สรุปขอสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒
รวมกับ
กระทรวงพาณิชยและกระทรวงคมนาคม
วันศุกรที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย
************************
นายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
นายโสภณ ซารัมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และผูบริหารระดับสูงของทั้ง ๓ กระทรวงเขาประชุมรวมกัน
โดยรัฐมนตรีทั้ง ๓ ทาน ไดมอบนโยบายและเนนย้ําแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อใหผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจของทั้ง ๓ กระทรวงและผูวาราชการจังหวัดรับทราบและนําไปปฏิบตั ิ ดังนี้
เรื่อง
• ขอสั่งการของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายชวรัตน ชาญวีรกูล)

รายละเอียด

การมอบหมาย

- การประชุมรวมกันของ ๓ กระทรวงครั้งนี้สืบเนื่องจาก - จังหวัดทุกจังหวัด
๑. การประชุมกระทรวงมหาดไทย
แนวคิดวากระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานเริ่มตนในการ
รวมกับกระทรวงพาณิชย
ทํางานของรัฐบาลและมีเครือขายการทํางานเขาถึงทุกหมูบาน
และกระทรวงคมนาคม
ชุ ม ชนและครั ว เรื อ น ดั ง นั้ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายใดๆ
ของรัฐบาลหากผานกลไกหรือการมีสวนรวมของกระทรวง
มหาดไทย ก็เชื่อไดวานโยบายดังกลาวนั้นจะสัมฤทธิ์ผล
ไดอยา งรวดเร็วและผูว าราชการจั งหวัดถือวาเปนตัว แทน
ของรั ฐ บาลที่ ต อ งรั บ เอานโยบายจากทั้ ง คณะรั ฐ มนตรี
และกระทรวงตางๆ นําไปสูการปฏิบัติ ดังนั้นหากมีการบูรณาการ
ในขอสั่งการตามนโยบายรวมกันในระดับกระทรวงจะทําใหจังหวัด
มีแนวทางชัดเจนในการปฏิบัติ ทั้งนี้ใหทุกจังหวัดและหัวหนา
สวนราชการในระดับจังหวัดของทั้ง ๓ กระทรวงนํารูปแบบ
การบูร ณาการการดําเนินงานรว มกั นไปปฏิบัติในพื้น ที่
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป

๒
เรื่อง

รายละเอียด

การมอบหมาย

๒. ขอบคุณเจาหนาที่ทุกฝาย
ที่สนับสนุนการจัดงาน
“OTOP ช็อปชวยชาติ”
OTOP Midyear 2009

- ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนและผูวาราชการจังหวัด - จังหวัดทุกจังหวัด
ทุ ก จั ง หวั ด รวมทั้ ง ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด งาน “OTOP - กรมการพัฒนาชุมชน
ช็ อ ปช ว ยชาติ ” OTOP Midyear 2009 ที่ มี ส ว นช ว ย
สนับสนุนการจัดงาน ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง
และสามารถสร า งรายได แ ก ชุ ม ชนกว า ๗๐๐ ล า นบาท
จากความสําเร็จดังกลาวไดนําเรียนตอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความ
เห็นชอบการจัดงาน OTOP City ในชวงเดือนธันวาคม
เปนชวงเทศกาลตอนรับปใหม ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
รับทราบและเห็น ชอบในหลักการ ในการดําเนินการมอบ
กรมการพัฒนาชุมชนประสานสํานักงบประมาณในเรื่องงบประมาณ
ในการจัดงาน ในสวนภูมิภาคใหจังหวัดทุกจังหวัดประสาน
กลุม OTOP ในพื้นที่เพื่อคัดเลือกสินคาจากกลุมที่มีผลงาน
ดี เ ด น และเตรี ย มสิ น ค า ที่ จ ะนํา มาจํา หน า ยในงานให มี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับเทศกาลปใหม

๓. การปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติเพื่อเสริมสราง
ความสมานฉันท

- ใหทุกจังหวัดรณรงคสรางความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน - จังหวัดทุกจังหวัด
ในเรื่องการกระทําที่เปนการหมิ่นเหมตอการสรางความระคายเคือง
เบื้องพระยุคลบาท ซึ่งเปนสิ่งที่คนไทยทุกคนยอมรับไมได
สังคมไทยในวันนี้เปนสังคมแบบพหุนิยม เปนสังคมแหงความ
หลากหลายทั้งดานความคิด ความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต แมเราจะมีความคิดเห็นที่แตกตางกันแตเรา
ตองเรียนรูที่จะอยูรวมกัน เคารพสิทธิเสรีภาพและยอมรับ
ความแตกต า งของกั น และกั น เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ
คนไทยทุกคนมีพอมีแมพระองคเดียวกัน คือ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
หากพวกเราทุกคนคิดถึงพระองคท านบานเมืองคงสงบ
รมเย็นกวานี้

๓
เรื่อง

รายละเอียด

การมอบหมาย

๔. การปองกันและบรรเทา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการรณรงคปองกัน
ควบคุมแกไขสถานการณ
การระบาดของไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม ชนิดA
(H1N1) ระยะที่ ๒

- การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติในชวง - จังหวัดทุกจังหวัด
ปลายฤดูฝนเขาสูตนฤดูหนาว นอกเหนือจากหยอมความกด - กรมปองกันและบรรเทา
อากาศต่ําซึ่งทําใหประเทศไทยมีฝนตกชุกแลว ทุกปที่ผานมา สาธารณภัย
มักจะมีพายุดีเปรสชั่นพัดเขาสูประเทศไทย ใหทุกจังหวัดระวัง
ปองกันติดตามสถานการณและแจงเตือนใหประชาชนไดรับทราบ
อยางทันตอเหตุการณ รวมทั้ ง ในเรื่ อ งการบรรเทาฟ น ฟู
ให ค วามช ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ป ระสบภั ย ให ดํา เนิ น การ
อยางรวดเร็ว มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขไดคาดการณในเรื่อง
การระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดA (H1N1)
ซึ่งจะมีวงจรการระบาดระยะที่ ๒ ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๒
ซึ่งหากควบคุมปองกันไมไดการระบาดจะมีรุนแรงมากกวา
ในชวงระยะที่ ๑ ทั้งนี้ใหทุกจังหวัดรณรงคปอ งกันการระบาด
ของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดA (H1N1) อยางเขมงวด

๕. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
“แมของแผนดิน
แมทั้งประเทศ”
ปลูกตนไมครบ
๗๗ แสนตน

- กระทรวงมหาดไทยเปดโครงการเฉลิมพระเกียรติ - จังหวัดทุกจังหวัด
“แมของแผนดิน แมทั้งประเทศ ปลูกตนไมครบ ๗๗ แสนตน”
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่จังหวัดลพบุรีและไดมีโอกาส
เดินทางไปรวมโครงการที่จังหวัดสุรินทรและจังหวัดนครพนม
สําหรับจังหวัดอื่นๆ ใหดําเนินการอยางตอเนื่องและรายงาน
ผลการดําเนินงานใหกระทรวงทราบทุกเดือน

๖. การเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

- ใหทุกจังหวัดและทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ - จังหวัดทุกจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหเปนไปตามเปาหมาย - ทุกหนวยงานในสังกัด
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใหเบิกจายงบประมาณทั้งหมด กระทรวงมหาดไทย
ไมนอยกวารอยละ ๙๔ และเบิกจายงบลงทุนไมนอยกวา
รอยละ ๗๔ และใหตรวจสอบงบประมาณที่ ยั ง มิ ไ ด เ บิ ก จ า ย
เพื่อขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในการกันเงินเหลื่อมป
อยาใหมีการสงคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากเปนการแสดง

๔
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ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริหารงบประมาณของกระทรวง

การมอบหมาย

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ตามที่ รั ฐ บาลได ม อบหมายให ก ระทรวงมหาดไทย
๗. การปองกันและปราบปราม
เปน เจ าภาพหลัก ในการป องกันและปราบปรามยาเสพติด - กรมการปกครอง
ยาเสพติด
ทั้งนี้เพื่อเปนการเสริมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายปกครอง
และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการตั้งดานหรือตรวจคนสารเสพติดในบุคคล ยานพาหนะ
ตลอดจนสถานที่ตา งๆ กระทรวงมหาดไทยไดจัด ส ง
เครื่องตรวจสารเสพติดไปยังจังหวัด อําเภอชายแดนและพืน้ ที่
เปาหมายการแพรระบาดของยาเสพติดตามบัญชีของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสามารถมี
หลักฐานมาดําเนินคดีกับผูกระทําผิดไดอยางถูกตอง โดยให
กรมการปกครองประชาสัม พันธใหม วลชนรับ ทราบและ
รวมชมการจําลองสถานการณจริงในการใชเครื่องมือดังกลาว
ในการตรวจหาสารเสพติ ด ในสถานการณ ท่ี แ ตกต า งกั น
โดยในป ๒๕๕๓ จะผลักดันนโยบายดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดใหเปนนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อแกไขและลดปญหาดังกลาวใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม
• ขอสั่งการของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงพาณิชย
(นางพรทิวา นาคาศัย)
๑. การประกันรายไดพืชผล
ทางการเกษตร

- ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประกันรายไดพืชผลการเกษตร - จังหวัดทุกจังหวัด
โดยเฉพาะมาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาสินคา ขอความ
รวมมือใหจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
๑) ติดตามภาวะการผลิตและการคาของจังหวัด
อยางใกลชิดและตอเนื่อง
๒) ตรวจสอบพฤติกรรมการซื้อขายของผูป ระกอบการ
ไมใหเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรตลอดจนดูแลใหความเปนธรรม
แกเกษตรกร

๕
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๓) ใหกํากับดูแลและดําเนินการตามมาตรการของรัฐในการ
รับประกันราคาพืชผลการเกษตรเพื่อใหรายไดตกถึงมือเกษตรกร

การมอบหมาย

- ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ - จังหวัดทุกจังหวัด
๒. การดําเนินการเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากขอตกลง AFTA มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการยกเลิกมาตรการ
กีดกันที่มิใชภาษีสําหรับสินคาภายใตพันธกรณี AFTA ใหเสร็จ
เรียบรอยภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ เพื่อใหเปนไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กระทรวงพาณิชยขอความรวมมือ
ใหจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
๑) ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานระดับจังหวัด
ที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานกอนการ
เปดตลาดที่จะมีผลในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ โดยจะได
สั่งการหนวยงานของกระทรวงพาณิชยในจังหวัดใหประสาน
หนวยปฏิบัติการตอไป
๒) สรางความเขาใจใหขาราชการและประชาชนในทองถิ่น
โดยเฉพาะเกษตรกรและกลุมอาชีพที่เกีย่ วของกับสินคาเกษตร
ในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบดังกลาว
๓. การติดตามสถานการณ
ราคาสินคา

- กระทรวงพาณิชยไดกําหนดนโยบายการดูแลราคาสินคา - จังหวัดทุกจังหวัด
ภายใตกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ (๑)
โดยไดดําเนินการติดตามสถานการณราคาและปริมาณสินคา
เกษตรที่สําคัญและดําเนินการมาตรการแทรกแซงราคาสินคา
ควบคูกบั การดูแลราคาสินคาที่เปนวัตถุดิบในการเพาะปลูกใหอยู
ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีอีกหลายมาตรการในการดูแล
แกไขปญหาแกประชาชนในเรื่องราคาสินคาอุปโภคบริโภคใหมีการ
กําหนดราคาอยางยุตธิ รรมและสะทอนตนทุนการผลิตที่แทจริง
โดยกระทรวงกระทรวงพาณิชยไดสั่งการใหหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงพาณิชยทุกจังหวัดติดตามสถานการณ
ความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งสินคาเกษตร
และสินคาที่มีความจําเปนตอการครองชีพอยางใกลชิด ทั้งนี้
ขอความรวมมือใหจังหวัดทุกจังหวัดเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหประชาชนใหการสนับสนุนขอมูลราคาสินคาที่แทจริง

๖
เรื่อง

รายละเอียด

การมอบหมาย

๔. การพัฒนาการคาชายแดน

- กระทรวงพาณิชยใหความสําคัญตอการดําเนินยุทธศาสตร - จังหวัดทุกจังหวัด
การคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก ประเทศมาเลเซีย
พมา ลาว กัมพูชา และจีนตอนใต เพื่อขยายตลาดการคา
การลงทุนในประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในพื้นที่บูรณาการการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ เพื่อสงเสริมการคาชายแดนและการลงทุนของไทย
ในประเทศเพือ่ นบานและบูรณาการความรวมมือของหนวยงาน
ภาครั ฐและเอกชนเพื่อ สร า งเอกภาพและกําหนดทิศ ทาง
การทํางานรว มกันและจังหวัดใดที่มีพื้นทีต่ ดิ แนวชายแดน
หากพบเหตุการณการคาขายตามแนวชายแดนที่ผิดปรกติ
ใหสงขอมูลใหกระทรวงพาณิชย ทางโทรสารหมายเลข
๐๒-๕๔๗-๕๒๖๖

๕. การสงเสริมการสงออก
ของผลิตภัณฑ
ของจังหวัดตางๆ

- ตามที่กระทรวงพาณิชยมีโยบายกําหนดยุทธศาสตร - จังหวัดทุกจังหวัด
การเชื่อมโยงการคาภายในประเทศสูตลาดตางประเทศ
และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผลในระยะเวลาสั้น
ตลอดจนผลักดันมูลคาการสงออกของประเทศ จึงไดดําเนินการ
ตามแนวคิด Local to Global เพื่อนําสินคาและบริการที่มี
ศักยภาพของทองถิ่นใหพรอมที่จะสงออกไปจําหนายในตางประเทศ
ทั้งนี้กระทรวงพาณิชยขอความรวมมือใหจงั หวัดทุกจังหวัด
สงเสริมสินคาที่มีศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนผูประกอบการ
ที่ มี ค วามพร อ มส ง สิ น ค า ไปขยายตลาดต า งประเทศ
โดยกระทรวงพาณิชยไดสั่งการใหสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ประสานการดําเนินการกับหอการคาจังหวัดในการดําเนินการ
ตามแผนงาน Local to Global ของทุกภาคแลว

• ขอสั่งการของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคม
(นายโสภณ ซารัมย)

๗
เรื่อง
๑. การดําเนินการ
โครงการถนนไรฝุน

รายละเอียด
การมอบหมาย
- ตามที่กระทรวงคมนาคมไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการ - จังหวัดทุกจังหวัด
ถนนไรฝุน ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งเปนโครงการลงทุน - กรมทางหลวงชนบท
ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ (๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)
เปนจํานวนเงินกวา ๑๔,๐๐๐ ลาน โดยมอบใหกรมทางหลวงชนบท
ดําเนินการใหแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนระยะทาง
๓,๒๔๖ กิโลเมตร กระจายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมขอความรวมมือจังหวัดทุกจังหวัด
ที่มีโครงการถนนไรฝุนในพื้นที่ใหเรงหาผูรับจางที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนและใหควบคุมดูแลการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน
ตามที่กรมทางหลวงชนบทกําหนดไว

๒. การสํารวจและจัดทํา
ระบบโครงขายถนนไรฝุน
ทั่วประเทศ

- การสานตอการดําเนินการโครงการถนนไรฝุนที่มีอยู - จังหวัดทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ โดยในสวนของกระทรงคมนาคมมีหนวยงาน - กรมสงเสริมการปกครอง
รับผิดชอบ ๒ หนวย คือ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ทองถิน่
และมีบางสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย - กรมทางหลวง , กรมทางหลวง
ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีความมุงมั่นในการ ชนบท (กระทรวงคมนาคม)
จัดทําระบบโครงขายถนนไรฝุนทั่วประเทศ โดยขอความรวมมือ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในแตละกลุมจังหวัดและทําการ
สํารวจถนนไรฝนุ ทัว่ ประเทศ รวมทั้งจัดทําแผนทีว่ าถนนเสนทางไหน
อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด มีการดําเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดใดบาง เพื่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได
โดยประชาชนที่ ส นใจสามารถเป ด ดู ไ ด ใ นเว็ บ ไซต ข อง
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ในการดําเนินการ
ตองอาศัยความรวมมือของทัง้ ๒ กระทรวง เพื่อใหการจัดทํา
ระบบโครงขายถนนไรฝุนทั่วประเทศสามารถดําเนินการได
อยางเปนรูปธรรม

๓. การจัดรถโมบายใหบริการ
ทําใบอนุญาตขับรถ
แกประชาชน

- กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนสงทางบกไดจัดรถโมบาย - จังหวัดทุกจังหวัด

ใหบริการทําใบอนุญาตขับรถ ซึ่งหากประชาชนสามารถสอบ - กรมการขนสงทางบก
กระทรวงคมนาคม
ผานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิก็จะรับอนุญาตขับรถไดทันที
ทั้งนี้ หากจังหวัดใดมีความประสงคนํารถโมบายใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่ใหประสานการดําเนินงานกับขนสงจังหวัด

๘
เรื่อง

๔. การใหความรูเรื่องเทคนิค
การกอสรางถนน
ของกรมทางหลวงชนบท
แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายละเอียด
เพื่ออํานวยความสะดวกแก ประชาชนในพื้นที่หางไกล

การมอบหมาย

- กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบทไดจัดทีมงาน

- จังหวัดทุกจังหวัด
วิทยากรใหความรูเรื่องเทคนิคการกอสรางถนน โดยมีอุปกรณ - กรมสงเสริมการปกครอง
เครื่องมือในการกอสรางและเอกสารความรูประกอบการบรรยาย
ทองถิ่น
ทั้งนี้ หากจังหวัดหรือองคกรสวนปกครองสวนทองถิ่นแหงใด
มีความประสงคใหทีมงานวิทยากรเดินทางไปใหความรู
แกเจาหนาที่ใหประสานการดําเนินงานกับกรมทางหลวงชนบท
เพื่อจะไดเผยแพรความรูแกเจาหนาที่และประชาชนที่สนใจ

• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายบุญจง วงศไตรรัตน)
๑. การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

- ตามที่ไดเดินทางไปรวมประชุม “โครงการประชุมติดตาม - จังหวัดทุกจังหวัด
กํากับดูแลการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ” - กรมการปกครอง
ที่จังหวัดเชียงรายและไดสั่งการในที่ประชุมแลวนั้น ใหจังหวัด - กรมสงเสริมการปกครอง
ทุกจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นบูรณาการการดําเนินงาน ทองถิ่น
กับหนวยงานที่เกี่ยวของทําการตรวจสอบในพื้นที่เกี่ยวกับ
ผูเสพและผู คายาเสพติด โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการเพือ่ จะไดรับการประกาศเปนหมูบ านสีขาวปลอดยาเสพติด
ใหทุกจังหวัดดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง

๒. การดูแลรักษา

- ใหจังหวัดทุกจังหวัดและทุกหนวยงานทําความเขาใจกับ - จังหวัดทุกจังหวัด
ประชาชนในเหตุการณการชุมนุมวาการชุมนุมเปนสิทธิเสรีภาพ - จังหวัดนครราชสีมา
ของประชาชน แตตองไมขัดตอกฎหมายโดยใหยึดประเทศชาติ - กรุงเทพมหานคร
เปนสําคัญและขอเปนกําลังใจใหผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งมีกลุมผูชุมนุมเดินทางเขามาในพื้นที่เปนจํานวนมาก
โดยใหดูแลประชาชนและควบคุมสถานการณอยาใหเกิด
ความรุนแรง สํา หรั บ กรุ ง เทพมหานครให ป ระชาสั ม พั น ธ
ใหประชาชนในสวนภูมิภาคเขาใจวา การประกาศพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่

ความสงบเรียบรอย
ในเหตุการณการชุมนุม
ของประชาชน

๙
เรื่อง

รายละเอียด
เขตดุสิตมิไดมีเหตุการณความวุนวาย แตเพื่อเปนการดูแล
การชุมนุมใหเกิดความสงบเรียบรอย
นอกจากนี้ใหทุกจังหวัดดําเนินการโครงการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ เพื่อสรางความสมานฉันทของคนในชาติ
และโครงการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน”
อยางเขมขนและตอเนื่อง

การมอบหมาย

• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงคมนาคม
(นายประจักษ แกลวกลาหาญ)
๑. โครงการฝกอบรมใหเปน
นักขับรถมืออาชีพ

- กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนสงทางบกดําเนินการ - จังหวัดทุกจังหวัด
โครงการฝกอบรมนักขับรถมืออาชีพใหแกประชาชน โดยมี - กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
ผูผานการอบรมแลวกวา ๒,๐๐๐ คน และไดรับใบอนุญาต
ขับรถเรียบรอยแลว ทั้งนี้ขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ หากมี
ความตองการพนักงานขับรถที่เปนนักขับรถมืออาชีพก็จะ
สามารถชวยเหลือประชาชนใหมีงานทําและมีความปลอดภัย
เนื่องจากเปนผูที่ผานการฝกอบรมจากกรมการขนสงทางบก
เรียบรอยแลว

- ตามที่ มีประชาชนร องเรี ยนกรณี ทางตัด ของรถไฟ - จังหวัดทุกจังหวัด
๒. การใหความปลอดภัยแก
ประชาชนในเรื่องการเดินทาง ที่ไมมีแผงกั้นในพื้นที่จังหวัดตางๆ กระทรวงคมนาคมขอความ
รวมมือใหจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการจัดใหมแี ผงกั้นตามความ
ทางรถไฟ
เหมาะสมหรือจัดทําแผนการดําเนินงานในการแกไขปญหา
ดังกลาวสงใหกระทรวงคมนาคม โดยจะไดมอบใหการรถไฟ
แหงประเทศไทยดําเนินการแกไขปญหาเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตของประชาชน
- ตามที่มี ประชาชนเข า อยูอาศัย และทําการค าขาย
- จังหวัดทุกจังหวัด
๓. การปองกันและแกไขปญหา
ในที่ดิน ของของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนจํานวนมาก
ยาเสพติดในชุมชน
และสรางความเดือดรอนใหแกประชาชน ในเรื่องนี้ใหจังหวัด
ที่อาศัยอยูในที่ดิน
ของการรถไฟแหงประเทศไทย ทุกจังหวัดตรวจสอบ กวดขันดูแลโดยเฉพาะการปองกันและ

๑๐
เรื่อง

รายละเอียด
แกไขปญหายาเสพติดในชุมชนดังกลาว

การมอบหมาย

- ตามที่ไดเดินทางไปตรวจสอบโครงการถนนไรฝุนในพื้นที่ - จังหวัดทุกจังหวัด
๔. การนําประชาชนขามเขต
แนวชายแดนเพื่อเลนการพนัน จังหวัดตางๆ พบวามีกระบวนการนําประชาชนขามเขตแนว
ชายแดนเพื่อเลนการพนันในบอนคาสิโน โดยเฉพาะตามแนว
ในบอนคาสิโน
ชายแดนที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย , จังหวัดมุกดาหาร
และอีกหลายจังหวัดที่มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานทีม่ ี
บอนคาสิโน โดยนําประชาชนจํานวนมากขามเขตแนวชายแดน
ไปเลนการพนันแลวนํากลับเขาเขตประเทศไทยในเวลากลางคืน
ในเรื่ องนี้ข อความรวมมือใหจั งหวัด ทุ ก จังหวัด ที่มีพื้น ที่
ติดเขตแนวชายแดนกวดขันดูแลเปนพิเศษ เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงคมนาคม
(นายเกื้อกูล ดานชัยวิจิตร)
๑. การกําจัดผักตบชวา
ในแมน้ําลําคลอง

- ใหจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการกําจัดผักตบชวาในแมน้ํา - จังหวัดทุกจังหวัด
ลําคลอง ที่ปจ จุบันมีเปนจํานวนมากและกีดขวางการจราจร - กรมการขนสงทางน้ํา
ทางน้ํา โดยการดําเนินการที่ผานมาไดรบั ความรวมมือเปนอยางดี (กระทรวงคมนาคม)
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ให
หนวยงานที่เกีย่ วของหาทางแกไขปญหาในระยะยาวเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทางและขนสงทางน้ํา

๒. การนําดินจากการขุดลอกรองน้าํ
- ใหจังหวัดทุกจังหวัดดูแลเรื่องการขุดลอกรองน้ํา โดยให - จังหวัดทุกจังหวัด
ไปใชเพื่อสาธารณประโยชน
นําดินจากการขุดลอกรองน้ําในพื้นที่ไปใชเพื่อสาธารณประโยชน

เชน บริจาคใหวัดหรือโรงเรียน ซึ่งจะเปนประโยชนแกประชาชน
ในพื้นที่
• ขอสั่งการของ
ปลัดกระทรวงพาณิชย
(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ )

๑๑
เรื่อง
๑. การดําเนินการเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากขอตกลง AFTA

รายละเอียด
การมอบหมาย
- ตามที่ใหมีการดําเนินการยกเลิกมาตรการกีดกันที่มิใช - จังหวัดทุกจังหวัด
ภาษีสําหรับสินคาภายใตพันธกรณี AFTA ใหเสร็จเรียบรอย
ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ตามมติคณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพื่อใหการคาในกลุมอาเซียน
เปนไปโดยเสรี ในสวนของกระทรวงพาณิชยไดสั่งการใหหนวยงาน
ในสังกัดเตรียมความพรอมโดยจะไดประสานงานการดําเนินงาน
กับจังหวัดตอไป

๒. การสนับสนุนผูประกอบการ
และสงเสริมการสงออก
ผลิตภัณฑของจังหวัดตางๆ

- การดําเนินการตามแนวคิด Local to Global เพื่อนําสินคา - จังหวัดทุกจังหวัด
และบริการที่มีศักยภาพของทองถิ่นและพรอมที่จะสงออกนําไป
จําหนายในตลาดตางประเทศ โดยกระทรวงพาณิชยข อความ
รวมมือใหจังหวัดทุกจังหวัดทําความเขาใจกับผูประกอบการ
ในพื้นที่วาสถานการณการคาของโลกขณะนี้เริ่มปรับตัวดีขึ้น
และจังหวัดพรอมที่จะสนับสนุนผูประกอบการที่มีความพรอม
ในการผลิ ต และส ง สิ น ค า ไปจํา หน า ยในตลาดตางประเทศ

๓. การพัฒนายานการคา
ในพื้นที่จังหวัดตางๆ

- กระทรวงพาณิชยขอความรวมมือจังหวัดทุกจังหวัด - จังหวัดทุกจังหวัด
ในการพัฒนายานการคาของจังหวัดซึ่งเปนการสงเสริมการคา
ภายในประเทศและมีผลตอการพัฒนา SME ในพื้นที่ รวมทั้ง
เปนการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดดวย

๔. การติดตามขอมูลเศรษฐกิจ
และสถานการณการคา
ในประเทศตางๆ

- ตามที่สภาพเศรษฐกิจสถานการณการคาในประเทศตางๆ - จังหวัดทุกจังหวัด
ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การติดตามขอมูล
ขาวสารดานเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศมีความจําเปน
ตองมีความรวดเร็วและถูกตอง กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการ
Electronic Board แสดงขอมูลเศรษฐกิจและสถานการณการคา
ในประเทศตางประเทศทั่วโลก โดยใหสํานักงานพาณิชย
จังหวัดทุกจังหวัดเปนศูนยกลางการดําเนินการ ทั้งนี้ขอความ
รวมมือใหทุกจังหวัดใหความสําคัญในการติดตามขอมูล
ขาวสารทางเศรษฐกิจจาก Electronic Board เพื่อจะไดรับ
ขอมูลที่ถูกตองทันเหตุการณ

๑๒
เรื่อง

รายละเอียด

การมอบหมาย

• ขอสั่งการของ
อธิบดีกรมทางหลวง
(นายสุพจน ทรัพยลอม)
สั่งการแทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
๑. การจัดระบบการขนสง
สินคาในประเทศ

๒. การปองกันและดูแล

ความปลอดภัยทางถนน

๓. การสงเสริมเสนทาง
ทองเที่ยวทางน้ํา

- ตามที่ระบบการขนสงสินคาภายในประเทศ ซึ่งมีการ - จังหวัดทุกจังหวัด
ดําเนินการทัง้ ทางบก ทางน้ําและทางอากาศ ยังไมมีรูปแบบที่เปน
เอกภาพทําใหอัตราคาขนสงสินคามีราคาสูงและราคาสินคา
มีราคาสูงตามไปดวย โดยหากสามารถบริหารจัดการระบบ
การขนสงสิน คาภาคเอกชนและพั ฒนาการขนสงทางน้ํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะทําใหอตั ราคาขนสงสินคาลดลงได
ทั้งนี้ ขอความรวมมือจังหวัดทุกจังหวัดชวยดูแลการขนสง
สินคาภายในประเทศและบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ก็จะเกิดประโยชนแกเกษตรกร
และประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
- ในเรื่องความปลอดภัยทางถนนซึ่งมีสถิติการสูญเสียชีวิต

- จังหวัดทุกจังหวัด

และทรัพยสินในแตละปเปนจํานวนมาก ในการแกไขปญหา
ใหเนนการใหความรูแกประชาชนรวมทั้งเด็กและเยาวชน
ในสถานศึ ก ษาในเรื่ อ งการป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย บนท อ งถนน
โดยกระทรวงคมนาคมขอความรวมมือจังหวัดทุกจังหวัด
ใหรายงานขอมูลและประเด็นปญหาในพื้นที่แกหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดเพื่อจะไดแกไข
ปญหาใหประชาชนตอไป
- ตามที่กระทรวงคมนาคม เปนหนวยงานดูแลรับผิดชอบ

การคมนาคมทางน้ํา ซึ่งหากสามารถเปดเปนเสนทางทองเที่ยว
ทางน้ําไดโดยใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนา
เสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว ก็จะทําใหประชาชนมีรายไดและ

- จังหวัดทุกจังหวัด

๑๓
เรื่อง

รายละเอียด
เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น

การมอบหมาย

• ขอสั่งการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายวิชัย ศรีขวัญ)
๑. การรักษาความสงบเรียบรอย
ในเหตุการณการชุมนุม
ทางการเมือง

- ใหทกุ จังหวัดเตรียมพรอมในเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอย - จังหวัดทุกจังหวัด
ในเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๒
กันยายน ๒๕๕๒ โดยใหประสานการดําเนินงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและดําเนินการ ดังนี้
๑) ดําเนินการมาตรการทางการขาวเชิงลึก เพื่อติดตาม
ความเคลื่อนไหวของกลุมมวลชนในพื้นที่อยางใกลชิดและรายงาน
ใหกระทรวงทราบทุกระยะ
๒) ชี้แจงประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ใหเกิด
ความเขาใจในสถานการณและความสงบเรียบรอยที่จะสงผล
ตอความสามัคคีของคนในชาติและการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
๓) ปรับระดับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ใหเปนไปอยางเขมงวดและรัดกุม โดยเฉพาะศาลากลางจังหวัด
และสถานที่สําคัญควบคูไปกับการรักษาความสงบเรียบรอย
ในพื้นที่
๔) กรณีปรากฏการชุมนุมที่มีการกระทําผิดกฎหมาย
ใหมีการบันทึกภาพสถานการณ ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการตามกฎหมายตอไป

๒. การเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณประจําป
๒๕๕๒

- ใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไป
ตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดไว ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ คือ
รอยละ ๙๔ โดยกระทรวงมหาดไทยมีย อดการเบิกจา ย
รอยละ ๖๒.๘๔ (ขอมูล ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒) ใหทุกหนวยงาน
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

๑๔
เรื่อง

๓. การทบทวนและพัฒนา
โครงสราง พันธกิจ
และยุ ท ธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

การมอบหมาย

- กระทรวงมหาดไทยจะจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อทบทวน - ทุกหนวยงานในสังกัด
โครงสราง พันธกิจและยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ กระทรวงมหาดไทย
๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ โดยไดเชิญสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และผูวาราชการจังหวัดที่เกษียณอายุราชการ เขารวมประชุม

(วันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)

สวนนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันศุกรที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒

