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สรุปขอสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย
************************
นายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่
๑/๒๕๕๒ ไดมอบนโยบายและเนนย้ําแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อใหผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
และผูวาราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้
เรื่อง
• ขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

๑. นายชํานิ บูชาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ
๑. แนะนําขาราชการฝาย
การเมืองของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
๒. นางคมคาย อุดรพิมพ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชวยวาการ
ที่ไดรับการแตงตั้งตามมติ ครม.
กระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศไตรรัตน)
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
๓. นายเกรียงยศ สุดลาภา ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชวยวาการ
และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒
กระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)
๔. นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ เลขานุการรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
๕. นายสุริ ยะ รวมพั ฒ นา ผูชว ยเลขานุการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศไตรรัตน)
๖. นายสุกิ จ กอ งธรนิน ทร ผูชวยเลขานุก าร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)

การมอบหมาย

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

๒
เรื่อง
๒. “โครงการหนวยบําบัดทุกข
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชน”

รายละเอียด
- ใหทุกจังหวัดจัดรณรงค “โครงการหนวยบําบัดทุกข
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” พรอมกันทั่วประเทศ
ในวันศุกรที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยให เนน ๔ เรื่อง
ดังนี้
๑. ใชหลัก Citizen Center คือ ยึดประชาชนเปน
หลัก โดยการจัดงานจะจัดสถานที่ใด จัดในชวงเวลาใด และ
จัดกิจกรรมใด ใหดูความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนสามารถ
มาใชบริการของสวนราชการไดอยางทั่วถึงมากที่สุด
๒. ใชหลัก One Stop Service คือ ลักษณะ
กิจกรรมตองมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน
เพื่อใหตอเนื่องจบสิ้นในครั้งเดียว และใหประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด
- ใหทุกจังหวัดเชิญหนวยงานอื่นๆ มารวมดําเนินการเชน
กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรฯ สถาบันการศึกษา
ตาง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน เปนตน
๓. ตองมีหลักการความสมานฉันท คือ ควรมี
กิจกรรมที่ประชาชน ภาคเอกชน ภาคราชการ สามารถ
เขามีสวนรวมกันใหเกิดความสามัคคี เชนกิจกรรม
สันทนาการ กิจกรรมกีฬามหาสนุก เปนตน
๔. ตองมีความเปนประชานิยม คือ เปนเรื่องที่
ประชาชนสนใจหรือไดรับประโยชน โดยใหบริเวณงาน
มีรานธงฟาราคาถูก มีบริการฟรีของหนวยงานตางๆ
ใหขอความรวมมือรานคา องคกรการกุศลใหไปแจก
ของรวมกับทางจังหวัด
ใหทุกจังหวัดจัด “โครงการหนวยบําบัดทุกข
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” อยางนอยเดือนละ
๑ ครัง้ และจังหวัดใดมีความตองการใหผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวงมหาดไทย เขารวมเปด โครงการใหทํา
หนังสือแจงกระทรวงทราบ

การมอบหมาย
- จังหวัดทุกจังหวัด

๓
เรื่อง
๓. มาตรการปองกัน
การเกิดอัคคีภัยในสถานบันเทิง

รายละเอียด
- ใหทุกจังหวัดกวดขัน และดําเนินการอยางจริงจัง
ในเรื่องการปองกันการเกิดอัคคีภัยในสถานบันเทิง
กระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการใหจังหวัดกําหนด
มาตรการในการปองกันมิใหเกิด เหตุการณดัง กล าว
ขึ้นอีก และไดมีคําสั่งแตง ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ดําเนินการตรวจสอบสถานบริการ ซึ่งเปนกลุมเสี่ยง
ต อ ความปลอดภั ย โดยมอบรั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศไตรรัตน)
ดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ยกเวน
ในพื้นที่จังหวัดภาคใตไดมอบ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) ดูแล

การมอบหมาย
- จังหวัดทุกจังหวัด

๔. การดําเนินการตามนโยบาย
ปกปองสถาบัน สรางความ
สมานฉันทของคนในชาติ

- ใหทุกจังหวัดติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่มีลักษณะการกระทําผิดกฎหมายกระทบตอสถาบัน
หรือตอความสงบเรียบรอย
ในสวนกลางไดจัดตั้งศูนยเ ฉพาะกิ จ เฝ า ระวั ง และ
ติ ด ตามข อ มู ล ข า วสารกระทรวงมหาดไทย โดยให
รายงานกระทรวงทราบทุกเดือน หรือทันทีที่มีการกระทํา
ผิดกฎหมาย
ในสวนภูมิภาคใหกวดขัน เฝาระวังสื่อทองถิ่นและ
สรางความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนในพื้นที่

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

- ตามที่ไดมอบนโยบายไปเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

๕. การขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย

และคณะทํางานไดจัดทําเปนแผนที่ยุทธศาสตร ซึ่งมีทั้ง
กระบวนงาน แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และเปาหมาย
ในระยะเวลา ๓ ป (๒๕๕๒ - ๒๕๕๔)
- ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและจังหวัดทุกจังหวัด
รวมขับเคลื่อนผลักดันแผนที่ยุทธศาสตร ใหสามารถ
แปลงไปสูการปฏิบัตอิ ยางเปนรูปธรรม และจะใชแผนที่
ยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการกํากับและติดตามการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงานตอไป

๔
เรื่อง
๖. การเตรียมความพรอม
สถานการณสาธารณภัย
ประเภทตาง ๆ

๗. การมอบหมายการปฏิบัติงานแก
ผูวาราชการจังหวัด

รายละเอียด
- ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่ชวยประชาชนที่ประสบภัย
หนาวในพื้นที่ ๔๙ จังหวัด
ใหทุกจังหวัดเตรียมความพรอมรับสถานการณ
สาธารณภัยประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะภัยแลงที่กําลังจะ
มาถึง ใหเตรียมการสํารวจ ซอมแซม หรือเตรียมวัสดุ
อุปกรณไวเพื่อใหทันตอเหตุการณ โดยใหกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมซักซอมการดําเนินการ
และหากมีระเบียบหรือขอกฎหมายใดเปนปญหาอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือประชาชน
ใหเสนอแกไขหรือยกเวนระเบียบนั้น

การมอบหมาย
- จังหวัดทุกจังหวัด
- กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

- จังหวัดเชียงใหม ใหกวดขัน ดูแลเรื่องความสามัคคี

- จังหวัดเชียงใหม

สมานฉันทของประชาชนในพื้นที่
- จังหวัดสงขลา ใหดูแลเรื่องความปลอดภัยของ

- จังหวัดสงขลา

ประชาชนและความสงบเรียบรอย โดยเฉพาะในพื้นที่
๔ อําเภอ (อําเภอนาทวี สะบายอย จะนะ เทพา)
- อุบลราชธานี ใหกวดขัน ดูแลเรื่องความสามัคคี

- จังหวัดอุบลราชธานี

สมานฉันทของประชาชนในพื้นที่
• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายบุญจง วงศไตรรัตน)
๑. “โครงการหนวยบําบัดทุกข
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชน”

- ใหทุกจังหวัดรวมรณรงค “โครงการหนวยบําบัดทุกข

บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” ใหดําเนินการแบบ
เขาถึงประชาชน โดยบูรณาการทุกหนวยงานในจังหวัด
ออกใหบริการประชาชน โดยเฉพาะการรับรูแ ละรวบรวม
ปญหาของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเตรียมการใหสามารถ
แกไขปญหาไดทันเหตุการณ

- จังหวัดทุกจังหวัด

๕
เรื่อง
๒. การสรางหลักประกันรายได
แกผูสูงอายุ

รายละเอียด
- รัฐบาลมีนโยบายชวยเหลือจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ
ที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป (นับถึ ง ๓๑ มีน าคม ๒๕๕๒)
เดือนละ ๕๐๐ บาท ยกเวนผูท ี่ไดรับบํานาญอยูแลว โดย
ใชงบประมาณ ๙,๐๐๐ ลานบาท คาดวาจะสามารถเบิก
จ ายเงินงบประมาณไดในเดือนเมษายน
ใหทุกจังหวัดเตรียมจัดทําทะเบียนผูสูงอายุในพื้นที่
โดยจัดเปนกิจกรรมหนึ่งในการดําเนินการ “โครงการ
หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน”

การมอบหมาย
- จังหวัดทุกจังหวัด
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

๓. การปองกัน
การเกิดอัคคีภัยในสถานบันเทิง

- ใหทุกจังหวัดดูแลและกวดขัน เรื่องการปองกันการ

- จังหวัดทุกจังหวัด
- จังหวัดทองเที่ยว

๔. การชุมนุมประทวงของ
ประชาชน

เกิดอัคคีภัยในสถานบันเทิงอยางจริงจัง โดยเฉพาะจังหวัด
ทองเที่ยว ใหดําเนินการอยางเขมงวด โดยเชิญผูประกอบการ
สถานบริการมาทําความเขาใจ ตักเตือน รวมทั้ ง ให
ตรวจคน สถานบริก ารในช วงกลางคืน นอกจากนี้
หนวยงานที่รับผิดชอบใหศึกษาพระราชบัญญัติสถาน
บริการ , พระราชบัญญัติควบคุมอาคารสถานที่ และ
กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ หากพบวาทําผิดกฎหมายให
ดํา เนิ น การทั น ที
-ใหทุกจังหวัด ดําเนินการในเรื่องการชุมนุมประทวง
ของประชาชน ดังนี้
๑) กรณีการชุมนุมเนื่องจากการแตกแยกทาง
ความคิด ใหฝายปกครองในพื้นที่ เชน ใหนายอําเภอ
กํานัน ผูใหญบาน เรงทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่
ใหปรับความคิด หันหนาเขาหากัน เพื่อสรางความสามัคคี
๒) กรณีการชุมนุมเนื่องจากความเดือดรอนของ
ประชาชน เชน เรื่องภัยแลงใหดูแลใหทั่วถึงและเปนธรรม
หากเปนเรื่องพืชผลเกษตรตกต่ํา ใหรวมรับฟงปญหาแลว
รายงานกระทรวงทราบ เพื่อสามารถแกไขปญหาไดทัน
เหตุการณ

- จังหวัดทุกจังหวัด

๖
เรื่อง
• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายถาวร เสนเนียม)
๑. การปรับปรุงแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ (Reshape)

๒. การปองกันการเกิดอัคคีภัย
ในสถานบันเทิง

รายละเอียด

- การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape) เปนการ
ดําเนินการเพื่อนําไปสูการออกเอกสารสิทธิ์แกประชาชน และ
แกไขปญหาการบุกรุกทีด่ ินของรัฐ เดิมกําหนดดำเนินการ
เสร็จในป ๒๕๕๑ และไดขยายระยะเวลาการดําเนินการ
เปนป ๒๕๕๒ ขณะนี้มี ๕ จังหวัดที่ดําเนินการเสร็จแลว
คือ จังหวัดนครพนม , ตราด , เลย , ชัยนาท ,หนองบัวลําภู
และมี ๑๖ จั ง หวั ด ที่ อ ยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด คือ จังหวัดกําแพงเพชร ,
ลพบุรี , กระบี่ , ยโสธร , ประจวบคีรีขันธ , ชัยภูมิ ,
บุรีรัมย , นครนายก , สระแกว , สงขลา , พังงา , ราชบุรี
สระบุรี , แมฮองสอน , จันทบุรี และสตูล
- ใหทั้ง ๑๖ จังหวัด เรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ หากมีปญ
 หาอุปสรรคในการ
ดําเนินการ ใหแจงกระทรวงทราบ
- ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จะมีการจัดประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการปองกันการเกิด
อัคคีภัยในสถานบันเทิง โดยเชิญผูวาราชการจังหวัด
๑๔ จังหวัดภาคใต และสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวม
ประชุ ม และได จั ด ทํา เอกสารประกอบการประชุ ม
เปนคูมือปฏิบตั ิการเพื่อใชในการตรวจราชการของผูที่มี
หนาที่ในการกํากับ ดูแล สถานบริการในพื้นที่จังหวัด
ภาคใต เพื่อจะไดนําไปใชประโยชนในการตรวจราชการ
ในพื้นที่ตอไป

การมอบหมาย

- จังหวัดกําแพงเพชร ลพบุรี
กระบี่ ยโสธร ประจวบคีรีขันธ
ชัยภูมิ บุรีรั ม ย นครนายก
สระแกว สงขลา พังงา ราชบุรี
สระบุรี แมฮองสอน จันทบุรี สตูล

- จังหวัดกระบี่ , พังงา , ภูเก็ต
ระนอง , สุราษฎรธานี , ตรัง
พัทลุง , สงขลา , นราธิวาส ,
ปตตานี , ชุ มพร , ยะลา
นครศรีธรรมราช , สตูล

๗
เรื่อง
รายละเอียด
๓. งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
- ใหกรุงเทพมหานคร เรงประสานการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
ของกทม.
ของกรุงเทพมหานคร
• ขอสั่งการของปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายวิชัย ศรีขวัญ)
๑. การขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ขอ
- ใหทุกหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพ
ของกระทรวงมหาดไทย
หลัก เจ าภาพรวม ในแต ละประเด็นยุ ทธศาสตร
ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ดํา เนิ น โครงการ
กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ กระบวนงานทีว่ างไว โดยให
มี ๓ เรื่องหลัก คือ โครงการที่เร็ว (Quick win) ให
ประชาชนไดรับประโยชนในทันที โครงการนํารองที่เปน
พื้นฐาน (Flagship) และโครงการที่เปนโครงการดีเดน
(Best practice) โดยจะทําการติดตามประเมินผลทุก
๓ เดือน ใหรายงานครั้งแรกในเดือนมีนาคม มิถุนายน
กันยายน และธันวาคม ตามลําดับ
๒. การชุมนุมประทวงของ
ประชาชน

- ใหทุกจังหวัดที่มีการชุมนุมประทวงเนื่องจากความ
เดือดรอนของประชาชน ใหดแู ล เอาใจใส รวมรับฟง
และแกไขปญหาของประชาชน รวมทั้งใหจัดทําปฏิทิน
ในรอบปวามีภัยเรื่ อ งใดเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ บ า ง เพื่ อ นํา
มาจั ด ทํา แผนรองรั บ สถานการณสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ในรอบปของจังหวัด
- การชุมนุมที่ทองสนามหลวง กระทรวงมหาดไทย ไดเปด
ศูนยปฏิบัตกิ าร (ศปก.มท.) โดยทุกหนวยงานและจังหวัด
สามารถประสานการดําเนินงานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

การมอบหมาย
- กรุงเทพมหานคร

- ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

สวนนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒

๘

