ข้อสั่งการ/เน้นย้ําของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑4.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย
*******************
ข้อสั่งการ/เน้นย้ํา และข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้ บริ หาร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิ สาหกิ จ ผู้ว่าราชการจังหวั ด และข้าราชการของ
กระทรวงมหาดไทย รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
ประเด็น
ข้อสั่งการ/เน้นย้ําของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

- ทุกจังหวัด

๑. ราคาสินค้าอุปโภค
บริโภคและราคาผลผลิต
การเกษตร

จากการประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น.
นายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีที่กํากับดูแลด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. สํารวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในการครองชีพโดย
เปรียบเทียบกับราคาในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 พร้อมทั้งกํากับดูแล
การปรับเพิ่ม/ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น
ไม่ให้มีการปรับเพิ่มราคาสินค้าแบบก้าวกระโดด
2. ดําเนินการกระจายสินค้าเกษตรกรโดยวิธีจับคู่จังหวัด (Matching)
เพื่อป้องกันราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา

๒. การช่วยเหลือ
เกษตรกรและแรงงาน
กรณีบริษทั สหฟาร์ม
จํากัด

กรณีบริษัท สหฟาร์ม จํากัด ได้ประกาศปิดโรงงงานที่จังหวัดลพบุรีชั่วคราว - จังหวัดลพบุรี
เนื่องจากขาดสภาพคล่อง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นศูนย์กลางใน
การให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ โดยประสานแหล่งรับซื้อไก่ทั้งในจังหวัด
ลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อรองรับในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถขายให้
บริษัท สหฟาร์ม จํากัด
2. แก้ไขปัญหาการว่างงานและดูแลสวัสดิการของแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง
พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

3. การทบทวน
ยุทธศาสตร์จังหวัด

- ทุกจังหวัด
ขอให้ทุกจังหวัดทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยใช้วิธี SWOT Analysis
ในการแก้ไขจุดอ่อน/อุปสรรค และเสริมจุดแข็ง/โอกาส เพื่อกําหนดตําแหน่ง
การพัฒนา (Positioning) ให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งจัดทําโครงการที่เป็น
Flagship ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ

ประเด็น
4. เวทีพดู จาหาทาง
ออกประเทศไทย

ประเด็นย่อย
มอบหมาย
ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน กรมการ - พช. , ปค. , สถ.
ปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ดูแลและสนับสนุนการจัด - ทุกจังหวัด
เวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทย ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 80
ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2556
และสามารถสรุปข้อคิดเห็น/แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม 2556

5. การประชาสัมพันธ์
โครงการรับจํานําข้าว
ระหว่างวันที่ 20-24
มิ.ย. 2556

ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้ดําเนินการตามที่นายกรัฐมนตรี - ทุกจังหวัด
ได้มอบนโยบายโครงการรับจํานําข้าว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประชุมชี้แจงและทําความเข้าใจถึงระเบียบ/กฎเกณฑ์
และขั้นตอนในการรับจํานําข้าวให้แก่ส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ทําให้ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรง
ทั้งนี้ ขอให้ติดตาม/ตรวจตราโรงสีและโกดังกลาง หากมีเหตุการณ์ผิดปกติ
ให้รายงานพลตํารวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง ประธานคณะทํางานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือ ฯ และรายงานกระทรวงมหาดไทย
ให้ทราบด้วย

6. การเตรียมความ
พร้อมรับมือสาธารณภัย
ในช่วงฤดูฝน

ในช่วงระยะเวลาเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งมีเหตุการณ์สาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นพายุฝน - ปภ.
ดีเปรสชั่น ดินโคลนถล่ม คลื่นลมแรง ฯลฯ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับ/ - ทุกจังหวัด
เน้ น ย้ํ า ให้ หั ว หน้ า สํ า นั ก งานป้อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบถุงยัง
ชีพให้อยู่ในสภาพที่สามารถแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้

7. ผลงานของรัฐบาล
ครบรอบ 2 ปี

1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผลงานในรอบ 2 ปี ตามที่นายกรัฐมนตรี - ทุกจังหวัด
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ทั้งที่เป็นผลงานตาม
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและผลงานที่เป็นภาพรวมของประเทศ
- ทุกหน่วยงาน
2. ให้ สนผ.สป. รวบรวมผลงานรอบ 2 ปีของส่วนราชการระดับกรม
รัฐวิสาหกิจ และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

8. การกระจายสินค้า
เกษตร

ขอให้ องค์ การตลาด พิ จารณาหาจุ ดกระจายสิ นค้ าเกษตร/ตลาดกลางใน - องค์การตลาด
บริเวณรอบกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นจุดพักสินค้าเกษตรและกระจายสินค้า
เกษตรไปยังจังหวัดต่างๆ

9. Website จังหวัด

10. การเพิม่ รายได้
ครัวเรือนทั่วประเทศ

ขอให้จังหวัดจัดทํา Website เพื่อเป็นเวทีในการหารือ/เสนอแนะของ
จังหวัด พร้อมทั้งให้นายอําเภอรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แบบ
Real time เพื่อประมวลข้อมูลรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

- ทุกจังหวัด

การสํารวจรายได้ครัวเรือน ขอให้เน้นการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของ - พช.
ครัวเรือน และการให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น กองทุนหมู่บ้าน

ประเด็น

11. การสํารวจ
ผูพ้ กิ าร

ประเด็นย่อย
กองทุน SML เป็นต้น หากการสํารวจพบว่ารายได้ครัวเรือนต่ํากว่าเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
กําหนด ขอให้อําเภอ/จังหวัดจัดทําแผนเพื่อของบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน

มอบหมาย

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับนายอําเภอ พัฒนาการอําเภอ และผู้บริหาร - ทุกจังหวัด
- สถ. , พช.
อปท. ดําเนินการ ดังนี้
- อปท.
1. สนับสนุน/ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้พิการตามระเบียบ/กฎหมาย
และสิทธิของผู้พิการ
2. สํารวจในระดับตําบล/อําเภอ เพื่อจัดทําข้อมูลจํานวนผู้พิการ/
ประเภทความพิการ และสาเหตุของความพิการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาจํานวน
ผู้พิการว่ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลหรือไม่ และเป็นสาเหตุความ
ยากจนของครัวเรือนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลในการสนับสนุน
งบประมาณ

