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สร้างความเข้มแข็ง-มั่นคง

	 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	 
โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งในส่วนภูมิภาคทั้ง	 ๗๖	 จังหวัด	 โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา 
ศักยภาพของจังหวัด	 กลุ่มจังหวัด	 เน้นการยกระดับอาชีพ	 รายได	้ คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก 
ภูมิภาคอย่างเท่าเทียม	 และมีนโยบายจัดสรรงบประมาณลงไปสู่พื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดนั้น	 
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย	 โดยให้จังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการขึ้นมารองรับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	 เพื่อขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณ	และจัดสรรเม็ดเงินลงไปในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	เน้นการบูรณาการทุกภาคส่วน 
ในรปูแบบสมารท์	ก.บ.ก.	หรอืคณะกรรมการบรหิารงานกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ปี	และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก	
	 สำหรับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น	 เป็นการจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	 ประจำปีงบประมาณ	 ๒๕๖๐	 ให้กับ	 ๑๘	 กลุ่มจังหวัด	 จำนวน	 

“...จงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจรติ ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม

เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว...”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖

๘	หมื่นล้านบาท	 ซึ่งการดำเนินการในทั้ง	 ๗๖	 จังหวัด	 
จะกำหนดให้เสนอโครงการเบื้องต้น ๕ ลักษณะ  
ประกอบไปดว้ย ๑. โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นเกษตร  
๒. บริหารจัดการน้ำ ๓.พัฒนาการค้า-การลงทุน  
๔. เพิม่ศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่ว ๕. พฒันาสงัคมและ 
สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๘ กลุ่ม ได้แก่
 ๑. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน ๑	ประกอบดว้ย	 
จังหวัดปทุมธานี	 สระบุรี	 พระนครศรีอยุธยา	 นนทบุรี	 
มีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มจังหวัด	 เน้นการพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต	 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์รุ่งเรือง	๒. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนบน ๒ ประกอบด้วย	 จังหวัดลพบุรี	 ชัยนาท	 
สิงห์บุรี	 อ่างทอง	 มีจังหวัดลพบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มจังหวัด	 เน้นการพัฒนา	 ๑)	 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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แบบยัง่ยนืทีมุ่ง่เนน้การเกษตรเปน็ฐานราก	๒)	การทอ่งเทีย่วเพือ่การเรยีนรู ้
เชิงสร้างสรรค์	 ๓. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย	 
จังหวัดสมุทรปราการ	 ฉะเชิงเทรา	 สระแก้ว	 ปราจีนบุรี	 นครนายก	 มี 
จงัหวดัฉะเชงิเทราเปน็ศนูยป์ฏบิตักิารกลุม่จงัหวดั	เนน้การพฒันาเสน้ทาง 
การคา้การลงุทนุการคมนาคมและการคา้ภาคตะวนัออกของไทยสูอ่นิโดจนี	 
๔. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย	จังหวัดสุพรรณบุรี	 
กาญจนบุรี	 ราชบุรี	 นครปฐม	 มีจังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มจังหวัด	 เน้นการพัฒนา	 Food	 Innopolis	 เมืองนวัตกรรมอาหาร	 
๕. กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง ๒ ประกอบดว้ย	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ	์ 
เพชรบรุ	ีสมทุรสงคราม	สมทุรสาคร	มจีงัหวดัเพชรบรุเีปน็ศนูยป์ฏบิตักิาร 
กลุ่มจังหวัด	เน้นการพัฒนา	Food	Ecotourism	&	Application	Hub	 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๖. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
ประกอบดว้ย	จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน	ีชมุพร	นครศรธีรรมราช	พทัลงุ	มจีงัหวดั 
สุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด	 เน้นการพัฒนาทิวทัศน์	 
บรรยากาศ	 ทะเล	 และครัวโลก	๗. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
ประกอบด้วย	จังหวัดกระบี่	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	ตรัง	มีจังหวัดภูเก็ตเป็น 
ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด	เน้นการพัฒนา	๑.	ศูนย์กลางการสร้างสรรค์ 
เศรษฐกิจ	 การเกษตร	 ๒.	 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ	 
๘. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย	จังหวัดนราธิวาส	ปัตตานี	 
ยะลา	 สตูล	 สงขลา	 มีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด	 
เน้นการพัฒนาด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 (Multicultural	 
Trade	 &	 Tourism)	 เพื่อเป็นเมืองยางพารา	 การค้าชายแดน	 และการ 
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียนอย่างยั่งยืน	๙. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
ประกอบด้วย	 จังหวัดตราด	 จันทบุรี	 ระยอง	 ชลบุรี	 มีจังหวัดชลบุรีเป็น 
ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด	 เน้นการพัฒนาฐานการผลิตสินค้า	 และ 
การบรกิารเพือ่การสง่ออกของประเทศ	๑๐. กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก- 
เฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย	จังหวัดหนองบัวลำภู	เลย	หนองคาย	 
บงึกาฬ	อดุรธาน	ีมจีงัหวดัอดุรธานเีปน็ศนูยป์ฏบิตักิารกลุม่จงัหวดั	เนน้การ 
พัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้ำโขง	๑๑. กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒	 ประกอบด้วย	 จังหวัดสกลนคร	 
มุกดาหาร	 นครพนม	 มีจังหวัดสกลนครเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด	 
เนน้การพฒันาการทอ่งเทีย่ว	การเกษตร	การคา้	การลงทนุ	๑๒. กลุม่จงัหวดั 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	 ประกอบด้วย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 
มหาสารคาม	ขอนแก่น	กาฬสินธุ์	มีจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มจังหวัด	 เน้นการพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้ำโขง	 
๑๓. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑	 ประกอบด้วย	 
จงัหวดัสรุนิทร	์บรุรีมัย	์นครราชสมีา	ชยัภมู	ิมจีงัหวดันครราชสมีาเปน็ศนูย ์
ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด	 เน้นการพัฒนาด้านการเกษตร	 การท่องเที่ยว	 
การค้าชายแดน	๑๔. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
ประกอบดว้ย	จงัหวดัอบุลราชธาน	ียโสธร	ศรสีะเกษ	อำนาจเจรญิ	มจีงัหวดั 
อบุลราชธานเีปน็ศนูยป์ฏบิตักิารกลุม่จงัหวดั	เนน้การพฒันา	ดา้นการเกษตร	 
อตุสาหกรรม	ไหม	การทอ่งเทีย่ว	การคา้ชายแดน	๑๕. กลุม่จงัหวดัภาคเหนอื 
ตอนบน ๑	 ประกอบด้วย	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ลำพูน	 ลำปาง	 เชียงใหม่	 
มจีงัหวดัเชยีงใหมเ่ปน็ศนูยป์ฏบิตักิารกลุม่จงัหวดั	เนน้การพฒันา	เศรษฐกจิ 

สร้างสรรค์	 วัฒนธรรมล้านนา ๑๖. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
ประกอบด้วย	 จังหวัดแพร่	 น่าน	 พะเยา	 เชียงราย	 มีจังหวัดเชียงราย 
เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด	 เน้นการพัฒนา	๑)	 เพื่อเป็นศูนย์การค้า 
การลงทุนโลจิสติกส์สู่	 GMS	 และ	 ASEAN+3	 ๒)	 เมืองสมุนไพรและ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 ๓)สินค้าการเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย	 
๑๗. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย	จังหวัดอุตรดิตถ์	 
เพชรบูรณ์	พิษณุโลก	ตาก	สุโขทัย	มีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์ปฏิบัติการ 
กลุม่จงัหวดั	เนน้การพฒันาดา้นการเกษตร	การทอ่งเทีย่ว	การคา้	การลงทนุ 
และโลจสิตกิส	์และ	๑๘. กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่ง ๒	ประกอบดว้ย	 
จงัหวดัพจิติร	กำแพงเพชร	นครสวรรค	์อทุยัธาน	ีมจีงัหวดันครสวรรคเ์ปน็ 
ศนูยป์ฏบิตักิารกลุม่จงัหวดั	เนน้การพฒันา	ดา้นการยกระดบัคณุภาพและ 
มาตรฐานสนิคา้เกษตรปลอดภยัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
ทั้งในและต่างประเทศ
	 ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนา 
ในมิติเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน	 
เพื่อเป้าหมายขจัดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	 
ซึ่งในการจัดทำโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ให้ความสำคัญถึง 
หลกัการเหตผุลและทีม่าของโครงการทีจ่ะตอ้งเกดิประโยชนก์บัประชาชน 
อย่างแท้จริง	รวมทั้งจะต้องมีการประเมินผล	อย่างมีมาตรฐาน	มีผลการ 
ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	 และใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดอย่างคุ้มค่า	 
มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ไม่ซ้ำซ้อน	 สามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่าง 
ยั่งยืน	
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รมว.มท. ประชุม บกปภ.ช. ติดตามแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

กำชับทุกภาคส่วนทำแผนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้าน 
พร้อมเน้นย้ำจังหวัดสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาโดยเร่งด่วน

  บ ำ บั ด ทุ ก ข์  บ ำ รุ ง สุ ข

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 
ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	(บกปภ.ช.)	 
เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการปฏิบัติงาน 
ตามแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้	ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
รว่มกนัระหวา่ง	บกปภ.ช.	สว่นกลาง	ณ	กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั	 
บกปภ.ช.	 ส่วนหน้า	 ณ	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 เขต	 11	 
สุราษฎร์ธานี	 และหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่	 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่ 
เกีย่วขอ้งตามโครงสรา้ง	บกปภ.ช.	และผูแ้ทนสว่นสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 
ในภาวะฉุกเฉิน	(สปฉ.)	ที่เกี่ยวข้อง	เข้าร่วมประชุมฯ
	 การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัย	 และ 
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ	 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้	 ซึ่งที่ผ่านมา 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มกำลังความสามารถและ 
ร่วมมือกันอย่างเต็มที่	 โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน	 และใน 
การดำเนินงานของทุกหน่วยยังได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่พระราชทานหลักการให้ความ 
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้พ้นจากทุกข์และกลับมาใช้ชีวิตได้ตาม 
ปกติสุข	ตลอดจนการวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน		ซึ่งขณะนี้ 
ภาพรวมสถานการณ์ใน	 ๑๐	 จังหวัด	 เริ่มคลี่คลายแล้ว	 แต่ยังคงมี 
สถานการณ์ใน	๒	จังหวัด	 ได้แก่	นครศรีธรรมราช	และพัทลุง	 ระดับน้ำ 
ลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เปิดเผยว่า	 นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้	 บกปภ.ช.	 ประสานจังหวัด 
เร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายให้ถูกต้องและครบถ้วน	 เพื่อเข้าสู่ 
กระบวนการเยยีวยาและฟืน้ฟพูืน้ทีป่ระสบภยัใหก้ลบัสูภ่าวะปกตโิดยเรว็	 
รวมถึงการวางมาตรการให้การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่าง 

เหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน	โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย	ซึ่งกระทรวง 
มหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดจัดทีมช่างตำบล	 และบูรณาการร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยทหาร	 นักเรียนอาชีวะ	 ช่างท้องถิ่น	 และหน่วยงานต่างๆ	 
ในพื้นที่	 ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายโดยเร็ว	 สำหรับบ้าน 
ที่เสียหายทั้งหลังจะใช้แบบแปลนบ้านของกรมโยธาธิการและผังเมือง	 
และใช้งบในการก่อสร้าง	 (เฉพาะค่าวัสดุ)	 จากการสนับสนุนของ 
สำนักนายกรัฐมนตรี	 สำหรับบางจังหวัดที่ยังมีพื้นที่น้ำท่วมขัง	 ได้สั่งการ 
ให้จังหวัดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม	และเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล 
โดยเร็ว	รวมทั้งเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายตามแนวทางที่ได้กำหนดให้ 
จังหวัดสำรวจและประเมินความเสียหายที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น	 
โดยแยกตามประเภทพร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน	 
สำหรับแผนการดำเนินงานในระยะยาว	 จะมุ่งเน้นการป้องกันเชิง 
โครงสร้างในภาพรวมทั้งระบบ	 โดยน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ให้สานต่อแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙	 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา 
ในแต่ละพื้นที่	 ในการวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน	 รวมทั้ง 
มีการดำเนินงานภายใต้แนวคิด	“Build Back Better” ในการฟื้นฟู	 
ซ่อมสร้าง	 และพัฒนาให้ดีกว่าเดิม	 โดยมีการวางระบบระบายน้ำให้มี 
ประสิทธิภาพ	มีการสำรวจและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ำไหล	 
การขดุคคูลองเพือ่เพิม่เสน้ทางระบายนำ้	การวางทอ่ระบายนำ้ลอดใตถ้นน	 
(Block	 Culvent)	 การยกและเสริมผิวการจราจรบนเส้นทางน้ำท่วม	 
เป็นต้น	 รวมถึงการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 พ.ร.บ.	 การผังเมือง	 
พ.ร.บ.	 ควบคุมอาคารและที่แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ร.บ.	 การขุดดินและถมดิน	 
มาบังคับใช้อย่างจริงจัง	

4 จดหมายข่าวมหาดไทย จดหมายข่าวมหาดไทย  5



กระทรวงมหาดไทยเร่งบูรณาการ

ข้อมูล แผนงาน และโครงการพัฒนา

ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการ

ด้านการพัฒนาผังเมือง

ม ห า ด ไ ท ย ห ม า ย ด่ ว น    

        พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 
เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการเพือ่บรูณาการขอ้มลู	แผนงาน	และ 

โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	 เพื่อเป็นแผนหลัก 
ในการดำเนินการด้านการผังเมือง	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๐	 โดยมีผู้บริหารของ 

กระทรวงมหาดไทย	 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 กระทรวงคมนาคม	 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงพลังงาน	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	เข้าร่วมการประชุมฯ

		 	 	 ในการประชมุฯ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย	ไดก้ลา่วถงึการประชมุวา่สบืเนือ่ง 
มาจากการประชุมคณะรัฐมนตร	ี เมื่อวันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให ้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนภาพซึ่งแสดงความ 
เชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	เช่น	ระบบราง	ถนน	ไฟฟ้า	ประปา	เพื่อเป็นแผนหลัก 
ในการดำเนินการด้านการพัฒนาผังเมืองของประเทศ	 ดังนั้น	 กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการข้อมูล	 แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 
โดยให้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยเปน็ประธาน	และอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	เปน็กรรมการและเลขานกุาร	 
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลแผนงานและโครงการ 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	พิจารณา	ตรวจสอบข้อมูล	แผนงาน	โครงการฯ	รวมทั้ง 
เสนอแนะแนวทางการวางแผนระยะยาวเพื่อบูรณาการการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ 
การผังเมืองให้สอดคล้องกัน	 ส่วนแนวทางการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงระบบโครงการสร้างพื้นฐาน 
ของประเทศนั้น	 ได้มีการวางแผนงานที่จะต้องรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องก่อนเป็นลำดับแรก	 จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและ 
ฐานข้อมูลเหล่านี้ร่วมกัน	 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ	 โดยที่ประชุมได้ 
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายละเอียดของข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภท	 
ทั้งด้านคมนาคมขนส่ง	 ด้านแหล่งน้ำ	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 ด้านสื่อสาร	 และด้านผังเมือง	 
ที่ทุกหน่วยงานได้จัดทำไว้และอยู่ในความรับผิดชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมือง	 ในฐานะของ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ	 นำมาบูรณาการ	 ทบทวน	 ปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป	 และจะ 
จัดทํารายงาน	 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและข้อมูล 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS)	ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้	
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เผยผลสำเร็จ

โครงการหมู่บ้านละ ๒.๕ แสนบาท 

แล้วเสร็จ ๘ หมื่นโครงการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า ๑.๘ หมื่นล้านบาท 
พร้อมขยายเวลาในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง- 
มหาดไทย	 เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพ 
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
ประจำปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	(โครงการหมูบ่า้นละ	๒.๕	แสนบาท)	 

โดยกรมการปกครอง	 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งในระดับหมู่บ้านและชุมชน	ผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้าง 

พืน้ฐานของหมูบ่า้น	หรอืการดำเนนิกจิการสาธารณประโยชนข์องหมูบ่า้น 
ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ	 การผลิตและการตลาด	 เพื่อเสริมสร้างรายได้ 

ให้กับประชาชนในพื้นที่	ตามความต้องการของประชาชน	และเป็นไปตามแนวทาง 
ประชารัฐ	โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน	(กม.)	เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ 

หมูบ่า้น	ซึง่รฐับาลไดส้นบัสนนุงบประมาณใหแ้กห่มูบ่า้นจำนวน	๗๔,๖๕๕	หมูบ่า้น	ภายในวงเงนิ 
หมู่บ้านละ	 ๒๕๐,๐๐๐	 บาท	 ภายในระยะเวลา	 ๙๐	 วัน	 ตั้งแต่วันที่	 ๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 –	 

๓๑	มกราคม	๒๕๖๐	ซึ่งขณะนี้การดำเนินโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว	 
ซึง่ผลการดำเนนิงานในภาพรวมนัน้	มโีครงการทัง้หมดจำนวน	๘๒,๓๓๖	โครงการ	งบประมาณทีไ่ดร้บัอนมุตั	ิ 

๑๘,๖๖๐,๗๒๓,๒๐๘	 บาท	 โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว	 
จำนวน	๘๐,๓๒๘	 โครงการ	 เป็นเงิน	 ๑๘,๑๘๖,๔๑๓,๑๘๗	บาท	 คิดเป็นประมาณร้อยละ	๙๘	 (ข้อมูล	 
ณ	 วันที่	 ๓๑	 มกราคม	 ๒๕๖๐)	 มีจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายแล้ว	 ๑๐๐%	 จำนวน	 ๖๘	 	 จังหวัด	 

ส่วนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดเนื่องจากเหตุการณ์ 
อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้	 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก	 

จำนวน	๒,๖๒๐	โครงการ	งบประมาณ	๖๕๐,๑๔๘,๖๐๐	บาท
	 	 ทั้งนี้	 โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ฐานรากตามแนวทางประชารฐัประจำปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	หรอืโครงการ 
หมู่บ้านละ	๒.๕	แสนบาท	 ได้ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ 

ฐานราก	ทำใหเ้กดิการสรา้งงานกระจายรายไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	และยงัเปน็ 
โครงการที่สามารถนำงบประมาณที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาและ 

พฒันาพืน้ทีไ่ดต้รงตามความตอ้งการของประชาชนมากทีส่ดุ 
โครงการหนึ่ง	 และยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการ 

เรียนรู้ของประชาชนในระดับหมู่บ้านให้เข้ามามี 
ส่วนร่วม	ช่วยกันคิด	ช่วยกันนำเสนอปัญหา	และ 

วิธีแก้ไขปัญหา	 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย 
สำคัญที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
คาดหวังให้ประชาชนมีความเข้มแข็งจาก 
ภายในอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่าง 
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป	

  ก้ า ว ย่ า ง อ ย่ า ง สิ ง ห์
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“เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทั่วไทย ๒๕๖๐”

มหาดไทยร่วมกับวัฒนธรรม ชูภูมิปัญญาไทย 
และปราชญ์ท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

	 ในโอกาสแถลงขา่วการจดันทิรรศการ	“เทศกาล  
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั่วไทย ๒๕๖๐”  
โดยกระทรวงมหาดไทย	รว่มกบักระทรวงวฒันธรรม	และ 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง นายสทุธพิงษ ์จลุเจรญิ รองปลดั 
กระทรวงมหาดไทย	ในฐานะผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย	 
เปิดเผยว่า	กระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย

ร อ บ รั้ ว ม ห า ด ไ ท ย    

 ๒. ด้านการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัย   
ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความปลอดภัย	 และอำนวย- 
ความสะดวก	 ทั้งในด้านที่พัก	 การเดินทาง	 และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	 
รวมทั้งให้กำนัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้นำชุมชน	และอาสาสมัคร	ได้มีส่วนร่วมใน 
การดแูลและอำนวยความสะดวกอยา่งเตม็ทีแ่กน่กัทอ่งเทีย่ว	มกีารสง่เสรมิ 
ให้มีการสร้างที่พักในลักษณะโฮมสเตย์	เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงและ 
สมัผสัถงึชวีติของชมุชนุมากขึน้	มกีารสง่เสรมิอาหารปลอดภยัและพฒันา 
สินค้าพื้นบ้าน	มีการสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ให้มีจุดเด่น	 เพื่อให้เป็นจุดขายแก่นักท่องเที่ยว	 ตลอดจนการ 
อำนวยความสะดวกในดา้นสาธารณปูโภคและความปลอดภยัในทรพัยส์นิ 
ของนักท่องเที่ยว	ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าบ้าน
 ๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
จังหวัดมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัด	 และประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางต่างๆ	 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่	 ในลักษณะของ 
งานประจำปี	 และของดีประจำจังหวัด	 อาทิ	 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา	และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	กระทรวงมหาดไทยยังส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	 
ให้เกิดการรวมตัวผลิตสินค้าชุมชน	 หรือ	 OTOP	 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน 
สง่เสรมิใหห้มูบ่า้น/ชมุชนเปน็สถานทีท่อ่งเทีย่ว	สำหรบักลุม่นกัทอ่งเทีย่ว 
ที่สนใจในวิถีชีวิต	ประเพณี	และวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย	

	 ทีส่ง่เสรมิและสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วมาอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยมุง่เนน้ 
ให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	 ให้เร่งปรับปรุงและ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด	สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก	ดูแลและ 
จดัการสถานทีท่อ่งเทีย่วและพืน้ทีใ่หม้คีวามเรยีบรอ้ย	ปลอดภยั	เพือ่รองรบั 
นักท่องเที่ยว	 โดยอาศัยกลไกของกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด	 
อำเภอ	 ท้องถิ่นและชุมชน	 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้แก ่
ท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้ขับเคลื่อน	 ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยวในหลายมิติ	ดังนี้
 ๑. ด้านสินค้าและบริการ	 มุ่งเน้นให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง	ตลอดจนท้องถิ่น	 และชุมชน	ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม	 และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	 รวมทั้ง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า	 OTOP	 จนได้รับความนิยมอย่างมากใน 
ปัจจุบัน
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จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย เป็นวารสารรายปักษ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบายและผลงานของกระทรวงมหาดไทย 
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