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ประเด็น
ขอสั่งการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด
แนวทางการขับเคลื่อนงานในระยะ ๖ เดือนขางหนา
1. งานของกระทรวงมหาดไทยที่ตองดําเนินงานนอกเหนืองานตามอํานาจ
หนาที่/ภารกิจ (Function) ไดแก
1.1 งานที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1.2 งานที่เปนกระแส/เปนที่สนใจของสังคมหรือสื่อมวลชน
ใหรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและหัวหนาสวนราชการระดับกรมพิจารณา
งานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาดําเนินการใหครบทุกมิติ (360 องศา) ดวยความ
รอบคอบ รวดเร็ว และชัดเจน พรอมทั้งกํากับดูแล/หารือกับหนวยงานในสังกัด
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะทําหนาที่กํากับดูแล สนับสนุน และอํานวย
ความสะดวกในกรณีเปนภารกิจของหนวยงานอื่น
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ทุกหนวยงาน

2. แนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยใน 6 เดือนขางหนา
2.1 ใหสวนราชการระดับกรมและหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง รอง ปมท.ทุกทาน/
มหาดไทย ศึกษาประเมินสถานการณและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน 6 เดือน ทุกหนวยงาน
ขางหนาเพื่อเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ เชน ใหพัฒนาการอําเภอทํา
หนาที่เชนเดียวกันนายอําเภอเพื่อสนับสนุนการทํางาน เปนตน
2.2 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งการใหศึกษาและพิจารณา รอง ปมท.ทุกทาน
แนวทางที่จะใหหนวยงานในระดับจังหวัดของกระทรวงอื่น ๆ เชน สาธารณสุขจังหวัด
เกษตรจังหวัด เปนตน ที่มีบุคลากรจํานวนมากเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน
ของผูวาราชการจังหวัดทั้งงานนโยบาย (Agenda) และงานพื้นที่ (Area) พรอมทั้ง
เสนอรูปแบบ/แนวทางใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตอไป
3. การพัฒนาระบบการทํางาน โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ กจ.สป./สดร.สป./
และพัฒนาระบบการทํางานใหมีความรวดเร็วและราบรื่นเชนเดียวกับภาคเอกชน
กพร.สป.
4. การทําหนังสือเสนอผูบังคับบัญชา เนนย้ําใหผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวน รอง ปมท. (บ)/
และหัวหนากลุม/ฝาย ตรวจหนังสือที่เสนอผูบังคับบัญชาอยางละเอียด รอบคอบ กจ.สป./สดร.สป./
และมีประเด็นเสนอที่ชัดเจน ทั้งนี้ มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดานบริหาร ทุกหนวยงาน
กองการเจาหนาที่ และสถาบันดํารงราชานุภาพ จัดอบรมเจาหนาทีใ่ นหลักสูตร ไดแก
- การรางหนังสือราชการ การใชคําในหนังสือราชการ
- การสรุปสาระสําคัญ (Executive Summary)
- วิธีการบรรยายสรุป
- การจัดทํารูปแบบนําเสนอ (Presentation)
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๕. การมอบหมายงาน
สนผ.สป./
5.1 ให สํ า นั ก นโยบายและแผน สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย สบจ.สป./กจ.สป.
รวบรวมและประมวลงานที่ไดรับมอบหมายทั้งหมดโดยกําหนดหนวยงานและ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหชัดเจน หากบุคลากรไมเพียงพอใหเสนอขอเจาหนาที่
เพิ่มเติมจากกองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5.2 จัดโครงสรางสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย โดยให กําหนดลักษณะงานให มีความชัดเจน และสอดคลองกับ งาน
ตามอํานาจหนาที่/ภารกิจ (Function) งานนโยบาย (Agenda) และงานพื้นที่
(Area) พร อมทั้งกําหนดหนว ยงานรับ ผิดชอบเตรียมการบูรณาการระหวาง
ภาครัฐและเอกชน
ขอสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการหารือขอราชการสําคัญและการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
งานสําคัญของ
1. การเตรียมพรอมดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ปภ.
กระทรวงมหาดไทย
สงกรานต พ.ศ. 2559 ใหดําเนินการรณรงค สรางจิตสํานึก และดําเนินการลด
อุบัติเหตุทางถนนตอเนื่องตลอดทั้งป
2. การแกไขปญหาภัยแลง ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงาน ปภ./สถ./กปน./
ขอมูลพรอมรายละเอียด ดังนี้
กปภ.
2.1 น้ํ าเพื่อการอุ ปโภค-บริ โภค รายงานปริ มาณน้ําตนทุนในการอุ ปโภคบริโภคและการผลิตน้ําประปา
2.2 น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ (ผลักดันน้ําเค็ม)
2.3 น้ําเพื่อการเกษตร เนนการชวยเหลือพืชสวน พืชไร และไมยืนตน
3. การแกไขปญหาหมอกควันไฟปา ใหดําเนินการอยางตอเนื่องแมจะพน
ชวงระยะเวลาวิกฤตแลว
4. การแก ไ ขป ญหาผั กตบชวา การรายงานผลการกํ าจั ด ผั กตบชวาตาม
นโยบายของนายกรัฐมนตรีใหมีการแกไขปญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน
4.1 มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ
- กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง รวบรวมผลการดํ า เนิ น งานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมชลประทาน ฝายทหาร กรมการปกครอง กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เปนตน พรอมทั้งประมวลและกลั่นกรองขอมูลไมใหเกิดความ
ซ้ําซอนของแตละพื้นที่
- สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทําหนังสือ
เสนอขอมูลผลการกําจัดผักตบชวาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไดกลั่นกรองแลว
นําเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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4.2 รูปแบบการนําเสนอคณะรัฐมนตรี
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 นายกรัฐมนตรี
ได สั่ ง การให มี ก ารแก ไ ขป ญ หาผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล ง น้ํ า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ําใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน
- กระทรวงมหาดไทยไดบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในการกําจัด
ผักตบชวาโดยนําเสนอขอมูลต าง ๆ เชน เปาหมายปริมาณผักตบชวาที่กําจั ด
ลักษณะพื้นที่ เปนตน
- การแบงงานระหวางหนวยงานในการดําเนินงาน เชน กรมโยธาธิการ
และผังเมืองดําเนินการในแมน้ําสายหลัก กรมการปกครองดําเนินการในพื้นที่
เชื่อมโยง เปนตน
- ผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม รวมทั้งการมอบหมายอําเภอและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลและกําจัดผักตบชวาตามแหลงน้ําอื่น ๆ ในพื้นที่
เชน หวย หนอง บึง เปนตน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
ให กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง กลั่ น กรองข อ มู ล การกํ า จั ด ผั ก ตบชวาและ
สรุปผลการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
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5. การแกไขปญหาขยะมูลฝอย ใหจัดทําขอมูลในประเด็น ดังนี้
5.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย โครงสราง และบทบาทหนาที่ของหนวยงาน
ที่รั บผิ ดชอบในการบริ หารจั ดการขยะ โดยระหว างเปลี่ ยนผ านหน วยงานใดเป น
ผูดํ าเนินการ และการดําเนิ น งานในส ว นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.2 คัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือชุมชนตนแบบที่สามารถ
ดําเนินการบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองและประสบผลสําเร็จ โดยคัดเลือก
จํานวน 3-4 แหง

สถ.

ยผ.

6. การแกไขปญหายาเสพติด
อธิบดีกรมการปกครอง เนื่องจากโครงการ To Be Number ครบรอบ ๑๕ ป
ซึ่งไดกําหนดติดตามงาน โดยกระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายใหติดตาม Idol
ของโครงการ โดยใหศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย
(ศอ.ปส.มท.) เปนผูรับผิดชอบ และกรมการปกครองจะสนับสนุนในเรื่องทะเบียน
ประวัติของ Idol
ขอสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. การติดตาม Idol ตามโครงการ To Be Number ศูนยอํานวยการปองกัน ศอ.ปส.มท./ปค.
และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ประสานขอมูล
ทะเบียนกับกรมการปกครอง
2. การรายงานผลการดําเนินงานใหแบงเปน 2 สวน ไดแก 1) รอยละ 30 นําเสนอ ศอ.ปส.มท./ปค.
โครงสร างและแนวทางการทํางาน และ 2) รอยละ 70 รายงานผลการดํ าเนิ นงาน/
ผลกระทบ ปจจัยที่สงผลกระทบและหนวยงานที่รับผิดชอบ
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7. การพัฒ นาประสิท ธิ ภ าพกํ า นั น ผูใ หญบา น เน น การอบรมให เ กิด ผล
เปนรูปธรรม โดยใหจัดทํารายละเอียดสถานที่จัดฝกอบรมและผลการผึกอบรม
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8. โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ
ตามคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะที่ ๒
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ โดย
รั ฐ บาลสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ให แก กองทุน หมูบ านและชุ ม ชนเมือ งผ า นสํ านั ก งาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) กองทุนละไมเกิน 500,000 บาท
ภายใตวงเงินรวม 35,000 ลานบาท เพื่อใชในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
ในชุ มชนหรื อดํ าเนิ นการอื่ น ๆ ที่ เป นประโยชน ในการส งเสริ มศั กยภาพในการ
ประกอบอาชีพ/สงเสริมความเปนอยูใหดีขึ้น กําหนดใหเบิกจายภายในระยะเวลา
6 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
สวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน คือ สนับสนุน
ดูแลและอํานวยความสะดวกการจั ด ประชาคมของสมาชิ กในหมูบ าน/ชุ มชน
เพื่อลงมติเสนอโครงการใหอนุกรรมการพิจารณา โดยขอใหผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายพัฒนาการจังหวัด/อําเภอดําเนินการดังกลาว
ขอสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
นํ าเรี ยนเรื่ องดั งกล าวให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบและ
ส งข อมู ลให กรมการปกครองเพื่ อไมให เกิ ดความซ้ํ าซอนในการจั ดทํ าโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

พช.

๙. คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะที่ ๕
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ําการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเรื่องที่เปนวาระเรงดวนและการแกไข
ปญหาการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการขั บเคลื่ อนและปฏิ รู ปการบริ หารราชการแผ นดิ น คณะที่ ๕
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานความมั่นคง ฯ มีพลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
รองนายกรั ฐมนตรี เ ป น ประธาน ได ม อบหมายให ทุ ก หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วขอ งไป
ดําเนินการวางแผนในการที่จะปฏิรูปเรื่องดังกลาวทั้งระบบใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ในอนาคต ซึ่งมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย ไดแก
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป การจัดการที่ดินและผังเมือง
เกี่ยวของกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมที่ดิน
- คณะอนุกรรมการขับ เคลื่ อนโครงการปรั บปรุงภูมิทัศนริมแมน้ํ า
เจาพระยาเกี่ยวของกับกรุงเทพมหานคร
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหารุกล้ําลําน้ําสาธารณะ
(คลองลาดพราว) เกี่ยวของกับกรุงเทพมหานคร
สรุปประชุมหารือขอราชการประจําสัปดาห (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

หนา 4

ปค.

ประเด็น

รายละเอียด
ขอสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ําเจาพระยา มอบหมายใหกรุงเทพมหานคร
เปนหนวยงานหลัก และกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหนวยงานประสาน
2. การแกไขปญหารุกล้ําลําน้ําสาธารณะ (คลองลาดพราว) มอบหมายกรุงเทพมหานคร
เปนหนวยงานหลัก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนหนวยงานประสานและ
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยประสานงาน
ในระดับกระทรวง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ยผ./กทม.
สนผ.สป./สถ./
ยผ.

๑๐. งานนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายเพิ่มเติม
๑๐.1 การขั บ เคลื่ อ นปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการบริ ห ารราชการของ
สบจ.สป.
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค บทบาทผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิ การจั งหวั ด (กศจ.) มีอํานาจตามคําสั่ งคณะรั กษาความสงบแห งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และ ๑๑/๒๕๕๙ ไดแก
๑. การจัดแผนการศึกษาจังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
๒. ระบบริหารงานบุคคลใหเปนธรรม
๑๐.2 การวางแผนการผลิตขาวครบวงจร
รอง ปมท. (บ)/
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณได จัดทําแผนที่เกษตรเพื่อบริ หาร
สนผ.สป.
จัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management : Agri-Map)
แสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชแตละชนิดของแตละจังหวัด
ซึ่งจะแจงใหผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดเพื่อบริหารจัดการการปลูกพืชใหมี
ความชัดเจน สําหรับแนวทางการดําเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณจะเปน
ผูกําหนดอีกครั้ง
2. การรายงานการปลูกขาว ใหใชคําวา “การปลูกขาวครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3 ...” แทนคําวา “การปลูกขาวนาปรัง”
๑๐.๓ โครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ปค.
ตามแนวทางประชารัฐ เปนโครงการตอเนื่องจากมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดั บ ตํ า บล (ตํ า บลละ 5 ล า นบาท) ซึ่ ง กํ า หนดวงเงิ น งบประมาณจํ า นวน
15,000 ลานบาท สนับสนุนเงินทุนใหหมูบานผานกรมบัญชีกลางหมูบานละ
200,000 บาท ทุกหมูบานทั่วประเทศ โดยการขับเคลื่อนโครงการจะใชกลไก
ของนายอําเภอ กํานันและผูใหญบาน
๑๐.๔ การทําประชามติรางรัฐธรรมนูญ
ปค.
อธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครองไดจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง
ประชามติรั บรางรัฐธรรมนูญ เสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้ ง (กกต.) เพื่อ
พิจารณาประมาณการในการใชจายงบประมาณ
อธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น วั น ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ (สนช.)
ไดกําหนดพิจารณารางพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ...
ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเปนหนวยงานหลักในการทําประชามติและ
การเลือกตั้งและขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธในพื้นที่
สรุปประชุมหารือขอราชการประจําสัปดาห (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

หนา 5

ประเด็น

รายละเอียด
ประเด็ น ที่ น าสนใจของรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บชั่ วคราว)
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติม ๒ ฉบับ คือ มาตรา ๓๗/๑ และมาตรา ๓๙/๑
ไดกําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติสามารถใหความเห็นเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
๑ ประเด็น โดยจะตองทําประชามติควบคูไปกับรางรัฐธรรมนูญและประชามติ
เห็ น ชอบ จะมี ผ ลผู ก พั น ให ค ณะกรรมการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ งแก ไ ขร า ง
รัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับประชามติ พรอมทั้งตองเสนอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวามีความสอดคลองกับประชามติภายใน ๓๐ วัน
ทั้งนี้ ปจจุบันสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ไดเสนอความเห็นวา
“เห็ น ด วยหรื อไม หากในระยะ 5 ป แรกนั บแต วั นที่ประกาศใช รั ฐธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย ใหนายกรัฐมนตรีตองมาจากความเห็นชอบของรัฐสภา” ซึ่งใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ไมไดกําหนดว า
หากไมผานความเห็นแลวจะมีผลอยางไรตอไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ

การออกแบบกลไก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดานบริหาร
สนับสนุนการดําเนินงาน
๑. ปจจุบันนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงอื่น ๆ ที่เปนการดําเนินงานในระดับ
ของผู ว า ราชการจั งหวั ด พื้นที่ โดยใช กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่ อนนโยบาย แต นโยบาย
และนายอําเภอ
โดยสวนใหญยังไมมีการกําหนดรูปแบบ/ระบบการบริหาร/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในระดับพื้นที่ กอใหเกิดความสับสน ยุงยาก ความเสี่ยง และการเสียขวัญกําลังใจ
ในการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่ ของกระทรวงมหาดไทย ดั งนั้ น ระดั บนโยบาย
ตองระดมความคิดใหตกผลึก คิดระบบงานใหมีประสิทธิภาพ
๒. สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณผานกรมการปกครองในฐานะงบดูแล
กิจการส วนภู มิภาค ในรู ปแบบงบบู รณาการเพื่อดํ าเนิ นงานตามนโยบายรั ฐบาล
ซึ่งสามารถใชไดหากเปนการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล แตวิธีการนั้นอยูที่แตละ
อําเภอโดยจะทําเปนคําสั่งอําเภอในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
อธิบดีกรมการปกครอง
๑. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่ตองใชกลไกของกระทรวงมหาดไทย
คือ ผู ว าราชการจั งหวั ดและนายอําเภอ ดั งนั้ น ระดับนโยบายตองหารื อแนวทาง
ปฏิบัติใหเกิดความชัดเจนเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันและรวดเร็ว
๒. พิจารณาแนวทางตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗
มาปรับใชเปนแนวทางในการสนับสนุนการทํางานของผูวาราชการจังหวัด
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
การกํ าหนดนโยบายของรั ฐบาล ในบางนโยบายรั ฐบาลไม ทราบถึ งแนวทาง
การปฏิบัติงานในพื้นที่วามีขั้นตอนอยางไร ทําใหการปฏิบัติงานมาอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เห็นควรรวบรวมปญหาอุปสรรคและนําเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ
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หนา 6

ประเด็น

รายละเอียด

หนวยงานที่รับผิดชอบ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เสนอใหเชิญผูวาราชการจังหวัดใกลเคียงกรุงเทพมหานครจํานวน ๒ - ๓ จังหวัด
เข า ร ว มในคณะทํ า งานเพื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งป ญ หาอุ ป สรรคและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
อธิบดีกรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทยได รั บความไว วางใจให เป นกลไกหลั กในการขั บเคลื่ อน
นโยบายรั ฐบาลในพื้นที่ ดั งนั้ น จึ งต องมีการออกแบบ/สร างกระบวนการทํางาน
ให เป นระบบ รวมถึ งกลไก/รู ปแบบการบริ หารและระบบงาน เช น เปลี่ ยนจาก
ผูปฏิบัติเปนผูกํากับ การตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน เปนตน โดยใหถือโอกาสนี้
ขอสนับสนุนปจจัยในการทํางานเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทย เชน คาตอบแทน
เบี้ยเลี้ยง การจัดตั้งสํานักงานอําเภอ เปนตน
ขอสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดานบริหารเปนหัวหนาคณะทํางาน รอง ปมท. (บ)/
ที่ปรึ กษาทุ กทาน และรองผู ว าราชการจั งหวั ดที่มาช วยราชการเป นคณะทํางาน ที่ปรึกษาทุกทาน/
เพื่อออกแบบกลไก ระบบงานและรูปแบบการบริหารโดยพิจารณางาน งบประมาณ รอง ผวจ.ชวย
และบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ ราชการ สป.มท.
โดยใชหลักการ “ตัด ตอ เติม แตง”
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใหมีปจจัยทางการบริหาร/คาตอบแทน/เบี้ยเลี้ยง
ให แกเจ าหน าที่ผู ปฏิ บั ติ งานและบู รณาการทุกภาคส วนราชการเขามาสนั บสนุ น
การทํางานของผูวาราชการจังหวัด

ขอสั่งการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่องอื่น ๆ
1. การทํา ความสะอาดหองน้ํ า ให เ ร งดํ าเนิ นการทําความสะอาดบริ เ วณ
หน า ห อ งรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ไม ใ ห มี ก ลิ่ น รบกวนและ
ใหดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะ เนนย้ําการบรรยายสรุป
ของผูว าราชการจั งหวัด ขอให เป นไปตามแนวทางที่ปลั ดกระทรวงมหาดไทย
กําหนดทั้งในเรื่องการบรรยายและระยะเวลา ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการ
ไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
3. การประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยประจําวันพุธ
ขอความรวมมือใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมเขาประชุมดวยตนเอง กรณี
มีภารกิจ/ราชการสําคัญใหมอบหมายรองอธิบดีและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พรอม
ทั้งเตรียมขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง และชัดเจน เพื่อตอบขอซักถามของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (หลีกเลี่ยงคําวา “ที่จริงแลว” “ถาจําไมผิด”
“ทานจําไดหรือไม” ฯลฯ)

สรุปประชุมหารือขอราชการประจําสัปดาห (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

กค.สป.
สบจ.สป./
สนผ.สป.
ทุกหนวยงาน
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ประเด็น

ผลการเบิกจาย
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียด
4. การเสนอเรื่องนําเรียนคณะรัฐมนตรี
๔.๑ ใหหนวยงานที่เสนอเรื่องนําเรียนคณะรัฐมนตรี มอบหมายเจาหนาที่
เกี่ยวของเตรียมพรอมตลอดการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยให
ประสานงานเปนการภายในกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวย
๔.๒ กรณีมีการถามความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
หากเปนเรื่องที่ตองใหความเห็นแยง ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบนําเรียนและหารือ
กับผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาและนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาตอไป
5. ผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยสั่งการใหวิ เคราะหถึงผลกระทบจากการจั ดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ในประเด็นโครงสรางการบริหารราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค และทองถิ่น รวมถึงผลกระทบดานความมั่นคง โดยใหทุกสวนราชการ
รวมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อรวบรวมและวิเคราะหถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ในทุกมิติ
6. การประชาสัมพันธผลงานของกระทรวงมหาดไทย ใหประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
๖.๑ มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท)
ใหสังคมรับรูถึงความกาวหนาของโครงการโดยใหเนนวาเปนโครงการที่ริเริ่มโดย
ประชาชน สวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ ดําเนินงานและตรวจสอบโดย
ประชาชน รวมทั้งให ใชแนวทางนี้ กับ โครงการยกระดั บ ศักยภาพหมูบ านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมูบานละ ๒00,000 บาท
โดยเนนวาเปนโครงการของประชาชน เสนอโดยประชาชน ทําโดยประชาชน
และเพื่อประชาชน
๖.๒ การแก ไ ขป ญ หาหมอกควั น ไฟป า ซึ่ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ได
ใหความสําคัญในแกไขปญหา ทั้งการบริหารจัดการการเผา เชน ใชวิธีไถกลบ
จั ด ตารางเวลาการเผา เป น ต น ซึ่งขณะนี้ ไ ด ผ านพ น ช ว งวิ กฤตแล ว แต ยั งให มี
การเฝาระวังอยางตอเนื่อง พรอมทั้งสรุปบทเรียนเพื่อใชในดําเนินการครั้งตอไป
๖.๓ ผลการดําเนินงานของรัฐบาล โดยเนนการบูรณาการของทุกภาคสวน
ที่เห็นผลเปนรูปธรรมที่เกิดขึ้นในรัฐบาลปจจุบัน และเนนวาผูวาราชการจังหวัด
และนายอําเภอเปนกลไกสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยมีผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ หลั ง สิ้ น สุ ด ไตรมาสที่ ๒ ในภาพรวมเบิ ก จ า ยร อ ยละ ๕๓.๒๗
(เปาหมายรอยละ ๕๒) โดยสามารถเบิกจายไดเปนลําดับที่ ๗ ของหนวยงาน
ระดับกระทรวงทั้งหมด

สนผ.สป.

ทุกหนวยงาน

สบจ.สป./ปค./
สถ.

รอง ปมท.(ส)/
สน.สป./ปค.

สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 255๙ เวลา 10.00 น.
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