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รายงานการประชุมกรมการปกครอง 
ครั้งที่ 7/๒๕60 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   

******************** 

ผู้มาประชุม 
 1. ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง  ประธาน  
 2. นายช านาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง 
 3. นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง  
 4. นายประจวบ อาจารพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
 5. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 6. นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 7. ร.ท. ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 8. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 9. นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 10. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 11. นายไพบูลย์ โอมาก ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 12. นายเทวัญ หุตะเสวี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 13. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 14. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง   
 15. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
 16. นายส าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
 17. นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้อ านวยการส านักการสอบสวนและนิติการ  
 18. ร.อ. จักเรศ พิทยาคม (แทน) ผู้อ านวยการส านักกิจการความม่ันคงภายใน 
 19. นายธรรมนูญ แก้วค า ผู้อ านวยการส านักบริหารการปกครองท้องที่   
 20. นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อ านวยการส านักบริหารการทะเบียน 
 21. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้อ านวยการส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
 22. นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 23. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
 24. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน 
 25. นายสิทธิชาติ มงคลชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 
 26. นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 27. นายวิสิทธิพัฒน์ อนันตรสุชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ส านักการสอบสวนและนิติการ   
 28. นางประทุม ช่างสลัก ผู้อ านวยการกองคลัง  
 29. นายอัฐพล สว่างลาภวงศ์ ผู้อ านวยการกองการสื่อสาร  
 30. นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานปกครอง 
 31. นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
 32. นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
 33. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ หัวหน้าส านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
 34. นายทศพล บวรโมทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวนฝุายปกครอง 
 35. นายจิรวัฒน์ กฤษสินชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนนายอ าเภอ 
 36. พ.จ.อ. บุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อ านวยการโรงเรียนปลัดอ าเภอ 
 37. ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนก านันผู้ใหญ่บ้าน  
 38. นายดุสิต ศิริวราศัย ผู้อ านวยการส่วนวางแผนอัตราก าลังและพัฒนาระบบงาน 
   กองการเจ้าหน้าที่ 
 39. นายทวิช เที่ยวมาพบสุข ผู้อ านวยการส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 
 40. นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข ผู้อ านวยการส่วนการข่าว ส านักกิจการความมั่นคงภายใน 
 41. น.ส. ขวัญเรือน ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ 
   ส านักกิจการความมั่นคงภายใน 
 42. นายพัชระ สิมะเสถียร ผู้อ านวยการส่วนกิจการมวลชน ส านักกิจการความมั่นคงภายใน 
 43. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อ านวยการส่วนประสานราชการ ส านักกิจการความมั่นคงภายใน 
                                                                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและ 
   กิจการฮัจย์ 
 44. นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผู้อ านวยการส่วนก าลังพลและส่งก าลังบ ารุง 
   ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
 45. นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อ านวยการส่วนยุทธการและการข่าว 
   ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
 46. ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี (แทน) ผู้อ านวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา 
   ส านักการสอบสวนและนิติการ 
 47. นายนพรุจ ธนาทิพยางกูร (แทน) ผู้อ านวยการส่วนอ านวยความเป็นธรรม 
   ส านักการสอบสวนและนิติการ 
 48. นายสุทธิ ศรีสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส่วนงานนิติการ ส านักการสอบสวนและนิติการ 
 49. นายศุภโชค ศิลปคุณ (แทน) ผู้อ านวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 
   ส านักการสอบสวนและนิติการ 
 50. นายพนม เหล็กเพชร (แทน) ผู้อ านวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๒ 

    ส านักการสอบสวนและนิติการ 
  51. นายชัยรินทร์ นุกูลกิจ ผู้อ านวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ 
    ส านักการสอบสวนและนิติการ 

 52. นายพลกฤษ เรืองสุกใส (แทน) ผู้อ านวยการส่วนก ากับสืบสวนและปราบปราม 
    ส านักการสอบสวนและนิติการ 
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  53. นายสุรพงษ์ ตาหนู (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน  
    ส านักการสอบสวนและนิติการ 

 54. นายวิชัย ปัทมวิภาค (แทน) ผู้อ านวยการส่วนการทะเบียนราษฎร  
ส านักบริหารการทะเบียน 

  55. นายค านวน วิบูลย์พันธ์ ผู้อ านวยการส่วนบัตรประจ าตัวประชาชน  
                                                   ส านักบริหารการทะเบียน 

  56. นายวีระชาติ ดาริชาติ ผู้อ านวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป ส านักบริหารการทะเบียน 
 57. นางวิพร แววศรีผ่อง ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร 
   ส านักบริหารการทะเบียน  
 58. นายสุชาติ ธานีรัตน์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน 
   ส านักบริหารการทะเบียน 
 59. นายนวน โทบุตร ผู้อ านวยการส่วนปูองกันและปราบปรามการทุจริตการ 
    ทะเบียนและบัตร ส านักบริหารการทะเบียน 

  60. น.ส. รฌทร สงวนพงศ์  ผู้อ านวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
    ส านักบริหารการปกครองท้องที่ 

 61. นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
   ส านักบริหารการปกครองท้องที่ 
 62.  นายสุวัฒน์ สัญวงษ์ (แทน) ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ 
   ส านักบริหารการปกครองท้องที่ 
 63. นายอดิศักดิ์ ปัญญา ผู้อ านวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง 
   ส านักบริหารการปกครองท้องที่ 
 64. นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์ ผู้อ านวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
 65. น.ส. วาสนา ค าแจง (แทน) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
 66. น.ส. สร้อยสุรีรัตน์ พลพรพิสิฐ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 67. นายสันติ รังษิรุจิ เลขานุการกรมการปกครอง                  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
 1. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง  
 2. นายวีนัส สีสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน 
 3. นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล 
 4. นายทฐพร ผิวงาม ผู้อ านวยการส่วนวินัย 
 5. นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน ผู้อ านวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ 
 6. นายมะลิ มานะศิริมัน ผู้อ านวยการโรงเรียนข้าราชการฝุายปกครอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุชาติ สหัสโชต ิ นายกสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย 
   ผู้แทนสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย 
 2. นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย 
 3. นายกฤษฎา สุภรศิริวรกุล เลขาธิการสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย 
 4. นายสมเชาว์ กนกกาญจนะ ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี 
 5. นายอดิศร กึ่งสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
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 6. นายวัชระ ผาสุข นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 7. นายจิราชัย สุขมี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 8. นายอารชวิน ภู่หริยว์งศ์สุข ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 9. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอ านวยการ 
 10. นายนรวีร์ ขันธหิรัญ หัวหน้าฝุายช่วยอ านวยการ 
 11. นางณัฐา โรจนถาวร หัวหน้าฝุายสารบรรณ 
 12. นายประคอง มหาไวย หัวหน้างานการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 - นายช านาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครองฝุายบริหารและพัฒนาระบบงาน กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมโดยสรุปได้ ดังนี้ 

เรื่องก่อนวาระ 
ลปค.   ส านักงานเลขานุการกรมการปกครอง 
(นายสันติ รังษิรุจิ)   - การแนะน าตัวข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ปค.  

ในส่วนกลาง 1 ราย คือ ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ยมานันท์ นทบ.ชพ. รร.ข้าราชการฝุาย
ปกครอง วปค. ด ารงต าแหน่ง ผอ.รร.ก านันผู้ใหญ่บ้าน วปค. 

ระเบียบวาระที ่1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ร.อปค.บภ.  - ไม่มี 
(นายช านาญวิทย์ เตรัตน์)    

ระเบียบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรมการปกครองครั้งที่ 6/2560 
ลปค.  ส านักงานเลขานุการกรมการปกครอง  
(นายสันติ รังษิรุจิ)  - สล .ปค .  ได้น ารายงานการประชุม เผยแพร่  ใน เว็บ ไซต์ของ  ปค . 

(www.dopa.go.th) และเว็บไซต์ของ  สล.ปค.  (http://secretary.dopa.go.th) 
เพ่ือให้ส านัก/กอง และผู้เข้าประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

มติที่ประชุม  - รับรอง 

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1 การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
ผอ.สกม. สน.มน. ส านักกิจการความม่ันคงภายใน   
(นายพัชระ สิมะเสถียร)  - ข้อสั่งการของที่ประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ลธ.คสช.)  

ทีเ่กี่ยวข้องกับภารกิจ ปค. ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 มีดังนี ้ 
   1. ประเด็นการพิพากษาคดีโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)  และกรณี 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นรม. ไม่เดินทางมาฟังค าพิพากษา  
       1.1 เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบในวงกว้างมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง 

ดังนั้นขอให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงตามห้วงเวลาและตามความเหมาะสม   
        1.2 ส าหรับเส้นทางการหลบหนีของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต 

นรม. ยังไม่ชัดเจนว่าใช้เส้นทางใด ซึ่งจะมีการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบในประเด็น
ดังกล่าว ขอให้หน่วยงานในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการตรวจสอบ รวมถึง
การตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทาง ดังนั้นฝากทุกฝุายติดตามความคืบหน้า
อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบ 

/ 2. การเกิดอุทกภัย … 
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   2. การเกิดอุทกภัยในพื้นที่  
       2.1 โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งผลกระทบทั้งพืชผลทาง

การเกษตร ที่อยู่อาศัยและสภาพจิตใจของประชาชน ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
แล้วขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้ถึง ผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยเร็วที่สุด รวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน ให้ท าอย่างรวดเร็วทันกับการแก้ไขปัญหา 

       2.2 การเตรียมการในแต่ละพ้ืนที่ขอให้มีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้นทั้งการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และการช่วยเหลือฟ้ืนฟูหลังจากเกิดเหตุการณ์
ในพ้ืนที ่

   3. การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ  
       3.1 กรณีเรื่องที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการของศูนย์อ านวยการต่อต้าน

การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้สรุปชี้แจงผลการด าเนินการให้ประชาชนทราบเป็น
ระยะ ๆ 

       3.2 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิด ให้เน้นย้ า กวดขัน ระเบียบวินัย
และความประพฤติของก าลังพลและข้าราชการในสังกัด ให้ยึดถือปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานและกรอบของกฎหมาย ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระท า
ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมทั้งการใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือเกินขอบเขตที่
ก าหนดไว้ หากตรวจพบให้ด าเนินการ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

   4. คนต่างด้าว  
       มีการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย และกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์รับ

แจ้งการท างานของคนต่างด้าว ขอให้ กกล.รส. ต ารวจ และกระทรวงมหาดไทยให้
การสนับสนุน อ านวยความสะดวก ด าเนินการตรวจสอบและปูองกันไม่ให้เจ้าหน้าที่
รัฐเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาด หากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้ด าเนินการตาม
กฎหมายอย่างเฉียบขาด 

ร.อปค.บภ.  - ให้ส านัก/กอง จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการตามข้อสั่งการของที่ประชุม 
(นายช านาญวิทย์ เตรัตน์) เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

  3.2 การด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของ ปค. 
ผอ.สน.ปท. ส านักบริหารการปกครองท้องที่ 
(นายธรรมนูญ แก้วค า)  - สรุปผลการด าเนินการก าจัดผักตบชวาในแหล่งน้ าปิดและแหล่งน้ าเชื่อมโยง 

ตามท่ี มท. มอบหมายให้ ปค. ด าเนินการก าจัดผักตบชวาในแหล่งน้ าปิดและแหล่งน้ า
เชื่อมโยง แหล่งน้ าปิดและแหล่งน้ าเชื่อมโยง ทั้งหมด 9,546 แห่ง อยู่ในพ้ืนที่ อปท. 
แห่งเดียว 8,369 แห่ง อยู่ในพ้ืนที่ 2 อปท. ขึ้นไป 980 แห่ง อยู่ในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ
ขึ้นไป 197 แห่ง ปริมาณผักตบชวาที่พบ จ านวน 7,157,173.46 ตัน ผลการ
ก าจัดผักตบชวาข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผักตบชวาถูกก าจัดแล้ว จ านวน 
6,558,608.34 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.64 ปริมาณผักตบชวาคงเหลือ จ านวน 
598,565.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.36 เปูาหมายด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน กันยายน 2560 จังหวัดที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 18 จังหวัด จังหวัดที่
ด าเนินการไม่ถึงร้อยละ 50 จ านวน 4 จังหวัด คือ จ.ปทุมธานี จ.สมุทรสงคราม  
              / จ.สุโขทัย …  
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  จ.สุโขทัย และ จ.เชียงใหม่ สน.ปท. ได้ประสานเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
เปูาหมายทั้งนี้ อปค. ได้สั่งการให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชมรมคนริมน้ า ข้อมูลชมรมคนริมน้ า จ านวนชมรม 6,628 ชมรม 
จ านวนสมาชิก 1,486,566 คน 

ร.อปค.บภ.  - การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ชมรมคนริมน้ าแต่ละชมรมมีการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(นายช านาญวิทย์ เตรัตน์) กันชัดเจนหรือไม่ให้ สน.ปท. เน้นย้ าการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยท าอย่างต่อเนื่อง 

และยั่งยืนในลักษณะของการอาสา คือ ประชาชนต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งชมรมในการดูแลแหล่งน้ าในพ้ืนที่ ให้รายงานผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยประสานงานกับ ยผ. และให้ติดตามกรณีการร้องเรียนของ จ.ตาก  

ผอ.สน.ปท. ส านักบริหารการปกครองท้องที่ 
(นายธรรมนูญ แก้วค า)  - การจัดตั้งชมรมคนริมน้ าได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดและ

อ าเภอและมอบหมายภารกิจให้ด าเนินการ กรณีของ จ.ตาก นายอ าเภอได้
ประสานงานกับเขื่อนภูมิพลด าเนินการเรียบร้อยแล้วรวมทั้งการจัดตั้งชมรมคนริมน้ า 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ผอ.สน.ปท. ส านักบริหารการปกครองท้องที่ 
(นายธรรมนูญ แก้วค า)  - โครงการคัดเลือกก านัน การเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม 

โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
   1. เพ่ือรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการเลือกผู้น าของ

ตนเอง คือ ผู้ใหญ่บ้านให้มากท่ีสุด อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิเลือกทั้งหมดใน
หมู่บ้าน 

   2. เพ่ือรณรงค์ให้การเลือกผู้ใหญ่บ้าน และคัดเลือกก านัน เป็นไปโดยโปร่งใส 
สุจริต และเท่ียงธรรม เป็นประชาธิปไตยพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน ต าบล ก่อนที่จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปในปี 2561 

   3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในระดับ 
ฐานรากแก่ประชาชน 

   4. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท อ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

   โดยโครงการดังกล่าวมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ที่ท าการปกครองอ าเภอ ส ารวจก านันผู้ใหญ่บ้าน ที่ครบวาระการด ารง

ต าแหน่งและเตรียมการในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการ
เลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 และระเบียบ มท. ว่าด้วยการคัดเลือกก านัน พ.ศ.
2551 

   2. จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกผู้ใหญ่บ้าน และคัดเลือกก านัน โปร่งใส สุจริต 
และเที่ยงธรรม ตามความเหมาะสมในพ้ืนที่อ าเภอ เช่น การเดินรณรงค์ให้ประชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน การเดินรณรงค์ให้ประชาชนไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง 

   3. การจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างผู้สมัครด้วยกันและ
นายอ าเภอ ว่าจะด าเนินการเลือกให้เป็นไปโดยโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม และปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

/ 4. จัดกิจกรรม … 
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   4. จัดกิจกรรมดื่มน้ าสาบาน หรือกิจกรรมสาบาน หรือกล่าวค าสัจจะวาจาต่อ
หน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าจะไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียงในการเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้สมัคร หรือ  
การคัดเลือกก านัน 

   5. กิจกรรมรณรงค์การไม่ย้ายบุคคลนอกหมู่บ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือ
หวังผลในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 

   6. กิจกรรมอื่นๆ ตามท่ีอ าเภอพิจารณาจัดขึ้น 
   อ าเภอที่จัดกิจกรรมน าร่องไปแล้ว เช่น อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร อ.ภูเขียว  

จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ขอให้จังหวัดรวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้ ปค. ทุกวันที่ 
25 ของเดือน 

ร.อปค.บภ.  - การจัดท าโครงการหรือแผนงาน ให้ส านัก/กอง ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(นายช านาญวิทย์ เตรัตน์) หรือแผนงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ผอ.สน.อส. ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)  - การอ านวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกราบถวายบังคมพระบรมศพ 

(ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 30 กันยายน 2560) จ านวนรวม
ประชาชนที่เดินทางกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 
จ านวน 9,416,109 คน เฉลี่ยวันละ 28,000 - 33,000 คน ตามก าหนดการถึง
วันที่ 30 กันยายน 2560 เฉลี่ยมีประชาชนเดินทางกราบถวายบังคมพระบรมศพ 
วันละ 30,000 คน สิ้นสุดโครงการมีประชาชนจ านวนรวมไม่ต่ ากว่า 10 ล้านคน  
ในส่วนของประชาชนที่ ปค. อ านวยความสะดวกในการเดินทาง ณ วันที่  30 
สิงหาคม 2560 จ านวน 222,687 คน หากรวมยอดจ านวนประชาชนกับครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 
481,897 คน ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย การด าเนินการระหว่างวันที่ 21 – 30 กันยายน 
2560 มท. จะรับผิดชอบเรื่องอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางกราบถวายบังคมพระ
บรมศพทั้งหมด โดยวันธรรมดาจัดจิตอาสาวันละ 200 คน ผลัดละ 100 คน 
วันหยุดราชการวันละ 300 คน ผลัดละ 150 คน ช่วยงานของครัว มท. พร้อมทั้งจัด
ก าลังพล อส. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 วันละ 50 นาย และหลังจากวันที่ 30 
กันยายน 2560 ก็ยังคงจัดก าลังพล อส. ไว้ไม่ต่ ากว่าวันละ 50 นาย เพ่ือช่วยงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ผอ.สน.อส. ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)  - ผลการด าเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าเดือนสิงหาคม 

2560 มีดังนี ้
   1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันของส านักงาน ป.ป.ส. ที่จัดสรรให้กับ 

ปค. ใน 3 ด้าน คือ ด้านการปูองกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบ าบัดรักษา 
ผู้ติดยาเสพติด ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 
82.15  ขอให้จังหวัดและอ าเภอเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามมติ  ครม. คือทุก
รายการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๙๖ ซึ่งยังมีจังหวัดที่ 

/ เบิกจ่ายต่ า … 
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  เบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 25 จังหวัด คือ สมุทรสงคราม พังงา ชลบุรี 
ปทุมธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตราด สระแก้ว อ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ 
นราธิวาส ล าพูน เพชรบุรี  ล าปาง นครสวรรค์  สุพรรณบุรี  สุ โขทัย สุรินทร์  
หนองบัวล าภู ระยอง ชุมพร ศรีษะเกษ อุบลราชธานี และ ชัยภูมิ  

   2. ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ 
ปค. ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้ร้อยละ 66.18 ทั้งนี้ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๙๖ เช่นกัน ในส่วนนี้ติดปัญหาการ
ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดและการฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการบ าบัด บางจังหวัดไม่สามารถ
ด าเนินการได้ขอส่งงบประมาณกลับคืน ในส่วนของการจ้างลูกจ้างเหมาบันทึกข้อมูล
ของจังหวัด อ าเภอ เมื่อจ้างแล้วได้มอบหมายให้ลูกจ้างไปปฏิบัติงานอ่ืนท าให้เกิด
ปัญหาการบันทึกข้อมูลยาเสพติด ซึ่งในปี 2561 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ก าชับให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการจ้างอย่างจริงจัง การประเมินสถานะหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง ประจ าปี 2560 ขอให้ ศป.ปส.อ. ทั้ง 878 อ าเภอ และ ศอ.ปส.จ. 
ทั้ง   76 จังหวัด   เร่งรัดด าเนินการบันทึก/ตรวจสอบข้อมูลการประเมินสถานะ
หมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 2 ประจ าปี  2560 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 ในระบบ NISPA ด าเนินการได้ร้อยละ 61.57 ซึ่งเปูาหมายอยู่ร้อยละ 60 
ส่วนการลดระดับหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด ระดับมาก ลงไปสู่ ระดับปานกลาง  
ระดับน้อย และไม่มีปัญหา ต้องไม่เกินกว่า 9.5 ขอให้จังหวัด/อ าเภอ ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงบันทึก
ในระบบ NISPA 

ร.อปค.คม.  - การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้จังหวัด/อ าเภอ ก าชับเจ้าหน้าที่ 
(นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ) ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ส านักงาน ป.ป.ส. ได้อนุมัติงบประมาณ 
  ให้ด าเนินการ 

ร.อปค.บภ.  - ให้จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณการปูองกันและแก้ไข 
(นายช านาญวิทย์ เตรัตน์) ปัญหายาเสพติดให้ได้ตามเปูาหมาย 

ผอ.สน.อส. ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)  - งบประมาณเบิกจ่ายแทนกันของส านักงาน ป.ป.ส. ไม่มีปัญหาเพราะส่วนที่

เหลือเดือนสุดท้ายเป็นงบจ้างลูกจ้างเบิกได้ตามเปูาหมาย จะเกิดปัญหางบประมาณ
ของ ปค. ใน 2 ด้าน คือ การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด และการฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการ
บ าบัด ส่วนงบประมาณด้านอื่นไม่มีปัญหา 

ร.อปค.คม.  - ปัญหาผู้ผ่านการบ าบัดไม่อยู่ในพ้ืนที่เป็นปัญหาที่พบมากที่สุด วิธีการแก้ไข 
(นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ) ปัญหาได้น าเสนอต่อส านักงาน ป.ป.ส. โดยใช้วิธีการของกรมคุมประพฤติ คือ เป็นหน้าที่ของ 
  ผู้ผ่านการบ าบัดต้องมารายงานตัว หากมีการย้ายที่อยู่ต้องไปรายงานตัวที่อ าเภอนั้นๆ  
  ซ่ึงส านักงาน ป.ป.ส. ได้รับไปด าเนินการออกระเบียบพร้อมทั้งจัดท าสมุดประจ าตัวผู้ 
  ผ่านการบ าบัด 

อปค.   - การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ สน.อส. สรุปประเด็นปัญหาและ
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต) แนวทางการแก้ไขส่งให้ มท. กรณีการย้ายที่อยู่ของผู้ผ่านการบ าบัด โดยใช้แนวทาง 
  ของกรมคุมประพฤติ 

/ มติที่ประชุม ... 
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มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ลปค.  ส านักงานเลขานุการกรมการปกครอง 
(นายสันติ รังษิรุจิ)  - พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนสิงหาคม มีความคืบหน้า ดังนี้  
          1. การเตรียมการด้านสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 

      1.1 การจัดเตรียมสถานที่ (หลักการ : เป็นวัดหรือสถานที่ส าคัญของจังหวัด/
อ าเภอ) 
     1) ให้จังหวัด/อ าเภอ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประจ าสถานที่ถวาย
ดอกไม้จันทน์ ได้แก่ อุปกรณ์กั้น  จัดระเบียบ/ประชาชนเข้าแถวถวาย
ดอกไม้จันทน์/แผงเหล็กกั้นอาณาบริเวณ/พัดลม/โต๊ะ/เก้าอ้ี/จอ LED/พาน
รองรับ/ดอกไม้จันทน์/ภาชนะใส่ดอกไม้จันทน์เพ่ือรอน าไปเผา/ผ้าขาวส าหรับ
คลุมพานดอกไม้จันทน์/ปูายประชาสัมพันธ์ 

        2) การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้อมูลภาพประวัติศาสตร์และภาพ
พระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ที่ทรงพระราชทานในพ้ืนที่ของจังหวัด/อ าเภอ ในช่วงพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี 

  1.2 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (หลักการ : ใช้แบบซุ้มตามที่กรมศิลปากร
ก าหนดตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ภายใต้หลักความพอเพียง เรียบง่าย 
และสมพระเกียรติ) 

  1) มติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 

  - พระเมรุมาศจ าลอง (ส าหรับจังหวัดและอ าเภอเมืองจัดสร้าง) โดยกรม
ศิลปากรออกแบบ และกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ถอดแบบ และ
ประสานให้โยธาธิการและผังเมืองด าเนินการส ารวจสถานที่ส าหรับจัดสร้าง
พระเมรุมาศจ าลอง การเตรียมความพร้อมด้านช่างฝีมือ งานด้าน
สถาปัตยกรรม และงานตกแต่งก่อสร้างพระเมรุมาศจ าลอง เพ่ือให้พระเมรุมาศ
เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ส าหรับประชาชน 

  - ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางและขนาดเล็ก (โต๊ะหมู่บูชา) ส าหรับ
ใช้เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในพ้ืนที่ของอ าเภอ 

  ทั้งนี้ การจัดสร้างพระเมรุมาศจ าลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั่ว
ประเทศให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560  

  2) ห้ามมิให้ก่อสร้างเมรุลอย หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือใช้ส าหรับเผา
ดอกไม้จันทน์ โดยให้น าดอกไม้จันทน์ไปเผาที่วัดที่มีเมรุ หรือฌาปนสถานใน
พ้ืนที ่

  สรุป ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อ าเภอ จ านวน 878 แห่ง แยก
เป็นรายละเอียด ดังนี้ 

  1) พระเมรุมาศจ าลอง (เฉพาะจังหวัดกับอ าเภอเมือง) จ านวน  76  แห่ง 
         
          / 2) ซุ้มถวาย … 
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  2) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง จ านวน 621 แห่ง 
  3) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก (แบบตั้งโต๊ะหมู่) จ านวน 181 แห่ง 
       2. การเตรียมการด้านพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (หลักการ : เรียบร้อย 

งดงาม และการมีส่วนร่วม) 
  2.1 ก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ก่อนวันที่ 26 

ตุลาคม 2560) 
  1) ให้จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 1 ก่อนจัดงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันเวลาที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน เพื่อน าดอกไม้จันทน์ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัด จังหวัดละ 1 ช่อ 
รวม 76 ช่อ ส่งให้ มท. เพ่ือรวบรวมให้ กทม. ภายในวันที่ 15 กันยายน 
2560 เพื่อ กทม. รวมเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธี 

  2) กทม. จัดซักซ้อมขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้กับตัวแทนจังหวัด
ทั่วประเทศ ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันใน
วิธีการปฏิบัติ 

  2.2 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันที่ 26 ตุลาคม 
2560) 

  1) ให้จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามหมายก าหนดการฯ พร้อมกับ
ส่วนกลาง ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาช่วงเวลาการเริ่มถวาย
ดอกไม้จันทน์และการจัดระเบียบการถวายดอกไม้จันทน์ให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมและเกิดความเรียบร้อย หากอยู่ในช่วงการถ่ายทอดสดเวลาที่เสด็จ
พระราชด าเนิน ให้ประชาชนหยุดถวายดอกไม้จันทน์ในช่วงเวลาดังกล่าว 

  2) ให้จังหวัด/อ าเภอ จัดการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยในห้วงเวลาพิธี
พระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ โดยให้น าเสนอคณะกรรมการอ านวยการจัด
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัด/อ าเภอ พิจารณา โดยให้สอดคล้องกับ
ส่วนกลาง อาทิ โขน ศิลปวัฒนธรรมไทยประจ าถิ่น การแสดงของนักเรียน 
นักศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ ทั้งนี้ จังหวัด/อ าเภอ รายงาน
ประเภทของมหรสพวัฒนธรรมไทยที่จะแสดงให้ มท. ทราบภายในวันที่ 30 
กันยายน 2560 

  3) กรมศิลปากรจัดท าแผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ จ านวน 6,000,000 ฉบับ ทั่วประเทศ เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีฯ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และแผ่นพับที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับทศพิธราชธรรม (ส าหรับแจกจ่ายบริเวณนิทรรศการ) 

  3. การปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง (หลักการ : สีเหลือง คือ  
สีของวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 

  3.1 มท. ให้จังหวัด/อ าเภอ ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง
บริเวณศาลากลางจังหวัด/ที่ว่าการอ าเภอ และสถานที่ราชการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนปลูกดอกดาวเรือง  
โดยให้ออกดอกบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อใช้ 

        
        / ประดับอาคาร … 
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 ประดับอาคารสถานที่ราชการ สถานที่ส าคัญของจังหวัด/อ าเภอ บริษัท ห้างร้าน 
และบ้านเรือนประชาชนในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
(ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560) 

  3.2 ประดับดอกดาวเหลืองและดอกไม้สีเหลืองในบริเวณสถานที่จัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอ าเภอ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

  3.3 วงรอบการเจริญเติบโตของดอกดาวเรือง ตั้งแต่ปลูกจนออกดอกใช้
เวลาประมาณ 60 วัน จึงให้จังหวัด/อ าเภอ ประชาสัมพันธ์ด าเนินการปลูก
ดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

  4. ให้จังหวัด/อ าเภอ จัดท าแผนปฏิบัติการการอ านวยความสะดวก
ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้งอาหาร/น้ าดื่ม ไฟฟูาและ
น้ าประปา แพทย์/พยาบาล ที่พักคอยประชาชนที่มาร่วมงาน ห้องสุขา การ
ท าความสะอาดบริ เวณงาน และระบบการรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

  5. การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (หลักการ  : การแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และการมีส่วนร่วม) 

  5.1 ดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด/อ าเภอ จ านวน 878 ช่อ แยกเป็น 
  1) ดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด จ านวน 76 ช่อ 
  2) ดอกไม้จันทน์ตัวแทนอ าเภอ จ านวน 802 ช่อ 
  โดยก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 
  5.2 การเก็บรักษาดอกไม้จันทน์ ให้จังหวัด/อ าเภอ น าดอกไม้จันทน์ที่

จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม และให้น ามาใช้ใน
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ของภาคประชาชนในวันที่ 26 ตุลาคม 
2560 

  6. งบประมาณสนับสนุนการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในส่วนภูมิภาค 

  6.1 งบประมาณสนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดสรรตามขนาดของจังหวัด ดังนี้ 

  1) จังหวัดขนาดใหญ่ (23 แห่ง) จ านวน 500,000 บาท 
  2) จังหวัดขนาดกลาง (14 แห่ง) จ านวน 400,000 บาท 
  3) จังหวัดขนาดเล็ก (39 แห่ง) จ านวน 300,000 บาท 
  หมายเหตุ งบประมาณท้ังหมด สนผ. สป.มท. โอนให้กับจังหวัดแล้ว 
  6.2 งบประมาณที่จัดสรรให้กับอ าเภอเพ่ือใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 

ดังนี้ 
  1) จังหวัด/อ าเภอเมือง จ านวน 99,000 บาท 
  2) อ าเภอต่างๆ จ านวน 89,000 บาท 
  หมายเหตุ งบประมาณดังกล่าวส านักนายกรัฐมนตรียังมิได้จัดสรรลง

ส่วนภูมิภาค (จังหวัด/อ าเภอ) 
  7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา 
        / โปรดเกล้าฯ … 
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 โปรดเกล้าฯ พระราชทานข้าวสารแก่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือ
ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
จัดสรรข้าวสารพระราชทานฯ จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือส่ง
มอบให้จังหวัดน าไปจัดเลี้ยงประชาชนในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ต่อไป 

อปค.    - พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้ด าเนินการดังนี ้
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต)  1. ให้ สล.ปค. เน้นย้ า นอ. ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ มท. และให้

ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดกับอ าเภอเมือง  ๗๖  
ช่อ และอ าเภออ่ืนๆ ๘๐๒ ช่อ 

      2. ให้ นอ. ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ มท. และจังหวัดเป็นหลัก หาก
ต้องการสอบถามให้สอบถามได้ที่ จังหวัด ปค. หรือ มท. ได้โดยตรง 

มติที่ประชุม  - รับทราบ  

ผอ.สน.บท. ส านักบริหารการทะเบียน 
(นายวิเชียร ชิดชนกนารถ)  - โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ก าหนดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ประชาชนทุกหมู่เหล่า 
ข้าราชการทุกประเภท ทหาร ต ารวจ มีสิทธิลงทะเบียนทั้งหมด วัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ ให้ประชาชนจิตอาสามาช่วยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในพ้ืนที่ที่ลงทะเบียน สน.บท. ได้ก าหนดสถานที่ลงทะเบียนโครงการนี้ไว้ 4 แห่ง คือ 

      1. สนามเสือปุา 
      2. ส านักงานเขต กทม. 50 เขต 
      3. ที่ว่าการอ าเภอ 878 แห่ง 
      4.  สถานทูตไทย 93 แห่งในต่างประเทศที่มีระบบการท าบัตรประจ าตัว

ประชาชนของ ปค.  
      ผู้มีสิทธิลงทะเบียน คือ ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิด โดยใช้บัตร

ประจ าตัวประชาชนในการลงทะเบียน หรือเด็กให้ใช้สูติบัตร ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ
ของพระราชทานประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอ ปอกแขน กระปุกออมสินส าหรับผู้
อายุไม่ถึง 18 ปี บัตรประจ าตัว คือ บัตรจิอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ แบ่งเป็น 8 ประเภทตามงานที่บุคคลนั้นลงทะเบียน สน.บท. 
รับผิดชอบพิมพ์บัตรส าหรับผู้ที่ลงทะเบียน ณ สนามเสือปุา ส านักงานเขตของ กทม. 
และสถานทูตไทย 93 แห่ง ส่วนศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดจัดพิมพ์
บัตรส าหรับผู้ที่ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดนั้นๆ ทั้งนี้ส านัก
ราชเลขาฯ ไม่จ ากัดจ านวนผู้ลงทะเบียน มีประมาณการจ านวนผู้ลงทะเบียนไว้ ดังนี้ 
สนามเสือปุาจ านวน 100 ,000 คน ส านักงานเขตแห่งละ 2 ,000 คน ที่ว่าการ
อ าเภอแห่งละ 1,000 คน และสถานทูตไทย 93 แห่งจ านวน 100 ,000 คน พิธี
มอบของพระราชทานระหว่างวันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2560 ณ สถานที่ลงทะเบียน 
พิธีมอบของพระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 การ
ลงทะเบียนให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม คือ ส่วนสูง น้ าหนัก หมู่เลือด ต าหนิ/แผลเป็น และ
ประเภทงาน ระบบจะบันทึกข้อมูลการรับสิ่งของพระราชทานของผู้ลงทะเบียนไว้ด้วย 
                  / เพ่ือปูองกัน … 



13 
 

     เพ่ือปูองกันการซ้ าซ้อน รวมทั้งข้อมูลการรับเสื้อพระราชทานจ านวน 770,000 ตัว 
เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2560 การรับลงทะเบียนให้ก าหนดวันรับสิ่งของ
พระราชทานไว้ด้วย คือ ระหว่างวันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2560  ทั้งนี้ขึ้นกับจังหวัดว่า
ต้องการให้เป็นวันเดียวกันหรือไม่ พร้อมทั้งให้นายอ าเภอมอบหมายภารกิจหน้าที่
ให้กับ ปลัดอาวุโส หรือ หัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอเป็นหัวหน้าการปฏิบัติงานทั้ง 
8 ประเภท และนัดหมายผู้ที่มาลงทะเบียนจิตอาสาในการมาปฏิบัติงานของอ าเภอ 
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

อปค.     - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด ารโิครงการจิตอาสา ซึ่งจัดให้มีการ 
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต) ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม คือโครงการเราท าความดีด้วยหัวใจซึ่งจัดให้มีในเขต 

กทม. โดย ปค. มีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการและลงทะเบียนรายงานตัว
ผู้ปฏิบัติงานในเวลาเริ่มงานและหลังเลิกงาน และวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งตรง
กับวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเสื้อให้ กทม. และ
ทุกจังหวัดๆ ละ 10,000 ตัว เพ่ือใช้ร่วมกิจกรรมสาธารณะ โดยที่ในช่วงพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพได้จัดให้มีโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจปฏิบัติงานระหว่าง
วันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560 ปฏิบัติงาน 8 ประเภท รับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 
1 – 30 กันยายน 2560 ณ สนามเสือปุา ส านักงานเขต ที่ว่าการอ าเภอ และ
สถานทูต 93 แห่ง หลักการ คือ ลงทะเบียนแห่งใดปฏิบัติงานแห่งนั้น ห้ามมิให้
อ าเภอเกณฑ์ประชาชนมาร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพให้เข้าร่วมโดยความสมัครใจ ให้มีการมอบหมายหัวหน้างานทั้ง 
๘ ประเภท เช่น งานด้านการจราจรให้ผู้ก ากับฯ เป็นหัวหน้างาน งานด้านการแพทย์
ให้สาธารณสุขอ าเภอเป็นหัวหน้างาน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนประเภทนั้นๆ ก็ปฏิบัติงาน
ประเภทนั้นๆ ตามวันที่ก าหนด ข้าราชการทุกคนรวมถึงก านันผู้ใหญ่บ้านสามารถเข้า
ร่วมในกิจกรรมนี้ได้ และเมื่อเสร็จงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ผู้ที่
ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจก็เป็นจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจต่อไปโดยปริยาย 
พร้อมทั้งมีบัตรประจ าตัวจิตอาสาเฉพาะกิจและบัตรประจ าตัวจิตอาสาทั่วไป  

ผอ.สน.บท. ส านักบริหารการทะเบียน 
(นายวิเชียร ชิดชนกนารถ)  - ข้าราชการ ปค . ที่อยู่ ในส่วนกลางหากประสงค์จะช่วยงานที่ เขตให้

ลงทะเบียน ณ ส านักงานเขต หรือหากประสงค์จะช่วยงานบริเวณลานพระราชวัง
ดุสิตและสถานที่ใกล้เคียงให้ลงทะเบียน ณ สนามเสือปุา ผู้ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคให้
ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอ าเภอนั้นๆ ของพระราชทานที่ได้รับจะได้รับตามฐานข้อมูล
ของ สน.บท. คือ ใครเคยได้รับมาแล้วจะได้รับสิ่งที่ยังไม่ได้ ส่วนใครที่ยังไม่เคยได้รับ
มาก่อนจะได้รับทั้งหมด ทั้งนี้ให้จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ ที่ว่าการอ าเภอ 
การลงทะเบียนไม่มีการจ ากัดจ านวน แม้ว่าสิ่งของพระราชทานจะหมดก็จะมีการมอบ
ให้ในภายหลัง การร่วมกิจกรรมสามารถใส่เสื้อสีด าเข้าร่วมได้ 

อปค.     - ให้จังหวัด/อ าเภอ ตรวจสอบความถูกต้องในการมอบสิ่งของพระราชทานให้ 
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต) กับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเนื่องจากผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิ่งของพระราชทานไม่

เท่ากัน เพราะบางคนได้รับเสื้อพระราชทานไปแล้ว โดยมีการรับมอบ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ตามบัญชีฐานข้อมูลของ สน.บท.)  

/ สิ่งของพระราชทาน … 
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     สิ่งของพระราชทานในขณะนี้มีจ านวน 1,200,000 ชุด ให้ สน.บท. ประสานงานกับ  
     นายสมคิด จันทมฤก (ผช.ปมท.) เรื่องการมอบสิ่งของพระราชทานของจังหวัด/

อ าเภอ ให้ สน.บท. ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทที่ ๙ (ประเภทพิเศษ) ให้แก่
ผู้บริหารระดับสูงของ  มท. คือ  ตั้งแต่  รมว.มท. ถึงรองอธิบดีทุกกรมในสังกัด มท. 
ข้าราชการ ปค . ในส่วนกลางลงทะเบียนตามประเภทงาน ๘ ประเภทได้ ณ 
ส านักงานเขต หรือ สนามเสือปุา เมื่อลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้ 
ให้ ผตปค. ท าความเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนเพ่ือส าหรับให้การปรึกษาชี้แจงกับอ าเภอ 
และให้ สน.ปท. ประสานงานกับ นายสมคิด จันทมฤก (ผช.ปมท.) เรื่องการบริหาร
จัดการในการบ าเพ็ญประโยชน์งานสาธารณะ 

มติที่ประชุม  - รับทราบ  

กตร.    กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
(นายประจวบ อาจารพงษ์)  - สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครองประจ าเดือน

สิงหาคม 2560 มีดังนี ้
      1. ปัญหาอุทกภัย ปค. ได้มอบหมายให้ ผตปค. ติดตามเร่งรัดให้ที่ท าการ

ปกครองจังหวัด/อ าเภอ ให้การช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบอุทกภัยและออกตรวจร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน 
ที่ประสบภัยโดย ปค. ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ซึ่งส่วน
ใหญ่อ าเภอได้เบิกจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าตอบแทน 

      2. โครงการจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอ...ยิ้ม การให้บริการประจ าปี 2560 มี
จ านวน 41 แห่ง ในพ้ืนที่ 38 จังหวัด พบว่าภาพรวมมีการด าเนินงานตามแผนการที่
แจ้งไว้ ซึ่งจุดบริการแต่ละแห่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า จึงมีผู้มาใช้บริการ
จ านวนมาก ปัญหาอุปสรรคโดยทั่วไป คือ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ให้บริการ  
ยกเว้นกรณ ีอ.สามพราน จ.นครปฐม ตั้งจุดบริการที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า 
ศาลายา ซึ่งมีพ้ืนที่จ ากัดและมีหลายหน่วยราชการมาให้บริการ จึงต้องมีการสลับวัน
ให้บริการกับหน่วยราชการอ่ืนๆ ส าหรับงบประมาณค่าตอบแทนและวัสดุที่จัดสรรให้
แต่ละแห่งอ าเภอได้เบิกจ่ายเป็นค่าล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

      3. การตรวจติดตามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของนายอ าเภอให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจส าคัญของ มท. ขณะนี้ได้ด าเนินการในไตรมาส 
4/1 ซึ่งได้ก าชับให้รายงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 พบว่าปลัดจังหวัดมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการน าแบบไปตรวจงานพร้อมกับการตรวจงานในหน้าที่
ปลัดจังหวัด 

      4. การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ภาพรวม
พบว่าทุกอ าเภอเตรียมการจัดงานได้อย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ เช่น สถานที่
จัดพิธีส าหรับถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์  การจัดท าดอกไม้จันทน์  
การปลูกดอกดาวเรืองส าหรับประดับสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์และที่ว่าการอ าเภอ 
รวมทั้งการเตรียมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธี 

      5. เรื่องอ่ืนๆ การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การก่อสร้างที่ว่าการอ าเภอ หอประชุม บ้านพัก
ข้าราชการ พบว่ามีการด าเนินการตามที่  ปค. สั่งการและมีความพร้อมที่จะ 
         / ด าเนินการ ... 
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     ด าเนินการก่อสร้างเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ส าหรับงบลงทุนประจ าปี 2560  
     อ าเภอจะเร่งด าเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2560 การตรวจราชการของ 

ผตปค. ได้พบการด าเนินงานของอ าเภอที่เป็นผลงานที่ดี เช่น โครงการปิดทองหลังพระ 
โครงการสร้างฝายสากล อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งประชาชนสมัครใจเป็นจิตอาสา
ท างานโดยไม่มีค่าตอบแทน การส ารวจการทาสีที่ว่าการอ าเภอมีการทาสีที่ถูกต้อง 
738 แห่ง ไม่ถูกต้อง 140 แห่ง และได้แจ้ง วช. รับทราบแล้ว 

อปค.     - การตรวจราชการของ ผตปค. 
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต)  1. ขอขอบคุณ ผตปค. ที่ได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับนายอ าเภอเรื่อง  พ.ร.บ.

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทีใ่นหลายพื้นท่ีปฏิบัติงานได้อย่างดี 
 2. ให้  ผตปค.  ให้ค าปรึกษาแนะน าการให้บริการประชาชนในอ าเภอที่ต้อง
ปฏิบัติงานในวันหยุดโดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนปลัดอ าเภอจากอ าเภออ่ืนๆ มาช่วย
ปฏิบัติงาน (อ านาจ ผวจ. แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนจากอ าเภออ่ืนๆ มาช่วย
ปฏิบัติงาน) 

      3. ให้ ผตปค. ก าชับ นอ. ในการติดตามการท างานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
      4. ให้ ผตปค. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการตรวจราชการตามความเหมาะสม หาก

พบเหตุเร่งด่วนให้รายงานให้ทราบทันที 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ผอ.วช.   กองวิชาการและแผนงาน 
(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)  - การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เปูาหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสต้องได้ร้อยละ 96 ผลการเบิกจ่ายได้
ร้อยละ 88.68 ต่ ากว่าเปูาหมายประมาณร้อยละ 8 เปูาหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน 
ณ สิ้นไตรมาสต้องได้ร้อยละ 87 ผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 78.61 ต่ ากว่าเปูาหมาย
ประมาณร้อยละ 8 ขอให้ส านัก/กอง จังหวัด/อ าเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตาม
เปูาหมาย งบลงทุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 42 โครงการงบประมาณ 231 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 18 แยกเป็นของ สน.ปท. 36 รายการวงเงิน 135.64 ล้านบาท  
สน.สก. 2 รายการ วงเงิน 31.34 ล้านบาท สน.มน. 2 รายการ วงเงิน 35.01 ล้านบาท 
วปค. 1 รายการ วงเงิน 29.56 ล้านบาท ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตาม
เปูาหมาย 

อปค.     - เรื่องงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ให้ด าเนินการดังนี้ 
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต)  1. งบลงทุนของ สน.ปท. 36 รายการ งวดงานที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 
     เดือนกันยายนมีกี่รายการและที่เบิกจ่ายไม่ทันมีกี่รายการ พร้อมให้สรุปว่าทั้ง 36 
                                     รายการ มีการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้วเสร็จเกินไตรมาสที่ 1 หรื อไม่ หากมี 
                                     มีกี่รายการและภายในเดือนกันยายนนี้รายการใดสามารถปรับงวดงาน/ปรับแก้  
                                     สัญญาได้ให้ด าเนินการ 

 2. งบลงทุนของ สน.สก. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฯ รายการใด
สามารถปรับงวดงานได้ให้ปรับงวดงาน 
 3. งบลงทุนของ สน.มน. 2 รายการ รายการใดสามารถปรับงวดงานได้ให้ปรับ
งวดงาน 
           / 4. งบลงทุน … 
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 4. งบลงทุนของ  วปค. 1  รายการ รายการใดสามารถปรับงวดงานได้ให้ปรับ
งวดงาน 
 5. ให้ วช. ติดตามเรื่องการเบิกจ่ายพร้อมทั้งประมาณการงบประมาณที่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2560 ได้ตามเปูาหมายหรือไม่ หาก
ไม่ได้จะด าเนินการอย่างไร        

ผอ.วช.   กองวิชาการและแผนงาน 
(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)  - ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 

2 และ 3 ได้ผ่านที่ประชุมสภาแล้วคาดว่า พ.ร.บ. จะมีผลใช้บังคับทันวันที่ 1 ตุลาคม 
2560 และใบงวดงานจะส่งถึง ปค. วันที่ 2 ตุลาคม 2560 แนวทางการบริหาร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการดังนี้ 

      1. ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้ โดยก าหนดเป็นแบบมีเงื่อนไขใน
เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามใน
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 

      2. ให้พิจารณาด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 68 (4) ว่าด้วยการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับจ้าง
ได้ไม่เกินร้อยละ 15   

      3. เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เห็นควรให้ปฏิบัติตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ให้ลงนามให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 รายการงบลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้าน
บาท ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 รายการงบลงทุนที่มี
วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไปจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1  

      4. ให้ส านัก/กอง ด าเนินการเรื่องงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องให้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 

      งบลงทุนทั้งหมด 74 รายการ แยกเป็นส่วนกลาง 34 รายการ ส่วนภูมิภาค 
40 รายการ 

ผอ.กค.   กองคลัง 
(นางประทุม ช่างสลัก)  - โครงการส่วนกลาง 34 รายการ วงเงินประมาณ 800 ล้านบาท ได้อนุมัติให้

จัดซื้อจัดจ้างแล้ว 11 รายการ ส่วนที่เหลืออีก 23 รายการ วงเงิน 302 ล้านบาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

อปค.     - โครงการส่วนกลางที่เหลือ 23 รายการ ที่ยังไม่ขออนุมัติด าเนินโครงการมีกี่
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต) รายการอยู่ในขั้นตอนใด 

ผอ.วช.   กองวิชาการและแผนงาน 
(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)  - อยู่ระหว่างด าเนินการ 13 รายการ ส่งคืนหน่วยงาน 1 รายการ และยังไม่ส่ง 

/ โครงการ … 
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     โครงการ 8 รายการ  

อปค.     - โครงการส่วนกลางที่ยังไม่เสนอขออนุมัติโครงการ ให้ส่งโครงการให้ อปค. 
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต) ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 และส่งให้ กค. วันที่ 4 กันยายน 2560  

ผอ.วช.   กองวิชาการและแผนงาน 
(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)  - โครงการของส่วนภูมิภาค 40 รายการ ได้อนุมัติพร้อมแจ้งการจัดสรร

โครงการของหน่วยงานแล้ว 39 รายการ 

อปค.     - ให้ส านัก/กอง ที่มีโครงการส่งข้อมูลโครงการให้ ผตปค. เพ่ือช่วยตรวจสอบ
(ร.ต.ท.อาทิตย์บุญญะโสภัต) ความพร้อมในด้านต่างๆ  ของพ้ืนที่และติดตามการด าเนินงานของโครงการว่าถึงขั้น  

ตอนใดพร้อมทั้งรายงานเป็นเช็คลิสต์ให้ทราบตามไทม์ไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15    
ตุลาคม 2560 (วันที่ก าหนดลงนามในสัญญา) พร้อมทั้งให้ วช. ประสานติดตามการ
ด าเนินงานโครงการกับส านัก/กอง 

ผอ.วช.   กองวิชาการและแผนงาน 
(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)  - ส่วนของงบด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 ขอให้ส านัก/กอง ด าเนินการพร้อมทั้ง

ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบจัดซื้อจัดจ้าง และในส่วนของงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ปค.
ต้องส่งค าของบประมาณให้ส านักงบประมาณวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ขอให้ส านัก/
กอง ส่งให้ วช. ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 

อปค.     - การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ 
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต) ด าเนินการดังนี้ 

 1. ให้ส านัก/กอง ส่งค าของบประมาณให้ วช. ภายในวันที่ 20 กันยายน 
2560 
 2. ให้ส านัก/กอง ระบุค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่ต้องใช้จ่ายประจ าและไม่เคยปรากฏ
อยู่ใน พ.ร.บ. งบประมาณ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ไว้ในค าของบประมาณ 
 3. ให้ วช. ตรวจสอบรายละเอียดค าของบประมาณของส านัก/กอง ให้ครบถ้วน
ถูกต้องก่อนส่งให้ มท. พร้อมทัง้ประสานงานกับส านักงบประมาณให้เข้าใจตรงกัน 

หน.ผตปค. กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
(นายประจวบ อาจารพงษ์)  - จากการตรวจราชการ อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี แจ้งว่าเนื่องจากเหตุอุทกภัยใน

พ้ืนที่สมรรถนะของรถยนต์ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 

ผตปค.เขต 11,12  กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
(นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม)  - ปัญหาที่ว่าการ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้ก่อสร้างในพ้ืนที่ศูนย์

ราชการ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ห่างไกลมีความจ าเป็นต้องของบประมาณติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูา 

อปค.     - ให้ วช. ด าเนินการเรื่องรถยนต์ของ อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี และหม้อแปลง 
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต) ไฟฟูาของ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ส่วนรถยนต์ประจ าต าแหน่งของ ปจ. ที่เหลือ  
     อยู่ก็จะเป็นรถยนต์ตรวจการณ์ท้ังหมด 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

 
/ ผอ.สน.ปท. … 
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ผอ.สน.ปท. ส านักบริหารการปกครองท้องท่ี 
(นายธรรมนูญ แก้วค า)  - สรุปข้อมูลงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/2561 งบลงทุน ก่อสร้าง

สถานที่ราชการปี 2560 จ านวน 59 แห่ง ประกอบด้วย อาคารที่ว่าการอ าเภอ 
จ านวน  7 แห่ง อาคารหอประชุมอ าเภอ จ านวน  10 แห่งบ้านพักปลัดจังหวัด/
นายอ าเภอ จ านวน 42 แห่ง ทั้งหมด 59 แห่ง เบิกจ่ายแล้ว 26 แห่ง อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย 33 แห่ง เบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 18 แห่ง เบิกจ่ายไม่ทันภายใน
เดือนกันยายน 15 แห่ง ในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการดังนี้  ก่อสร้างอาคาร 
ที่ว่าการอ าเภอ จ านวน 6 แห่ง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จ านวน 2 แห่ง คือ  
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส และ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  อยู่ระหว่างก าหนด
คุณลักษณะ จ านวน 4 แห่ง ก่อสร้างอาคารหอประชุมอ าเภอ จ านวน 8 แห่ง  
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จ านวน 2 แห่ง คือ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และ  
อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร อยู่ระหว่างก าหนดคุณลักษณะ จ านวน 6 แห่ง และก่อสร้าง
บ้านพัก ปจ./นอ. จ านวน 17 แห่ง ได้ผู้รับจ้าง 1 แห่ง คือ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จ านวน 7 แห่ง คือ ปจ.สุโขทัย ปจ.ชุมพร อ.งาว  
จ.ล าปาง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และ  
อ.แม่จริม จ.น่าน อยู่ระหว่างก าหนดคุณลักษณะ จ านวน 9 แห่ง 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา/ข้อสั่งการของ อปค. และ ร.อปค. 
อปค.     1. การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ ให้จังหวัด/อ าเภอ รักษาความสงบ 
(ร.ต.ท.อาทิตย์บุญญะโสภัต) เรียบร้อยในพ้ืนที่รวมถึงให้มีแผนรับมือสถานการณ์ต่างๆ ในห้วงพระราชพิธีถวาย  
     พระเพลิงพระบรมศพทั้ง ก่อน ขณะ และหลังพระราชพิธีฯ 

 2. ศูนย์ด ารงธรรม ให้ สน.สก. ประสานกับส านักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ สป.มท. ในเรื่องภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมตามแนวทางของ รมว.มท. ที่
ต้องการให้ศูนย์ด ารงธรรมรับเรื่องเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 3. การตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการให้ นอ. ดูแลตรวจตราอย่า
ให้มีการด าเนินการที่ผิดกฎหมายรวมทั้งปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งก าชับมิให้บุคลากร
ของฝุายปกครองรวมถึงก านัน/ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปยุ่งเก่ียวโดยเด็ดขาด 
 4. การบังคับบัญชา อส.ให้  สน.อส. หาแนวทางปรับโครงสร้างให้มี
ผู้บังคับบัญชา อส. ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือประสิทธิภาพในการติดต่อประสานราชการ (ให้ ผช.ลธ.ศอ.บต.
(ปค.) ปฏิบัติหน้าที่) และหากเกิดปัญหาในการบังคับบัญชาสมาชิก อส. ให้ด าเนินการกับ
สมาชิก อส. ที่มีชั้นยศต่ าสุดเป็นล าดับแรกเรียงล าดับไปถึงสมาชิก อส. ที่มีชั้นยศสูง 
 5. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้ วช. ดูแลเรื่องการให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้มี
ความพร้อมทั้งด้านคน อุปกรณ์และงบประมาณ (โดยการท าความเข้าใจกับส านัก
งบประมาณ) 
 6. การติดตามการท างานของนายอ าเภอ ให้ วช. ปรับแบบการติดตามการ
ท างานของ นอ. ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใช้แบบติดตามการท างานของผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลง 
          / 7. การทาสี … 
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 7. การทาสีที่ว่าการอ าเภอ ให้ วช. จัดงบประมาณทาสีที่ว่าการอ าเภอตาม
รายงานของ ผตปค. โดยพิจารณาอ าเภอที่ทาสีผิดแผกแตกต่างจากสีมาตรฐานเป็น
ล าดับแรก 
 8. การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการฝุายปกครองทุกระดับรวมทั้งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือ ห้ามมิให้ยุ่งเกี่ยวกับ
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 9. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้อ าเภอแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน หากไม่เสร็จต้องมีผลความ
คืบหน้า 
 10. การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ให้ สน.ปท. ติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่ก าหนดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ 
 11. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ สส. ด าเนินการเรื่องการเชื่อมโยง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของอ าเภอเข้ากับของจังหวัด 
 12. การบริหารงานบุคคล ปค. ก าลังด าเนินการขอต าแหน่ง ร.อปค. เพ่ิมอีก 
1 ต าแหน่ง เพ่ือดูแลงานด้าน  IT ซึ่งขณะนี้ผ่านอนุกรรมการ ก.พ. แล้วจะเข้าสู่การ
พิจารณาของ ก.พ. วันที่ 18 กันยายน 2560 โดยจะรวมงานของ สน.บท. สส. และ 
ศสป. ให้อยู่ในบังคับบัญชา รวมทั้งอาจต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของ สน.บท. 
ให้มีต าแหน่งนักบริหารงานทะเบียน ในส่วนของต าแหน่งนายอ าเภอ ระดับ
อ านวยการต้น 157 อ าเภอ ปค. จะด าเนินการขอให้เป็นระดับอ านวยการสูงทั้งหมด 
ขณะนี้ติดปัญหาคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งมีไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหานี้จะหมดไป
ในปี พ.ศ. 2563  
 13. การสอบระดับช านาญการพิเศษ 310 ต าแหน่ง ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
เดิมในการสอบ ก าหนดสอบวันที่ 10 กันยายน 2560 
 14. ปค.จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการต าแหน่งปลัดอ าเภอ 
จ านวนประมาณ 500 ต าแหน่ง (ผ่านภาค ก ของ ก.พ. แล้ว) 
 15. การสอบเข้าโรงเรียนนายอ าเภอก าลังหาวิธีการที่ทุกฝุายยอมรับ หาก
ท่านใดมีวิธีการหรือข้อเสนอให้ส่งให้ ปค. พิจารณา 
 16. กิจการฮัจย์ ปค. รับโอนงานนี้มาด าเนินการเป็นปีแรก โดยมี รมว.มท. 
เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ปค. เป็นส านัก
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และ อปค. เป็น
เลขาธิการโดยต าแหน่ง ทั้งนี้ ปค. ได้จัดระบบด าเนินการกิจการฮัจย์ใหม่และเป็นปี
แรกที่ผู้แสวงบุญเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาล า ทั้งนี้ให้ กฮ. เตรียมการเรื่องการ
เจรจากับทางการประเทศซาอุดิอารเบีย ในวันที่ 29 มกราคม 2561 (เรื่องแผนงาน 
จ านวนคน จ านวนเที่ยวบิน เป็นต้น) พร้อมทั้งเตรียมข้อแนะน าแนวทางปฏิบัติให้กับ
อ าเภอ ให้ประสานงานกับ สน.บท. เรื่องวิธีการรับลงทะเบียน และให้ นอ. ที่มี
ประชาชนในพ้ืนที่นับถือศาสนาอิสลามมีหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจของงานกิจการฮัจย์ 
ในการรับลงทะเบียนผู้แสวงบุญ 
 17. ค าบรรยายของ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ วช. ประสานงาน
ส านักงาน ก.พ. ขอค าบรรยายของ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในพิธี 
                  / ลงนามบันทึก … 
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ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า และขอ
อนุญาตรองฯ น าลงพิมพ์ในวารสารเทศาภิบาลต่อไป  

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ร.อปค.คม.  - ข้อสั่งการของที่ประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทุกวันจันทร์ 
(นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ) ได้ก าชับเรื่องการร้องเรียนต่างๆ ให้อ าเภอด าเนินการพร้อมทั้งชี้แจงท าความเข้าใจให้

ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
สมาคมนักปกครอง  - สมาคมนักปกครองขอสนับสนุนที่ อปค. ให้ความส าคัญเรื่องการบริหารงาน 
(นายสุชาติ สหัสโชติ) งบประมาณของส านัก/กอง ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของ ปค.  และเรื่องค าบรรยายของ  

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ควรใช้ในการสอบ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

สมาคมก านันฯ  1. การจัดงานวันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาได้ 
(นายยงยศ แก้วเขียว) รับค าชมเชยจากญาติพ่ีน้องของ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้ารับรางวัลแหนบทองค าเป็น 
     อย่างมาก 
      2. การจัดสถานที่วางทรัพย์กลางกรณีการขายฝาก โดยให้วางทรัพย์กลางที่

ส านักงานบังคับคดีเพียงแห่งเดียว สมาคมก านันฯ ขอเสนอให้มีสถานที่วางทรัพย์
กลางเพ่ิมเติม ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือศูนย์ด ารงธรรม 

      3. การโอนที่ดินกรณีการขายฝาก สมาคมก านันฯ ขอเสนอให้มีการออก
ระเบียบประกาศกรมที่ดินและติดประกาศ 30 วัน ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู่เช่นเดียวกับการโอนที่ดินกรณีท่ัวๆ ไป 

อปค.     - ให้ สน.ปท. และ สน.สก. ด าเนินการเรื่องสถานที่วางทรัพย์กลาง และเรื่อง 
(ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต) โอนที่ดินกรณขีายฝากตามข้อเสนอของสมาคมก านันฯ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.45 น. 

 
ประคอง มหาไวย 

(นายประคอง มหาไวย) 
หัวหน้างานการประชุม 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

 
สันติ รังษิรุจิ 

(นายสันติ รังษิรุจิ) 
เลขานุการกรมการปกครอง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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