ข้อสั่งการ/ข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
วันพุธที่ 2๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย
*******************
ข้อสั่งการ/ข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
รับทราบและถือปฏิบัติ
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ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงมหาดไทย
(นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)
ขอขอบคุ ณ ข้ า ราชการที่ ค รบเกษี ย ณอายุ ร าชการในวั น ที่ 30 กั น ยายน
2556 ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละและอดทน
ในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้กับประชาชน
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตํ าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ขอให้สืบสานปณิธานขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขของกระทรวงมหาดไทยสืบไป
1. การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จากเหตุการณ์สาธารณภัยในปัจจุบัน ขอให้ทุกจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. ให้ทุกจังหวัดติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
และเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพ
อากาศในปัจจุบัน ซึ่งอาจเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับฟังข่าวอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติ
ตามที่ทางราชการได้แจ้งให้ทราบ
2. ขอให้ดแู ลสถานทีส่ ําคัญของจังหวัด ทั้งสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน
โบราณสถาน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล ให้มีการสํารองยา/
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น การสํารองไฟฟ้า ฯ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย หากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่
3. การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย โดยให้สํารวจจํานวนเด็ก ผู้ป่วย
และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นลําดับต้นๆ
4. เร่งการตรวจสอบ/ซ่อมแซมป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทั้งในจังหวัด ท้องถิ่น
และกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายโฆษณาที่ตั้งในเขตชุมชน และ
บริเวณเส้นทางคมนาคม
5. เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ จัดทํา
ป้ายเตือน/แจ้งการห้ามใช้เส้นทางที่มีความเสี่ยง/ชํารุด
6. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการจัดการสาธารณภัย
อย่างรอบคอบและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ระเบียบ

- ทุกจังหวัด
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2. การเร่งรัดการจัดทํา
แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1. ให้จังหวัดเร่งการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย” และ
ส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเดือนกันยายน 2556
รวมถึงจังหวัดที่ส่งแผนแล้วแต่มีการปรับแก้ไขด้วย
2. ให้จังหวัดที่ยังไม่รายงานผลการดําเนินการเร่งติดตามความก้าวหน้า
การจัดทําแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว

- จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
นครศรีธรรมราช
แม่ฮ่องสอน
ยะลา
สมุทรสงคราม
และอุตรดิตถ์

3. การดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

1. ให้ทุกหน่วยงาน และทุกจังหวัดเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่กําหนดไว้ในปี 2556
2. ในปี 2557 จังหวัดได้รับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดในภาพรวมแล้ว ให้จัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) และกําหนดระยะเวลาในการประเมิน
เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ให้เหมาะสม

- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด

4. การชุมนุมของ
ประชาชนที่ได้รบั ความ
เดือดร้อน

ให้จังหวัดดําเนินการตามหลักนิติธรรม นิติรัฐ และใช้วิธีการเจรจาในลักษณะ - ทุกจังหวัด
ไตรภาคี หากการเจรจาเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแล้ว แต่หากยังปรากฏเหตุการณ์
ชุมนุมอยู่ ให้ดําเนินการตามหลักกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งชี้แจง/ทําความเข้าใจ
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
ให้จังหวัดศึกษาการแก้ไขปัญหากรณีการชุมนุมที่ ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้นแบบในการแก้ไขการชุมนุม

5. โครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก

กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้มอบหมายจังหวัด - จังหวัดที่เข้า
ที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าว ดําเนินการปรับปรุงระบบงานในส่วนที่
ร่วมโครงการรับ
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยกรมการปกครองได้แจ้งจังหวัดพิจารณาดําเนินการ จํานําข้าวเปลือก
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับ
จังหวัด เพื่อทบทวนระบบงานการรับจํานําในทุกขั้นตอน
2. ปรับปรุงระบบงานโครงการรับจํานําข้าวเปลือกป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น และวางระบบตรวจสอบการรับจํานําทุกขั้นตอน โดยสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
3. กําชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ/หลักเกณฑ์การรับจํานําข้าว
หากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานกระทรวงมหาดไทยโดยด่วน
4. จัดระบบงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการให้เกิดความคุ้มค่า
ดังนั้น ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดเร่งดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยให้พาณิชย์
จังหวัดและเกษตรจังหวัดเข้าร่วมดําเนินการในทุกขั้นตอน หากมีค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงระบบให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ และรายงานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ให้ทราบ

รั ฐบาลได้ กํ าหนดจั ดนิ ทรรศการและเสวนาโครงการพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐาน - จังหวัดเป้าหมาย
6. การจัดนิทรรศการและ
คมนาคมขนส่งของประเทศ ในลักษณะการจัดนิทรรศการและเสวนา โดยใช้ชื่อ “สร้าง 12 จังหวัด
เสวนาโครงการพัฒนา
อนาคตไทย 2020” ซึ่ งจั ดสั ญจรไปยั งจั งหวั ดต่ างๆ 12 จั งหวั ดทั่ วประเทศ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ ระหว่ างวันที่ 4 ตุลาคม - 1 ธันวาคม 2556 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ภาครัฐ อปท.
ภาคเอกชน นักธุรกิจ นักลงทุน สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
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ให้จังหวัดเป้าหมายอํานวยความสะดวกในการจัดงาน อาทิ สถานที่จัดงาน
ผู้เข้าร่วมงาน การรักษาความปลอดภัย ด้านสาธารณูปโภค และการอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้จังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน โดยผ่านช่องทางของจังหวัด
และขอความร่วมมือสื่อในท้องถิ่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวฯ ในการช่วย
ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
7. แนวทางการเร่งรัด
ติดตามผู้เข้ารับการ
บําบัดรักษายาเสพติด

8. โซนนิ่งเกษตร

ตามที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน - ศพส.จ.
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ได้ลงนามในคําสั่ง ศพส. ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ทุกจังหวัด
๒๕๕๖ เรื่ อง แนวทางการเร่ งรั ดติ ดตาม ผู้ เข้ ารั บการบํ าบั ดรั กษายาเสพติ ด
เพื่อให้การติดตามและช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาบังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
สามารถดําเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับการบําบัดรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กําหนด ซึ่ งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดย
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) ดําเนินการ ดังนี้
๑. เป็ นเจ้ าภาพหลั กรั บผิ ดชอบการติ ดตาม ดู แล ช่ วยเหลื อผู้ ผ่ านการ
บําบัดรักษาจากค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๖
ทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการกระบวนการบําบัดรักษาแล้วยังไม่เคยได้รับการ
ติดตาม/ดูแลช่วยเหลือ
๒. เป็ นแกนกลางในการติ ดตามช่ วยเหลื อและสํ ารวจสถานะของผู้ เข้ าสู่
กระบวนการบํ าบั ดรั กษาในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ที่ พ้ นจากการ
บําบัดรักษาก่อนครบกําหนด เพราะกระทําผิดกฎของสถานบําบัดหรือสาเหตุอื่นใด
จนไม่สามารถผ่านกระบวนการบําบัด
ให้ ศพส.จ. เร่งรัดดําเนินการตามแนวทางการติดตามผู้เข้ารับการบําบัดรักษา
ยาเสพติด พร้อมทั้งนําเข้าข้อมูลผลการติดตามผูผ้ ่านการบําบัดรักษาในระบบ
รายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) หรือระบบ
สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง (รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้สมั มนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กํากับดูแลด้านเกษตร เพื่อเร่งรัดและติดตามนโยบาย
โซนนิ่งลงสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดมีการดําเนินการจัด
พื้นที่เกษตรแต่ละจังหวัดของตนเอง โดยใช้ข้อมูลพื้นที่ที่ได้มีการประกาศเขต
ความเหมาะสมในการทําการเกษตรแล้ว 20 ชนิด เพื่อพิจารณาว่าจังหวัดอยู่
ในพื้นที่ประกาศเขตโซนนิ่งมากน้อยอย่างไร และจัดทําปฏิทินผลผลิตที่จะ
ออกมาในแต่ละช่วงของปี เพื่อนํามาจัดทําแผนการบริหารจัดการผลผลิตใน
แต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดําเนินการ
1. ตรวจสอบ/ทบทวนพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่โซนนิ่ง และจัดทํา
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทัง้ เสนอและพื้นที่ที่เห็นว่าควรประกาศเป็นพื้นที่
โซนนิ่ง และส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรฯ ทราบ

- ทุกจังหวัด

ประเด็น

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

2. เตรียมข้อมูลสนับสนุนในการของบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ ขอให้จงั หวัดเร่งรัดดําเนินการดังกล่าวและส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
9. การเตรียมความพร้อม
ของกระทรวงมหาดไทย
ในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558

1. ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาการเตรียมวางระบบ “จุดแรกรับ” ทีอ่ ําเภอ - ทุกจังหวัด
จากการเดินทางเคลื่อนย้าย และการเดินทางเข้า-ออกประเทศของประชาชนใน
- ทุกอําเภอ
การเป็นประชาคมอาเซียน
2. ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจังหวัดต้นแบบที่มีการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต มหาสารคาม) เพื่อต่อยอด/
พัฒนาให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) และขยายการพัฒนาไปสู่
จังหวัดอื่นๆ ต่อไป

10. การออกโฉนดที่ดิน
ให้กับประชาชน

ขอให้จังหวัดพิจารณาการออกโฉนดที่ดินโดยใช้อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย - ทด.
กําหนด เพื่อออกโฉนดที่ดินที่ถูกต้องให้กับประชาชนใช้เป็นที่ดินทํากิน

11. การระบายน้ําใน
ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการระบายน้ํา 1) จุดเสี่ยง 16 จุด - กรุงเทพมหานคร
จุดเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร ทั่วกรุงเทพมหานคร 2) จุดรับน้ําช่วงต่อจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี เป็นต้น รวมทัง้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ข้อราชการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
การทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งจังหวัดเดิม และที่ได้รับแต่งตั้งให้
- ทุกจังหวัด
ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ ดําเนินการ ดังนี้
- สบจ.สป.
1. ศึกษา/เรียนรู้ยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัดของตนเอง โดยทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสะท้อนถึงสภาพ
ปัญหาในพื้นที่และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงรองรับโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เกษตรโซนนิ่ง และ
แผนบริหารการจัดการน้ํา
2. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า งสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ (สศช.) สํ านัก พั ฒ นาและส่ง เสริ ม การบริ ห าร
ราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สบจ.สป.) ในการกําหนด
ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เช่น เรื่องการท่องเที่ยว
เป็นต้น และส่งไฟล์ข้อมูลแผนงานและงบประมาณให้ กนจ. ตามเวลากําหนด

ประเด็น

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

ข้อราชการของ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายประภาศ บุญยินดี)
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

๑. ให้จังหวัด/กรุงเทพมหานครจัดทําแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด - ศพส.จ.
ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕7 และส่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน ทุกจังหวัด
เอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศพส.มท.) ภายในเดือนตุลาคม 2556
๒. ให้ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) เป็น
เจ้าภาพ ในการติ ดตาม ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อผู้ผ่า นการบําบัด รักษา และสํา รวจ
สถานะของผู้เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาที่พ้นจากการบําบัดรักษาก่อนครบ
กําหนดหรือไม่เป็นไปตามแผนการบําบัด โดยนําเข้าข้อมูลผลการดําเนินการ
ติดตามสถานะของบุคคลเหล่านั้นในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)

ข้อราชการของ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)
การเตรียมความพร้อม
ของกระทรวงมหาดไทยใน
การรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558

จากการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการ - ทุกจังหวัด
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
กระทรวงมหาดไทยได้
พิจารณากําหนดจังหวัดนําร่อง 3 จังหวัดเพื่อเป็นกรณีศึกษา ได้แก่
1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กําหนดแผนปฏิบัติราชการในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว้อย่างชัดเจน ทั้งในการระดับศักยภาพด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม พัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลอาเซียนประจําอําเภอ รวมถึงการฝึกอบรม/พัฒนา
บุ ค ลากรในด้ านภาษา โดยจัง หวัด ได้ กําหนดวิ สัยทัศ น์ ก ารเข้า สู่ ประชาคม
อาเซียน “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตกและ AEC
ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง”
2. จังหวัดภูเก็ต “รุกรับฉับไว สไตล์ภูเก็ตเข้าสู่ AEC” เน้นไปที่การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสามารถแข่งขันในด้านการผลิต
และการตลาดสู่ระดับสากล
3. จังหวัดมหาสารคาม โดยเน้นที่ 1) การศึกษาจากการมีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และมีศูนย์สารสนเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ศาลากลาง
และ 2) การเกษตร โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพืน้ ที่
ขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูง อธิบดี รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานใน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็น

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

ข้อราชการของ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)
การดําเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

การดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชน ศูนย์ดํารงธรรม - ทุกจังหวัด
และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และประมวลผลข้อมูลพร้อม
สรุ ปเสนอความเห็ น/ข้ อเสนอแนะของจั งหวั ดประกอบการพิ จารณามาด้ วย
และส่งรายงานผลการดําเนินงาน/เอกสารหลักฐานให้กระทรวงทราบ เพื่อให้
การแก้ไขปัญหาสามารถดําเนินการได้เร็วขึ้น

ข้อราชการของ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายจรินทร์ จักกะพาก)
นิทรรศการและเสวนา
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ ภายใต้ชื่องาน
“สร้างอนาคตไทย 2020”

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กําหนดจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการ - จังหวัด/กลุ่ม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน
จังหวัดเป้าหมาย
“สร้างอนาคตไทย 2020” โดยจัดงานทั่วประเทศ 12 จังหวัด ระหว่างวันที่
4 ตุลาคม 2556 - 1 ธันวาคม 2556 กําหนดจัดจังหวัดละ 3 วัน เพื่อเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่
และรวบรวมความเห็น /ข้อเสนอแนะของผู้ที่เข้ าร่วมงาน ทั้ งนี้ ได้มีการจั ด
กิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การแสดง/จําหน่ายสินค้า OTOP การแข่งขัน
ประกอบอาหารท้องถิ่น การประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพ เป็นต้น
1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป้าหมายที่เป็นพื้นที่จัดงาน
อํานวยความสะดวกในการจัดงาน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ
ภาคเอกชน อปท. และประชาชน เข้าร่วมเสวนา/ชมนิทรรศการ และร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว
2. ให้จังหวัดรวบรวมความเห็น/ข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ภายใน 7 วันทําการหลังการจัดงานเสร็จสิ้น เพื่อประมวลผลเสนอต่อรัฐบาล
จังหวัด
ระยะเวลา
สถานที่
หนองคาย
4-6 ต.ค. 56
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
นครราชสีมา
11-13 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม
หลังใหม่ (อาคาร 35)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชลบุรี
15-17 ต.ค. 56 เซ็นทรัลพัทยาบีช
อุบลราชธานี
18-20 ต.ค. 56 ณ ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า
OTOP ของ อบจ.อุบลราชธานี

ประเด็น

ประเด็นย่อย
ขอนแก่น

มอบหมาย

25-27 ต.ค. 56

ณ ห้อง Convention Hall
ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์
กาญจนภิเษก ม.ขอนแก่น
นครสวรรค์
1-3 พ.ย. 56
ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสวรรค์
ฉะเชิงเทรา
1-3 พ.ย. 56
ณ ม.ราชภัฎฉะเชิงเทรา
พระนครศรีอยุธยา 8-10 พ.ย. 56
ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน)
เพชรบุรี
8-10 พ.ย. 56
ณ ม.ราชภัฎเพชรบุรี
เชียงใหม่
15-17 พ.ย. 56 ณ เชี ย งใหม่ ฮ อลล์ ศู น ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
นครศรีธรรมราช 22-24 พ.ย. 56 ณ ม. วลัยลักษณ์
สงขลา
29 พ.ย-1 ธ.ค.56 ณ ม.ราชภัฎสงขลา
ข้อราชการของผูบ้ ริหาร
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
(นายชูเกียรติ มุทธากาจญน์
รองอธิบดีกรมการปกครอง)

กรมการปกครองกําหนดให้ทุกอําเภอ จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่อง - ทุกจังหวัด
มากจากพระราชดําริระดับอําเภอ” ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็น - ทุกอําเภอ
สถานที่รวบรวมข้อมูลแนวพระราชดําริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ และเป็ น ศู น ย์ ส าธิ ต
ศูน ย์ ป ระสานการฝึ ก อบรมอาชี พ ที่ มี แ นวทางการดํ า เนิ น งานสอดคล้ อ งกั บ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ
สภาพสังคม วิถีชีวิตของประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการปกครองได้จัดทําโครงการคัดเลื อก
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ร ะดั บ อํ า เภอดี เ ด่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาและกระตุ้นศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับ
อําเภอ ให้มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กศู น ย์ เ รี ย นรู้ ฯ ระดั บ อํ า เภอดี เ ด่ น มี ๕ ด้ า น
ประกอบด้วย
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ
ด้านที่ ๒ การดําเนินการของศูนย์เรียนรู้ฯ
ด้านที่ ๓ สถานที่
ด้านที่ ๔ การมีส่วนร่วมและสร้างความยั่งยืน
ด้านที่ ๕ ด้านอื่นๆ เช่น บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน และบทบาท
ของอําเภอเป็นต้น
กรมการปกครองได้กําหนดการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ฯ ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
- ระดั บ จั ง หวั ด โดยศู น ย์ เ รี ย นรู้ ฯ ที่ ช นะเลิ ศ ระดั บ จั ง หวั ด จะได้ รั บ
ใบประกาศเกียรติคุณจากกรมการปกครอง
- ระดับเขตตรวจราชการ คัดเลือกจากศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ชนะเลิศในระดับ
จังหวัดให้เหลือเขตละ ๑ จังหวัด รางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการ ได้รับ
โล่พร้อมเงินรางวัล จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท

ประเด็น

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

- ระดับภาค พิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ฯ จากผู้ชนะเลิศระดับเขตตรวจ
ราชการ ให้เหลือภาคละ ๑ แห่ง รางวัลชนะเลิศในระดับภาค จะได้รับโล่พร้อม
เงินรางวัล จํานวน ๑๕๕,๔๐๐ บาท
ผลการคัดเลือก
- ภาคเหนือ ได้แก่อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
- ภาคกลาง ได้แก่อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
- ภาคใต้ ได้แก่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอ ที่ได้สนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือทําให้โครงการบรรลุผลสําเร็จ
2. กรมการพัฒนาชุมชน
(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

1. การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. - พช. , สถ. ,
2557 กระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการ ปค.
ปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง ขยายผลโครงการจัดเวทีประชาเสวนา - ทุกจังหวัด
หาทางออกประเทศไทยไปสู่ประชาชนในระดับตําบล/หมู่บ้าน โดยดําเนินการ
- อบรมวิทยากรในระดับจังหวัด จังหวัดละ 5 คน เพื่อนําไปขยายผลใน
การสร้างวิทยากรระดับตําบลต่อไป กําหนดดําเนินการในไตรมาสที่ 1
- สร้ างวิ ทยากรระดับตําบล กลุ่มเป้าหมายคื อ ผู้นําชุมชนระดับตํ าบล
ตําบลละ 3 คน โดยมีวิทยากรในระดับจังหวัดเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ กําหนด
ดําเนินการในไตรมาสที่ 1-2
- ขยายผลสู่หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้าน
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยวิทยากรระดับตําบลจัดเวที
การมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ ความเข้าใจของคนในชุมชน และให้ชุมชนนํา
ผลที่ได้จากการจัดเวทีฯ ร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขในส่วนที่ดําเนินการเองได้
กําหนดดําเนินการในไตรมาสที่ 2-3
ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับดูแลเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ทั้งวีดิทัศน์/
แผ่นพับตามสถานที่สําคัญ เช่น วัด โรงเรียน สถานศึกษา อปท. เป็นต้น และ
เผยแพร่ผ่านสื่อท้องถิ่น วิทยุชุมชน ฯลฯ
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขณะนี้คณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรี
มีสมาชิกประมาณ 9,300,000 คน คณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดได้
อนุมัติโครงการแล้ว ประมาณ 56,800 โครงการ เป็นเงินราว 4,421 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 61 ของวงเงินทั้งหมด (7,700 ล้านบาท) ผู้ได้รับประโยชน์ราว
2,200,000 คน
3. โครงการ SMART LADY THAILAND ผูห้ ญิงสวย...ด้วยความคิด
มีผู้สมัครประมาณ 21,000 คน ซึ่งจะดําเนินการคัดเลือก
- รอบคัดเลือก คัดเหลือ 1,200 คน
- รอบที่ 2 อบรมเพิ่มขีดความสามารถและทดสอบ
- รอบที่ 3 คัดเลือกเหลือ 300 คน
- ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าบ้านพัฒนาศักยภาพ 12 คน
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- ประกาศผู้ชนะเลิศในวันที่ 15 ธันวาคม 2556
4. โครงการหนึ่ง ตํา บล หนึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ OTOP ในไตรมาสที่ 4 มีย อด
จําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ประมาณ 80,000 ล้านบาท
ตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5
3. กรมทีด่ นิ
(นายบุญเชิด คิดเห็น)

- ทุกจังหวัด
1. ผลการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
สาธารณประโยชน์ที่มกี ารบุกรุกเพือ่ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย ก.พ.ร. กําหนดให้เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง
ผลดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้ให้ความสําคัญและสนับสนุน
ผลดําเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการ - ทุกจังหวัด
บูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (กบช.) โดยมอบหมายกรมที่ดิน
ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งสํานักงบประมาณได้โอนงบประมาณประจํางวด
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 กรมที่ดินจึงได้จัดการประชุมสัมมนา
เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบในเดือนสิงหาคม
2556 และคาดว่าจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริเวณปากคลองตลาดใน
เดือนตุลาคม 2556

4. กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
(นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง)

โครงการจัดทํามาตรการด้านผังเมืองเพือ่ ป้องกันและบรรเทาปัญหา
- ยผ.
อุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์
- จังหวัดพระนคร
- เพื่อกําหนดมาตรการด้านผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ศรีอยุธยา
- เพื่ อ เป็ นต้ น แบบในการจัด ทํามาตรการด้ า นผัง เมือ งเพื่อ ป้อ งกั น และ
บรรเทาปั ญหาอุทกภัยในจังหวั ดอื่นที่มีสาเหตุการเกิดอุทกภั ยและลักษณะ
ภูมิประเทศคล้ายคลึงกัน
- เพื่อบูรณาการแผนงาน/ โครงการของหน่วยงานต่างๆ ด้านการแก้ปญ
ั หา
น้ําท่วมและภัยแล้งด้วยมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
- เพื่อกํ า หนดแนวทาง มาตรการ และโครงการโดยบูรณาการร่วมกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทํางบประมาณในการดําเนินโครงการตามความ
เร่งด่วนและจัดลําดับความสําคัญอย่างเหมาะสม
กรมโยธาธิการและผังเมือง เริ่มต้นดําเนินงานโดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ที่สําคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แนวทางการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรน้ํ า อย่ า งยั่ ง ยื น ของสํ า นั ก งานนโยบายและบริ ห ารจั ด การน้ํ า และ
อุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ลักษณะภูมิประเทศ ธรณีสัณฐาน สมรรถนะของดิน
การระบายน้ําของดิน ระบบโครงข่ายน้ํา จํานวนประชากร โครงสร้างระบบ
ชุมชน โครงข่ายคมนาคม การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ที่ตั้งโรงงาน พื้นที่ที่น้ํา
ท่วมซ้ําซาก/มีปั ญ หา ฯลฯ โดยสามารถสรุ ป สาเหตุ ของการเกิดอุ ท กภัย ได้
4 ประการ คือ
1. ลักษณะภูมิประเทศ
2. น้ําเหนือไหลบ่ามาตามแม่น้ําทั้ง 4 สาย
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3. มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4. สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 2 ประการ
1. มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด จัดทํา
ผังเมืองรวมชุมชนภาชี กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม เพิ่มพื้นที่โล่งรับน้ํา เป็นต้น
2. มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างทางผันน้ํา ทําพื้นที่ปิดล้อม
เพิ่มเติม จัดทําผังคมนาคมขนส่ง ปรับปรุงและตกแต่งสภาพลําน้ํา โครงการ
แก้มลิง การผันน้ํา คันกั้นน้ําชุมชน เป็นต้น
5. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่
(นายชาญนะ เอี่ยมแสง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีค่ รบวาระ - ทุกจังหวัด
ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕6 จํานวน 3,300 แห่ง
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด
พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. กรณีการดําเนินงานควบระหว่างปีงบประมาณ 2556 - 2557 หากจัด
งานในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากปีงบประมาณนั้น
2. กรณีทงี่ บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 มิได้
ประกาศใช้ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๗
3. กรณีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ประกาศใช้แล้ว
3.1 หากไม่ ได้ ตั้งงบประมาณไว้ ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นโอน
งบประมาณ เหลือจ่าย หรือรายการที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่าย ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และบรรจุรายการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
3.2 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นไว้แล้ว
หากมีไม่เพียงพอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาโอนงบประมาณจาก
รายการที่เหลือจ่าย หรือรายการที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่าย โอนไปเพิ่มใน
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เพียงพอ
3.3 การใช้จ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งให้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและ
เหมาะสมกับฐานะการคลังของ อปท.
3.4 กําชับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางในการ
เลือกตั้งอย่างเคร่งครัด
3.5 นับแต่มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น การแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้พิจารณา
เท่าที่จําเป็น รวมทั้ง ไม่ควรจัดให้มีการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วง
ระยะเวลาประมาณ ๑๐ วั น ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง เพราะอาจจะกระทบต่ อ
อัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติงานการเลือกตั้ง
3.6 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกตั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

ประเด็น

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

ขอให้ ผวจ. ทุกจังหวัด กํากับดูแลการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กําหนด
6. กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

1. สถานการณ์อทุ กภัยและการจัดการ
1.1 เป้าหมาย รัฐบาลได้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานกรณีเกิด
สถานการณ์อุทกภัย 2 ประเด็น คือ
- ให้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและ
อุทกภัย (กบอ.)
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
1.2 การช่วยเหลือเยียวยา
- การช่วยเหลือที่เป็นตัวเงิน หากคาดว่าจะเกิดภัยให้ใช้งบใน
เชิงป้องกันยับยั้งของผู้ว่าราชการจังหวัด จํานวน 10 ล้านบาท และกรณีเกิด
สถานการณ์ ภั ย สามารถใช้ ง บผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
จํานวน 20 ล้านบาท สามารถขยายวงเงินได้
- การช่วยเหลือที่ไม่เป็นตัวเงิน กระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุน
เรือจํานวน 1,600 ลํา อุปกรณ์การกู้ชีพ/กู้ภัย ทีมเผชิญสถานการณ์วิกฤต
ชุดเคลื่อนที่เร็ว หากต้องการเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพิ่ม ขอให้แจ้งกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
1.3 แนวโน้มสถานการณ์ ต้นเดือนตุลาคม 2556 จะยังมีฝนตกเพิ่ม
อาจจะทําให้ปริมาณน้ําในเขือ่ นสูงขึ้น ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดประสาน
กรมชลประทาน หากต้องการระบายน้ําจากเขื่อนหรือผันน้ําสู่คลองชลประทาน
ขอให้ชี้แจง/ทําความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการระบายน้ําด้วย
2. การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กําหนดจัดในจังหวัดเป้าหมาย
36 จังหวัด แนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในด้านสถานที่
การนํากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ด้านการรักษาความปลอดภัย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และดูแลประชาชนที่เข้าร่วมงาน
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าที่อํานวยการและบูรณาการหน่วยงาน
ในพื้นที่ โดยมีกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานสนับสนุน
*** (จังหวัดเป้าหมายในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจํานวน 36
จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร่
อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กําแพงเพชร ลพบุรี
ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม
สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ อ่างทอง อุทัยธานี สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี สกลนคร ชัยภูมิ สงขลา และกรุงเทพมหานคร) ***

- ทุกจังหวัด

- จังหวัดเป้าหมาย
- ปค. พช. สถ.
และ สป.มท.

สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร. 02 223 4870 , มท. 50577

