ข้อสั่งการ/เน้นย้ํา และข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย
*******************
ข้อสั่งการ/เน้นย้ํา และข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 7/๒๕๕๖ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานและข้าราชการ
ของกระทรวงมหาดไทย รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
ประเด็น
ข้อสั่งการ/เน้นย้ําของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

ประเด็นย่อย

๑. แนะนําข้าราชการ
การเมือง

1. นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และตําแหน่งโฆษกกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายการเมือง
2. ผศ.ประแสง มงคลศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. นางสาวเพ็ญชิสา หงส์อุปถัมภ์ชัย ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มอบหมาย

จากเหตุการณ์ชุมนุมเนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้จังหวัด - ทุกจังหวัด
๒. เหตุการณ์ชุมนุม
เนื่องจากความเดือดร้อน ที่มีเหตุการณ์การชุมนุม/มีแนวโน้มการชุมนุม และทุกจังหวัด ดําเนินการ ดังนี้
1) เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีข้อมูลของผู้นํา/แกนนํา
ของประชาชน
และเตรียมแผนรองรับสถานการณ์
2) ตั้งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ของจังหวัด โดยให้ประกอบด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด อัยการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เป็นต้น จัดตั้งเป็นทีมกรองข่าว/วิเคราะห์
ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแจ้งสถานการณ์/ความคืบหน้าให้
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะ
3) ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงทําความเข้าใจ/เจรจากับประชาชนที่เดือดร้อน
โดยใช้เหตุผลและชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
4) ขอให้เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องขยายเสียงที่มีคุณภาพและ
มีความเหมาะสม
5) บูรณาการงานกับทุกหน่วยงานในจังหวัด ทั้งส่วนราชการ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
6) มอบหมายให้นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแกนหลักในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมกับผู้นําท้องถิ่น
ตํารวจ อบจ. อบต. และ ส.ส. ในพื้นที่
7) กําชับประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
และเตรียมทีมประชาสัมพันธ์

ประเด็น
3. เวทีพดู จาหาทาง
ออกประเทศไทย

ประเด็นย่อย
มอบหมาย
1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาข้อสรุปจากการจัดเวทีพูดจาหาทางออก - ทุกจังหวัด
ประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) เสนอให้
คณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบแล้ว และผลิตเป็นเอกสารเผยแพร่จํานวน 50,000
ฉบับ เพื่อแจกจ่ายให้ทุกหน่วยงาน ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน
2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนักวิชาการอิสระ/องค์กรทุกภาคส่วน
ในจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขตามอํานาจ
หน้าที่
3. ขยายผลการจัดเวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทย โดยจัดเวทีพูดจาใน
ระดับอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขใน
ระดับพื้นที่ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

4. การป้องกันทุจริต
คอรัปชัน่

ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด จัดทํางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ - ทุกหน่วยงาน
ด้วยความระมัดระวัง รัดกุม ละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของ
- ทุกจังหวัด
กฎระเบียบทุกประการ

ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด เร่งรัดการดําเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ - ทุกหน่วยงาน
5. การดําเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายของ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ทุกจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณการจัด
การใช้จ่ายงบประมาณ
นิทรรศการ ศึกษาดูงาน และการอบรมสัมมนา ขอให้พิจารณาสถานที่จัดงาน
ในจังหวัด/พื้นที่ ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นการ
กระจายรายได้ในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก
1. ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการพัฒนาชุมชน
6. การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนต่อ กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดการ
โครงการบริหารจัดการน้าํ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการน้ําวงเงิน
วงเงิน 350,000 ล้านบาท 350,000 ล้านบาท โดยรับผิดชอบในด้านสถานที่ การดูแลผู้เข้าร่วม
และอํานวยความสะดวก
2. ขอให้จังหวัดเป้าหมายการจัดงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เตรียมความพร้อมการจัดงาน และประชาสัมพันธ์/เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ตัวแทนชุมชนลุ่มน้ํา เกษตรกร แรงงาน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน
ภาคการศึกษา ภาคราชการ และ NGOs
ทั้งนี้ รายละเอียดของจังหวัดเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงาน
ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

- ปภ. , พช. , ปค. ,
สถ.
- จังหวัดเป้าหมาย

7. โครงการรับจํานําข้าว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาหลักเกณฑ์การจํานําข้าวรอบปี
รอบปี 2556/2557
2556/2557 และเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าว รวมถึงประสาน
กับผู้นําเกษตรกร/เกษตรกร เพื่อกําหนดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวให้สอดคล้อง
กับรอบการรับจํานําตามที่รัฐบาลกําหนด

- ทุกจังหวัดที่เข้าร่วม
โครงการรับจํานําข้าว

ประเด็น
8. การตรวจราชการ
ของนายกรัฐมนตรี และ
การประชุม ครม. สัญจร

ประเด็นย่อย
การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียม
ข้อมูลของจังหวัดเชิงสถิติ/ทันต่อเหตุการณ์ โดยบรรยายสรุปในภาพรวม
ทั้งประเด็นปัญหาอุปสรรคพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข

9. การกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
(SPEC) กล้องวงจรปิด
CCTV

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เผยแพร่ คุณลักษณะ - ทุกหน่วยงาน
พื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งเป็นการกําหนคุณสมบัติเฉพาะ - ทุกจังหวัด
- ทุก อปท.
(Specification) ของระบบกล้อง CCTV เป็นมาตรฐานกลางเพื่อให้ทุก
หน่วยงานนําไปใช้ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด และ อปท. ดําเนินการ ดังนี้
- จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
- บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนในการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV)

10. Smart Province

11. การกําหนด
ตัวชี้วดั /เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

มอบหมาย
- ทุกจังหวัด

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดําเนินการโครงการจังหวัดอัจฉริยะ
ต้นแบบจังหวัดนครนายก (Smart Province) กระทรวงมหาดไทย
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย และให้จังหวัดอื่นๆ เดินทางไปศึกษาดูงาน
เพื่อเป็นเตรียมความพร้อม

- จังหวัดนครนายก
- ทุกจังหวัด

วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. 25๕๖ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้จัดประชุมรับมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
และการติดตามผลการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2556
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุม และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 2 ท่าน ร่วมมอบนโยบาย ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1) ให้ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รวบรวมข้อมูลค่าเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ จากแผนงาน/
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่กําหนดเป็นเป้าหมายในระดับจังหวัด
หรือเป้าหมายในระดับพื้นที่ และแจ้งให้ทุกจังหวัดรับทราบ
2) ให้ทุกจังหวัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัด
เพื่อรับทราบเป้าหมายภาพรวมของจังหวัดและประสานการปฏิบัติ พร้อมทั้ง
กําหนดการประเมินเป็นระยะ เพื่อทบทวนและปรับแผนงาน/โครงการ/
เป้าหมาย
3) จัดทําข้อมูลปัญหา/อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
4) กําหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดไปถึงระดับอําเภอ

- ส่วนราชการระดับ
กรม
- รัฐวิสาหกิจสังกัด มท.
- ทุกจังหวัด

ประเด็น
ประเด็นย่อย
มอบหมาย
12. การปรับปรุงศาลา 1) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบและวางระบบส่องสว่าง
- ยผ.
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งภายใน ภายนอก และโถงของศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยให้มี
- ทุกจังหวัด
ลักษณะสง่างาม มีชีวิตชีวา และเหมาะสม
สถานที่ราชการ และ
- กทม.
2) ดูแลและปรับปรุงศาลากลางจังหวัด และภูมิทัศน์โดยรอบให้เหมาะสม
ภูมิทัศน์โดยรอบ
3) ให้กรุงเทพมหานครเสริมต้นไม้บริเวณริมคลองหลอด พร้อมทั้งปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และระบบไฟส่องสว่าง
13. การจัดรูปที่ดิน
เพื่อการจัดทําผังเมือง

ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อ
- ยผ.
การจัดทําผังเมืองให้เป็นระบบที่ถูกต้อง รองรับการขยายตัวของเขตเมือง - ทุกจังหวัด
การเติบโตของประเทศ และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๔. การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

๑. ขอให้กําหนดเป้าหมาย/ขั้นตอนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ชัดเจน - ตท.
และให้กําหนดเป้าหมายในระดับจังหวัดด้วย
- จังหวัดชายแดน
๒. ให้จังหวัดที่มีด่านชายแดน พิจารณาข้อมูล
- กรุงเทพมหานคร
- การยกระดับจุดผ่อนปรน/ด่านชั่วคราว เป็นด่านชายแดนถาวร
- การขยายระยะเวลาการเปิดด่าน
- การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเศรษฐกิจชายแดน
และกําหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
๓. ให้ทุกจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูลที่ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับประเทศหรือเมืองต่างๆ รวมถึงเรื่องที่ได้บันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน โดยให้รวบรวมส่งกระทรวงมหาดไทยโดยเร็ว

๑๕. การประชาสัมพันธ์ ให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ - ทุกจังหวัด
ในระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ ตามโครงการบริหารจัดการน้ํา วงเงิน 350,000 ล้านบาท และโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน วงเงินงบประมาณ ๒ ล้านล้านบาท โดยใช้การถ่ายทอด
และระดับท้องถิ่น
ผ่านทางเคเบิลท้องถิ่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน และเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ในจังหวัด
๑๖. ตัวชี้วัด ๑.๑.๖
รายได้ครัวเรือน
(ทั้งประเทศ)เพิ่มขึ้น

๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ เป็นเจ้าภาพหลักของทุกกระทรวง - พช. , สถ.
และทุกหน่วยงานในจังหวัด ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
- ทุกจังหวัด
และกํากับดูแลตัวชี้วัดในภาพรวม
๒. บูรณาการแผนงาน/โครงการของ อปท. มาร่วมเป็นตัวชี้วัดในการเพิ่ม
รายได้ครัวเรือน

๑๗. การป้องกัน
สาธารณภัย

๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อ
- ทุกจังหวัด
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน
๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นใช้เงินทดรองราชการเพื่อป้องกันก่อนเกิดภัย

๑๘. การใช้ประโยชน์
จากที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
ของภาครัฐที่มิได้ใช้
ประโยชน์

- ยผ.
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน อาคาร
อสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจที่มิได้ใช้ประโยชน์ โดยตั้งคณะทํางาน - ทุกจังหวัด
เพื่อสํารวจและรวบรวมข้อคิดเห็น/เสนอแนะในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
จากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ

ประเด็น

ประเด็นย่อย
และภาคประชาชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดแก่ ส่ ว นรวมและมี ค วาม
สอดคล้องกับผังเมืองของจังหวัด
ทั้งนี้ ในระดับจังหวัดมอบผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพ โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเป็นเลขานุการ ในภาพรวมของประเทศมอบกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเป็นเจ้าภาพหลัก และขอให้สรุปข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

มอบหมาย

ข้อสั่งการ/ข้อเน้นย้ําของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
(นายประชา ประสพดี)
ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์/ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงนโยบาย/แนวทาง - ทุกจังหวัด
1. การประชาสัมพันธ์
การบริหารราชการและผลงานของรัฐบาล เพื่อลดกระแสการต่อต้านรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล
โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
1. ป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ โดยให้ อปท. ดูแล/ซ่อมแซมป้าย
2. หอกระจายข่าวทุกจุด เพื่อประชาสัมพันธ์ในระดับท้องที่และท้องถิ่น
2. การแอบอ้างเรียก
รับผลประโยชน์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดําเนินการเปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขัน - ทุกหน่วยงาน
บรรจุในสายงานตั้งแต่ระดับ 1-3 ทั่วประเทศ จํานวน 8,930 อัตรา
- ทุกจังหวัด
ขอให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันผ่านสื่อในระดับ
ท้องที่/ท้องถิ่น เช่น หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เป็นต้น
และให้แจ้งระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้างเรียกรับ
ผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือในการสอบแข่งขัน/บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. การออกเอกสาร
สิทธิทดี่ นิ

๑. ขอให้จังหวัดเร่งสํารวจ/รังวัด/ตรวจสอบที่ดินสาธารณะ ที่ดินสาธารณะ - ทุกจังหวัด
ที่มีการบุกรุก ที่ป่าไม้ อุทยาน ฯลฯ โดยจัดระเบียบที่ดินให้เข้าสู่ระบบ
- ทด.
๒. เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิการออกเอกสารสิทธิให้แก่ประชาชนให้มี
ที่ดินทํากิน
๓. ป้องกันและแก้ไขการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

4. การให้บริการของ
การไฟฟ้านครหลวง

- กฟน.
1. ขอให้การไฟฟ้านครหลวงเฝ้าระวัง/เตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหา
เหตุไฟฟ้าดับ โดยต้องแก้ไขเหตุไฟฟ้าดับให้เร็วที่สุด
2. กรณีประชาชนค้างชําระค่าไฟฟ้า ขอให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณา
โดยหักจากเงินประกันก่อน
3. การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขอให้ดําเนินการด้วยความรวดเร็ว และทั่วถึง
4. การรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน

ประเด็น
ข้อสั่งการ/ข้อเน้นย้ําของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
(นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)
๑. การกระตุน้
เศรษฐกิจในพืน้ ที่

ประเด็นย่อย

ให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนงาน/โครงการที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ/
กระตุ้นการใช้จ่ายในระดับพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
รักษาเสถียรภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

2. โครงการรับจํานําข้าว 1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
รับจํานําข้าว ดําเนินการประชาสัมพันธ์/ชี้แจงกับประชาชนให้ทราบถึง
รอบปี 2556/2557
หลักเกณฑ์/ระเบียบในการรับจํานําข้าว รอบปี 2556/2557
2. ให้ทุกจังหวัดมีมาตรการป้องกันการสวมสิทธิรับจํานําข้าว
3. ให้จังหวัดชายแดนเฝ้าระวังการลักลอบขนข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
3. การเพิม่ ผลผลิต
ทางการเกษตร

มอบหมาย

- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด
- ทุกจังหวัด
- จังหวัดชายแดน

- ทุกจังหวัด
ขอให้ทุกจังหวัดจัดทํามาตรการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เช่น การเลือก
สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน
โซนนิ่งเกษตรของรัฐบาล

4. การจั ด ทํ า แผ่ น พั บ ขอให้ทุกจังหวัดจัดทําแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการน้ํา - ทุกจังหวัด
ประชาสัมพันธ์
วงเงิน 350,000 ล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคม วงเงิน ๒ ล้านล้านบาท โดยให้ระบุรายละเอียดว่าจังหวัดได้รับ
จังหวัดได้รับการลงทุนด้านใด งบประมาณเท่าใด และจังหวัด/ประชาชน
ได้รับประโยชน์อะไร
5. การจัดระเบียบ
หอพัก และโรงแรม

- ทุกจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกวดขันในการจัดระเบียบหอพักและโรงแรม
ให้ดําเนินงานตามกฎเกณฑ์/ระเบียบ และสอดส่องดูแลไม่ให้เป็นแหล่งมัว่ สุม - อปท.
โดยเฉพาะหอพักและโรงแรมที่อยู่บริเวณสถานศึกษา

- ทุกจังหวัด/อําเภอ
6. นโยบายลดอบายมุข 1. ให้ทุกจังหวัด ทุกอําเภอกวดขัน/ดําเนินการตามนโยบายลดอบายมุข
สร้างสุขให้สังคม
สร้างสุขให้สังคมอย่างต่อเนื่อง และกําชับอย่าได้หลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างชื่อ
รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์
2. ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 กําหนดจัดการลงนามบันทึกข้อตกลง
(MOU) โดยเชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
จํานวน 13 กระทรวงเข้าร่วมลงนาม ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประเด็น
ข้อราชการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นย่อย
1. การดูแล/ปรับปรุงศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้
กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้านครหลวง และสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
2. ให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
3. การประชุมมอบนโยบายในวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น
ให้ส่วนราชการระดับกรม และรัฐวิสาหกิจ จัดทําข้อมูลเป้าหมายจากแผนงาน/
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่กําหนดเป็นเป้าหมายในระดับจังหวัด
และส่งข้อมูลให้สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ภายในวันที่ 4 กันยายน 2556 พร้อมรูปแบบการนําเสนอโดยสังเขป
4. ให้ทุกหน่วยงานเตรียมดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2557
และให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ ฯ
5. ในวันที่ 10-13 กันยายน 2556 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐ แผนงานการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia
Malaysia Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ให้ความสําคัญและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และจัดเตรียมข้อมูล
ความก้ าวหน้ าตามแผนงาน/โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ข องจั งหวัด ภายใต้
แผนงาน IMT-GT ที่เกี่ยวข้อง
6. กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning)
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2556-2561” ทาง www.moi.go.th
7. ให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดกําชับและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่/
ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเพื่อรับผลประโยชน์ ทั้งในเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณและการสอบแข่งขันบรรจุรับราชการ
8. ขอบคุณทุกจังหวัดที่ได้ให้ความร่วมมือในการรายงานสถานการณ์และ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และขอให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
9. ให้กองการต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงข้อมูล
“เมืองพี่เมืองน้อง” ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนําเรียนนายกรัฐมนตรี
10. ขอให้ทุกจังหวัดนําข้อมูลจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจําภูมิภาคอาเซียนกับผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
11. สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้จัดงานมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร
วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนท์
ขอเชิญข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานตามที่สมาคมฯ ได้แจ้งให้
ทราบแล้ว

มอบหมาย
- ยผ. , กฟน. ,
สป.มท.
- ทุกหน่วยงาน
- ส่วนราชการระดับ
กรม
- รัฐวิสาหกิจสังกัด มท.
- สนผ.สป.
- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด
- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด
- ทุกจังหวัด
- ตท.สป.
- ทุกจังหวัด

- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด

ประเด็น
ข้อราชการของ
รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายประภาศ บุญยินดี)

ข้อราชการของ
รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

ขอให้จังหวัดที่มีเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้อง รายงานสถานการณ์ให้
ศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านมวลชนส่วนกลาง
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะ หรือรายงานโดยตรงให้
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประภาศ บุญยินดี)

- ทุกจังหวัด

1. กระทรวงมหาดไทยได้จัดทํา “แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ
กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558”
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด รับทราบและศึกษาแนวทางการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พร้อมทั้งแปลงไปสู่การปฏิบัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้า
ส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัด ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบทั้ง 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และมอบหมายภารกิจให้
หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐาน
รากชุมชน ให้พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต/ผูป้ ระกอบการ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมสินค้า OTOP สู่สากล การบริหาร
ราชการอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ ให้เน้นเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โดยบูรณาการทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา การท่าอากาศยาน ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ
บริการอย่างมีน้ําใจไมตรีที่เป็นลักษณะเฉพาะของไทย (Thainess)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ภัยพิบัติและ
ความมั่นคงของประเทศ เน้นให้จังหวัดดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนและ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและวัฒนธรรม
อาเซียน โดยให้กองการต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ติดตาม/รวบรวมข้อมูลประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
ของจังหวัด/อปท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบ
บริหารจัดการ ขอให้มีการตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียนระดับจังหวัด โดยขอชื่นชม
จังหวัดสมุทรสาคร เชียงใหม่ มหาสารคาม ขอนแก่น นครพนม ซึ่งดําเนินการ
ได้ดี สามารถเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ให้จังหวัด
รายงานความคืบหน้าเรื่องจุดผ่านแดน เส้นทางคมนาคม Logistic ฯลฯ
ให้กระทรวงทราบเป็นระยะ

- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด

- ทุกจังหวัด

- ทุกจังหวัด
- ทุกจังหวัด
- ตท.สป.
- ทุกจังหวัด

- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด

ประเด็น

ข้อราชการของ
รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายจรินทร์ จักกะพาก)

ประเด็นย่อย
2. ให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาแบ่งแยก
ของประชาชนในสังคม และปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
กระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดําเนินการของหน่วยงาน/จังหวัด
และสรุปข้อมูลเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ

มอบหมาย
- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด

กระทรวงคมนาคม สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กําหนดให้มีการจัดนิทรรศการ/ประชุมสัมมนาโครงการบริหาร
จัดการน้ําวงเงิน 350,000 ล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคม วงเงิน ๒ ล้านล้านบาท ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 โดยกําหนดจัดงานทั่วประเทศ 12 จุด ได้แก่
จังหวัดหนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา
นครสวรรค์ เชียงใหม่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช สงขลา
ประจวบคีรีขันธ์หรือเพชรบุรี
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ตรวจสอบเนื้อหา และแนวทางการ
นําเสนอ ฯลฯ หากแล้วเสร็จกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งรายละเอียดให้
ทราบต่อไป

- จังหวัดเป้าหมาย

ข้อราชการของผูบ้ ริหาร
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
(นายชวน ศิรินันท์พร)

1. การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทําสํานวนการสอบสวน - ทุกจังหวัด
และมาตรการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ตามคําสั่ง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
เรื่อง “การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทําสํานวนการสอบสวนและ
มาตรการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา” ซึ่งทําให้เกิด
ความสับสนในแนวทางปฏิบัติระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายตํารวจ
กรมการปกครองพิจารณาแล้ว เห็นว่าคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ดังกล่าวเป็นการวางระเบียบปฏิบัติเฉพาะภายในหน่วยงาน จึงไม่มีผลยกเลิก
การใช้อํานาจควบคุมการสอบสวนคดีทั่วไปของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน จึงขอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอดําเนินการ ดังนี้
- ใช้อํานาจควบคุมการสอบสวนตามตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 ต่อไป
- กําชับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองร่วมสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนฝ่ายตํารวจอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ประเด็น

ประเด็นย่อย
มอบหมาย
- หากเป็นคดีสําคัญเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป
หรือเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้ปรึกษาหารือกับพนักงานอัยการ
หากมีความจําเป็นที่จะต้องให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองจากส่วนกลาง
เข้าร่วมสอบสวนคดีให้ขอรับการสนับสนุนจากกรมการปกครอง
- พัฒนาประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งนายอําเภอเป็นอํานวยการระดับสูง
ปัจจุบันยังเหลือนายอําเภอระดับอํานวยการระดับต้น จํานวน 467 ตําแหน่ง
ซึ่งกรมการปกครองได้จัดทําเหตุผลความจําเป็นในการปรับปรุงตําแหน่ง
นายอําเภอโดยไม่ยุบเลิกตําแหน่งทดแทน เสนอให้ ก.พ. พิจารณาแล้ว
3. กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง ร่าง พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ. 2497 มาตรา 25 โดยกําหนดเพิ่มเติมในกรณีสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนซึ่งได้รับบํานาญพิเศษรายเดือนเพราะเหตุพิการทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินบําเหน็จตกทอดแก่ทายาทผู้มสี ิทธิ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เป็นจํานวนสามสิบเท่าของ
บํานาญพิเศษรายเดือน และให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการจ่ายบําเหน็จตก
ทอดตามกฏหมาย ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการมาบังคับโดยอนุโลม
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่าง พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
- ปค.
4. ขอให้ข้าราชการฝ่ายปกครองใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทนใน
- ทุกจังหวัด
การทํางาน การประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น และทีส่ ําคัญคือ
การประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ โดยเน้นให้มีหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้าน - ทุกอําเภอ
และประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน/สื่อท้องถิ่น

- พช. , สถ. , ปค.
2. กรมการพัฒนาชุมชน 1. ตัวชี้วดั 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิม่ ขึ้น ตามมติ
- ทุกจังหวัด
(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตัวชี้วัด 1.1.6
รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น โดยใช้ข้อมูลรายได้ปี 2554 ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานข้อมูลในการดําเนินงาน (รายได้เฉลี่ย
69,708 บาทต่อคนต่อปี)
กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2556 เรียบร้อยแล้ว
โดยเก็บข้อมูลจากครัวเรือนในชนบทและท้องถิ่น จํานวน 8 ล้านครัวเรือน
มีรายได้เฉลี่ย 68,484 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งน้อยกว่าฐานรายได้เฉลี่ยที่
กําหนดไว้ ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนจึงของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. อีก 6 ล้านครัวเรือนในเขตเมือง เทศบาลนคร และ
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับรายได้ครัวเรือน
เพิ่มขึ้นระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ขยายโอกาส ในพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าฐานของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดกําหนดเป้าหมายรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
เพื่อเป็นการเฉลี่ยรายได้ของจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกับจังหวัดที่มีรายได้น้อย

ประเด็น

3. กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ประเด็นย่อย
มอบหมาย
นํามาเฉลี่ยเป็นภาพรวมของประเทศ หากในพื้นที่ใดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ขอให้จังหวัดสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มรายได้ และขยายโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
2. การจัดเวทีพดู จาหาทางออกประเทศไทย ปี 2557 กรมการพัฒนาชุมชน
มีโครงการขยายการจัดเวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทยลงไปสู่ระดับตําบล
และหมู่บ้าน โดยจะนําวิทยากรลงพื้นที่เพื่อสอบถามความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ได้สรุปจากการจัดเวที ๑๐๘ เวทีทั่วประเทศ
พร้อมทั้งจัดทําเอกสารสรุปเผยแพร่เพิ่มเติมอีก ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ
3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขณะนีค้ ณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรี
จังหวัดได้อนุมัติโครงการแล้ว ประมาณ 40,000 โครงการ เป็นเงินราว
3,000 ล้านบาท ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสําคัญในการเสริมสร้าง
- ทุกหน่วยงาน
โอกาสและความก้าวหน้าให้สตรีในทุกภาคส่วนด้วย
- ทุกจังหวัด
4. โครงการ SMART LADY THAILAND ผูห้ ญิงสวย...ด้วยความคิด
เปิดรับสมัครสตรีไทย อายุ 18-35 ปี คัดเลือกจนเหลือ 12 คนเข้าบ้านเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในรูปแบบ Reality Show โดยกําหนดจัดงานเปิดงานใน
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ HALL ๕-๖ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี
รายละเอียดโครงการตาม www.smartlady–thailand.com
ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์/เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ด้วย
๕. การจัดงาน OTOP กรมการพัฒนาชุมชน ได้นําเงินเหลือจ่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปจัดงาน OTOP ภูมิภาคเพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ขณะนี้มียอดการจําหน่าย OTOP ประมาณ
๘๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยคาดว่าจะมียอดจําหน่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลกําหนด (ยอดจําหน่าย ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๘)
1. เงินทดรองราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการจัดการสาธารณภัย - ทุกจังหวัด
- เงินทดรองราชการในการป้องกัน/ยับยั้งการเกิดภัย จํานวน 10 ล้าน
บาท ไม่สามารถขยายวงเงินได้
- เงินทดรองราชการจํานวน 20 ล้านบาท กรณีมีความจําเป็นต้องใช้
วงเงินเกินกว่าที่กําหนด สามารถเสนอเรื่องขอขยายวงเงินได้ กําหนด
ระยะเวลาช่วยเหลือภายใน 90 วันหลังจากเกิดภัย
2. การจัดตัง้ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
16 จังหวัด 30 สาขา ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับนายอําเภอให้ใช้
ประโยชน์จากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาอย่าง
เต็มที่ในการให้บริการประชาชน
3. การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขอให้จังหวัดเป้าหมาย 36
จั ง หวั ด เตรี ย มความพร้ อ มการจั ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ
โครงการบริหารจัดการน้ําวงเงิน 350,000 ล้านบาท ซึ่งจะกําหนดจัดระหว่าง
เดือนกันยายน 2556-ตุลาคม 2556 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจะแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้จังหวัดทราบในโอกาสต่อไป

ประเด็น
4. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
(นายวัลลภ พริง้ พงษ์)

ประเด็นย่อย
1. ความคืบหน้าโครงการพัฒนาเมือง ขณะนี้มีจังหวัดที่ได้เสนอโครงการ
แล้วจํานวน 68 จังหวัด จํานวน 607 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 906 ล้านบาท
- โครงการที่อนุมัติแล้ว 26 โครงการ วงเงิน 44 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างพิจารณาของจังหวัด 367 โครงการ วงเงิน 550 ล้านบาท
และอยู่ระหว่างพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน 214
โครงการ วงเงิน 311 ล้านบาท
ขอให้จังหวัดเร่งพิจารณาโครงการและส่งให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๒ สัปดาห์
2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 ของ อปท. โดยดําเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามสัญญา และให้ก่อหนี้ผูกพันตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภายในเดือน
กันยายน ๒๕๕๖
ในปี พ.ศ. 2557 ขอให้เร่งรัดกระบวนการอนุมัติงบประมาณของ อปท.
เพื่ออนุมัติงบประมาณให้ใช้จา่ ยได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556

5. กรมโยธาธิการและ
โครงการผังเมืองเพื่อการพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง
ผังเมือง
กระทรวงคมนาคม สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
(นายมณฑล สุดประเสริฐ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการ
ประชุมหารือร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงใน
4 เส้นทาง ได้แก่ สายเหนือ กรุงเทพ-พิษณุโลก สายใต้ กรุงเทพ – หัวหิน
สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ – นครราชสีมา และ สายตะวันออก
กรุงเทพ – ระยอง เพื่อร่วมกันพิจารณา ความเหมาะสมของตําแหน่งที่ตั้ง
สถานีโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่
- ด้านกายภาพ
- ด้านการพัฒนาสถานีและระบบราง
- ด้านการพัฒนาเมืองและขนาดเมือง
เมื่อวันที่ 7 สิงหามคม 2556 ได้มีการประชุมเรื่องนโยบายการพัฒนา
โครงการรถไฟความเร็วสูงโดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เป็นประธาน เพื่อพิจารณาตําแหน่งและแนวคิดการ
พัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งมติที่ประชุมสรุปได้ดังนี้
- ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาตําแหน่งและแนวคิดการ
พัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง ประกอบด้วย สนข. ยผ. สศช. รฟท.
และกรมธนารักษ์
- ให้ตรวจสอบที่ราชพัสดุเพื่อใช้พัฒนาย่านสถานีและเมืองใหม่ หากไม่มี
ที่ราชพัสดุให้ใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน โดยไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดินหรือเวนคืนให้
น้อยที่สุด
- ให้ออกแบบแนวคิดการพัฒนาเมืองใหม่ที่สถานีปากช่องและนครสวรรค์
เป็นสถานีนําร่อง เนื่องจากมีที่ราชพัสดุรองรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์
ส่วนการพัฒนาเมืองใหม่บริเวณที่ตั้งสถานีอื่นๆ อาจไม่จําเป็นต้องอยู่บริเวณ

มอบหมาย

