ข้อสั่งการ/ข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/๒๕๕๖
วันพุธที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย
*******************
ข้อสั่งการ/ข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/๒๕๕๖
เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
รับทราบและถือปฏิบัติ

ประเด็น

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชย์กําหนดจัดงานนิทรรศการ “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้
1. การเตรียมความพร้อม
ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2556 - 6 พฤศจิกายน 2556
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ขอให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. ตั้งคณะทํางาน/ทีมงาน โดยประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
ภาคเอกชน สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัด ทั้งนี้ ให้เข้าร่วมงานฯ พร้อมกันทั้งคณะ
2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนําคณะทํางาน/ทีมงานเข้าร่วมงานด้วยตนเอง
หากติดภารกิจสําคัญ/เร่งด่วน ให้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นําคณะ
3. วางแผนการศึกษาประเด็นที่จัดนิทรรศการ เป้าหมายที่รัฐบาลต้องการ
ให้ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสําคัญของอาเซียน
4. หลังจากเข้าชมนิทรรศการแล้ว ให้จัดประชุมคณะทํางาน/ทีมงาน
ณ บริเวณสถานที่จัดงาน เพื่อสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ
ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ในมุมมองของจังหวัด เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม
5. สรุปความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเป็นเอกสาร ส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เพื่อประมวลผลเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบ
ทั้งนี้ ขอให้กรมที่ดินและกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมห้องประชุมให้กับ
คณะทํางาน/ทีมงานของจังหวัดด้วย
***ผูป้ ระสานงานกระทรวงพาณิชย์***
1) คุณมานิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๐๗๖๕๑๑
2) คุณอรุณี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๓๙๐๒๒๒
3) คุณเจน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๐๙๑๐๑๖
4) คุณวัฒนพงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๓๕๙๖๖๒
5) คุณแก้วตา หมายเลขโทรศัพท์ 089-4994547

- ทุกจังหวัด
- ทด. , พช.
- กองการ
ต่างประเทศ สป.

ประเด็น

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

***ประสานจองห้องประชุมกรมทีด่ นิ ,กรมการพัฒนาชุมชน***
1) คุณจินตนา หมายเลขโทรศัพท์ 02-1415561 , 086-7331323
(กรมที่ดิน)
2) คุณวรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-1416332 , 081-1710572
(กรมการพัฒนาชุมชน)
***กลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป.*** 02 221 1881 ,
50420
2. การเตรียมความพร้อม
รับมือสถานการณ์ชุมนุม

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
- ทุกจังหวัด
1. กระตือรือร้นในด้านการข่าวเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม
และกระตุ้นนายอําเภอติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในระดับอําเภอ/
ตําบลอย่างใกล้ชิด เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนรับ
สถานการณ์ให้มีความชัดเจน
2. ใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกรอบ
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย หรือมี
แนวโน้มที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ ให้ดําเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทราบแล้ว
3. ดูแลและป้องกันไม่ให้ผชู้ ุมนุมปิดกั้นเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก/
สายรอง พร้อมทั้งดูแลระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความ
เดือดร้อนกับประชาชนในวงกว้าง
4. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการสําคัญโดยเฉพาะศาลากลาง
จังหวัด ต้องไม่ให้มีการปิดกั้นและไม่ให้มีการบุกรุกสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด
5. ปฏิบัติงานในเชิงป้องกัน และมีความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์

3. การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยของประเทศ

ให้จังหวัดพื้นที่เป้าหมายการจัดงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- จังหวัดพื้นที่
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนฯ ที่ยงั ไม่ถึงกําหนดจัดงาน เป้าหมายจัดงาน
ได้พูดคุย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์/รับทราบถึงปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากจังหวัดที่ได้จัดงานไปแล้ว นํามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/แก้ไข
จุดบกพร่องเพื่อให้การจัดงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น
หากดําเนินการได้ตามเป้าหมาย 36 จังหวัดแล้ว จะขยายผลการจัดให้
ครบทั้ง 76 จังหวัด

ให้จังหวัดติดตาม/เร่งรัดผู้รับผิดชอบของจังหวัดในการดําเนินการจ่ายเงิน
4. การให้ความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตาม หลักมนุษยธรรมสําหรับผู้ที่ทรัพย์สิน
เยียวยาด้านการเงินตาม
หลักมนุษยธรรมสําหรับผูท้ ี่ เสียหายจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓)
ทรัพย์สินเสียหายจาก
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556
เหตุการณ์การชุมนุมทาง
การเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๕๕๓)

- ปภ.
- ทุกจังหวัด

ประเด็น
5. สถานการณ์
สาธารณภัย

6. การจัดรูปทีด่ นิ

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

- ปภ.
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดย
ปฏิบัติตามข้อสั่งการเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการช่วยเหลือผู้ประสบ - ทุกจังหวัด
อุทกภัย ดังนี้
1. เร่งสํารวจความเสียหายด้านต่างๆ ตามแนวทางที่กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกําหนด และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ/เจ้าภาพให้มีความชัดเจน ทั้งในระดับอําเภอ
ตําบล และหมูบ่ ้าน
3. แบ่งหน้าที่/แบ่งพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยบูรณการ
ร่วมกันทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน ภาคเอกชน อาสาสมัคร ฯ เพื่อลดความซ้ําซ้อน
และเกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
รวมถึงการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันในกรอบวงเงินทดรองราชการ
ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
หากวงเงินช่วยเหลือไม่เพียงพอ ให้ประมาณการความเสียหายและ
เสนอเรื่องขอขยายวงเงินให้กระทรวงการคลังโดยผ่านกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
4. ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสิ่งของ/ถุงยังชีพ ในการจัดหาถุงยังชีพ
ให้จังหวัดสนับสนุนการซื้อข้าวสารจากโครงการรับจํานําข้าว โดยประสานกับ
กระทรวงพาณิชย์ หากมีการจัดทําสัญญาจ้างเหมาให้มีการระบุด้วยว่าจัดหา
ข้าวสารจากโครงการรับจํานําข้าว
5. จังหวัดที่ยังเป็นพื้นที่ประสบภัย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผล
การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง ให้กระทรวงมหาดไทยทุกวันศุกร์ เพื่อประมวลผลข้อมูล
เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบทุกวันอังคาร
6. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม ในการจัดทําหลักสูตรสําหรับพลเรือนในการฝึกอบรม/
ฝึกซ้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจําลองเหตุการณ์
สถานการณ์ภัยที่ผ่านมา โดยเฉพาะสาธารณภัยปี พ.ศ. 2554-2556
ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการไม่ว่าจะเป็น อปพร. , อส. , อสม. ฯลฯ
ร่วมกับภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ จัดทําแผนร่วมกัน
แบ่งพื้นที่/แบ่งความรับผิดชอบ ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบให้วางแผนใน
การเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องจัดรูปที่ดินในพื้นที่ โดย
ร่วมมือทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์/ชี้แจงทําความเข้าใจกับ
ประชาชนเจ้าของพื้นที่ได้รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

- ยผ.
- ทุกจังหวัด

- ทุกจังหวัด
7. การประชาสัมพันธ์
1. ให้ทุกจังหวัดเน้นการประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานของรัฐบาล
นโยบาย/ผลงานของรัฐบาล พร้อมทั้งทําความเข้าใจกับประชาชนให้รับทราบถึงเป้าหมายของรัฐบาลในการ
สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม การสร้างอนาคตให้ประเทศไทย
และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากนโยบายของรัฐบาล โดยประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อทุกแขนง ป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น

ประเด็น

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

2. ให้จังหวัดที่เป็นเป้าหมายในการตรวจราชการ/ลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี
คัดเลือกโครงการที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง โดยจัดทํา
รายงานเสนอและเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการ
8. การจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

การจัดงานลอยกระทงในปีนี้ ควรมอบหมายภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ฯ
เป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยเน้นให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ในส่วนการจัดกิจกรรม/งานรื่นเริงขอให้พิจารณาจัดอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ให้เข้มงวดเรื่องประทัดและดอกไม้ไฟ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการไว้ทุกข์
สมเด็จพระสังฆราชฯ

9. การจัดกิจกรรม
เทศกาลปีใหม่

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือก/แต่งตั้งคณะทํางานหรือทีมงานที่มีความคิด - ทุกจังหวัด
สร้างสรรค์ เพือ่ เตรียมงานในการเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองและสร้างบรรยากาศที่ดีของประเทศ โดยจัดรูปแบบเป็น
ขบวนพาเหรดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม
การแต่งกาย สินค้าดีประจําจังหวัด ฯลฯ แนวทางการปฏิบัติ/รายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบต่อไป

10. เวทีพดู จาหาทางออก หลังจากการจัดเวทีพูดจาหาทางออกประเทศ ทั้ง 108 เวที ได้ดําเนินการ
ประเทศไทย
เสร็จสิ้น และได้ผลสรุปประเด็นปัญหาของประเทศไทย เป็น 10 ประเด็น
ปัญหาหลัก ได้แก่
1. ความเข้าใจในประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน
2. ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรม
3. ตุลาการภิวัฒน์ การแทรกแซงองค์กรอิสระ
4. การรัฐประหาร และบทบาทของทหารในการจัดการความขัดแย้ง
5. ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
6. การขยายตัวของสื่อการเมืองและสือ่ บุคคล
7. การกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
8. สังคมขาดองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
9. ความขัดแย้งแบบเดิมพันสูง
10. การทุจริตคอรัปชั่น
ปี 2557 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้มีโครงการ
เผยแพร่ผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยทั้ง 108 เวที
ไปสู่ระดับตําบลและหมู่บ้าน ดังนั้น ขอให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดได้ให้ความสําคัญ
และเตรียมการรองรับไว้ด้วย
ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายประชา ประสพดี)

- ทุกจังหวัด

- พช.
- ทุกจังหวัด

- ทุกจังหวัด
1. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ชุมนุม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด นายอําเภอ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด อปท. และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง/ติดตามการเคลื่อนไหวของมวลชนพร้อมทั้งเตรียมความ
พร้อมเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด/ทุกช่องทาง เพื่อประสานการปฏิบัติและ
สามารถรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ประเด็น

ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

2. การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ ให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์
การเปิดสอบแข่งขันบรรจุในสายงานตั้งแต่ระดับ 1-3 ทั่วประเทศ จํานวน
8,930 อัตรา และชี้แจง/ทําความเข้าใจกับประชาชนว่าอย่าได้หลงเชื่อบุคคล
ที่มีพฤติการณ์แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือในการสอบแข่งขัน
บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. การให้บริการประชาชน ให้กําชับเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินดําเนินการรังวัด
ที่ดินให้กับประชาชนโดยเร็วเพื่อแก้ไขการรอตามลําดับที่นานเกินไป

- สถ.
- ทุกจังหวัด

1. สถานการณ์ชุมนุม หากมีการเคลื่อนไหวของมวลชนและขยายไปยังพื้นที่
ต่างๆ ซึ่งสร้างความเดือดร้อน/ก่อให้เกิดภัยอันตราย ขอให้ใช้ พ.ร.บ. ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด
2. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการเชิงนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี และการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. สถานการณ์สาธารณภัย ให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัย
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินโคลนถล่ม น้ําป่าไหลหลาก ภัยหนาว ฯลฯ ทั้งนี้ ให้
ดําเนินการในเชิงป้องกัน
4. การจัดงานประเพณีลอยกระทง ให้เข้มงวดเรื่องประทัดและดอกไม้ไฟ
และควรงดเว้นงานรื่นเริงหรือเท่าที่จําเป็นและสมควร เนื่องจากอยู่ในระหว่าง
การไว้ทุกข์พระสังฆราช
5. การลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงาน
กับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอย่างใกล้ชิด ร่วมกันดําเนินการจัดระเบียบ
สังคม โดยเฉพาะการจัดระเบียบหอพัก/สถานบริการในเขตพื้นที่สถานศึกษา

- ทุกจังหวัด

- ทด.
- ทุกจังหวัด

- ปภ.
- ทุกจังหวัด
- ปภ.
- ทุกจังหวัด
- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด
- ปค.
- ทุกจังหวัด

ข้อราชการของผูบ้ ริหาร
กรมการปกครอง
(นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)

- ทุกจังหวัด
1. การลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับ
ฝ่ายปกครองดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งขอความร่วมมือ
จากเครือข่ายประชาชนในการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด
ทั้งนี้ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามนโยบายลดอบายมุข
สร้างสุขให้สังคม โดยเน้นการออกตรวจหอพักห้องเช่ารายวัน/รายเดือน
อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการใช้สถานที่ดังกล่าวเป็น
แหล่งมั่วสุมกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
แจ้งเบาะแสการกระทําความผิดได้ทางศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
/จังหวัด/อําเภอ หรือตู้ ปณ. 5 ปณผ. มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206
2. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย - ทุกจังหวัด
กรมการปกครองรับผิดชอบสนับสนุนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ดําเนินการ

ประเด็น

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

2.1 แต่งตั้งปลัดจังหวัดเป็นอนุกรรมการในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
2.2 ในระดับอําเภอ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์อําเภอ โดยแต่งตั้งนายอําเภอเป็นผู้อํานวยการศูนย์ กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนภาคประชาสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
3. การรับโอนงานทะเบียนคนต่างด้าว จากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ - ทุกจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ
- ในส่วนกลางมอบหมายให้สํานักบริหารการทะเบียนดําเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บริหารงานทะเบียนคนต่างด้าว
- ในส่วนภูมิภาค ให้ที่ทําการปกครองจังหวัดและอําเภอรับถ่ายโอนงาน
จากสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับดูแลจังหวัดและ - ทุกจังหวัด
อําเภอให้ดําเนินการอย่างเข้มข้นและจริงจัง
กรมการพัฒนาชุมชน
(นายพิสันติ์ ประทานชวโน)

- ทุกจังหวัด
1. โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
1.1 กรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP
บริเวณตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) เป็นลักษณะเปิดทําการถาวร โดยเริ่มเปิด
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดจัดหา
ผู้ประกอบการหมุนเวียนเข้ามาร่วมจําหน่ายสินค้า โดยจัดตารางหมุนเวียนการ
นําสินค้าเข้าจําหน่ายอย่างเป็นธรรม รวมถึงการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
ออกแบบตกแต่งร้าน เทคนิคการจําหน่าย และการทําต้นแบบตัวสินค้าใหม่ๆ
1.2 การจัดงาน OTOP 2020 delivery ความสุขสู่อนาคตไทย เพื่อเข้า
ร่วมภายในงาน “สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐” ซึ่งจัดขึ้นใน ๑๒ จังหวัดทั่วประเทศ
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดคัดสรรกลุ่ม OTOP ที่มีศักยภาพสามารถนําสินค้า
ไปสู่สากลได้ (ลักษณะ ๓ - ๕ ดาว)
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกผู้นําสตรีรุ่นใหม่ - ทุกจังหวัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (Province Smart
Lady) โดยนําผู้ที่ไม่ได้เข้ารอบ Smart Lady Thailand มาฝึกอบรม จากนั้น
จะให้ เ สนอโครงการไปยั ง คณะกรรมการกองทุ น สตรี จั ง หวั ด เพื่ อ คั ด เลื อ ก
โครงการดีเด่นส่งประกวดระดับประเทศ โดยทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะ
มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดโครงการไปที่จังหวัดอีกครั้งหนึ่ง จึงขอแจ้งให้จังหวัด
เตรียมตัวในเบื้องต้น

กรมทีด่ นิ
(นายพินิจ หาญพาณิชย์)

โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ทุกจังหวัด
มีเป้าหมาย ๙,๑๐๐ แปลง ๘,๗๕๐ ครั วเรือน ดําเนินการการโดยคัดเลือก
แปลงที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ที่ ป ระชาชนเลิ ก ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น และมี
ผู้ครอบครองที่ดินเต็มแปลงหรือบางส่วน มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ยากจน/ไม่มีที่ดิน
ทํากินเป็นของตนเอง/ไม่เพียงพอ และยอมรับการดําเนินการตามนโยบายแก้ไข
ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยได้ลงทะเบียนแสดงความ
ประสงค์ขอที่ดินทํากินไว้กับทางราชการ ซึ่งมีรายละเอียดดําเนินการ ดังนี้

ประเด็น

ประเด็นย่อย

มอบหมาย

1.นําที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวมาจัดตามสภาพเดิมที่มีการ
ครอบครองอยู่เป็นรายครัวเรือนๆ ละไม่เกิน ๑๕ ไร่
2. ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐคราวละ ๕ ปี และ
เสียค่าตอบแทนตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น
การดําเนินการในปี พ.ศ. 2557 ขอความร่วมมือจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด
ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ถูกบุกรุกอยู่ว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะสามารถ
ดําเนินการตามโครงการได้หรือไม่ หากอยู่ในหลักเกณฑ์ให้ส่งรายละเอียดของ
ที่ดินและการครอบครองของประชาชนรายงานให้กรมที่ดินทราบภายในวันที่
๒๐ ธันวาคม 2556 เพื่อให้กรมที่ดินพิจารณาจัดสรรงบประมาณและบุคลากร
ในการดําเนินการให้กับประชาชนต่อไป
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

1. การให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสําหรับ - ทุกจังหวัด
ผูท้ ที่ รัพย์สนิ เสียหายจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๕๕๓) แบ่งระดับความเสียหายออกเป็น ๘ กลุ่ม โดย
- ผู้ได้รับความเสียหายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับชดเชยไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาทหรือตามที่เสียหายจริง
- ผู้ได้รับความเสียหายเกิน ๕ ล้านบาท จะได้รับชดเชยสูงสุดไม่เกิน
๒ ล้านบาท
ขอให้จังหวัดรับเรื่องผู้เสียหายในพื้นที่แล้วส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่วมกับฝ่ายต่างๆ
- ทุกจังหวัด
2. การช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ให้จังหวัด อําเภอ หรือหน่วยงานที่ใช้
เงินทดรองราชการหรืองบกลางปฏิบัติตามระเบียบฯ กระทรวงการคลังเป็น
กรอบในการจ่ายเงินทดรองราชการ
2.1 หากจังหวัดมีข้อจํากัดในการปฏิบัติงาน/การปฏิบัติอาจจะไม่ได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เนื่องจากมีความจําเป็นเร่งด่วน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เสนอเรื่องขอยกเว้นหลักเกณฑ์ส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
รวบรวมเสนอให้กระทรวงการคลังยกเว้นหลักเกณฑ์เป็นภาพรวมเพื่อความ
สะดวกในการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรับรอง
โครงการ/กิจกรรมที่ประสงค์จะดําเนินการมาเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยรับรองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้กรมบัญชีกลางจะอนุมัติขยายวงเงิน
โดยเร็ว ครอบคลุมทุกมิติของโครงการ/กิจกรรมที่ประสงค์จะดําเนินการ
2.2 ในพื้ น ที่ ที่มี ก ารเกิด ภั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อง ซึ่ง ได้ป ระกาศภั ย เดิ ม แต่ ยั ง
ไม่สิ้นสุดและมีภัยรอบใหม่ต่อเนื่องเข้ามา ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้
ป้ อ งกั น จั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ หรื อ นายอํ า เภอที่ ใ ช้ ง บประมาณที่
กระจายไปสู่อําเภอ เสนอเรื่องขยายเวลาในการดําเนินการช่วยเหลือเพื่อให้
อธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ขยายเวลา ซึ่ ง กรมป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดเต็มที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง
(นายมณฑล สุดประเสริฐ)

๑. โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองโดยวิธีการจัดรูปทีด่ นิ ปีงบประมาณ - ทุกจังหวัด
พ.ศ. 2557 กรมโยธาธิการและผังเมืองมีโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม
โดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดินจํานวน 10 โครงการ ได้แก่ เพชรบุรี จันทบุรี สุรินทร์

