สรุปประเด็นสําคัญการประชุมชี้แจงข้อราชการสําคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference System)
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
***********************

ประเด็น
๑. การประชุมชี้แจง
ข้อราชการสําคัญ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียด
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. การประชุมชี้แจงข้อราชการสําคัญโดยประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล รอง ปมท. (ม)/
(Video Conference System) ระบบ DOPA TV ระบบ DOPA Radio และเครือข่าย ปค./ศสส.สป.
สื่อ สารมหาดไทยทุ ก ระบบ ถ่ า ยทอดไปยั ง ศาลากลางจั ง หวั ด ทุ กจั ง หวั ด และ
ที่ว่าการอําเภอทุกแห่ง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.๑ ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจกรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
เป็นอยู่ของประชาชน
๑.๒ ทดสอบระบบการสื่ อสารของกระทรวงมหาดไทยเพื่ อให้สามารถ
ถ่ายทอดไปยังพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ
ทําความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาถึงการทดสอบครั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้
สื่ อมวลชนและประชาชนทราบว่ า กระทรวงมหาดไทยมี ค วามพร้ อ มในการ
ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา
๑.๓ มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านความมั่นคง กรมการปกครอง
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเมินระบบการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย (ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference System) ระบบ DOPA TV ระบบ DOPA Radio และเครือข่ายสื่อสาร
มหาดไทย ทั้งระบบภาพและเสียง) เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งจะใช้
ระบบดังกล่าวในการประชุมเพื่อติดต่อสื่อสารทั้งระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน
๒. การปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ปค./ทุกจังหวัด
และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทํางานอย่างจริงจังเต็มความสามารถตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
๓. ข้อสั่งการ/เน้นย้ําของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓.๑ ขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทย พนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่ได้ทุ่มเททํางานเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ
ทุกจังหวัด
๓.๒ ดูแล/ตรวจตรา การประดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ให้มี
ความถูกต้องและเหมาะสม
๓.๓ ให้จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอํานาจเจริญเตรียมความพร้อมในการ จ.อุบลราชธานี/
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.อํานาจเจริญ
ในเดื อ นพฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้ เ ตรี ย มข้ อ มู ล โครงการพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ประจําจุดรับเสด็จ จุดที่มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อถวายรายงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
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๔. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2559 เรื่อง การได้มา
ซึ่งสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้ องถิ่น ให้ชี้แจงทํา
ความเข้า ใจว่าไม่ใ ช่เป็ นการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ เป็ นการออก
กฎหมายเพื่อปิดช่องว่างประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๘๕/๒๕๕๗ และคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ไม่มีการกําหนดขั้นตอนการแต่งตั้งหรือ
รักษาการของสภาท้องถิ่นหากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกยุบ ทั้งนี้ เพื่อให้
การแต่งตั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะ
มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้จังหวัดทราบต่อไป
๕. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้ถือเป็นวาระแห่งชาติและวาระกระทรวงมหาดไทย โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
สํารวจโครงการและกําหนดผู้รับผิดชอบหลักตามโครงการ ดังนี้
๕.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๕.๒ โครงการที่มีการโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่
๕.๓ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/พระดําริของพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ที่ได้ดําเนินการในพื้นที่
๕.๔ โครงการขยายผล/ต่อยอดจากแนวทางพระราชดําริ
หากโครงการใดมีงบประมาณไม่เพียงพอในการขับเคลื่อน ขอให้มีหนังสือ
แจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายผลและ
ต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
๖. การเฉลิ ม พระเกี ย รติพ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หั ว เนื่ อ งในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ
งานเฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
โดยให้จังหวัดที่ไม่มีระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค ดําเนินการหาแหล่งกักเก็บ
น้ําส่ วนกลาง (Water Bank) เพื่อรองรับน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งนี้ ให้จังหวัดหารื อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด การประปา
ส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน ในการจัดทําโครงการเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา
๗. การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ปัจจุบันการได้มาซึ่งสัญชาติไทย แบ่งเป็น
๗.๑ การสืบสายโลหิต
๗.๒ หลักดินแดน
๗.๓ การแปลงสัญชาติ
หากเกิดกรณีพิสูจน์สัญชาติไม่ได้ ให้แจ้งเรื่องเพื่อหารือกรมการปกครองโดยตรง
๘. ให้กรมที่ดินพิจารณาวางแนวทางในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบ
เอกสารสิ ท ธิ ที่ ดิ น พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ผลการดํ า เนิ น งานให้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบ
เป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียนกับสื่อมวลชน
๙. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตาม/ศึกษาข้อมูล Agri-Map (Agricultural Map
for Adaptive Management) ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงว่าพื้นที่นั้น ๆ เหมาะสมกับ
การปลูกพืชชนิดใด โดยต้องดําเนินการควบคู่ไปกับ Zoning ภาคเกษตรซึ่งแสดง
ถึงปริมาณการปลูกพืชที่เหมาะสมสําหรับความต้องการของตลาด
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สถ.

สนผ.สป./
ทุกจังหวัด

กก.สป./
สนผ.สป./สถ./
ทุกจังหวัด

ปค./ทุกจังหวัด

ทด.
ทุกจังหวัด
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การหารือข้อราชการสําคัญ
๑. การแก้ไขปัญหาความ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เดือดร้อนของประชาชน
๑. สถานการณ์สาธารณภัย
ที่ได้รบั ผลกระทบจาก
๑.๑ ภัยแล้ง การดําเนินงานตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สาธารณภัย
สอดคล้องกับแนวทางของนายกรัฐมนตรีในการลดพื้นที่แล้งซ้ําซากและลดพื้นที่
ประกาศเขตภัยพิบัติ โดยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอย่างชัดเจน
๑.๒ การพยากรณ์ปริมาณฝน กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ปริมาณฝน
ดังนี้ 1) กลางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2559 มีฝนตกใกล้เคียงค่าปกติ
และ 2) เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2559 มีฝนตกมากกว่าค่าปกติ
ทั้งนี้ หากฝนตกบริเวณเหนือเขื่อนและอ่างเก็บน้ําจะไม่เกิดอุทกภัย เนื่องจากเขื่อน
และอ่างเก็บน้ํามีศักยภาพรองรับ แต่หากฝนตกใต้เขื่อน/ในพื้นที่ลุ่มจะต้องแจ้ง
ให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังน้ําไหลหลาก/น้ําท่วมฉับพลัน
๑.๓ การเกิดไฟป่า สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอัคคีภัยได้ โดยระบุกําหนดเวลาและแบ่งพื้นที่/สถานที่
เกิดเหตุให้ชัดเจน
๑.๔ การเกิดวาตภัย การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ฯ กรณีบ้านเรือน
เสียหาย สามารถช่วยเหลือซ่อมแซมได้ตามจริงแต่ไม่เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท
1.5 สถานที่ราชการทุกประเภท และนิติบุคคลไม่สามารถใช้เงินทดรอง
ราชการในการซ่อมแซมได้
2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของพื้นที่ที่จะประกาศฯ พร้อมทั้งหารือกับคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศเขต
ให้ความช่วยเหลือ ฯ รวมถึงหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลั งว่ าด้ วยเงิ นทดรองราชการเพื่ อช่ วยเหลือผู้ ประสบภั ยพิ บั ติ ฯ
โดยจังหวัดสามารถขยายเวลาและวงเงินได้ หากติดขัด/มีเหตุสุดวิสัยให้เสนอเรื่อง
ขอยกเว้นระเบียบฯ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ไว้แล้ว หากไม่เพียงพอสามารถโอนงบประมาณหรือใช้เงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. กําชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ ศึกษาระเบียบ/กฎหมายในการใช้
เงินทดรองราชการทั้งในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้นายอําเภอรายงานพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติตาม
ข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ชั ด เจนว่ า มี จํ า นวนตํ า บล/หมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเท่ า ใด
เพื่อความถูกต้องในการประกาศเขตภัยพิบัติ
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หน้า 3

ปภ./ทุกจังหวัด

ประเด็น

๒. โครงการยกระดับ
ศักยภาพหมูบ่ า้ นเพือ่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ
(หมูบ่ า้ นละ
2๐๐,๐๐๐ บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียด
๒. การให้ความช่ วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้งบของ ปภ./ทุกจังหวัด
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในการช่วยเหลือเป็นอั นดับแรก หากการช่วยเหลือ
เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้อําเภอบูรณาการร่วมกับ
ทุกหน่วยงานลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว และพิจารณาเงื่อนไข
ให้ชัดเจนก่อนการใช้เงินทดรองราชการ
ปภ./ทุกจังหวัด
๓. แนวทางการบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
๓.๑ การแบ่งกําลังคนและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
๓.๒ การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
๓.๓ การแบ่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ โดยจัดทําทะเบียนทั้งที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส่วนราชการและภาคเอกชน
๓.๔ การแบ่งช่องทางการสื่อสาร ทั้งในระดับพื้นที่เชื่อมโยงตําบล อําเภอ
จังหวั ด กระทรวงมหาดไทย จนถึ งศูนย์ ปฏิบั ติ การสํ านั กนายกรั ฐมนตรี (PMOC)
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ชัดเจนตามข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบ
๔. ให้ บู ร ณาการทุ ก หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการลงพื้ น ที่ ปภ./ทุกจังหวัด
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น เหล่ากาชาด สาธารณสุขจังหวัดในการออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ CSR ของภาคเอกชน เป็นต้น
๕. มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้านครหลวง ปภ./กฟน./กทม.
และกรุ ง เทพมหานคร ร่ ว มกั น ศึ ก ษาจุ ด อ่ อ นเพื่ อ วางแผนรองรั บ กรณี ฝ นตก
น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร
ทุกจังหวัด
๖. หากเกิ ด เหตุ ไ ฟป่ า จากการกระทํ า ของมนุ ษ ย์ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
พยายามหาตัวผู้กระทําผิดหรือแจ้งความไว้เบื้องต้น พร้อมทั้งจัดทําหลักเกณฑ์
หรือมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่าจากมนุษย์และปลุกจิตสํานึกไม่ให้มีการเผาป่า
รวมถึงชี้แจงประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงในพื้นที่
ทุกจังหวัด
๗. ให้ทุกจังหวัดได้เตรียมพร้อมวางแผนและวางระบบรองรับสาธารณภัย
เพื่อให้เกิดการทํางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยนายกรัฐมนตรีได้กําชับ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอลงพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างเต็มที่
สนผ.สป./
๘. ให้สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปแผน
ทุกจังหวัด
เตรียมความพร้อมแห่งชาติเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและศึกษาแผนฯ
ในการรองรับภัยที่เกิดจากมนุษย์และภัยธรรมชาติ

กรมการปกครอง
๑. การเสนอโครงการ ให้เสนอ/ส่งต่อโครงการที่มีความพร้อมหรือไม่มีความ
ซับซ้อนไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว (ลักษณะสายพาน) ไม่ต้องรวบรวมทั้งหมดแล้ว
จึงส่งต่อจะทําให้ใช้เวลานาน
๒. การประสานงาน ให้ประสานตามรายชื่อที่กรมการปกครองแจ้งไปแล้ว
และให้ใช้เจ้าหน้าที่ในการส่งหนังสือแทนการส่งทางไปรษณีย์เพื่อความรวดเร็ว
๓. จัดทําทะเบียนคุมโครงการและเลขบัญชีหมู่บ้าน
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หน้า 4

ประเด็น

รายละเอียด
๔. ให้ปลัดจังหวัดและนายอําเภอ อํานวยการและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ด้วยตนเอง และให้ ความสําคัญกับการรายงานตามระบบที่ได้วางไว้ โดยเบื้ องต้น
กําหนดให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทุกสัปดาห์ และรายงานคณะรัฐมนตรีทุกเดือน
๕. การจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานในการตรวจติ ด ตามการดํ า เนิ น งานโดยระดม
เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในจังหวัดตามแนวทางของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เสนอให้จัดตั้งคณะทํางานโดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับประเภท
โครงการหรือเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน (ข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ)
๑. จัดประชาคมแล้ว ร้อยละ ๕๔.๙๖
๒. อยู่ระหว่างดําเนินการประชาคมและยังไม่รายงาน ร้อยละ ๔๕.๐๔
ซึ่งหากมีประชาชนเข้าร่วมประชาคมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของประชาชนในหมู่บ้าน
ต้องจัดประชาคมใหม่
๓. โครงการที่ผ่านการประชาคมแล้ว ๓๔,๓๗๐ โครงการ
๔. หมู่บ้านที่เปิดบัญชีแล้ว ๗๐๔ หมู่บ้าน
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. แนวทางของโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 2๐๐,๐๐๐ บาท) คือ ๑) คิดโดย
ประชาชน ๒) ดําเนินการโดยประชาชน และ ๓) เพื่อประชาชน
๒. ลักษณะสําคัญของโครงการที่ให้นายอําเภอแนะนําให้กับประชาชน
๒.๑ โครงการที่ควรดําเนินการ ได้แก่
- ขยายผล/ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- ขยายผล/ต่อยอดโครงการที่ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดย
ไม่เกิดความซ้ําซ้อน
- การรองรับน้ําในฤดูฝน เช่น แก้มลิง ฝาย แหล่งน้ําขนาดเล็ก เป็นต้น
โดยแบ่งเป็น ๑) ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ๒) ไม่ใช่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา (เขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน) ทั้ ง นี้ ให้ โ ครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
พระราชดําริ เช่น โครงการปิดทองหลังพระ เป็นต้น
๒.๒ โครงการที่ ไ ม่ ค วรดํ า เนิ น การ เช่ น ซื้ อ สิ่ ง ของแจก อบรมดู ง าน
ดําเนินการในพื้นที่ป่า/อุทยาน/ที่สาธารณะ เป็นต้น
๒.๓ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขกรณีมีเหตุผลความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน
โครงการที่ได้ประชาคมแล้วเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. ให้ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ/คู่ มื อ ของกรมการปกครองอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับดูแลและกําชับไม่ให้เกิดการทุจริต ทั้งนี้ เสนอให้
พิ จ ารณาจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานโดยระดมเจ้ า หน้ า ที่ จ ากทุ ก หน่ ว ยงานในจั ง หวั ด
ลงพื้นที่เพื่อดูแลและตรวจแนะนํากํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนละ ๒ ครั้ง โดยกําหนด
ประเด็น เช่น ดําเนินการจริงหรือไม่ ดําเนินการอะไร ผู้ได้รับประโยชน์ ระยะเวลาใน
การดําเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น รวมถึงให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกรมทุกกรม ลงพื้นที่ตรวจตามแนวทางดังกล่าวด้วย
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หน้า 5

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปค./ทุกจังหวัด
ปค./ทุกจังหวัด

ปค./สตร.สป.
/ผต.กรม/
ทุกจังหวัด

ประเด็น

๓. การเตรียมการให้ความ
ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญและ
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการ
ลงประชามติ

รายละเอียด
๔. ให้นายอําเภอจําแนกงบประมาณที่ดําเนินการในพื้นที่ให้ชัดเจน ไม่ให้เกิด
ความซ้ําซ้อนกับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ เช่น เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ
เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นต้น
๕. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
และกองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(หมู่บ้านละ 2๐๐,๐๐๐ บาท) เพื่อออกรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยจังหวัด
สามารถส่งข้อมูลโครงการดังกล่าวให้กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รวบรวมเพื่อจัดทําประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปค./ทุกจังหวัด

รอง ปมท.(ส)/
สน.สป.

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง
1. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง
ศูนย์สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดและอําเภอโดย
สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมองค์ประกอบจากที่กําหนดไว้ได้
2. กําหนดจัดอบรม ครู ก ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 และ
ให้จัดทําแผนการอบรม ครู ข และวิทยากรระดับพื้นที่/ชุมชน (ครู ค) พร้อมทั้ง
อบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2559
3. การดําเนินงานให้ยึดตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
4. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะจัดทําเอกสารคู่มือการลง
ประชามติแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อส่งให้จังหวัดและอําเภอต่อไป
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการลงประชามติ
๑.๑ การให้ความร่วมมือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
๑.๒ การให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
อํานวยความสะดวก/สนับสนุนการลงประชามติ
๑.๓ รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ ให้ความสําคัญในการเตรียมความ
พร้อมการลงประชามติ ดังนี้
๒.๑ เน้นย้ําวิทยากรครู ก ครู ข และวิทยากรระดับพื้นที่/ชุมชน (ครู ค) ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่องที่ทําได้หรือเรื่องที่ทําไม่ได้ในการลงประชามติ
๒.๒ ให้วิทยากรครู ก ครู ข และวิทยากรระดับพื้นที่/ชุมชน (ครู ค) วางตัวเป็นกลาง
๒.๓ เตรียมประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถาม
๒.๔ การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดแย้ง หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
ให้ประสานงานร่วมกับฝ่ายทหารและตํารวจร่วมกันหาทางแก้ไข
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ทุกจังหวัด

ทุกจังหวัด

ประเด็น
การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ที่ได้รบั ผลกระทบจาก
สาธารณภัย

รายละเอียด
รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีจ่ ังหวัด/อําเภอ
๑. จังหวัดนราธิวาส เหตุไฟไหม้ในพื้นที่หมู่บ้านซรายอเสียหาย ๘๐๐ ไร่
เป็นพื้นที่ป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) ๒๐๐ ไร่ และหมู่บ้านลูโบ๊ะซามา เสียหาย
๘๕๐ ไร่ โดยใช้รถแบคโฮทําแนวกันไฟ และใช้รถสูบน้ําระยะไกลสูบน้ํา รถบรรทุกน้ํา
เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ํา รวมถึงการทําฝนเทียมในการดับไฟป่า ขณะนี้สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
๒. จังหวัดอุดรธานี เกิดเหตุวาตภัยระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยเหลือโดยแจกถุงยังชีพและจ่ายเงินช่วยเหลือ
๓. จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดเหตุวาตภัยระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาไฟฟ้าแรงต่ําเสียหายรวม ๔๕ ต้น โดยประสาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดมทีม ๑๕ ชุด เบื้องต้นสามารถจ่ายไฟฟ้าได้แล้วร้อยละ ๙๕
ส่ ว นที่ เ หลื อ ได้ ร ะดมทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ยกต้ น ไม้ ที่ หั ก ทั บ เสาไฟฟ้ า คาดว่ า จะ
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก
๔. จังหวัดเชียงใหม่
๔.๑ เหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่ป่าขุนช่างเคี่ยน ไม่ใช่บริเวณดอยสุเทพตามที่
เป็นข่าว โดยได้จัดทําแนวกันไฟพร้อมทั้งเชิญผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เพื่อให้ทราบว่าเกิด
เหตุที่จุดใด ขณะนี้ไฟป่าได้สงบและทําการส่งมอบพื้นที่ให้กรมป่าไม้แล้ว
๔.๒ ปริมาณน้ําในแม่น้ําปิง ซึ่งมีปริมาณน้ําน้อยมากเนื่องจากเกิดภัยแล้ว
และต้องปล่อยน้ําเพื่อบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอถึงเดือนมิถุนายน 2559 อีกทั้ง
บางส่วนถูกสูบเพื่อใช้ด้านการเกษตรสําหรับไม้ยืนต้น ขณะนี้ได้มีฝนตกบางส่วน
ทําให้สามารถปล่อยน้ําเพิ่มขึ้น และได้นํารถสูบน้ําให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
สําหรับไม้ยืนต้นอีกทางหนึ่งด้วย
๔.๓ กรณี เ ขื่ อ นแม่ งั ด ได้มี ก ารหารื อและได้ ข้ อตกลงกั บจั งหวัด ลํา พู น
ในการบริหารจัดการน้ํา โดยไม่มีความขัดแย้ง
๕. จังหวัดนครราชสีมา เกิดเหตุวาตภัยระหว่างวันที่ ๑ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เกิดความเสียหายหนักที่อําเภอสีคิ้ว ได้ประสานกับทหารช่าง องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นในการซ่ อมแซมสิ่ งก่ อสร้ างและเสาไฟฟ้ า รวมถึ งการแจกถุ งยั ง ชี พ
โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เรื่องอื่น ๆ
1. ยุทธศาสตร์การบูรณาการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร
การขับเคลื่อนการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พช./ทุกจังหวัด
ตามปรัชญาของ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดกิจกรรมให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทําแผนชุมชนเพื่อ
จัดทําโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
โดยดํ า เนิ น การในเรื่ อ งน้ํ า และการลดรายจ่ า ย ทั้ ง นี้ ให้ จั ง หวั ด ติ ด ตามว่ า
หากหมู่บ้านใดมีความพร้อมให้เสนอโครงการผ่านตามขั้นตอน
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ประเด็น

รายละเอียด
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการศึกษา ได้ดําเนินโครงการเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียน
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เบื้องต้น
มีจังหวัดรายงานแล้ว 43 จังหวัด
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้หารือร่วมกันและจัดทํารูปแบบโครงการกลาง เพื่อเป็นต้นแบบ/แนวทางการปฏิบัติ
ดังนั้น จังหวัดที่ส่งโครงการแล้วขอให้ทบทวนให้สอดคล้องกับรูปแบบโครงการกลาง
และจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งโครงการให้เร่งดําเนินการตามรูปแบบโครงการกลาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. การแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ํา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
และการจัดกิ จกรรมเฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี นาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม
2559 กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ดังนี้ 1) ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา 2) หาแหล่ง
กักเก็บน้ําส่วนกลาง (Water Bank) ในพื้นที่ที่ไม่มีความพร้อมในการก่อสร้างระบบ
ประปาเพื่อรองรับน้ําไว้ใช้โดยใช้งบประมาณ/เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น หากไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ใ ห้ จั ง หวั ด แจ้ ง กระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาจัดทําเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

กก.สป./
สนผ.สป./สถ./
ทุกจังหวัด

3. มาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยูข่ องประชาชน

1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท)
1.1 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับโครงการที่ดําเนินการครบ
กําหนดแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
1.2 โครงการที่มีการขอใช้พื้นที่ป่าไม้/อุทยาน ให้จังหวัดส่งทีมงานไป
หารือร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระหว่างวันที่
10-12 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ได้ข้อยุติในการขอใช้พื้นที่
2. การโอน/ส่งมอบทรัพย์สิน
2.1 ทรัพย์สินตามมาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ ให้จัดทําบัญชีรายละเอียดทรัพย์สินส่งมอบให้
แต่ละกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์
2.2 ทรัพย์สินตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
- กรณีครุภัณฑ์ หากมีความชัดเจนให้โอนทรัพย์สินไปให้หน่วยงาน/
กลุ่มที่ได้รับผิดชอบโครงการโดยตรง ในส่วนที่มีความไม่ชัดเจนให้ทําความตกลง
ในการส่งมอบทรัพย์สินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)
- กรณีเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุโดยใช้งบประมาณ
ตามมาตรการส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนซึ่ ง ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
ทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ จําเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

สนผ.สป./
ทุกจังหวัด

สนผ.สป./
ทุกจังหวัด

สนผ.สป./
ทุกจังหวัด

สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม 255๙ เวลา 11.30 น.
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