สรุปขอสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย
************************
นายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ ไดมอบนโยบายและเนนย้ําแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อใหผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจและผูวาราชการจังหวัดรับทราบและนําไปปฏิบัติ ดังนี้
เรื่อง
• ขอสั่งการของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายชวรัตน ชาญวีรกูล)

รายละเอียด

๑. แนะนําขาราชการ
และผูบริหารระดับสูง
ที่ไดรบั การเลื่อนตําแหนง
และยายมาดํารงตําแหนงใหม

๑. นายมานิต วัฒนเสน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. นายภาณุ อุทัยรัตน ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฝายกิจการพิเศษ
๓. นายขวัญชัย วงศนิติกร ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
๔. นายประชา เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
รักษาราชการแทนผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๕. นายมงคล สุระสัจจะ ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๖. นายไพรัตน สกลพันธ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

การมอบหมาย

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

๒
เรื่อง
๒. การปกปองสถาบัน
เพื่อสรางความสมานฉันท
ของคนในชาติ

รายละเอียด
การมอบหมาย
- ขอบคุณจังหวัดทุกจังหวัดที่ไดอํานวยความสะดวก - จังหวัดทุกจังหวัด
จั ด สถานที่ ใ ห ป ระชาชนได ร ว มกั น ลงนามถวายพระพร - กรมการปกครอง
แดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เพื่อใหพระองค - กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
ไดทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั้ ง นี้ เ มื่ อ วั น ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ไดนําคณะผูวาราชการจังหวัดรวมลงนาม
ถวายพระพรและนําสงสมุดลงนามถวายพระพรของประชาชน
จากจังหวัดตางๆ ใหแกผูแทนสํานักพระราชวังแลว และไดทราบวา
พระองคทานทรงมีพระพลานามัยดีขึ้นใกลจะหายเปนปกติแลว
ซึ่งเปนเรือ่ งที่สรางความปลื้มปตใิ หแกคนไทยทุกคน และคิดวา
ยังมีประชาชนอีกเปนจํานวนมากที่มีความประสงคจะรวม
ลงนามถวายพระพรแดพระองคทานแตอาจจะอาศัยอยูใน
พื้นที่หางไกลทําใหเกิดความไมสะดวก ในเรื่องนี้ใหจังหวัด
ทุกจังหวัดอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนทั้งในระดับตําบล
และหมูบ าน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหประสานการดําเนินงาน
กับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมดใหเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมนี้ดวย และใหรายงานจํานวนผูมารวม
ลงนามถวายพระพรใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย เพื่อที่
จะไดรวบรวมนําสงใหสํานักพระราชวังทูลเกลาถวายฯ ตอไป

๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
“แมของแผนดิน
แมทั้งประเทศ”
ปลูกตนไมครบ
๗๗ แสนตน

- จังหวัดทุกจังหวัด
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ “แมของแผนดิน แมทงั้
ประเทศ” ปลูกตนไมครบ ๗๗ แสนตน เปนโครงการหนึ่ง
ในนโยบายปกปองสถาบันเพื่อสรางความสมานฉันทของคน
ในชาติ และเมื่อเดือนกันยายนที่ผานมาไดมีโอกาสเดินทางไป
รวมเปดโครงการที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดระยอง ทั้งนี้
ขอขอบคุณผูวาราชการทั้ง ๒ จังหวัดและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ที่ไดรวมกันจัดกิจกรรมนี้ โดยทราบจากการรายงานในเบื้องตนวา
ไดมีการปลูกตนไมยืนตนไปแลวในพื้นที่ ๒๗ จังหวัด จํานวน
๑,๓๐๐,๐๐๐ ตน คิดเปนประมาณรอยละ ๑๘ ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย
ที่กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไวมาก ใหจังหวัดทุกจังหวัด
เรงปลูกตนไมในชวงฤดูฝนซึ่งจะทําใหตนไมโตเร็ว เพื่อให
บรรลุ เ ป า หมายให เ ร็ ว ที่ สุ ด โดยให ดํา เนิ น การโครงการ

๓
เรื่อง

๔. การปองกันและบรรเทา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

รายละเอียด
เฉลิมพระเกียรติ “แมของแผนดิน แมทั้งประเทศ” ปลูกตนไม
ครบ ๗๗ แสนตน ไปพร อมกับ โครงการปกปอ งสถาบัน
เพื่ อ สร า งความสมานฉั น ท ข องคนในชาติ แ ละรายงาน
ผลการดําเนินงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อรวบรวม
เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป

การมอบหมาย

- จังหวัดทุกจังหวัด
- สืบเนื่องจากการเกิดสถานการณพายุกิสนา ซึ่งไดมี
ขอสั่งการไปแลวเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และไดมี - กรมปองกันและบรรเทา
โอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนและติดตามสถานการณ สาธารณภัย
อุทกภัย และการใหความชวยเหลือที่จังหวัดชัยนาทและ
จังหวัดอางทอง ซึ่งผูวาราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัดไดรายงาน
สถานการณ การเตรียมความพรอมและการชวยเหลือประชาชน
นอกจากนี้ไดมีโอกาสเดินทางไปตรวจดูระดับน้ําเขื่อนเจาพระยา
จังหวัดชัยนาท ไดทราบวาเขื่อนยังระบายน้ําไดในระดับ
ที่ ป ลอดภั ย และเขื่ อ นต า ง ๆ ที่ อ ยู เ หนื อ ลํา น้ํา เจ า พระยา
ยังสามารถรองรับปริมาณน้ําฝนไดอีกจํานวนหนึ่ง หากไมมี
ฝนตกลงมาอยางหนักมากจนผิดปกตินาจะไมเกิดอุทกภัย
ในจังหวัดลุมน้ําภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
ให จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ประสานการดํา เนิ น การกั บ
กรมชลประทานและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่ กําหนดวิธีบริหาร
จัดการน้ําที่ดีที่สุดเกิดผลกระทบนอยที่สุด หากจะเกิดน้ําทวม
ขอใหเปนกรณีสุดวิสัยที่มีฝนตกมากจนเกินกวาความจุของ
เขื่อนทุกเขื่อนและแหลงน้ําทุกแหลงน้ําในพื้นที่และไมสามารถ
ระบายน้ําลงสูทะเลได อยาใหเกิดน้ําทวมเพราะปญหาจากการ
บริหารจัดการน้ําที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งในแตละปเรามักจะเกิดภัย
จากน้ํา ๒ แบบ พู ด แบบชาวบ า นคื อ ภั ย ล น และภั ย แล ง
ทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดภัยทั้ง ๒ แบบนอยที่สุด ปญหาหนึ่ง
ในการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนคือ
ไดรับงบประมาณนอยมาก ซึ่งจะไดนําปญหาดังกลาวเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อหาทางแกไขตอไป

๔
เรื่อง

รายละเอียด
นอกจากนี้ ใ ห จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ประชาสั ม พั น ธ
ใหประชาชนไดรับทราบสถานการณ เกิ ดขึ้นจริงในพื้ นที่
เพื่อลดความวิตกกังวลรวมทั้งใหประชาชนไดทราบวิธีการบริหาร
จัดการน้ําของจังหวัด รูถึงวิธีการแจงเตือนภัย การชวยเหลือตนเอง
เบื้องตนและแนวทางการติดตอกับหนวยชวยเหลือบรรเทาทุกข
ของทางราชการในทั น ที ท่ี เ กิ ด ภั ย โดยให ป ระชาสั ม พั น ธ
ผานสื่อทุกสื่อตลอดจนถึงกํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารและสมาชิก
สภาท อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง ถื อ เป น การประชาสั ม พั น ธ
แบบเคาะประตูบาน เพื่อใหเกิดการเตรียมพรอมในทุกครัวเรือน
ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยไดใหไวอยาง
เคร ง ครั ด และให ค วามสํา คั ญ ในการเตรี ย มความพร อ ม
ของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจของจังหวัด ในการดําเนินการ
ใหมอบรองผูวาราชการจังหวัดเฝาระวังอยางใกลชิดตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
โดยจัดเตรียมเจาหนาที่ เครื่องมือเครือ่ งจักร วัสดุอุปกรณ อาหาร
เครือ่ งดืม่ และยารักษาโรค พรอมทั้งตรวจสอบสิ่งของบรรเทาทุกข
ที่จะแจกจายใหแกประชาชนดวยความรอบคอบระมัดระวัง
และถึงแมวาสถานการณอุทกภัยในหลายจังหวัดเริ่มคลี่คลายแลว
แตยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ใหทกุ จังหวัดเฝาระวังและติดตาม
สถานการณอยางตอเนื่อง โดยกระทรวงมหาดไทยไดแบง
พื้นที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดูแลรับผิดชอบ
พื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
นายบุญจง วงศไตรรัตน ดูแลรับผิดชอบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
นายถาวร เสนเนียม ดูแลรับผิดชอบ
ภาคตะวันออกและภาคใต
ทั้งนี้ใหทุกจังหวัดที่เกิดเหตุการณภัยพิบัติในพื้นที่
รายงานสถานการณ ใหกระทรวงทราบ เพื่อ จะไดบรรเทา
ความเดือดรอนแกประชาชนไดในทันทีที่เกิดภัย

การมอบหมาย

๕
เรื่อง
๕. การเตรียมความพรอม
รับสถานการณภัยหนาว

รายละเอียด
การมอบหมาย
- ใหจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพรอมรับสถานการณภัยหนาว - จังหวัดทุกจังหวัด
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กรมปองกันและบรรเทา
ซึ่งจะมีอากาศหนาวและลมพัดแรง ใหประชาสัมพันธใหประชาชน สาธารณภัย
เตรียมตัวรับ สถานการณ โดยเฉพาะเด็ กเล็ก และคนชรา
ที่ชวยเหลือตัวเองไมไดใหเอาใจใสและดูแลเปนพิเศษ

• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายบุญจง วงศไตรรัตน)
๑. การแกไขและบรรเทา
ความเดือดรอนแกประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบจาก
พายุกิสนา

- ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ให ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไดมีโอกาสเดินทางไปเยีย่ มเยียน
ประชาชนในพื้นที่จั งหวัด ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ขอขอบคุณผูวาราชการจังหวัด
ทั้ง ๒ จังหวัด ที่ไดดูแลประชาชนเปนอยางดีทําใหประชาชนมีขวัญ
และกําลังใจดีขึ้น ซึ่งหลังจากสถานการณน้ําทวมลดลงแลวพบวา
ที่จังหวัดศรีสะเกษ มีไรนาของประชาชนประสบปญหาน้ําทวมขัง
เปนจํานวนมากและที่จังหวัดอุบลราชธานีมีสวนยางเสียหาย
จํานวนมาก ใหทั้ง ๒ จังหวัดจัดชุดเจาหนาที่เฉพาะกิจประเมิน
ความเสียหายของประชาชนในพื้นที่ เพื่อชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนแกประชาชน นอกจากนี้ยังมีถนนที่ชํารุดเสียหาย
จากภัยพิบัติใหผูวาราชการจังหวัดทั้ง ๒ จังหวัดใชงบทดรอง
ราชการจังหวัดละ ๕๐ ลาน แกไขปญหาเบื้องตนและหากตองใช
งบประมาณจํานวนมากใหประสานแขวงการทางจังหวัดแกไข
ปญหาในพื้นที่ตอไป
สําหรับที่หมูบ านจามจุรี จังหวัดนครราชสีมา มีสภาพจมน้ํา
ทั้งหมูบานมีประชาชนเดือดรอนจํานวนมาก ใหจงั หวัดเรงดําเนินการ
หาแนวทางแกไขปญหาน้ําทวมอยางเปนรูปธรรมและถาวร
ทั้งนี้ใหจังหวัดทุกจังหวัดทีป่ ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ดําเนินการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนแกประชาชน
อยางรวดเร็ว ทัว่ ถึงและทันเหตุการณ

- จังหวัดทุกจังหวัด
- จังหวัดศรีสะเกษ
- จังหวัดอุบลราชธานี
- จังหวัดนครราชสีมา
- กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๖
เรื่อง
๒. การดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอย
ในเหตุการณการชุมนุม
ของกลุม นปช.
ที่จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด
การมอบหมาย
- ตามที่ไดมีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย - จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และไดมีการชุมนุม
ของกลุม นปช. ขณะออกเยี่ยมเยียนประชาชน ในเรื่องนี้ใหจังหวัด
ทําความเขาใจกับประชาชน โดยเฉพาะผูนําการชุมนุมวาการที่มี
ความคิดเห็นแตกตางกันเปนเรื่องที่สามารถทําได แตขอให
ชุมนุมดวยความสงบ ซึ่งหากทําใหเกิดความสมานฉันทในพื้นที่
ไดผลประโยชนก็จะตกกับประชาชน และหลังจากวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๒ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชน
ที่จังหวัดอุบลราชธานีจะไดออกตรวจเยี่ยมพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อดูวายังมีเหตุการณการชุมนุมของประชาชนอยูหรือไม

• ขอสั่งการของ
รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายมานิต วัฒนเสน)
๑. การปกปองสถาบัน
เพื่อสรางความสมานฉันท
ของคนในชาติ

- ใหจังหวัดทุกจังหวัดและทุกหนวยงาน ดําเนินการ
- จังหวัดทุกจังหวัด
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องปกปองสถาบัน
เพื่อสรางความสมานฉันทของคนในชาติ โดยใหความสําคัญ
ในเรื่องนี้เปนกรณีพิเศษและใหดําเนินการเรงดวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) การรวมลงนามถวายพระพร แดองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯ เพื่อใหพระองคไดทรงหายจากพระอาการประชวร
ซึ่งปจจุบันมีรายชื่อผูรวมลงนามถวายพระพร จํานวนกวา
๘ ลานคน (ขอมูล ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒) และขอชมเชย
๕ จังหวัดทีม่ ีรายชื่อผูลงนามมากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร บุรรี ัมย
นครนายก พังงา และภูเก็ต สําหรับจังหวัดที่มผี ูลงนามนอยทีส่ ุด
๕ จังหวัด คือ จังหวัดตรัง ปตตานี นราธิวาส กาฬสินธุ และตาก
หากขอมูลรายชื่อจังหวัดที่กลาวมาไมตรงกับความเปนจริง
ใหรายงานกระทรวงทราบ และในการจัดทําสมุดลงนามถวาย
พระพรใหจัดทําใหสวยงาม โดยมี ๒ จังหวัดที่ไดจัดทําอยางดี
และสวยงามสามารถดูเปนแบบอยางได คือ จังหวัดบุรีรัมย
และขอนแกน ทั้งนี้ใหจังหวัดทุกจังหวัดเรงรณรงคใหประชาชน

๗
เรื่อง

๒. การแกไขและบรรเทา
ความเดือดรอนแกประชาชน
ที่ประสบภัยประเภทตางๆ

รายละเอียด
มารวมลงนามถวายพระพรและใหจัดสถานที่ลงนามใหเกิด
ความสะดวกแกประชาชนโดยกระจายไปใหทั่วถึงในทุกพื้นที่
๒) โครงการเฉลิมพระเกี ยรติ “แมของแผ นดิน
แมท้ังประเทศ” ปลูกตนไมครบ ๗๗ แสนตน ใหจังหวัด
ทุกจังหวัดรณรงคใหประชาชนปลูกตนใหบรรลุตามเปาหมาย
ที่วางไว โดยเริม่ โครงการตั้งแตวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ - วันที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีเปาหมายปลูกตนไมทั่วประเทศ จํานวน
๗๗ แสนตน และขอชมเชย ๖ จังหวัดที่สามารถรณรงคให
ประชาชนรวมปลูกตนไมไดจํานวนมาก คือ จังหวัดพะเยา
จันทบุรี ยโสธร รอยเอ็ด ลพบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ที่ยังไมไดรับรายงาน คือ จังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ชัยนาท ตาก นครนายก และนครปฐม ทั้งนี้ใหทุก จังหวั ด
เรงดําเนินการและรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ นอกจากนี้
มีตัวอยางการปลูกตนไมเปนอุโมงคบนถนนที่ประเทศเยอรมันนี
ซึ่งหากจังหวัดใดสามารถดําเนินการไดใหรายงานกระทรวง
มหาดไทยทราบ เพื่อจะไดประชาสัมพันธและเปนแบบอยาง
การดําเนินงานใหจังหวัดอื่นๆ

การมอบหมาย

- ตามที่เกิดเหตุภัยประเภทตางๆ ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก - จังหวัดทุกจังหวัด
เฉียงเหนือหลายจังหวัด ใหทกุ จังหวัดที่ประสบภัยเรงบรรเทา - กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ความเดือดรอนแกประชาชน ทั้งนี้ใหจังหวัดที่เกิดภัยรายแรง
ในพื้นที่และมีผลกระทบตอประชาชนใหรายงานสถานการณดวน
ตอรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่หมายเลข
โทรศัพท ๐๘๑-๓๗๓๘-๙๙๙ เพื่อจะไดหาทางแกไขปญหา
ไดทันเหตุการณ โดยเฉพาะสถานการณน้ําทวมหากเกิดในพืน้ ที่
จั ง หวั ด ใดให ร ายงานกระทรวงมหาดไทยทราบโดยด ว น
ตามหมายเลขโทรศัพทดังกลาว

- ผลการเบิกจ ายงบประมาณประจํา ป พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ผลการเบิกจายงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทยมีผลการเบิกจายในภาพรวมรอยละ ๘๕.๓๗
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยแยกเปนงบประจํารอยละ ๙๔.๕๔ งบลงทุนรอยละ ๘๑.๐๐

- จังหวัดทุกจังหวัด
- จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา
ระยอง จันทบุรี สุโขทัย
และแพร

๘
เรื่อง

๔. การแตงตั้งโฆษกจังหวัด

รายละเอียด
ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลตั้งไวคือรอยละ ๙๔ และการเบิกจาย
งบประมาณของ ๗๕ จังหวัด มีผลการเบิกจายเพียงรอยละ
๗๔.๗๖ มีจํานวน ๗ จังหวัด ที่มีผลการเบิกจายงบประมาณ
ไมถึงรอยละ ๕๐ คือ จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา ระยอง จันทบุรี
สุโขทัย และแพร ใหทั้ง ๗ จังหวัดเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ใหเปนไปตามเปาหมาย สําหรับมาตรการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณประจําป ๒๕๕๓ ยังคงมีเปาหมายการเบิกจายรอยละ ๙๔
เทากับปงบประมาณ ๒๕๕๒ และในเรื่องการจัดอบรมสัมมนา
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓

การมอบหมาย
- ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

- ดวยนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ - จังหวัดทุกจังหวัด
๑๒๓/๒๕๕๒ ลงวั น ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการโฆษกกระทรวง และสวนราชการ โดยมีโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักโฆษก
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ
และโฆษกกระทรวง ทั้ ง ฝ า ยการเมื อ งและฝ า ยประจํา
เปนกรรมการ และที่ประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง
และสวนราชการ ไดมีมติเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบ
ใหจังหวัดทุกจังหวัดแตงตั้งโฆษกจังหวัด เพื่อทําหนาที่
ใหขอมูลที่ถูกตองแกทีมงานนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไป
เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นทีจ่ ังหวัดตางๆ และสรางความเขาใจ
แกสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ใหไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ตรงกัน ทั้งนี้ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดคัดเลือกผูสมควร
ดํารงตําแหนงตามความเหมาะสม โดยใหเสนอรายชื่อให
กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันจันทรที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๒ เพื่อจะไดรวบรวมเสนอตอคณะกรรมการโฆษกกระทรวง
และสวนราชการตอไป
สวนนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒

