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ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ทุกจังหวัด

1. แนวทางการดําเนินงาน
ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินงานตามแนวทาง ดังนี้
1.๑ ดําเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร ช าติ และแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ทั้ ง นี้
จะตองมีการรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
คณะรั ฐ มนตรี และรั ฐ สภาทราบ หากไม ดํ า เนิ น การจะถื อ ว า มี ค วามผิ ด ตาม
กฎหมาย และจะตองถูกตรวจสอบตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนด
1.๒ ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ
ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
1.๓ ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชนในจังหวัดเขาถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.๔ ยึด ถือประชาชนเปน ศูน ยกลาง โดยใหความสําคัญกับ การลงพื้น ที่
พบปะประชาชนเพื่อรับทราบปญหา รวมทั้งประสานงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการแกไขปญหาใหตรงจุด
1.5 ทําหนาที่ “พอเมือง” ในการปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และ
บูรณาการหนวยงานตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอใหใช
วิธีการแบงพื้นที่และมอบหมายผูรับผิดชอบ/ผูตรวจสอบการดําเนินงาน
1.6 ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานพิธี
ที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย
2. การดําเนินโครงการเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
สนผ.สป./
2.1 ขอใหผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับ
กก.สป./
สถาบัน พระมหากษัต ริย  โดยถือ เปน ความสํ า คัญ เรง ดว นที่ต อ งดํ า เนิน การ
ทุกจังหวัด
ดวยตนเอง อาทิ การลงนามในเอกสารดวยตนเอง ไมควรมอบรองผูวาราชการจังหวัด
หรือผูอื่นลงนามแทน
2.๒ ขอใหผูวาราชการจังหวัดจัดทําบัญชีขอมูลโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริยที่ดําเนินการในพื้นที่ จําแนกเปนโครงการที่ดําเนินการแลว
และโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ เพื่อใชในการเรงรัดติดตามอยางตอเนื่อง
เชน โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการจิตอาสาพระราชทาน เปนตน
3. การแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ปค./สถ./ทด./
ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวั ด พช./จังหวัด
ชายแดนภาคใต ดังนี้
ชายแดนภาคใต
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ขอสั่งการ/รายละเอียด
3.1 สนั บ สนุ น แนวทางการแกไ ขป ญหาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต อย างมี
เอกภาพ โดยมี กอ.รมน.ภาค 4 สว นหนา เปน หนว ยงานรับ ผิด ชอบหลัก ใน
การบูร ณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการแกไขปญหาควบคูไปกับการ
พัฒนาพื้นที่
3.2 กํ า ชั บ ให น ายอํ า เภอกํ า หนดมาตรการเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาความสงบ
เรียบรอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครในพื้นที่ เชน
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เปนตน
ใหสามารถดูแลตนเองและพื้นทีไ่ ด
3.3 ดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ใหตรงจุด โดยผูวาราชการจังหวัด
ตองลงพื้นที่เพื่อคนหาความตองการของประชาชน และสรางความไววางใจ อันจะ
นําไปสูการไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่
4. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดังนี้
4.1 ดําเนินการดาน Supply โดยขอใหผูวาราชการจังหวัดคนหาและกําจัด
Supply หรือแหลงของยาเสพติดในพื้นที่
4.2 ดําเนินการดาน Demand โดยขอใหผูวาราชการจังหวัดนําเงินทดรอง
ราชการมาใชในการบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพใหกับผูที่พนโทษจากคดียาเสพติด
ทั้ ง นี้ ขอให ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนเป น เจ า ภาพดํ า เนิ น การร ว มกั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ เช น สถาบันพัฒ นาฝมือแรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา เปนตน รวมทั้ง
พัฒนาบทบาทของนายอําเภอในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาว
4.3 ขับเคลื่อนการดําเนินงานของภาคประชาสังคม อาทิ หมูบานสีขาว
ปลอดยาเสพติด โดยสงเสริมกิจกรรมเพื่อไมใหผูที่พนโทษจากคดียาเสพติดกลับไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เชน การเลนกีฬา เปนตน
5. การเตรียมความพรอมจัดการสาธารณภัย
5.1 ขอใหผูวาราชการจังหวัดเตรียมความพรอมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่
ดังนี้
1) จัดทําแนวทางในการเตรียมพรอมรับมือสถานการณภัยตาง ๆ ในพื้นที่
เชน แนวทางการปฏิ บัติของเจาหนาที่และประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย แนวทาง
การออกแบบสิ่งกอสรางโดยใหความสําคัญกับความแข็งแรงของประตูเพื่อใชเปน
ทางออกเมื่อเกิดแผนดินไหว เปนตน
2) ให ค วามรู แ ละชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจแก ป ระชาชนอย า งใกล ชิ ด
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย เชน การอพยพประชาชนไปยัง
ศูนยพักพิงเมื่อเกิดสาธารณภัย เปนตน
3) เตรียมพรอมอุปกรณชวยเหลือผูประสบภัย เชน รถเครน รถยก
รถดับเพลิง เปนตน ใหพรอมปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนไดตลอดเวลา
4) จัดการสาธารณภัยตามขั้นตอน ตั้งแตการปองกัน (การลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย) การเผชิญเหตุ (การจัดการในภาวะฉุกเฉิน) และการฟนฟู

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สนผ.สป./ปค./
พช./สถ./
ทุกจังหวัด

ปภ./ทุกจังหวัด
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หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

5) ดําเนินการปองกันและแกปญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยพิจารณา
กําหนดมาตรการที่จะทําใหอุบัติเหตุทางถนนลดลง
5.2 ขอใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวางแผนการใชเฮลิคอปเตอร
ของหนวยงาน โดยตองใชในปฏิบัติการดานสาธารณภัยเปนหลัก ไมใชในภารกิจ
ดานธุรการหรืองานเอนกประสงค
6. การรักษาความสงบเรียบรอยในพืน้ ที่
ปค./สถ./
ขอใหผูว าราชการจังหวัดใชกลไกกํานัน ผูใหญบ าน และการกํากับ ดูแล
ทุกจังหวัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหปฏิบัติการดานการขาวในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
7. การจัดระเบียบคนตางดาวในพืน้ ที่
ปค./ทุกจังหวัด/
ขอให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานครบู ร ณาการหน ว ยงาน
กทม.
ที่เกี่ยวของสํ ารวจขอมูล เกี่ยวกับคนตางดาวที่อยูในพื้น ที่ เชน จํานวน สัญชาติ
สถานะการเขาประเทศ ลักษณะที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพ เปนตน เพื่อเปน
ขอมูลในการจัดระเบียบและแกไขปญหาคนตางดาว
8. การดําเนินงานของศูนยดาํ รงธรรม
ศดธ.มท./ปค./
ขอใหผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาความเดือดรอน ทด./ทุกจังหวัด
ของประชาชน โดยขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานของศู น ย ดํ า รงธรรมให มี ค วาม
ศักดิ์สิทธิ์ สามารถแกไขปญหาของประชาชนใหไดขอยุติโดยเร็ว ในกรณีปญหาที่มี
ความซับซอน เชน ปญหาที่ดิน เปนตน ขอใหดําเนินการไปตามระเบียบกฎหมาย
อยางเครงครัด
9. การบูรณาการสรางการรับรูส ชู มุ ชน
สน.สป./
ขอใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่มีความสามารถในการสื่อสาร สรางการรับรู
ศสส.สป./
ใหกับประชาชนอยางตอเนื่องผานเครื่องมือตาง ๆ ในพื้นที่ เชน สถานีวิทยุชุมชน
ทุกจังหวัด
หอกระจายขาว การประชาคม เปนตน โดยถายทอดขอมูลขาวสารดวยภาษาที่
กระชับ เขาใจงาย ไดใจความ ทั้งนี้ ขอใหนําขอมูลขาวสารจากทุกกระทรวงไปสราง
การรับรู เชน เรื่องขยะ น้ําเสีย ฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เปนตน
10. การดําเนินงานของทองที่ (กํานัน ผูใ หญบา น)
ปค./ทุกจังหวัด
ขอให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด และนายอํ า เภอใช ก ลไกกํ า นั น ผู ใ หญ บ า น
ขับเคลื่อนงานตามอํานาจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ เนนการสรางประโยชนใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ โดยสรางความใกลชิด รวมทุกขรวมสุขกับประชาชน
11. การบริหารจัดการขยะ
สถ./ทุกจังหวัด/
11.1 ขอใหผูวาราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครพิจารณากําหนด
กทม.
แนวทางการทิ้งขยะของประชาชน โดยกํากับ ดู แลองคกรปกครองส ว นทองถิ่น
ในการรณรงคใหประชาชนซึ่งเปนผูทําใหเกิดขยะคัดแยกขยะและทิ้งขยะตามหลัก
3ช หรือ 3R อยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งสรางการรับรูใหประชาชนเขาใจถึง
ประโยชนของการคัดแยกขยะ และตระหนักถึงผลกระทบจากการไมคัดแยกขยะ
ซึ่งทําใหภาครัฐตองใชงบประมาณจํานวนมากในการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ขอให กํ ากั บดู แลให องคกรปกครองส วนทองถิ่ นจั ดเก็บขยะแบบแยก
ประเภท
11.2 ขอใหผูวาราชการจังหวัดใชกลไกคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัดในการกํากับ ติดตาม และดําเนินการกําจัดขยะของกลุมพื้นที่
(Cluster) โดยมีแนวคิดในการสรางโรงกําจัดขยะ จํานวน 76 แหง ทั้งนี้ ใหดําเนินการ
ในรูปแบบการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership :
PPP) ผานคณะกรรมการกลางดานเทคนิค และนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยเพื่อใหความเห็นชอบตอไป
11.3 ขอใหผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัดจัดแบงพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อดูแลจัดการขยะในจังหวัดใหมีความเรียบรอย
11.4 ขอใหกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะในชวงเวลากลางคืนใหเรียบรอย
พรอมทั้งจัดใหมีชุดจัดเก็บขยะสํารองเพื่อติดตามจัดเก็บขยะตกคางอีกหนึ่งรอบ
12. การจัดการน้าํ เสีย
สถ./ยผ./อจน./
12.1 ขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและกรมโยธาธิการและผังเมือง
ทุกจังหวัด
บู ร ณาการร ว มกั บ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ดู แ ลไม ใ ห
บานเรือนประชาชน รานอาหาร โรงแรมริมน้ํา และหมูบานจัดสรร ปลอยน้ําเสียที่
มีปริมาณคา BOD สูงลงแหลงน้ํา โดยสงเสริมใหมีระบบบําบัดน้ําเสียในเบื้องตน
เชน บอดักไขมัน ระบบบอซึม เปนตน เพื่อลดคา BOD กอนปลอยลงสูแหลงน้ํา
ทั้งนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดกํากับติดตามการดําเนินการดังกลาว
12.2 ขอให ผู ว าราชการจั งหวั ด สุ ร าษฎร ธ านี กํา กับ ติ ด ตามการแกไ ข
ปญหาน้ําเสียในพื้นที่พรุเฉวง อําเภอเกาะสมุย
12.3 ขอใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีติดตามการแกไขปญหาการระบายน้ํา
และการบําบัดน้ําเสียในพื้นที่เมืองพัทยา
12.4 ขอให อ งค ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย ร ว มกั บ กรมส ง เสริ ม การปกครอง
ทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดการน้ําเสียชุมชน ทั้งนี้ ขอใหกําหนดแนวทาง
การดําเนิน งานที่ห ลากหลาย อาทิ การดํา เนิน การโดยองคก ารจัด การน้ํา เสีย
การดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น การดําเนินการรวมกัน ระหวาง
องคการจัดการน้ําเสียและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือการดําเนินการโดยให
ภาคเอกชนเขามารวมลงทุน
13. การจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติภาษี
สถ.
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
ขอใหกระทรวงมหาดไทยประสานหนว ยงานที่เกี่ย วของเพื่อหาขอยุ ติ
เกี่ย วกับ แนวทางการจั ด เก็บ ภาษี ขององคกรปกครองส ว นทอ งถิ่น ทั้ง นี้ ขอให
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัด
14. การเตรียมการเลือกตั้งทองถิ่น
ปค./สถ./
ขอใหกรมการปกครองและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเตรียมความพรอม
ทุกจังหวัด
ในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตามที่
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ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รองขอ รวมทั้งการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย
ในพื้นที่โดยรวม
15. การจัดระเบียบสายไฟฟาลงใตดิน
กฟน./กฟภ./
15.1 ขอใหการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภ าคขับเคลื่อน
กทม.
การจัดระเบียบสายไฟฟาลงใตดินใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดภายในเดือน
มิถุนายน 2563 โดยใชกลไกของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร
ในพื้นที่ใหเปนระเบียบเรียบรอย ในกรณีที่ผูประกอบการสายสื่อสารไมใหความ
ร ว มมื อ ขอให ดํ า เนิ น การตามกฎหมาย โดยอ า งถึ ง หลั ก การละเมิ ด กฎหมาย
ผลกระทบตอระบบสายสงไฟฟา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
15.2 ขอใหกรุงเทพมหานครหารือกับการไฟฟานครหลวงเกี่ยวการนํา
สายไฟฟาและสายสื่อสารลงใตดินไมใหซ้ําซอนกัน
16. การดําเนินงานดานน้าํ ประปา
กปน./กปภ./สถ.
16.1 ขอใหการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคดําเนินการ
แกไขปญหาน้ําสูญเสีย รวมทั้งเตรียมแผนงานรองรับการแกไขปญหาภัยแลงพื้นที่ที่
คาดวาจะไดรับผลกระทบ
16.2 ขอให กรมส งเสริ มการปกครองทองถิ่นยกระดั บ น้ํ าประปาของ
ทองถิ่น ประปาหมูบานใหไดมาตรฐาน สะอาด และมีคุณภาพ รวมทั้งใหกําหนด
แผนงาน/โครงการรองรับพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยแลง
17. การเตรียมการใชบงั คับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
ยผ.
พระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือ ง พ.ศ. 2562 จะมีผ ลบัง คับ ใชใ นวัน ที่
25 พฤศจิกายน 2562 ขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเรงรัดดําเนินการจัดทํา
ผังเมืองรวม และผังเมืองรวมชุมชน และผังเมือง EEC ใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
18. การดูแลความปลอดภัยทางถนนและทางน้าํ
ปค./ปภ./สถ./
ขอใหผู ว าราชการจั งหวั ด ใช กลไกในระดั บพื้น ที่ ทั้งนายอําเภอ กํานั น
ทุกจังหวัด
ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลอมเกลาและรณรงคใหประชาชน
มีความตระหนักรูและจิตสํานึกเพื่อสรางวัฒนธรรมการใชรถใชถนนและการสัญจร
ทางน้ําอยางปลอดภัย รวมทั้งบังคับ ใชกฎหมายอยางเขมงวด โดยดํา เนิน การ
ทั้งในชวงเทศกาลและชวงเวลาปกติ
19. การแกไขปญหาโคมลอย
ปภ./ปค./สถ./
ขอใหผู ว าราชการจั งหวั ด ใช กลไกในระดั บพื้น ที่ ทั้งนายอําเภอ กํานั น
ทุกจังหวัด
ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รณรงคไมใหมีการปลอยโคมลอยใน
พื้นที่ โดยเนนย้ําถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมทั้งชี้แจง
ใหเห็นถึงผลกระทบดานการทองเที่ยว รวมทั้งอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอบานเรือน
ประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร ระบบไฟฟา และการเดินอากาศ
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ขอสั่งการ/รายละเอียด
20. การปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็ก
PM 2.5
20.1 ขอใหผูวาราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน นาน แพร พะเยา และจังหวัดตาก) ดําเนิน
มาตรการจัดระเบียบการเผาในพื้นที่ เชน การเผาไหมจากยานพาหนะ การเผาในที่โลง
การเผาไหมจากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน รวมทั้งกําหนดวิธีปองกันและสงเสริม
การแกไขปญหาดวยการตอยอดจากเศษวัสดุเหลือใช เชน การนําซังขาวโพดมาผลิต
เปนถานอัดแทง การทําปุยหมัก เปนตน
20.2 ขอใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบังคับบัญชาเหตุการณในพื้นที่
พิจารณาประเมินสถานการณ รวมทั้งดําเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ ห ารจั ด การเชิ งพื้น ที่ มาตรการป องกัน และลดการเกิด มลพิษที่ต น ทาง และ
มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การมลพิ ษ เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมในจังหวัดใหอยูในระดับปกติ
20.3 ขอใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตาม แจงเตือน และ
แนะนําแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมใหกับประชาชน โดยเฉพาะประชาชน
กลุมเสี่ยง เมื่อเกิดปญหามลพิษทางอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5
21. การบริหารจัดการน้าํ
21.1 ขอให ผู วาราชการจั งหวัด ติ ดตามรับ ทราบขอมูล พื้น ที่ที่ประสบ
ปญหาน้ําอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อการเกษตร หรือน้ําภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน
รวมทั้ งรั บ ทราบแนวทางการแกไ ขป ญ หาของแต ล ะพื้ น ที่ และรายงานผลการ
ดําเนินงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบตอไป
21.2 ขอใหผูวาราชการจังหวัดเตรียมพรอมมาตรการรองรับปญหาภัยแลง
ในพื้น ที่ โดยขอให บู ร ณาการหน ว ยงานที่เ กี่ย วของ เช น โครงการชลประทาน
จั ง หวั ด สํ านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ มจั งหวั ด เป น ต น ในการ
บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ ทั้งการระบายน้ําในฤดูฝนและการกักเก็บน้ําสํารองไวใชใน
ฤดู แล ง เพื่อให มีป ริ มาณน้ํ าเพีย งพอต อ ความต องการของประชาชนทั้งในด า น
การเกษตร การอุ ป โภคบริ โ ภค การรั ก ษาระบบนิ เ วศ และการอุ ต สาหกรรม
ตลอดจนวางแผนปองกันอุทกภัยในฤดูฝนหรือกรณีมีพายุพัดผานประเทศไทย
22. การแกไขปญหาโรงแรม
22.1 กระทรวงมหาดไทยไดดํ า เนิน การปรับ ปรุง แกไ ขกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อปรับหลักเกณฑใหโรงแรมสามารถจดทะเบียนไดเพิ่มขึ้น สําหรับ
กรณีการกอสร างโรงแรมในพื้น ที่ผิ ด กฎหมาย เช น เขตป าสงวนเป น ต น ขอให
เจาของพื้นที่พิจารณาดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย โดยอาจพิจารณาดําเนินการ
ขอถอนสภาพใหเปนที่ราชพัสดุ
22.2 ขอใหผูวาราชการจังหวัดเนนย้ํานายอําเภอใหยกระดับมาตรฐาน
โฮมสเตย โดยเฉพาะเรื่องหองน้ําใหไดมาตรฐาน โดยแยกพื้นที่สวนเปยกและสวนแหง
ของหองน้ําใหเปนสัดสวน

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ปภ./จังหวัด
เปาหมาย

ปภ./ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด
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ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ทด./ทุกจังหวัด

23. การจัดที่ดนิ ทํากินใหชมุ ชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
ขอใหผูวาราชการจังหวัดเร งรัดดําเนินการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล
24. การดูแลมาตรฐานความสะอาดของตลาดสด
สถ./ทุกจังหวัด
ขอใหผูวาราชการจังหวัดกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดมาตรการรักษาความสะอาดของตลาดสด/สะพานปลา/
ทาเทียบเรือประมงในพื้นที่ เชน การจัดวางสินคาประเภทเนื้อสัตวใหสูงจากพื้น
ไมนอยกวาระดับที่ระเบียบกฎหมายกําหนด เปนตน
25. การดําเนินงานของกรมที่ดนิ
ทด.
ขอใหกรมที่ดินดําเนินงานใหเปนไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายอยาง
ถูกตอง รวมทั้งพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
26. การพัฒนาพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กฟภ./กปภ.
ขอให ก ารไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคและการประปาส ว นภู มิ ภ าคดํ า เนิ น การ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ EEC ใหไปตามแผนงานที่กําหนดไว กรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
27. การบู ร ณาการฐานขอมูล ประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage
ปค.
Center)
ขอใหกรมการปกครองรายงานความคืบหนาในการบูรณาการฐานขอมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ใหทราบอยางตอเนื่อง
28. การจัดระเบียบสังคม
กทม./ทุกจังหวัด
28.1 ขอใหกรุงเทพมหานครจัดทํารายงานความคืบหนาและขอมูลสรุป
แนวทางการจัดระเบียบทางเทาหาบเรแผงลอยใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
28.2 ขอใหผูวาราชการจังหวัดกํากับดูแลการจัดระเบียบทางเทา หาบเร
แผงลอย แพทองเที่ยว และชายหาดในพื้นที่ โดยใหความสําคัญกับการรักษาความ
สะอาด สุขอนามัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และความปลอดภัย
29. การแกปญหาการรุกล้ําลําน้ําสาธารณะ (คลองเปรมประชากรและคลอง กทม./สนผ.สป.
ลาดพราว)
การแกปญหาการรุกล้ําคลองเปรมประชากรและคลองลาดพราวมีความ
คืบ หน า เป น อย า งมาก ทั้ งนี้ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยและผู บ ริ ห าร
กระทรวงมหาดไทยจะไดเดินทางไปติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตอไป
30. การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data)
หนวยงาน
ขอให กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข อมูล ของหน ว ยงานในสั ง กัด เช น
เปาหมาย
ขอมูลบุคคลของกรมการปกครอง ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูล
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของกรมการพัฒนาชุมชน ขอมูลโฉนดที่ดิน
ของกรมที่ดิน ขอมูลดานผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอมูลดานสาธารณภัย
ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลกลาง
(Big Data) ตอไป

๘

ผูน าํ เสนอ

รัฐมนตรีชว ยวาการ
กระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ
บุญญามณี)

ขอสั่งการ/รายละเอียด
31. การจัดทําของขวัญปใหม ๒๕๖๓
ขอใหกระทรวงมหาดไทยสรุปความคืบหนาการจัดทําของขวัญปใหม 2563
และนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
32. การสรุปขอมูลขาวสารสําคัญ
ขอใหศูนยปฏิบัติการขาวกระทรวงมหาดไทยสรุปขาวความเคลื่อนไหว
เรียกรองของมวลชนตาง ๆ โดยจําแนกตามประเภทของปญหา เชน ปญหาที่ดิน
เปนตน พรอมทําสรุปแนวทางของหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาแตละ
ประเภทดังกลาว
๑. การติดตามตรวจสอบของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ของรัฐบาลที่สําคัญ ไดแก
1.๑ การตั้งกระทูถาม ทั้งกระทูถามของสภาผูแทนราษฎร (กระทูถามสดดวย
วาจา กระทูถ ามทั่ว ไป และกระทู ถามแยกเฉพาะ) และกระทู ถามของวุ ฒิ สภา
(กระทูถามเปนหนังสือ และกระทูถามดวยวาจา)
1.๒ การสอบถามข อ มู ล ของคณะกรรมาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร และ
วุฒิสภา ทั้งการเชิญกระทรวงมหาดไทยไปใหขอมูล และการเดินทางมาสอบถาม
ขอมูลที่กระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดเตรียมความพรอมขอมูลสําหรับจัดสงให
กระทรวงมหาดไทยเพื่อใชในการตอบกระทูถามหรือชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ
โดยรวบรวมข อ มู ล ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ รวมทั้ งแนวทางการแก ไขป ญหา
ตลอดจนความคืบหนาในการแกไขปญหา
2. การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
2.1 เนื่ องจากพระราชบั ญญั ติ องค กรปกครองส วนท องถิ่ นได มี การแก ไข
เพิ่มเติมโดยใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดระเบียบการจราจร ในการนี้
จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหบรรจุแผนงาน/โครงการในการแกไขปญหาการจราจรและการดูแลความปลอดภัย
ทางถนนลงในแผนพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมการปลูกจิตสํานึกและใหความรู
แกเยาวชนและผูขับขี่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
2.2 ขอใหผูวาราชการจังหวัดใชกลไกศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด (ศปถ. จังหวัด) ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ (ศปถ. อําเภอ)
และศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ศปถ. อปท.)
ในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
๒.๓ ขอใหผูวาราชการจังหวัดสรางการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สนผ.สป./
ทุกหนวยงาน
ศปข.มท.

ทุกหนวยงาน/
ทุกจังหวัด

ปภ./สถ./
ทุกจังหวัด

๙
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ขอสั่งการ/รายละเอียด

รัฐมนตรีชว ยวาการ
กระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์
ทองศรี)

1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ขอใหผูวาราชการจังหวัดขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในระดับฐานราก เพื่อใหประชาชนในชุมชน
มีความมั่นคงและสมบูรณ
2. โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และชุมชนทองเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
ขอใหผูวาราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
และชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ OTOP
อยางตอเนื่อง
3. การบูรณาการแกไขปญหาผักตบชวา
3.1 ขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการจัดเก็บผักตบชวาอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตอยอดการนําผักตบชวาไปใชประโยชน
3.2 ขอใหผู วาราชการจั งหวั ด ๙ จังหวัด (จั งหวั ดนครสวรรค อุทัยธานี
ชั ย นาท สิ ง ห บุ รี อ างทอง พระนครศรี อยุ ธ ยา ปทุ ม ธานี นนทบุ รี และจั งหวั ด
สมุทรปราการ) ดูแลรักษาความสะอาดคลองสาขาเพื่อปองกัน ไมใหผักตบชวา
และวัชพืช รวมทั้งขยะไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาในชวงการเสด็จพระราชดําเนิน
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
3.3 ขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรในการ
กําจัดผักตบชวาของจังหวัด
4. การเตรียมการใชบังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ในระดับ
จังหวัด
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. 2562 ได กํ า หนดให มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด จํานวนไมเกิน ๓๗ คน แบงเปน กรรมการโดยตําแหนง
จํา นวน ๒๗ คน และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํา นวนไม เ กิ น ๑๐ คน โดยมี
ผู ว า ราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ขอใหจังหวัดดําเนินการเสนอรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน
๑๐ คน และแจงใหกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
5. การกอ สรา งซุมประตูเ มือ งเฉลิม พระเกีย รติ เนื่อ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขอให ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งประสานงานกั บ จั ง หวั ด และองค ก ร
ปกครองสว นทองถิ่น เพื่อดําเนิน การกอสรางซุมประตูเ มืองเฉลิมพระเกีย รติฯ
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
พช./ทุกจังหวัด

พช./ทุกจังหวัด

ยผ./ทุกจังหวัด

ยผ./ทุกจังหวัด

ยผ./สถ./
ทุกจังหวัด

๑๐

ผูน าํ เสนอ

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ)

ขอสั่งการ/รายละเอียด
6. การปองกันความเสียหายจากตลิง่ พัง
ขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมกับจังหวัดสํารวจพื้นที่ที่ไดรับความ
เสียหายจากตลิ่งพัง โดยสํารวจตําแหนงเดิมกอนตลิ่งพังเพื่อดําเนินการกอสราง
เขื่อนปองกันตลิ่งใหอยูในตําแหนงเดิมอันจะเปนการปองกันการสูญเสียดินแดน
7. การจัดทําผังเมือง
ขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการจัดทําผังเมืองแบบมีสวนรวม
เพื่อการพัฒนา รวมทั้งควรมีคณะผูเชี่ยวชาญลงพื้นที่สํารวจทิศทางการพัฒนาเมือง
ในเบื้องตนเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําผังเมือง
8. การดําเนินงานของการประปาสวนภูมภิ าค
ขอใหการประปาสวนภูมิภาคเตรียมแผนรองรับการผลิตน้ําประปาในชวงฤดู
แล ง โดยจั ด หาแหล ง น้ํ า ดิ บ ให เ พี ย งพอเพื่ อ ใช ใ นการผลิ ต น้ํ า ประปา รวมทั้ ง
ดําเนินการแกไขปญหาน้ําสูญเสีย
๙. การดําเนินงานขององคการตลาด
๙.๑ ขอให ผู ว าราชการจังหวั ด ประสานงานกับ สํ านักงานพัฒนาชุ มชน
จังหวัดคัดเลือกสินคาเกษตรลนตลาด และผลิตภัณฑ OTOP ระดับพรีเมี่ยม สงให
องคการตลาดเพื่อสนับสนุนการระบายสินคา โดยดําเนินการจัดหาแหลงกระจาย
สินคา และเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาผานระบบออนไลน
๙.๒ ขอให ผู ว าราชการจั งหวั ด ประสานงานกับเรื อนจํ าจั งหวั ด ในการ
ติดตามตรวจสอบอาหารดิบที่จัดสงเขาสูเรือนจําใหมีความปลอดภัยและเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว
๑. ขอขอบคุ ณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หั ว หน า ส ว นราชการระดั บ กรม และ
หนวยงานหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มสี วนสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ของ
กระทรวงมหาดไทย
๒. ขอใหผูวาราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริย โดยใหความสําคัญและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยดวยตนเอง ทั้งนี้ ขอใหตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตอง
เหมาะสมกอนลงนาม
๓. ขอใหผูวาราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยใหจัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบั ติประจําองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล
อย างน อย 50 คน/แหง มีคุณสมบั ติ คือ เป นผู ที่มีอายุ 18 ปขึ้น ไป มีสุ ขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบูร ณ มีสุ ขภาพจิ ตปกติ และมีความเหมาะสม โดยให จัด ส ง
รายชื่ อชุ ดปฏิ บั ติ การจิ ตอาสาภั ยพิ บั ติ ไปยั งกรมการปกครอง จากนั้ น จะได มี ก าร
พิจารณาและจัดฝกอบรมตอไป
๔. ขอใหผูวาราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จหรือมีปญหาขอจํากัด ไมวาจะเปนปญหามวลชนหรือปญหา
อื่นใด ทั้งนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดใหการตอนรับองคมนตรีที่ลงพื้นที่ติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ดวยตนเองทุกครั้ง เวนแต

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ยผ./ทุกจังหวัด

ยผ./ทุกจังหวัด

กปภ.

อต./พช./
ทุกจังหวัด

ทุกหนวยงาน/
ทุกจังหวัด
ทุกหนวยงาน/
ทุกจังหวัด
สนผ.สป./สถ./
ทุกจังหวัด

สนผ.สป./
ทุกจังหวัด

๑๑

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จะมีภารกิจที่สําคัญกวาการตอนรับองคมนตรี
๕. ขอใหผูวาราชการจังหวัดติดตามความคืบหนาในการใชเงินพระราชทาน สนผ.สป./ปภ./
เพื ่อ การใหค วามชว ยเหลือ แกป ระชาชนผู ป ระสบสาธารณภัย จํ า นวน จังหวัดเปาหมาย
308,814,400 บาท ดังนี้
๕.๑ การสรางศูนยพักพิงชั่วคราวสําหรับผูประสบภัยในพื้นที่ ๑๒ แหง แหงละ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอใหผูวาราชการจังหวัด
ติดตามความคืบหนาการใชจายเงินดวยตนเอง ไมนิ่งเฉยหรือปลอยใหผูใตบังคับบัญชา
ดําเนินการเอง
๕.๒ การติดตั้งระบบโซลารเซลล ขอใหผูวาราชการจังหวัดติดตามความ
คืบหนาในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
๕.๓ การจั ด หารถครั ว พระราชทานเคลื่ อนที่ เป น ภารกิจที่เ กี่ย วของกับ
มณฑลทหารบกในพื้นที่
๖. ขอใหผูวาราชการจังหวัดบริหารจัดการสาธารณภัยตามแผนปองกันและ ปภ./สนผ.สป./
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ขอใหมีการจัดตั้งครัว
ทุกจังหวัด
พระราชทาน และนําจิตอาสาเขาสนับสนุนการปฏิบัติงาน สําหรับครัวพระราชทาน
ขอใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องหากประชาชนยังไดรับความเดือดรอนหรือ
อยูใ นชว งการฟน ฟูห ลัง จากเหตุก ารณภัย พิบัติ ทั้ง นี้ กรมปอ งกัน และบรรเทา
สาธารณภั ย ได จั ด รถประกอบอาหารพร อ มอุ ป กรณ ป ระจํ า ที่ ศู น ย ป อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต โดยผูวาราชการจังหวัดสามารถขอรับการสนับสนุน
รถประกอบอาหารดังกลาวไดจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่
๗. ขอใหผูวาราชการจังหวัดบริหารจัดการงบประมาณจากแหลงตาง ๆ เพื่อใช
ปภ./สถ./
ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่อยางเหมาะสม ดังนี้
สนผ.สป./
๗.๑ บริหารจัดการงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จังหวัดเปาหมาย
จําเปน สําหรับใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ซึ่งจาก
การสํ ารวจครั ว เรื อนผู ป ระสบภั ย จริ งพบว า มี การใช งบประมาณน อยกว าที่ไ ด
ประมาณการและเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะเสนอ
ใหนํางบประมาณสวนที่เหลือดังกลาวไปเปนงบประมาณสําหรับจังหวัดในกรณีที่
ตองใชแกไขปญหาในลักษณะเดียวกับการชวยเหลือผูประสบภัยดังกลาว
๗.๒ ทํา ความเข าใจกั บ องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ที่เ สนอของบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงละ 5,000,000 ลานบาท โดยตองเปนองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายในพื้ น ที่ ป ระสบภั ย ซึ่ ง จะต อ งผ า น
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้ ขอใหกรมสงเสริม
การปกครองท อ งถิ่ น ตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล และนํ า เสนอผู บ ริ ห าร
กระทรวงมหาดไทยรับทราบกอนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะใชงบประมาณ
๗.๓ ตรวจสอบขอมูล การได รั บความชว ยเหลื อของผู ประสบภัย จากทุก
แหลงงบประมาณใหครบถวน ไมใหมีการตกหลน โดยแจงใหอําเภอสํารวจความ

๑๒

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด
ถูกตองครบถวนของขอมูลอีกครั้ง
8. ขณะนี้อยูร ะหว างการพิจารณาร างพระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาผูแทนราษฎร โดยกระทรวงมหาดไทย
ได เ สนอโครงการของหน ว ยงานในสั งกัด กระทรวงมหาดไทย จั งหวั ด และกลุ ม
จังหวัดเพิ่มเติม (งบแปรญัตติ) เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา ทั้งนี้ ขอใหผูวา
ราชการจังหวัดชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอของบประมาณของจังหวัดให
ผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ เชน ประชาชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบ
แบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อในพื้นที่ คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณ เปนตน
9. ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น มีหนวยงาน ที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย ๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอํานาจหนาที่
จัดการเลือกตั้ง โดยเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) คณะรัฐมนตรี เปนผูกําหนดวันเลือกตั้ง
และ ๓) กระทรวงมหาดไทย เปนผูปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจาก กกต.
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตั้งทองถิ่นในสวนที่เกี่ยวของ อาทิ
9.๑ แจงใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สํารวจจํานวนประชากรใน
หมูบาน หากมีจํานวนไมถึง 25 คน ตองควบรวมเขตเลือกตั้งกับหมูบานที่มีพื้นที่
ติดกันและอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน
9.๒ สํ า รวจข อ มู ล การยกฐานะขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลไปเป น
เทศบาลใหเปนปจจุบัน
9.๓ ดําเนินงานดานการทะเบียน เชน รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การขอเพิ่ม
ชื่อ/ถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนตน
9.๔ กํา กับ ดูแ ลหัว หนา พนัก งานสว นทองถิ่น ในฐานะผูอํา นวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต
9.๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณสําหรับจัดการเลือกตั้ง
ทองถิ่น รวมทั้งจัดอบรมซักซอมการปฏิบัติหนาที่จัดการเลือกตั้งในเบื้องตน
9.๖ ชี้แจงวาการเลือกตั้งทองถิ่นจะดําเนินการตามกระบวนการที่ กกต.
กําหนด ทั้งนี้ ไมควรมีการคาดหมายวันเลือกตั้งลวงหนา
10. ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสอบสวนผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น ตามคําสั่ ง หั ว หน าคณะรั กษาความสงบแห ง ชาติ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บ
กฎหมายโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาดําเนินการในประเด็นที่ไดรับแจงจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) หรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
11. ขอใหผูวาราชการจังหวัดรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ในเรื่องเรงดวนหรือสงผล
กระทบตอความมั่นคงซึ่งรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยตองรับทราบ และรายงาน
ใหผูบริหารกระทรวงมหาดไทยทราบโดยไมควรใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูล

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สนผ.สป./
สบจ.สป./
ทุกจังหวัด

สถ./ปค./
ทุกจังหวัด

สถ./ทุกจังหวัด

ศปข.มท./
ทุกจังหวัด

๑๓

ผูน าํ เสนอ

รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายปวิณ
ชํานิประศาสน)

ขอสั่งการ/รายละเอียด
จากแหลงอื่น
12. ขอให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชิ ญ ปลั ด อํ า เภอฝ า ยป อ งกั น และเจ า หน า ที่
หนวยงานที่เกี่ยวของหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครในพื้นที่
เชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
เปนตน โดยตองสามารถปองกันตนเองในขณะปฏิบัติหนาที่ได และไมกระทําการ
อวดอางอํานาจ รวมทั้งพิจารณาเรื่องสิทธิและสวัสดิการ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย
มีแนวคิดในการเพิ่มจํานวนอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการทํางานในพื้นที่
1. การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมและการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกข
ในระดับภูมิภาค
1.1 ตั้งแตป 2563 เปนตนไป สํานักงาน ก.พ.ร. จะกําหนดตัวชี้วัดเรื่อง
การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่เปนเรื่องใหมและเรื่องเกา
เปน ตัว ชี้วั ดภาคบั งคับ จึ งขอใหผูว าราชการจังหวั ดตรวจสอบฐานขอมูลป ญหา
ความเดือดรอนของจังหวัดที่ตองแกไขและติดคางอยู โดยตองดําเนินการแกไขให
ไดไมนอยกวารอยละ 81
1.2 ในการประชุมหัวหนาหนวยงานดานขาวกรองและความมั่นคงซึ่งจัดขึ้น
ทุก วัน จัน ทร จะมีก ารนํา เสนอประเด็น ปญ หาความเดือ ดรอ นของประชาชน
ที่ตองการเนนย้ําใหผูวาราชการจังหวัดนําไปดําเนินการแกไข
1.3 ผูวาราชการจังหวัด อาจมอบหมายใหร องผูวาราชการจังหวัด หรือ
ปลัดจังหวัดทําหนาที่ในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่ประชาชนรองเรียน โดยแสดง
ใหเ ห็ น ว า ได มี ก ารดํ า เนิ น การอย า งจริ ง จั ง เพื่ อ ให ป ญ หาความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชนไดรับการตอบสนองอยางตรงจุด
1.4 ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการแกไขปญหาของประชาชนใหยุติ
ในพื้นที่ หากเปนเรื่องทีเ่ กินขีดความสามารถของจังหวัดใหประสานมายังศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย เพื่อประสานไปยังคณะทํางานของสํานักนายกรัฐมนตรีใหจัดสง
เจาหนาที่ที่มีความรูในปญหาดังกลาวไปเจรจาแกไขปญหาในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให
ผูวา ราชการจังหวัดทําความเขาใจกับมวลชนในพื้นที่เพื่อไมใหเคลื่อนตัวเขามาใน
กรุงเทพมหานคร
2. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2.1 ขอให ผูว าราชการจังหวั ด ดูแลการจั ด สรรบํ าเหน็ จ ความชอบให แก
เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นยาเสพติ ด ระดั บ อํ า เภอให เ หมาะสม ทั้ ง นี้
กระทรวงมหาดไทยจะมีการประชุมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) อีกครั้ง หากผูวาราชการจังหวัดมีแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดสรรบําเหน็จความชอบใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
ส า ม า ร ถ ส ง ม า ที่ ศู น ย อํ า น ว ย ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด
กระทรวงมหาดไทย
2.2 ขอให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ขั บ เคลื่ อ นนโยบายจากการประชุ ม
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ไดแก

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ปค./ทุกจังหวัด

ศดธ.มท/
ทุกจังหวัด

สนผ.สป./ปค./
พช./สถ./
ทุกจังหวัด

๑๔

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

1) ใหความสําคัญกับการลด Demand Side และการลด Supply Side
โดยรวมมือกับฝายตํารวจและฝายทหาร ดําเนินการในรูปแบบประชาสังคม
2) เน น การบํ าบั ด ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 รวมทั้ งปรั บ
เปาหมายและกระจายคายบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในสัดสวนที่เหมาะสม
3) ขับเคลื่อน “กองทุนแมของแผนดิน” โดยสํารวจจํานวนกองทุนแม
ของแผนดิน จํานวนพื้นที่สีขาว และเสนอวิธีการทําใหพื้นที่กองทุนแมของแผนดิน
เปนพื้นที่สีขาว
2.3 กระทรวงมหาดไทยไดสนับสนุนโครงการ To Be Number One มาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ กรมการปกครองไดดําเนินการประกวดโครงการ “อําเภอ To Be Number
One” และ “นายอําเภอ To Be Number One” โดยขอใหผูวาราชการจังหวัด
เรงรัดการดําเนินโครงการดังกลาว นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดเห็นชอบ
ให ผู ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสมบู ร ณ ศิ ริ เ วช) ลงพื้ น ที่ ต รวจ
โครงการ To Be Number One ทั้ง 4 ภาค จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดขับเคลื่อน
การดําเนินโครงการตามทีไ่ ดมีการประสานขอความรวมมือมายังจังหวัด
3. การสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ตท.สป./
3.1 ในป 2562 กระทรวงมหาดไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะ จังหวัดชายแดน
ผูวาราชการจังหวัดชายแดนรวมกับประเทศกัมพูชา จึงขอใหผูวาราชการจังหวัด
ในพื้ น ที่ ที่ อ ยู ติ ด กั บ ชายแดนประเทศกั ม พู ช าจั ด เตรี ย มข อ มู ล และประสาน
ความสั ม พัน ธ กับ ประเทศกั มพู ช า สํ า หรั บ จั ง หวั ด ที่ มีพื้ น ที่ติ ด กับ แนวชายแดน
ประเทศเมียนมา ขอใหมีการเดินทางเยี่ยมเยือนอยางตอเนื่อง โดยกระทรวงมหาดไทย
อยูระหวางพิจารณาจัดการประชุมผูวาราชการจังหวัดชายแดนรวมกับประเทศเมียนมา
3.2 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 อนุมัติการขยาย
เวลาเปดจุดผานแดนถาวรในบางพื้นที่ ทั้งนี้ ขอขอบคุณผูวาราชการจังหวัดสตูล
ที่ได จั ดส งขอมูลจุ ดผ านแดนมายั งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะได จั ดส งขอมูลไปยั ง
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เพื่อพิจ ารณาตอไป ในการนี้ ขอให
ผูวา ราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีจุดผานแดนสามารถเสนอขอมูลและความคิดเห็น
มายังกองการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย เพื่อจะไดรวบรวมและจัดสงขอมูล
เพิ่มเติมตอไป
4. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวัน ที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็น ชอบแนวทาง ปค./ทุกจังหวัด
การบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ซึ่งใบอนุญาตทํางานใกลจะหมดอายุ จํานวน 2,001,379 คน โดยจะดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 จึงขอใหผูวาราชการจังหวัด
ใหความสําคัญกับการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะไดประสาน
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนกับกรมการจัดหางานอีกครั้ง
5. กระทรวงมหาดไทยไดรับขอรองเรียนวาปจจุบันมีคนตางดาวที่เขาประเทศ ปค./ทุกจังหวัด/
ทั้งในลั กษณะของนักทองเที่ยว เขามาทํางาน หรื อนั กเรียนนักศึกษา ได เขามา
กทม.
ประกอบอาชีพที่ไมไดรับอนุญาต ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของ

๑๕

ผูน าํ เสนอ

รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายบุญธรรม
เลิศสุขเี กษม)

ขอสั่งการ/รายละเอียด
ประเทศ โดยจังหวัดที่มีคนตางดาวเปนจํานวนมาก อาทิ เชียงใหม เชียงราย ปทุมธานี
ชลบุรี สระแกว จันทบุรี ตราด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จึงขอใหผูวาราชการจังหวัด
สํารวจและตรวจสอบคนตางดาวในพื้นที่
6. มูลนิธิโครงการหลวงไดขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ
การใชก ระเชา ของขวัญ โครงการหลวง เปน กระเชา สวัส ดีปใ หมใ นป 2563
โดยขอให ผูว าราชการจั งหวั ด ประชาสั มพัน ธ ไปยั งทุกส ว นราชการเพื่อเปน การ
สนับสนุนสินคาของมูลนิธิโครงการหลวง
7. กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ได จั ด ทํ า
บันทึกขอตกลง (MOU) รวมกับสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ
สภากาชาดไทย เพื่อจัดทํา Application ชื่อวา “พนภัย” โดยเมื่อเกิดสาธารณภัย
ขึ้นใหพื้นที่ไดมีการรายงานตามลําดับไปสูกระบวนการขอรับความชวยเหลือจาก
สํา นัก งานบรรเทาทุก ขแ ละประชานามัย พิทัก ษ โดยไดเ ริ่ม ตน การใชง านใน
3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครนายก สิงหบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง
ขยายตอไปยังจัง หวัด เพชรบุรี ซึ่งในป 2562 ไดข ยายการใชง านเพิ่ม เติมอีก
6 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย ลําปาง อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎรธานี
และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะใหอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)
ที่ได รั บ การคัด เลื อก จํ านวน 1 คน/หมูบ า น เป น ผู ร ายงานขอมูล ไปยั งองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น สงตอไปยังอําเภอ และอําเภอรายงานไปยังสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด เพื่อรายงานตอผู วาราชการจั งหวั ด โดยมีการ
รายงานทุกวั น ไมว าจะมีภั ย เกิดขึ้น หรื อไมก็ต าม และหากมีส าธารณภั ย เกิด ขึ้น
จะตองระบุขอมูลสาธารณภัยและความชวยเหลือที่ตองการ ทั้งนี้ จะมีการเชิญผูวา
ราชการจังหวัดขางตนมารับฟงแนวทางการดําเนินการอีกครั้ง หากจังหวัดใดที่มี
ความสนใจเพิ่มเติมสามารถติดตอไดที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ขอใหผูวาราชการจังหวัดมอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดที่กํากับดูแล
การจั ดการขยะ หาขอสรุปความจําเปนในการมีร ะบบกําจัด ขยะเพื่อแปลงเป น
พลังงานไฟฟาในพื้นที่จังหวัด
2. ขอใหผูวา ราชการจัง หวัด ขอความรว มมือ องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น
อยางนอยจังหวัดละ 2 แหง ไดแก เทศบาลซึ่งเปน ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด
และเทศบาลตามความสมัครใจ เขาไปศึกษาและสมัครเขาระบบ Application ที่พัฒนา
โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ประกอบดวย
ระบบเกี่ยวกับ ปญหาและขอรองเรีย น (Traffy Fondue) และระบบการบริหาร
จัดการขยะ (Traffy Waste) โดยสมัครผาน Application ของ NECTEC หรือ
ผานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทั้งนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดที่ยังไมไดสมัคร
เขาระบบกําชับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เปาหมายเรงดําเนินการ โดย
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น จะรวมกับ NECTEC ประชุมผานระบบวีดิทัศนทางไกล (VDO Conference)
ไปยังจังหวัดเพื่อแนะนําการใช Application ใหกับเจาหนาที่สํานักงานสงเสริ ม

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ทุกหนวยงาน/
ทุกจังหวัด
ปภ./ทุกจังหวัด

สถ./ทุกจังหวัด
สถ./ทุกจังหวัด

๑๖

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด
การปกครองทองถิ่นจังหวัด และเจาหนาทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิ่นนํารอง โดยจะมี
การเชิญเทศบาลเมืองปาตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งใชงาน Application ดังกลาวแลวได
ถายทอดประสบการณผานการประชุม
3. กระทรวงมหาดไทยไดยกรางกฎกระทรวงเกี่ยวกับการสอบสวนผูบริหาร
ท อ งถิ่ น และได เ สนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา โดยมี ข อ สั ง เกตจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตองนํามาปรับแกไข
ใหเปนไปตามขอสังเกตดังกลาว จากนั้นจะไดนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป ดังนั้น ในระหวางที่รอการประกาศใช
กฎกระทรวงดังกลาว ขอใหผูวาราชการจังหวัดติดตามเรื่องสอบสวนที่สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเสนอ หากเปนเรื่องที่อยูในกลุมคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ขอใหเรงรัดการสอบสวนใหเร็วที่สุดและหลีกเลี่ยง
การขอขยายระยะเวลา
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนินการเรงรัดตอบขอหารือเกี่ยวกับ
การดําเนินงานขององคกรปกครองส วนทองถิ่น ทั้งนี้ หากจังหวัดใดมีประเด็ นขอ
หารือที่ยังคงคางอยูและตองการคําตอบเรงดวน หรือเปนเรื่องที่มีความสําคัญ ขอให
นําเรียนอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดโดยตรง
5. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดดําเนินการ
เกี่ย วกับ การดูแ ลผู สูง อายุ โดยออกระเบีย บใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น
มีอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชงบประมาณ
ของตนเองในการดํ าเนิ น การ โดยกรมส งเสริ มการปกครองทองถิ่น ได เ สนอขอ
งบประมาณเพิ่ มเติ มเพื่อสนั บ สนุ น ให กับ องคกรปกครองส ว นทอ งถิ่น ในการนี้
ขอใหผูวาราชการจังหวัดสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว
6. ขอใหผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU)
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย ทําหนาที่เปน
กําลังหลักในการขับ เคลื่อนการดําเนิน งานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขอความรวมมือ
7. ขอใหผูวาราชการจังหวัดเนนย้ําใหสํานักงานจังหวัดและทุกสวนราชการ
ใชป ระโยชนจ ากขอมูล ความจําเปน พื้น ฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒ นาชุมชน
และขอมูล ระบบบริห ารจัด การขอมูล การพัฒ นาคนแบบชี้เ ปา (TPMAP) ของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
8. ขอใหผูวาราชการจังหวัด กํากับและติดตามการใชจายงบประมาณแกไข
ปญหาภัยแลงและอุทกภัย โดยอาจแตงตั้งรองผูวาราชการจังหวัดหรือหัว หนาสว น
ราชการเปนหัวหนาคณะทํางานในการกํากับ และติด ตามโครงการในพื้นที่ เพื่อ
ไมให เ กิด ข อร องเรี ย น ทั้งนี้ ในส ว นขององคกรปกครองส ว นทองถิ่ น ที่เ สนอขอ
งบประมาณแตไมไดมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขต
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ไดมีการสงคืน งบประมาณ
แลว โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกลาว

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สถ./ทุกจังหวัด

สถ./ทุกจังหวัด

สถ./ทุกจังหวัด

สนผ.สป./
พช./สถ./
ทุกจังหวัด
พช./ทุกจังหวัด

สถ./จังหวัด
เปาหมาย

๑๗

ผูน าํ เสนอ

รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายพรพจน
เพ็ญพาส)

ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ประสบอุทกภัย และไดมีการประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉกุ เฉินตอไป
1. เมื่ อ วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2562 สํ า นั ก งานทรั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ กปน./กปภ./สถ./
ไดมีการประชุมเตรียมการแกไขปญหาภัยแลงในป 2562 และ ป 2563 โดยมี จังหวัดเปาหมาย
ประเด็นที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1.1. การประปานครหลวงไดเตรียมแผนสํารองในการรองรับสถานการณ
ภัยแลง โดยการปรับแผนในการนําน้ําจากฝงตะวันตกมาใชใหมากขึ้น รวมทั้งมี
แผนงานเสริมในการขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 4 บอ เพื่อเปนแหลงน้ําสํารอง
1.2. การประปาสวนภูมิภาคไดแจงวา จะมีพื้นที่เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา
ในพื้น ที่การประปาสว นภูมิภ าค 48 สาขา และมีพื้นที่การประปาส วนภู มิภ าค
สาขาริมแมน้ําโขงที่อาจไดรับผลกระทบ จํานวน 13 สาขา รวมทั้งสิ้น 61 สาขา
ขณะนี้อยูในขั้นตอนการขออนุมัติงบกลางเพื่อรับมือกับสถานการณภัยแลง และจะ
ผั น น้ํ า จากแหล ง น้ํ าสํ ารองมาเพิ่มเติ มแหล งน้ํ า ดิ บ ในป จ จุ บั น สํ าหรั บ พื้น ที่การ
ประปาสวนภูมิภาคริมแมน้ําโขง 13 สาขา ที่คาดวาจะมีปญหาเรื่องแหลงน้ําดิบ
ไดมีการกําหนดแผนสํารองโดยขอใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อเปนแหลงน้ําดิบ
1.3. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงวาจะมีหมูบาน ตําบล ที่อยู
นอกเขตการประปาสวนภูมิภาค ไดรับผลกระทบเกิดปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
จํานวน 38 จังหวัด ทั้งนี้ กรมสงเสริการปกครองทองถิ่นจะไดแจงแนวทางการรับมือ
และแกไขปญหาอีกครั้ง เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดไดจัดเตรียมแผนในการสนับสนุน
น้ําอุปโภคบริโภคใหกับประชาชน
1.4. ที่ ป ระชุ ม ได กํ า หนดให พื้ น ที่ ลุ ม ต่ํ า ของแม น้ํ า เจ า พระยาตอนล า ง
จํานวน 12 ทุง เป น พื้น ที่แกมลิ งสํ ารอง เพื่อเป น แหล งน้ํ าสํ าหรั บ ใช ในฤดู แล ง
รวมถึ งเป น แหล ง รั บ น้ํ า เพื่อลดผลกระทบจากอุ ทกภั ย ที่อาจจะเกิ ด ขึ้น ตามช ว ง
ฤดูกาล โดยไดกําหนดใหทุงบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี เปนพื้นที่นํารอง โดยจะ
กําหนดอัตราเงินชดเชยและวิธีการจายเงินใหกับประชาชนที่เปนพื้นที่เก็บกักน้ํา
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะไดมีหนังสือสั่งการไปอีกครั้ง
2. การดํ า เนิ น งานศู น ย ร าชการส ว นภู มิ ภ าค เป น ไปตามระเบี ย บสํ า นั ก
สนผ.สป./
นายกรัฐมนตรี วาดวยการอํานวยการจัดระบบศูนยร าชการ พ.ศ. 2539 และ
ทุกจังหวัด
ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการจัดระบบ
ศูนยราชการ (กศร.) มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ เป นฝ ายเลขานุ การ รวมทั้งให มีคณะอนุ กรรมการ
จํานวน 2 คณะ ไดแก คณะอนุกรรมการจัดวางผังแมบทศูนยราชการสวนภูมิภาค
ทําหนาที่กํากับดูแลศูนยราชการจังหวัด จํานวน 45 จังหวัด และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสถานที่ทํางานของหนวยงานราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก
ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลศู น ย ร าชการจั ง หวั ด จํ า นวน 32 จั ง หวั ด โดยผลการ

๑๘

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด
ดําเนิน งานของคณะอนุกรรมการจัด วางผั งแมบทศูนยราชการส วนภูมิภ าคซึ่งมี
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนฝายเลขานุการ
มีความคืบหนาแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการใช
ที่ดิ น ผั งแมบ ทศูน ย ร าชการแล ว จํ านวน 10 จั งหวั ด กลุ มที่คณะอนุ กรรมการ
เห็นชอบแผนการใชที่ดินและผังแมบทศูนยราชการ เบื้องตน จํานวน 24 จังหวัด
และกลุมที่ยังไมเสนอแผนการใชที่ดินและผังแมบทศูนยราชการ จํานวน 11 จังหวัด
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได มีมติ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ใหกําหนดแนวทาง
การดําเนินงานเปน 3 สวน ไดแก (1) ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เสนอทิศ ทางการขยายตั ว ของเมือ ง (2) ให สํ า นั ก งบประมาณพิจ ารณาจั ดสรร
งบประมาณใหห นว ยงานดําเนิน โครงการกอสรา งอาคารในพื้น ที่ศูน ยร าชการ
ใหสอดคลองกับแผนการใชที่ดินและผังแมบทศูนยราชการ และ (3) ใหจังหวัดที่มี
แผนการใชที่ดินและผังแมบทศูนยราชการแลวดําเนินการทบทวนและปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน
ในการนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
2.1 ให จั ง หวั ด ที่ ยั ง ไม มี แ ผนการใช ที่ ดิ น และผั ง แม บ ทศู น ย ร าชการ
ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เพื่ อ เสนอขอความเห็ น ชอบตามขั้ น ตอนของระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีฯ
2.2 ให จั ง หวั ด ที่ แ ผนการใช ที่ดิ น และผั ง แม บ ทศู น ย ร าชการผ า นความ
เห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรีแล ว ดํ าเนิ น การทบทวนและปรั บ ปรุ งขอมูล ให เ ป น
ปจจุบัน
2.3 การพิจ ารณาใหสว นราชการใชพื้น ที่ภ ายในศูน ยร าชการจัง หวัด
ตอ งสอดคล องกับ แผนการใช ที่ดิ น และผั งแมบ ทศูน ย ร าชการ และเป น ไปตาม
หลักเกณฑของกรมธนารักษและสํานักงบประมาณ
2.4 ขณะนี้มีแนวคิดในการปรับปรุงกลไกจัดระบบศูนยราชการ โดยยุบรวม
คณะอนุกรรมการใหเหลือเพียงหนึ่งคณะ โดยมีสํานักนโยบายและแผน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนฝายเลขานุการ
3. ตามปฏิทิน การเกิด ภัยพิบัติ ในขณะนี้เ ขาสูส ถานการณหมอกควัน ไฟป า
(พื้นที่ภาคเหนือ) และอุทกภัย (พื้นที่ภาคใต) จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดเตรียมการ
รับมือสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น เชน การทบทวนแผน การปรับแผน การสํารวจพื้นที่
เสี่ยงภัย เปนตน โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภั ยจะมีหนั งสือแจงแนวทาง
การปฏิบัติอยางตอเนื่อง
สําหรั บเหตุ การณแผน ดิ นไหว เมื่อวั นที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยมี
จุ ดศูนย กลางอยู ที่ประเทศลาว ซึ่งแรงสั่ นสะเทือนได ส งผลมาถึงประเทศไทยนั้ น
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดแจงใหผูวาราชการจังหวัดในเขตภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบวาอาจเกิด After Shock ตามมา ทั้งนี้ ขอให
ผูวาราชการจังหวัดทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะไดรับผลกระทบ
โดยใชเครือขายประชาสัมพันธ และหอกระจายขาวในพื้นที่ใหความรูกับประชาชน

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ปภ./ทุกจังหวัด

๑๙

ผูน าํ เสนอ

รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายสมคิด
จันทมฤก)

ขอสั่งการ/รายละเอียด
รวมทั้งติดตามขอมูลขาวสารจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานงานกับ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยางใกลชิด ทั้งนี้ กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย จะมี ห นั ง สื อ แจ ง ให จั ง หวั ด สํ า รวจความเสี ย หายจาก
แผนดินไหวตอไป
4. ในการพัฒนาเมืองหรือจังหวัดถือวาผังเมืองและสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดมีความสําคัญ ทั้งนี้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 มีการบังคับใช
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติกับจังหวัด
จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดศึกษารายละเอียดของกฎหมายดังกลาว
1. โครงการจิตอาสาพระราชทาน
1.1 โครงการจิตอาสาพระราชทานจะมีการดําเนินภารกิจอยางตอเนื่อง
เนื่องจากศูนยอํานวยการใหญโครงการจิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน)
กําหนดจัด ประชุมทุกสัปดาห โดยไดมีขอสั่งการทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและ
ไมเ ปน ลายลักษณอัก ษร ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะดําเนิน การแจงประสาน
การปฏิบัติไปยังจังหวัดโดยเร็ว
1.2 กระทรวงมหาดไทยไดรับแจงในการประชุมประจําสัปดาหของ ศอญ.
จอส.พระราชทาน เมื่อวั นที่ 15 พฤศจิ กายน 2562 เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลง
ชื่อเรียกที่เกี่ยวของกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยจะไมมีคําวา “904 วปร.”
ตอทาย ดังนี้
1) โครงการจิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน)
2) ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน)
3) ศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค/จังหวัด/อําเภอ (ศอ.จอส.
พระราชทาน ภาค/จังหวัด/อําเภอ)
ในการนี้ จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดแจงอําเภอและหนวยงานในพื้นที่
ใหรับ ทราบโดยทั่ว กัน และขอใหผูวา ราชการจังหวัด เปลี่ย นปา ยชื่อโครงการ
จิตอาสาพระราชทานที่มีอยูเดิม ใหเปนไปตามชื่อที่มีการแกไขในปจ จุบัน ทั้งนี้
ศอญ.จอส.พระราชทาน ไดมีหนังสือแจงให ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค แจง ศอ.จอส.
พระราชทาน จังหวัด รับทราบเรื่องการใชคําเต็มและคํายอของศูนยอํานวยการ
จิตอาสาพระราชทานดวยแลว
1.3 ศอญ.จอส.พระราชทาน มีแนวทางใหทุกจังหวัดดําเนินกิจกรรมใน
วันสําคัญของไทยตลอดทั้งป จึงขอใหผูวาราชการจังหวัด เตรียมความพรอมใน
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญของไทย โดยดําเนินการวางแผน
การจัดกิจกรรมในแตละเดือนไวลวงหนา ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะไดประสาน
แนวทางการปฏิบัติไปยังจังหวัดตอไป
1.4 การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
1) ศอญ.จอส.พระราชทาน มี ค วามประสงค ใ ห มี ก องกํ า ลั ง ภาค
ประชาชน เพื่อทํางานดานการปองกันและดูแลเรื่องภัยพิบัติ โดยไดมีหนังสือแจง
มายังกระทรวงมหาดไทยใหดําเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ยผ./ทุกจังหวัด

สนผ.สป./
ปค./สถ./
ทุกจังหวัด

๒๐

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

องคก ารบริห ารสว นตํา บล และเทศบาลตํา บล อยา งนอย 50 คน/แหง และ
มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงสรางและระบบการสั่งการ เพื่อเสนอให
ศอญ.จอส.พระราชทาน พิจารณาอนุมัติ ทั้ งนี้ กระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทาง
การรับ สมัครไปยังองคการบริห ารสว นตําบลและเทศบาลตําบลเรีย บรอยแลว
โดยภายหลัง จากที่มีจิต อาสาภัย พิบัติค รบถว นแลว ขอใหผูวา ราชการจังหวัด
ทําความเขาใจและจัด ฝกอบรมจิต อาสาภัย พิบัติใหมีความพรอมตอการรับ มือ
ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2) กระทรวงมหาดไทยอยูระหวางการเสนอให ศอญ.จอส.พระราชทาน
พิจารณาโครงสรางการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยโครงสรางของจิตอาสาพระราชทานในปจจุบัน มีผูวาราชการจังหวัด
เป น หั ว หน า ศู น ย บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ จั ง หวั ด มี น ายอํ า เภอเป น หั ว หน า ศู น ย
บัญชาการเหตุการณอําเภอ มีกํานันเปนหัวหนาศูนยบัญชาการเหตุการณตําบล
และมีผูใหญบานเปนหัวหนาศูนยบัญชาการเหตุการณหมูบาน สําหรับโครงสราง
ที่จ ะมีขึ้นใหมนั้น เปน โครงสรางของจิต อาสาภัย พิบัติซึ่งขึ้น กับองคกรปกครอง
สว นทอ งถิ่น เนื่อ งจาก ศอญ.จอส.พระราชทาน ตอ งการใหจิต อาสาภัย พิบัติ
มีหนาที่เขาไปชวยเหลือเจาพนักงานในการดูแลภัยพิบัติเปนการเฉพาะ และให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณใน
การฝกอบรมแกจิตอาสาภัยพิบัติ ดังนั้นจึงไมไดเปนการยกเลิกกรอบโครงสรางเดิม
ซึ่งหาก ศอญ.จอส.พระราชทาน เห็นชอบโครงสรางใหมดังกลาว กระทรวงมหาดไทย
จะไดแจงใหจังหวัดทราบตอไป
3) กรอบเวลาของการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ดังนี้
3.1) องค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลและเทศบาลตํา บลรั บ สมั ค ร
จิตอาสาภัยพิบัติและบันทึกรายชื่อจิตอาสาภัยพิบัติเขาสูระบบออนไลน และ ศอ.จอส.
พระราชทาน อําเภอ สงยืนยันขอมูลจิตอาสาภัยพิบัติใหกระทรวงมหาดไทยผาน
ระบบออนไลน ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
3.2) จัง หวัด แตง ตั ้ง และประชุม คณะทํ า งานขับ เคลื ่อ นการ
ฝกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562
3.3) ดําเนินการจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อยางนอย 1 องคการ
บริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล ตอ 1 จังหวัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3.4) ดําเนินการจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติครบทุกแหง และนายก
องคการบริห ารสว นตําบล/นายกเทศมนตรีอ อกคํา สั่งมอบหมายภารกิจ ใหจ ิต
อาสาภัย พิบ ัติป ฏิบัต ิง านชว ยเหลือ เจา พนัก งานในการปอ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
2. การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สนผ.สป./
2.1 การชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาราง
สบจ.สป./
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนไป หนวยงานที่ขอรับ
ตามลําดับ ดังนี้
งบประมาณ/

๒๑

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ทุกจังหวัด

1) กระทรวงมหาดไทย (9 หนว ยงาน 1 กองทุน ได แก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น การประปาสวนภูมิภาค องคการจัดการน้ําเสีย และกองทุนจัดรูปที่ดิน)
2) จังหวัดและกลุมจังหวัด (76 จังหวัด และ 18 กลุมจังหวัด)
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (78 หนวยงาน ไดแก องคการบริหาร
สวนจังหวัด 76 แหง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)
2.2 การชี้ แ จงงบประมาณของจั ง หวั ด ต อ คณะอนุ ก รรมาธิ การ เป น ไป
ตามลําดับ ดังนี้
1) คณะอนุ กรรมาธิ การทอ งถิ่น จั งหวั ด และกลุ มจั ง หวั ด (เฉพาะ
71 จังหวัด 17 กลุมจังหวัด ยกเวนใน 5 จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน)
2) คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จั งหวั ด ชายแดนใต จั ง หวั ด/กลุ ม จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต องคการบริ ห ารส ว น
จังหวัดในกลุมจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนใต
ทั้งนี้ การชี้แจงงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัดตอคณะกรรมาธิการฯ
จะมีการชี้แจงในภาพรวมโดยทีมบูรณาการกลาง ประกอบดวย สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน ก.พ.ร.
และสํานักงบประมาณ โดยขอใหผูวาราชการจังหวัดรับทราบปฏิทินการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. การเตรี ย มข อ มู ล เสนอขอเพิ่ ม และเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ า ย
สบจ.สป./
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หนวยงานที่ขอ
ตามที่ส วนราชการ จั งหวัด และกลุ มจังหวั ดได เสนอขอเพิ่มและเปลี่ ยนแปลง
เพิ่มและ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงมหาดไทย ไดเสนอ เปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหความเห็นชอบ จากนั้นไดเสนอเรื่อง งบประมาณ/
ตอไปยังสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณา โดยจะมีความชัดเจนประมาณปลายเดือน
ทุกจังหวัด
ธันวาคม 2562 กอนเสนอเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรตอไป ในการนี้
ขอใหหัวหนาสวนราชการและผูวาราชการจังหวัดจัดเตรียมขอมูลสําหรับชี้แจงใน
ขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นเพิ่มเติมจากผูวาราชการจังหวัดชัยนาท (นายรณภพ เหลืองไพโรจน)
จังหวัดมีปญหาผูวาราชการจังหวัดไมสามารถใชงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทย สนผ.สป./กค.สป./
โอนไปใหจังหวัดในการซอมบํารุงสถานที่ราชการ หรือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑตาง ๆ ได จังหวัดชัยนาท
ขอสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
1. ขอให ร องปลั ด กระทรวงมหาดไทย ด า นบริ ห าร พิ จ ารณาแก ไขป ญหา สนผ.สป./กค.สป./
เกี่ยวกับการใชงบประมาณในการซอมบํารุงสถานที่ราชการหรือการจัดซื้อวัส ดุ
ทุกจังหวัด
ครุภัณฑใหแกผูวาราชการจังหวัด
2. ขอใหผู ว าราชการจั งหวั ดเตรี ยมจั ดทําขอเสนอในการซอมบํ ารุ งอาคาร สนผ.สป./กค.สป./
สถานที่ร าชการ เพื่อ เสนอขอใชง บประมาณเหลือ จา ยที่ก ระทรวงมหาดไทย
ทุกจังหวัด

๒๒

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จะดําเนินการพิจารณาอนุมัติตอไป
3. ขอใหหัวหนาสวนราชการและผูวาราชการจังหวัดจัดเตรียมขอมูลสําหรับ หนวยงานทีข่ อรับ
ชี้ แจงรั ฐ สภาในการพิจ ารณาร างพระราชบั ญญัติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ/
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ทุกจังหวัด
อธิบดี
1. ขอให ผูวาราชการจังหวั ดขับเคลื่อนการดําเนินโครงการเกี่ยวกับสถาบั น ปค./ทุกจังหวัด
กรมการปกครอง
พระมหากษัตริย ดังนี้
(นายธนาคม จงจิระ)
1.1 ตรวจสอบชื่อโครงการและรายละเอียดตาง ๆ ใหเรียบรอยกอนจัดสง
ขอมูลหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน
1.2 ตรวจสอบความคืบ หน า การดํ าเนิ น โครงการจิ ต อาสาพัฒ นาลํ าน้ํ า
คูคลอง เพื่อสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
1.3 จัดตั้งครัวพระราชทานทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
1.4 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยใชหลักการสืบสาน
รักษา และตอยอดศาสตรพระราชา
1.5 ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งานสนั บ สนุ น ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวง ซึ่งมีนายอําเภอเปนประธานคณะทํางาน
1.6. ขอใหจังหวัดที่มีชื่ออําเภอขึ้นตนดวยพระนามของพระมหากษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ รวมทั้ง จัง หวัด ที่มีอํา เภอเฉลิม พระเกีย รติ แจง นายอํา เภอ
ดัง กลา วใหพัฒ นาพื้น ที่อํ าเภอให มี ความสวยงาม เป น ระเบี ย บเรี ย บร อย หรื อ
ดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับพระนามนั้น
2. ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินมาตรการแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน ปค./ทุกจังหวัด
โดยตรวจสอบกองทุน แมของแผน ดิน ที่มีคดีเ รื่องยาเสพติด รวมทั้งเขารว มการ
ประชุมศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ดวย
ตนเอง สําหรับการพิจารณาจัดสรรบําเหน็จความชอบใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานยาเสพติดนั้น กรมการปกครองไดมีขอคิดเห็นใหสามารถเสนอรายชื่อกํานัน
ผูใหญบาน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เขารับการพิจารณาได แต
หนวยงานไมเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว
3. ขอใหผูวาราชการจังหวัดเนนย้ํานายอําเภอใหดําเนินการเรื่องสัญชาติและ ปค./ทุกจังหวัด
สถานะบุคคลใหมีความโปรงใส และยุติธรรม
4. ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการจัดระเบียบสังคม โดยเนนสถานบริการ หอพัก ปค./ทุกจังหวัด
รานเกม/อินเทอรเน็ต ไมใหมีการคามนุษยและยาเสพติดเกิดขึ้น ทั้งนี้ ผูวาราชการจังหวัด
สามารถขอรับการสนับสนุนชุดปฏิบัตกิ ารพิเศษจากกรมการปกครอง
5. ขอให ผู ว าราชการจั ง หวั ด ขับ เคลื่ อนการดํ าเนิ น งานของศูน ย ดํ ารงธรรม ปค./ทุกจังหวัด
อําเภอ โดยเฉพาะการรับเรื่องถวายฎีกา ซึ่งตองดําเนินการเพื่อตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขอยางละเอียดรอบคอบ
6. ขอใหผูวาราชการจังหวัดเนนย้ํานายอําเภอ ขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการ ปค./ทุกจังหวัด
หมูบานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยในพื้นที่ปกติขอใหคณะกรรมการหมูบาน รวมกับ
กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน และแพทยประจําตําบล ดูแลรักษาความสงบ

๒๓

ผูน าํ เสนอ

อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน
(นายสุทธิพงษ
จุลเจริญ)

ขอสั่งการ/รายละเอียด
เรียบรอย ไกลเกลี่ยขอพิพาทตาง ๆ และดูแลเรื่องยาเสพติด เพื่อใหทุกหมูบาน
เปนหมูบานแผนดินธรรมแผนดินทอง สวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ขอให
ผูวาราชการจังหวัดกํากับดูแลการดําเนินงานโดยเฉพาะดานการขาว การปฏิบัติงาน
เชิงรุก รวมทั้งใหนายอําเภอตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
ชุดคุมครองตําบล (ชคต.) ตลอดจนดูแลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ใหมี
การฝ ก รวมทั้ ง กํ า ชั บ การปฏิ บั ติ ใ ห ต รวจสอบความพร อ มด า นยุ ท โธปกรณ
เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ และซอมรับแผนเผชิญเหตุ
7. ขอใหผูวาราชการจังหวัดเนนย้ํานายอําเภอรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ซึ่ ง อาจนํ า ไปสู ก ารเรี ย กร อ งเคลื่ อ นไหวชุ ม นุ ม ทั้ ง นี้ หากมี ก ารชุ ม นุ ม ขอให
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
8. กรมการปกครองไดมีหนังสือชี้แจงแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องตูคีบ
ตุกตาไปยังจังหวัดแลว ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตามแนวทางดังกลาว
9. ขอให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด กํ า ชั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งเตรี ย มการสนั บ สนุ น การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยในสวนของกรมการปกครอง
จะดําเนินการเรื่องทะเบียนราษฎรและเรื่องที่เปนอํานาจของนายอําเภอ ในกรณี
หมูบานที่มีประชาชนอาศัย อยูไมเกิน 25 คน ขอให ดําเนินการตามมาตรา 45
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ที่แกไข
เพิ่มเติม ซึ่งกรมการปกครองไดมีหนังสือสั่งการไปแลว
10. ขอใหผูวาราชการจังหวัดดูแลบุคลากรฝายปกครอง ตั้งแตปลัดจังหวัด
จนถึงกํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน ใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาที่ รวมทั้งดูแลเรื่องระเบียบวินัยและความประพฤติ
ประเด็นเพิม่ เติมจากผูว า ราชการจังหวัดราชบุรี (นายชยาวุธ จันทร)
ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ไดกําหนดประเภทการพนันตาม
บัญชี ข. เชน จับสลาก ยิงเปา เปน ตน ซึ่งกรมการปกครองไดมีหนังสือสั่งการ
เชิงนโยบายวาการพนันประเภทดังกลาวสามารถอนุญาตจัดใหมีไดเฉพาะในงาน
กาชาดหรืองานประจําปของจังหวัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อหารายไดมอบใหกาชาดไว
ใชจายในกิจการสาธารณกุศลตาง ๆ เทานั้น ทําใหเกิดความไมชัดเจนและเขาใจผิด
วากิจกรรมดั งกลาวไมใช การพนัน จึงขอเสนอใหย กเลิกหนั งสื อสั่งการดั งกลาว
โดยใหเปนดุลพินิจของจังหวัดในการพิจารณา
1. กรมการพัฒนาชุมชนมีประเด็นขอสั่งการ แนวทาง และนโยบาย สําหรับ
ผูวาราชการจังหวัด เพื่อใชกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานของกรมการ
พัฒนาชุมชน ตามเอกสารที่กรมการพัฒนาชุมชนไดแจกในที่ประชุม ทั้งนี้ ขอให
ผูวาราชการจังหวัดศึกษารายละเอียดจากเอกสารดังกลาว และนําไปติดตามการ
ปฏิบัติงานของพัฒนาการจังหวัดในพื้นที่
2. กรมการพัฒนาชุมชนไดดําเนินโครงการความรวมมือการสงเสริมการนวดแผนไทย
ในชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยเปดโอกาสใหสตรีที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ป
ขึ้นไป สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ และเปนผูที่มีสุขภาพรางกาย

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ปค./ทุกจังหวัด
ปค./ทุกจังหวัด
ปค./ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด

ปค./
จังหวัดราชบุรี

พช./ทุกจังหวัด

พช./ทุกจังหวัด

๒๔

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด
และจิ ต ใจไม เ ป น อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ ง าน สมั ค รเข า ร ว มโครงการฯ ผ า น
สํานั กงานพัฒ นาชุมชนอําเภอ สํ านั กงานพัฒ นาชุ มชนจั งหวั ด หรื อทางเว็บไซต
กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม
2562
3. ขอใหผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่รอยตอ 5 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัด
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระแกว) ที่มีการดําเนินงานแกไข
ปญหาชางปาตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ ติดตามสถานการณอยางใกลชิด
โดยสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให กั บ ประชาชนที่ ป ระสบภั ย ช า งป า ได อ ย า งทั น
เหตุการณ รวมทั้งสงเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือการประกอบอาชีพในพื้น ที่
เปาหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากชางปา โดยพิจารณาชดเชย เยียวยาผู
ที่ไดรับผลกระทบจากช างปาอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนพิจ ารณาจัด ทํา
แผนงาน/โครงการในการแกไขปญหาชางปาในพื้น ที่ที่ไดรับผลกระทบ พรอมทั้ง
สนับสนุนและจัดหางบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงาน
4. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ขอความรวมมือ
ใหห น ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP
ผลิตภัณฑจากมูล นิธิโครงการหลวง และผลิต ภัณฑจ ากมูลนิธิสงเสริมศิล ปาชีพ
ในสมเด็จ พระนางเจาสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปนของขวัญและของที่ระลึกใน
เทศกาลปใหม 2563 ในการนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดกําชับพัฒนาการจังหวัด
นําสินคา OTOP ภายในจังหวัดมาจัดเปนกระเชาของขวัญ และขอใหผูวาราชการจังหวัด
ทําหนาที่เปน Brand Ambassador ในการใชกระเชาของขวัญจากผลิตภัณฑ OTOP
ภายในจั ง หวั ด นอกจากนี้ ขอความกรุ ณ าผู บ ริ ห ารกระทรวงมหาดไทยไม ใ ห
ประกาศงดรับ ของขวัญ ปใหมเ พื่อ ไมใ หกระทบตอยอดการจํา หนา ยผลิต ภัณ ฑ
OTOP ที่ใชในการจัดกระเชาของขวัญ
5. ขอใหผูวาราชการจังหวัดเชิญชวนผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ผูบริหารของสวนราชการตาง ๆ ลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU) โครงการ “สืบสาน
อนุรักษศิลปผาถิ่นไทย ดํารงไวในแผนดิน” และรณรงคใหเจาหนาที่ในสังกัดแตงกาย
ดวยชุดผาไทยใหมากขึ้น นอกจากนี้ ขอใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหสามารถ
สวมใสผาไทยเขารวมการประชุมได
6. ขอใหผู วาราชการจังหวัดทําหนาที่เปน แมทัพในการขับ เคลื่อนการสราง
ความเขมแข็งระดับครัวเรือน หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชนไดแจงใหพัฒนาการจังหวัดและ
พัฒนาการอําเภอทราบเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดมอบนโยบาย
ในเรื่ องดั งกล าวให แ กพัฒ นาการจั งหวั ด และนายอํา เภอได ร ว มมื อกับ ผู นํ า ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางความเขมแข็งระดับครัวเรือน หมูบาน/
ชุมชน และตําบล
7. ขอใหผูวาราชการจังหวัด ประชาสัมพัน ธงาน OTOP City ซึ่งจะจัด ขึ้น
ระหวางวันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร 1 - 3 อิมแพ็ค

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

พช./จังหวัด
เปาหมาย

พช./
ทุกหนวยงาน

พช./สถ./
ทุกหนวยงาน/
ทุกจังหวัด
พช./ทุกจังหวัด

พช./ทุกจังหวัด
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อธิบดีกรมทีด่ นิ
(นายนิสติ
จันทรสมวงศ)

ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

เมืองทองธานี แกทุกภาคสวนในจังหวัด
8. กรมการพัฒนาชุมชนไดรับการประสานงานจากกระทรวงการตางประเทศ พช./จังหวัดนาน
ในเบื้องตนวา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก จะเสด็จพระราชดําเนิน
เขารวมงาน OTOP City จากนั้น จะเสด็จพระราชดําเนินเยือนจังหวัดนาน เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อนําไปปรับใชในประเทศภูฏาน ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดนาน
มีลักษณะภูมิประเทศคลายคลึงกับประเทศภูฏาน และมีอัตลักษณทางวัฒนธรรม
และภู มิปญญาทองถิ่นที่โดดเด น จึงขอแจงให ผู ว าราชการจั งหวั ดน านรั บทราบใน
เบื้องตน
1. การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม กรมที่ดิน
ทด./ปค./สถ./
1.1 ศูนยดํารงธรรม กรมที่ดิน เปนกลไกสําคัญในการแกไขปญหาของ
ศดธ.มท./
ประชาชนที่เกี่ยวของกับที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนยปฏิบัติการ Call Center
ทุกจังหวัด
หมายเลข 0 2141 5555 ให บ ริ ก ารตอบป ญ หาข อ สงสั ย และแก ไ ขป ญ หา
เบื้องตน ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถรองเรียนรองทุกขทางเว็บ ไซตของกรม
ที่ดิน www.dol.go.th ผานระบบ E-Contacts DC ซึ่งใหบริการในระบบ Real-Time
1.2 ขอใหผูวาราชการจังหวัดกํากับ ติดตาม และใหความสําคัญในการเรงรัด
แกไขเรื่องรองเรียนรองทุกขที่อยูระหวางดําเนินการใหไดขอยุติโดยเร็วและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณในปจจุบัน โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือกรมที่ดิ นอยางเคร งครัด นอกจากนี้ ขอใหผู ว า
ราชการจังหวัดแจงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดรายงานปญหาความคืบหนาการบุกรุก
ที่สาธารณะภายในจังหวัดใหทราบดวย พรอมทั้งใหนําปญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
เขาสูการดําเนินการของศูนยดํารงธรรม ทั้งนี้ ตองอาศัยความรวมมือระหวางผูวา
ราชการจังหวัด กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกับกรม
ที่ดินดําเนินการแกไขปญหา
2. กรมที่ดินไดประกาศยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทด./ปค./
ทะเบี ยนบาน หรื อสําเนาหนั งสือรั บรองนิติบุ คคล เพื่อการติด ตอทําธุรกรรมใน
ทุกจังหวัด
สํา นัก งานที่ดิน ทั่ว ประเทศ โดยไดกํา ชับ หา มพนัก งานเจา หนา ที่เ รีย กสํา เนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ทั้งนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัด
เนน ย้ํ า การดํา เนิน การดัง กลา ว นอกจากนี้ กรมที่ดิน และกรมการปกครองมี
แนวทางจะดําเนิ นการเชื่อมโยงฐานขอมูลที่จําเป นในการทํานิติกรรมที่ดินกับระบบ
Linkage Center จํานวน 23 รายการ ในระยะตอไป
3. กรมที่ดินไดลดระยะเวลามาตรฐานการรังวัดที่ดินเหลือไมเกิน 60 วัน ในทุก ทด./ทุกจังหวัด
สํานักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของรายงานความยาก-งาย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ซึ่งในภาพรวมใชระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ลดลงจาก 127 วั น เหลื อ เพี ย ง 47 วั น ในการนี้ ขอให ผู ว าราชการจั งหวั ด
ตรวจสอบและติดตามการดําเนินการออกมาตรฐานการรังวัดที่ดินภายใน 60 วั น
อยางใกลชิด หากสํานักงานที่ดินสาขาใดดําเนินการรังวัดที่ดินโดยใชระยะเวลาเกิน
60 วัน ขอใหผูวาราชการจังหวัดแจงมายังกรมที่ดิน เพื่อจัด Mobile Team Unit
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เขาไปสนับสนุนการดําเนินการ
4. การจั ด ที่ ดิ น ทํ า กิ น ให ชุ ม ชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น
แหงชาติ (คทช.) ตั้งแตป 2558 - 2563 สามารถดําเนิน การจัด สงขอมูล ให
คทช.จังหวัด จัดที่ดินทํากินใหชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ รวม 419 พื้นที่ 69 จังหวัด
ในการนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัด (คทช.จังหวัด) กําชับเจาพนักงานที่ดินจังหวัดใหเรงดําเนินการจัดที่ดินให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว หากพบปญหาขอขัดของใหรายงานใหกรมที่ดิน
ทราบ และหากมีที่สาธารณะใดที่ตองการดําเนินการจัดสรร สามารถแจงกรมที่ดิน
เพื่อนําเขาสูกระบวนการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ตอไป
5. กรมที่ดินไดออกประกาศแผนปฏิบัติการโครงการเดินสํารวจรังวัดรูปแปลง
โฉนดที่ดินและเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินดวยระบบ RTK GNSS Network ใหครอบคลุม
ทั่วประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 25 จังหวัด ไดแก จังหวัด
เชียงใหม ลําพูน เชียงราย ลําปาง แพร นาน พิษณุโลก กําแพงเพชร สุโขทัย ตาก
อุ ด รธานี หนองบั ว ลํ า ภู หนองคาย บึ ง กาฬ ชั ย ภู มิ ขอนแก น อุ บ ลราชธานี
นครราชสี ม า นครพนม มุ ก ดาหาร กระบี่ พั ง งา ตรั ง สงขลา และจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และแผนปฏิบัติการโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสราง
ความมั่น คงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ขอให
ผูวาราชการจังหวัดกํากับดูแลการดําเนินการดังกลาวดวยตนเอง โดยขอใหมีการ
กําหนดระวางพื้นที่ในการสํารวจรังวัดใหครอบคลุมพื้นที่ของประชาชนผูมีฐานะ
ยากจนที่มีความตองการเปนหลัก สําหรับในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ขอใหผูวา
ราชการจังหวัดกํากับดูแลการดําเนินการอยางใกลชิด
6. กรมที่ดินไดนําเทคโนโลยีในการยกระดับการรังวัดที่ดินดวยระบบดาวเทียม
RTK GNSS Network มาใช ทําใหการรังวัดที่ดินมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น เกิดความ
คลาดเคลื่อนไมเกิน 4 เซนติเมตร ทําใหขอพิพาทเรื่องที่ดินของประชาชนลดลงและ
สามารถดําเนินการรังวัดไดรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดประชาสัมพันธ
ใหประชาชนไดเกิดความเขาใจในเรื่องดังกลาว
7. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ใหจัดเก็บคาธรรมเนียม
จดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานองในอัตรารอยละ 0.01 เพื่อกระตุน
เศรษฐกิ จ ในภาคอสั งหาริ มทรั พย จึ ง ขอให ผู ว าราชการจั งหวั ด ประชาสั ม พัน ธ
มาตรการดังกลาวใหบรรลุผล โดยเฉพาะจังหวัดที่อยูโดยรอบกรุงเทพมหานครซึ่งมี
อาคารชุดเปนจํานวนมาก
8. ขอใหผูวาราชการจังหวัดดูแลประชาชนที่มีบานเรือนอยูริมน้ํา ในกรณีที่เกิด
สาธารณภัย โดยใหมีการหวงกันบานเรือนและที่ดินทีล่ งน้ําอันเนื่องมาจากสาธารณภัย
9. ขอให ผูว าราชการจั งหวั ดดู แลพฤติกรรมของเจาพนั กงานที่ดิ นใหป ฏิบั ติ
หนาที่ตามหลักธรรมาภิบาล

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ทด./ทุกจังหวัด

ทด./จังหวัด
เปาหมาย

ทด./ทุกจังหวัด

ทด./ทุกจังหวัด

ทด./ทุกจังหวัด
ทด./ทุกจังหวัด
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ประเด็นเพิ่มเติมจากผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ (นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ)
จังหวัดเพชรบูรณมีปญหาเรื่องการออกโฉนดที่ดินในที่เขาและเขตเขา นอกจาก
จะใชแผนที่ระวางของกรมที่ดินในมาตราสวน 1 : 4000 แลว ยังใชแผนที่ระวาง
ของกรมพัฒนาที่ดินในมาตราสวน 1 : 50000 รวมดวย ซึ่งเปนการกําหนดขึ้น
โดยไมไ ดมีก ารสํา รวจพื้น ที่จ ริง ทํา ใหเ กิด ปญ หาภายหลัง การออกโฉนดที่ดิน
โดยกรมที่ดินไมสามารถแกไขปญหาได เนื่องจากเปนอํานาจของกรมพัฒนาที่ดิน
แตกรมพัฒนาที่ดินไดสงปญหาดังกลาวใหจังหวัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อแกไข
ปญหา ซึ่งจังหวัดไมมั่นใจในอํานาจที่จะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว จึ งขอให
กรมที่ ดิ น ประสานกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ตั้ ง คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแกปญหาเรื่อง
ที่เขาและเขตเขาทั่วประเทศ
ประเด็นเพิ่มเติมจากผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายชยันต ศิริมาศ)
หอการคาจั งหวั ด มุ กดาหารขอความอนุ เ คราะห กรมที่ดิ น ให เ ร งรั ด การเดิ น
สํารวจรังวัดเพื่อออกโฉนดในเขตพื้นที่ที่ประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
ประเด็นเพิ่มเติมจากผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค (นายอรรถพร สิงหวิชัย)
จั งหวั ด นครสวรรคมีป ระเด็ น ขอพิพาทเรื่ องที่ดิ น กรณีที่กลุ มสมัช ชาคนจน
จังหวัดนครสวรรค ยื่นขอรองเรียนตอสํานักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากไดรับความ
เดื อดร อนจากการประกาศพระราชกฤษฎี กากําหนดเขตหวงห ามที่ดิ น อําเภอ
ปากน้ําโพ อําเภอพยุหคีรี อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค พุทธศักราช 2479
ทับ ที่ ดิ น ทํ ากิ น ของประชาชน รวมถึ ง พื้ น ที่ ใ นตํ า บลยางตาล อํ า เภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ บุญญามณี)
ไดมีขอสั่งการใหกรมที่ดินเรงรัดการดําเนินการเพื่อเปนแกนกลางในการจัดประชุม
แกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ดั งกลาวรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จึ งขอให กรมที่ดิ น
เรงดําเนินการในเรื่องดังกลาว
ขอสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
1. ขอใหกรมที่ดินตรวจสอบการกําหนดรายละเอียดของที่เขาและเขตเขาของ
กรมพัฒ นาที่ดิน วาเปน ไปตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการใด สําหรับ ประเด็น
ความแตกตางระหวางแผนที่ระวางมาตราสวน 1 : 4000 กับมาตราสวน 1 : 50000
หากเกินกวาอํานาจของกระทรวงมหาดไทยจะตองดําเนินการหารือทางกฎหมาย
ใหชัดเจนตอไป
2. กรณีจังหวัดที่เปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตองการเรงรัด
กระบวนการเดินสํารวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินนั้น ขอชี้แจงวา การดําเนินสํารวจ
รังวัดมีความเสี่ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากขึ้นอยูกับบุคคลและปจจัย
อื่นอีกหลายประการ จึงขอใหดําเนินการใหสอดคลองทั้งดานกฎหมายและนโยบาย
3. ประเด็นขอพิพาทเรื่องที่ดิน กรณีกลุมสมัชชาคนจนจังหวัดนครสวรรค ขอชี้แจงวา
เปนอํานาจในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารการลดความเหลื่อมล้ําและ
แกไขปญหาความยากจน (กบล.) ซึ่งจะตองพิจารณาในรายละเอียดตอไป

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ทด./จังหวัด
เพชรบูรณ

ทด./จังหวัด
มุกดาหาร
ทด./จังหวัด
นครสวรรค

ทด./จังหวัด
เปาหมาย

ทด./จังหวัด
เปาหมาย
ทด./จังหวัด
เปาหมาย

๒๘

ผูน าํ เสนอ
อธิบดี
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่
(นายประยูร
รัตนเสนีย)

ขอสั่งการ/รายละเอียด
1. การจั ด ทํ าคํ าของบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงบประมาณไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการของบประมาณขึ้นใหม
โดยในป 2563 ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนหนวยรับงบประมาณ
โดยตรง แตตองยื่นคําขอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหความเห็นชอบ
กอน สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดกําหนดใหเทศบาลนครและเทศบาล
เมืองเปนหนวยรับงบประมาณโดยตรง และไดกําหนดใหเทศบาลตําบลเปนหนวย
รับงบประมาณโดยตรงในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลเปนหนวยรับงบประมาณโดยตรงในปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขณะนี้ กรมส งเสริ มการปกครองทองถิ่น อยู ร ะหว างดํ าเนิ น การจั ด ทําร างกรอบ
ระยะเวลาและแนวทางในการจัดทํางบประมาณ รวมทั้งคูมือการดําเนินงานในสวน
ที่เ กี่ย วของ เพื่อเสนอต อรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยพิจ ารณาให ความ
เห็นชอบ หลังจากนั้นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะไดแจงไปยังจังหวัดเพื่อแจง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับทราบและเตรียมการจัดทําคําของบประมาณ
ตอไป ในการนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดประสานงานกับองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลนคร และเทศบาลเมื อ ง ในการเตรี ย มความพร อ มต อการจั ด ทํ า ร า ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอใหผูวาราชการจังหวัด
รวบรวมรางคําของบประมาณและจัดสงมายังกระทรวงมหาดไทยผานกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
2. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลู กสร าง พ.ศ. 2562 จะมีผ ลตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป น การ
จัดเก็บภาษีโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัด โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูระหวางดําเนินการสํารวจขอมูลการจัดเก็บภาษี
ทั้งนี้ อาจมีผลกระทบเกิดขึ้นกับเทศบาลขนาดเล็ก ซึ่งจะจัดเก็บรายไดไดจํานวน
เทาเดิมหรือนอยลง ขณะนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอยูระหวางการจัดทํา
มาตรการเยียวยาในระดับนโยบาย พรอมทั้งไดประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ
เพื่อสรางการรับรูใหแกประชาชน จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดประชาสัมพันธและ
ติดตามการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. 2562 อยางตอเนื่อง
3. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562
กรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่นร วมจัดกิจกรรมเนื่องในวัน พอแหงชาติ
5 ธันวาคม 2562 ระหวางวันที่ 5 - 14 ธันวาคม 2562 ณ ทองสนามหลวง
โดยมีการจัดแสดงชุมชนตนแบบแหงความดีวิถีไทยในแบบพอ ในลักษณะเปนซุม 4 ภาค
โดยภาคเหนือจะจัดแสดงในรูปแบบของ “น้ําปาคืนชีวิต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
จัดแสดงในรูปแบบของ “ชุมชนเขมแข็ง เกษตรผสมผสาน” ภาคกลางจะจัดแสดง
ในรูปแบบของ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และภาคใตจะจัดแสดงใน
รูปแบบของ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดรับทราบ พรอมทั้ง

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สถ./
ทุกจังหวัด

สถ./
ทุกจังหวัด

สถ./
ทุกจังหวัด

๒๙

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด
ติด ตามและสนับ สนุน องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในจัง หวัด ที่เขารวมการจัด
กิจกรรมดังกลาว
4. การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจาก
พายุโซนรอน “โพดุล” และพายุโซนรอน “คาจิกิ” ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
ในหลักการใหกระทรวงมหาดไทยใชจายงบประมาณรายจาย งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อเปนเงินชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการแกไขปญหาความเดือดรอนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ใน 29 จังหวัด
ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 29 แหง เทศบาลนคร จํานวน
7 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 55 แหง และเทศบาลตําบล จํานวน 1,019 แหง
รวม 1,110 แหง แหงละ 5 ลานบาท โดยใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เปนหนวยรับงบประมาณและเบิกจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
ขณะนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอยูระหวางการพิจารณาโครงการที่องคกร
ปกครองส ว นทองถิ่น เสนอ โดยเมื่อพิจ ารณาเสร็ จ สิ้ น แล ว จะส งเรื่ องกลั บ ไปยั ง
จังหวัด เพื่อใหรายงานไปยังกองจัดทํางบประมาณเขตพื้น ที่ สํา นักงบประมาณ
(CBO) พิจารณาอนุมัติ จากนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจะสามารถดําเนินการ
ตอไปได ทั้งนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดกํากับดูแลการใชจายงบประมาณดังกลาว
ใหเกิดความโปรงใสและถูกตอง
5. การสอบสวนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในบางกรณีมีประเด็น
ที่ตองชี้แจงกลับไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ หากเปนประเด็นทีม่ คี วามเห็นแยงกับ
สํานักงาน ป.ป.ช. จะตองมีขอมูลสนับสนุนที่ชัดเจน
ประเด็นเพิ่มเติมจากผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายระพี ผองบุพกิจ)
1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 มาตรา 5 กําหนด
นิยามของผูเสียภาษีไววา นอกจากผูถือครองโดยชอบแลว ผูที่เขาครอบครองที่ดิน
ของรัฐตองมีหนาที่เสียภาษีดวย และกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและคณะกรรมการอุทธรณ ถือวาผูวาราชการจังหวัดไดรับรูถึงการเขา
ครอบครองที่ดินของรัฐนั้น ในขณะเดียวกันผูวาราชการจังหวัดเปนเจาพนักงานตาม
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
และกฎหมายอื่น ๆ เทากับยอมรับวา ผูที่มาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางนั้นเขา
ครอบครองที่ดินของรัฐ ผูวาราชการจังหวัดจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 โดยถือเปนการปฏิบัติที่ขัดกันตามกฎหมายหรือไม นอกจากนี้ ยังมี
ขอกังวลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ที่ไม
สามารถดําเนินการขึ้นรูประวางและรังวัดที่ดินอยางถูกตองแมนยํา
2. การดําเนินการเมื่อสํานักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือใหทางจังหวัดยื่นเรื่องถอดถอน
ผูบ ริ หารทองถิ่น แต ผูว าราชการจั งหวั ด หรื อนายอําเภอยังไมดําเนิน การตามที่
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด เนื่องจากกฎกระทรวงวาดวยการถอดถอนผูบริหารทองถิ่น
ยังไมมีผลบังคับใช

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สถ./จังหวัด
เปาหมาย

สถ./ทุกจังหวัด

สถ./จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

สถ./จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๓๐

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด

ประเด็นเพิ่มเติมจากผูวาราชการจังหวัดราชบุรี (นายชยาวุธ จันทร)
1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดแตกตาง
จากหลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายเดิม
โดยจะตองจัดเก็บภาษีจากผูเขาใชที่ดินของรัฐดวย ทําใหอาจเกิดปญหาในการปฏิบัติ
2. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 สงผลใหเจาพนักงานประเมินจะตองเริ่มดําเนินการ
สํารวจประเมิน ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองส วนทองถิ่นยั งดําเนินการ
จั ด ทํ าแผนที่ ภ าษีทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ไม ส มบู ร ณ จึ ง เห็ น ควรให กรมส งเสริ ม การ
ปกครองทองถิ่นจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาว
ขอสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
1. ขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเรงทําหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ตามพระราชบั ญญัติ ภาษีที่ดิ นและสิ่ งปลู กสร าง พ.ศ. 2562 ไปยั งจั งหวั ด และขอให
เตรียมการฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาวใหแกเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของโดยเร็ว นอกจากนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดตรวจสอบและรวบรวมขอมูล
ที่อาจเปนปญหาอุปสรรคและความเสี่ยงในการดําเนินการ รวมทั้งขอเสนอแนะ
ตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 เพื่อจัดสง
ใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหาก
การดําเนินการดังกลาวเกินกวาอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยจะไดเสนอไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
2. ขอใหผูวาราชการจังหวัดแจงขอขัดของในการปฏิบัติงานใหแกผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบในเขตตรวจราชการนั้น ๆ ซึ่งไดรับมอบอํานาจและ
งบประมาณจากปลัดกระทรวงมหาดไทยในวงเงิน 1 ลานบาทตอคน เพื่อใชดําเนินการ
แกไขปญหาในพื้นที่
3. ขอใหก รมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดําเนิน การตรวจสอบประเด็น
การถอดถอนผูบริหารทองถิ่นใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
อธิบดีกรมโยธาธิการ
1. การบูรณาการแกไขปญหาผักตบชวา
และผังเมือง
1.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ
(นายชยพล ธิตศิ ักดิ)์ บูรณาการเพื่อแกไขปญหาผักตบชวา มีความพรอมในการกําจัดผักตบชวา โดยมี
เครื่องจักรกลจํานวนทั้งสิ้น 40 ลํา จําแนกประเภทได ดังนี้
1) เครื่อ งกํา จัด ผัก ตบชวาแบบตัก หนา ขนาดบรรทุก 0.25 ตัน
จํานวน 10 ลํา
2) เครื่ องกําจั ด ผั กตบชวาแบบสายพาน ขนาดบรรทุ ก 2.50 ตั น
จํานวน 25 ลํา
3) เครื่อ งจัก รกลกํา จัด ผัก ตบชวาแบบเรือ พอนทูน บรรทุก รถขุด
จํานวน 5 ลํา

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สถ./จังหวัด
ราชบุรี
สถ./จังหวัด
ราชบุรี

สถ./ทุกจังหวัด

สถ./ทุกจังหวัด

สถ./ทุกจังหวัด
ยผ./ทุกจังหวัด

๓๑

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด
1.2 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เตรียมความพรอม
ในพระราชพิธกี ารเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยดําเนินการยายเครื่อง
กําจัดผักตบชวามายังบริเวณสะพานพระราม 7 จํานวน 3 ลํา และบริเวณสะพาน
กรุงธนบุรี จํานวน 2 ลํา
ในการนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1) จังหวัด 9 จังหวัดที่อยูทายเขื่อนเจาพระยา ขอใหเรงรัดการจัดเก็บ
และกําจัดผักตบชวาไมใหไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา เพื่อใหเ กิด ความเรีย บรอย
กอนพระราชพิธี
2) จังหวัดอื่น ๆ ขอใหกําชับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรณรงคทุกภาคสวน
ดําเนินการจัดเก็บผักตบชวาอยางตอเนื่อง หากจังหวัดหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใดมีความประสงคที่จะขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล สามารถแจงไดที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง
2. การเตรียมการใชบังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ในระดับจังหวัด
2.1 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใชในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ตามมาตรา 85 ไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัด มีองคประกอบ ดังนี้
๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
กรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการและ
เลขานุการ
๒) ในเขตจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ และ
ใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 10 คน ซึ่งจังหวัดตองแตงตั้งภายใน 90 วัน กลาวคือ
ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2563
ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีหนังสือแจงแนวทางการเตรียมการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัด
ทราบแลวจึงขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน
10 คน และแจงรายชื่อดังกลาวใหกรมโยธาธิการและผังเมืองภายในวันที่ 6 ธันวาคม
2562 เพื่อดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย
การผังเมืองแหงชาติพิจารณาแตงตั้งตอไป
3. การสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
ได ร วมกับกรมโยธาธิ การและผั งเมือง จั ดทํารางประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใชประโยชนในที่ดิน และแผนผังการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. .... ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง
และไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวันออก

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ยผ./ทุกจังหวัด

ยผ./จังหวัด
เปาหมาย

๓๒

ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด
พิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 และคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ปจจุบันอยูระหวางรอการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศฉบับดังกลาวจะมีผล ดังนี้
3.1 ยกเลิ ก ผั งเมืองรวมในพื้ น ที่จั งหวั ด ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี และจั ง หวั ด
ระยอง ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน จํานวน 16 ผัง เปนผังเมืองรวมจังหวัด 3 ผัง และ
เปนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 13 ผัง และใหนําประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฉบับดังกลาวไปใชบังคับเปนผังเมืองรวมแทน
3.2 กรมโยธาธิการและผังเมืองจะไดจัดทําผังเมืองรวมขึ้นใหมใหสอดคลอง
กับแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในการนี้ จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
และผูวาราชการจังหวัดระยอง กําชับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงาน
ภาครัฐพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการกอสรางประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามประกาศ
ฉบับดังกลาว
4. การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและเครื่องเลน
ในชวงเทศกาลปใหม
ในชวงเทศกาลปใหมจะมีการจัดงานในอาคาร โรงแรม สถานบริการ และ
สถานบันเทิงตาง ๆ โดยมีประชาชนเขารวมเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจเกิดอัคคีภัยหาก
อาคารไมมีระบบความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งการจัดเครื่องเลนในสวนสนุกและ
ศูนยการคาตาง ๆ อาจเกิดความสูญเสียจากเครื่องเลนไมไดรับการตรวจสอบสภาพให
สามารถใชงานไดเปนปกติ
ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได มี ห นั งสื อ แจ งจั งหวั ด ให ต รวจสอบและ
ควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารในชวงเทศกาลลอยกระทงและชวงเทศกาล
ปใหม โดยขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
4.1 จั ดส งเจ าหน าที่ของสํ านั กงานโยธาธิ การและผั งเมืองจั งหวั ด ร วมกั บ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขาตรวจสอบอาคาร หากมีสภาพที่ไมปลอดภัยจากอัคคีภัย ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ออกคํา สั ่ง ใหเ จา ของหรือ ผูค รอบครองอาคารแกไ ขและดํ า เนิน การใหเ ปน ไป
ตามกฎหมาย
4.2 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตรวจสภาพการทํางานของเครื่องเลน
ทั้งประเภทถาวรและประเภทชั่วคราวใหสามารถใชการไดเปนปกติ และหากพบว า
เครื่องเลนมีการกอสรางหรือติดตั้งโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมมีใบรับรองใหใชเครื่องเลน
หรือมีสภาพไมปลอดภัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับการใชงานไวกอน จนกวาเจาของ
หรือผูครอบครองจะปรับปรุงเครื่องเลนนั้นใหมีความปลอดภัย ทั้งนี้ ใหรายงานผลการ
ดําเนินการใหกระทรวงมหาดไทยทราบภายในเดือนธันวาคม 2562

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ยผ./สถ./
ทุกจังหวัด

๓๓

ผูน าํ เสนอ

รองอธิบดี
กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(นายชัยณรงค
วาสนะสมสิทธิ)์

ขอสั่งการ/รายละเอียด
5. การกอสรางซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
กรมโยธาธิก ารและผังเมืองไดออกแบบซุม ประตูเ มือ งเฉลิมพระเกีย รติ
ใหสอดคลองกับบริบทของแตละภูมิภาคทั้ง 4 ภาค ไดแก ๑) ภาคเหนือ ๒) ภาคกลาง/
ตะวันออก/ตะวันตก ๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๔) ภาคใต ภาคละ 2 แบบ
รวมทั้งสิ้น 8 แบบ พรอมทั้งไดจัดทําเอกสารประมาณราคาการกอสราง โดยไดจัดสงให
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเรียบรอยแลว หากจังหวัดไมสามารถจัดหา
พื้นที่หรือกอสรางใหเปนไปตามแบบมาตรฐานที่กําหนดได ขอใหประสานสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือสํานักสถาปตยกรรม เพื่อปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และสมพระเกียรติตอไป
ประเด็นเพิ่มเติมจากผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสฤษดิ์ วิฑูรย)
จังหวัดอุบลราชธานีมีตลิ่งทรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย จํานวน 16 แหง
โดยจังหวัดไดเสนอของบประมาณมายังกรมโยธาธิการและผังเมืองแลว ขณะนี้
อยูระหวางรอการพิจารณา
ขอสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
1. โดยหลักการแลว การปรับแผนงาน/โครงการหรือแปรญัตติขอเพิ่มงบประมาณ
สามารถดําเนินการไดในกรณีที่เปนความเดือดรอนของประชาชน ดังนั้น ขอใหผูวา
ราชการจังหวัดอุบลราชธานีประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองตอไป
2. ขอใหผูวาราชการจังหวัดตรวจสอบภารกิจที่เกี่ยวของกับกรมโยธาธิการและ
ผั งเมื อง ซึ่ งมี ความจํ าเป นแต ไมอยู ในแผนงาน/โครงการตามร างพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
กําหนดแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานตอไป
1. ในการดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท
ขณะนี้กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดโอนงบประมาณผานทางธนาคารออมสิน
แลวสวนหนึ่ง และอยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองในรายละเอียดโดยจังหวัด
อีกสวนหนึ่ง ทั้งนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดําเนินการตรวจสอบความ
ซ้ําซอนอีกทางหนึ่งดวย ในการนี้ ขอใหผูว า ราชการจัง หวัด กํา ชับ เจา หนา ที่ใ ห
ตรวจสอบขอ มูล ผูป ระสบอุท กภัย ให ถู ก ต อ งและครบถ ว น ก อ นจั ด ส ง ข อ มู ล
มายั ง กรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ ดํ า เนิ น การต อไป นอกจากนี้
ขอใหจังหวัดที่ประสบอุทกภัยยืนยันขอมูลผลการดําเนินการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือ
เยียวยาผูประสบภัยมายังกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ 22
พฤศจิกายน 2562 เพื่อรวบรวมและรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบตอไป
2. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ไดเกิดเหตุแผนดินไหวขึ้นที่ประเทศลาว
อยูหางจากจังหวัดนานประมาณ 19 กิโลเมตร ในการนี้ กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดออกประกาศแจงเตือนไปยังจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือใหจัดตั้งศูนยเฝาระวังสถานการณขึ้น รวมทั้งติดตามและรายงานมายัง
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หากมีความเสียหายเกิดขึ้นขอใหดําเนินการ

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สถ./ยผ./
ทุกจังหวัด

ยผ./จังหวัด
อุบลราชธานี
ยผ./จังหวัด
อุบลราชธานี
ยผ./ทุกจังหวัด

ปภ./จังหวัด
เปาหมาย

ปภ./จังหวัด
เปาหมาย

๓๔

ผูน าํ เสนอ

รองผูว า การ
การไฟฟานครหลวง
(นายพงษศักดิ์
ละมูนกิจ)

ขอสั่งการ/รายละเอียด
ชวยเหลือโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ สํานักงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดวยแลว
ทั้งนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดกําชับปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใหเรงรัด
การดําเนินการในเรื่องดังกลาวโดยดวน
นอกจากนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดจัดทําเอกสารแผนพับให
คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต นเมื่ อ เกิ ด แผ น ดิ น ไหว เพื่ อ ให จั ง หวั ด นํ า ไป
ประชาสั ม พั น ธ แ ก ป ระชาชนใช เ ตรี ย มรั บ มื อ แผ น ดิ น ไหวที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยได
นําเสนอผานทางกลุมไลนของกระทรวงมหาดไทยและเว็บไซตของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเรียบรอยแลว
ขอสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ขอใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยแพรเอกสารแผนพับคําแนะนํา
เกี่ย วกับ การปฏิบัติต นเมื่อ เกิด แผน ดิน ไหวที่จัด ทําขึ้น ผานสื่อสารมวลชน อาทิ
สื่อโทรทัศนโดยดวนเพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุแผนดินไหว รวมทั้งสิทธิประโยชนและความชวยเหลือที่ผูประสบภัย
จะไดรับจากทางราชการ
1. การพัฒนาการใหบริการประชาชนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
1.1 การไฟฟานครหลวงไดพัฒ นา Mobile Application ขึ้น จํานวน
2 Application ได แก
1) MEA Smart Life ใชสําหรับชําระคาไฟฟาผานบัตรเครดิต และสามารถ
นํา QR Code ไปใชชําระคาไฟฟากับตัวแทนรับชําระคาไฟฟา รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
คาไฟฟายอนหลัง 6 เดือน
2) MEA EV สําหรับผูที่ใชรถยนตพลังงานไฟฟา ใชคนหาสถานีชารจรถ
ของการไฟฟานครหลวง บริษัท EA Anywhere (EA) และสมาคมยานยนตไฟฟาไทย
(EVAT) พรอมแสดงเสนทางไปยังสถานีชารจดวยแผนที่ GIS รวมกับการนําทางของ
Google Application รวมทั้งใชในการจองสถานีชารจเฉพาะสถานีที่ลงทะเบียน
กับการไฟฟานครหลวงเทานั้น
1.2 การไฟฟานครหลวงไดพัฒนา Web Application ขึ้น จํานวน 3 Application
ไดแก
1) MEASY ใชสําหรับการขอใชไฟฟาผานโทรศัพทมือถือ โดยไมจําเปน
ตองเดินทางไปยังที่ทําการของการไฟฟานครหลวง
2) MEA e-Service ใชสําหรับตรวจสอบคาไฟฟาที่คางชําระ
3) MEA Service Tracking ใชสําหรับการชําระคาไฟฟาผานทาง
อินเทอรเน็ต และใชแจงเตือนการชําระคาไฟฟาทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
2. โครงการเปลี่ยนสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน
การไฟฟานครหลวงมีเปาหมายในการดําเนินการเปลี่ยนสายไฟฟาอากาศ
เป น สายไฟฟ า ใต ดิ น ระยะทาง 215.6 กิ โ ลเมตร ภายในป 2565 ป จ จุ บั น
ดําเนินการแลวเสร็จ 46.6 กิโลเมตร และอยูระหวางดําเนินการ 169 กิโลเมตร

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ปภ.

กฟน./กทม.
จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัด
สมุทรปราการ

กฟน./กทม.
จังหวัดนนทบุรี
และจังหวัด
สมุทรปราการ

๓๕

ผูน าํ เสนอ

รองผูว า การ
การไฟฟา
สวนภูมภิ าค
(นายปกรณ
นุตบุญเลิศ)

รองผูว า การ
การประปา
นครหลวง
(นายรักษศกั ดิ์
สุรยิ หาร)

ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ทั้งนี้ ขอให ห น ว ยงานเจ าของพื้น ที่เ ร งพิจ ารณาอนุ ญาตให การไฟฟานครหลวง
เขาถึงพื้นที่ตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย
1. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน
กฟภ./
เฉลิมพระเกียรติ
ทุกจังหวัด ยกเวน
1.1 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีการนําสายไฟฟาลงใตดินใน 3 ลักษณะ คือ
จังหวัดนนทบุรี
1) การดําเนินการโดยใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สมุทรปราการ
ทั้งหมด และสงมอบทรัพยสินเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
และ กทม.
เพื่อดูแลและบํารุงรักษาตอไป
2) การดํ า เนิ น การโดยใช ง บประมาณครึ่ ง หนึ่ ง จากการไฟฟ า ส ว น
ภู มิ ภ าคในการนํ า สายไฟฟ า ลงใต ดิ น และใช ง บประมาณครึ่ ง หนึ่ ง จากองค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการดํ า เนิ น การด า นโยธา และส ง มอบทรั พ ย สิ น เมื่ อ
ดําเนินการแลวเสร็จใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อดูแลและบํารุงรักษาตอไป
3) การดํ า เนิ น การโดยใช ง บประมาณของการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค
ทั้งหมด
1.2 หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกงานเพื่อเขาดําเนินการในแผนงาน
ปรับปรุงระบบไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ตองเปนถนนที่อยูในพื้นที่ที่ใชจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของจังหวัด รวมทั้งเปน
ถนนที่ตองไดรับอนุญาต และสามารถสงมอบพื้นที่ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคสําหรับ
ปรับปรุงระบบไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน ในการนี้ ขอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
คัดเลือกถนนที่มีความสําคัญและเกิดความคุมคาตอการดําเนินโครงการกอสราง
ระบบเคเบิลใตดิน รวมทั้งขอใหประสานงานกับหนวยงานสื่อสารและหนวยงานที่
เกี่ยวของในการจัดเตรียมแผนงานและงบประมาณในการปรับปรุงทรัพยสินของ
หนวยงานใหสอดคลองกับแผนงานกอสรางของการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้งนี้ หากมี
การทําประชาพิจารณ ขอใหจังหวัดเปนผูดําเนินการ
1.3 ขอใหผูวาราชการจังหวัดรายงานขอมูลการดําเนินโครงการในพื้นที่
มายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมขอมูลและจัดสงใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนี้ การไฟฟาสวนภูมิภาค
จะเรงรัดการกอสรางใหเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2563
1. การเตรียมความพรอมรับมือสถานการณภัยแลง
กปน./กปภ./
1.1 การประปานครหลวงไดมีการเตรียมความพรอมรับมือสถานการณภัยแลง ทุกหนวยงาน/
โดยไดป ระสานงานกับ กรมชลประทาน และสํา นัก งานทรัพ ยากรน้ํา แหง ชาติ
ทุกจังหวัด
ในการบริห ารจัด การน้ํา เพื่อการผลิต น้ํา ประปา โดยจะมีก ารนํา น้ําจากแมน้ํา
แมกลองมาใชเพื่อทดแทนน้ําจากฝ งตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาซึ่งอาจเกิด
ภาวะขาดแคลน
1.2 การประปานครหลวงไดจัดตั้งศูนยอํานวยการแกไขปญหาวิกฤติการณน้ํา
โดยบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อดําเนินการทั้งในสวนของ Demand Side และ Supply

๓๖

ผูน าํ เสนอ

ผูว า การการประปา
สวนภูมภิ าค
(นายนพรัตน
เมธาวีกลุ ชัย)

ขอสั่งการ/รายละเอียด

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

Side ทั้งนี้ ขอความรวมมือผูบริหารกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัดรณรงค
สรางการรับรูใหประชาชนไดตระหนักถึงปญหาภัยแลงและการใชน้ําอยางรูคุณคามากขึ้น
1. การเตรียมความพรอมรับมือสถานการณภัยแลง
กปภ./
1.๑ การประปาสวนภูมิภาคไดมีการคาดการณพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํา เพื่อ จังหวัดเปาหมาย
อุปโภคบริโภคในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 48 สาขา ใน 63 อําเภอ 25 จังหวัด
โดยไดกําหนดมาตรการในการแกปญหาภัยแลง แบงเปน 2 สวน ดังนี้
1) การแกไขปญหากอนที่ภัยแลงจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
โดยดําเนินการในพื้นที่การประปาสวนภูมิภาค จํานวน ๒๘ สาขา ทั้งนี้ ไดขอรับ
การจัดสรรงบกลางเพื่อใชในการดําเนินการ
2) การดําเนินการแกไขปญหาภัยแลงเรงดวน อาทิ การแกปญหาภัย
แลงในพื้นที่การประปาสวนภูมิภาคสาขาที่ใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ําโขง จํานวน ๑๓
สาขา โดยไดแจงใหการประปาสวนภูมิภาคสาขาริมแมน้ําโขงเตรียมการดูแลสถานี
สูบน้ําแรงต่ําใหสามารถสูบน้ําจากแมน้ําโขงไดจนถึงระดับน้ําที่ต่ําที่สุด รวมทั้งได
ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการเตรียมขุดบอ
บาดาลในกรณีที่จําเปน ตลอดจนสั่งการใหการประปาสวนภูมิภาคสาขาในทุกพื้นที่
กักเก็บน้ําสํารองเพื่อใชในการผลิตน้ําประปาใหเพียงพอจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563
1.๒ การประปาสวนภูมิภาคขอความรวมมือผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการ
รณรงคการใชน้ําอยางประหยัดในพื้นที่ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับมือปญหา
ภัยแลง
1.๓ การประปาสวนภูมิภาคมีความพรอมในการใหความชวยเหลือประชาชน
ที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่นอกเขตใหบริการ ทั้งนี้ สามารถติดตอขอรับ
การสนั บ สนุ น น้ํ า ประปาได ที่ ก ารประปาส ว นภู มิ ภ าคสาขาในพื้ น ที่ โ ดยไม คิ ด
คาใชจาย
ขอสั่งการเพิ่มเติมของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
1. ขอใหผูวาราชการจังหวัดประชาสัมพันธการสนับสนุนน้ําประปาเพื่อชวยเหลือ
กปภ./
ประชาชนที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ําของการประปาสวนภูมิภาค ผานชองทางตาง ๆ จังหวัดเปาหมาย
เชน การประชุมกรมการจังหวัด เปนตน
๒. ขอให การประปาส วนภู มิ ภาคกํ าหนดหลั กเกณฑ การขอรั บการสนั บสนุ น
กปภ.
น้ําประปาเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ําใหชัดเจน เชน วันเวลา
ที่สามารถขอรับการสนับสนุน ปริมาณน้ําประปาที่สามารถใหการสนับสนุน สถานที่
รับน้ําประปา เปนตน
๓. ขอใหผูวาราชการจังหวัดทําความเขาใจกับประชาชนถึงความจําเปนในการจัดสรร
กปภ./
น้ําดิบไปใชเพื่อผลิตน้ําประปาสําหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งทําความเขาใจขอให จังหวัดเปาหมาย
ประชาชนและสวนราชการยินยอมใหการประปาสวนภูมิภาควางทอประธานหรือทอ
กระจายน้ําผานพื้นที่ของประชาชนและพื้นที่สาธารณะ

๓๗

ผูน าํ เสนอ

ผูอาํ นวยการ
องคการตลาด
(นายภาณุพล
รัตนกาญจนภัทร)

ขอสั่งการ/รายละเอียด
ประเด็นเพิ่มเติมของผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย)
1. การประปาสวนภูมิภาค สาขาครบุรี มีปญหาทอประธานเปนสนิมเนื่องจาก
มีการใชงานมาเปนเวลานาน
2. ปจจุบันการประปาสวนภูมิภาค สาขาโชคชัย ใชน้ําจากเขื่อนลําพระเพลิง
ในการผลิตน้ําประปา และใชระบบการแจกจายน้ําโดยทอประธาน
3. จังหวัดนครราชสีมาไดสนับสนุนงบประมาณใหกรมชลประทานในฐานะ
เจาของพื้นที่ดําเนินการขุดลอกอางเก็บน้ําลําเชียงไกรเพื่อเก็บกักน้ําไวใชในการผลิต
น้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค สาขาดานขุนทด
4. การประปาสวนภูมิภาคไดขอการลําลีย งน้ําสะอาดผานทอประธานจาก
การประปาสว นภูมิภ าค สาขาสีคิ้ว ไปยัง สาขาดา นขุน ทด ทั้ง นี้ ขอเสนอใหมี
จุดบริ การน้ําจากทอประธานระหวางพื้นที่ดังกลาว เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรั บ
ประโยชน และทําใหสามารถสรางความเขาใจกับประชาชนไดงายขึ้น รวมทั้งเปน
การชวยแกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่
5. จังหวัดนครราชสีมาไดหารือกับผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาโนนสูง
และนายอําเภอโนนสูง เพื่อหาแหลงน้ําสําหรับการผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ขอความรวมมือการประปาสวนภูมิภาคขยายทอสูบน้ําในแหลงน้ําใหมที่จังหวัดได
จัดหาเพิ่มขึ้น
6. การประปาสวนภูมิภาค สาขาพิมาย ใชน้ําจากอางเก็บน้ําลําฉมวกในการผลิต
น้ําประปา ซึ่งเกรงวาปริมาณน้ําอาจมีไมเพียงพอ ทั้งนี้ จังหวัดจะไดหารือกับหนวยงาน
ในพื้นที่เพื่อจัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติมตอไป
๑. ขอขอบคุณผูวาราชการจังหวัดที่ไดจัดสงขอมูลสินคาพรีเมี่ยม สินคากรีน
และสินคาออรแกนิคมายังองคการตลาด โดยองคการตลาดจะไดสงเสริมการจําหนาย
สินคาดังกลาวผานชองทางธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)
๒. องคการตลาดรวมกับกรมพัฒนาชุมชนไดดําเนินโครงการสินคาชุมชน สูชุมชน
เพื่อชุมชน (ชชช.) เพื่อสนับสนุนสินคาชุมชนที่ไมสามารถเขารวมชองทางธุรกิจคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) โดยนําสินคาดังกลาวจําหนายผานรานคาในเครือขาย
ความรวมมือ เชน รานขายของชํา เปนตน
3. ในป 2563 องคการตลาดไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประมูลจัดสง
อาหารดิบในเรือนจํา จํานวน 81 แหง โดยองคการตลาดไดกําหนดวิธีการคัดเลือก
ผูสงอาหารใหเรือนจําโดยพิจารณาจากคุณภาพของอาหาร ความสะดวกในการ
จัดสงอาหาร และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ หากเรือนจําในจังหวัดใดมีปญหา
เรื่องโภชนาการอาหาร ขอใหผูบัญชาการเรือนจําแจงไปยังองคการตลาดเพื่อจัดสง
เจาหนาที่เขาตรวจสอบ หากพบวาอาหารมีความบงพรองจริง ทางองคการตลาด
ยินดีเปลี่ยนแปลงผูสงอาหารใหภายใน 3 วัน

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กปภ./จังหวัด
นครราชสีมา

อต./
ทุกจังหวัด
อต./พช./
ทุกจังหวัด
อต./สถ./
ทุกจังหวัด

๓๘

หนวยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ผูอาํ นวยการ
๑. องคการจัดการน้ําเสียไดดําเนินโครงการกอสรางและบริหารจัดการศูนย
อจน./สถ./
องคการจัดการน้ําเสีย บริหารจัดการคุณภาพน้ํา (ระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก) โดยเปนการพัฒนาระบบ จังหวัดเปาหมาย
(นายชีระ วงศบูรณะ) บําบัดน้ําเสียใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนี้
๑.๑ ในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก มีแนวคิดใหประชาชน
สามารถใชประโยชนจากโครงสรางบนพื้นดินได สวนโครงสรางใตพื้นดินจะพัฒนา
เปนระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้งนี้ สามารถปรับการออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพของ
แตละพื้นที่
๑.๒ ตัวอยางพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินการกอสรางระบบ
บําบัดน้ํ าเสีย ขนาดเล็กแลวเสร็ จ เช น เทศบาลตําบลทาจีน จังหวั ดสมุทรสาคร
องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี องคการบริหารสวนตําบล
สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม เทศบาลตําบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลตําบลบางเลน จังหวัดนครปฐม เทศบาลตําบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลตําบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต เปนตน
๒. องคการจัดการน้ําเสียไดดําเนิน “โครงการเปลี่ยนน้ําเสีย เปนน้ําใส เราคนไทย
อจน./สถ./
ตองรวมมือ” โดยเปนการแกไขปญหาน้ําเสียจากตนทางใหประชาชนมีสวนรวมใน
ทุกจังหวัด
การดั ก ไขมั น ทั้ ง นี้ องค ก ารจั ด การน้ํ า เสี ย ได จั ด ทํ า ถั ง ดั ก ไขมั น เพื่ อ ให อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือประชาชนไดศึกษา และนําอุปกรณดังกลาวไปติดตั้งใน
ที่อยูอาศัย ทําใหน้ําที่ระบายลงสูแมน้ําลําคลองมีความสะอาดและมีคุณภาพดีขึ้น
อันเปนการลดตนทุนในการบําบัดน้ําเสียที่ปลายทาง
๓. องคการจัดการน้ําเสียไดดําเนินโครงการความรวมมือชุมชนสัมพันธ โดยรณรงค
อจน./สถ./
ทํ า ความความสะอาดท อ ระบายน้ํ า ร ว มกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
ทุกจังหวัด
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
๔. กรณีที่จังหวัดใดมีแนวคิดในการดําเนินการจัดการน้ําเสียหรือตองการขอรับ อจน./ทุกจังหวัด
การสนับสนุนในการแกไขปญหาน้ําเสีย สามารถติดตอองคการจัดการน้ําเสีย ทั้งนี้
จะไดมีการลงพื้นที่สํารวจขอมูลและหารือรวมกับผูวาราชการจังหวัดเพื่อกําหนด
แนวทางในการจัดการน้ําเสียตอไป
ผูน าํ เสนอ

ขอสั่งการ/รายละเอียด

กระทรวงมหาดไทย
สํานักนโยบายและแผน สป.
ขอมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑1.0๐ น.

