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สรุปประเด็นการประชุมกระทรวงมหาดไทยสําหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2555
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น.
************************

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) ได้มอบข้อสั่งการ/เน้นย้ําให้แก่ผู้บริหาร/ ผู้ว่าราชการจังหวัด
และข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ สรุปประเด็นสําคัญได้ ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้ยึดแนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการโดยเน้นย้ํา
บทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นลักษณะผู้ว่า CEO ต้องบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการทุกหน่วยงาน
ในพื้นที่ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
2. การดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
2.1 “การเตรียมตัวรับภัยธรรมชาติ” มอบให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อม
ในส่วนของจังหวัดให้ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาทของจังหวัดโดยให้เป็นในเชิงรุก
2.2 “การจํานําข้าว” ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกํากับดูแลโดยให้ทางนายอําเภอเป็นผู้ปฏิบัติในระดับท้องที่
เก็บข้อมูลลงทะเบียนที่ดิน/ที่นา ประเภทนาปี/นาปรัง และจัดทําปฏิทินการทํานาปี/ นาปรังของแต่ละจังหวัดเป็น
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ
2.3 “การบริหารจัดการน้ํา” จังหวัด/ท้องถิ่นต้องมีความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยให้เชื่อมโยงกับระบบ Logistic ทางน้ําด้วย
2.4 “การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด” ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการงานทั้งในระดับจังหวัด
ท้องที่ท้องถิ่น ตํารวจ ต้องบูรณาการงานเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2.5 “การพัฒนาเด็กปฐมวัย” ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการดูแลและพัฒนาเด็กโดย
เริ่มทําตั้งแต่ฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเข้าถึงทุกพื้นที่
2.6 การทําลายแหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุม และให้ความสําคัญในการดูแลเยาวชน
2.7 การจัดการที่ดิน ต้องสํารวจทุกพื้นที่ เพื่อแยกพื้นที่ไปจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ประชาชน
2.8 OTOP ให้จังหวัดสํารวจสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดทําศูนย์ OTOP ของจังหวัด เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการแสดง/จําหน่ายสินค้า เกิดการกระจายสินค้าและเปิดโอกาสให้แก่ผู้ค้ารายใหม่
2.9 การกระจายอํานาจการบริหาร/งบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังชนบท
3. การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่/จังหวัด โดยให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในพื้นที่/จังหวัด เพื่อสั่งการให้จังหวัดดําเนินการและรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุชาติ ลายน้ําเงิน)
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุชาติ ลายน้ําเงิน) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของผู้ว่าราชการจังหวัดในรูปแบบผู้ว่า CEO และเสนอแนะการแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบในการเพิ่มอํานาจผู้ว่าราชการ
จังหวัดสั่งการในการบริหารราชการจังหวัด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ม อบข้ อราชการ/นโยบายการปฏิ บัติราชการให้แก่ผู้ บริหาร/ผู้ว่าราชการจั งหวั ดและ
ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ โดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
๑. การปฏิบัติราชการขอให้ยึดตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย คือ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” โดยให้ผู้บริหาร
ดําเนินการตามหลักการบริหาร 4 ด้าน คือ
1.1 การบริหารบุคคล (MAN) การพัฒนาบุคลากร การดูแลสุขภาพและสร้างขวัญกําลังใจของข้าราชการ
1.2 การบริหารงบประมาณ (Money) การเตรียมจัดทํางบประมาณและเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกําหนด
1.3 การบริหารอุปกรณ์และข้อมูล (Material) การจัดทําฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ และ
จังหวัดเพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหาร และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศเป็นศูนย์กลางข้อมูล
1.4 การบริหารจัดการ (Management) การบริหารราชการให้ยึดความถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ
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2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ผลงานที่ดําเนินการแล้ว/งานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว/งานที่
อยู่ระหว่างดําเนินการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ทราบ
3. ขอให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดําเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 และ
รายงานผลการดําเนินงานด้วย
4. การธํารงรักษาซึ่งสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) โดยเน้นการ “ปฏิบัติบูชา”
5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบูรณาการกับทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่
6. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการตามภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ดังนี้
6.1 การกําหนดตําแหน่งการพัฒนา (positioning) ของจังหวัดว่าต้องการให้พื้นที่นั้นมีศักยภาพโดดเด่น
ในเรื่องใดและกําหนดระดับ (Scale degree) ของศักยภาพ/ขีดความสามารถในการพัฒนา
6.2 เร่งสํารวจและจัดทําข้อมูลเส้นทางคมนาคมขนส่งหลัก/เส้นทางรองที่ชํารุด และกําหนดพิกัดเส้นทางที่
เชื่อมโยงการขนส่ง/การท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง
6.3 สํารวจข้อมูลปริมาณการเข้า-ออกของรถ/สินค้า บริการ และปริมาณคน บริเวณด่านชายแดนของ
ประเทศพร้อมคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ให้ทุกจังหวัดดําเนินการโดยเร่งด่วนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประภาศ บุญยินดี)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประภาศ บุญยินดี) ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผู้ค้ารายย่อยในชุมชนและนําผู้ติดยาเสพติดมาบําบัด โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสํารวจชุมชน/หมู่บ้าน อําเภอละอย่างน้อย 1 แห่ง ที่ยังมีการค้า/การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด และส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2555 ทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ อํานวยการบริ หารจั ดการและมอบหมายนายอํ าเภอเป็ นผู้ รั บผิดชอบในการปฏิ บัติ ซึ่งมี ระยะเวลา
ดําเนินการ 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2555- 31 ม.ค. 2556 พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติงานในชุมชนนั้นๆ มีเจ้าหน้าที่
ประจํา 24 ชั่วโมง พร้อมเบอร์ที่ติดต่อได้ทันที
2. ขอความร่วมมือข้าราชการทุกท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปราบปรามโดยตรง ให้ทําหน้าที่ในการป้อง
ปรามโดยเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐ สังเกตความเคลื่อนไหวภายในพื้นที่ หากมีข้อสังเกต/สิ่งผิดสังเกต/ ผู้ต้องสงสัย ให้แจ้ง
ข้อมูลให้ทางหน่วยงานราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) ชี้แจงแนวทางการเตรียมสู่ประชาอาเซียนโดยมุ่งเน้นในเรื่อง
“การศึกษา”และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาเซียนศึกษา โดยขอให้จังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา เปิดการเรียน/การสอนหลักสูตร “ASEAN STUDIES” โดยเน้นการสอนภาษาอังกฤษ
หรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งจัดตั้ง one stop service for ASEAN education center สําหรับการ
แก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวัลลภ พริ้งพงษ์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวัลลภ พริ้งพงษ์) ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและประชาสัมพันธ์ “งานมหกรรม
๗ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว” โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมทั้งจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ของศูนย์ศิลปาชีพ ๙๐๔
๒. กําหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๗ และ๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน
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๓. การจัดงานเป็นรูปแบบการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวลักษณะเบญจวิถี คือ ๑) การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ และสุขภาพอนามัยของครัวเรือน ๒) พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) เสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น 4) สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) การสร้างสรรค์การจัดการสิ่งแวดล้อม
ขอความร่วมมือจังหวัดสนับสนุนการจัดงาน เช่น จัดหาภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว หัวข้อการ ทรงงาน/การ
เสด็จในพื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในระหว่างปี 2553-2555 และภาพความสําเร็จของสมาชิก
โครงการที่ดําเนินการตามแนวทางพระราชดําริ พร้อมทั้งสนับสนุนมวลชนที่มีกําลังซื้อเข้าชมงานหรือจัดหาสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ของชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อจําหน่าย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก) กําชับการดําเนินงานใน ๓ ประเด็น คือ
1. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและพื้นที่ของจังหวัด
เพื่อรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบ
2. การจั ด ทํ า แผนที่ ที่ ดิ น ของประเทศไทย โดยบู ร ณาการทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี ก ารจั ด ทํ า แผนที่ เพื่ อ จั ด ทํ า
ฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันพร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในด้านต่างๆ
3. กําชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (งบ ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายต่ํากว่าร้อยละ ๗๕

กรมการปกครอง

อธิบดีกรมการปกครอง (นายชวน ศิรินันท์พร) ได้ชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติราชการและข้อราชการที่สําคัญ ดังนี้
1. กรมการปกครองพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัดในการปฏิบัติงานในพื้นที่
2. ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดในการชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกั บร่างพระราชบัญ ญัติลั กษณะปกครองท้องที่ เรื่ องที่มาของการเข้าสู่ตําแหน่งและระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งของกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งกําชับให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองซึ่งเป็นกลไก
ของรัฐในการทํางานเพื่อประชาชนในพื้นที่จึงไม่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียกร้องใดๆ ในเรื่องนี้
3. ขอความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาคดําเนินการจัดทําแผนเพื่อเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น
4. เน้นย้ําให้ทุกจังหวัด/อําเภอ ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ตามโครงการ “อําเภอใสสะอาด”

กรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) ได้นําเสนอโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน 2 โครงการ คือ
1. กองทุนเพิ่มบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนกองทุนดังกล่าว
โดยเมื่ออนุมัติโครงการและโอนเงินให้สมาชิกภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 แล้วให้ดําเนินการตามแนวทางที่
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดไว้
2. หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP และให้แต่ละจังหวัดตั้งเป้าหมายยอดจําหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นอีก 20%

กรมที่ดิน
อธิบดีกรมที่ดิน (นายบุญเชิด คิดเห็น) ชี้แจงโครงการ/กิจกรรมทีส่ ําคัญของกรมที่ดิน ดังนี้
1. โครงการ/กิจกรรมศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องเป็นระบบ โดยมีข้อมูล
ประมาณ 32 ล้านแปลง มอบหมายให้สํานักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบและแก้ไขทะเบียนที่ดินและบันทึกข้อมูล
2. กิจกรรมการนําเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ กรมที่ดิน ให้อยู่ในรูป
ฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เป็นมาตรฐานสําหรับใช้ในการจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิด
ความชัดเจน

๔

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ ให้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจป้องกันอุทกภัย เป็นภารกิจในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
โดยยุทธศาสตร์ที่สําคัญ คือ 1) การใช้น้ําอย่างฉลาด 2) การกระจายน้ําอย่างเสมอภาคและทั่วถึง และ 3) ลําดับ
ความสําคัญการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศน์
2. การสํารวจข้อมูลจํานวน อปพร. เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กรมบัญชีกลางพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ อปพร.
3. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเทศกาลสําคัญ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ) ชี้แจงภารกิจและการดําเนินการเกี่ยวกับผังเมือง ดังนี้
1. ด้านผังเมือง
1.1 กรณีผังเมืองหมดอายุ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
1.2 ปรับปรุงกระบวนงานวางผังเมือง โดยเน้นการเพิ่มการประชุมบอร์ด
1.3 เพิ่มเลเยอร์การปรับปรุงพื้นที่
2. พัฒนาเมือง เน้นการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยหากจังหวัดหรือท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในการ
ดําเนินการให้แจ้งมายังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
3. ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองกําลังตรวจสอบอาคารภาครัฐ เช่น ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอําเภอ
ซึ่งมีการกําหนดมาตรการดูแลประจําปี ระยะกลางและระยะยาว
4. ด้านบริการด้านช่าง คือ จังหวัด/ท้องถิ่นสามารถขอรับการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์จาก ยผ. ได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี) ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
1. สนับสนุนท้องถิ่นในการนํานโยบายที่สําคัญของรัฐบาลไปดําเนินการ
2. ดูแลการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่ายของท้องถิ่น
3. กํากับดูแลรักษาความสะอาดของท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอําเภอ

ฝ่ายเลขานุการทีป่ ระชุม (สนผ.สป.)

เลขานุการการประชุม (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) ได้กําชับทุกหน่วยงานดําเนินการ ดังนี้
1. การดําเนินงานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงมหาดไทยได้
ดําเนินการแจ้งให้จังหวัดทราบ และขอให้จังหวัดแจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ทราบเพื่อดําเนินการ
2. เร่ งรั ดให้ จั งหวั ดสํ ารวจข้ อมู ลตามภารกิ จที่ นายกรั ฐมนตรี มอบหมายจากการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ
(Workshop) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม ASEAN โดยส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2555
******************************

