สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ ครั้งที่ 7/๒๕๕๙
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา 10.3๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
***********************

ประเด็น
แนวทางปฏิบัติงานของ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางการปฏิบตั งิ าน
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น
ขอให้ข้าราชการทุกคนปรับตัวในเรื่องการปฏิบัติงาน โดยให้คิดล่วงหน้า/เชิงรุก
พร้อมทั้งหาแนวทางดําเนินการให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

การติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานตามข้อสั่งการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
1. สถานการณ์ภัยแล้ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน
และการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย)
1. น้ําอุปโภค-บริโภค
1.1 การประปานครหลวง สามารถบริ หารจัดการน้ําต้นทุ นได้โดยไม่เกิด
ปัญหาในการผลิตน้ําประปาในเขตความรับผิดชอบ
1.2 การประปาส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการได้ทั้ง 234 สาขา แต่มีข้อจํากัด
ในการดําเนินงาน ดังนี้
- จ่ายน้ําเป็นเวลา 10 สาขา
- ลดแรงดันในการจ่ายน้ํา 17 สาขา
- ปัญหาน้ําเค็มรุกล้ํา 5 สาขา
1.3 ระบบประปาท้องถิ่น ซึ่งมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา เบื้องต้นแก้ไข
โดยการใช้ระบบบาดาล ระบบรถสูบส่งระยะไกล และการขนส่งน้ําเพื่อแจกจ่าย
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดสํารวจเพื่อทําทะเบียนเครื่องจักรกล รถขนส่งน้ําขนาด
4,000 - 10,000 ลิตร ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเตรียมพร้อมในการขนส่งน้ําให้พื้นที่ที่ไม่สามารถผลิตน้ําประปาได้
2. น้ําเพื่อการเกษตร ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรโดยเน้นที่พืชสวนและไม้ยืนต้น
3. การประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
3.1 จังหวัดที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือ ฯ จํานวน 30 จังหวัด
166 อําเภอ 789 ตําบล 6,324 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559)
- ด้านการอุปโภค-บริโภค 12 จังหวัด
- ด้านการเกษตร 9 จังหวัด
- ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค 9 จังหวัด
3.2 ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) หมู่บ้านที่มี
การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ฯ มีการลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
สรุปประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

หน้า 1

ประเด็น

รายละเอียด
ซึ่งมีผลมาจากการดําเนินงาน ดังนี้
- ผลจากการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อํานวยการคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการให้ผู้ว่าการจังหวัดและนายอําเภอ
สํ า รวจแหล่ ง น้ํ า ต้ น ทุ น ในระดั บ หมู่ บ้ า นและวางแผนการใช้ น้ํ า ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ
สถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนพิจารณาถึงความเสี่ยงและแผนสํารองในการใช้น้ํา
เพื่อชี้เป้าให้ทีมรัฐบาลสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาก่อนที่จะต้องมีการประกาศให้
ความช่วยเหลือ ฯ
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 และ 28 กรกฎาคม 2558 ให้มี
มาตรการเชิงยับยั้งโดยไม่ต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในกรณีที่เล็งเห็นหรือ
คาดว่าจะประสบภัยโดยใช้เงินทดรองราชการในการแก้ไขปัญหา
4. การพยากรณ์ปริมาณฝน กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ปริมาณฝนตก ดังนี้
1) กลางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2559 มีฝนตกใกล้ เคี ยงค่าปกติและ
2) เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2559 มีฝนตกมากกว่าค่าปกติ
ทั้งนี้ จากการพยากรณ์ปริมาณฝนข้างต้น หากฝนตกบริเวณเหนือเขื่อนและ
อ่างเก็บน้ําจะไม่เกิดอุทกภัยเนื่องจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ํามีศักยภาพรองรับได้
แต่หากฝนตกใต้เขื่อนจะต้องแจ้งให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มต่ําเฝ้าระวังน้ําไหลหลาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. การประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้เป็นไปตาม ปภ./ทุกจังหวัด
ข้อเท็จจริง
2. มอบหมายกลุ่มอํานวยการปลัดกระทรวงหารือกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รอง ปมท.(ส)/
กอป.
ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เพื่อจัดทํา Presentation ในเรื่องการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง โดยมีประเด็นที่สําคัญ ได้แก่
2.1 ประเภทแหล่งน้ํา เช่น แหล่งน้ําธรรมชาติ แหล่งน้ําที่เกิดจากการ
สร้าง/ซ่อมแซม เป็นต้น
2.2 การบริหารจัดการน้ําอุปโภค-บริโภคทั่วประเทศ เช่น ระบบประปา
พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําต้นทุน
2.3 น้ําเพื่อการเกษตร เน้นการช่วยเหลือพืชสวน ไม้ยืนต้น
2.4 การประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
2.5 การคาดการณ์สถานการณ์น้ําในอนาคต
กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
2. โครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
1. อยู่ระหว่างการทําประชาคมระดับหมู่บ้านซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Timeline)
2. กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งให้หมู่บ้านที่ดําเนินการแล้วมีเงินเหลือจ่าย
ตามแนวทางประชารัฐ
(หมู่บ้านละ 2 แสนบาท) ให้ส่งคืนงบประมาณพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน ณ ที่ทําการปกครองจังหวัด ซึ่งก่อให้เกิด
ความยุ่งยากกับหมู่ บ้าน กรมการปกครองจึงมอบหมายให้ที่ทําการปกครองอําเภอ
สรุปประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

หน้า 2

ประเด็น

รายละเอียด
อํานวยความสะดวกโดยดําเนินการรวบรวมงบประมาณที่ส่งคืนและส่งต่อให้
ที่ทําการปกครองจังหวัด พร้อมทั้งนําใบเสร็จรับเงินมาให้หมู่บ้าน
ทั้ ง นี้ การรายงานผลความคื บหน้ าการดํ าเนิ นงานจะนํ าเรี ยนรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยทราบในการประชุมหารือข้อราชการฯ ครั้งต่อไป
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. กํ า ชั บ ให้ น ายอํ า เภอจํ า แนกงบประมาณที่ ดํ าเนิ นการในพื้ นที่ ให้ ชั ดเจน
ไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น โครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
2. ให้ตรวจสอบ/ติดตามขั้นตอนในการฝากเงิน/ถอนเงินผ่านบัญชีว่ามีปัญหา
อุปสรรคประการใด

3. การขับเคลื่อน
นโยบายสานพลัง
ประชารัฐในระดับพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปค./ทุกจังหวัด

ปค.

กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
1. ผลการดําเนินงาน เปิดบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด แล้ว จํานวน 5 จังหวัด
2. แผนงานระยะต่อไป เปิดบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด จํานวน 6 จังหวัด
และ 7 จังหวัด ภายในเดือนกันยายน 2559 และครบทั้ง 76 จั งหวั ดภายใน
เดือนธันวาคม 2559
3. การดําเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3.1 การปรับชื่อคณะกรรมการให้เหมาะสมกับการทํางานตามอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบ ได้ปรับเป็น “คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐจังหวัด”
3.2 ปรับโครงสร้างคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการส่วนกลาง
เนื่องจากซ้ําซ้อนกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และให้นายอําเภอเข้ามา
เป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัด
3.3 ด้านโครงสร้าง แบ่งเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และท้องถิ่น
3.4 การเตรี ยมแต่ งตั้ งคณะกรรมการฯ ในส่ วนกลางและระดับจั งหวั ด
จะใช้อํานาจของนายกรัฐมนตรีในการลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และให้
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ มีคณะทํางานทั้งหมด 12 คณะ
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดําเนินการร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1 คณะ คือ คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ซึ่งดําเนินการเรื่องบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด (SE)
ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําข้อมูล 1) ปัญหาของจังหวัดด้านเศรษฐกิจ
2) ความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา และ 3) ศักยภาพของจังหวัด ในการเตรียม
ชี้แจงให้คณะทํางานอีก 11 คณะ รับทราบเพื่อกําหนดนโยบายต่อไป
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พช./ทุกจังหวัด

หน้า 3

ประเด็น

4. ความคืบหน้า
การกําจัดผักตบชวา

รายละเอียด
2. ให้ กรมการพั ฒนาชุ มชนชี้ แจงกรอบแนวทางการดํ าเนิ นงานของบริ ษั ท
ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด และโครงสร้างคณะกรรมการฯ โดยเน้นย้ําว่าบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด เป็นเพียงการดําเนินงานของคณะทํางาน 1 ใน 12 คณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พช./ทุกจังหวัด

กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพิชัย อุทัยเชฏฐ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง)
1. ผลการดําเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สามารถกําจัด
ผักตบชวาในภาพรวมได้ 4,608,774 ตัน คิดเป็นร้อยละ 81.62 ของจํานวน
ผักตบชวาทั่วประเทศที่ได้สํารวจเมื่อเดือนมกราคม 2559 (จํานวน 5,646,680 ตัน)
ในส่วนที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จตามเป้าหมายโดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
2. การดําเนิ นงานในระยะถัดไป ได้ประสานขอความร่วมมือให้กรมการ
ปกครองและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กํ า จั ด ผั ก ตบชวาในแหล่ ง น้ํ า ทั่ ว ไป
ในพื้นที่โดยจัดเป็นกิจกรรมย่อย ๆ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายระพี ผ่องบุพกิจ)
เสนอให้ สํ า รวจเพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จํ า นวนผั ก ตบชวาและนํ า เสนอข้ อ มู ล
ในแต่ละเดือน ดังนี้
1. จํานวนผักตบชวาที่กําจัดได้
2. จํานวนผักตบชวาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพันธุ์
3. จํานวนผักตบชวาที่เหลือ
กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
แนวทางการกําจัดผักตบชวาของกรมการปกครองที่ดําเนินการในพื้นที่ ดังนี้
1. พื้นที่เชื่อมโยงประตูระบายน้ํา โดยให้จังหวัดและอําเภอดูแล
2. พื้นที่เชื่อมโยงคูคลอง แหล่งน้ําปิด
- แหล่งน้ําอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งเดียว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นหน่วยงานหลัก
- แหล่งน้ําอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่ง ในอําเภอเดียวกัน ให้อําเภอมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด
แห่งหนึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
- แหล่ งน้ํ าอยู่ ในพื้ นที่ หลายอํ าเภอ ให้ จั งหวั ดมอบหมายสํ า นั ก งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก
3. ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยประสานกรมการพัฒนาชุมชนให้นํา
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
4. ให้มีการตรวจสอบข้อมูลผลการกําจัดผักตบชวาของอําเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน

สรุปประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

หน้า 4

ประเด็น

รายละเอียด
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพรหมพิริยะ
กิจนุสนธิ์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน)
แผนการกําจัดผักตบชวาในระยะต่อไป
1. มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
2. ให้จังหวัดกํากับดูแล/ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
กําจัดผักตบชวา
3. ดําเนินมาตรการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. การกําจัดผักตบชวา มอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมการปกครอง
เป็นหน่วยงานหลัก และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเสริม
2. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมผลการกําจัด
ผักตบชวาและการดําเนินงานในส่วนที่เหลือ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ
แนวทางแก้ไขให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป

5. การประเมิน
ส่วนราชการและข้าราชการ
พลเรือนในความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหาร ตามคําสั่ง
หัวหน้า คสช. ที่ ๕/๒๕๕๙

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยผ./ปค./สถ.
รอง ปมท.(ส)/
สนผ.สป.

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวดวงพร
บุญครบ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร)
1. การประเมิ น ส่ ว นราชการ ได้ ส่ งข้ อมู ลให้ สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และจะทราบผลการประเมิน
หลังวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ผลการประเมินส่วนราชการจะใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการประเมินข้าราชการด้วย
2. การประเมินข้าราชการ
2.1 ส่วนกลาง ขณะนี้ได้จัดทําร่างตัวชี้วัดระดับปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2.2 ส่วนภูมิภาค
- กลุ่ มงานพั ฒนาระบบบริ หารและกองการเจ้ าหน้ าที่ สํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องไปชี้แจง ก.พ.ร. และสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ทราบถึงภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่
เพื่อจัดทําแนวทางการประเมินข้าราชการในส่วนภูมิภาคต่อไป
- การดําเนินงานในระยะต่อไป กําหนดให้มีการตั้งคณะทํางานเชื่อมโยง
ภารกิ จของจั งหวั ดและตั วชี้ วั ดระดั บปลั ดกระทรวงมหาดไทย รองปลั ดกระทรวง
มหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
3. การตั้งสํานักนโยบายและแผนให้เป็นกรม ได้มีการหารือกับผู้บริหารเพื่อ
กําหนดองค์ประกอบของคณะทํางาน ซึ่งการตั้งกรมใหม่ต้องทําเป็นกฎกระทรวง
จํานวน 2 ฉบับ เนื่องจากมีผลกระทบต่อโครงสร้างของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย

สรุปประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

หน้า 5

ประเด็น

รายละเอียด
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
1. เสนอให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาทบทวนและปรับโครงสร้างเพื่อให้
สอดรับกับภารกิจ/เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. จุดแตกหักของกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่ส่วนภูมิภาค ต้องลดขนาดของ
ส่วนกลางเพื่อไปสนับสนุนการทํางานของส่วนภูมิภาค ขอเสนอให้กลุ่มงานพัฒนา
ระบบบริหารและส่วนราชการระดับกรมนําไปพิจารณา
3. ข้อสังเกตจากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เห็นว่าการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา อาจส่งกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งควรเสนอรัฐบาลว่าการประเมินดังกล่าว เป็นเพียง
ข้อมูลประกอบ ไม่ใช่เป็นข้อมูลหลักในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายระพี ผ่องบุพกิจ)
1. การจัดทําตัวชี้วัดต้องมีความร้อยเรียงกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. การตรวจราชการในระบบ Line ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์/
ความเคลื่อนไหว ที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานส่วนภูมิภาค
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. การจั ดตั้ งกรมนโยบาย ให้ กลุ่ มพั ฒนาระบบบริหารปรึกษาปลั ดกระทรวง
มหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกิดความชัดเจนโดยจัดทําข้อมูล
ดังนี้ 1) เหตุผลความจําเป็น 2) หลักการ และ 3) รายละเอียดประกอบ
2. ให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาทบทวนโครงสร้าง เช่น การจัดตั้งสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ บทบาทของท้องถิ่นอําเภอสามารถเป็น
ผู้ช่วยให้นายอําเภอในการกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. การสนับสนุน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๑. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้จังหวัดเตรียมการจัดชุดวิทยากร
บทบัญญัติและสาระสําคัญ ครู ก ครู ข และวิทยากรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ขณะนี้ได้กําหนดอบรมวิทยากรครู ก
ของร่างรัฐธรรมนูญ
ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559
2. บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการลงประชามติ
2.๑ การให้ความร่วมมือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
2.๒ การให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
อํานวยความสะดวก/สนับสนุนการลงประชามติ
2.๓ รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
3. ให้ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยวางตั วเป็ นกลาง หากพบการกระทําผิ ด
กฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดแย้ง หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบให้ประสานงาน
ร่วมกับฝ่ายทหารและตํารวจร่วมกันหาทางแก้ไข
สรุปประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

กพร.สป.
ทุกกรม

ปค./ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด

ทุกหน่วยงาน
ทุกจังหวัด

หน้า 6

ประเด็น
รายละเอียด
7. ผลการดําเนินงานในการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง และบรรเทาสาธารณภัย)
1. ขณะนี้ อยู่ ในระหว่ างการประชุ มหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อแก้ ไขปรั บปรุ ง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
กฎหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และคาดว่าจะนําเรียนคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2559
ภายในเดือนพฤษภาคม 2559
2. ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้างเครื่องวัดแอลกอฮอล์ ๒๓๔ ล้านบาท
พร้ อมทั้ งกํ าหนดให้ มี เครื่ องตรวจจั บความเร็ วด่ านละ ๒ เครื่ อง และเสนอให้ มี
กล่องดําในรถยนต์เพื่อรายงานผลการขับขี่ได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
ปัญหาในการตั้งด่านตรวจ คือ ไม่มีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจจับ
ความเร็ว ขอเสนอให้ใช้เงินจากเงินประมูลเลขทะเบียนเลขสวยของกองทุนเพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ในการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็ว
รวมถึงการติดตั้ง CCTV เพื่อตรวจจับผู้กระทําผิดกฎจราจรโดยสามารถออกใบสั่ง
เรียกเก็บไปยังบ้านได้ หากพบว่ากระทําผิดเกิน ๓ ครั้ง ให้ยึดใบขับขี่ซึ่งจะเป็น
การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ได้
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. การบังคับใช้กฎหมายให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัด
2. ดําเนินการตั้งด่านชุมชนหรือด่านหมู่บ้าน และรายงานผลการดําเนินงาน
เป็นข้อมูลในเชิงสถิติ
๘. การใช้ประโยชน์
ระบบ G-Chat

ทุกหน่วยงาน
ปภ.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายรังสฤษดิ์ จิตดี ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
๑. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) Application G-Chat โดย
เบื้องต้นกําหนดผู้ที่สามารถใช้งาน G-Chat ได้ ต้องมีการลงทะเบียนใช้ E-mail
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น moi.go.th dopa.go.th เป็นต้น
๒. ดาวน์โหลด Application G-Chat ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
๓. การสนทนากับข้าราชการกระทรวงอื่น ๆ ต้องประสานผ่านทางสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. โดยจะเน้นให้หน่วยงาน
ราชการใช้งานและเน้นด้านความปลอดภัย
๔. ดาวน์โหลด Application G-New ได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดย
สามารถดาวน์โหลดผ่าน Government Application Center (GAC) หรือ
Application G-New โดยตรง
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายให้ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงวิธีการดาวน์โหลดและใช้ Application G-Chat และ
Application G-New ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
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ศสส.สป.

ประเด็น

รายละเอียด
การติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
จากการประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ ครั้งที่ 6/2559
๑. การเสนอหนังสือ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
ผู้บังคับบัญชา
กรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในหนังสือที่เสนอ ขอให้สําเนาแจ้ง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กํากับดูแลด้วย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กํากับดูแลกลุ่มภารกิจติดตามการดําเนินงาน รอง ปมท.ทุกท่าน
ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในหนังสือที่เสนอด้วย
2. ให้สถาบันดํารงราชานุภาพ และกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดกระทรวง สดร.สป./กจ.สป.
มหาดไทย เร่งจัดอบรมหลักสูตร การร่างหนังสือราชการ การสรุปสาระสําคัญ
(Executive Summary) การบรรยายสรุป และการจัดทํารูปแบบนําเสนอ (Presentation)
2. การแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น)
๑. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ฉบับที่... พ.ศ. ... ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ดําเนินการตรวจร่างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจะนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบก่อนนําเรียน
คณะรัฐมนตรี และเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. ประเด็น “ขยะเป็นทรัพย์สินหรือไม่” ที่ประชุมสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้นําหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องทรัพย์สินตกหาย
ซึ่งเจ้าของสละกรรมสิทธิ์มาปรับใช้
๓. การบริหารจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบื้องต้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ได้คํานวณความคุ้มทุนค่ากําจัดขยะที่ 350 บาทต่อตัน ทั้งนี้ ความชัดเจนของ
อัตราค่ากําจัดขยะ ต้องเป็นไปตามกําหนดการเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่... พ.ศ. ...
ที่อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
การบริหารจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถนํามาใช้เป็นต้นแบบ
(Model) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้ ทั้งในเรื่องการคัดแยกขยะ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอ
หารือร่วมกันในการปฏิรูปเรื่องขยะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๒ ปี โดยให้
ดําเนินการ ดังนี้
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ประเด็น

รายละเอียด
๑. รณรงค์การแยกขยะในพื้นที่สาธารณะ/ครัวเรือน โดยให้จัดหาถังขยะ
แยกประเภทให้ชัดเจน และขอความร่วมมือภาคเอกชนให้มีถังขยะแยกประเภท
รวมถึงให้มีรถที่แยกประเภทขยะเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับสถานที่กําจัดขยะ
๒. หารือกับกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะและขยายผลการ
ดําเนินงานไปยังเทศบาลอื่น ๆ
๓. คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการคัดแยกและกําจัด
ขยะที่ประสบความสําเร็จเพื่อนํามาเป็นต้นแบบ (Model) ได้
๔. รณรงค์การกําจัดขยะด้วยตนเองโดยสามารถกําจัดขยะได้เองที่บ้าน
และทิ้งขยะที่สามารถรีไซเคิลได้

๓. การสนับสนุน
การดําเนินงานของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
และส่วนภูมิภาค

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
1. ประเด็นปัญหาในการดําเนินงานปัจจุบัน
1.1 ไม่มีทีมงานฝ่ายเสนาธิการทํางานเป็นระบบ
1.2 งานตามอํานาจหน้าที่ (Function) ไม่มีความยืดหยุ่น
1.3 ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องทํางานด้วยตนเอง
2. ข้อเสนอการสนับสนุนการดําเนินงานของปลัดกระทรวงมหาดไทยและ
ส่วนภูมิภาค
2.1 งานเร่งด่วนเฉพาะหน้า มอบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทยและ
เข้าระบบตาม Road Map
๒.2 คลังสมอง (Think Tank) มอบหมายที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
มหาดไทยทุกท่าน และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน จัดระบบงาน (โครงสร้าง) และกําหนด
ผลผลิต (ผลิตผลงานวิชาการ) โดยแบ่งงานเป็น ๔ ด้าน คือ
- งานด้านความมั่นคง
- งานด้านเศรษฐกิจ
- งานด้านสังคม
- งานด้านบริหารและกฎหมาย
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ ส่ วนราชการระดั บกรมพิ จารณาดํ าเนิ นการตามแนวทางที่ รองปลั ดกระทรวง
มหาดไทย ด้านการบริหาร ได้นําเสนอด้วย
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็น
รายละเอียด
การหารือข้อราชการสําคัญ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
1. การจัดงาน/กิจกรรม ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
๑. งานพระราชพิธีและงานพิธี เน้นย้ําให้ดูขั้นตอน/ระเบียบที่กําหนดอย่าง รอง ปมท.(บ)/
ผช.ปมท./กก.สป.
ละเอียดและชัดเจน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. กิ จกรรมเฉลิม พระเกีย รติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่ งการ รอง ปมท.(บ)/
เนื่องในโอกาสมหามงคล
ปภ./สถ.
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ให้ ดํ าเนิ นการกิ จกรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ในเรื่ องแหล่ งน้ํ าโดยมี เ ป้ า หมายให้
ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทุกครัวเรือนต้องมีแหล่งเก็บกักน้ํา เช่น โอ่งขนาดใหญ่ ฝายประจําหมู่บ้าน เป็นต้น
และการเฉลิมพระเกียรติ โดยปรั บใช้ จ ากทฤษฎี ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทั้ งนี้ มอบหมายให้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร แต่งตั้งคณะทํางานของกระทรวงมหาดไทย
พระบรมราชินีนาถ
เพื่อหารือกับคณะทํางานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ
เนื่องในโอกาสมหามงคล พลเอก ธนะศั กดิ์ ปฏิ มาประกร) พร้ อ มทั้ ง ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ประสาน
เฉลิมพระชนมพรรษา
กรมชลประทาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกําหนด
๗ รอบ ๘๔ พรรษา
วิธีการกักเก็บน้ําที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

2. การจัดทําข้อมูลแผนที่ ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
นําทางของ
การจัดทําข้อมูลแผนที่นําทาง (Road Map) ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้มี
กระทรวงมหาดไทย
การดําเนินการแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ให้ดําเนินการโดยแบ่งเป็น
1. ประเภทงาน
1.๑ งานตามอํานาจหน้าที่ (Function)
1.๒ งานตามนโยบาย (Agenda)
1.๓ งานในพื้นที่ (Area)
2. ช่วงเวลา
2.1 งานในอดีตที่ดําเนินการแล้วเสร็จ (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒5๕๗
จนถึงปัจจุบัน)
2.๒ งานที่ดําเนินการในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560)
2.3 งานที่จะดําเนินการในอนาคต (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
เป็นต้นไป) เพื่อส่งมอบให้รัฐบาลถัดไป
ให้ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน
ในสั งกั ดสํ านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย เร่งจั ดทํ าข้ อมู ลงานของหน่ วยงาน
ในลักษณะร้อยแก้วพร้อมทั้งรูปแบบการนําเสนอ Presentation เพื่อนําเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
3. แผนเตรียมความ
พร้อมแห่งชาติ

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปแผนเตรียม
ความพร้ อมแห่ งชาติ ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดได้ รั บทราบ เพื่ อศึ กษาและเตรี ยม
ความพร้อมตามแผนดังกล่าว สาระสําคัญแบ่งได้ ๓ ประเด็น คือ
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สนผ.สป./
ทุกหน่วยงาน

สนผ.สป./ปภ.
ทุกจังหวัด

หน้า 10

ประเด็น

รายละเอียด
๑. แผนระดมสรรพกําลังของประเทศ
๒. กรณีเกิดวิกฤตจากการกระทําของมนุษย์ เช่น ก่อการร้าย เป็นต้น
๓. การป้องกัน เตือนภัย และให้ความช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

4. โครงการอันเนือ่ งมาจาก ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
พระราชดําริและโครงการ
๑. ให้ จั งหวั ดสํ า รวจโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ /โครงการตาม
ทีด่ าํ เนินการต่อเนื่อง/
พระราชดําริ โดยให้มีลักษณะ ดังนี้
ขยายผล/ต่อยอด
๑.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์โดยตรง โดยระบุจํานวนโครงการฯ ในจังหวัดและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
1.๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระดําริ ที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) นําไปขยายผล/
ต่อยอด แต่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1.๓ โครงการขยายผล/ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่จังหวัด
ได้ดําเนินการเพิ่มเติม
๒. ให้ จังหวั ดแต่ งตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ โดยกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะต้องมี
การปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อให้มีโครงสร้างและอัตราบุคลากรที่ชัดเจน
5. การจัดทําระบบ One ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
Stop Service (OSS)
ให้จัดทําระบบ One Stop Service (OSS) ในลักษณะ Online เพื่อให้สามารถ
ของกระทรวงมหาดไทย บริการประชาชนได้ทุกรูปแบบทั่วประเทศ โดยให้ศึกษารูปแบบจากกระทรวง
พาณิชย์
6. การบริหารจัดการ
น้ําเสียทัง้ ระบบ

ทุกจังหวัด

สตร.สป./
กพร.สป.

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
1. ปัญหาและอุปสรรค
1.1 งบประมาณในการบริหารจัดการระบบน้ําเสียไม่เพียงพอ
1.2 เครื่องกําจัดน้ําเสียไม่มีคุณภาพ
2. เสนอให้ นํ า ระบบการบริ ห ารจั ด การขยะมาเป็ นต้ นแบบ โดยให้ องค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นซึ่ งเป็ นหน่ วยปฏิ บั ติ (Operator) เสนอความต้ อ งการและ
ปัญหา/อุปสรรคให้หน่วยงานระดับนโยบาย (Regulator) รับทราบและพิจารณา
นโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ/ศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 255๙ เวลา 17.30 น.
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