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พุ่งทะลุกว่า ๕๐๐ ล้านบาท



 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เปน็ประธานเปดิงาน OTOP Midyear 2017 “BEST LOCAL TO GLOBAL”  
โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร 
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ  
คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หัวหน้า- 
ส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคประชาชน สื่อมวลชน และแขก 
ผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 การจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  
OTOP ที่มีศักยภาพ ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ 
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เปน็การเพิม่ชอ่งทางการตลาดและเพิม่รายไดใ้หแ้กผู่ผ้ลติ ผูป้ระกอบการ  
OTOP และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกโครงการ 
หนึง่ตำบล หนึง่ผลติภณัฑข์องรฐับาล จากการบรูณาการ และความรว่มมอื 
ของทุกภาคส่วน โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการ 
จัดงาน โดยกำหนดจัดงานรวมระยะเวลา ๘ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๕  

ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์    

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพคเมืองทองธานี   
การจัดงาน OTOP Midyear 2017 ครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้น 
ภายในงาน ประกอบด้วย ๑. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  
“ศาสตรพ์ระราชา (รชักาลที ่๙) สูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื” ๒. การจดัแสดง 
สินค้า Highlight OTOP  ๓. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP  
กลุ่มต่างๆ ๔. OTOP ชวนชิม และถนนอาหาร (Street Food)  
๕. Health & Spa และ ๖.การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคี ได้แก่  
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอ้ม กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา ศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพี 
ระหว่างประเทศ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด และ  
บรษิทัหอ้งปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จำกดั CENTRAL Laboratory  
เป็นต้น ซึ่งนอกจากการแสดงและจำหน่ายสินค้าในภาพรวมมากกว่า  
๓,๐๐๐ บูทแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ การให้บริการ  
Health & Spa ที่มาบริการมากกว่า ๑๐๐ เตียง จุดบริการ Free WiFi  
และกจิกรรมสง่เสรมิการขาย เชน่ การแสดงดนตร ีการแสดงศลิปวฒันธรรม 

ภาคต่างๆ เป็นต้น โดยภาพรวมของการจัดงานตั้งแต่วันที่  
๑๘ พฤษภาคมจนถึง ๒๒ พฤษภาคม รวม ๕ วัน ได้รับ 
การตอบรับอย่างดีมาก มีผู้ เข้าชมและเลือกซื้อสินค้า 
ภายในงานแล้วกว่า ๒.๒๓ แสนคน มียอดจำหน่าย 
ทะลุกว่า ๕๑๒.๕ ล้านบาท เป็นยอดจำหน่ายภายในงาน  
๔๕๗.๓๗๘ ล้านบาท และยอดสั่งซื้อ ๕๕.๑๔๒ ล้านบาท  
ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับความนิยมเลือกซื้ออันดับแรก คือ  
กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย รองลงมา คือ กลุ่มของใช้และ 
ของตกแต่งฯ และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและของฝากต่างๆ  

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม OTOP Best Seller ที่ได้รับความนิยม 
เปน็อยา่งดมียีอดจำหนา่ยรวมกวา่ ๔๘ ลา้นบาท และในชว่ง ๓ วนัสดุทา้ย  
ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม และ 
ของรางวลัภายในงาน โดยเฉพาะรางวลัใหญ ่สรอ้ยคอทองคำหนกั ๑๐ บาท  
โทรศัพท์ Samsung S8 โทรทัศน์ Samsung LED ๕๕ นิ้ว และ 
จักรยานพับได้อีกด้วย  
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 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) ไปยัง 
จังหวัดทั่วประเทศ และถ่ายทอดสดผ่านระบบ DOPA CHANNEL  
ไปยังที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่อซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงาน 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร โดยมีผู้แทนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมให้ข้อมูล
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยสาระของการประชุมว่า  
การประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
ของประชาชนในสว่นภมูภิาค ตามทีม่หีมายกำหนดการพระราชพธิถีวาย 
พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร จำนวน ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  
และที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพฯ ซึง่มรีองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณ ุเครอืงาม) เปน็ประธาน  
ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธี 
ถวายดอกไม้จนัทน์ของประชาชนในสว่นภูมภิาค ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสด 
ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปยังจังหวัด อำเภอ เพื่อให้ 
การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดงานในส่วนกลาง  
โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจุดสำหรับดำเนินการจัดพิธีถวาย 
ดอกไมจ้นัทน ์จำนวน ๘๗๘ แหง่ ซึง่เทา่กบัจำนวนของอำเภอทัว่ประเทศ  
โดยจังหวัดจะจัดรวมกับอำเภอเมือง และในส่วนของกรุงเทพมหานคร 
จะมกีารดำเนนิการจำนวน ๑๐๑ แหง่ รอบบรเิวณมณฑลพธิทีอ้งสนามหลวง  
และจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสถวาย 
ความจงรักภักดีและถวายความอาลัยอย่างทั่วถึง โดยการจัดงานใน 
ส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการมีสาระสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่  
๑. การเลอืกสถานทีใ่นการจดังานพธิ ีใหพ้จิารณาคดัเลอืกวดัหรอืสถานที่ 
เหมาะสม เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัด/ 
อำเภอละ ๑ แห่ง (ยกเว้นอำเภอเมืองให้จัดร่วมกับจังหวัด) รวมทั้งแจ้ง 
ผลการพิจารณาการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ หรือการประดับภาพ 
พระบรมฉายาลกัษณข์องจงัหวดัและอำเภอ ใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบ  
ตลอดจนการเตรยีมพรอ้มในดา้นตา่งๆ อาท ิการประชาสมัพนัธ ์การตดิตัง้ 
จอ LED การแจกจ่ายแผ่นพับประวัติศาสตร์ การบันทึกภาพนิ่งพร้อม 

ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ๒. กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและ 
อำเภอจัดทำดอกไม้จันทน์ โดยในส่วนภูมิภาคจะประกอบด้วย ๒ ส่วน  
คือ ส่วนที่ ๑ ดอกไม้จันทน์สำหรับเป็นตัวแทนจังหวัดและอำเภอ เพื่อจัด 
ส่งไปร่วมกับส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยแต่ละจังหวัด 
ออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทน์ในลักษณะของดอกไม้ประจำจังหวัด 
ให้มีความเหมาะสม และให้ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง และส่วนที่ ๒ ดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน ในการ 
เขา้รว่มพธิถีวายดอกไมจ้นัทนใ์นพืน้ที ่ใหจ้งัหวดัและอำเภอประชาสมัพนัธ์ 
เชิญชวนประชาชนที่มีจิตอาสาเข้าร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทน์  
ซึ่งรูปแบบการจัดทำดอกไม้จันทน์ได้จัดเตรียมไว้จำนวน ๓๖ แบบ  
รายละเอียดตามเว็บไซต์ www.cdd.go.th  ๓. การจัดแสดงนิทรรศการ  
และมหรสพวัฒนธรรมไทย กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดและ 
อำเภอจัดเตรียมข้อมูลภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจ 
ที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ มาใช้ในการจัดแสดง 
นทิรรศการ เพือ่ใหป้ระชาชนไดน้อ้มรำลกึในพระมหากรณุาธคิณุในบรเิวณ 
สถานที่จัดพิธีฯ สำหรับการจัดแสดงมหรสพวัฒนธรรม ให้คณะกรรมการ 
อำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอำเภอ พิจารณา 
ตามความเหมาะสม โดยหลกัการใหจ้ดัแสดงศลิปวฒันธรรมประจำทอ้งถิน่ 
ในแตล่ะพืน้ที ่เนน้การมสีว่นรว่มของประชาชน และความสามคัคปีรองดอง  
นอกจากนี ้ไดเ้นน้ยำ้ถงึการดแูลอำนวยความสะดวกใหแ้กพ่ีน่อ้งประชาชน 
ที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยให้ทุกจังหวัดและอำเภอ ได้จัดเตรียม 
ความพรอ้มของสถานที ่ไฟฟา้นำ้ประปา แพทย ์พยาบาล หอ้งสขุา การดแูล 
ทำความสะอาดบรเิวณสถานทีท่ัง้กอ่น ระหวา่ง และหลงัการจดัพธิ ีรวมถงึ 
การรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจร เป็นต้น  

ประชุมผู้ว่าฯ และ นายอำเภอ ผ่านระบบ VCS

ซักซ้อมแนวทางการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค 
เน้นถูกต้อง เรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้ามีส่วนร่วม

  ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
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 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติกล่าว 
ปาฐกถาพเิศษหวัขอ้ “การพฒันาชมุชนเขม้แขง็ ตามแนวพระราชดำร”ิ  
แกผู่เ้ขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูช้มุชนเขม้แขง็ตามแนวพระราชดำร ิ 
จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 
หลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำร ิเพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นประสบการณ ์
การพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยนื โดยมปีระชาชนจากหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๒๖ หมู่บ้าน  
รวม ๒,๐๐๐ คน เข้าร่วมรับฟัง
 ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ คนไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึง 
แนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ และพระราชกรณียกิจ 
ที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติมาเป็นระยะเวลากว่า ๗๐ ปี เพื่อให้ประชาชนคนไทย 
พึง่พาตนเองได ้โดยเฉพาะประชาชนทีอ่ยูใ่นชนบท กจิกรรมและโครงการ 
ตามพระราชดำริในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงล้วนแต่มีเป้าหมายสุดท้าย 
อยูท่ีก่ารพึง่ตนเองไดข้องประชาชนทัง้สิน้ กระทรวงมหาดไทยจงึไดน้อ้มนำ  
“ศาสตร์พระราชา” ดังกล่าว มากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาให้เกิด 
ความเขม้แขง็อยา่งยัง่ยนื ในรปูแบบ “การพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต ์
ตามแนวพระราชดำร”ิ ทีม่กีารดำเนนิงานเปน็ขัน้ตอนจากระดบัครวัเรอืน  
ชุมชน พื้นที่/ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ  
โดย ระดับครัวเรือน เริ่มจากการสร้างโอกาสด้วยการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน โดยเฉพาะแหล่งน้ำ ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ เร่งสร้างรายได้ 
และลดรายจ่าย เน้นการพึ่งพาตนเอง (ระดับอยู่รอด) ระดับชุมชน  
เน้นการพึ่งพากันเองในชุมชนด้วยการรวมกลุ่ม พึ่งพากันเองในชุมชน  
(ระดับพอเพียง) และระดับพื้นที่/ภูมิภาค เน้นการสร้างวิสาหกิจชุมชน 
ที่มีการเชื่อมโยงกับเครือข่าย/ตลาดภายนอก พึ่งพาซึ่งกันและกันเป็น 
เครือข่าย (ระดับยั่งยืนหรือเข้มแข็ง)
 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับส่วนราชการต่างๆ สืบสาน 
แนวพระราชดำริ นำบทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมาในพื้นที่ต้นแบบ 
ต่างๆ มาเป็นแนวทางหลักของการทำงานตามความต้องการของ 
ประชาชน ผ่านกระบวนการประชาคม เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้าง 

น้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบ

“การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ”

  ก้ า ว ย่ า ง อ ย่ า ง สิ ง ห์

สร้างความเข้มแข็งยั่งยืน ตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับประเทศ

พื้นฐาน โดยเฉพาะแหล่งน้ำ ซึ่งในระยะเริ่มแรกจะดำเนินการให้เห็นเป็น 
ตวัอยา่งในพืน้ทีน่ำรอ่ง ๙ จงัหวดั ไดแ้ก ่นครราชสมีา สกลนคร ศรสีะเกษ  
ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ แพร่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และพัทลุง แล้วขยายผลไป 
พื้นที่อื่นที่มีความพร้อมและประชาชนมีความต้องการต่อไป
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวในตอนท้ายว่า หากประชาชน 
ได้เรียนรู้และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 

จนเป็นวิถีชีวิต ก็เชื่อได้ว่าจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งยั่งยืนในทุกระดับ  
เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิถีการดำเนินชีวิตให ้
รูจ้กัคำวา่พอเพยีง ซึง่มหีลากหลายมติ ิหลกัการสำคญัคอื การมคีวามพอตน  
พอประมาณ มีเหตุผล โดยในระยะต่อไปกระทรวงมหาดไทยจะได้ 
แต่งตั้งทีมวิทยากรลงไปพูดคุยกับประชาชนในทุกหมู่บ้าน เพื่อกระตุ้น 
ให้นำไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และใช้เป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหา 
หรือสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 
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 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการ 
เตรียมรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่า 
ในเดือนพฤษภาคมจะมีปริมาณฝนตกมากกว่าทุกปี และจะเกิดภาวะ 
ฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการ 
กำชับให้ทุกจังหวัดนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำริ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
และประสบการณ์การแก้ปัญหาด้านน้ำในพื้นที่มาทบทวนและเพิ่มความ 
ระมดัระวงัในการแกไ้ขปญัหา รวมทัง้เรง่สรา้งแหลง่กกัเกบ็นำ้โดยบรูณาการ 
ทุกภาคส่วนดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน ดังนี้
 ๑. ให้น้อมนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำริ  
และนำความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนหลักการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนมาใชใ้นการบรหิารจดัการนำ้ โดยใหส้ำรวจและดดัแปลงสภาพ 
ธรรมชาติของพื้นที่ เช่น ทางน้ำไหลเดิม หรือเหมืองฝายที่ตื้นเขินหรือ 
ที่ราบลุ่มเชิงเขา หรือแอ่งน้ำเดิม มาทำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใหม่ เช่น  
เหมืองฝายชะลอน้ำ/หลุมขนมครกหรือแก้มลิง คลองไส้ไก่ เป็นต้น  
และเร่งสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำเดิมประจำหมู่บ้าน/ 
ชุมชนให้ใช้การได้ตามปกติหรือการชักน้ำหรือนำน้ำจากแหล่งน้ำ 
ใกล้เคียงมาใช้ในพื้นที่ และจัดหาภาชนะเก็บน้ำหรือไซโลน้ำเพิ่มเติม  
๒. ใหป้ระสานกบัศนูยศ์กึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรทิัง้  
๖ แห่ง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนา 
กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงใน 
พระบรมราชปูถมัภ ์และองคก์รภาคประชาสงัคมดา้นการพฒันาแหลง่นำ้  
รวมถึงผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นวิทยากรในการ 
แนะนำและสอนวิธีการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ประชาชนหรือ 

ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ๓. ให้นำสถานการณ์การขาดแคลนน้ำ 
หรือประสบการณ์ปัญหาการใช้น้ำในปีก่อนๆ มาปรับปรุงแก้ไข  
แล้วจัดทำเป็นแผนบริหารการใช้น้ำ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำ 
อย่างประหยัด หรือรณรงค์โครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ๔. ให้พิจารณา 
มอบหมายรองผูว้า่ราชการจงัหวดัหรอืปลดัจงัหวดัตามความเหมาะสม  
เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ร่วมกับ 
นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมและ 
สิง่แวดลอ้มทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารจดัการนำ้ในจงัหวดั โครงการ 
ชลประทาน/โครงการบำรงุรกัษานำ้จงัหวดั การประปาสว่นภมูภิาคจงัหวดั  
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน หรือภาคประชาชน หรือกลุ่ม 
ผู้ใช้น้ำ เป็นต้น เพื่อร่วมกันติดตามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประจำ 
จังหวัด ๕. ให้พิจารณาขอใช้งบประมาณด้านป้องกันภัยตามระเบียบ 
ของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรอืใชง้บประมาณแกไ้ขปญัหา 
จังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการแผน 
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ที ่หรอืงบประมาณของสว่นราชการตา่งๆ  
(Function) รวมทั้งให้ประสานงานกับภาคเอกชนที่มีงบประมาณดูแล 
สังคมสิ่งแวดล้อม (CSR) ในการพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดทำแหล่ง 
เก็บน้ำในนามโครงการประชารัฐด้วย
 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว กลไกประชารัฐถือเป็นส่วนสำคัญ 
ที่จะทำให้การบริการจัดการน้ำมีความเพียงพอ ต่อเนื่อง และเกิด 
ความยั่งยืนอย่างแท้จริง กระทรวงมหาดไทยจะมอบหมายให้ผู้ตรวจ- 
ราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามเพื่อเร่งรัดการดำเนินการแก้ไข 
ปัญหาในแต่ละพื้นที่ด้วยอีกทางหนึ่ง 

กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนทุกจังหวัด

รับมือภัยแล้ง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ

บูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยกลไกประชารัฐ

ม ห า ด ไ ท ย ห ม า ย ด่ ว น    
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 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
การประชมุผา่นระบบ Video Conference ไปยงัจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั  
ร่วมกับ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
นายประยงค ์ปรยีาจติต ์เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ นายพศิษิฐ ์ 
ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ 
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ การใช้จ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการในพื้นที่จังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด จำนวน ๓๐๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๗๕,๐๕๗.๒๐  
ลา้นบาท โดยมสีว่นราชการเขา้รว่มประชมุ ประกอบดว้ย สว่นกลาง ไดแ้ก ่ 
หอการคา้ไทย องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) สำนกังบประมาณ  
กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับ 
งบประมาณดำเนนิงานในพืน้ทีจ่งัหวดัและกลุม่จงัหวดั รวม ๓๙ หนว่ยงาน  
และส่วนภูมิภาค ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ คณะอนุกรรมการ 
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติจงัหวดัผูแ้ทนจากสำนกังาน ป.ป.ช. ภาค ๑ - ๙ สำนกังาน ป.ป.ช.  
ประจำจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ ๑ - ๙ สำนักตรวจสอบพิเศษ  
ภาค ๑ - ๑๕  สำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิจงัหวดั สำนกัจดัทำงบประมาณ  
เขตพื้นที่  ๑ - ๑๘ ตลอดจนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ได้รับ 
งบประมาณดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

มหาดไทย จับมือ ๓ หน่วยตรวจสอบ 

ประชุมผ่านระบบ Video Conference 

แจงแนวทางตรวจติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๐

          ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็น 
การวางระบบป้องกันการทุจริตในโครงการสำคัญตามนโยบายของ 
รัฐบาล เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า โดยยึดหลักการ  
ตรวจสอบความโปร่งใส ในลักษณะเป็นการแนะนำและติดตาม ซึ่งจะไม่ 
ทำให้งานหยุดชะงัก ไม่เพิ่มภาระงานให้กับหน่วยงานเกินความจำเป็น  
และเป็นการลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยใช้ 
กลไกในพื้นที่เป็นกลไกขับเคลื่อนระดับจังหวัดในการตรวจสังเกตการณ์  
และคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ท. และ 
สำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ จะทำการวเิคราะหโ์ครงการ และมหีนา้ที่ 
ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะตรวจสอบและสังเกตการณ์  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการทีม่ลีกัษณะเปน็การใชง้บประมาณจำนวนมาก  
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 
ต้องกระจายให้ครอบคลุมทุกประเภทของโครงการ 
 การประชุมในครั้งนี้จะมีการถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงาน 
ของโครงการตำบลละ ๕ ลา้นบาท มาเปน็แบบอยา่งของการดำเนนิงานดว้ย  
โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่า นอกจากกระทรวงมหาดไทยจะได้ 
ประสานขอความร่วมมือจาก สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. และ  
สตง. เข้าร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ โครงการและกิจกรรมตาม 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพือ่ปอ้งปรามการทจุรติคอรร์ปัชนัในทกุๆ ดา้นแลว้ ยงัไดข้อความรว่มมอื 

ภาคเอกชน ได้แก่  สภาวิศวกร  
สภาสถาปนิก สภาอุตสาหกรรม และ 
สภาหอการค้าไทย ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ 
และตอ่ตา้นการจา่ยเงนิใตโ้ตะ๊เพือ่ขจดั 
การทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ  
ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เมื่อไม่มีผู้ให้  
ก็ไม่มีผู้รับ” เพื่อสร้างความโปร่งใส 
ในการดำเนินโครงการทุกโครงการที่ 
ได้รับงบประมาณด้วย 

  ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์
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 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
การประชุมหารือเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำ โดยมีผู้บริหาร 
ของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  
ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอุตุนิยมวิทยา  
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สถาบัน- 
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) การไฟฟ้า- 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค  
เข้าร่วมการประชุมฯ
 การจัดประชุมในครั้ งนี้  สืบเนื่องมาจากผลการประชุม 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ 
กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อเตรียมการบริหารจัดการน้ำรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน  
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และความร่วมมือ 
จากประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ โดยการประชุมครั้งนี้เป็น 

การติดตามสถานการณ์และรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการนำ้ในภาพรวม เชน่ การคาดการณส์ภาวะ 
อากาศ ข้อมูลสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ การบูรณาการและ 
แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรน้ำทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานของ 
แต่ละหน่วย การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการเข้าถึงระบบ 
ประปาของประชาชน ตลอดจนการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ 
อุทกภัยที่จะเกิดขึ้น เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้ประมวลเป็นข้อมูล 
สั่งการไปยังจังหวัดและอำเภอ เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้อง 
ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่เป็นปัจจุบัน
 ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้  
จะเริม่ตน้ประมาณกลางเดอืนพฤษภาคม โดยปรมิาณฝนจะลดลงเลก็นอ้ย 
ในชว่งปลายเดอืนมถินุายนจนถงึเดอืนกรกฎาคม และสถาบนัสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้คาดการณ์แนวโน้ม 
ปริมาณฝนปี ๒๕๖๐ มีปริมาณใกล้เคียงกับปี ๒๕๔๒ ซึ่งขณะนี้ข้อมูล 
ปรมิาณนำ้ในภาพรวมไดร้บัรายงานวา่เพยีงพอสำหรบัการอปุโภคบรโิภค  
และการรกัษาระบบนเิวศ และทีป่ระชมุไดเ้หน็พอ้งตอ้งกนัใหห้นว่ยงานที ่
เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดส่งให้ 
กรมทรัพยากรน้ำรวบรวมจัดทำแผนที่น้ำ เพื่อเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 
สำหรับใช้ในบริหารจัดการน้ำในภาพรวม โดยในส่วนของกระทรวง 
มหาดไทยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย  
โดยถอดบทเรียนการจัดการสาธารณภัยในแต่ละประเภท เพื่อนำมา 
ปรับแผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้เป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กระทรวงมหาดไทยเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำ

ย้ำทุกภาคส่วนต้องบูรณาการ และร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

บ ำ บั ด ทุ ก ข์  บ ำ รุ ง สุ ข    

6 จดหมายข่าวมหาดไทย จดหมายข่าวมหาดไทย  7



จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย เป็นวารสารรายปักษ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบายและผลงานของกระทรวงมหาดไทย 

และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

จัดทำโดย กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๔๑๓๑-๒ โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๓๐๒๙ www.moi.go.th

 นายกฤษฎา บญุราช ปลดักระทรวงมหาดไทย เปน็ประธานในพธิ ี
เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “นักปกครองระดับสูง” (นปส.) รุ่นที่ ๖๙  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ  
กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๘๖ คน และข้าราชการ 
หน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๑๖ คน อาทิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
DSI กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และสำนักงาน ป.ป.ง. เป็นต้น  
การอบรมครั้งนี้เป็นไปเพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหาร 
ใหเ้ปน็ผูน้ำทีม่วีสิยัทศัน ์มสีมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการทีด่ ีมคีณุธรรม 
และจริยธรรม รวมทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดี  
เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้อง 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยจะใช้ระยะเวลาการอบรมประมาณ  
๓ เดือน ในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวแสดงความยินดีกับ 
ข้าราชการที่เข้ารับการอบรม พร้อมมอบโอวาทว่า การศึกษาอบรม 
หลักสูตรนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองผู้ผ่านการศึกษาอบรมจะเป็น 
ผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้  
ความสามารถในอนาคต และมทีกัษะในเรือ่งตา่งๆ เกีย่วกบัการบรหิารงาน 

   ร อ บ รั้ ว ม ห า ด ไ ท ย

สมัยใหม่ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 
ที่เข้มข้น มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงขอให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมศึกษาหาความรู้จากคณาจารย์ในแต่ละหมวดวิชาอย่างเต็มที่  
และขอให้ตระหนัก ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นข้าราชการที่ดี  
มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม สามารถนำความรูไ้ปประยกุตใ์ชพ้ฒันางาน เพือ่สรา้ง 
ประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ 
 จากนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ  
“ประสบการณ์นักบริหาร” พร้อมมอบแนวทางการทำงานโดยขอให้ 
ข้าราชการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมิน 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานเมื่อวันที่  
๕ เมษายน ๒๕๒๕ เกี่ยวกับคุณธรรม ๔ ประการ มาเป็นหลักใน 
การคิดและปฏิบัติเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ประการแรก  
คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อตัวเองที่จะประพฤติแต่สิ่งที่เป็น 
ประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง  
ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี ประการที่สาม คือ  
การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต 
ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด และประการที่สี่ คือการรู้จักละวางความชั่ว  
ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน ์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  

       ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
      เปิดการศึกษาอบรม นปส. รุ่นที่ ๖๙ 

พร้อมขอให้ข้าราชการน้อมนำพระบรมราโชวาทในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
ยึดเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติงานเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม และกล้านำการเปลี่ยนแปลง


