความมั่นคงชายแดน อันจะเกี่ยวพันกับเรื่องยาเสพติดด้วย
อปค.
- การก่ อสร้างอาคารที่ ว่าการอาเภอ หอประชุม บ้านพักข้าราชการ ให้รวบรวม
(นายกฤษฎา บุญราช) ตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ รวมถึง สน.อส. และ
สน.มน. ให้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของ
รมว.มท. ด้วยเช่นกัน
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของสานัก/กอง ต่าง ๆ
หน.ผตปค.
4.1 สานักงานผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
(นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล)
๑. การรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ศูนย์รับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service ยังคงมีผู้มารับบริการ
จานวนมาก สาหรับ จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณผู้เข้ารับบริการในวันนี้คาดว่าจะมี
ปริมาณถึง 1,200-2,000 ราย ตามแนวทางของ ปค. ที่ แจ้งไปยังจังหวัดเพื่อแก้ไข
ปัญหา คือการออกใบนัดเพื่อมาขึ้นทะเบียนในวันที่มีผู้ใช้บริการน้อย
๒. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
กรณีการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่
การตรวจสอบของ ผตปค. ยังไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ทางอาเภอได้ใช้ข้อมูลของ
สานักงานเกษตรอาเภอที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดเก็บข้อมูล
เกษตรกรเป็นรายแปลง และตรวจสอบโดยชุดปฏิบัติการประจาตาบล (ชปต.) อีกครั้งหนึง่
ทั้งนี้ โดยมี กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นหลักในการชี้แปลงรับรองทุกแปลง มีข้อสังเกต
คือข้ อมู ลของ ปค. ที่ ส ารวจไป ทางส านักงานเกษตรเปิ ดให้ ลงทะเบียนได้ ถึงวันที่
5 พฤศจิกายน 2557
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อปค.
(นายกฤษฎา บุญราช)
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๓. การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาเภอสามารถปฏิบัติงานตาม
แนวทางที่ ปค. สั่งการได้เป็นอย่างดี และได้ทราบว่า ปค. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อาเภอแล้ว จาแนกได้เป็น 3 ขนาด คือ 60,000 บาท , 90,000 บาท และ 120,000
บาท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาเภอได้เป็นอย่างดี
4. ข้อเสนอ และความต้องการของอาเภอ
นายอ าเภอ และปลัดอาเภอ มีความต้องการให้มีการอบรมและจัดท าบั ตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ทั้งนี้ ผตปค. ได้ดาเนินการตามที่ อปค. สั่งการไปทุกเรื่อง หากสานัก/กอง ใด
จะขอความร่วมมือจาก สง.ผตปค. ให้ตรวจติดตามในพื้นที่ สามารถให้ข้ อมูล และ
ประสานงานได้ทุกเรื่อง
- ให้ ผตปค. ประสานงานกับสานัก/กอง นาเรื่องงานที่ต้องติดตามความคืบหน้า
ของส่วนกลาง เพื่อเป็นข้อมูลตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด อาเภอ ทั้งนี้ ให้สานัก/กอง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รวบรวมตรวจสอบงานของแต่ละสานัก/กอง ในรอบเดือน ที่ต้องให้
ผตปค. ได้ตรวจติดตามในพื้นที่เขตตรวจราชการ แล้วประสานการตรวจติดตามกับ
สง.ผตปค. ต่อไป
- ให้ วช. ดูในภาพรวมว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องให้ สง.ผตปค. ดูแล ติดตามตรวจสอบ
- มีข้อแนะนา ผตปค. ให้ช่วยแนะนานายอาเภอว่าวิธีทางานที่ทาแล้วได้ทั้งผลงาน
และความรักความศรัทธาจากประชาชน มีดังต่อไปนี้
(1) ให้แนะนานายอาเภอว่าหนังสือสัง่ การ หรือ นโยบายรัฐบาลใดบ้างที่เป็นสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชน เช่น การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การช่วยเหลือชาวนา ชาวสวน
ยางพารา ไร่ละ 1,000 บาท โดยนายอาเภอทาหน้าที่ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับ
หน่วยงานราชการให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเรียบร้อย
(2) เรื่อง นาโนไฟแนนซ์ รัฐบาลจะตั้งสถาบั นการเงินให้ประชาชนผู้ยากจน
สามารถกู้เงินจากนาโนไฟแนนซ์ได้ จึงให้นายอาเภอได้ศึกษาเตรียมดาเนินการ
(3) สารวจว่าราษฎรในพื้นที่ได้รับบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษา
ทุกโรค) ครบถ้วนแล้วหรือยัง
(4) เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ อปท. จ่ายครบแล้วหรือยัง
(5) ประชาชนผู้ นั บถื อศาสนาอิ สลามที่ จะเดิ นทางไปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์
ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือเดินทางแล้วหรือไม่
ซึ่งนายอาเภอสามารถอานวยความสะดวกได้
- ช่วงที่ ผ่านมา บางอาเภอได้ออกใบอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืนให้กั นบุ คคล
คนเดียวกั นถึง 60 ใบ ในรอบระยะเวลา 3 เดือน เช่นนี้ถือว่าไม่ เหมาะสม จึงขอให้
ผตปค. ได้ตรวจสอบถึงความผิดปกติดังกล่าวด้วย
- ในที่ประชุมความมั่นคง มีการกล่าวถึงกรณี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ปล่อยให้มีการ
ทุจริตสวมตัวทาบัตรประชาชน แล้วกลุ่มผู้กระทาความผิดดังกล่าวยังได้กระทาความผิด
โดยการฟอกเงิน ในประเทศภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสร้างความเสียหายถึง 10,000 ล้านบาท
จึงขอให้ ผตปค. ได้ตรวจดูสถิติการแจ้งเกิ ดเกิ นก าหนด การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
การจดทะเบียนสมรส หรือการทาบัตรประชาชนครั้งแรกต่างท้องที่ ที่มากผิดปกติ
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(นายพิษณุ เสนาวิน)

ผอ.สน.สก.
(นายอนันตพล บุญชู)
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4.2 วิทยาลัยการปกครอง
1. สรุปภาพรวมการจัดการศึกษาอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- วปค. ได้ดาเนินการจัดการศึกษาอบรมรวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร 53 รุ่น
ผู้ผ่านการศึกษาอบรมทั้งสิ้น ๔,๔๖๓ คน
2. หลักสูตรที่จัดดาเนินการศึกษาอบรม
- หลักสูตรปลัดอาเภอ รุ่นที่ ๒๐๖ และ รุ่นที่ ๒๐๗
ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ ๑๕ ก.ย. ถึง ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๗ จานวน ๑๐๐ คน
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ ๗
ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ ๑๕-๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗ จานวน ๔๑ คน
3. หลักสูตรที่จะดาเนินการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)
- โครงการปกปูองสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปลั ดอาเภอ ๑๒ รุ่น ผู้ เข้ ารับการศึกษาอบรม
จานวน ๘๗๘ คน
4. การดาเนินการปรับปรุงวิทยาลัยการปกครอง (งบลงทุนปี ๒๕๕๗)
- ได้ดาเนินการแล้ว ๔ โครงการ คือ
(1) โครงการขุดลอกคลองระบายน้าพื้นที่โดยรอบ วปค.
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนไฟฟูา (กังหันบาบัดน้า)
(3) โครงการซ่อมแซมปูายทางเข้า วปค. (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
(4) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร สน.อธ.วปค. (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
4.3 สานักการสอบสวนและนิติการ
1. สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม มท. (วังไชยา)
แบ่งได้เป็นสองส่วน คือ
(1) ศูนย์ดารงธรรม มท. ซึ่งใช้สถานที่ ณ วังไชยา มียอดดาเนินการสะสมตั้งแต่
เริ่มเปิดดาเนินการ รวมทั้ งสิ้น 628 ราย ยุติแล้วจ านวน 568 ราย และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 60 ราย
(2) การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ตามนโยบายของ อปค. ได้เน้น
การรายงานผลของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โดย ปค. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/
ว 16688 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ได้กาชับและซักซ้อมความเข้าใจในการรายงาน
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ เนื่องจากเป็นนโยบายสาคัญของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย รวมถึง ศูนย์ดารงธรรมจะเป็น
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ระบบผลผลิต ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย โดยสรุป ได้มีการ
ปรับปรุงเปลีย่ นชื่อศูนย์อานวยความเป็นธรรมอาเภอเป็นศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ทั้ง 878
แห่ง ทั่วประเทศ ปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ อานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ให้
สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด โดยเพิ่มเติมประเภทบริการ ได้แก่
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร
- การรับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
- เป็นศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
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แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการระดับอาเภอ โดยมีอานาจในการทางานด้าน
อานวยการ เช่น
- การตัดสินใจแก้ไขปัญหาภายในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่อาเภอ
- การมอบภารกิจให้หน่วยงานต่าง ไปดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
- การรวบรวมปัญหาอุปสรรค ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน
เพื่อวิเคราะห์และกาหนดแนวทางการแก้ไข
การรายงานผลการดาเนินการของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
- เพื่ อให้ สอดคล้องกั บภารกิ จของรัฐ และนโยบายส าคัญของชาติ และ
ครอบคลุมภารกิจตามนโยบายของ คสช. และรัฐบาล ได้กาหนดช่องทางในการรายงานผล
การดาเนินการ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) แบบรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ (e-form 2) โดย
รายงานผ่านระบบ Internet ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ปัจจุบันที่การปรับปรุงแบบ
ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว
(2) แบบรายงาน DOPA_Damrong_Report โดยรายงานผ่านระบบ Internet
เป็นรายสัปดาห์ในทุกวันศุกร์
(3) การส่งภาพผลงานหรือข้อมูลทาง line กลุ่มศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ทั้ง 12 กลุ่ม
รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ผ่านทางระบบ Line
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
- การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส
จานวน ๒๒ เรื่อง
- การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเกษตร
จานวน ๕ เรื่อง
- การแก้ไขปัญหาบุกรุกทีส่ าธารณประโยชน์
จานวน ๓ เรื่อง
- การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย
จานวน ๔ เรื่อง
- การแก้ไขความขัดแย้งในสังคม
จานวน ๑ เรื่อง
- การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
จานวน ๖ เรื่อง
- การให้บริการเบ็ดเสร็จ
จานวน ๗ เรื่อง
ทั้งนี้ อปค. ได้กาชับว่าผลการดาเนินงานจะถือเป็นข้อมูลในการประกอบผลการพิจารณา
การปฏิบัติราชการ การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการด้วย
2. แนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาล
- สืบเนื่องจากในช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลวันลอยกระทง (6 พฤศจิกายน 2557)
และเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนทั่วไปมักจัดให้มีการเฉลิมฉลองกัน มท. และ ปค. จึงมี
หนังสือกาชับไปดังนี้
(1) หนั งสือ มท. ที่ มท 0307.4/ว 3706 ลงวั นที่ 28 ตุ ลาคม 2557
ได้ก าชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกั บการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และดอกไม้ เพลิง ในช่วง
เทศกาลลอยกระทง โดยสาระสาคัญคือการกาชับให้นายทะเบียนท้องที่ และเจ้าหน้าที่
ตารวจ ได้ออกตรวจตราร้านค้า แหล่งผลิต
(2) การพิจารณาการออกใบอนุญาต ให้ทา สั่งนาเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิง
(3) ให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนดเงื่อนไข การออกใบอนุญาต และการเก็บ
รักษาดอกไม้เพลิง
(4) การกาหนดเขตพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม้เพลิง เนื่องจากเป็นการ
สร้างความเดือดร้อน ราคาญ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินได้
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(5) การปล่อยโคมลอย โคมควัน หรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น อันจะส่งผลกระทบ
ต่อการบิน
- ส าหรั บ ปค. ได้ สั่งการเพิ่มเติมตามหนังสือ ด่ วนที่สุด ที่ มท 0307.4/
ว 17038 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 แนวทางปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง สรุปสาระสาคัญ คือ
(1) ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์อานวยการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาและให้
ความช่วยเหลือแก่ ประชาชนในกรณีที่ เกิดอุบัติภัย อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ในช่วงเทศกาลลอยกระทง งานประเพณีเฉลิมฉลองที่สาคัญ โดยให้จัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. และ
กองกาลังสารอง อปพร. เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
(2) ให้เข้มงวดกวดขัน ตรวจตราสถานบริการ สถานบันเทิง ท่าเรือ โปฺะ สถานี
ขนส่ง โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกากับ ดูแล เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ
อุบัติภัย
(3) การปล่อยโคมลอย โคมควัน ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยง งด ในการปล่อย
โคมลอย โคมควัน โดยประสานงานกั บหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อกาหนดสถานที่และ
ระยะเวลา หากเกิ ดความเสี ยหายต่อชีวิต หรือทรั พย์สิ น ต้องถู กดาเนิ นคดีอาญา
อย่างเฉียบขาด ซึ่ง ปค. ได้ตั้งศูนย์อานวยการ ณ สน.สก. (วังไชยา) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อปค.
- การรายงานตามแบบรายงานแบบใหม่ ควรเชิญ ผตปค. ร่วมหารือทาความเข้าใจกับ
(นายกฤษฎา บุญราช) แบบรายงาน เพื่อจะได้แจ้งให้จังหวัด อาเภอ รายงานตามแบบได้ถูกต้อง
- นโยบายของ ครม. ให้เจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.วัตถุระเบิด ฯ ตรวจสถานที่ เก็ บ
ดอกไม้เพลิง ดอกไม้ไฟ โดยให้นายอาเภอ ประสานงานกับตารวจ สานักงานสาธารณสุข
เพื่อกาหนดเขตจุดดอกไม้เพลิง ดอกไม้ไฟ
- ไม่มีกฎหมายใดที่ให้อานาจเจ้าหน้าที่จุดโคมลอย ซึ่งหากตกลงไปในสถานที่เสี่ยง
อาจเกิ ดอั นตรายและเกิ ดความสู ญเสียอย่างร้ ายแรง ดังนั้น จึงขอให้ ปลั ดจั งหวั ด
นายอ าเภอได้ ขอความร่ วมมื อกั บเจ้ าคณะจั งหวั ด เจ้ าคณะอาเภอ นายกสมาคม
การท่ องเที่ ยว ประธานหอการค้าจั งหวัด เพื่อให้รณรงค์ การท่ องเที่ ยวในเทศกาล
ลอยกระทงด้วยวิธีการอื่น และให้หลีกเลี่ยงการจุดโคมลอย
- ให้จังหวัด อาเภอ ที่เป็นสถานที่จัดเทศกาลลอยกระทง ตั้งศูนย์อานวยการเพื่อ
ประสานงานกรณีหากเกิดเหตุขึ้น โดยประสานงานกับ ปภ. ให้เป็นผู้ประสานงานระดับ
จังหวัด และจัดทาแผนเผชิญเหตุหากเกิดกรณีอุบัติเหตุ อุบัติภัย ขึ้น
ผอ.สน.มน.
4.4 สานักกิจการความมั่นคงภายใน
(นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์)
1. การเตรียมความพร้อมของ สน.มน. เรื่องแผนงาน แผนเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- งบลงทุน มีทั้งสิ้น 103,250,000 ล้านบาท รวม 4 โครงการ สามารถ
ดาเนินการได้แล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.65 ส่วนที่เหลืออีก 1 โครงการ
ที่ไม่ สามารถดาเนินการได้ทั นภายในไตรมาสนี้คือโครงการก่อสร้างมั สยิดกลาง
จัง หวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นงบผูก พัน 3 ปี อยู่ร ะหว่างการหารือกั บ
กรมบัญชีกลางเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
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- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม งบประมาณ 35,180,000 บาท
ขณะนี้ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาของ ปค. แล้ว จ านวน 4 โครงการ สามารถ
ด าเนิ นการได้ ภายในไตรมาสที่ ๑ ที่ เหลื ออี ก 8 โครงการ อยู่ ร ะหว่ างจะน าเข้ า
คณะกรรมการพิจารณาของ ปค. ซึ่งหากได้รับอนุมัติจะคิดเป็นร้อยละ 61.30 ซึ่งตรง
ตามเปูาหมายของรัฐบาลทีว่ างไว้ สาหรับไตรมาสที่สองสามารถดาเนินการได้ 5 โครงการ
คิดเป็นร้ อยละ 19.70 แต่ทั้ งนี้ ยั งมี ความจ าเป็นต้ องน าโครงการฝึกอบรมที่ จะ
ดาเนินงานในไตรมาสสาม อีก 5 โครงการ โดยสามารถชี้แจงได้ถึงเหตุผลความจาเป็น
เนื่องจากการฝึกอบรมดั งกล่ าวเกี่ ยวพันถึงห้ วงเวลา เช่น การดูดวงจั นทร์ การรอ
หมายกาหนดการจากสานักพระราชวัง เป็นต้น อันเกี่ยวถึงการคัดเลือกคณะกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลงานดีเด่นเข้าเฝูารับพระราชทานรางวัล คิดเป็น
ร้อยละ 12.80 แต่คาดว่าจะดาเนินการได้หมดทุกโครงการ
- เงินโอนจัดสรรให้ส่วนภู มิ ภาค ซึ่งเป็นตัวเลขที่ เยอะมากส าหรับ สน.มน.
จานวนเงินงบประมาณ 723,000,000 ล้านบาทเศษ ภายในสองไตรมาสสามารถจะโอน
จัดสรรไปยังจังหวัดได้ร้อยละ 49.82 โดยจะเริ่มโอนได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557
เป็นต้นไป ทั้งนี้ ที่ยังโอนไปไม่ครบถ้วนเนื่องจากเป็นนโยบายของ ปค. โดยจะดูผลการ
ดาเนินงานเบิกจ่ายของจังหวัด ว่าจะสามารถเร่งรัดการดาเนินงานให้ทันตามเปูาหมาย
หรือไม่ อย่างไร
- โครงการที่ สน.มน. จะดาเนินการในอนาคต สืบเนื่องจาก การประชุมสัมมนา
ปลัดจังหวัด นายอาเภอแหวนเพชร ปลัดอาเภอแหวนทองคา จากการกรอกแบบสอบถาม
ผลปรากฏว่า ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านความมั่นคงของข้าราชการฝุายปกครองยังมี
น้อยมาก ซึ่ง สน.มน. โดยทีมงาน Think Tank สน.มน. และ คณะผู้บริหาร สน.มน. ได้
หารือร่วมกัน และมีความคิดว่าจะจัดทาหลักสูตรด้านความมั่นคงภายในตามภารกิจของ
ปค. ทั้ งนี้ เพื่ อให้ข้าราชการ ปค. ได้เข้าใจถึงภารกิ จ หน้าที่ อย่างแท้ จริง ขณะนี้อยู่
ระหว่างการร่างหลักสูตร โดยจะประสานงานกับ วปค. เพื่อจะบรรจุเป็นหลักสูตรหลัก
ของ ปค. ต่อไป
ผอ.สน.อส.
4.5 สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
(นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์)
1. การสั่งใช้กาลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
- สน.อส. ได้วิเคราะห์เชิงโครงสร้างเรื่องอัตรากาลังสมาชิก อส. โดยกองร้อย อส.
ทั้งหมด 969 กองร้อย แบ่งเป็น
(1) กองร้อย อส. ที่มีสมาชิก อส. จานวน 200 นายขึ้นไป มีจานวน 27 กองร้อย
(อยู่ในพื้นที่ จชต.)
(2) กองร้อย อส. ที่มีสมาชิก อส. จานวน 100-199 นาย มีจานวน 17 กองร้อย
(อยู่ในพื้นที่ จชต.)
(3) กองร้อย อส. ที่มีสมาชิก อส. จานวน 60-99 นาย มีจานวน 50 กองร้อย
(4) กองร้อย อส. ที่มีสมาชิก อส. จานวน 24-59 นาย มีจานวน 188 กองร้อย
(5) กองร้อย อส. ที่มีสมาชิก อส. จานวน 12-23 นาย มีจานวน 88 กองร้อย
(6) กองร้อย อส. ที่มีสมาชิก อส. น้อยกว่า 12 นาย มีจานวน 599 กองร้อย
ดังนั้น ภารกิจที่ ปค. และ มท. สั่งใช้สมาชิก อส. ปฏิบัติงานในอานาจหน้าที่
เช่น เรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จับกุม บาบัด การติดตามผู้ผ่านการบาบัด การรักษา
ความสงบเรียบร้อย อส.ท่องเที่ยว ฯลฯ ในกองร้อยที่มีสมาชิก อส. น้อยกว่า 12 นาย
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ทั้ง 599 กองร้อย จึงไม่สามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล มท. และ ปค. ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ หลังจากนี้ สน.อส. จะได้สรุปปัญหา อุปสรรค ในเชิงโครงสร้างทั้งหมด
เพื่อนาเสนอ ปค. พิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป
2. การประกาศใช้ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่...) พ.ศ....
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ 3 วาระรวด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2557 ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป สาระสาคัญ คือ
เมื่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งได้รับบานาญพิเศษ เพราะเหตุพิการทุพพลภาพ
ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินเป็นบาเหน็จตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการบัญญัติไว้ เป็นจานวน 30 เท่าของบานาญพิเศษรายเดือน
และให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการจ่ายบ าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็ จ
บานาญข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
3. ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้ยศกองอาสารักษาดินแดนไว้หน้าชื่อ และ
ลายมือชื่อ พ.ศ.2557
- รมว.มท. ได้โปรดเห็นชอบและลงนามใน ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้ยศกอง
อาสารักษาดินแดนไว้หน้าชื่อและลายมื อชื่อ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
สาระสาคัญ
ข้อ 4 ผู้มียศกองอาสารักษาดินแดนจะใช้ยศประกอบชื่อได้ในกิจการและโอกาส
ดังต่อไปนี้
(1) ในกิจการกองอาสารักษาดินแดน
(2) ในการแสดงตนเองในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีหรืองานอื่นๆ
ของทางราชการ หรืองานพิธี หรืองานอื่นๆ อันมีเกียรติทั่วไป
(3) ในการแนะนาตนเองในการสมาคมด้วยวาจาหรือหนังสือ
(4) ในการพิมพ์นามบัตรหรือบัตรเชิญ
(5) ในการพิมพ์หนังสือซึ่งเป็นตาราหรือเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
(6) ในการปฏิบัติราชการหรือกิจการอื่นให้ใช้ได้เท่าที่จาเป็น
ข้อ 5 ในกรณีที่ใช้ยศกองอาสารักษาดินแดน ให้พิมพ์หรือเขียนคาเต็มของยศ
กองอาสารักษาดินแดนไว้หน้าชื่อหรือลายมือชื่อ
4. การเพิม่ เงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิก อส.
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. มท. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2557ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้มีสมาชิก อส.
และบางจังหวัดได้เร่งรัดมาว่าเมื่อไหร่จะได้รบั ข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังมีจังหวัดที่ไม่ได้ส่ง
รายละเอี ยดงบประมาณ ที่ ต้ องใช้ ในการปรั บเพิ่มจ านวน 19 จังหวัด ซึ่ ง สน.อส.
ได้สั่งการเร่งรัดแล้ว กรมบัญชีกลางต้องการตัวเลขทั้งหมด จึงจะสามารถตัดโอนเงิน
งบประมาณได้
5. การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุ และบรรจุสั่งใช้เป็น
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพือ่ บรรจุสงั่ ใช้เป็นสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ระหว่างวันที่ 3 – 14 พฤศจิกายน 2557 ในวัน และเวลาราชการ
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สถานที่รับสมัคร ณ กองกาลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร เป็นไปตามประกาศกองบัญชาการ
กองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมั ครสอบคัดเลือกบุคคลทั่ วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็น
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ
6.การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
- เปูาหมายการติดตามดูแลผูผ้ ่านการบาบัด 151,653 ราย (ข้อมูล ณ
วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- ได้รับรายงานการติดตาม
149,483 ราย (ร้อยละ 98.56)
- พบตัว
88,480 ราย
- กลับไปใช้สารเสพติด
6,795 ราย (ร้อยละ 7.77)
- ความต้องการรับความช่วยเหลือ 22,277 ราย
- อาเภอให้ความช่วยเหลือแล้ว 4,802 ราย
- มีพฤติกรรมเสี่ยง
5,679 ราย
ความต้องการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ จานวน 22,277 ราย
- ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ 11,637 ราย
- ด้านการศึกษา
2,592 ราย
- ด้านการรักษาสุขภาพ
1,531 ราย
- ด้านการฝึกอาชีพ
7,424 ราย
- ด้านการจัดหางาน
8,258 ราย
- ด้านอื่นๆ
397 ราย
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสารวจตามแบบการติดตามของสานักงาน ป.ป.ส. นั้น
ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลในการส่งต่อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังไม่มีรายละเอียดเชิงเจาะลึก เช่น ต้องการฝึกอาชีพด้านใด
ดังนั้น ปค. จะได้ประชุมหารือกับ สานักงาน ป.ป.ส. ในการดาเนินการร่วมกัน ในวันที่
3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สานักงาน ป.ป.ส.
7. การสั่งใช้ สมาชิ ก อส. ปฏิบัติหน้ าที่รักษาความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยว
(อส.ท่องเที่ยว)
- มท. มีนโยบายรักษาความปลอดภัยแก่นักท่ องเที่ยว (มอบ ปค.) โดย ปค.
จัดทาแผนสั่งใช้สมาชิก อส. ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอาเภอ
(2) กาหนดมาตรการ 2 ด้าน
ด้านที่ 1 รักษาความปลอดภัย
(จัดชุดปฏิบัติการ อส.ท่องเที่ยว 1 หมู่ ลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงภัย)
ด้านที่ 2 อานวยความสะดวก/บริการ
(จัดชุดเจ้าหน้าที่ กานันผู้ใหญ่บ้านมวลชนจิตอาสาตั้งจุดเฝูาระวัง รับแจ้งเหตุ)
- เน้นหนักในพื้นที่เปูาหมาย แหล่งท่องเที่ยวทะเล เกาะ ปุาเขา น้าตก 14 จังหวัด
- จังหวัด/อาเภอ จัดทาแผน รปภ./วิเคราะห์จุดเสี่ยง/ระดมความร่วมมือ
- จัดกาลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ 2 ด้าน
- รายงานผลให้ ปค. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
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8. ผลประกอบการโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
ปี 2555 – 2557
- จากแผนภูมิผลกาไรขาดทุนโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ปค. 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้
(1) ปี 2555 มีรายรับ 330,543,799 บาท / มีรายจ่าย 296,528,894 บาท
/ ผลกาไร 34,014,904.8 บาท
(2) ปี 2556 มีรายรับ 266,154,586 บาท / มีรายจ่าย 253,666,660 บาท
/ ผลกาไร 12,487,926.3 บาท
(3) ปี 2557 มีรายรับ 277,865,870 บาท / มีรายจ่าย 273,129,533 บาท
/ ผลกาไร 4,736,337.43 บาท
ตามระเบียบโรงพิมพ์มเี งินเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมการขาย คือมีเงิน
คืนร้อยละ 5 ของยอดสั่งจ้างก่อนรวมภาษี ซึ่งสามารถจ่ายคืนได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
จึงขอความร่วมมือจากทุกสานัก/กอง สนับสนุนกิจการของโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ปค. ต่อไป
ร.อปค.คม.
- ขอความกรุณาท่านผู้บริหาร ปค. สานัก/กอง ให้ช่วยสนับสนุนกิจการของโรง
(นายประดิษฐ์ ยมานันท์) พิมพ์อาสารักษาดินแดน ปค.
- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้ยศกองอาสารักษาดินแดนไว้หน้าชื่อ และลายมือชื่อ
พ.ศ. 2557 เกิดมาจากการมี พ.ร.บ.ยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กอง
อาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 กฎหมายหลักของ อส. มีอยู่ 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ. กอง
อาสารักษาดินแดน 2497 , พ.ร.บ. ยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กอง
อาสารักษาดินแดน 2497 และ พ.ร.บ.วินัยกองอาสารักษาดินแดน 2509
ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ยศ มาตรา 14 กาหนดให้ ปค. ออกระเบียบในการดาเนินการ
ได้ ซึ่ง ปค. เคยมีระเบียบก่อนหน้าที่ ครั้งแรกเมื่อ 2510 ให้ใช้ยศเฉพาะกิจการกองอาสา
รักษาดินแดน เท่านั้น , ครั้งที่สอง 2524 ให้ใช้ยศ อส. ได้ใน 3 กิจการ คือ กิจการอาสา
รักษาดินแดน กิจการของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และกิจการ
ของ กรป.กลาง (ปัจจุบันคือกองทหารพัฒนา กองพลพัฒนา สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย)
เมื่ อมีการประกาศใช้ ระเบียบฉบับปั จจุ บัน (โดยมี ผลเริ่มบังคับใช้วันที่ 9
ตุลาคม 2557) ซึ่ง ข้าราชการฝุายปกครองผู้ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษา
ดินแดนสามารถนาหลักฐานเพื่อเปลี่ยนแปลงคานาหน้าชื่อได้เสมือนยศของทหาร ตารวจ
โดยจัดเตรียมเอกสารไปแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) สาเนาทะเบียนบ้าน
(2) บัตรประจาตัวประชาชน
(3) คาสั่งแต่งตั้งยศ
โดยสามารถยื่นได้ตามระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 115 (1)
ผอ.วช.
4.6 กองวิชาการและแผนงาน
(นายนรภัทร ปลอดทอง)
1. การบริหารงบประมาณประจาเดือน ตุลาคม 2557
1.1 เปู าหมายการเบิ กจ่ายงบประมาณรายจ่ ายตามมติ คสช. ไตรมาสที่ 1
เปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 32 เปูาหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 29

๑๖

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของสานัก/กอง ต่าง ๆ
หมายเหตุ
1.2 สรุปผลการบริหารงบประมาณในภาพรวมของกรมการปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS งบประมาณในภาพรวมแยกเป็น
- เงินประจางวดสุทธิ 36,446.57 ล้านบาท
- ก่อหนี้/เบิกจ่าย 446.93 ล้านบาท (ร้อยละ 1.23)
- คงเหลือ
35,999.64 ล้านบาท (ร้อยละ 98.77)
ผลการก่อหนี้/เบิกจ่าย จาแนกตามงบรายจ่าย ได้ดังนี้
- งบบุคลากร 5,213.36 เบิกจ่าย 440.63 ล้านบาท (ร้อยละ 8.45)
- งบดาเนินงาน 5,381.70 เบิกจ่าย 6.30 ล้านบาท (ร้อยละ 0.12)
- งบลงทุน
1,203.69 เบิกจ่าย - ล้านบาท
- งบเงินอุดหนุน 512.54 เบิกจ่าย - ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น 24,135.28 เบิกจ่าย - ล้านบาท
1.3 ความคืบหน้าการดาเนินงานเบิกจ่ายงบลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
- ก่อสร้างหอประชุมอาเภอ (สน.ปท.) 1 แห่ง 6.69 ล้านบาท
- ก่อสร้างอาคารที่ทาการอาเภอ (สน.ปท.) 4 แห่ง 66.02 ล้านบาท
- ตู้เก็บเอกสารระบบรางเลื่อนพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ (สน.บท.) 4 แห่ง
9.60 ล้านบาท
- ก่อสร้างอาคารที่ทาการอาเภอ (สน.ปท.) 2 แห่ง 33.01 ล้านบาท
แจ้งจังหวัดประมาณราคาให้อยู่ภายในกรอบวงเงิน
- ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 (สน.ปท.) 1 แห่ง
2.81 ล้านบาท อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายหลังเดิม
- ก่อสร้างหอประชุมอาเภอ (สน.ปท.) 3 แห่ง 20.06 ล้านบาท
อยู่ระหว่างรื้อถอนหลังเดิม
ร.อปค.บห. ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ
เป็นประจาทุกเดือนในสัปดาห์ทสี่ อง จึงขอให้สานัก/กอง ได้ติดตามเรื่องงบประมาณด้วย
และ มท. มี ก าหนดประชุมในสัปดาห์ที่ สามของเดือน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ ข้อมู ลจาก
ที่ประชุมของ ปค. เพื่อรายงาน มท. ทราบตามลาดับ
2. โครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอาเภอและท้องที่
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปค. ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 702 ล้านบาท
จะจัดสรรในงวดแรกประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณ โดยได้โอนจัดสรรให้อาเภอ
ดาเนินการแล้ว จึงขอสรุปดังนี้ โดยการจัดสรรงบประมาณให้อาเภอจะแบ่งเป็นอาเภอ
ขนาดเล็ก (1-5 ตาบล) 700,000 บาท ขนาดกลาง (6-10 ตาบล) 750,000 บาท
ขนาดใหญ่ (11 ตาบลขึ้นไป) 800,000 บาท กรอบการใช้เงินงบประมาณ สืบเนื่องจาก
ปีที่แล้วได้รับการท้วงติงจากสานักงบประมาณว่าการใช้เงินงบประมาณไปเน้นหนักใน
เรื่องการอบรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ ดังนั้น
ในปีงบประมาณนี้จึงกาหนดกรอบการใช้เงินงบประมาณ ดังนี้
2.1 อานวยการบริหารราชการอาเภอ ไม่เกินร้อยละ 15
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2.2 ใช้สาหรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 (อย่าง
น้อยต้ องมี โครงการที่ เกี่ ยวข้ องกั บโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ ในพื้ นที่
1 โครงการ , โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล 1 โครงการ )
2.3 เพื่ อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 25
(ต้องมีโครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนอาเภออย่างน้อย 1 กิจกรรม)
2.4 ใช้ ในการพั ฒนางานบริ การ หรื อพั ฒนาอ าเภอ ไม่ เ กิ นร้ อยละ 10
ผตปค. ได้จัดสรรงบประมาณให้จานวน 9,000,000 บาท โดยสามารถเสนอโครงการได้
แล้ว (ไตรมาสที่ 1 – 2)
ร.อปค.บห.
- ขอแจ้งไปยังปลัดจังหวัด ให้กาชับเสมียนตราจังหวัดเนื่องจากในปีงบประมาณ
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) พ.ศ. 2558 นี้ ได้รั บจั ดสรรเงิ นงบประมาณแบ่ งเป็ น 2 งวด และจะวั ดผลโดยการ
เบิกจ่าย ซึ่ง ปค. ก็จะใช้มาตรการการวัดผลการเบิกจ่ายของจังหวัดจากเงินที่โอนจัดสรร
ไปให้ หากจังหวัดมีผลการเบิกจ่ายที่น้อย ปค. ก็จะโอนเงินงบประมาณในงวดต่อไปเท่าที่
จ าเป็ นเท่ านั้ น ดั งนั้ นร้ อยละการเบิ กจ่ ายงบประมาณของจั งหวั ดจึ งเป็ นตั วชี้ วั ด
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของปลัดจังหวัด เสมียนตราจังหวัด และนายอาเภอ
และจะให้เกิดกรณีการโอนเงินกลับปลายปีงบประมาณให้น้อยที่สุด เนื่องจากหากรอถึง
ปลายปีงบประมาณอาจเกิดความล่าช้า
- งบลงทุนที่ได้มอบอานาจให้กับจังหวัด บางรายการที่อยู่ระหว่างการรื้อถอน ก็ให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนการดาเนินการตามกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก็ต้องดาเนินการ
ควบคู่กันไป จะอ้างว่าอยู่ระหว่างการรื้อถอนไม่ ได้ เพราะไม่เป็นเหตุในการชะลอการ
ดาเนินการ
- งบบู รณาการ จะขออนุ ญาต อปค. เพื่ อจัดประชุมวี ดี ทั ศน์ ทางไกล (VDO
Conference) กับทางนายอาเภอ หรือปลัดอาเภอที่นายอาเภอมอบหมาย เพื่อให้จังหวัด
อาเภอ ได้เข้าใจในกรอบการดาเนินงานให้ชัดเจน ทั้งนี้ขอให้นายอาเภอ และผู้ดาเนินงาน
ได้ศึกษาทาความเข้าใจหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เช่น งบอานวยการห้ามเบิกจ่ายหมดภายใน
ครั้งเดียว ต้องเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส
ผอ.สวผ.กจ.
4.7 กองการเจ้าหน้าที่
(ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์)
1. ผลการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนบทบาท ภารกิจ
โครงสร้าง การแบ่งงานภายใน และกรอบอัตรากาลังของราชการบริหารส่วนภูมิภาค
กรมการปกครอง
- ตามที่ ได้จัดให้มีการสัมมนา ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อเดือน
กันยายน 2557 เพื่อให้ทราบถึงบทบาทภารกิจของนายอาเภอในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุง
โครงสร้าง อัตรากาลัง ของ ปค. โดยกลุ่มเปูาหมายประกอบไปด้วย ผู้บริหารสานัก/กอง
ผตปค. ตัวแทนนายอาเภอ นายอาเภอแหวนเพชร ปลัดอาเภอแหวนทองคา จ านวน
ประมาณ 40 คน โดยได้แบ่งบทบาทของนายอาเภอออกเป็น 3 ประเภท
1.1 บทบาทของนายอาเภอตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายอาเภอ
(ร้อยละ 30) เรียงตามลาดับ (3 ลาดับแรก)
(1) พ.ร.บ.อาวุธปืน
(2) พ.ร.บ.สถานบริการ
(3) พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่
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1.2 บทบาทของนายอาเภอตามสถานการณ์ (ร้อยละ 40)
1.3 บทบาทของนายอาเภอตามนโยบาย และส่วนราชการอื่นๆ ที่ไม่มีในพื้นที่
อาเภอ (ร้อยละ 30)
ข้อเสนอของที่ประชุม
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
(๒) การเพิ่มตาแหน่งปลัดอาเภอที่มีวุฒิทางนิติศาสตร์ สังกัด ทปค.อ.
(๓) การให้นายอาเภอสามารถเพิ่มกลุ่มงาน/ฝุาย ตามความเหมาะสมของ
พื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่ได้
(๔) การนาเอาศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดมาสังกัด ทปค.จ.
(๕) การเสนอขออัตรากาลังปลัดอาเภอเพิ่มเติม
(๖) การเสนอให้มีการทบทวนการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ ชรบ.
(๗) การเสนอให้มีระบบการเลื่อนไหลจากระดับชานาญการเป็นระดับชานาญการพิเศษ
(๘) การเสนอให้มีการดาเนินการเปิดสอบปลัดอาเภอทุกปี
(๙) การเสนอให้ปลัดจังหวัด นายอาเภอ ปลัดอาเภอ เจ้าพนักงานปกครอง
เจ้าหน้าที่ปกครอง ได้เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ง
(๑0) การเสนอจัดตั้งกองกาลัง อส. สารอง
(๑๑) การออก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารการปกครองและพัฒนาหมู่บ้าน พ.ศ. ....
(๑๒) การแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยระบุ
เพิ่มเติมให้ปลัดอาเภอเป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอ และมีอานาจรักษาความสงบเรียบร้อย
ทั่วราชอาณาจักร
(๑๓) การแก้ไข.พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดย
ระบุให้ปลัดอาเภอ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง มีอานาจหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยทั่วราชอาณาจักร และระบุให้เขตพื้นที่เทศบาลนคร เทศบาลเมือง มีกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน และแพทย์ประจาตาบล เหมือนเดิม
(๑๔) การแก้ไขประมวลวิธีพิจารณาความอาญา โดยระบุให้ปลัดอาเภอ เจ้า
พนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นพนักงานฝุาย
ปกครองหรือตารวจ ให้มีอานาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยทั่วราชอาณาจักร
(๑๕) การออก พ.ร.บ.ข้าราชการ พนักงานฝุายปกครอง พ.ศ. ....
(๑๖) การปรับปรุงโครงสร้างของ ปค. โดยแบ่ง ปค. ออกเป็น ๙ ภาค
การดาเนินการของ กจ.
ระยะสั้น
กจ. ได้ดาเนินการเสนอ อปค. เพื่อมี คาสั่งปรับปรุงและแต่งตั้งคณะท างาน
จานวน ๔ คณะ เพื่อขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้ ดังนี้
(๑) คณะทางานพิจารณากลั่นกรองการแบ่งส่วนราชการของกรมการปกครอง
(๒) คณะกรรมการก าหนดเส้นทางการพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร
กรมการปกครอง
(๓) คณะทางานจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการกรมการปกครอง
(๔) คณะกรรมการปรับปรุงเงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูล กรมการปกครอง
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ระยะกลาง
(๑) การขอจัดสรรอัตรากาลังเพิ่มใหม่
(๒) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของที่ทาการปกครองจังหวัด
(๓) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งหัวหน้าฝุายของที่ทาการปกครองอาเภอ
(๔) การปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า
ระยะยาว
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในของ
ราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง (กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ วนราชการกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ....)
(๒) การเพิ่มตาแหน่งปลัดอ าเภอที่ มี วุฒิ ทางนิ ติศาสตร์ สั งกั ดที่ ท าการ
ปกครองอาเภอ
(๓) การจัดตั้งกองกาลัง อส. สารอง
(๔) การเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการปกครองและพัฒนา
หมู่บ้าน พ.ศ. ....
(๕) การแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
(๖) การแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
(๗) การแก้ไขประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
(๘) การเสนอร่างพระราชบัญญัติข้าราชการ พนักงานฝุายปกครอง พ.ศ. ...
(๙) การขอเงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่งอื่นๆ
(๑๐) การปรับปรุงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
- ให้ข้ าราชการ ปค. ได้ ท าความเข้ าใจว่ างานของอ าเภอ ซึ่งนายอ าเภอเป็ น
ข้าราชการ ปค. โดยบทบาทของนายอาเภอจะไม่เหมือนกับหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ
เนื่ อ งจากส่ ว นราชการอื่ น ๆ จะปฏิ บั ติ ง านเฉพาะของแต่ ล ะส่ วนราชการนั้ น ๆ
แต่นายอาเภอต้องรับผิดชอบมากกว่านั้น คือการปฏิบัติงานในอานาจหน้าที่ของ ปค. เอง
และรวมถึงงานของส่วนราชการอื่นๆ อีก 19 กระทรวง (1+19) ดังนั้นหากนายอาเภอจะ
ปฏิบัติงานเพียงในกรอบของ ปค. ก็จะถือว่าลดฐานะลงเป็นเพียงปกครองอาเภอเท่านั้น
เช่นเดียวกับหัวหน้าส่วนราชการในอาเภอ กล่าวโดยรวมแล้วนายอาเภอต้องปฏิบัติงาน
ในอานาจหน้าที่ของ ปค. งานตามนโยบายของรัฐบาล และงานที่ ไม่ มี หน่วยงานใด
รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นอีก 19 กระทรวง หากจะจัดสรรงบประมาณหรือกาลังคน ต้อง
แบ่งส่วนหนึ่งให้ฝุายปกครอง โดยให้สานัก/กอง ที่เกี่ยวข้องให้จัดทาข้อเสนอปรับงาน
ของ ปค. โดยอาศัยเหตุผลดังกล่าว ซึ่ง ปค. ก็ควรจะได้ค่าตอบแทน งบประมาณ และ
บุคลากรเพิ่มขึ้นตามภาระงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจากข้อเรียกร้องของสหพันธ์ปลัดอาเภอ
แห่งประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชัดเจนว่ารับฟังข้อเสนอแต่ช่วงนี้ต้องขอให้
ทางานก่อน และขอความร่วมมือปลัดจังหวัด นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ให้ช่วยกันทางาน
อย่างเต็มความสามารถภายในช่วงไตรมาสแรกนี้ (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) ขอเรียน
ยืนยันว่า อปค. มิ ได้นิ่งนอนใจในปัญหาของภูมิภาค ซึ่ง ปค. จะสนับสนุนการขอรับ
งบประมาณ และบุคลากรเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
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4.8 สานักบริหารการปกครองท้องที่
1. ภารกิจที่ตอบสนองคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
1.1 การปฏิรูปประเทศไทยด้านการเมือง (สปช.) ในความรับผิดชอบของ ปค.
มท. มี ค าสั่ งมอบภารกิ จ ตาม ค าสั่ ง มท. ที่ ๔๗๔/๒๕๕๗ ลงวั นที่
๒๘ สิงหาคม 25๕๗ แต่งตั้งคณะทางาน มท. สนับสนุนการดาเนินงานของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) ๑๑ ด้าน โดยมอบหมายให้ ปค. เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบประเด็นการ
ปฏิรูป ด้านการเมือง ปค. จึงได้มี คาสั่ง ปค. ที่ ๙๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๕๗
แต่งตั้งคณะท างาน ปค. สนับสนุนการดาเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
ประกอบด้วย
(1) คณะทางานอานวยการ สนับสนุนงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.
โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ร.อปค.บภ. เป็น ประธานคณะทางาน มี ผอ.สน./กอง เป็น
คณะทางาน และ ผอ.สน.ปท. เป็นคณะทางานและเลขานุการ
(๒) คณะท างานช่ วยอ านวยการ สนั บ สนุ นข้ อ มู ล การปฏิ รู ป ด้ า น
การเมืองของประเทศ แต่ละ สานัก/กอง
อานาจหน้าที่
- ระดมสมอง วิเคราะห์ประเด็นด้านการเมือง และสนับสนุนข้อมูลให้
คณะทางานอานวยการฯ พิจารณากลั่นกรอง
- รายงานผลการวิเคราะห์ ให้ฝุายเลขานุการคณะทางานอานวยการฯ
(สน.ปท.) ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อดาเนินการต่อไป
มท. แจ้งให้ ปค. ดาเนินการศึกษา และวิเคราะห์ฯ โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
และการดาเนินงานของ สปช. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ และรายงานผลการ
วิเคราะห์ให้ มท. ทราบ ทุก ๒ สัปดาห์ เมื่ อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ร.อปค.บภ.
(นายดลเดช พัฒนรัฐ) เป็นประธานการประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุม ปค. ๒ ชั้น ๕ มี ผอ.สานัก/กอง เป็นคณะทางาน เข้าร่วมประชุม
สรุปผลการประชุมคณะทางานอานวยการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ อวันพุธที่๒๒
ตุ ลาคม 25๕๗ ก าหนดประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ องเชื่ อมโยงกั บการปฏิ รู ปด้ านการเมื อง
มอบหมายให้สานัก/กอง รับผิดชอบ ไปดาเนินการศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว
ส่งให้ฝุายเลขานุการคณะทางานอานวยการฯ (สน.ปท.) ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ร.อปค. (นายดลเดช พัฒนรัฐ) กาหนดให้จัดการประชุมคณะทางานอานวยการฯ
เดือนละ ๒ ครั้ง ก่ อนวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอให้
อปค. รายงานผลการวิเคราะห์ให้ ปมท. เดือนละ ๒ ครั้ง (ทุก ๒ สัปดาห์)
ขอเน้นย้าให้สานัก/กอง จัดส่งสรุปผลการวิเคราะห์ ฯ ตามแบบที่กาหนด ให้ฝุาย
เลขานุการคณะทางานฯ (สน.ปท.) ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๕.๐๐ น.
1.2 มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ
1,000 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่)
ข้าว
- สรุปผลการดาเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้ น้อย
ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตามการรายงานของจังหวัด ดังนี้
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(1) ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
จานวนทั้งสิ้น 3,780,646 ราย รวมพื้นที่ 74,257,652 ไร่
- จ านวนผู้ ขึ้ นทะเบี ยนเกษตรกร ก่ อนวั นที่ 1 ตุ ลาคม 2557
จานวน 2,812,308 ราย 61,725,637 ไร่
หมายเหตุ : สามารถนาบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศในหมู่บ้าน และตรวจสอบ รั บรองตาม
หลักเกณฑ์
- จานวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
จานวน 968,338 ราย 12,508,344 ไร่
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่เกษตรจะต้องออกสุ่มตรวจแปลง และลงระบบ GPS ก่อนดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์
(2) ผลการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
จานวน 764,429 ราย รวมพื้นที่ 10,849,490 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนผู้ขึ้น
ทะเบียนทั้งหมด
(3) ผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 13 จั ง หวั ด 23,307 ราย รวมเป็ นเงิ น
286,295,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.04 ของจานวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการ
ตรวจสอบ และรับรองสิทธิ์แล้ว
- การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวขอให้ดาเนินการโดยโปร่งใส ห้ามมี
การทุ จริตเกิ ดขึ้น โดยเฉพาะข้าราชการฝุ ายปกครองและผู้ปกครองท้ องที่ ทั้ งนี้ขอให้
ชุดปฏิบัติการประจาตาบลได้ติดตามตรวจสอบในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้
เข้าใจในโครงการดังกล่าวต่อไป
ยางพารา
- มติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2557 เมื่ อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2557
(1) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการยางตามที่องค์การสวนยาง
เสนอเพื่อดาเนินการเร่งระบายยางในสต็อกและซื้อยางใหม่เมื่อราคาต่ากว่าระดับ
ราคาที่กาหนด ดังนี้
(1.1) การด าเนิ นงานโครงการสร้ างมู ล ภั ณฑ์ กั นชนรั ก ษา
เสถียรภาพราคายางวงเงินสินเชื่อ 6,000 ล้านบาท
(1.2) ขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2558 รายการสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นสาหรับค่าใช้จ่ายปีแรกวงเงินรวม 315 ล้านบาท
เพื่อชดเชยต้นทุนเงินให้ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จ านวน 180 ล้านบาท และค่าบริห ารจัดการขององค์ก ารสวนยาง (อ.ส.ย.)
จานวน 135 ล้านบาท
(2) เห็นชอบโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ชาวสวนยาง
(2.1) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อชดเชย
รายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อัตราไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 15 ไร่ เปูาหมาย
850,000 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 8,453.99 ล้านบาท
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(2.2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ
ประกอบอาชี พเสริ ม วงเงินสิ นเชื่อครัวเรื อนละไม่ เกิ น 100,000 บาท เปู าหมาย
1,000,000 ครัวเรือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ซึ่งรัฐบาลช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละ 3
และเก็บจากเกษตรกรชาวสวนยางเพียงร้อยละ 2 วงเงินงบประมาณ 1,453.47 ล้านบาท
(3).เห็นชอบโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ โดย
กระทรวงอุ ตสาหกรรม และธนาคารออมสิ นจะเร่ งรั ดด าเนิ นการให้ สิ นเชื่ อแก่
ผู้ประกอบการโดยเร็วต่อไป
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดดาเนินการ.ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนย์บริหารการแก้ ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ระดับจังหวัดและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพารา
อย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัดโดยมอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(2) จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการแก้ ไขปัญหาสินค้ายางพารา
อย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และติดตามสถานการณ์
ปัญหายางพาราที่เกิดขึ้นตามอานาจหน้าที่โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประชุม
ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานให้แก่จังหวัดทราบต่อไป
(3) กาชับเกษตรจังหวัดในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ดาเนินการแก้ ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด จัดท า
ข้อมูลยางพาราในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหายางพารา
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และประสานการปฏิบัติกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่าง
ใกล้ชิด
2. ภารกิจที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
2.1 สรุปผลการประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบันไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงใน
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน
โครงการเดือนตุลาคม 2557 (เริ่มต้นวันที่ 2 ตุลาคม 2557) ปค. จึงขอให้
จังหวัดแจ้งนายอาเภอพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
- ก ากั บดูแลและควบคุมการคัดเลือกก านันและการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องวางตัวเป็น
กลาง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกทราบถึงระเบียบ กฎหมาย และความสาคั ญ
ของการเลือกคนดี ที่มีความรู้ความสามารถ มาดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
- จัดให้มี การประกอบพิธีเพื่อประกาศเจตนารมณ์ โดยการให้ข้าราชการ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้สัตยาบัน
ร่วมกันในการรณรงค์สร้างความโปร่งใส เพื่อให้การคัดเลือกกานัน การเลือกผู้ใหญ่บ้าน
หรื อการเลื อกตั้ งอื่ นๆ เป็ นไปอย่ างสุ จริ ตและเที่ ยงธรรมไม่ มี การซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง
ทั้ งนี้ ขอให้ ก าหนดวั นประชุ มประจ าเดื อนและจั ดพิ ธี พร้ อมกั นในวั นพฤหั สบดี ที่
๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
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- ปค. ได้รับการรายงานผลการประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้สัตยาบันในการ
เลือกผู้ใหญ่บ้าน เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีจานวน
ผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ จานวน 38 จังหวัด (440 อาเภอ) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
จานวนประมาณ 130,000 คน ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ จานวน
๕,๘๑๔ คน ภิกษุ/ผู้นาศาสนา จานวน ๑๔๑ รูป/คน
- การกากับดูแลและควบคุมการคัดเลือกกานัน และการเลือกผู้ใหญ่บ้านใน
รอบเดือนที่ผ่านมา กรมการปกครอง ได้รับการรายงานจาก 38 จังหวัด รวม 440 อาเภอ
มีการคัดเลือกกานัน จานวน ๑4 ตาบล การเลือกผู้ใหญ่บ้าน จานวน 104 หมู่บ้าน ยังไม่
พบการร้องเรียน กล่าวโทษ เรื่องการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใด
2.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงการบ้า นสวย เมืองสุข : น้อมราลึก
การกาเนิดสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ของประเทศไทย (1 ผลงาน 1 กิจกรรม
1 เดือน) เริ่มต้นวันที่ 23 ตุลาคม 2557
ระยะที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗)
เป็นระยะเริ่มต้นของการเริ่มโครงการ (Kick off)กาหนดให้มีการจัดกิจกรรม
เพื่ อบ าเพ็ ญ สาธารณประโยชน์ ทุ กอ าเภอพร้ อมกั นทั่ วประเทศ ในวั นพฤหั สบดี ที่
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันปิยมหาราช โดย อปค. ผู้บริหาร และข้าราชการ ปค. ได้มีส่วน
ร่วมด าเนินกิ จกรรมตามโครงการ ฯ ดังกล่ าว ด้วยการเข้ าร่วมกิ จกรรมก าจัดวัชพื ช
ณ คลองราชดาริ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ส าหรับการดาเนินกิ จกรรมตาม
โครงการฯ ต่อไป จนสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น ให้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน
ทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมกันกาจัดขยะมูลฝอย ด้วยการคัดแยกประเภท
และนาไปทาลายให้ถูกวิธี หรือนามาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การทาปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ
และรักษาความสะอาดของสถานที่ประกอบการ อาคารบ้านเรือนของตนเอง ทั้ งภายใน
อาคารและบริเวณพื้นที่ตาบลหมู่บ้าน ให้บ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมมีความสะอาด พร้อมทั้ง
ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ฯลฯ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ระยะที่ ๒ (มกราคม - กันยายน ๒๕๕๘)
เพื่อให้ “โครงการบ้านสวย เมืองสุข : น้อมราลึกการกาเนิดสถาบันกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ของประเทศไทย” ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามเป้าหมาย บ้านสวย
เมืองสุข จึงกาหนดให้มีการดาเนินกิจกรรม ตามแนว ความคิดของโครงการ ๑ หมู่บ้าน
๑ ผลงาน ๑ เดือน (๑๑๑) และ เพื่อให้ “โครงการบ้านสวย เมืองสุข : น้อมราลึกการ
กาเนิดสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย” บรรลุตามเป้าหมาย บ้านสวย เมืองสุข
ปค. จะได้พิจารณาให้มีการประกวดและคัดเลือกหมู่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามโครงการฯ เข้ารับรางวัล
ในระดับต่างๆ ประจาปี ๒๕๕๘ ต่อไป
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ระยะที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในตาบล หมู่บ้าน ทั้งด้านของกายภาพ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ทาให้ บ้านเรือน มีความสะอาด สวยงาม และ บ้านเมือง มีความ
สงบสุข ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง
จะได้จัดท าโครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้นโยบายของรัฐบาล และ มท. มี การ
นาไปสู่การปฏิบัติโดยมีการดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องตลอดไป
ท้ ายนี้ อปค. ได้ มอบนโยบายส าคั ญเพื่ อเป็นตัวชี้ วัดชัดเจน เพื่อประกวด
หมู่ บ้าน โดยใช้ หลักเกณฑ์ ส าคัญในการประกวดคือการใช้ค่านิ ยม 12 ประการ เป็ น
ตัวชี้วัด โดยได้กาหนดรางวัลระดับประเทศไว้ 800,000 บาท เพื่อให้หมู่บ้านได้นาเงิน
รางวัลที่ได้รับไปพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

3. การสารวจที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินทากิน
- รมว.มท. ได้มี ดาริจะส ารวจที่ดินทั้ งประเทศ โดยมี หนังสือสั่งการลงวันที่
29 ตุลาคม 2557 ขอให้ที่ ท าการปกครองจั งหวัดเป็นหน่ วยงานหลั กบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานที่ดินจังหวัด สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อจัดทาข้อมูลที่ดินในภาพรวมในรูปแบบ
บรรยายสรุป โดยให้รายงาน ปค. ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งนายกรรัฐมนตรี
จะเป็นประธานการประชุมในการจัดสรรที่ดินทากินให้แก่เกษตรกรต่อไป
อปค.
- โครงการ 111 (1 หมู่บ้าน 1 ผลงาน 1 เดือน) ปค. ได้จัดทารายการตัวอย่างให้
(นายกฤษฎา บุญราช) นายอาเภอไปประกาศต่อกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เลือกการดาเนินงานได้ตามแต่ละสภาพ
พื้นที่ โดยตัวเลข ๑๑๑ ดังกล่าว มาจากปีรัตนโกสินทร์ศกที่ 111 (ร.ศ.111) เป็นปีที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานสถาบั นก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นจึงขอให้ ผตปค. ได้แนะนาให้นายอาเภอปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
ในทุ กพื้ นที่ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่าให้ มี กรณีเรียกรับ
ผลประโยชน์เกิดขึ้น
ผอ.สน.บท.
4.9 สานักบริหารการทะเบียน
(นายวิเชียร ชิดชนกนารถ)
1. การทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
- งานทะเบี ยนและบั ตรประจ าตั วประชาชนถื อเป็ นภารกิ จหลั กของ ปค.
ปัจจุบันมีกระบวนการตรวจสอบโดย สน.บท. ในหลายมิติ แต่มีบางกรณีที่ยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้ เช่น กรณีที่เกิดขึ้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ปรากฏข้อเท็จจริงว่าปลัดอาเภอ
มอบบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งเป็นบัตรของนายทะเบียนให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการ
ซึ่งพบว่าปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวเป็นจานวนมาก ดังนั้น วิธีที่จะแก้ไข
ได้คือนายอาเภอต้องมอบหมายให้ปลัดอาเภอรับผิดชอบงานทะเบียนฯ ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ประจา ณ ห้องทะเบียนตลอดเวลาการปฏิบัติราชการ การที่จะมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่อื่นนั้น จึงไม่สามารถกระทาได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก
กรณีดังกล่าว สน.บท. จึงมี แนวคิดจะปรับเปลี่ ยนรูปแบบการยื นยันตัวบุ คคลของ
นายทะเบียนจากการใช้รหัสร่วมกับบัตรประจาตัวประชาชน เป็นการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทน
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2. แรงงานต่างด้าว
- ปค. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการรับลงทะเบียน
แรงงานต่างด้าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงปัจจุบัน ได้ดาเนินการไปแล้วประมาณ
1.5 ล้านราย ซึ่งจะหมดเขตรับลงทะเบียนในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ปค. ได้มี
วิทยุสั่งการให้สามารถจัดทาบัตรนัดเพื่อนามาลงทะเบียนได้ภายหลังจากหมดเขตรับ
ลงทะเบียนดังกล่าว โดย สน.บท. จะเปิดระบบให้ดาเนินการได้ หลังจากนี้ สานักบริหาร
การทะเบียนภาคจะท าหน้ าที่ในการออกบั ตรกรณีบัตรหายและบั ตรช ารุดเท่ านั้ น
จนกระทั่งถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2558 แล้ว จะตั้ง
ศูนย์ One Stop Service เป็นศูนย์ถาวร อย่างไรก็ตาม ปค. ได้รับงบประมาณ 145 ล้าน
บาทเพื่อดาเนินการตามกิจกรรมนี้ต่อไป
3. คลินิกกฎหมายสัญชาติ
- วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 อปค. ได้มอบหมายให้ สน.บท. เปิดคลินิก
กฎหมายสัญชาติ เวลา 09.30 น. ณ ปค. (วังไชยา) โดยการนาองค์ความรู้ทางด้านสัญชาติ
ทั้งหมดมาไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยเบื้องต้ นจะนาลงบรรจุในเว็บไซต์
www.dopa.go.th ในหัวข้อ “คลินิกสัญชาติ” , ศูนย์ 1548 ที่เป็นการตอบปัญหาให้แก่
ประชาชน รวมถึงสถานที่ ตั้ง ณ ปค. (วังไชยา) สาหรับประชาชนเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง
เปูาหมายระยะยาว จะมี กลุ่มผู้ไม่ มี สัญชาติไทยที่ อาศัยอยู่ในประเทศไทยถึงประมาณ
500,000 คน โดย สน.บท. มีแผนงานจะนาระเบียบ กฎหมาย ปรับประยุกต์เข้าไปใน
ระบบคอมพิวเตอร์
4. การประชุมระบบการทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ
วันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2557 จะมีการประชุมระบบการทะเบียนราษฎรและ
สถิติชีพของสหประชาชาติ (United Nation : UN) ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ โดย
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิด โดยกล่าวในประเด็นของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการทะเบียน รวมถึงการรักษาสิทธิของประชาชนโดยมีระบบทะเบียนที่มีความ
สมบูรณ์ให้ยกตัวอย่างการใช้เลข 13 หลักในการพัฒนา ระบบการทะเบียนของประเทศ
ไทยที่ไปถึงจุดเปูาหมายที่ไปถึงที่ UN อยากได้ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ประเทศ เป็น
ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด โดยพื้นฐานแล้วในประเทศเหล่านี้จะมี
ระบบการทะเบียนที่ล้าหลังกว่าประเทศไทยเป็นจานวนมาก จึงอยากให้ประเทศไทยเป็น
ต้นแบบให้แก่ ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ มท. เป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนฝุายไทย ในการนาเสนอ และให้ สน.บท. จัดนิทรรศการที่ UN ที่แสดงถึงการ
จัดระบบการทะเบียนของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้นาไปเป็นแบบอย่างกับ
การจัดระบบการทะเบียน โดยกาหนดให้หลังปี ค.ศ.2015 ไป 10 ปี เป็นทศวรรษแห่ ง
การจัดทาระบบการทะเบียนราษฎร โดย สน.บท. เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีทปี่ ระเทศไทยจะ
ได้เผยแพร่เรื่ องการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน โดยสัปดาห์หน้าจะได้หารือกับ UN
กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดรายละเอียดการจัดงาน
และจักได้นาเรียน อปค. ต่อไป
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เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการของสานัก/กอง ต่าง ๆ
หมายเหตุ
5. การแก้ไขสถานะบุคคลตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ตามที่ มี การจัดตั้งโรงเรียน ตชด. ในหลายท้ องที่ ทั่วประเทศ มีกรณีปัญหาคือ
นักเรียนที่จบจากโรงเรียน ตชด. เหล่านั้น ไม่มีสัญชาติ หรือสถานะทางทะเบียน เมื่อศึกษา
จบแล้วไม่สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป สน.บท. ได้วิเคราะห์แล้วว่า ปัญหาใหญ่
ที่สุดของการให้สถานะทางทะเบียน อยู่ที่หลักฐานเอกสารที่ทางราชการเก็บไว้ ซึ่งมีความ
ไม่ สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง และวิธีปฏิบัติมั กให้ ประชาชนหาหลักฐานมาแสดงต่อรัฐ แต่
แนวทางใหม่ที่จะปฏิบัติคือการส่งคณะทางานลงไปรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดเพื่อ
แสกนลงระบบคอมพิ วเตอร์ โดยเฉพาะเรื่ องสถานที่เกิ ด เนื่องจากการให้สถานะทาง
ทะเบียนตาม พ.ร.บ.สัญชาติ มักจะเกี่ยวกับเรื่องหลักดินแดนทั้งสิ้น เนื่องจากบิดา มารดา
ของนักเรียนมิ ได้ เป็นบุ คคลสัญชาติ ไทย ทั้ งนี้การบั นทึ กสถานที่ เกิ ดมั กบันทึกอยู่ใน
ทะเบียนประวัติ หรือเอกสาร ที่ไม่ปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้น สน.บท. จึงมี
แนวคิดจะท าหลักฐาน เอกสาร ให้สมบูรณ์ เปูาหมายคือสามารถตรวจสอบได้และพิมพ์
ออกมาได้เลยว่าในพื้นที่มีบุคคลใดบ้างจะเป็นผู้ได้รับสัญชาติไทยตาม มาตรา 23 , มาตรา
7 ทวิ แล้วแจ้งให้มายื่นคาร้อง โดยถือเป็นการทางานเชิงรุก
- รับทราบ เรื่องเพื่อพิจารณา/ข้อสั่งการของ อปค.
1. การดูแลสิทธิประโยชน์บุคลากรกรมการปกครอง
- รัฐบาลมีความไว้วางใจมอบหมายภารกิจให้กรมการปกครองขับเคลื่อนค่อนข้างมาก
ซึ่งกรมการปกครองจะเร่งตอบสนองนโยบายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
รวมถึงจะดาเนินการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านงบประมาณและบุคลากรอย่าง
แน่นอน ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กรมการปกครองจะขึ้นค่าตอบแทนให้ลูกจ้าง สย. ทั่วประเทศ
ทั้งส่วนกลาง 34 อัตรา และส่วนภูมิ ภาค 4,615 อัตรา จากเดือนละ 6,900 บาท
เป็น 8,000 บาท นับตั้งแต่เดือนมกราคม – ๓๐ กันยายน 2558 เปูาหมายของกรมการ
ปกครองจะเพิ่มค่าตอบแทนลูกจ้าง สย. ให้ถึงเดือนละ 12,000 บาท ในอนาคต แต่อาจ
ต้องพิจารณาขอรับงบประมาณเหลือจ่ายจากรัฐบาลต่อไป
2. การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการตาบล
- ชุดปฏิบัติการตาบล (ชปต.) ถือเป็นชุดปฏิบัติการเอนกประสงค์ ที่ จะสามารถ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประกอบ
ไปด้ วยข้ าราชการทั้ งส่ วนกลาง ส่ วนภู มิ ภาค ส่ วนท้ องถิ่ น ภาคประชาชน ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่ บ้าน อาสาสมั ครในหมู่ บ้าน ตาบล
จึงขอให้นายอาเภอได้พิจารณาใช้ประโยชน์จากชุดปฏิบัติการตาบล และสนับสนุน
การดาเนินงานด้วย
3. การตรวจตราในช่วงเทศกาล
- ช่วงเทศกาลลอยกระทง และเทศกาลปีใหม่ ขอให้จังหวัด อาเภอ สั่งใช้ อส. หรือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความสงบ มาจัดตั้งเป็นชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัยในช่วงเทศกาล โดยอาจขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
จากหน่วยงานในพื้นที่ตามแต่ละสภาพพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นปุาเขา
หรือ ชายทะเล สาหรับสถานบริการในพื้นที่ ให้นายอาเภอเชิญผู้ประกอบการ
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เรื่องเพื่อพิจารณา/ข้อสั่งการของ อปค.
หมายเหตุ
สถานบริการเข้ารับการประชุมชี้แจง ให้รับทราบถึงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
วิธีการ หลักเกณฑ์ ที่ต้องร่วมกันปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด เวลาการเปิด -ปิด
การระมัดระวังปูองกันการเกิดอัคคีภัย เป็นต้น ทั้งนี้ อส.สารอง และ อส.ท่องเที่ยว ก็จะ
สามารถอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้
4. การปรับโครงสร้างที่ทาการปกครองจังหวัด,อาเภอ
- การปรั บโครงสร้ างที่ ท าการปกครองจั งหวั ด และที่ ท าการปกครองอ าเภอ
ได้มอบหมายส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการขอรับอัตรากาลังปลัดอาเภอ และเจ้าหน้าที่
ปกครอง เพื่ อรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานอื่นที่มิ ใช่ของกรม
การปกครองโดยตรง
5. การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
- ปลัดจังหวัด นายอาเภอ ให้เพิ่มความใกล้ชิด ดูแลทุกข์สุขของผูใ้ ต้บังคับบัญชา
ทุกระดับชั้น เพือ่ ให้กาลังใจ และให้ความสาคัญแก่ข้าราชการในสังกัด รวมถึงกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และควรรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ใต้บงั คับบัญชาด้วย กรมการปกครอง
อยูร่ ะหว่างการผลักดันให้ปลัดอาเภอในพื้นที่อื่นนอกจากพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ให้มีเบี้ยเลี้ยงเป็นรายเดือนเพิม่ ขึ้นจากเงินเดือนปกติ ซึง่ จะได้เร่งดาเนินการต่อไป
- รับทราบ เรื่องที่รับทราบทาง website
6.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร (สส.)
6.๒ ผลการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗) (สน.บท.)
6.๓ สถิติการปฏิบัติงานศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร (call center ๑๕๔๘)
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๕๗ (สน.บท.)
6.๔ สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญของส่วนกากับและตรวจสอบ (สน.สก.)
6.๕ สรุปจานวนผู้ไปใช้บริการศูนย์บริการประชาชน (สน.สก.)
6.๖ สถิติการปฏิบัติงานสมาคม มูลนิธิ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๒ (สน.สก.)
6.๗ สรุปงานในหน้าที่ของส่วนอานวยความเป็นธรรม (สน.สก.)
6.๘ สรุปสถิติการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท (กฎหมาย ๑๙ ฉบับ) (สน.สก.)
6.9 สรุปข้อมูลผลการดาเนินงานการออกหนังสือผ่านแดน (สน.มน.)
6.10 สรุปข้อมูลผลการดาเนินงานจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (สน.มน.)
6.11 สรุปข้อมูลผลการดาเนินงานผู้หนีภัยจากการสูร้ บ (สน.มน.)
6.12 ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการหมูบ่ ้าน (กม.) ประจาปีงบประมาณ 2557 (สน.ปท.)
6.13 แนวทางปฏิบัติในการจัดทาและแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การกาหนดเขตตาบลในท้องทีอ่ าเภอ... จังหวัด. . และแผนที่ชดุ L7018 (สน.ปท.)
6.14 ที่สาธารณประโยชน์ (สน.ปท.)
6.15 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุลสาหรับบุคลากรกรมการปกครอง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จากัด (กจ.)
- รับทราบ -
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ผู้แทน ส.ป.ท.
(นายสุชาติ สหัสโชติ)
นายกสมาคมฯ
(นายยงยศ แก้วเขียว)

เรื่องอื่น ๆ
7.1 สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.)
1. ขอทบทวนเรื่อง การก่อสร้างเรือนเพาะชา ให้ทุกอาเภอ มีเรือนเพาะชา ทั้งนี้
ยังไม่พบว่ามีหนังสือสั่งการจาก ปค. ไปยังจังหวัด อาเภอ ดังนั้น จึงขอให้ สน.ปท. ได้ทา
หนังสือแจ้งไปยังจังหวัด อาเภอ
2. ค่านิยม 12 ประการ อยากให้มีแนวทางการปฏิบัติ โดยให้สานัก/กอง ได้นาไป
ประชุมข้าราชการ พนักงาน บุคลากรในสังกัด เพื่อนาไปปฏิบัติต่อไป
3. ขอเสนอให้ ปค. จัดทาแผ่น CD สาหรับฝึกพูดภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศ
ไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกรณี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า
แรงงานไทยยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ รวมถึงการได้สัมผัสกับข้าราชการส่วนภูมิภาคว่า
อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษ จึงเห็นควรว่าจัดทาแผ่น CD ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่
ไปให้ ข้ าราชการ พนั กงาน บุ คลากร ทั่ วประเทศ และอาจปรั บให้ มี การทดสอบ
ภาษาอังกฤษสาหรับการสอบเข้าโรงเรียนนายอาเภอด้วย
- ได้ ด าเนิ นการเรื่ องการเรี ยนภาษาอังกฤษด้ วยตนเองของข้ าราชการ ปค.
โดยการนาลงในเว็บไซต์ ปค. สามารถดาวน์โหลดเพือ่ ฝึกพูดได้ด้วยตนเอง เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เรื่องค่านิยม 12 ประการ ได้ดาเนินการแล้วโดยจัดทาหมู่บ้านค่านิยม 12 ประการ
และสั่งการไปยังจังหวัด อาเภอแล้ว ส่วนเรื่องเรือนเพาะชา จะได้สั่งการให้ สน.ปท.
ดาเนินการต่อไป
7.2 สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย
- ได้รับมอบหมายจาก พันโท กมล ประจวบเหมาะ นายกสมาคมนักปกครองแห่ง
ประเทศไทย ให้ร่วมประชุม ปค. และร่วมแสดงความยินดีกับ ร.อปค. ทั้ง 3 ท่านที่เข้ารับ
ตาแหน่งใหม่
7.3 สมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แห่งประเทศไทย
- ขอขอบคุณท่าน อปค. ที่ได้จัดฝึกอบรมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ระดับจังหวัด ที่ ผ่านมาได้รั บความรู้เพิ่มพูนศักยภาพ รวมถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ตามค่านิยม 12 ประการ โดยสมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดาเนินการตอบสนอง
แล้ว โดยเฉพาะเรื่อง การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยได้สั่งการให้กานันทุ ก
จังหวัดได้ลงนามถวายพระพร รวมถึงได้แสดงถึงองค์กรสังกัด ปค. โดยแต่งเครื่องแบบทุก
ครั้ง การประชาสัมพันธ์องค์กร ช่วยเหลือประชาชนในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ในนาม
สมาคมฯ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ อปค. ได้สั่งการให้พื้นที่ท่องเที่ยว ควรจะมีปูาย
จุดรับแจ้งเหตุของพนักงานฝุายปกครองเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นการ
ให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์องค์กรอีกทางหนึ่ง
สมาคมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีที่มีข่าวพาดพิงถึง
ภาพลักษณ์ของสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เช่นกรณีการฆาตกรรมนักท่องเที่ยวเกาะ
เต่า หรือ การกล่าวโจมตีว่ากานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นผู้มีอิทธิพล ก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
ให้ผู้สื่อข่าวทราบเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสถาบันไว้โดยตลอด
ทั้งนี้ อยากให้ ปค. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ในหลายๆ เรื่องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้เกิ ดผลสาเร็จ และไม่ มี หน่วยงานใดทาได้
นอกจากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เท่านั้น
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