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 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล  
โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
นายกฤษฎา บญุราช ปลดักระทรวงมหาดไทย นายอาทติย ์บญุญะโสภตั  
อธบิดกีรมการปกครอง ผูบ้รหิารกรมการปกครอง ปลดัจงัหวดั นายอำเภอ  
จ่าจังหวัด ทุกจังหวัด และผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังรวมจำนวน  
๑,๑๘๐ คน
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงภารกิจและ 
บทบาทของกรมการปกครองโดยเฉพาะ “นายอำเภอ” ถือว่าเป็นผู้มี 
บทบาทหน้าที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในพื้นที่  
เป็นผู้นำเซลล์ชิ้นเล็กที่มีความสมบูรณ์ในตนเองที่สามารถบังคับบัญชา 
และกำกับติดตามการทำงานในท้องที่และท้องถิ่น ทั้งงานตามหน้าที่  
(Function Based) ตามแนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ 
ภารกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล (Agenda Based) และงานตามหลัก 
ภารกิจพื้นที่ (Area Based) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นหัวเรือหลัก 
ในการบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ ขับเคลื่อนการทำงานแบบ 
การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้มอบนโยบายแนวทาง 
การขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญ 
ของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ๑. การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ให้น้อมนำหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่  
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และ ศาสตรพ์ระราชา มาเปน็หลกัสำคญัในการทำงานรว่มกนั รวมทัง้ตอ้ง 
เผยแพร่ขยายผลไปสู่ประชาชนให้เข้าถึงในพื้นที่จนเป็นวิถีชีวิต (Way of  
Life) อย่างแท้จริง ๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้ศึกษาแนวคิดทางด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ชาติ และนำมาปรับใช้ตามศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้าง 
องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงหาวิธีการให้ประชาชน “ทำน้อย  
ได้มาก” ยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อนำพาประเทศก้าวสู่ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างเป็นรูปธรรม ๓. ด้านสังคม ให้ทุกอำเภอขับเคลื่อน 
โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนา 
การเกษตรอย่างยั่งยืน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น 
แนวทางและช่วยกันกล่อมเกลาคนในสังคมให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  
เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง มีศักยภาพการทำงานและพัฒนาฝีมือ (Skills)  
๔. ดา้นการเมอืง ตอ้งสรา้งความรบัรูแ้ละความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งใหป้ระชาชน 
ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ 
ความสามารถ เพือ่เปน็ตวัแทนของประชาชนเขา้ไปทำหนา้ทีใ่นการพฒันา 
ประเทศ ๕. ดา้นการบรูณาการแผนพฒันาพืน้ที ่(One Plan) ตอ้งเชือ่มโยง 
ตัง้แตย่ทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ป ีถงึแผนพฒันาหมูบ่า้น/ชมุชน ซึง่แผนพฒันา 
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ทุกระดับจะต้องประกอบด้วย ปัญหา/ความต้องการ/การพัฒนา และ 
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณใน 
พื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐทุกระดับ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข 
กฎหมาย ๖. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ให้แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด โดยดำเนินการลด Demand และปราบปราม Supply  
ของยาเสพติด รวมทั้งขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย  
๗. การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม ให้ฝ่ายปกครองติดตาม เร่งรัด และ 
แกไ้ขปญัหา หรอืบรูณาการสว่นราชการอืน่รว่มแกป้ญัหาใหแ้กป่ระชาชน 
ได้อย่างรวดเร็ว และต้องรายงานความคืบหน้าของการแก้ปัญหาให้ 
ประชาชนได้รับทราบด้วย ๘. ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องช่วยกันดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากพบการบุกรุกหรือครอบครอง 
พื้นที่สาธารณประโยชน์ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม 
กฎหมายอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ในเรื่องความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่  
เรื่องน้ำเสีย เรื่องขยะมูลฝอย เรื่องผักตบชวา ขอให้สร้างการรับรู้และ 
สร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ ๙. ตลาดชุมชน ให้สำรวจว่า 
ตลาดชุมชนในพื้นที่มีเพียงพอกับการจำหน่ายสินค้าของประชาชน 
หากไมเ่พยีงพอ ใหร้ว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และในพืน้ทีห่าทาง 
แกไ้ขตอ่ไป ๑๐. การดำเนนิงานนโยบายสานพลงัประชารฐั ตอ้งมคีวาม 
เข้าใจกลไก/บทบาทของบริษัทประชารัฐสามัคคี และขอให้ช่วยผลักดัน 

สนับสนุนทั้งในเรื่องเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวให้เกิดเป็น 
รูปธรรม ๑๑. การควบคุมอาคารและการจัดทำผังเมือง นายอำเภอ 
ต้องกำชับกลไกฝ่ายปกครองให้สอดส่องดูแล และกำกับองค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีใ่หห้มัน่ตรวจตราอาคารตา่งๆ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย 
ควบคมุอาคารโดยเครง่ครดั รวมทัง้ในอนาคตจะมกีารจดัทำผงันำ้ (Flood  
Way) เพือ่การบรหิารจดัการนำ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ๑๒. การดำเนนิการ 
ด้านสาธารณภัย นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการอำเภอตาม พรบ. 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จะต้องเตรียมความพร้อม 
รับมือภัยพิบัติ และจัดทำแผนเผชิญเหตุ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ  
และการช่วยเหลือเยียวยา ๑๓. การดูแลที่ดินสาธารณะ ขอให้ 
ทำความเข้าใจแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการรังวัด 
ที่ดินที่มีประสิทธิภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อลดข้อพิพาทของประชาชน  
๑๔. การดำเนินงาน OTOP ให้ดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวให้กำลังใจ 
ต่อปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ใกล้ชิดประชาชน 
ในพื้นที่มากที่สุด โดยขอให้ปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่น และน้อมนำ  
“ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อบำบัดทุกข์ 
บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน 
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 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  
ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี ๒๕๖๐ (ฮ.ศ. ๑๔๓๘) ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม  
๒๕๖๐ ที่อาคารเอนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
โดยมีผู้แทนจุฬาราชมนตรี รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด 
ชายแดนใต ้ประธานกรรมการอสิลามประจำจงัหวดันราธวิาส นายสทิธชิยั  
ศกัดา ผูว้า่ราชการจงัหวดันราธวิาส ผูน้ำศาสนา ขา้ราชการและผูแ้สวงบญุ 
เข้าร่วมในพิธี
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การเดินทาง 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก  
รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับความ 
สะดวกสบาย ปลอดภัย โดยได้จัดเที่ยวบินพิเศษรับส่งผู้ที่จะเดินทางไป 
ประกอบพธิฮีจัย ์จากทา่อากาศยานนราธวิาส ไปยงัทา่อากาศยานมาดนีะห ์ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย กำหนดไว้ ๒ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕  
กรกฎาคม ๒๕๖๐ จานวน ๔ เที่ยวบิน มีผู้เดินทาง จำนวน ๑,๑๕๑ คน  
นอกจากนี้ยังมีท่าอากาศยานอื่นๆ อีก ๓ แห่ง ที่ให้บริการเที่ยวบินไป 
ประกอบพธิฮีจัย ์ไดแ้ก ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิทา่อากาศยาน 
นานาชาตกิระบี ่และทา่อากาศยานนานาชาตหิาดใหญ ่โดยในปนีีม้พีีน่อ้ง 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

ประธานพิธีเปิดเที่ยวบินฮัจย์ปฐมฤกษ์ที่ จ.นราธิวาส

  สิ ง ห์ ส่ ง ข่ า ว

ชาวไทยมุสลิมร่วมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จานวน ๘,๘๓๓ คน  
เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ และใน 
วันเดียวกันนี้ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย  
ร้อยตำรวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง  
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีส่ง 
และอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ๒๕๖๐ ที่อาคาร 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การไป 
ประกอบพิธีฮัจย์ นอกจากจะไปประกอบศาสนกิจตามหลักการของ 
ศาสนาอิสลามแล้ว พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งหลายที่ไปประกอบพิธีฮัจย์  
ก็คือผู้แทนประเทศไทยที่เป็นทูตสันติภาพในการสร้างสันถวไมตรีกับ 
ประชาคมโลก และยงัเปน็การสง่เสรมิใหไ้ดรู้จ้กัและศกึษาเรยีนรูจ้ากผูค้น 
จำนวนมาก ทั้งนี้พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจย์จึงต้องปฏิบัติ 
ตามกฎระเบยีบทีก่ำหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั และแสดงเอกลกัษณค์วามเปน็ 
มุสลิมไทยที่ดีงามให้กับพี่น้องมุสลิมประเทศอื่นๆ ได้เห็นการรักศักดิ์ศร ี
ของมุสลิมไทยที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรักสันติ ดังนั้น พี่น้องมุสลิม 
ทุกท่านจงภูมิใจเช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศที่รู้สึกภาคภูมิใจกับพี่น้อง 
มุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในครั้งนี้ 
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  ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
การประชมุผา่นระบบ Video Conference ไปยงั ๗๖ จงัหวดัทัว่ประเทศ  
เพื่อมอบแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการเตรียม 
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  
บดนิทรเทพยวรางกรู เนือ่งในโอกาส วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนด 
กรอบแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้จัดพิธีหรือกิจกรรม 
การถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งการจัด 
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ 
ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยให้ 
ดำเนนิการจดัพธิทีางศาสนา ๕ ศาสนา พธิถีวายพระพรชยัมงคล และถวาย- 
พระราชกศุลพรอ้มกนัทัว่ประเทศ ณ ศาลากลางจงัหวดั การจดันทิรรศการ 
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
ดงันี ้๑. การจดักจิกรรมบำเพญ็สาธารณประโยชน ์กำหนดใหด้ำเนนิการ 
ในชว่ง ๒๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยเนน้การจดักจิกรรมทีแ่สดงถงึพลงั 
ความสามคัคทีีท่กุภาคสว่นมสีว่นรว่มเฉลมิพระเกยีรต ิ สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
รัชกาลที่ ๑๐ และเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน  
เช่น กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดเก็บผักตบชวา การปล่อยนก 
ปล่อยปลา และไถ่ชีวิตโค/กระบือ การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน  
การจัดจังหวัด/อำเภอ/เกษตรเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต การทำ 
ความสะอาดสถานทีส่าธารณะ การปลกูตน้ไม ้การจดัเดนิ วิง่ ปัน่ การกศุล  
และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่จังหวัดเห็นสมควร ๒. การจัดนิทรรศการ 
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ให้จังหวัดดำเนินการในห้วงเวลา 
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรือตามที่จังหวัดเห็นสมควร  
โดยพจิารณาสถานทีจ่ดังานทีม่คีวามเหมาะสม โดยใหค้ำนงึถงึความสะดวก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

มอบแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ของผูเ้ขา้ชม สำหรบัเนือ้หานทิรรศการ ควรประกอบดว้ย พระราชประวตั ิ 
พระราชกรณียกิจ เช่น การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ต่างๆ โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ 
ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น ๓. การจัดพิธีการในส่วนภูมิภาค ในวันที่  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จะจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ ๑) พิธีทำบุญตักบาตร  
ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เปน็ประธาน ๒) พธิศีาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ณ ศาลากลางจงัหวดัหรอื 
สถานที่ที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ๓) พิธีลงนาม 
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจงัหวดั  
และ ๔) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจังหวัด จัดตามความ 
เหมาะสมของพืน้ที ่โดยใหจ้งัหวดัแยกกจิกรรมบำเพญ็สาธารณประโยชน ์
ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ออกจากกิจกรรมที่จะดำเนินการตาม 
นโยบายของรัฐบาล
 ปลดักระทรวงมหาดไทย กลา่วเพิม่เตมิวา่ การจดักจิกรรมบำเพญ็ 
สาธารณประโยชน์ในครั้งนี้เน้นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคี 
ของทุกหมู่เหล่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ซึ่งจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปมท. ประชุมด่วน
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 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษก 
กระทรวงมหาดไทย เปดิเผยวา่ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย ไดร้บัมอบหมาย 
ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนใน 
ส่วนภูมิภาค ขณะนี้ผลความคืบหน้าของการดำเนินงานในการจัดเตรียม 
งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในด้านต่างๆ  
มีดังนี้
 ๑. การจัดทำดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค สำหรับประชาชน  
ในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ได้มีการดำเนินการ 
ภายใตห้ลกัการ “การมสีว่นรว่ม” ของทกุภาคสว่น ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน ที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งขณะนี้มี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค จำนวน  
๑,๐๓๐,๒๘๑ คน จัดทำดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ ๑๙.๔๑ ล้านดอก  
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๖ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน ๓๖.๘ ล้านดอก และ 
มีแผนดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๙,๒๘๐,๘๔๓ ดอก และ กันยายน  
๖,๑๙๕,๖๗๐ ดอก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่  
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ ๒. การเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
ในส่วนภูมิภาค จังหวัดและอำเภอได้จัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวาย 
ดอกไมจ้นัทนใ์นสว่นภมูภิาค จำนวน ๘๗๘ แหง่ ดงันี ้วดั จำนวน ๗๐๓ แหง่  
ศาลากลางจังหวัด จำนวน ๑๘ แห่ง ที่ว่าการอำเภอ จำนวน ๘๒ แห่ง  
โรงเรียน จำนวน ๑๔ แห่ง และสถานที่สำคัญอื่นๆ จำนวน ๖๑ แห่ง  
๓. การจดัแสดงนทิรรศการ และมหรสพวฒันธรรมไทย กระทรวงมหาดไทย 
ได้แจ้งให้จังหวัดและอำเภอจัดเตรียมข้อมูลภาพพระราชประวัติและ 
ภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ อาทิ โครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ 
ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในบริเวณสถานที่จัดพิธีฯ  
สำหรับการจัดแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย ในห้วงเวลาการจัดงาน 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวาย 
ดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอำเภอ พิจารณาตามความเหมาะสม  
โดยหลักการให้จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  
และความสามัคคี ๔. การอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ 
เขา้รว่มพธิ ีกระทรวงมหาดไทยไดเ้นน้ยำ้ใหจ้งัหวดัและอำเภอ ดำเนนิการ 
ภายใต้หลักการ “การมีส่วนร่วม โดยถือว่าประชาชนทุกคนเป็นแขก  
และรฐับาลเปน็เจา้ภาพ” อาท ิความพรอ้มของสถานที ่อาหาร เครือ่งดืม่  
การบริการทางแพทย์ ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ห้องสุขา การดูแล 
ความสะอาดบริเวณสถานที่ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดพิธี รวมถึง 
การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  
เป็นต้น     
 ทัง้นี ้โฆษกกระทรวงมหาดไทย กลา่วเพิม่เตมิวา่ การจดัเตรยีมงาน 
พธิถีวายดอกไมจ้นัทนข์องประชาชนในสว่นภมูภิาค ใหท้กุภาคสว่นรวมใจ 
เปน็หนึง่เดยีว และจดัเตรยีมสถานทีใ่หเ้รยีบรอ้ย สวยงาม และสมพระเกยีรต ิ 
และขอใหป้ระชาชนรว่มปลกูดอกดาวเรอืงหรอืดอกไมส้เีหลอืง ใหอ้อกดอก 
บานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่ 
สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนของประชาชน ในช่วง 
วนัพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ระหวา่งวนัที ่๒๕ - ๒๙ ตลุาคม  
๒๕๖๐ อย่างพร้อมเพรียงกัน 

กระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้า

ในการเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค 

จิตอาสารวมพลัง

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แล้วกว่า ๑๙ ล้านดอก

6 จดหมายข่าวมหาดไทย จดหมายข่าวมหาดไทย  7



 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษก 
กระทรวงมหาดไทย เปดิเผยวา่ ตลอดระยะเวลา ๓ ป ีกระทรวงมหาดไทย 
ไดด้ำเนนิการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการทำงานทกุ ๆ  ดา้นอยา่งตอ่เนือ่ง  
และเน้นการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมให้มีความพร้อม 
ในการทำงานทุกมิติ เพื่อรองรับภารกิจการให้บริการและแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
(ครบ ๓ ปี) มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน ๓,๑๗๕,๓๐๔ เรื่อง  
สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๓,๑๒๕,๑๘๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  
๙๘.๔๓ โดยแบ่งเป็น ๑. บริการเบ็ดเสร็จ จำนวน ๒,๓๓๐,๐๙๙ เรื่อง  
๒. บรกิารขอ้มลูขา่วสาร จำนวน ๔๒๙,๗๕๔ เรือ่ง ๓. บรกิารใหค้ำปรกึษา  
จำนวน ๑๘๑,๒๒๖ เรื่อง ๔. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน  
๑๑๘,๑๙๑ เรื่อง ๕. บริการรับเรื่องส่งต่อ จำนวน ๖๐,๔๒๐ เรื่อง  
๖. ดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๕,๔๙๘ เรื่อง  
และ ๗. การให้บริการงานตามนโยบายรัฐบาล (การแก้ไขปัญหา 

ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์    

โฆษกมหาดไทย

เผยผลงาน ๓ ปี

ศูนย์ดำรงธรรม

แก้ปัญหาประชาชนกว่า ๓.๑ ล้านเรื่อง 
พร้อมสั่งทุกจังหวัดจัดนิทรรศการโชว์ผลงานเด่น

หนี้นอกระบบ) จำนวน ๙,๒๗๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕,๕๙๐ เรื่อง  
และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓,๖๘๑ เรื่อง 
  ในโอกาสนี ้กระทรวงมหาดไทยไดส้ัง่การใหท้กุจงัหวดัจดักจิกรรม 
หรือนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ผลงานในห่วงระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมาให้ประชาชน 
ไดร้บัทราบ อาท ิผลการดำเนนิการทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น 
ของประชาชนทีส่ำคญั เรง่ดว่น หรอืการแกไ้ขปญัหาเพือ่สาธารณประโยชน ์ 
เป็นต้น
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเปิด 
ศูนย์ดำรงธรรมเป็นสถานที่รับฟังความคิดเห็นและตอบคำถาม ๔ ข้อ 
ของนายกรฐัมนตร ีตัง้แตว่นัที ่๑๒ มถินุายน ๒๕๖๐ เปน็ตน้มา มปีระชาชน 
เดินทางมาแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีจนถึง 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๒๗,๙๕๖ คน  
โดยจังหวัดที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุด ๓ อันดับแรก คือ  
จงัหวดัขอนแกน่  ๔๘,๖๕๔  คน  นครราชสมีา  ๔๔,๒๒๖  คน  และอบุลราชธาน ี 
๔๑,๐๙๙ คน 
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ม ห า ด ไ ท ย ส ร้ า ง สุ ข     

 นายสทุธพิงษ ์จลุเจรญิ รองปลดักระทรวงมหาดไทย เปน็ประธาน 
การประชมุโครงการพฒันายวุมหาดไทย โดยม ีพลเอก ดร.ศรตุ นาควชัระ  
กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามละมัย  
ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
นางสุภาภรณ์ ดอกแก้วดี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
นิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ในการประชุมฯ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงการนำ 
หลกัการทรงงาน และพระราชกรณยีกจิของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิ- 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยตามหลักการ “รู้ รัก สามัคคี” มาเป็น 
แบบอย่าง โดยโครงการพัฒนายุวมหาดไทย แบ่งกิจกรรมออกเป็น  
๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ จัดกิจกรรมค่ายพี่เลี้ยงยุวมหาดไทย  
โดยมกีลุม่เปา้หมาย เปน็นสิตินกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษา จำนวน ๔๐ คน  
ทำหนา้ทีเ่ปน็พีเ่ลีย้งในการดำเนนิการจดัคา่ยยวุมหาดไทย มกีระบวนการ 
และหลักการในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในลักษณะ “พี่สอนน้อง”  
เน้นการให้คำปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมภายในค่ายฯ การแนะนำ 
ดูแลซึ่งกันและกันของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนที่ ๒ จัดกิจกรรม 
คา่ยยวุมหาดไทย มกีลุม่เปา้หมายทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ไดแ้ก ่นกัเรยีนระดบั 

โครงการพัฒนายุวมหาดไทย

ปลูกฝังเด็ก

และเยาวชนไทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมหารือภาคีเครือข่ายเตรียมจัด

ทำงานรับใช้สังคม 
และรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

เรียนรู้การเป็นผู้ ให้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือ ๕ จากโรงเรียนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม จำนวน  
๑๐๐ คน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครอง 
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ การทำงาน 
ร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม 
ให้กับกลุ่มเยาวชนครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการภายใต้การจัดทำ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
มลูนธิริฐับรุษุฯ สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ ซึ่งกระทรวง 
มหาดไทยคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญเพื่อนำพาสังคม 
และประเทศชาติ ให้มีความสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต 
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