รายงานการประชุมกรมการปกครอง
ครั้งที่ 7/๒๕63 ผ่านระบบ VCS
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ปค. 1 ชั้น 2
********************
ผู้มาประชุม
1. นายธนาคม จงจิระ
2. นายสมหวัง พ่วงบางโพ
3. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
4. นายวีนัส สีสุข
5. นายสมเจตน์ เปลื้องนุช
6. นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล
7. นายศราวุธ ไทยเจริญ
8. นายธาตรี บุญมาก
9. น.ส. นิติยา พงษ์พานิช
10. นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์
11. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง
12. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์
13. นายชรินทร์ ทองสุข
14. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
15. นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
16. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์
17. นายบรรจบ จันทรัตน์
18. นายวิสิทธิพัตน์ อนันตรสุชาติ
19. ร.อ. จักเรศ พิทยาคม
20. นายนิติ วิวัฒน์วานิช
21. นายวีระชาติ ดาริชาติ
22. นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว
23. นายเอกวิทย์ มีเพียร
24. นายกกชัย ฉายรัศมีกุล
25. นายสันติ รังษิรุจิ
26. นายปรณต สุวรรณมาลา
27. นายไพรัตน์ เพชรยวน

อธิบดีกรมการปกครอง ประธาน
รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
อธิการวิทยาลัยการปกครอง
ผู้อานวยการสานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้อานวยการสานักกิจการความมั่นคงภายใน
ผู้อานวยการสานักบริหารการปกครองท้องที่
ผู้อานวยการสานักบริหารการทะเบียน
ผู้อานวยการสานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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28. นายมานะ สิมมา
29. นายสุชาติ ธานีรัตน์
30. นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข
31. นายสัญชัย เตชนิมิตวัช
32. นางประทุม ช่างสลัก
33. นายอัฐพล สว่างลาภวงศ์
34. นายก่อเกียรติ แก้วกิ่ง
35. นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา
36. นายธนณัฏฐ์ นวไพบูลย์
37. นายดุสิต ศิริวราศัย
38. นายทวิช เที่ยวมาพบสุข
39. นายอานนท์ บูรณะภักดี
40. น.ส. พรทิพย์ คล้ายชม
41. นายเกรียงศักดิ์ แม้นศรี
42. นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร
43. นายนพรัตน์ ศรีพรหม
44. นายภาดา พวงทอง
45. น.ส. วิรงรอง สุริยะธารงกุล
46. นายฐปนพงษ์ชัย นรภัทรพงศ์
47. นายรัชกฤต พยัคฆ์
48. นายชัยรินทร์ นุกูลกิจ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
สานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน
สานักบริหารการทะเบียน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการข่าว
สานักกิจการความมั่นคงภายใน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบข้อมูล สานักบริหารการทะเบียน
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการสื่อสาร
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง
(แทน) ผู้อานวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและ
กิจการฮัจย์
ผู้อานวยการส่วนวินัย
กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการส่วนวางแผนอัตรากาลังและ
พัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการส่วนบรรจุและแต่งตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการส่วนประเมินและทะเบียนประวัติ
กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการส่วนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการส่วนงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่
กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน
(แทน) ผู้อานวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 1
สานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้อานวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 2
สานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้อานวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3
สานักการสอบสวนและนิติการ
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49. นายธนัตม์สร สุขอ่า
50. นายสันติ ชูศรี
51. นายสุทธิ ศรีสวัสดิ์
52. นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ
53. นายนพรัตน์ โพธิ์นิ่มแดงนะดี
54. นายรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์
55. นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์
56. นายพิพัฒน์ยชญ์ วัชฤทธิ์
57. นายนพพร เรืองสว่าง
58. นายพัชระ สิมะเสถียร
59. น.ส. ขวัญเรือน ศรีจันทร์
60. นายบัณฑูร สุนทรสมบัติ
61. นายสุโสฬส พึ่งบุญ
62. น.ส. อภิญญา อุ่นเรือน
63. นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร
64. นายเอกอนันต์ ศรีอินทร์
65. นายประเชิญ สมองดี
66. น.ส. ลักษณา อภิรติปัญญา
67. นายพิธาสรวง จันทร์ฉายฉัตร

ผู้อานวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 4
สานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้อานวยการศูนย์บริการประชาชน
สานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้อานวยการส่วนคดีและละเมิด
สานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย
พนักงานฝ่ายปกครอง สานักการสอบสวนและนิติการ
(แทน) ผู้อานวยการส่วนอานวยความเป็นธรรม
สานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้อานวยการส่วนสอบสวนคดีอาญา
สานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้อานวยการส่วนงานนิติการ
สานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้อานวยการส่วนกากับและตรวจสอบ
สานักการสอบสวนและนิติการ
ผู้อานวยการส่วนการข่าว
สานักกิจการความมั่นคงภายใน
ผู้อานวยการส่วนกิจการมวลชน
สานักกิจการความมั่นคงภายใน
ผู้อานวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ
สานักกิจการความมั่นคงภายใน
ผู้อานวยการส่วนประสานราชการ
สานักกิจการความมั่นคงภายใน
ผู้อานวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป
สานักบริหารการทะเบียน
ผู้อานวยการส่วนการทะเบียนราษฎร
สานักบริหารการทะเบียน
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
สานักบริหารการทะเบียน
ผู้อานวยการส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การทะเบียนและบัตรฯ สานักบริหารการทะเบียน
ผู้อานวยการส่วนบัตรประจาตัวประชาชน
สานักบริหารการทะเบียน
ผู้อานวยการส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยี
การทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน
ผู้อานวยการส่วนสัญชาติและการทะเบียนและ
บัตรประจาตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย สานักบริหารการทะเบียน
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68. น.ส. ณัฐธยาน์ ตรีรัตนานุสรณ์
69. นายธีรภัทร มีอารีย์
70. นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล
71. นายอดิศักดิ์ ปัญญา
72. จ่าเอก สุวัฒน์ สัญวงษ์
73. นายวุฒิชัย ยามโคกสูง
74. นางกชนัฑ พัฒนะวิชัย
75. นายกฤษดา โลศิริ
76. นายสิทธิพร คงหอม
77. เรือโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ
78. นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์
79. นายจงรัก เพชรเสน
80. นายทศพล บวรโมทย์
81. นายบัณฑูร นริศรางกูร
82. นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์
83. นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์
84. นางสกุณา ชาติสุวรรณ
85. น.ส. สร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ
86. น.ส.รัศมินท์ พฤกษาทร

ผู้อานวยการส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
สานักบริหารการทะเบียน
ผู้อานวยการส่วนนิติการงานทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน
ผู้อานวยการส่วนบริหารงานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
สานักบริหารการปกครองท้องที่
ผู้อานวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง
สานักบริหารการปกครองท้องที่
ผู้อานวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่
สานักบริหารการปกครองท้องที่
ผู้อานวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่
สานักบริหารการปกครองท้องที่
ผู้อานวยการส่วนจิตอาสา
สานักบริหารการปกครองท้องที่
ผู้อานวยการส่วนยุทธการและการข่าว
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
ผู้อานวยการส่วนกาลังพล
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
ผู้อานวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
ผู้อานวยการส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
ผู้อานวยการส่วนส่งกาลังบารุง
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
ผู้อานวยการส่วนอานวยการฝึกอบรม
วิทยาลัยการปกครอง
ผู้อานวยการส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรม
วิทยาลัยการปกครอง
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรม
วิทยาลัยการปกครอง
ผู้อานวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(รกท.) เลขานุการกรมการปกครอง เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ
1. นายพิริยะ ฉันทดิลก

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายบุณยภู ชูวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอานวยการ สานักงานเลขานุการกรม
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2. นางณัฐา โรจนถาวร
3. น.ส.ทิพวรรณ นันทหาญ
4. นายพิชาญ์นนท์ ทวีสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานเลขานุการกรม
หัวหน้าฝ่ายช่วยอานวยการ สานักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานเลขานุการกรม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
- นายธนาคม จงจิระ อปค. เป็นประธานในที่ประชุม โดยดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมโดยสรุปได้ ดังนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
หน.กง.ชอ.
(นายบุณยภู ชูวัฒนา)
มติที่ประชุม

สานักงานเลขานุการกรม
- สรุปผลการปฏิบัติภารกิจกรมการปกครอง ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
นาเสนอโดยวีดิทัศน์
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ขอขอบคุ ณฝ่ ายปกครองที่ได้ ทางานมาอย่างต่ อเนื่อง และจะต้องท าต่ อไป
โดยเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อไป ในโอกาสนี้ ขอชื่นชมการทางานของ
ฝ่ายปกครองที่ได้ทาสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในเดือนที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 2
หน.กง.ชอ.
(นายบุณยภู ชูวัฒนา)

เรื่องรับรองรายงานการประชุมประจาเดือน ปค. ครั้งที่ 6/2563
สานักงานเลขานุการกรม
-0สล.ปค. ได้นารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ปค.
(www.dopa.go.th) และเว็บไซต์ของ สล.ปค. (https://multi.dopa.go.th/secofdopa)
โดยให้ ส านั ก/กอง และผู้ เข้ าร่ วมประชุมได้ ตรวจสอบความถู กต้ องแล้ วและรั บรองรายงาน
การประชุมในระบบรับรองการประชุม (http://report.dopa.go.th/approve/admin/index.php)
- รับรอง

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การดาเนินงานตามภารกิจอานาจหน้าที่ของ ปค.
3.1.1 การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาเดือน
กรกฎาคม 2563
ผอ.สน.อส.
สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
(นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว)
- สืบเนื่องจากศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มท. ได้แจ้ง
ให้จังหวัดดาเนินการประเมินและจัดเก็บข้อมูลผู้ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน โดยให้ระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุน และระดับอาเภอเป็นหน่วยงาน
อานวยการ เพื่อให้ชุดปฏิบัติการระดับตาบลได้ทางานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) และประชาคมในระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ซึ่งได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสพหรือเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดหรือเป็นผู้ค้า และพื้นที่เสี่ยง
ซึ่ง มท. ได้แจ้งให้จังหวัด อาเภอ และหมู่บ้าน จัดเก็บข้อมูลข้างต้น
สาหรับข้อมูลที่ได้จัดเก็บในระดับพื้นที่ จะเป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารจัดการ
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ นอ. ผวจ. รวมทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารในส่ ว นกลาง เพื่ อ ติ ด ตาม
การแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละหมู่บ้าน
/ จากผลการ ...
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จากผลการดาเนินการที่ผ่านมาตามหนังสือสั่งการของ มท. พบว่า จังหวัด
ที่ได้ดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูล แล้วมีประมาณ 59 จังหวัด ยังเหลืออีก 17 จังหวัด
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จึงขอความร่วมมือ ปจ./นอ. ได้กาชับชุดปฏิบัติการระดับตาบล
ที่มี ห น้ าที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ นและประชุ ม ประชาคมร่ว มกั บคณะกรรมการหมู่ บ้ า น
เพื่อประเมินผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบ
รายการความเข้มแข็งของหมู่บ้านด้านยาเสพติด ปค. (DOPA0DRUG0REPORT)
ซึ่งการดาเนินการบันทึกข้อมูลต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ซึ่งแตกต่างจากการบันทึกข้อมูลของ NISPA ที่ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในทุก ๆ 6 เดือน
และยังต้องดาเนินการจัดเก็บตามระยะที่กาหนดเช่นเดิม
สาหรับระบบรายงานความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนด้านยาเสพติด ปค.
(DOPA DRUG REPORT) จะเป็นเครื่องมือสาหรับ ปค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้
ในการแก้ไขและติดตามความเคลื่อนไหวการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน
อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

มติที่ประชุม

ผอ.สทร. สน.บท.
(น.ส. อภิญญา อุ่นเรือน)

- ขอเน้นย้าให้ ศอ.ปส.จ. และ ศอ.ปส.อ. ดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงให้จัดทาแผนที่สถานการณ์
ยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง
หมู่บ้านที่มีปัญหาด้านยาเพสติด เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้าน
- รับทราบ
3.1.2 โครงการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลด้วยภาพใบหน้า และลายพิมพ์นิ้วมือ
เพื่อพิสูจน์สถานะและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
สานักบริหารการทะเบียน
- สืบเนื่องจากโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
แก่บุ คคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ เช่น กลุ่ มบุคคลคนไร้รากเหง้า ผู้สูงอายุ
กลุ่มคนพิการ กลุ่มบุคคลผู้มีอาการทางจิต เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีรายการ
ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ โดยมีวิธีการดาเนินการ คือ ถ่ายภาพใบหน้า
และลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ ของบุ ค คลดั ง กล่ า ว จากนั้ น น าไปตรวจสอบกั บ ฐานข้ อ มู ล
การทะเบี ยนราษฎร หากพบว่าภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือตรงกับฐานข้อมูล
ที่เก็ บ ไว้ แ ละเป็ น บุ คคลสั ญชาติไ ทย สน.บท. จะดาเนิน การจั ดท าบั ตรประจ าตั ว
ประชาชนให้กับบุคคลนั้น ๆ แต่หากไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล สานักทะเบียนอาเภอ
และท้องถิ่น จะจัดทาทะเบียนประวัติและกาหนดเลข 13 หลัก
โดยการจั ด ท าโครงการดั ง กล่ า วมี เ ป้ า หมายในการแก้ ไ ขปั ญ หาสถานะ
ให้ กั บ กลุ่ ม เปราะบางที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของหน่ ว ยงานของรั ฐ 2 หน่ ว ยงาน
ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีสถานสงเคราะห์
ที่มีหน้าที่ดูแลคนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีอาการทางจิตประสาท จานวน
23 แห่ง และกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการ
ทางจิตประสาท จานวน 20 แห่ง
ในการจัดทาโครงการดังกล่าว สน.บท ได้แบ่ง การดาเนินการออกเป็น 2
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จัดทาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จ.ปทุมธานี
และ จ.นนทบุรี) ระยะที่ 2 จัดทาพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานสงเคราะห์
/ โดยมี ...
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โดยมีศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด อาเภอ
และท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการ
ส าหรั บ การด าเนิ น การในระยะที่ 1 ที่ ผ่ า นมา สน.บท. ได้ น าร่ อ งระบบ
ตรวจสอบอัตลักษณ์ จานวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกได้จัดทาการให้ บริการครั้งแรก
ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ งชายธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุม ธานี ในกลุ่มของผู้มีอาการ
ทางจิตประสาท จานวน 23 ราย ตรวจพบรายการบุคคลในฐานการทะเบียนราษฎร
เป็นบุคคลสัญชาติไทย และดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนให้แล้ว จานวน
9 ราย ส่ ว นอีก 14 ราย ไม่พ บรายการบุค คลในฐานข้อ มู ล การทะเบีย นราษฎร
ซึ่งสานักทะเบียนท้องถิ่นโดยเทศบาลเมืองธัญบุรีได้ดาเนินการจัดทาเบียนประวัติ
ให้กับบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และครั้งที่สองได้ดาเนินการ ณ สถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นกลุ่มบุคคล
ที่ไม่มีอาการทางจิตเวช จานวน 39 ราย ตรวจพบเป็น บุคคลสัญชาติไทย จานวน
4 ราย และเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (0-89) จาวน 1 ราย ซึ่งบุคคลทั้ง
5 ราย ได้ดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนบุคคลที่
ตรวจไม่พบรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร จานวน 34 ราย อยู่ระหว่าง
การจัดทาทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

- โครงการตรวจสอบอัตลักณ์บุคคลฯ หลังดาเนินการนาร่องจานวน 2 ครั้ง
ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประสบความสาเร็จ (Best Practice) หรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร

ผอ.สทร. สน.บท.
(น.ส. อภิญญา อุ่นเรือน)

- ในการดาเนินการจะเป็นกรณีที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติให้ตรงกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกลุ่มบุคคลที่ มีปัญหาสถานะบุคคล เช่น คนใบ้หรือ
ผู้ที่ป่วยหนัก เป็นต้น เพื่อดาเนินการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนให้กับบุคคลดังกล่าว

ร.อปค.บท.
(นายวีนัส สีสุข)

- โครงการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลฯ ก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการอานวย
ความสะดวกและใช้ข้อมูลจากการเก็บฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ซึ่งดาเนินการเก็บ
จากบุคคลที่มีปัญหาทางด้านจิตเวช ปัญหาทางด้านการสื่อสาร จากการเก็บข้อมูล
หากพบว่ า ตรงกั บ รายการในระบบฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎรแล้ ว นั้ น สามารถ
ดาเนินการยืนยันข้อมูลและจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มี
สั ญ ชาติ ไ ทย หรื อ บั ต รประจ าตั ว บุ ค คลซึ่ ง ไม่ มี ส ถานะทางทะเบี ย น แล้ ว แต่ ก รณี
ซึ่ ง อ าเภอที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ จะเห็ น พั ฒ นาการของการให้ บ ริ ก ารประชาชน
ในรูปแบบใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยสนับสนุนการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีชุดเคลื่อนที่พิเศษ เพื่ออานวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชน ซึ่งสามารถจัดทาบัตรประจาตัวได้ ณ ขณะนั้น
สาหรับในกรณีที่มีข้อมูลบางส่ วนแต่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ จะต้องใช้
วิธีการสอบพยานเพิ่มเติม โดยพยานที่จะสอบเพิ่มเติมนั้น จะได้มาจากสถานสงเคราะห์
หรือสถานคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งจะมีข้อมูลของบุคคลดังกล่าวในระบบ เนื่องจากได้มีการสอบถาม
ข้อ มู ล เบื้ อ งต้ น กั บบุ ค คลที่ น าส่ ง หรือ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ สายสั ง คมสั ง เคราะห์ ห รื อ
สายจิ ตวิทยาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนอาเภอ
/ ส่วนบุคคล ...
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ส่วนบุคคลที่ไม่มีข้อมูลในระบบหรือมีข้อมูลน้อยมาก สน.บท. ได้มีช่องทาง
ในการแก้ไขโดยอาศัย ม.38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่องของการจัดทาทะเบียนประวัติ เพื่อกาหนดให้
เป็ น บุคคลประเภทศูนย์ และเข้าสู่ กระบวนการจั ดทาบัตรประจาตัว ซึ่งจะได้บัตร
ประจาตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่ในทางปฏิบัติ พยายามเลี่ยงไม่ให้ใช้
ม.38 วรรคสองฯ เพราะมาตราดังกล่าวได้เน้นเฉพาะกรณีของบุคคลต่างด้าว จึง ได้
ทาความเข้าใจกับอาเภอให้อาศัย ม.19/2 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง จะใช้ ใ นกรณี กั บ บุ ค คลที่ ก ล่ า วอ้ า งว่ า เป็ น
คนสัญชาติไทยและขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน แต่กระบวนการในการพิสูจน์สถานะ
การเกิดและสัญชาติไม่มีน้าหนัก ประกอบกับพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะทาให้
นายทะเบี ยนอาเภอเชื่อได้ว่าเป็นบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรหรือเป็นบุคคลที่มี
สั ญชาติไทย ทาให้ ต้ องดาเนิน การจัดทาทะเบียนประวัติ ทั้ง นี้ ส าหรับ การจัดท า
ทะเบียนประวัติตาม ม.19/2 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะเป็นกรณีที่เริ่มต้นด้วยการกล่าวอ้างว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย
แต่พยานหลักฐานไม่มีน้าหนักให้เชื่อได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทาให้ต้องดาเนินการ
จัดทาทะเบียนประวัติ
สิท ธิ ป ระโยชน์ที่ จ ะได้รั บ ของกลุ่ม คนเปราะบางที่มี ปั ญหาสถานะทาง
ทะเบียนและไม่มีเลข 13 หลัก ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร คือ สิทธิ
ค่ารักษาพยาบาล ตาม ครม. มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ได้เห็นชอบให้ดูแล
ค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทาให้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การสงเคราะห์ ใ นสถานสงเคราะห์ ห รื อ สถานคนไร้ ที่ พึ ง ที่ มี ก ลุ่ ม บุ ค คลข้ า งต้ น
เนื่องจากรัฐได้จัดการอุดหนุนค่าใช้จ่ายเป็นรายหัวต่อปี
ทั้งนี้ ได้เน้นย้าและพยายามทาความเข้าใจกับพื้นที่ในการนาบุคคลเข้าสู่ระบบ
ทะเบียนราษฎร จาเป็นต้องใช้ช่องทางหรือวิธีการที่ให้ประโยชน์กับบุคคลนั้น ๆ มากที่สุด
อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

มติที่ประชุม

ผอ.วช.
(นายกกชัย ฉายรัศมีกุล)

- ปจ./นอ. น่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นหลังจากที่ ร.อปค.บท. ได้พูดถึงประโยชน์
ที่จะได้รับหลังจากดาเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งถ้าหากในพื้นที่มีกลุ่มบุคคลข้างต้น
และบุ ค คลที่ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสถานะทางทะเบี ย นโครงการตรวจสอบ
อัตลักษณ์บุคคลฯ จะช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนได้เป็นอย่างมาก
ซึ่งการนาร่องโครงการฯ ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ สทร. สน.บท. ได้ดาเนินการ
ทั้งนี้ อยากจะให้ขยายและเผยแพร่แนวทางของ ร.อปค.บท. ข้างต้น ให้อาเภอได้ศึกษา
และดาเนินการต่อไป
- รับทราบ
3.2 การบริหารงบประมาณของ ปค.
3.2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
กองวิชาการและแผนงาน
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ปค. พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม
2563 ซึ่งมีผลการใช้จ่าย ดังนี้
- ผลการใช้จ่ายในภาพรวม มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 83.75 จากเป้าหมายฯ
ร้อยละ 100 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 16.25
/ - ประเภทงบ ...
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- ประเภทงบรายจ่ายประจา มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 83.39 จากเป้าหมายฯ
ร้อยละ 100 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 16.61
- ประเภทงบรายจ่ายงบลงทุน มีผลการใช้จ่ายร้อย 89.11 จากเป้าหมายฯ
ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10.89
หากเปรี ย บเที ย บหน่ ว ยงานระดั บ กรมที่ สั ง กั ด มท. ล าดั บ ที่ 1 คื อ ปภ.
มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 90.02 ส่วน ปค. อยู่ในลาดับที่ 2 มีผลการใช้จ่ายร้อยละ
83.75 ลาดับที่ 3 คือ สถ. มีผ ลการใช้จ่ายร้อยละ 82.92 ลาดับที่ 4 คือ ทด.
มีผ ลการใช้จ่ายร้อยละ 81.87 ล าดับที่ 5 ยผ. มีผ ลการใช้จ่ายร้อยละ 79.80
ลาดับที่ 6 คือ พช. มีผลการใช้จ่ายร้อยละ 79.45 และลาดับที่ 7 คือ สป. มีผลการ
ใช้จ่ายร้อยละ 69.92
ส าหรับผลการใช้จ่ ายงบประมาณ ปค. ของส่ ว นภูมิภ าครายอาเภอ โดย
อาเภอที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าร้อยละ 80 มีจานวน 598 อาเภอ
เหลืออีก 280 อาเภอที่มีผ ลการเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งอาเภอที่มีผ ลการ
เบิ กจ่ ายงบประมาณสู งสุ ด 10 ล าดับ แรก ได้ แก่ 1) อ.เดชอุด ม จ.อุบ ลราชธานี
มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.91 2) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มีผลการเบิกจ่ ายร้อยละ
99.91 3) อ.เสาไห้ จ.สระบุ รี มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยร้ อ ยละ 99.90 4) อ.วั ง ม่ ว ง
จ.สระบุรี มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.76 5) อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี มีผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 99.75 6) อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.74
7) อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.65 8) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.61 9) อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีผลการ
เบิ กจ่ า ยร้ อ ยละ 99.49 และ 10) อ.กุ ดชุ ม อ.ยโสธร มี ผ ลการเบิก จ่ ายร้ อยละ
99.40
ส่ ว นอ าเภอที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณต่ าสุ ด 10 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่
1) อ.กบิน ทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีผ ลการเบิกจ่ายร้อยละ 18.23 2) อ.บ้านกรวด
จ.บุ รี รั ม ย์ มีผ ลการเบิกจ่ ายร้อยละ 24.79 3) อ.แม่ออน จ.เชี ยงใหม่ มีผ ลการ
เบิ ก จ่ า ยร้ อ ยละ 30.72 4) อ.ลอง จ.แพร่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยร้ อ ยละ 34.56
5) อ.ด าเนิ น สะดวก จ.ราชบุ รี มี ผ ลการเบิก จ่ า ยร้ อ ยละ 34.69 6) อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 35.36 7) อ.นาโยง จ.ตรัง มีผลการเบิกจ่ายร้อย
ละ 37.00 8) อ.เมื องปทุ ม ธานี จ.ปทุม ธานี มี ผ ลการเบิ ก จ่ ายร้ อ ยละ 38.65
9) อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ มีผ ลการเบิกจ่ายร้อยละ 40.03 10) อ.รัษฎา จ.ตรั ง
มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 42.01 ทั้งนี้ ขอให้อาเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ เป็ น ไปตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างน้อยเดือนสิ งหาคมขอให้ มีผ ลการเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ 90
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค.
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมี ร.อปค.บห. เป็นประธานการประชุม
ในการนี้ จึ ง ขอประสานงานเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การเรื่ อ งการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
โดยขอให้สานัก/กอง ตรวจสอบข้อมูลการรายงานการส่งคื นงบประมาณจากจังหวัด
โดยให้สานัก/กอง ดาเนินการ ดังนี้
/ 1. หากมี ...
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มติทปี่ ระชุม

ผอ.วช.
(นายกกชัย ฉายรัศมีกุล)

อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

1. หากมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ จ่ า ยงบประมาณ ขอให้ เ ร่ ง รั ด
ดาเนิ น การขออนุมัติ ใช้ห รื อส่ ง เงินจั ดสรร โดยพิจ ารณาถึงความเป็นไปได้ใ นการ
เบิกจ่ายงบประมาณในห้วงระยะเวลาที่เหลือ
2. หากไม่มีความจาเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้ ดาเนินการ
จั ดทาบั น ทึกเสนอ เพื่อขอโอนงบประมาณกลั บมาตั้ง จ่ายที่ส่ ว นกลาง และส่ งคื น
งบประมาณดังกล่าวให้กับ ปค. ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ ส านัก/กอง ดาเนินการและส่ ง
งบประมาณให้ วช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
และขอให้สานัก/กอง เร่งรัดการเบิกข่ายงบประมาณตาม FMD ที่ได้ตัดยอด
แล้วและงบประมาณที่ส่งเงินจัดสรรให้แก่ส่วนภูมิภาค และให้ วช. จัดทาสรุปผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสานัก/กอง เปรียบเทียบรายสัปดาห์ ให้ ร.อปค. ทุกท่าน
เพื่อกากับติดตามการใช้จ่ายฯ ของสานัก/กอง ต่อไป
- รับทราบ
3.2.2 การชี้ แจงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ต่ อ
คณะกรรมาธิการฯ
กองวิชาการและแผนงาน
- การพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ซึ่ ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ โดยก าหนดการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิการฯ วันศุกร์ที่ 7, วันจันทร์ที่ 10 และวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กาลั งพิจารณากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ลาดับที่ 5) และกระทรวงคมนาคม (ล าดับที่ 6) ซึ่งล่ าช้ากว่าแผนการ
พิจารณา 3 วันทาการ โดย มท. อยู่ในลาดับที่ 20 ของการพิจารณา
ในส่ ว นของการพิ จ ารณาอนุ ก รรมาธิ ก ารวั น พฤหั ส บดี ที่ 30 กรกฎาคม
2563 ได้มีก ารพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิ การแผนงานบูรณาการ คณะที่ 1
โดยเวลา 10.00 น. จะมีการพิจารณาเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึ่ง อปค. ได้มอบหมาย ผอ.สน.ปท. เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของส่วนราชการอื่น ๆ ส่วนคณะอนุกรรมาธิการอื่น ๆ ได้แก่ คณะอนุกรรมาธิการ
ฝึ ก อบรม สั ม มนาฯ คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารครุ ภั ณ ฑ์ ฯ คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารที่ ดิ น
และสิ่งก่อสร้างฯ ยังไม่ได้ดาเนินการประชุม ทั้งนี้ หากมีกาหนดการประชุมพิจารณาฯ แล้ว
วช. จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สาหรับการพิจารณาคณะกรรมาธิการฯ ของวุฒิสภา กาหนดการพิจารณา
ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 416 – 417 อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย)
- อาเภอที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายเหตุผลอะไรบ้างและ
ทาไมบางอาเภอถึง ยัง ไม่ ได้ใ ช้ง บประมาณตามโครงการสนับ สนุ นการบู รณาการฯ
กรณีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เช่น การใช้งบประมาณในการปรับปรุงสานักทะเบียนอาเภอให้ เป็นไปตาม
มาตรการป้ องกัน การแพร่ ระบาดฯ เป็น ต้น จึ งขอให้ ปจ./นอ. กากับ และติ ดตาม
การดาเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอาเภอ
/ ที่มีผลการ ...
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มติที่ประชุม

หน.ผตปค.
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)

ที่มีผลการเบิกจ่ายระดับที่ต่า ทั้งนี้ ขอให้ วช. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของอาเภอ
อย่างใกล้ชิด
- รับทราบ
3.3 การดาเนินงานภารกิจสาคัญในระดับพื้นที่
- สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
1. ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2563 นอกจากการตรวจราชการในพื้นที่ ผตปค.
ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินคัดเลือกหมู่บ้าน
เข้ ม แข็ ง ตามแนวทางแผ่ น ดิ น ธรรม แผ่ น ดิ น ทอง “หมู่ บ้ า นอยู่ เ ย็ น ” ระดั บ เขต
ซึ่ง เป้ าหมายหลั ก ของการคั ดเลื อ กและประเมิ นผล เพื่ อพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จากการตรวจและประเมิ นผลได้พบข้อสังเกตเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประกวด และลักษณะร่วมบางประการที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นหมู่บ้าน
เข้มแข็งหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์
ต่อการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดังนี้
1.1 คณะกรรมการหมู่ บ้ า น (กม.) ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง หรื อ หมู่ บ้ า นที่
เข้มแข็ง ในเรื่องโครงสร้างและบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จะพบว่า
นอกจากโครงการคณะกรรมการจะครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน คณะกรรมการที่ได้รับ
การคั ด เลื อ กจะมาจากบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ประสบการณ์ ซึ่ ง ตรงกั บ ด้ า นที่ ไ ด้ รั บ
การแต่ ง ตั้ งในคณะกรรมการอย่ า งเหมาะสม ท าให้ ค ณะกรรมการหมู่ บ้ า นแต่ ล ะ
คนจะได้รับการมอบหมายจาก ผญบ. (ประธานคณะกรรมการ) ให้เป็นตัวแทนในทุกกลุ่ม
ที่เ กิด ขึ้ น อย่ างหลากหลายในหมู่บ้ า น/ชุ มชน จะเห็ นได้จ ากการที่ คณะกรรมการ
หมู่บ้านทุกคนจะร่วมตอบคาถามหรือข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจผลงานฯ
ซึ่งแสดงความรู้ความเข้าใจในบทบาท อานาจหน้าที่ และลักษณะการทางานเป็นทีม
1.2 คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีความเข้มแข็งนั้น ผญบ. (ประธาน
กรรมการ) จะขับเคลื่อนการบริหารและการพัฒนาหมู่บ้านผ่านกลไกคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โดยอาศัยรูปแบบการประชุมหารือในประเด็นที่สาคัญ ซึ่งไม่จาเป็นที่จะต้อง
จัดการประชุมทุก ๆ เดือนตามรูปแบบที่ระเบียบกฎหมายกาหนดเท่านั้น แต่สามารถ
จัดการประชุมเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้านเช่นเดียวกับ การจัดประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการระดับอาเภอก่อนการประชุม กน. ผญบ. ฯลฯ และสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมของการประชุมดังกล่าว คือ บันทึกการประชุมจะปรากฏเรื่องสาคัญ
เช่น เรื่องที่ต้องพิจารณา นโยบายสาคัญของรัฐบาลจะได้สั่งการให้ดาเนินการ และ
ปั ญ หาส าคั ญ ของหมู่ บ้ า น เป็ น ต้ น ซึ่ ง จะปรากฏในบั น ทึ ก การประชุ ม ของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
1.3 คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จะมีความเข้าใจและเห็นความสาคัญ
ของระบบการจัดทาแผน วิสัยทัศน์ และการพัฒนาต่าง ๆ โดยการจัดทาแผนจะต้อง
เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทาง
เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
หมู่บ้ าน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความร่วมมือและงบประมาณต่าง ๆ
นอกจากนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านจะมีผลการปฏิบัติในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
/ การอานวย ...
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การอานวยความเป็นธรรม กฎเกณฑ์กติกาซึ่งเป็นที่ยอมรับและบังคับใช้ได้จริง และ
มีระบบการสื่อสารที่สร้างความรู้ความเข้าใจครอบคลุมประชากรในหมู่บ้าน
1.4 คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีความเข้มแข็ง จะมีความสัมพันธ์
ระหว่ างวั ด โรงเรียน เป็น ไปด้ ว ยดี ในลั ก ษณะที่คณะกรรมการหมู่ บ้านที่ร่ว มเป็ น
กรรมการวัดและกรรมการโรงเรียน รวมถึงใช้สถานที่ของวัดและโรงเรียนเป็นศูนย์
การเรียนรู้ ศูนย์สาธิต จัดกิจกรรมเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ นอกจากนั้น ได้ร่วมกั น
ระดมทุน ทรั พย์ เพื่ อสร้า งห้ องสมุ ด อาคารเรีย น สถานอนามั ย หรื อสิ่ งสาธารณะ
ประโยชน์ภายในวัด สาหรับ ผญบ. ที่นับถือศาสนาคริสต์ จะเป็นผู้นาในการเข้าโบสถ์
ทุกวันอาทิตย์ ส่ วน ผญบ. ที่เป็นกรรมการวัด จะนาราษฎรเข้าวัดทุกวันพระใหญ่
เพื่อรักษาศีลปฏิบัติธรรม
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหรือตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมอีกจานวนหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียด
ค่ อ นข้ า งมาก ผตปค. จึ ง เห็ น ควรว่ า หลั ง จากการตั ด สิ น การประกวดเสร็ จ สิ้ น
กระบวนการแล้ว อยากให้ทบทวนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในลักษณะหัวข้อย่อยที่เพิ่มมากขึ้น
และข้อสังเกตอีกประการ เนื่องจากต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
เมืองกับชุมชนชนบทมีความแตกต่างกัน ซึ่งธรรมชาติของอาเภอจะไม่อยากส่งหมู่บ้าน
ที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดีหรืออาจจะด้อยกว่าชุมชนเมือง จึงคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเป็น
ชุ ม ชนเมื อ งมากกว่ า ในการเข้ า ประกวด เนื่ อ งจากมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งส่ ง เข้ า
ประกวดทั้งระดับเขตและระดับภาค ทาให้เกิดปัญหากับหมู่บ้านในชนบทและห่างไกล
ซึ่งมีความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม รวมถึงส่งผลต่อคะแนนของคณะกรรมการ
ซึ่งมาจากหลายหน่ ว ยงาน ผตปค. จึ งมี ความเห็ นว่ า วัตถุ ประสงค์ อยากให้ กระตุ้ น
ศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีบทบาทที่เห็นได้ชัดเจนในสังคมชนบท
ที่อยู่ห่างไกล รวมทั้งแบ่งประเภทของหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดระหว่างหมู่บ้านที่อยู่
ในเขตเทศบาลกับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและเป็นชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่งจะทาให้
การประเมินผลมีความเหมาะสม และเกณฑ์ การประเมิน ศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้านมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น กรณี ก ารละเลย/ละเว้ น
การปฏิบัติงานที่ล่าช้าเกินสมควร ประวิงเวลา และช่วยเหลือผู้กระทาความผิด ซึ่งมัก
มีมูลเหตุมาจากความไม่เข้าใจ 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ ความไม่เข้าใจถึงขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของ นอ. ที่ได้รับแต่งตั้งให้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ห รือเจ้าพนักงาน
ในเรื่องนั้น ๆ เนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ มีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรงระดับจังหวัด เช่น การเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของ นอ. ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งเป็นเรื่องทางด้านเทคนิค หน่วยงานที่
รับ ผิ ดชอบจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด ทาให้ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนอาจจะไม่ได้
ติดตามและให้ผู้ที่รับผิดชอบได้เข้ามาตรวจสอบกรณีที่ได้มีการร้องเรียน และประเด็น
ที่ ส อง คื อ ความเข้ า ใจว่ า นอ. ไม่ ไ ด้ เ ป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แต่ ไ ม่ ท ราบว่ า
นอ. มีหน้าที่ในการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา
ด าเนิ น การควบคุ ม และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย เช่ น กรณี ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ
พระราชบั ญ ญั ติก ารรัก ษาความสะอาด หรื อ พระราชบัญ ญั ติส าธารณสุ ข ซึ่ง โดย
หลักการจะต้องควบคุมและสั่ งการให้ ส าธารณสุ ข ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
/ เจ้าพนักงาน ...
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เจ้าพนักงานให้ดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกรณีที่ นอ. มีอานาจ
หน้าที่ในการกากับดูแลให้ผู้บริหารท้องถิ่นดาเนินการในเรื่องของการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนตาบล ซึ่งเป็นกรณีที่ นอ. ถูกร้องเรียนในประเด็นการละเลย/ละเว้น
และตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการประวิงเวลา ช่วยเหลือผู้กระทาความผิด
สาหรับประเด็นที่ กตร. ต้องชี้แจงต่อ ป.ป.ช. หรือศาลปกครอง กรณีที่มีการ
ปฏิบัติล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ศาลกาหนด หรือประเด็นที่รับเรื่องร้องเรียน
แต่ดาเนินการล่าช้าเกินสมควร ซึ่ง ป.ป.ช. จะพิจารณาจากความใกล้ชิดของอานาจ
หน้าที่ของ นอ. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้า พนักงานโดยตรง
ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ซึ่งสามารถดาเนินการได้ทันที เช่น พระราชบัญญัติโรงแรม
พระราชบัญญัติสถานบริการ หากได้รับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ นอ. ไม่สามารถ
ปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เพราะว่ามีความใกล้ชิดกับอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติ และ
รักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่บางเรื่องมีความจาเป็น
ที่จ ะต้องรอเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค เนื่องจากเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ประเด็น
ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการส่ งกลิ่ น เหม็ นของฟาร์ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อง ได้ แ ก่
ปศุสัตว์เขตจังหวัด ปศุสัตว์จั งหวัด มาตรฐานฟาร์ม เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง สาธารณสุ ข อ าเภอ ซึ่ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข หาก นอ.
ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยไม่ได้หยุดเรื่องไว้ ประเด็นเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการละเลย/ละเว้นก็จะไม่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน แต่หาก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตามกฎหมายโดยตรง ป.ป.ช. จะตั้งข้อสันนิษฐาน
ประเด็นการละเลย/ละเว้น ในการปฏิบัติและประเด็นกฎหมายที่ทับซ้อนเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ดิน เนื่องจากมีข้อร้องเรียนประเด็น นอ. ไม่ได้ดูแลกรณีที่มีการย้ายหมุดเขตหรือหลัก
โฉนด หากตรวจสอบและพบว่าไม่เกี่ยวกับทางสาธารณะ ซึ่งจะเป็นอานาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินสาขา กรณีนี้สามารถชี้แจงต่อ ป.ป.ช. ได้
แต่ถ้ากรณีหมุดเขตหรือหลักโฉนดมีส่วนที่ทับกับเส้นทางสาธารณะ ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดาเนินการค่อนข้างยุ่งยากในการชี้แจง
กรณี นอ. ได้ ด าเนิ น การเพิ ก ถอนสถานะหรื อ จ าหน่ า ยรายการบุ ค คล
ซึ่งโดยส่ว นใหญ่เป็นกรณีที่ศาลปกครองได้มีคาพิพากษาว่า นอ. ไม่ได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอน/กระบวนการอันเป็นสาระสาคัญ และให้ดาเนินการคืนสถานะให้ตามเดิม
รวมทั้งไม่ตัดสิทธิให้ดาเนินการสอบสวนใหม่ แต่จะกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ
ตามคาพิพากษา 30 วัน หากพ้นระยะเวลาจะให้ดาเนินการรายงานภายใน 15 วัน
ในประเด็นนี้โดยปกติเมื่อศาลไต่สวนเรื่องความล่าช้า ศาลจะมีอานาจในการปรับ
ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ ศ าลอาจจะไม่ ใ ช้ วิ ธี ก ารปรั บ แต่ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หา คื อ ประเด็ น ที่
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์หรือสิทธิต่าง ๆ นั้น ทาให้ผู้เสียหายอาจจะดาเนินการ
ฟ้อ งได้ เนื่ อ งจากการขาดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นช่ว งเวลาที่ ไม่ ไ ด้ รั บ คื น สถานะบุ ค คล
ซึ่งสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ ประกอบกับคาเตือนให้เร่งรัดการปฏิบัติ
ของศาลจะเป็นหลักฐานประกอบถึงความล่าช้ าในการปฏิบัติงาน จึงขอให้ นอ. พึง
ระมัด ระวั ง ในเรื่อ งนี้ นอกจากนี้ หากด าเนิ นการตั้ ง คณะกรรมการและจ าหน่ า ย
รายการบุคคลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการร้องเรียนในประเด็นการสอบสวน
ไม่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่ถูกต้อง กล่าวคือ นอกจากการแจ้งสิทธิ
/ ที่เป็นไป ...
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ที่เป็นไปตามขั้นตอน แต่สาหรับเรื่องของความเป็นกลางในการพิจารณานั้น จะพบว่า
มีความไม่เป็นกลางอยู่ในขั้นตอน ซึ่งจาเป็นที่จะต้องดาเนินการสอบสวนใหม่ โดยไม่
สามารถหยุ ดเรื่องไว้ได้ ไม่เช่นนั้นจะส่ ง ผลถึงการดาเนินการตั้งแต่ต้น โดยจะถู ก
กล่าวหาในประเด็นการกลั่นแกล้ง รวมถึงสิ่งที่จะตามมา คือ เรื่องของความผิดทาง
วินัยหรือทางอาญา
นอกจากนี้ ประเด็ น การปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ ด ารงธรรมของอ าเภอและ
ท้องถิ่นอาเภอ ซึ่งบางครั้งท้องถิ่นอาเภอหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมจะเก็บเรื่อง
ไว้ โดยที่ไม่ได้รายงาน นอ. ซึ่งเห็นควรให้ รายงาน นอ. ตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
เนื่องจากหากมีประเด็นร้องเรียน ป.ป.ช. เกี่ยวกับเรื่องการละเลย/ละเว้น หรือล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน หากเป็นกรณีที่หน่วยงานได้มีหนังสือเตือน และเมื่อถึงขั้นตอน
การสรุ ป รายงานว่า ไม่ มีมู ล เหตุ ซึ่ง จะดาเนิ นการได้ค่ อนข้า งล าบาก เนื่ องจากได้
มีการแจ้งเตือนเป็นหนังสือ ทาให้การยุติเรื่องทาได้ค่อนข้างยาก จึงขอให้ นอ. ได้กาชับ
การปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ หากพบว่ามีความไม่เข้าใจถึงอานาจหน้าที่
นอ. ให้รีบดาเนินการศึกษาระเบียบกฎหมายและรายงานให้ นอ. ทราบ โดยไม่จาเป็น
ว่าจะต้องถูกเตือนหรือไม่ถูกเตือน
อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

-0ขอขอบคุณ หน.ผตปค. ที่ได้ให้ข้อสังเกตต่าง ๆ เพื่อให้ นอ. ระวังและป้องกัน
ตัว เองในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป็ น ตั ว อย่ า งที่ นอ. ควรที่ จ ะพึ ง สั ง วรไว้ ทั้ ง นี้ ให้ น า
ประเด็นหรือข้อสังเกตของ หน.ผตปค. เผยแพร่ให้ นอ. ในพื้นที่ได้ศึกษาและนาไปใช้ต่อไป

ร.อปค.บท.
(นายวีนัส สีสุข)

- ส าหรั บ เรื่ อ งของการจ าหน่ า ยรายการบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข อง
นอ. หรือนายทะเบียนอาเภอ สิ่งที่เคยเข้าใจและปฏิบัติกันมาในกรณีที่ประชาชนที่
เป็นคู่กรณีของรัฐที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจาหน่ายรายการบุคคล ซึ่งการออกคาสั่ง
จาหน่ายรายการบุคคลถือเป็นคาสั่งทางการปกครอง และ นอ. หรือนายทะเบียนอาเภอ
บางท่าน มีความเข้าใจว่า ถ้าคู่กรณีใช้วิธีการทางศาลปกครอง เพื่อบรรเทาหรือเยียวยา
ความเดือดร้อน หากศาลปกครองมีคาสั่งว่าคาสั่งของ นอ. หรือนายทะเบียนอาเภอ
เป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นแนวทาง
หรือวิธีการเดิม ๆ ที่เคยดาเนินการ เช่น กรณี อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ที่ศาลปกครอง
มีคาสั่ ง ว่า นอ.แม่อาย จาหน่ายรายการบุคคล จานวน 1,243 ราย เป็นคาสั่ ง ที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเมื่อศาลปกครองมีคาสั่งดังกล่าว สานักทะเบียนอาเภอแม่อาย
ก็ได้ดาเนินการคืนรายการบุคคลให้กลับสู่สถานะเดิม และดาเนินการตามกระบวนการ
และขั้นตอนให้ครบถ้วน แต่ในปัจจุบันไม่สามารถดาเนินการเหมือนเช่นเดิมได้ เนื่องจาก
ที่ผ่านมาพบว่า นอกจากการฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้วนั้น คู่กรณีจะดาเนินการฟ้อง
ทางแพ่ง เกี่ยวกับการละเมิดด้วย และสิ่งที่จะตามมาหลังศาลมีคาสั่ง คือ คู่กรณีจะคัดสานวน
คาพิพากษาศาลแล้วดาเนินการฟ้องที่ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ช. ประกอบกับคดีอาญา
เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ ม 157 โดยใช้คาพิพากษา
ของศาลปกครองเป็นต้นเรื่องในการดาเนินคดี ทั้งนี้ ขอให้ดาเนินการตามแนวทางที่
มท. และ ปค. ได้สั่งการอย่างเคร่งครัด
/ อปค. ...
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อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

- ขอให้ศึกษาระเบียบกฎหมายและดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

เรื่องเพื่อพิจารณา/ข้อสั่งการของ อปค. และ ร.อปค.
4.1.อธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิระ)
4.1.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1. ให้ จังหวัด/อาเภอ พิจารณาดาเนินการจัดพิธีและจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ ในห้วงเวลาดังกล่าวให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันให้มีความเหมาะสมตาม
แนวทางของ มท. ประกอบกั บการขั บเคลื่ อ นโครงการส าคัญ ของ ปค. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ด้านการปกป้อง
และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
2. ให้ จังหวัด/อาเภอ เน้นย้าฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้ความสาคัญและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ
4.1.2 บทบาทของฝ่ายปกครองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ให้ อ าเภอ ให้ ค วามส าคัญ กั บการอนุ รัก ษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งภารกิจด้านการฟื้นฟูป่า การปลูกป่า การรักษาต้นน้า การควบคุมไฟป่า
โดยบริ ห ารจั ด การในพื้ น ที่ ใ ห้ เ หมาะสม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ป ระชาชน
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งให้ดูแลการปฏิบัติ
ภารกิจของฝ่ายปกครองอย่างต่อเนื่อง
4.1.3 บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
1. ให้ อาเภอ เน้นย้าการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม มาตรการควบคุม
หลัก มาตรการเสริม ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ตามแนวทางที่ ศบค. กาหนด รวมถึง
ขอให้ ใ ช้ ก ลไกฝ่ า ยปกครองในพื้ น ที่ เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ กั บ ประชาชนปฏิ บั ติ
อย่างต่อเนื่อง
2. ให้ อาเภอชายแดน 128 อ าเภอ ในพื้ น ที่ 31 จั ง หวัด เน้ น ย้ า
การด าเนิ น การตามข้ อ สั่ ง การของ มท. รวมถึ ง ให้ ต รวจตรา สอดส่ อ งและดู แ ล
บุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
4.1.4 โครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
-0ให้ อ าเภอ เตรี ย มความพร้ อ มในการด าเนิ น การตามโครงการฯ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจ้างงาน สร้างงานสร้างรายได้ เยียวยาผู้ที่ได้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้ตกงาน และบัณฑิต
ที่ จ บใหม่ โดยการจ้ า งงานในทุ ก ต าบลทั่ ว ประเทศ 7,255 ต าบลๆ ละ 2 คน
วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จ านวน 14,510 คน เป็ น ระยะเวลา 12 เดื อ น
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท โดยเริ่มจ้างงานวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้
จะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการดาเนินงานสาหรับอาเภอให้ทราบต่อไป
/ 4.1.5 การขับเคลื่อน ...
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มติที่ประชุม
ร.อปค.บห.
(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)

4.1.5 การขับเคลื่อนโครงการสาคัญของ ปค. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(10 Flagships for DOPA Excellence 2020)
- ให้ อาเภอ เน้นย้าการขับเคลื่อนโครงการสาคัญของ ปค. อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
4.1.60การติ ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต และระบบรั ก ษาความปลอดภั ย
เพื่ อให้ บริ การประชาชน และสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของข้ าราชการฝ่ ายปกครอง
ในส่วนภูมิภาค
- ให้ อาเภอ ประชาสัมพันธ์บุคลากรของอาเภอ และประชาชนให้รับรู้
รับทราบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริการประชาชน รวมถึงตรวจสอบ
การใช้งานของเครือข่ายและความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการ
4.1.7 การกากับติดตาม การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media)
1. ให้ จังหวัด/อาเภอ ติดตามข้อมูล ข่าวสารผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์
ตรวจสอบข้อ ร้ องเรีย นร้ อ งทุ กข์ ต่ าง ๆ ของประชาชนในพื้ นที่ เพื่ อ รวบรวมและ
เร่ ง รั ด ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาตามความต้ อ งการของประชาชน และรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
2. ให้ อ าเภอ ก ากั บและสอดส่ องดู แล การประชาสั มพั นธ์ รั บ บริ จ าค
และระดมเงินทุนของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
4.1.8 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรฝ่ายปกครอง
- ให้ ปจ./นอ. ดู แ ลผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ล าดั บ เช่ น การดู แ ลขวั ญ
กาลังใจ การดูแลสุขภาพ การดูแลสมรรถนะ เป็นต้น รวมถึงดูแลสถานที่ราชการ
ที่ว่าการอาเภอ ให้ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย หากชารุดหรือต้องการ
ปรับปรุงซ่อมแซม ขอให้รายงาน ปค. เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป
4.1.90ขอให้ กาลังใจและชื่นชมความทุ่มเทและเสี ยสละของฝ่ ายปกครอง
ทุกภาคส่วน
- ให้ ปจ./นอ. ให้กาลังใจฝ่ายปกครองในการปฏิบัติงานที่ได้ทางานอย่าง
หนัก เสียสละมาอย่างต่อเนื่อง และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อดูแลทุกข์สุข
พี่น้องประชาชน
- รับทราบ
4.2.รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน (นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
4.2.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ให้ ส านั ก /กอง และจั ง หวั ด /อ าเภอ เร่ ง รั ด ด าเนิ น การใช้ จ่ า ย
งบประมาณให้ เ ป็ น ไปตามแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ รวมถึ ง ให้ ก ากั บ ดู แ ลให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทารายงานให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส านั ก /กอง และจั ง หวั ด /อ าเภอ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน
ซึ่งใช้ประกอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ และ ปค. จะนาข้อมูลมาประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณปีต่อไป
/ 4.2.2 การเร่งรัด ...
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ร.อปค.คม.
(นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา)

4.2.2 การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
- ให้ สานัก/กอง และจังหวัด/อาเภอที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินให้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยส่วนภูมิภาค
มี จ านวน 8 จั งหวั ด ได้ แก่ จ.ขอนแก่ น จ.ชั ยนาท จ.บุ รี รั มย์ จ.พระนครศรี อยุ ธยา
จ.เพชรบุรี จ.ภูเก็ต จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ยโสธร สาหรับส่วนกลาง มีจานวน 4 สานัก/กอง
ได้แก่ สน.มน. วปค. กฮ. และ สน.สก.
4.2.3 การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
- ให้ ส านัก/กอง จัดเตรียมข้อมูล และจัดทาคาชี้แจงตามประเด็นที่
อปค. มอบแนวทางไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) โครงการทาอะไรบ้าง 2) ทาแล้วเกิด
ประโยชน์อะไร และ 3) มีความคุ้มค่าอย่างไร
- ให้ ปจ./นอ. ติดตามและดารงการสื่อสารเตรียมพร้อมรับการประสานงาน
หากมีข้อซักถามหรือประเด็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงแก่ผู้บริหาร
- รับทราบ
4.3.รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา)
4.3.1 การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
1. ให้ สานัก/กอง ซักซ้อมเพิ่มเติม จากการประชุมชี้แจงในภาพรวม
รวมถึงให้ ทบทวนกรอบแนวทางและรูปแบบในการชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อม
การชี้แจงงบประมาณฯ
2. ให้ จังหวัด/อาเภอ เตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการชี้แจง
และธารงการสื่อสารตลอดเวลา
4.3.2 การบริหารจัดการในพื้นที่ภายใต้ฐานแนวคิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
- ให้ อ าเภอ แบ่ งการดาเนิน การออกเป็น 2 ส่ ว น โดยส่ วนแรก คื อ
ด้านกายภาพ ให้จัดแผนผังและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของที่ว่าการอาเภอให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ รวมถึงกากับดูแลหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น การประเมินระบบ
ทางกายภาพของสถานศึกษา เป็นต้น ส่วนที่สอง คือ ด้านการให้บริการประชาชน
ซึ่งมีความท้าทายในการทางาน เนื่องจากมีข้อจากัดในการให้บริการ เช่น จานวนผู้เข้ามา
รับบริการ เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมสมรรถนะในการบริหารจัดการ
ในการให้ บ ริการประชาชน นอกจากนี้ ขอให้ ประเมิ นและพัฒ นาการด าเนินงาน
ในสถานการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะได้รูปแบบและเทคนิคการทางานที่ดี (Best Practice)
เพื่อเป็นแนวทางการทางานต่อไป
4.3.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ปค.
1. ให้ กจ./วปค. ปรับปรุง/ทบทวนหลักสูตรและองค์ความรู้ให้ทันสมัย
เพื่อให้บุคลากรในพื้นที่ได้ศึกษา พัฒนาตนเอง และนาไปใช้ประโยชน์ในการทางาน
2. ให้ อาเภอ หาวิธี การในการพัฒ นาและเสริมสมรรถนะของ กน.
ผญบ. ฯลฯ เพื่อให้มีทัศนคติที่ภาคภูมิใจและได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน
ในการเป็นผู้นาท้องที่ ซึ่งจะทาให้การประพฤติและปฏิบัติ ตนมีความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
/ 4.3.4 การวิเคราะห์ …
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4.3.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่
- ให้ จังหวัด/อาเภอ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงว่าอยู่ที่ใด บุคคลที่เกี่ยวข้อง
คือใคร และมีพฤติกรรมอย่างไร โดยเฉพาะการแสดงออกหรือกิจกรรมของนักเรียน/
นั ก ศึ ก ษาในสถานศึ กษา นอกจากนี้ ขอให้ สร้ างความเข้ าใจถึ งความรั บผิ ดชอบต่ อ
การทาหน้าที่ตามสิทธิต่าง ๆ ของตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน/นักศึกษา
เพื่อให้เกิดความคิดที่รอบด้านมากขึ้น
4.3.5 การรายงานสถานการณ์ในพื้นที่และธารงการสื่อสาร
- ให้ จังหวัด/อาเภอ เน้นย้าการดาเนินการรายงานสถานการณ์และ
ข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ให้ ธ ารงการสื่ อ สารทุ ก ช่ อ งทาง
ตลอดเวลา
- รับทราบ

มติที่ประชุม

4.4.รองอธิ บดี ก รมการปกครอง ฝ่ า ยการทะเบี ยนและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(นายวีนัส สีสุข)
4.4.1 การแก้ไขเอกสารการทะเบียนราษฎร
- ให้ อาเภอ กาชับเจ้าหน้าที่ที่ป ฏิบัติงาน ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
แนวทางการปฏิบัติที่ มท และ ปค. ได้แจ้งให้ดาเนินการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง หากมีประเด็นปัญหาให้ติดต่อสอบถาม สน.บท.
ตามช่องทางต่าง ๆ
4.4.20กรณีเด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือ
ไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G)
- ให้ อาเภอ ตรวจสอบรายการข้อมูลที่ได้ รับจากส่วนกลางให้ตรงกับ
ฐานข้ อ มู ล ในระบบทะเบี ย นราษฎร ประกอบกั บ ตรวจสอบรายการข้ อ มู ล กั บ
เด็กนักเรีย นในสถานศึกษา หากพบว่ารายการข้อมูลถูกต้องให้ดาเนินการตัดยอด
รหั ส G0ออก0และใช้เลขประจาตัว ประชาชนตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแทน
ส่วนบุคคลที่ไม่พบข้อมูลในระบบ ให้ดาเนินการแก้ไขโดยกาหนดให้เป็นบุคคลประเภท
ศูนย์หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนก่อน เพื่อตรวจสอบและดาเนินการจาแนก
ข้อมูล ตามขั้นตอนและหลั กฐานทางกฎหมาย ทั้งนี้ ขอให้ ความส าคัญและเร่งรั ด
ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว
4.4.3 การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนในราชประชานุเคราะห์
- ให้ อาเภอ เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติฯ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ร.อปค.บท.
(นายวีนัส สีสุข)

อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)
ผอ.สน.ปท.
(นายนิติ วิวัฒน์วานิช)

- สานัก/กอง ใด มีประเด็นเพิ่มเติมจากที่ประชุม ขอเชิญ สน.ปท.
- สน.ปท. มีเรื่องที่จะชี้แจงต่อที่ประชุม จานวน 2 เรื่อง เรื่องแรก การดาเนินการ
เลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยปลายปี 2563 จะมีคณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ครบวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 24 กันยายน 2563
/ และจะต้อง ...
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และจะต้องดาเนินการเลื อกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ ทรงคุณ วุฒิ ใหม่ให้ แล้ ว เสร็ จ
ภายใน 30 วัน คือ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน
พ.ศ. 2551 ข้อ 22 และ ข้อ 23 ซึ่งโครงสร้างตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่
พ.ศ. 2457 ม.28 ตรี คณะกรรมการหมู่บ้านจะประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านโดย
ตาแหน่ ง และกรรมการหมู่ บ้ า นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ง กรรมการหมู่ บ้า นโดยต าแหน่ ง
จะมี ผญบ. เป็ น ประธาน ผช.ผญบ. สมาชิ ก สภาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่มีภูมิลาเนาในหมู่บ้าน ผู้นาหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน ส่วนกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ นอ. จะแต่งตั้งจากผู้ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านเลือก โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า
2 คน แต่ไม่เกิน 10 คน วาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ปค. จึงขอความร่วมมือ
ให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. สารวจการครบวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพื้นที่ เพื่อ ปค. จะได้วางแผนและสนับสนุนการดาเนินงานต่อไป
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบศึกษาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พ.ศ. 2457 ม.28 ตรี ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 หมวด 2
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
3. มอบหมายชุดปฏิบัติการประจาตาบล ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
แก่ ป ระชาชนในหมู่ บ้ า นเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ความส าคั ญ ของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จานวนของคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละหมู่บ้าน และวาระ
การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิที่จะครบวาระ
ทั้งนี้ ขอให้อาเภอให้ความสาคัญต่อกระบวนการเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ ผู้ ที่มีจิตสาธารณะร่วมทางานในการพัฒ นาหมู่บ้ าน ในการนี้
สน.ปท. จะมีหนังสือแจ้งขั้นตอนและแนวทางการดาเนินงานให้ทราบต่อไป
เรื่องที่สอง การจัดกิจกรรมวันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจาปี 2563 ซึ่ง ปค.
มีหนังสือ ปค. ที่ มท 0310.2/ว 18733 ลว. 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อแจ้งให้
จังหวัดและอาเภอจัดกิจกรรมเนื่องในวันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจาปี 2563 ดังนี้
1. ระดับจังหวัด เนื่องจากในปีนี้ มท. ได้งดการจัดพิธีมอบรางวัล กน.
ผญบ. ยอดเยี่ ยม ประจาปี 2563 เพื่ อควบคุม และป้ องกัน การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ซึ่ง ปค. จะจัดส่งประกาศนียบัตรและ
รางวัลแหนบทองคาให้แก่ทุกจังหวัด เพื่อโปรดนาเรียน ผวจ. ได้มอบรางวัลให้แก่ กน.
ผญบ. ยอดเยี่ยมของจังหวัด รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ระดับอาเภอ ขอให้จัดกิจกรรมวันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจาปี 2563
ซึ่งประกอบไปด้วย การประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารส่งความปรารถนาดี
เนื่ อ งในวั น ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ได้ แ ก่ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช จุ ฬ าราชมนตรี
นายกรัฐมนตรี รมว.มท. ปมท. และ อปค. รวมทั้งมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
แก่ กน. ผญบ. ที่ได้รับรางวัลชั้นที่ 2 แพทย์ประจาตาบล สารวัตร กน. ผช.ผญบ.
ที่ได้รับรางวัลชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พร้อมกับเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัด
/ กิจกรรม ...
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กิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาตาบลและหมู่บ้านตามความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่
อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

- ขอให้ ปจ. และ ผตปค. ติ ดตามการเลือกคณะกรรมการหมู่ บ้านผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ นอ. เข้าใจถึงช่วงเวลาและการดาเนินงาน ประกอบกับเป็นช่วง
รอยต่อของการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งยังไม่ชัดเจนที่จะจัดสรรงบประมาณ
ที่ใช้ในกระบวนการเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิให้ทันตามระยะเวลาได้
หรือไม่ ซึ่งหากงบประมาณไม่ส ามารถจัดสรรได้ทันระยะเวลา ต้องดาเนินการให้
นอ. สามารถขยายเวลาการเลือกได้ตามระเบียบ ทั้งนี้ สน.ปท. จะมีหนังสือสั่งการถึง
แนวทางการปฏิบัติ และขอให้ วช. ติดตามเรื่องงบประมาณ
ส่วนเรื่องเขตการปกครองที่จะมีปัญหาในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งยังมีหลายพื้นที่
ที่ไม่สามารถประกาศเขตการปกครองได้ เนื่องจากเขตปกครองท้องที่ทับซ้อนกัน
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ฉะนั้น สถ. และ ปค. ต้องร่วมกัน
อย่างจริงจัง หากในพื้นที่ยังมีปัญหาในเรื่องเขตการปกครองให้เร่งรัดดาเนินการให้
เรียบร้อย
และต่ อ ไปจะขอพบ นอ. ทั้ ง 8 อ าเภอ โดยเริ่ ม จาก นอ.พระพุ ท ธบาท
จ.สระบุรี ขอให้นาเสนอการดาเนินงานของอาเภอ

นอ.พระพุทธบาท
(นายปรัชญา เปปะตัง)

- การเปลี่ยนแปลงของสานักทะเบียนอาเภอพระพุทธบาท ซึ่งได้ปรับปรุงตาม
แนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เช่น การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทาฉากกั้นด้วยแผ่นอะคริลิคแบบถาวร
และได้จัดเวรบริการประชาชน พร้อมทั้งระบบ WIFI เพื่อให้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ เป็นต้น 0และที่สาคัญ อ.พระพุทธบาท ได้จัดระบบเวรเพื่อบริการ
ประชาชนในการคัดกรองก่อ นเข้า สถานที่ ราชการ พร้อ มทั้ งสร้ างความพึ งพอใจ
ให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ อีกทั้งได้มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อคอยให้ คาแนะนา
ประชาชน โดยมีปลัดอาเภอฝ่ายสานักทะเบียนอาเภอเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งจุดตรวจ
คัดกรอง ได้จัดเวร ผญบ. ผช.ผญบ. ประจาจุดตรวจคัดกรองประชาชนก่อนเข้ า
รั บ บริ การส านั กทะเบี ยน นอกจากนี้ ได้ ปรั บปรุ งห้ องสุ ขาภายในที่ ว่ าการอ าเภอ
เพื่อให้ทันสมัย สะอาด และพร้อมรองรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

- ขอบคุณ นอ.พระพุทธบาท ที่ได้นาเสนอถึงการให้บริการประชาชน ซึ่งถือ
ว่าเป็นตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จ (Best Practice) ต่อไป ขอเชิญ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

นอ.บ้านแหลม
(นายศรีธรรม ราชแก้ว)

- อ.บ้ า นแหลม โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาอ าเภอ คื อ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศมี ชื่ อ อาหารทะเลปลอดภั ย นวั ต กรรมใหม่ เ กลื อ ทะเล
สร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สาหรับด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีชื่อ
หรือบ้านแหลมเบญจรักษ์ โดยมาบ้านแหลมที่เดียวสามารถท่องเที่ยวได้ถึง 5 แบบ
ด้านอาหารทะเลปลอดภัย จะเน้นการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลให้ปลอดภัย ด้านนวัตกรรมใหม่
เกลื อทะเล โดยนาผู้ เชี่ยวชาญมาช่ว ยยกระดับการพัฒ นาเกลื อ ให้มีมูล ค่ามากขึ้น
ด้ า นการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ซึ่ ง จะเน้ น และให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน
เพื่อป้องกันยาเสพติด ซึ่ง อ.บ้านแหลม ได้มีหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติดหมู่บ้านสีขาว
/ จานวน ...
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จานวน 54 หมู่บ้าน หมู่บ้านสีเขียว จานวน 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านสีเหลือง จานวน
5 หมู่บ้าน และหมู่บ้านสีแดง จานวน 1 หมู่บ้าน รวมถึงได้พยายามจัดเวทีให้เยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับงานของอาเภออย่างต่อเนื่อง ส่วนในเรื่องอื่น ๆ เช่น การรักษา
ความสงบเรียบร้อ ย โดยได้พยายามเข้มงวดในเรื่องการออกใบอนุญาตอาวุธ ปื น
เพื่อคัดกรองประชาชนที่จะนาไปใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เป็นต้น
ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของอาเภอ รวมทั้งได้รับความร่วมมือ
จาก กน. ผญบ. และส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี
อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

- ขอบคุ ณ นอ.บ้ า นแหลม ที่ ไ ด้ น าเสนอการด าเนิ น งานของอ าเภอ ต่ อ ไป
ขอเชิญ นอ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

นอ.เมืองนครศรีธรรมราช
(นายวิทยา เชียวรอด)

- การดาเนินงานตามนโยบาลเร่งด่วนของรัฐบาล มท. และ ปค. ขอนาเสนอ
ผลการดาเนินงานที่ โดดเด่น จานวน 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ การดาเนินการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์
“PMI” ประกอบด้วย P (Protect) คือ การป้องกัน M (Management) คือ กระบวน
การบริหารจัดการ โดย นอ. จะทาหน้าที่บริหารจัดการเชิงพื้นที่ในฐานะ นอ. และ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งจะเน้นบทบาทของส่วนราชการ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และโดยเฉพาะ กน. ผญบ. อสม. จะเป็ นผู้ มี บทบาทส าคั ญในการร่ วม
การบริ หารจัดการเชิงพื้นที่ ตั้งแต่ระดับอ าเภอ ตาบล และหมู่บ้าน และยุทธศาสตร์
สุดท้าย I (immunity) คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน สาหรับสิ่งที่ได้ดาเนินการและสามารถ
เป็ น ตั ว อย่ างให้ กั บ อ าเภออื่ นๆ คื อ การสร้า งความมั่น คงทางด้า นอาหาร โดยใช้
ศูนย์เรียนรู้ โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริระดับอาเภอ ในการส่งเสริมพี่น้อง
ประชาชนได้น้อมนา หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ลดผลกระทบและ
ความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ
เรื่ อ งที่ ส อง คื อ การน าแนวคิ ด ทางการตลาดของภาคเอกชน หลั ก 4P
ประกอบด้วย Price Place Product และ Promotion ในการส่งเสริมเรื่องของ
ตลาดประชารัฐ ริมคลองหั ว ไทร เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ กับพี่น้องประชาชน
รวมถึงส่งเสริมตลาดสินค้าโอท็อป สินค้านวัตวิถีต่าง ๆ
และที่สาคัญได้นาแนวคิดการประชาสัมพันธ์ บทบาท ภาพลักษณ์ของ ปค.
ภาพลั กษณ์ของ นอ. เพราะเห็ นได้ว่า การทางานของ นอ. ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ยุคสื่อสังคมออนไลน์ หากไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง ก็จะไม่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ จึงได้ใช้ช่องทางต่าง ๆ
ในการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ เพื่อนาเสนอการทางานของฝ่ายปกครองให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับรู้
นอกจากนี้ การขับเคลื่ อนโครงการส าคัญของ ปค. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เป็นนโยบายเร่งด่วนของ ปค. เพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน และให้
พี่น้องประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น
/ อปค. ...

22
อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

- ขอบคุณ นอ.เมื องนครศรี ธ รรมราช ที่ ไ ด้น าเสนอสิ่ ง ที่ด าเนิน การ ต่ อ ไป
ขอเชิญ นอ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

นอ.เพ็ญ
(นายณฐพล วิถี)

- ตามที่ ปค. มีนโยบายทาให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น ซึ่งหากจะทาให้
เกิดผลสาเร็จนั้น จึงได้ประชุมพูดคุยในคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) เพื่อปรับ
วิสัยทัศน์ของอาเภอใหม่ คือ เมืองเพ็ญ หมู่บ้านอยู่เย็น อาเภอเป็นสุข สู่ยุคแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง และได้นานโยบายโครงการสาคัญของ ปค. (10 Flagships) เพื่อขับเคลื่อน
เป็นโยบายสาคัญเร่งด่วนและเร่งรัดดาเนินการ เช่น ด้านจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งได้
ดาเนินการควบคู่กับนโยบายสาคัญของ จ.อุดรธานี โดยดาเนินการให้ถนนสวย เมืองสะอาด
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ ได้ดาเนินการเฝ้าระวัง
การท าลายเชิ งสั ญ ลั ก ษณ์ ต่ า ง ๆ และจั ด อบรมให้ ค วามรู้ เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
ส่วนเรื่องโครงการพระราชดาริ ได้ดาเนินการขยายผลโดยเริ่มจากบ้านพักนายอาเภอ
สู่ ห มู่บ้ านในพื้นที่ เพื่ อน้อมนาศาสตร์พระราชาในการดารงชี วิต และเรื่องส าคั ญ
อีกประการ คือ อาเภอสี ขาวปลอดยาเสพติด ซึ่งได้ดาเนิน การครบทุกด้ าน เช่ น
การป้องกัน การบาบัดรักษา โดยเฉพาะในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ซึ่งได้ ดาเนิ นการจับ กุมการค้า ยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง เป็น ต้น หากจะทาให้ เป็ น
หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ซึ่งเป็นเป้าหมายความสาเร็จ จะต้องแก้ไขปัญหา
ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด นอกจากนี้ อ.เพ็ญ เป็นอาเภอที่มีเขตชายแดน
ซึ่งจะต้องมีความมั่นคง โดยได้ดาเนินการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดบริเวณเขตชายแดน
ส าหรั บ อ าเภอคุ ณ ธรรม ได้ จั ด ท าโครงการเข้ า วั ด ทุ ก วั น พระ ส่ ว นในเรื่ อ ง
ของศู น ย์ บ ริ การประชาชน ได้ เน้ น การอ านวยความสะดวกและรวดเร็ ว ให้ พี่ น้ อ ง
ประชาชน และศูนย์ดารงธรรมอัจฉริยะ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่ง อ.เพ็ญ ได้
ดาเนิน การเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาให้ พี่น้องประชาชน ส าหรับเป้าหมายจะทาให้
หมู่ บ้ า นต่ า ง ๆ ของ อ.เพ็ ญ เป็ น หมู่ บ้ า นแผ่ น ดิ น ธรรมแผ่ น ดิ น ทอง ซึ่ ง ในปี นี้ ไ ด้
ขั บ เคลื่ อ นทั้ ง หมด 11 หมู่ บ้ า น ส่ ว นในปี ต่ อ ไปจะขั บ เคลื่ อ นอี ก 77 หมู่ บ้ า น
โดยตั้งเป้าหมายให้ พ.ศ. 2565 เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองให้ได้ทั้งหมด
ซึ่งมีตัวอย่างและผลสาเร็จ คือ คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง ส่วนผลงานที่
โดดเด่นของอาเภอ ได้แก่ อาเภอสีขาวปลอดยาเสพติด

อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

- ขอบคุณ นอ.เพ็ญ ได้ให้ข้อมูลผลการดาเนินงานของอาเภอ ต่อไป ขอเชิญ
นอ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

นอ.เมืองนครพนม
(นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์)

- คาขวัญประจาอาเภอ “พระติ้วพระเทียมคู่บ้าน หาดสาราญคู่เมือง ริมฝั่งโขง
ลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม นครถิ่นนี้คือ อาเภอเมืองนครพนม” อ.เมืองนครพนม
ประกอบด้วย 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ภูไท ไทโส้ ไทแสก ไทญ้อ ไทกะเลิง ไทอีสาน
ไทข่า ไทกวน และเชื้อชาติ เวี ยดนามและจี น โดย อ.เมืองนครพนม เป็นพื้ นที่ ที่ติ ดเขต
ชายแดน ซึ่งมีภารกิจที่หลากหลาย และมีสะพานไทย-ลาว 3 ซึ่งเชื่อมกับแขวงคาม่วน
ประเทศลาว โดยปัจจุบันบริเวณเขตชายแดนได้มีปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมือง
ซึ่งได้มีการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง
/ สาหรับภารกิจ ...
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สาหรับภารกิจหน้าที่ของ ปค. ได้นาแนวคิดอาเภอแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
และประกอบกับการขับเคลื่อนโครงการสาคัญของ ปค. (10 Flagships) อาทิเช่น
อาเภอคุณธรรม อาเภอสะดวก (GECC) อาเภอสีขาวปลอดยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่
ส าคัญ ที่สุ ดในการขับเคลื่ อน คือ หั ว ใจของคาว่าแผ่ น ดินธรรม แผ่ นดิ นทอง โดย
ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สู้ภัยโควิด -19 ซึ่งกลไก
และเป็นจุดแข็งของ ปค. คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งมีกฎหมายรองรับและ
ต้องได้รับการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งในการทางาน โดยมี นอ. เป็นผู้ขับเคลื่อนให้
เกิดความเข้มแข็งในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ดารงธรรมหรือการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท โดยมีนโยบายต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ทุกเรื่อง
เป็นต้น ส่วนการให้บริการประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้จัดทาระบบ
การจองคิว แบบออนไลน์ ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐ บาลกาหนด นอกจากนี้ ได้ให้
ความสาคัญในการสารวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ข้อมูล Thai QM) ซึ่งในพื้นที่ได้มี
ผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ 10,000 กว่าคน จึงได้แยกจาแนกประเภทความเดือดร้อน
และต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง และได้ให้ลูกจ้างตามโครงการฯ ดาเนินการ
คัดแยกประเภทความเดือดร้อน ทั้งนี้ จะดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจ ปค. อย่างต่อเนื่อง
อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

- ขอบคุณ นอ.เมืองนครพนม ต่อไป ขอเชิญ นอ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

นอ.เมืองแม่ฮ่องสอน
(นายพงศ์พีระ ชูชื่น)

- อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้นานโยบายโครงการสาคัญของ ปค. (10 Flagships)
โดยเฉพาะหมู่บ้านเผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อให้ประชาชนมีความสุขในการดารงชีวิต
ซึ่งมีผลงานที่สาคัญ คือ โครงการเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน เนื่องจากในทุก ๆ ปี ช่วงฤดูแล้ง
จังหวัดทางภาคเหนือประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า จึงได้มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนใบไม้
ให้เป็นเงิน ซึ่งได้ดาเนินการนาใบไม้มาอัดเป็นก้อนและจาหน่าย รวมถึงทาน้าส้มควัน
ไม้ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ยาไล่แมลง น้ายาล้าง เป็นต้น ซึ่งสามารถลดหมอกควันได้
และสามารถจาหน่ายได้หลักแสนบาท หากดาเนินการขยายผลนอกจากในพื้นที่ อ.เมืองฯ
ก็จะช่วยลดปัญหาหมอกควันได้ยิ่งขึ้น ประกอบกับการประชาสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน
ได้ดาเนิ นการเก็บกวาดดูแลในพื้นที่ตนเองก็จะช่วยให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าได้
อย่างยั่งยืน ส่วนผลงานที่โดดเด่นอีกเรื่อง ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรยิ้ม สืบเนื่องจาก
จ.แม่ฮ่องสอน ไม่สามารถดาเนินการด้านการเกษตรแข่งกับจังหวัดอื่นได้ เพราะปัญหา
ในเรื่องเส้นทางที่เดินทางค่อนข้างยาก จึงได้เกิดแนวคิดทาอย่างไร ที่ จะให้ สามาร ถ
ลดต้นทุน ทาน้อยแต่ได้มาก จึงเกิดโครงการเกษตรอินทรีย์ โดยจะทาตามความต้องการ
ของตลาด และน าไปแปรรู ป ให้ น้ าหนั ก เบา ส่ งผลให้ ต ลาดมี ค วามต้ อ งการ
สินค้าเป็นอย่างมาก เช่น ถั่วลายเสือ ถั่วแดง เป็นต้น
และการขับเคลื่อนโครงการสาคัญของ ปค. (10 Flagships) อ.เมืองฯ ได้
ดาเนินการในทุกมิติ อาทิ โครงการเชิญชวนเข้าวัด โครงการทาความดีในหมู่บ้าน
เพื่อดูแลทาความสะอาด การดาเนินการด้านจิตอาสาและพัฒนาลาน้า คูคลอง เป็น
ประจาทุกเดือนและวันสาคัญต่าง ๆ ส่วนด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ได้ดาเนินการตั้งด่านลาดตระเวนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดฯ ซึ่งมีเขตพื้นที่ชายแดน ทาให้ต้องเข้มงวดบริเวณชายแดนเพิ่มมากขึ้น
/ สาหรับด้าน ...
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สาหรับด้านยาเสพติดพื้นที่ อ.เมืองฯ ได้ดาเนินการตรวจอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหายาเสพติดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่เป็นหมู่บ้านสีขาวทั้งหมด พร้อมทั้งได้ตั้งด่าน
ตรวจสถานบริการ โรงแรม ร้านอาหาร เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)
นอ.ศรีสัชนาลัย

- ขอบคุณ นอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต่อไป ขอเชิญ นอ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

- อ.ศรีสัชนาลัย ได้เน้นทางานแบบบูรณาการ โดยยึดเป้าหมายในการแก้ไข
(นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ) ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชนเป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง จะไม่ ผ ลั ก ภาระไปให้
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยจะร่วมขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนจนสาเร็จ ทั้งนี้ ภารกิจหน้าที่ของ นอ.
จะต้ อ งด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล มท. งานตามภารกิ จ หน้ า ที่
ตามความรับผิดชอบ และงานในระดับพื้นที่ สาหรับงานในระดับพื้นที่และนโยบายของ
ผู้ บั ง คับ บั ญชา โดยจะขับ เคลื่ อ นแบบบู ร ณาการผ่ านกลไกคณะกรรมการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ซึ่งจะให้การดูแลพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
ซึ่งขั บ เคลื่ อนโดยใช้น วัตกรรมใหม่ เข้า มาช่ ว ยในการดูแ ล เช่น โครงการธนาคาร
กายอุปกรณ์ เตียงผู้ป่วยยากไร้จากนายอาเภอสู่พี่น้องประชาชน โดยนาเตียงผู้ป่วย
มอบให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ โดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ ซึ่งขณะนี้มีเตียงผู้ป่วย
จานวน 30 เตียง และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ การให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญของ ปค. อ.ศรีสัชนาลัย
ได้ดาเนินการปรับปรุงสานักทะเบียนอาเภอ ในการรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
วันละ 100 – 200 คน ซึ่งได้รับรางวัลสานักทะเบียนระดับประเทศ ประเภทอาเภอ
ขนาดใหญ่ ประชากรเกิน กว่ า 80,000 คน ทั้ง นี้ ได้พั ฒ นาและปรับ ปรุง ส านั ก
ทะเบียนอาเภออย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้นานวัตกรรม
ใหม่เข้ามาช่วยในการให้บริการประชาชน เพื่อดาเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ลดความแออัดภายในสานักทะเบียน โดยประสานกับศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 6
ในการจัดสานักทะเบียนนอกอาคาร เพื่อให้บริการงานทะเบียนที่ใช้ระยะเวลาไม่นาน
เช่น การคัดสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
สาเนาใบสูติบัตร สาเนาใบมรณะบัตร เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือกับศูนย์บริหาร
การทะเบียนภาค 6 ในการนาคอมพิวเตอร์ที่สารองไว้เพื่อมาปฏิบัติงานและได้จัด
อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของอาเภอที่นอกเหนือผู้ปฏิบัติประจาสานัก
ทะเบียนอาเภอ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวได้รับงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยไม่ใช้งบประมาณของราชการ ทาให้พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อราชการกับ
สานักทะเบียนอาเภอในรูปแบบระบบ Drive Thru คือ การมาติดต่อราชการ ณ จุดที่กาหนด
โดยแจ้งความประสงค์ที่เข้ามาติดต่ อ โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที
ทาให้ล ดความแออัดภายในสานักทะเบียน สามารถบริการประชาชนรูปแบบใหม่
New Normal และมีความรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งเป็นการนานวัตกรรมใหม่
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือ
จากพี่น้ องประชาชนในการพัฒ นาปรับปรุงภายในที่ว่าการอาเภอ เช่น ห้ องสุ ข า
ระบบปรับอากาศ เป็นต้น ทาให้เห็นว่า อ.ศรีสัชนาลัย ทางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
/ อปค. ...
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อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

- ขอบคุณ นอ.ศรีสัชนาลัย ต่อไป ขอเชิญ นอ.ปากชม จ.เลย

นอ.ปากชม
- อ.ปากชม ได้กาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ร่วมกัน คือ เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์
(สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ) ใส่ ใ จคุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น ประตู ไ ปพิ ชิ ต อิ น โดไชน่ า โดยน าวิ สั ย ทั ศ น์ ก าหนดเป็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 3 ด้ า นตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคั่ง และยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน แต่ละเรื่องได้นาหลักทรงงาน
มาปรับใช้ในการทางาน ซึ่งด้านความมั่นคงได้นาหลักทรงงานเรื่องระเบิดจากข้างใน
โดยให้ ชรบ. กม. และ อพป. มี ค วามเข้ ม แข็ ง พร้ อ มทั้ ง บู ร ณาการหน่ ว ยก าลั ง
ทุกหน่ว ยในพื้นที่ ให้ ทางานร่วมกันและจัดการประชุมทุกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่
ชายแดน นอกจากนี้ ได้ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นผ่ า นกลไก
คณะกรรมการร่ ว ม ได้แ ก่ คณะกรรมการร่ วมด้านความสงบเรียบร้ อย ด้ านการค้ า
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ซึ่งได้จัดการประชุมทุก 6 เดือน
ส่วนด้านความมั่งคั่งได้นาหลักทรงงานเรื่องธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการทางาน
โดยเน้ น กระตุ้น เศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างความมั่งคั่งในด้านอาชีพให้ กับพี่น้อง
ประชาชน เช่น การทอผ้าฝ้ายของเมืองเลย เป็นต้น และได้สร้างกลุ่มโปรตีนติดปีก
โดยด าเนิ น การเลี้ ย งจิ้ ง หรี ด เพื่ อ สร้ า งเป็ น โปรตี น ส่ ง ชายประเทศเพื่ อ นบ้ า นกั บ
โรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชน
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ โดยจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อบริหารงานแทน
ระบบราชการในการทางานและบูรณาการทุกภาคส่วน และได้ส่งเสริมการท่อ งเที่ยว
ด้วยการจัดตั้งวิสาหกิจท่องเที่ยว 2 แผ่นดิน เพื่อนานักท่องเที่ยวไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน
รวมถึงบูรณะประติมากรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งได้รับงบประมาณจากยุทธศาสตร์ชาติ
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชน
และด้านความยั่งยืนได้นาหลั กทรงงานเรื่องการพึ่งพาตนเอง เรื่องแรก คือ
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างคนปากชมให้ กลั บมาทางานที่บ้านเกิดและ
สามารถทางานได้ด้วยตนเอง และกองทุนพัฒนาการศึกษาอาเภอปากชม โดยระดม
ทุนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน อสม. และ กน. ผญบ. รวมทั้งหมด
ประมาณ 800,000 บาท นอกจากนี้ ได้ระดมเงินทุนจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การจัดวิ่ง เป็นต้น เพื่อส่งนักเรียนไปศึกษาตามความต้องการของเยาวชนและ
กลั บ มารั บ ใช้ ท างานที่ บ้ า นเกิ ด รวมถึ ง ได้ มี ก องทุ น เพื่ อ การสาธารณประโยชน์
เพื่อดูแลสิทธิสวัสดิการในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผ่านโครงการอาเภอยิ้ม
เคลื่ อนที่ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งได้จัดตั้งวิส าหกิจชุมชนเพื่อการนาเที่ยว
ในพื้นที่ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงการรักษาสมดุลทางธรรมชาติตาม
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งเป็น โครงการพระราชดาริ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มเติม ประกอบกับการเพิ่มพื้นที่ป่า นอกจากนี้ ได้ดาเนินโครงการเกษตรปลอด
สารพิษ เพื่อส่งเสริมการปลูกผักและเพาะเลี้ยงไส้เดือน โดยนาส่งให้กับแต่ละชุมชน
และโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งทาให้ รายได้ห มุนเวียนในพื้นที่ รวมถึงการจัดตั้ง
ร้ า นค้ า สวั ส ดิก ารอ าเภอ ซึ่ง มี วัต ถุ ประสงค์ล ดรายจ่า ยให้ กับ พี่ น้อ งประชาชนที่ มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อนากาไรมาแบ่งปันกันในกลุ่มและนาไปดาเนินการกิจกรรมอื่น ๆ
/ สิ่งที่กล่าวมา ...
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สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นดาเนินการภายใต้วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาและการท่องเที่ยว
อาเภอปากชมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้นาหลักทรงงานมาปรับใช้ในการทางาน
อปค.
(นายธนาคม จงจิระ)

- ขอบคุณ นอ. ทั้ง 8 ท่าน ซึ่งเป็น นอ. ที่ผ่านการคัดเลือก นอ. ที่มีผลงานดีเด่น
ในรอบแรก ซึ่งไม่ได้บอกให้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ ต้องการรู้ว่าระบบสื่อสาร
สามารถใช้งานในการประชุมได้หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่า สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
พิชาญ์นนท์ ทวีสุข
(นายพิชาญ์นนท์ ทวีสุข)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
บุณยภู ชูวัฒนา
(นายบุณยภู ชูวัฒนา)
หัวหน้ากลุ่มช่วยอานวยการ
สานักงานเลขานุการกรมการปกครอง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

