




สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ/ข้อสั่งการ 
ในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

วันพฤหัสบดีที ่2 ธันวาคม ๒๕64 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/ข้อสั่งการ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการปฏิบัติงาน  1) การทำงาน บุคลากรต้องมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่องาน รวมทั้งใช้ความรู้ 

(Knowledge) และความสามารถ (Ability) ช่วยกันขับเคลื่อนงาน  
 2) การทำงานเป็นทีม สิ ่งสำคัญที ่ส ุดที ่ต ้องคำนึงถึง คือ ภาคีเครือข่ายทั้ง  
7 ภาคี ได้แก่ ภาคราชการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา 
ภาควิชาการ และภาคสื่อมวลชน ต้องบูรณาการทำงานกับภาคีเครือข่ายเหล่านั้น 
เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งภาคีสื ่อมวลชนที่ทุกคน
สามารถเป็นได้เอง โดยมีหน้าที่ต้องสื่อสารให้สังคมรับทราบ รับรู้ และเข้าใจ พร้อมทั้ง
พัฒนาคนในองค์กรให้รู ้ และเข้าใจเรื ่องหลักคิด และแนวทางการทำงาน นำไปสู่ 
การพัฒนางานต่อไป 
 3) ต้องวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของงาน เช่น งานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นมีจุดแข็ง คือ มีภาคีเครือข่ายองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,849 แห่ง แต่ส่งผลให้มีจุดอ่อน คือ ขาดความเป็นเอกภาพ  
เป็นหนึ ่งเดียวกัน ดังนั ้น ท้องถิ ่นจังหวัดและท้องถิ ่นอำเภอจึงเป็นกำลังสำคัญ 
ในการทำงานของผู ้ว ่าราชการจังหวัดให้สามารถกับกำดูแล กลั ่นกรองแผนงาน  
หรืองานอ่ืน ๆ เพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4) ต้องพัฒนากระบวนการทำงาน กล่าวคือ ต้องระดมข้าราชการทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 
ในทุกสำนัก/กอง/จังหวัด มาร่วมกันคิด ร่วมกันระดมสมอง (Think Tank) เพ่ือพัฒนา
องค์กร นอกจากนี้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องร่วมมือกันกำหนดมาตรฐาน  
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นำไปปรับใช้ ในการขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ข้อสั่งการ 
 1) ให้ท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกันกำหนดมาตรฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับใช้ อาทิ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1. การแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงว ัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในส่วนของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นเลขาร่วมระดับจังหวัด  
ข้อสั่งการ 
 1) ให้ท้องถิ ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นช่วยกันดูแลประชาชน  
ตามข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and 
Analytics Platform : TPMAP) ก่อนเป็นลำดับแรก และกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับถัดมา 
 2) เรื่องการศึกษา ให้ท้องถิ่นจังหวัดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 3) เรื่องรายได้ ให้ท้องถิ่นจังหวัดบูรณาการ ถือเอาค่าเฉลี่ยของรายได้ 38,000 บาท 
เป็นเกณฑ ์และพัฒนาการเข้าถึงบริการของรัฐในส่วนของเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ  



๒ 

 

 

เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/ข้อสั่งการ 
 4) เรื ่องที ่อยู ่อาศัย รวมถึงเรื ่องน้ำสะอาดด้วย อาทิ น้ำอุปโภค น้ำบริโภค  
ที่ใช้ในครัวเรือน ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เรื ่องสุขภาพ การออกกำลังกายของเด็ก 3 วันต่อสัปดาห์  รวมถึงการใช้ยา 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องไม่ใช้ยาที่เป็นลักษณะของยาชุด  

2. การเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ข้อสั่งการ 
 ให้ท้องถิ ่นจังหวัดสนับสนุนผู ้ว่าราชการจังหวัดในเรื ่องการฉีดวัคซีน โดยให้ 
เร่งรัดดำเนินการในจังหวัดที ่ผลการฉีดวัคซีนเข็มแรกต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้แก่  
จังหวัดหนองบัวลำภู สกลนคร บึงกาฬ นครพนม กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 
ชัยภูมิ และแม่ฮ่องสอน และบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาชุดตรวจ ATK เองได้ ให้รีบดำเนินการ 
เพราะการตรวจได้เร็วจะทำให้รักษาได้เร็ว และสามารถควบคุมโรคได้ 

3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อสั่งการ 
 ให้ท้องถิ่นจังหวัดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินงานเรื่องเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zones : SEDZ) 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
แผนการตรวจราชการ 
กระทรวงมหาดไทย  
ปี 2565 

 แผนการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปี 2565 ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ 
 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก คือ 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประเด็นที่ให้
ตรวจติดตามเพ่ิมเติม ได้แก่ 
  1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณได้รับการจัดสรรตามโครงการ และให้รายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ 3 ของเดือน  
  1.2) ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  
  1.3) ความพึงใจของผู้ได้รับบริการ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
 2) ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต คือ โครงการ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการขยะ 
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการ 

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย รองศาสตราจารย์ วรวรรณ โรจนไพบูลย์ 
แนวทางการดำเนินงาน  1) การพัฒนาประเทศต้องเริ่มต้นจากงานท้องถิ่น เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความเป็นอยู ่ของประชาชนและคุณภาพชีวิตทุกมิติ ซึ ่ง สอดคล้องกับ 
ภารกิจ 10E ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น โดยหน่วยงานต้องร่วมมือกัน
ระหว่างฝ่ายปกครองและฝ่ายวิชาการ และมีการบูรณาการกันแต่ละภาคส่วน 
 



๓ 

 

 

เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/ข้อสั่งการ 
  2) การทำงานในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสาร หน่วยงานต้องร่วมมือกัน

ทุกภาคส่วน และร่วมกันสื่อสารการดำเนินงานของหน่วยงานออกมา เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน เชื่อถือกับสังคม 
 3) มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาต่อยอด 
 4) การทำโครงการหรือการพัฒนาท้องถิ่น สิ่งที่สำคัญคือต้องเคารพและรับฟัง
ปัญหาของประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีนั้น ๆ  

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชฐ โสวิทยสกุล 

1. การประยุกต์ทฤษฎีใหม่กับ
การดำเนินงาน 

 ต้องนำทฤษฎีใหม่เข้าไปช่วยในการพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ 
การจะพัฒนาชุมชนได้นั้นต้องเริ่มจากการพัฒนาประชาชนในชุมชนก่อน ซึ่งการนำ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จะสามารถเข้าสู ่เป้าหมายความยั ่งยืนโลกได้  
โลกาวิวัฒน์ที่กำลังทำให้โลกมีปัญหานั้นสามารถแก้ได้ด้วยชุมชนวิวัฒน์  

2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่มีพ้ืนที่ขนานใหญ่และมีศักยภาพ
จะพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพอเพียง ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการขับเคลื่ อนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
งานบริการประชาชนเพื ่อให้
ได้รับบริการที่ด ี

 เรื ่องงานทะเบียนมีหลายท้องที่ปฏิบัติไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่สร้าง
ประโยชน์ให้กับการถ่ายโอนที่แท้จริง เพราะการถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่นควรมีการบริการ
ที่สะดวกและใกล้ชิดขึ้น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรเข้าไปดูแลและสอดส่องในพื ้นที ่ท ี ่เป็นปัญหา 
ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนในการได้รับบริการที่ดีให้สมประโยชน์กับการกระจาย
อำนาจไปสู่ท้องถิ่นแท้จริง  

 

สำนักนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 


