๑
ถาม-ตอบ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
***********************
การแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
ถาม ๑. ต้องมีการออกคาสั่งหรือประกาศแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลหรือไม่ ?
ตอบ นายอาเภอต้องทาคาสั่งหรือประกาศแต่งตั้งบุคคลเป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล เพื่อให้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน
ถาม ๒. การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลควรดาเนินการอย่างไร ?
ตอบ ให้ น ายอ าเภอพิ จ ารณาความเหมาะสมของบุ คคลในพื้ นที่ โดยไม่จาเป็นต้อ งกาหนดให้ ตาแหน่งใด
ตาแหน่งหนึ่งเป็นหัวหน้าทีม หรือบางอาเภออาจให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล แต่ละทีมเลือกกันเอง
แล้วแจ้งให้นายอาเภอทราบก็ได้
ถาม

๓. กรณีที่ตาบลมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก หรือตาบลที่มีหมู่บ้านจานวนมากกว่า
๑๐ หมู่บ้าน อาเภอจะจัดทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล สาหรับตาบลนั้น ๒ ทีมหรือมากกว่า ได้หรือไม่?
ตอบ เนื่องจากบางตาบลมีหมู่บ้านมากกว่า ๑๐ หมู่บ้าน (ตาบลที่มีหมู่บ้านมากกว่า ๑๐ หมู่บ้าน มีจานวน
๒,๗๔๗ ตาบล และตาบลที่มีหมู่บ้านมากที่สุด มีจานวน ๓๕ หมู่บ้าน คือตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี) ซึ่งอาจเป็นปัญหาในเรื่องระยะเวลาดาเนินการ และบางหมู่บ้านในบางตาบลอยู่
ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก หากอาเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าจะทาให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมีบุคลากรที่ประกอบเป็นทีมขับเคลื่อนฯ
ระดับตาบลได้เพียงพอ ก็อาจจัดเป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลในตาบลเดียวกัน แบ่งชุดที่ ๑ และ
ชุดที่ ๒ ก็ได้ โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน หรืออาจมอบหมายให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
ข้างเคียง หรือทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลที่มีหมู่บ้านจานวนน้อยมาช่วยปฏิบัติงานในตาบลใหญ่ก็ได้
ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของนายอาเภอในการบริหารจัดการ
ถาม

4. การออกคาสั่งแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร หน่วยงาน
ใดเป็นผู้ออกคาสั่ง ?
ตอบ ตามคาสั่ งส านั กนายกรั ฐ มนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ นายอาเภอแต่งตั้ ง
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลในเขตพื้นที่อาเภอทั้งหมด โดยให้ประสานตัวบุคคลเพื่อมาเป็นทีมขับเคลื่อนฯ
ระดับตาบลกับเทศบาล (กรณีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) ในพื้นที่ด้วย
ถาม
ตอบ
ถาม

5. เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการควรเป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล คนละกี่ชุด ?
เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ข้ า ราชการคนหนึ่ ง ควรรั บ ผิ ด ชอบ ๒ - ๓ ต าบล แต่ ก รณี ต าบลมี ห มู่ บ้ า นไม่ ม าก
อาจให้รับผิดชอบเกิน ๒ – ๓ ตาบลก็ได้

6. แต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล บุค คล 1 คน รั บผิดชอบมากกว่า 1 ตาบล ได้หรือไม่
ถ้าได้จะมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในการออกพื้นที่หรือไม่ (หากมีงบประมาณ)
ตอบ สามารถแต่งตั้งบุคคลในทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ให้รับผิดชอบได้มากกว่า ๑ ตาบล แต่การเบิกจ่าย
งบประมาณต้องไม่ซ้าซ้อนกัน และให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

๒
บทบาทและการดาเนินงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
ถาม 1. การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลจะต้องลงไปพร้อมๆ กัน ทั้งทีม ใช่หรือไม่ ?
ตอบ โดยหลักการบูรณาการการทางาน และเพื่อประสิทธิภาพในการทางาน ต้องลงไปเป็นทีม
ถาม 2. ช่วงเวลาใดของวัน ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ?
ตอบ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
ถาม
ตอบ

3. ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล กาหนดแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน วันละ ๒ หมู่บ้าน ช่วงเช้า ๑ หมู่บ้าน
ช่วงบ่าย ๑ หมู่บ้าน จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่
เนื่ องจากในการลงพื้นที่ปฏิบั ติงานของทีมขับเคลื่ อนฯ ระดับตาบลในแต่ละครั้ง มีประเด็นเนื้อหาสาระ
ที่ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล จะต้องลงไปดาเนินการและถ่ายทอด สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชนหลายเรื่อง
และมีเรื่องที่จะต้องดาเนินการหลังการจัดเวทีประชาคมในแต่ละครั้ง ดังนั้น ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
ควรลงพื้นที่เพียง ๑ หมู่บ้าน ในแต่ละวัน

ถาม

4. การจัดเวทีประชาคม ที่ได้กาหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 70 เป้าหมายผู้เข้าร่วม
กาหนดจากครัวเรือนที่มีอยู่จริง/จานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
ตอบ ในการจัดเวทีประชาคมในแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่มีอยู่จริงใน
หมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมลงลายมือชื่อด้วยตนเองเพื่อป้องกัน มิให้เกิดปัญหา
ร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ถาม

5. การเตรี ยมสถานที่ในการจั ดเวทีประชาคม จะต้องจัดสถานที่แบบพิธีการ นั่งเก้าอี้รับฟัง
การชี้แจงหรือไม่
ตอบ การจัดเวทีประชาคมเป็นเรื่องที่จังหวัดและอาเภอได้เคยดาเนินการอยู่แล้ว ดังนั้นให้ยึดหลักความเรียบง่าย
ความสะดวก และความเหมาะสมของพื้นที่และผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมเป็นสาคัญ
ถาม 6. การจัดเวทีประชาคมต้องทาในหมู่บ้านเท่านั้นหรือไม่ หรือทาในเขตชุมชนเทศบาลด้วย
ตอบ กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดเป้าหมายดาเนินการโครงการในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาล
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ให้จังหวัดและอาเภอทาความเข้าใจกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ให้เข้าใจ
ในพื้นที่เป้าหมายที่ถูกต้องตรงกัน
ถาม

7. การลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ให้มีการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามแบบประเมินและเมนูการ
พัฒนารายบุคคลภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน 7 แผ่น)
ไปในการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ได้เลยหรือไม่
ตอบ การลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ในครั้งที่ 1 ให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลชี้แจงทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแนวทางการดาเนินการของกระทรวงการคลัง ตามมาตรการ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้ มีบั ตรสวัสดิการแห่ งรัฐ ส่ ว นการสั มภาษณ์เพื่อวิเคราะห์กาหนดแผนที่ชีวิต
จะมีทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) และผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ลงไปดาเนินการต่อไป

๓
งบประมาณ
ถาม 1. รายละเอี ยดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ส่ วนกลางจั ดสรรให้ ที ม ขับ เคลื่ อ นฯ ระดั บ ต าบล 7,600 บาท นั้ น
กาหนดให้ใช้เบิกจ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง
ตอบ งบประมาณที่จัดสรรให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ต่อครั้ง ประกอบด้วย
1. ค่ าตอบแทนวิทยากรที มขับ เคลื่ อ นฯ ระดับ ตาบล ที่ล งไปปฏิบัติ งานในพื้น ที่จริง ไม่ เกินครั้งละ
12 คน และให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน 300 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าอาหาร สาหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ถัวเฉลี่ย 100 คนต่อครั้ง ในอัตราไม่เกิน 40 บาท/คน/
ครั้ง
ถาม

2. ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล จะได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่าย ครั้งละ 7,600 บาท นั้น เป็นการให้
ค่าใช้จ่าย 7,600 บาทต่อตาบล หรือ 7,600 บาทต่อหมู่บ้าน
ตอบ งบประมาณที่จัดสรรให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล เป็นการจัดสรรสาหรับการลงปฏิบัติงานในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชน ต่อครั้ง
ถาม 3. ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายได้คนละ ๓๐๐ บาทต่อ 1 ชั่วโมงใช่หรือไม่?
ตอบ ค่าวิทยากรกาหนดให้จ่ายในอัตราไม่เกิน คนละ 300 บาท สาหรับการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ต่อ 1 ครั้ง
ไม่ได้ กาหนดให้ จ่ า ยเป็ น รายชั่ว โมง เช่น นาย ก ออกปฏิบัติ งานที่ห มู่ บ้าน ก จะได้ รับค่ าตอบแทน
วิทยากรในการปฏิบัติงานครั้งนั้นไม่เกิน 300 บาท ไม่ว่าจะปฏิบัติงานกี่ชั่วโมง
ถาม

4. การลงพื้นที่ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล 1 ทีมอาจมีเจ้าหน้าที่ในทีมรับผิดชอบหลายพื้นที่
บุคคลนั้นจะต้องได้รับค่าตอบแทนจากจานวนครั้งที่ออกไปทางานในแต่ละหมู่บ้านใช่หรือไม่ ?
ตอบ ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ก าหนดให้ จ่ ายตามการลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ดั ง นั้ น หากเจ้ า หน้ า ที่ คนใด
ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล มากกว่า 1 ทีม และลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริงย่อมได้รับ
ค่าตอบแทนตามจานวนครั้งที่ได้ออกปฏิบัติงานจริง
ถาม

5. การเบิกจ่ายค่าอาหาร กรณีที่หมู่บ้านมีไม่ถึง ๑๐๐ คน จะทาอย่างไร สามารถเบิกเงินงบประมาณ
ได้หมด ๔,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่?
ตอบ ให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง ในอัตราไม่เกิน 40 บาท ต่อคน ต่อครั้ง เช่น ถ้าหมู่บ้านมีประชากรเป้าหมาย
ในการเข้าร่วมประชุม 80 คน สามารถเบิกค่าอาหารได้ 80 คน x 40 บาท = 3,200 บาท
ถาม

6. สามารถเกลี่ ย ค่ า ใช้ จ่ า ยหมวดค่ า อาหารส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ประชุ ม ของหมู่ บ้ า นขนาดเล็ ก ที่ มี
กลุ่มเป้า หมายมาเข้าร่ วมประชุมไม่ถึง 100 คน ไปเพิ่มให้หมู่บ้านที่มีกลุ่มเป้า หมายมาเข้าร่ วม
ประชุมเป็นจานวนมากกว่า 100 คน ได้หรือไม่
ตอบ อ าเภอสามารถพิ จ ารณาถั ว จ่ า ย ค่ า ใช้ จ่ า ยหมวดค่ า อาหาร ที่ เ หลื อ จ่ า ยจากหมู่ บ้ า นขนาดเล็ ก ที่ มี
กลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมประชุมไม่ถึง 100 คน ไปให้ หมู่บ้านที่มีกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมประชุมเป็น
จ านวนมากกว่ า 100 คน ได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของพื้น ที่ แต่ทั้ง นี้ต้อ งคานึงถึ ง
งบประมาณเหลือจ่ายในรายการค่าอาหารที่อาเภอได้รับจัดสรรในแต่ละครั้ง

๔
ถาม

7. ในกรณี ที่ ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชนใดไม่ มี ก ารประกอบเลี้ ย งอาหารส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มเวที ป ระชาคม
จะสามารถเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายการอื่นได้หรือไม่
ตอบ หากข้อเท็จจริงไม่มีการประกอบเลี้ยงอาหาร สาหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ย่อมไม่สามารถนาไปเบิก
ค่าใช้จ่ายรายการอื่นได้ ทั้งนี้ ขอให้นายอาเภอกาชับผู้รับผิดชอบให้ดาเนินการเป็นไปตามข้อเท็จจริง
และระเบียบของทางราชการ
ถาม 8. งบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ครั้งที่ 1 จะใช้งบประมาณจากแหล่งไหน
ตอบ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ข อเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
พ.ศ. 2561 ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน จั ด สรรให้ จั ง หวั ด เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงพื้ น ที่ ข อง
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ครั้งที่ 1
ถาม

9. หากกรณีจังหวัดมีจานวนหมู่บ้าน/ชุมชน รวมกันมากกว่าจานวนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล ในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 ส่วนกลางจะมีการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมหรือไม่
ตอบ การจัดสรรงบประมาณตามจ านวนหมู่บ้านที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ และ
ยังคงมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองท้องที่ และตามจานวนชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งถูกต้องตามระเบียบของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและไม่มีผู้ใหญ่บ้าน
ถาม

10. จะมีงบประมาณที่จะสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่ที่ได้จาก
เวทีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน หรือไม่
ตอบ กระทรวงมหาดไทยได้ เ สนอของบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกาหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ให้หมู่บ้าน/ชุมชน ประมาณ 200,000 บาท
นอกจากนี้แล้ว สานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ยังได้ของบประมาณสนับสนุน
ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วย
ถาม

11. หลังจากที่ได้ปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมแล้ว หากมีปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหาเป็นจานวนมาก และเกี่ยวข้องกับหลายพื้นที่ หลายหน่วยงาน จะมีแนวทาง
จัดทาโครงการและชี้แจงชาวบ้านอย่างไร
ตอบ ให้ ทีม ขับ เคลื่ อนฯ ระดับ ตาบล รวบรวมปัญ หา/ความต้ องการเสนอให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ย วข้องรับไป
พิจารณา เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอ หรือให้จังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด
หรือเสนอคาของบประมาณไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง
--------------------------------------------ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 21.00 น.

