ข้อราชการของผูบ้ ริหารกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/๒๕๕7
วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุม 352 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
*******************
ข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/๒๕๕7
เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผูบ้ ริหารหน่วยงานและข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทยรับทราบและถือปฏิบัติ
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ข้อราชการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
๑. การเตรียมความ
พร้อมรองรับสถานการณ์
การชุมนุมทางการเมือง

ให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติ
- ทุกหน่วยงาน
ราชการในสถานการณ์ที่มีการชุมนุมทางการเมือง ดังนี้
- ทุกจังหวัด
๑.๑ ปฏิบัติราชการตามปกติ
- หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมให้สํารองสถานที่ปฏิบัติงานและ
สํารองข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานและข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการประชาชน
- ดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัด
และสถานทีส่ ําคัญต่างๆ ที่อาจได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งจัดทําแผนเฝ้า
ระวังป้องกันการบุกรุก
- ติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
๑.๒ สามารถให้บริการไฟฟ้า และน้าํ ประปาเป็นปกติ ในส่วนกลาง
มีการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ําประปา) โดยมี รมว.
มท.เป็นประธาน ในส่วนภูมิภาคให้ ผวจ.ประสานกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
๑.๓ ดูแล/อํานวยความสะดวกด้านการจราจรของประชาชน
ให้ ผวจ. /นายอําเภอ ดูแลความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน หาก
มีการปิดถนนไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ให้ใช้วิธีเจรจาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งให้ความช่วยเหลือ
๑.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยของผู้ชุมนุมทางการเมืองให้อยู่
ในขอบเขตของกฎหมาย เนือ่ งจากแต่ละจังหวัด/พื้นที่ มีสถานการณ์
ชุมนุมที่แตกต่างกัน ขอให้ทกุ หน่วยงานและทุกจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
- หลีกเลี่ยงความรุนแรง เน้นการเจรจา/ทําความเข้าใจ
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- หลีกเลี่ยงการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมทีม่ ีความเห็นต่างกัน
- จังหวัด/อําเภอที่มีกําลังตํารวจไม่เพียงพอเนื่องจากการ
เคลื่อนย้ายกําลังมาสนับสนุนการปฏิบัติการในส่วนกลาง ขอให้ ผวจ.และ
นายอําเภอทําความเข้าใจกับกํานัน ผู้ใหญ่บา้ น ในฐานะเจ้าหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่
๒.๑ ให้หน่วยงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค เบิกจ่ายงบประมาณ
๒. การเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ตามปกติ (สนผ.สป. ได้
ประสานกับสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางแล้ว)
๒๕๕๗
๒.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๘๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน
- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด

- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด

๓. การสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

ครม. ได้อนุมัติวงเงินทั้งสิ้น 653,088,200 บาท เพื่อให้ มท.
อํานวยการและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา) โดยมีหน่วยงานในสังกัด มท. ได้รับ
งบประมาณ ดังนี้
1) กรมการปกครอง
- สํานักบริหารการทะเบียน 141,661,300 บาท
- สํานักบริหารการปกครองท้องที่ 10,290,000 บาท
- สํานักกิจการความมั่นคงภายใน 3,661,000 บาท
2) กรมการพัฒนาชุมชน 7,000,000 บาท
3) การไฟฟ้านครหลวง 4,125,200 บาท
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14,500,000 บาท
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 386,820 บาท
ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งดําเนินการและประสาน
การปฏิบัติกับสํานักงบประมาณและรายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคให้
มท. ทราบด้วย พร้อมทั้ง ขอให้จังหวัดอํานวยความสะดวก บริหารจัดการ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กกต.จว. โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ

- ปค.
- พช.
- กฟน.
- กฟภ.
- ศสส.สป.
- ทุกจังหวัด

๔. การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน

ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เอาใจใส่ - ทุกจังหวัด
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การรับจํานําข้าวเปลือก ปีการ
ผลิต 2556/2557 การแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตร การให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น ข้อมูลปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ที่จังหวัดส่งข้อมูลให้ มท. ได้นําเรียน รมว.มท. เพื่อทราบและนําเสนอต่อ
ครม. เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
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ในหลายพื้นที่ที่ยังมีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ ผวจ.
ดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และประสานงบประมาณ/
ติดตามงบประมาณกับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕. การประกาศภัยพิบตั ิ
ข้อราชการของรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายประภาส บุญยินดี)

ข้อราชการของหัวหน้า
ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย
(นายภาณุ อุทัยรัตน์)

ให้ ผวจ. กําชับในเรื่องการประกาศภัย ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และ - ทุกจังหวัด
เป็นไปตามหลักเกณฑ์

๑. สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง จากการที่ผู้ชุมนุมได้ปิดล้อม
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารและข้าราชการของ มท. ยัง
สามารถปฏิบัติราชการได้ตามปกติ ทั้งนี้ได้มีการเจรจากับผู้ชุมนุมเพื่อขอ
คืนศาลาว่าการ มท. พร้อมทัง้ ได้จัดทําแผน/กระบวนการในการเข้าปฏิบัติ
ราชการกรณีได้รับคืนพื้นที่
ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร่วมมือกันทําให้
บ้านเมืองสงบสุขโดยเร็ว โดยยึดหลักการเจรจา หลีกเลี่ยงการปะทะ และ
ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง
๒. การสนับสนุนการเลือกตั้ง ให้ ผวจ. สนับสนุนและประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดย
ประสานกับ กกต.จังหวัด ไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อนในการใช้งบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม/สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กกต.จว. ให้มี
การเลือกตั้งที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
๓. การติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร และหน่วยงานในส่วนกลาง
สามารถติดต่อได้ตามปกติ

- ทุกหน่วยงาน

๑. การเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ตรวจราชการ มท. ประจําเขต เข้าร่วม
การประชุมที่สาํ คัญหรือการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference) ด้วย
๒. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ๒๐๑๓ ประเทศไทยได้นักกีฬาปัญจสีลัต
จํานวน ๑๒ คน ได้รับเหรียญรางวัล ๑๑ เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง ๒
เหรียญ เหรียญเงิน ๑ เหรียญและเหรียญทองแดง ๘ เหรียญ
ขอขอบคุณจังหวัดยะลาที่ได้อํานวยความสะดวกในการเก็บตัว
นักกีฬา และขอขอบคุณ กปน. ที่สนับสนุนเงินรางวัลสําหรับนักกีฬาที่
ได้รับเหรียญรางวัล

- ผต.มท.

- ทุกจังหวัด

- ทุกหน่วยงาน
- ทุกจังหวัด
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- ๓๗ อําเภอใน
๓. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้เน้นที่การ
ดําเนินการของศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ ๓๗ แห่งในการแก้ไขสถานการณ์ให้ จชต.
ดีขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
อําเภอละ ๑ ล้านบาท และในการนี้ขอขอบคุณกรมการปกครองที่ได้
แต่งตั้งนายอําเภอใน จชต. ครบทั้ง ๓๗ อําเภอ
ข้อราชการของผูต้ รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย
(นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา)

ข้อราชการของอธิบดี
กรมการปกครอง
(นายศิรพิ งษ์ ห่านตระกูล)

การตรวจราชการแบบบูรณาการ จากการประชุมร่วมกับสํานักตรวจ - สตร.สป.
ราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้กําหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการ
โดยประสานให้ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงร่วมกันตรวจราชการใน
เขตๆ ละ ๑ จังหวัดเป้าหมาย (สํานักตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้กําหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กําหนดการตรวจราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เดือนกุมภาพันธ์ และ
เดือนสิงหาคม
- ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได้แก่ การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และครัวไทยสู่ครัวโลก
- ผลการตรวจราชการ ให้รายงานต้นสังกัดและสํานักตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ สํานักตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการ
ตรวจราชการ ๑ เดือน

- ทุกอําเภอ
๑. โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลือ่ นนโยบาย
ระดับอําเภอ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจัดสรรงบประมาณให้อําเภอละ
๗๕๐,๐๐๐ บาท งวดแรกโอนให้อําเภอแล้ว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลืออีก
๔๕๐,๐๐๐ บาท จะโอนให้อําเภอภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗
ขอความร่วมมือจังหวัดสนับสนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
๒. การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของกรมการปกครองเข้าสู่ - ทุกจังหวัด
- ทุกอําเภอ
ประชาคมอาเซียน
- การขับเคลื่อนตามแผนแม่บทในระดับพื้นที่ จัดสรรงบประมาณให้
ปกครองจังหวัด ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนใน
พื้นที่ชายแดน
- จัดสรรงบประมาณให้ปกครองจังหวัดชายแดน ๓๒ จังหวัด
จังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- จัดสรรงบประมาณให้อําเภอชายแดน ๒๘ แห่ง แห่งละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
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- การดําเนินการเน้นการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรชายแดน
- ทุกจังหวัด
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมการปกครอง
กําหนด ๑๐ แผนงาน ขณะนี้ทุกจังหวัดมีแผนงานครบถ้วนแล้ว และอยู่
ระหว่างจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ขอให้จังหวัดดําเนินการตาม
แผนงานด้วย
- ทุกจังหวัด
๔. การสนับสนุนการเลือกตั้ง
- ทุกอําเภอ
- สนับสนุนบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การสื่อสาร
- จัดทําแผนเผชิญเหตุทงั้ จากคนและภัยธรรมชาติ
- กําชับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานและเจ้าหน้าที่ ให้วางตัวเป็นกลาง
และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่/หน่วยเลือกตั้ง โดยขอกําลัง
สนับสนุนจากตํารวจและทหาร
- จัดตั้งศูนย์สนับสนุน/ประสานงานการเลือกตั้ง ส่วนกลางที่วังไชยา
ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดและอําเภอ
- จัดทําทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อประกาศในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
- ให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนในวันหยุด
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
หอกระจายข่าว คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น
- กําหนดเวลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
๒) เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร วันที่ ๑๓ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
๓) เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗
๔) เลือกตั้งปกติ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๕. การปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ ๑๓
มกราคม ๒๕๕๗ เป็นไปตามปกติ สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
๐๒ ๕๗๗ ๔๔๐๒ -๓ , ๐๒ ๗๙๑ ๗๒๒๙
ข้อราชการของอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน
(นายขวัญชัย วงศ์นติ กิ ร)

๑. โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ขอขอบคุณผู้บริหาร - ทุกจังหวัด
และ ผวจ. ที่ได้ให้ความสําคัญทําให้ยอดจําหน่ายปี ๒๕๕๖ มียอดสะสม
๙๐,๐๐๐ กว่าล้าน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าที่กําหนด ( ปี ๒๕๕๘
ยอดจําหน่ายสะสม ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)
เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุม จึงได้เลื่อนการจัดงาน OTOP CITY
2013 เป็นวันที่ ๒๙ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทําให้มีจํานวน
สินค้า OTOP ตกค้างจํานวนมาก พช. ได้ประสานสถานทีเ่ พื่อจําหน่าย
สินค้าก่อน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าอินสแควร์ ช้อปปิ้งมอลล์ จํานวน ๘๐๐
บูธ ห้างสรรพสินค้าธัญปาร์ค ๓๐๐ บูธ และสนามหลวง ๒ ทวีวัฒนา
๓๐๐ บูธ และในส่วนพื้นที่ใต้ทางด่วนอีก ๑๕ ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา
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ขอความร่วมมือ ผวจ. ในการจัดหาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
เข้าร่วมจําหน่ายสินค้าในงาน OTOP CITY ๒๐๑๓ และให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการดําเนินงานด้วย
๒. การสนั บ สนุนการเลือกตั้ง กกต. ได้จัดสรรงบประมาณให้ พช.
จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดทําโครงการ “เส้นทางการเมืองใส
สะอาด” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ นํ า กลุ่ ม องค์ ก ร เครื อ ข่ า ยภาคประชาชน
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและสามารถเผยแพร่ ก ระบวนการเลื อ กตั้ ง ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะโอน
งบประมาณให้ พช.จว. ทุกจังหวัดดําเนินการ
๓. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับงบประมาณ ๒,๒๕๐ ล้านบาท
ขณะนี้ยังไม่สามารถโอนให้จังหวัดได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง
ขอให้ ผวจ. แจ้งและทําความเข้าใจกับประธานคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดด้วย
๔. ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น พช. ได้
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยเก็บข้อมูลจากครัวเรือน
ในชนบทและท้องถิ่น จํานวน 8 ล้านครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 68,484
บาทต่อคนต่อปี ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายฐานรายได้เฉลี่ยที่กําหนดไว้
มท. จึงกําหนดให้ พช. และ สถ. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. อีก 6 ล้านครัวเรือน
ในเขตเมือง เทศบาลนคร และกรุงเทพมหานคร เพื่อนํามารวมและเฉลี่ย
รายได้ครัวเรือน โดยคาดว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย
ขอความร่วมมือ ผวจ. กํากับดูแลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมือง
และกําหนดเป้าหมายรายได้เฉลี่ยครัวเรือนของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ข้อราชการของอธิบดี
กรมทีด่ นิ
(นายพินิจ หาญพาณิชย์)

หมายเหตุ

- พช.จังหวัด

- ทุกจังหวัด

- สถ.
- ทุกจังหวัด

โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ สาธารณประโยชน์ที่ - ทุกจังหวัด
มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท (โครงการจัดที่ดิน
ของรัฐ ขจัดความยากจน) มท. ได้ดําเนินการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนที่
ไม่มีที่ทํากิน/อยู่อาศัย แต่ได้บุกรุกครอบครองทําประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ โดยขอให้ จว. คัดเลือกแปลงทีด่ ินตามหลักเกณฑ์
เพื่อดําเนินการตามโครงการฯ เสนอให้ ทด. เพือ่ จัดสรรงบประมาณให้
จังหวัดดําเนินการ
- ส่งโครงการให้ ทด. แล้ว ๓ จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และลําปาง
- อยู่ระหว่างเสนอโครงการ ๓ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี เชียงใหม่ และ
ขอนแก่น
- แจ้งว่าไม่มีพื้นที่ดําเนินการ ๒๕ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์
กําแพงเพชร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นนทบุรี ปัตตานี ปทุมธานี พะเยา
พังงา พิจิตร เพชรบุรี มุกดาหาร มหาสารคาม ยะลา ลพบุรี ลําพูน สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สระแก้ว สงขลา สิงห์บุรี สุโขทัย อ่างทอง และอุทัยธานี
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- จังหวัดที่ยังไม่รายงานผลการคัดเลือก ๔๕ จังหวัด
ขอความร่วมมือ ผวจ. แจ้งนายอําเภอในพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ และ อปท. คัดเลือกที่ดนิ สาธารณประโยชน์ที่อยู่ใน
หลักเกณฑ์นํามาจัดทําโครงการและเสนอให้ ทด. โดยดําเนินการดังนี้
๑) เสนออย่างน้อยจังหวัดละ ๒ โครงการ ภายในวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒) หากโครงการมีการจัดทําสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ให้เสนอ
โครงการภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
ข้อราชการของอธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

๑. การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการ
น้ําอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณ ผวจ. ที่ได้สนับสนุนการจัดรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนใน ๓๕ จังหวัดที่มีสิ่งก่อสร้าง และ ๔๑ จังหวัดที่ไม่มี
สิ่งก่อสร้าง ขณะนี้เหลือกรุงเทพมหานครทีย่ ังไม่ได้จัดงานฯ
- ทุกจังหวัด
๒. การป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ ขอขอบคุณ
ผวจ. ที่ช่วยรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะ
จังหวัด/อําเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ แม่ฮ่องสอน
บึงกาฬ ตราด ปัตตานี และพังงา , อําเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ๖๔๘ อําเภอ)
รัฐบาลได้กําหนดกรอบกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
- ระยะเร่งด่วน ให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดตลอด ๓๖๕ วัน
- ระยะกลาง ปฏิญญามอสโคและสหประชาชาติ ได้กําหนด
เป้าหมายให้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลกจํานวน ๑๐
คนต่อแสนประชากร ซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลกจํานวน
๒๑ คนต่อแสนประชากร (ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
๑๗ คนต่อแสนประชากร)
- ระยะยาว สร้างวัฒนธรรม ความรู้ และความตระหนักให้แก่
ประชาชน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓. การใช้งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สรุปภาพรวมการ - ปภ.จังหวัด
- ทุกจังหวัด
ใช้จ่ายเงินทดรองราชการของ ผวจ.
- สถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖-ปัจจุบัน มี ๒๓
จังหวัดได้ส่งขอวงเงิน ทางกระทรวงการคลังได้ขยายวงเงินให้แล้ว จํานวน
๖๕๓ ล้านบาท และอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๙ จังหวัด วงเงิน ๒๑๕ ล้านบาท
- ภัยแล้ง ใช้เงินทดรองไปแล้วแต่ยังไม่สามารถหักล้างได้ครบ จํานวน
๙๗๕ ล้านบาท รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ
- ภัยหนาว มีจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์แล้ว
จํานวน ๔๔ จังหวัด ใช้เงินทดรองราชการไปแล้ว ๒๕ ล้านบาท เสนอ
กระทรวงการคลังขอขยายวงเงินจํานวน ๓๖๙ ล้านบาท
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ขอความร่วมมือ ผวจ. ดําเนินการ
๑) กําชับและตรวจสอบให้มีการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการให้
ถูกต้องตามระเบียบ โดยหลายจังหวัดมีปญ
ั หาถูกเรียกเงินคืนซึ่งทาง
ปภ. จะแจ้งรายละเอียด/แนวทางเป็นหนังสือต่อไป
๒) ช่วยเหลือเหตุภัยพิบตั ใิ ห้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่
เกิดภัย หากไม่เสร็จตามกําหนดเวลาให้สง่ เรื่องขอขยายเวลาให้ ปภ.
๓) ศึกษาระเบียบก่อนการปฏิบตั ิ (การยกเว้นหลักเกณฑ์เป็น
อํานาจของกระทรวงการคลัง)
๔) สร้างสิ่งก่อสร้างทีเ่ ป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า เช่น ท่อลอด
สะพาน ถนน เป็นต้น ให้ดาํ เนินการแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
๕) ส่งหลักฐานการใช้เงินทดรองราชการให้ ปภ. ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รบั เงินจากคลัง พร้อมทั้งให้ ผวจ. รับรองความถูกต้อง
ของหลักฐานด้วย เพือ่ เสนอ รมว.มท. เห็นชอบส่งให้สาํ นักงบประมาณ
- ทุกจังหวัด
๔. งบประมาณเกี่ยวกับแหล่งน้าํ ปภ. ขอแจ้งให้ ผวจ. ทราบว่า
ขณะนี้ยังไม่มีการจัดสรรงบกลางลงพื้นที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับแหล่งน้ํา
เนื่องจากอยู่ระหว่างการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่
ข้อราชการของอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
(นายมณฑล สุดประเสริฐ)

๑. การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง
๑.๑ ยผ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์และคณะทํางานปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑.๒ หากเกิดกรณีปิดสถานที่ราชการได้สํารองสถานที่ปฏิบัติราชการ
๒ แห่ง พร้อมทั้งได้นําเอกสารที่สําคัญออกจากหน่วยงานและสํารอง
ข้อมูลแล้วเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการได้ตามปกติ
๒. การดําเนินโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ยผ. ให้จังหวัดดําเนินการ
๒.๑ โครงการในจังหวัดที่มีแม่น้ําในประเทศที่สําคัญ แม่น้ําชายแดน
และพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ขอให้ ผวจ. เร่งรัด ยผ.จว. จัดจ้างโดยเร็ว
๒.๒ การพัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีพิเศษต้องเสนอเข้ามาที่สว่ นกลาง ทําให้เกิดความล่าช้า
๒.๓ การสร้างถนนตามผังเมืองใน ๑๐ จังหวัด ซึ่งมีปญ
ั หาเจ้าของ
พื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือใน ๒ จังหวัด คือ พัทลุง และสมุทรสาคร
ขอความร่วมมือ ผวจ. เป็นพีเ่ ลี้ยงให้กบั ยผ.จว. ในการเจรจากับ
เจ้าของพืน้ ทีด่ ว้ ย

- ยผ.จว.
- ทุกจังหวัด

- พัทลุง
- สมุทครสาคร

ประเด็น
ข้อราชการของรองอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่
(นายสมดี คชายั่งยืน)

การประปานครหลวง
(นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)

ข้อราชการ/รายละเอียด

หมายเหตุ

- ทุกจังหวัด
๑. การบริหารงบประมาณ ขอให้ ผวจ. ดูแลและแจ้งให้ท้องถิ่น
จังหวัด/อปท. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด
๒. การสนับสนุนการเลือกตั้ง ขอความร่วมมือ ผวจ. ประสาน อปท.
- ทุกจังหวัด
ในการจัดเตรียมป้าย/บอร์ด เพื่อให้ผู้สมัครเลือกตั้งได้ปิดประกาศ/
โปสเตอร์
๓. การสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่ ได้เปิดรับ
- ทุกจังหวัด
สมัครตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ อัตรากําลังที่ว่าง
๗,๔๔๕ อัตรา มีผู้สมัครทั้งสิ้น ๕๑๑,๓๖๙ คน
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗
- ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- กําหนดการสอบ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ขอความร่วมมือ ผวจ. ดําเนินการ
๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครให้ตรวจสอบรายชื่อ และวัน เวลา
สถานที่สอบตามที่กําหนด โดยเฉพาะผู้สมัครที่พิการทางสายตาขอให้
รีบแจ้ง เพื่อทางคณะกรรมการจัดสอบจะได้จัดทําข้อสอบเฉพาะ
๒) ประชาสัมพันธ์ชี้แจง/ทําความเข้าใจกับผู้สมัครสอบว่าอย่าได้
หลงเชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ
ในการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.dlaapplicant.com/
๔. การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง
ในกรณีเกิดสถานการณ์ที่มีผลกระทบ สถ. ได้สํารองสถานที่ในปฏิบัติ
ราชการไว้ ๒ แห่ง หากต้องการติดต่อราชการ/ประสานงานสามารถ
ติดต่อที่เลขานุการกรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๕๙ ๘๔๗๒
การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง
กปน. ได้ดําเนินการ
- เตรียมวัตถุดิบ/สารเคมีสําหรับการผลิตน้ําประปาได้ ๑ เดือน
- เตรียมสถานที่สํารองในการปฏิบัติงาน พร้อมให้บริการประชาชน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- การเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย
- Call Center ๑๑๒๕ ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ประเด็น
การประปาส่วนภูมภิ าค
(นางรัตนา กิจวรรณ)

ข้อราชการ/รายละเอียด

หมายเหตุ

การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง
กปภ. ได้ดําเนินการ
- จัดตั้งศูนย์รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
- เตรียมสถานที่สํารองและสํารองข้อมูลในการปฏิบัติงาน
- Call Center ๑๖๖๒ ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ขอความร่วมมือ ผวจ. ในการดูแล/ช่วยเหลือสํานักงานประปาในแต่ละ
จังหวัด เพื่อให้การให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๐๘ ๙๖๖๔ ๖๔๖๒

