สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ ครั้งที่ 8/๒๕๕๙
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
***********************

ประเด็น
แนวทางปฏิบัติงานของ
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียด
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ปค./
1. การเตรียมความพร้อมการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้ความร่วมมือ
ทุกหน่วยงาน
กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
1.1 จัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) วิทยากรระดับอําเภอ (ครู ข) และ
วิทยากรระดับพื้นที่/ชุมชน (ครู ค)
1.2 อํานวยความสะดวกในการจัดการลงประชามติ เช่น จัดทํารายชื่อผู้มี
สิทธิลงประชามติ เป็นต้น
2.3 ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับตํารวจ และทหาร
ทุกหน่วยงาน/
2. การดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยและส่วนภูมิภาค
ทุกจังหวัด
2.1 งานตามอํานาจหน้าที่/ภารกิจ (Function) ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกหน่วยงาน กํากับดูแลงานอย่างใกล้ชิดและกระชับงาน
ให้ เ ป็ น ไปตามอํ า นาจหน้ า ที่ โ ดยพิ จ ารณามิ ติ ง านให้ ชั ด เจนเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาด
2.2 งานตามนโยบาย (Agenda) ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็น
หน่วยงานสนับสนุน กําหนดงานให้ชัดเจนและกระชับงานตามอํานาจหน้าที่
2.3 งานในพื้นที่ (Area) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แนะนํา
วิธีการ/แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
พร้อมทั้งประสานให้กระทรวง/หน่วยงานข้างเคียง สนับสนุนการทํางานแก้ไข
ปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอด้วย
๓. การเสนองานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน ผช.ปมท./สป.มท.
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนองานให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใน
เบื้องต้นก่อน ทั้งนี้ มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จัดทําคําสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน

การหารือข้อราชการสําคัญ และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
1. แผนที่นําทางของ
กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
กระทรวงมหาดไทย
เสนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระยะเวลาของแผนที่นํ า ทาง (Roadmap) ทั้ ง
3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แก้ไขปัญหาที่สะสม/ค้างคา
ระยะที่ 2 วางรากฐานประเทศในด้านต่าง ๆ
ระยะที่ 3 สร้างความมั่นคง มีเสถียรภาพ
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ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนที่นําทาง (Roadmap) โดยเรียบเรียงให้ส่วนราชการ และประชาชนเข้าใจ
ได้ง่าย แบ่งเป็น
1. ประเภทงาน
- งานตามอํานาจหน้าที่/ภารกิจ (Function)
- งานตามนโยบาย (Agenda)
- งานในพื้นที่ (Area)
2. ช่วงเวลา
- ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ๒5๕๗ - 22 พฤษภาคม 2558
- ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ๒5๕8 - 22 พฤษภาคม 2559
- ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ๒5๕9 - 31 ธันวาคม 2560
3. แนวทางการเขียน/ตัวอย่าง
3.1 แนวทางการเขียนให้พิจารณาจาก
- อํานาจหน้าที่/ภารกิจ (Function)
- งานตามนโยบาย (Agenda)
- ผลลัพธ์ (Outcome)
- พิจารณาจากปัญหา/ต้นเหตุ/โจทย์ ซึ่งส่งผลให้ต้องดําเนินการ
3.2 ประเด็น/ตัวอย่างการเขียน
- ศูนย์ดํารงธรรม ระยะที่ 1 เนื่องจากที่ผ่านมาบางส่วนราชการ
ไม่ มี ห น่ ว ยงานระดั บ พื้ น ที่ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ จึ ง มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมเพื่อทดแทนส่วนราชการต่าง ๆ ที่ไม่มี
หน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ระยะที่ 2 ศูนย์ดํารงธรรม
ได้ มี ก ารรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น/ให้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ จํ า นวนกี่ เ รื่ อ งและ
สามารถแก้ไขปัญหา/ให้บริการ แล้วเสร็จจํานวนกี่เรื่อง แยกเป็นประเภทอะไรบ้าง
เช่น ที่ดินทํากิน หนี้นอกระบบ เป็นต้น ระยะที่ 3 มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบอย่างไร
การบรรจุบุคลากรให้เพียงพอ
- การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจํานวนทั้งหมดกี่ร าย ทํ าให้
สามารถลดปัจจัยการค้ามนุษย์ได้
- การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สัญชาติ ฯ เป็นการลดความเหลื่อมล้ํา
และสอดคล้องกับหลักมนุษยชน
- การรณรงค์/จัดระเบียบการปล่อยโคมลอย แสดงให้เห็นจํานวน
ที่ลดลง และไม่ส่งผลกระทบอากาศยานและลดความเสี่ยงเรื่องอัคคีภัย
4. มอบหมายผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน กํากับดูแลการ
จั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนที่ นํ า ทาง (Roadmap) ของสํ า นั ก
นโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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2. การบริหารจัดการขยะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น)
และน้ําเสียทั้งระบบ
การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนปฏิบัติการ 1 ปี (มิถุนายน 2559 มิถุนายน 2560) ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยกําหนดเป้าหมาย
1. ลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิดให้ได้ร้อยละ 5 ในปี 2560 ภายใต้
แนวคิด Reduce Reuse Recycle และหลักประชารัฐ
2. คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ ทั้ง 4 ประเภท
ได้แก่ ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะอันตรายชุมชน ขยะติดเชื้อ และขยะอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายธนา ยันตรโกวิท ผู้อํานวยการสํานัก
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น)
สาระสําคัญของการจัดทําแผนปฏิบัติการ 1 ปี (มิถุนายน 2559 - มิถุนายน
2560) ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
(พ.ศ. 2559 - 2564)
1. เน้นระบบจัดการขยะใน 2 ช่วง คือ ต้นทาง (ลดปริมาณขยะ) และ
กลางทาง (การเก็ บ /ขนย้ า ย) ในส่ ว นของปลายทางเป็ น เรื่ อ งการกํ า จั ด ขยะ
ซึ่งกําหนดให้อยู่ในแผนระยะต่อไป
2. การลดปริมาณขยะต้นทางให้ได้ร้อยละ 5 โดยเน้นการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โดยเฉพาะส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการคัดแยกขยะ
ร้อยละ 100
3. คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบร้อยละ 40 ของหมู่บ้านทั้งหมดทั่วประเทศ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
การบริหารจัดการน้ําเสียทั้งระบบ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
1. สถานการณ์น้ําเสีย (ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ)
- ปริมาณน้ําเสียจํานวน 14 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (กรุงเทพมหานคร/
ปริมณฑล จํานวน 3.05 ล้านลูกบาศก์เมตร และจังหวัด 10.95 ล้านลูกบาศก์เมตร)
- มีระบบบําบัดน้ําเสีย 101 แห่ง สามารถบําบัดได้ 3.2 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 22.85
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบในการกํ ากั บดู แลและบํ าบั ดน้ํ าเสี ย
(Regulator) เช่น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริม
และรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ คณะกรรมการองค์การ
จั ดการน้ํ าเสี ย คณะกรรมการกระจายอํ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง และกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
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- หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการบําบัดน้ําเสีย (Operator)
ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
(ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น) และเจ้าพนักงานท้องถิ่น
2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
- พระราชบั ญญั ติ กํ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- พระราชบั ญญั ติ รั กษาความสะอาดและความเรี ยบร้ อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ําเสีย พ.ศ. 2538
3. ปัญหาอุปสรรค
3.1 ด้ านเทคนิ ค การเชื่ อมท่ อไปสู่ ระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ยไม่ เชื่ อมโยง
ไม่ครอบคลุม ไม่มีแผนที่ชัดเจน/ต่อเนื่อง
3.2 ด้ า นบริ ห ารจั ด การ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการได้อย่างเต็มที่ งบประมาณไม่เพียงพอ ติดขัดเงื่อนไขต่าง ๆ
3.3 ด้านการมีส่วนร่วม ยังไม่มีส่วนร่วมจากประชาชนเท่าที่ควร
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ลดปริ มาณความสกปรกของน้ํ าเสี ยตั้ งแต่ ต้ นทาง โดยบั งคั บใช้
กฎหมาย และส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ระบบบําบัดน้ําเสีย
4.2 การจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม (กรณีที่จะก่อสร้างระบบใหม่)
- จัดลําดับความสําคัญของพื้นที่
- เตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิควิชาการให้แก่ท้องถิ่น
- เผยแพร่แนวทางการกําหนดข้อบัญญัติของท้องถิ่น
- การพิจารณารูปแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
4.3 การจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม (กรณีระบบเก่า)
- วางระบบการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย
- สนั บสนุ น/ผลั กดั นให้ ท้ องถิ่ นจั ดเก็ บค่ าบริ การบํ าบั ดน้ํ าเสี ย
รวมกับการจัดเก็บค่าน้ําประปา
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดําเนินการในการบําบัดน้ําเสีย
4.4 รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ท้องถิ่น ชุมชนขนาดเล็ก
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียด
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. การแก้ไขปัญหาขยะตาม Roadmap ให้แบ่งเป็น
1.1 การบริหารจัดการขยะ ทั้งในและนอกหมู่บ้าน/ชุมชน
- การแยกขยะ
- การแยกพื้นที่ต้นทาง เช่น ครัวเรือน สาธารณะ เป็นต้น
- การแยกวิธีการ
- การแบ่งผู้รับผิดชอบ
1.2 การแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ
1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. มอบหมายหน่วยงาน
2.1 การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
2.2 การบริหารจัดการน้ําเสียทั้งระบบ
- ด้านเทคนิคและการวางระบบ มอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ด้านการดําเนินงาน มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กํากับดูแล/ติดตามการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถ.

สถ.
ยผ./สถ.

3. สถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน
และแผนเตรี ย มความ และบรรเทาสาธารณภัย)
พร้อมแห่งชาติ
1. สถานการณ์สาธารณภัย ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติและสนับสนุนเครื่องมือ/
อุปกรณ์ ใ ห้กับจั งหวัด โดยมี ผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ บัญชาการ รวมถึงปรับ
กระบวนการ/ลดขั้ น ตอนและอํ า นวยความสะดวกในเรื่ อ งการใช้ เ งิ น ทดรอง
ราชการฯ เพื่อสนับสนุนการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดแผนการฝึก 5 ครั้ง ได้แก่
- การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ ๒๕๕๙ (DMEx 2016)
ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 จังหวัดลพบุรี
- การฝึ กการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแบบบู รณาการ (Integrated
Disaster Management Exercise (IDMEx 2016) ระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนายน
2559 ณ สนามไทยญี่ปุ่นดินแดง กรุงเทพมหานคร
- การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดการและการเผชิญเหตุ
สึนามิชายฝั่งทะเลอันดามัน (TRaMEx 2016) ระหว่างวันที่ 10 - 18 ธันวาคม
2559 จังหวัดพังงา
- การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (อาคารถล่ม)
(IDMEx 2017) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดนครราชสีมา
- การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ ๒๕๖๐ (อาคารสูง)
(DMEx 2017) เดือนมีนาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่
3. การรับโอนศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มาอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติฯ อยู่ในขั้นตอน
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รายละเอียด
ตามกระบวนการของกฎหมายคาดว่าจะประกาศใช้ภายใน 60 วัน ซึ่งจะเป็น
การรับโอนทั้งภารกิจ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และหน่วยงานทางเทคนิค ฯลฯ
4. ร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ท รั พ ยากรน้ํ า พ.ศ. ... กรมป้ องกั น และบรรเทา
สาธารณภัยได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม 2 ประเด็น คือ 1) เห็นด้วยในเรื่องการบริหาร
จัดการน้ําโดยกรมทรัพยากรน้ํา 2) ให้ข้อสังเกตเรื่องระบบบัญชาการในภาวะ
วิ ก ฤติ / ฉุ ก เฉิ น เนื่ อ งจากมี ก ารทั บ ซ้ อ นอํ า นาจของผู้ บั ญ ชาการแต่ ล ะระดั บ
ทั้งระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ
และท้องถิ่น ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําไม่มีหน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ร.ต. พงศธร ศิริสาคร ผู้อํานวยการ
ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย)
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (Integrated Disaster
Management Exercise (IDMEx 2016) (อาคารสูง) ระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนายน
2559 ณ สนามไทยญี่ปุ่นดินแดง กรุงเทพมหานคร
๑. วัตถุประสงค์
- ซักซ้อมการบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกัน
- วางแผนบูรณาการเครื่องมือ กําลังพล และทรัพยากรอื่นๆ
- ให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
- ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเผชิญเหตุของภาครัฐ
๒. ขอบเขต
- การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ร่วม
- การเผชิญเหตุอัคคีภัย/สารเคมีรั่วไหล การช่วยเหลือ/อพยพผู้ประสบภัย
โดยอากาศยาน
- การจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย
๓. หน่วยงานเข้าร่วม เช่น กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิ เครือข่าย
ภาคประชาสังคม เป็นต้น
๔. พื้นที่ฝึกซ้อม ณ บริเวณสนามไทยญี่ปุ่นดินแดง และการฝึกซ้อมใน
อาคารสูงใช้อาคารสํานักงานประกันสังคม ๓
๕. เรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมทั้งเชิญองค์กรระหว่าง
ประเทศ นักการทูต ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ เข้าร่วมชมการฝึกซ้อมด้วย
รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย ด้ า นพัฒ นาชุ ม ชนและส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
๑. ให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พิ จ ารณารวบรวมข้ อ มู ล ที่ มี
การสํารวจสิ่งกีดขวางทางน้ําในภาพรวมเพื่อเสนอเป็นเชิงนโยบาย
๒. การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารสูง) ให้พิจารณากรณี
สื่อมวลชนและประชาชนที่มุงดู เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้
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๔. การสร้างความรับรู้
ในข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียด
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปภ./ทุกจังหวัด/
กทม.
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้
๑. สํารวจจุดที่มีน้ําท่วมซ้ําซากและจุดที่มีเหตุดินโคลนถล่ม พร้อมทั้ง
ศึกษาจุดอ่อนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขรองรับสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้น
๒. สํารวจและปรับปรุงจุดระบายน้ํา จุดแยกน้ํา จุดผันน้ํา ฯลฯ
๓. ขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน้ํา/ระบบระบายน้ํา
๔. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อม
๕. เตรียมการให้ความช่วยเหลือ

กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
ขอเสนอแนวคิดในการสร้างความรับรู้ ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. รูปแบบ เสนอในลักษณะ 3PCI ได้แก่
- Public Relations คือ การประชาสัมพันธ์
- Perception คือ ความเข้าใจ
- Propagate คือ โฆษณาให้เกิดความเชื่อ
- Counter คือ การกล่าวโต้ทางการข่าว
- Information Operation คือ ปฏิบัติการข่าวสาร
๒. เนื้อหา/สาระ (Content) ต้องเข้าใจง่ายและเข้าถึงง่าย เน้นผลลัพธ์
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๓. สื่อ (Media)
- สื่อทั่วไป
- Social Media
- หนังสือสั่งการ
- บุคคลอื่น ๆ เช่น ภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม เป็นต้น
กรมที่ดิน (นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน)
การนําเสนอข่าวใดๆ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นความจริง เพื่อไม่ให้เกิดการโต้ตอบด้านการข่าวซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (นายชยพล
ธิติศักดิ์)
ทุกหน่วยงานต้องมีความรอบรู้และความเข้าใจภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของตนเอง หากเกิดเหตุการณ์/ข่าวที่ส่งผลกระทบด้านลบให้เร่งดําเนินการแก้ไข
และชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที
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รายละเอียด
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
(นายชยพล ธิ ติ ศั ก ดิ์ ) พิ จ ารณาแนวทางการดํ า เนิ น งานด้ า นการข่ า ว โดยจะ
สนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กองสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญ พร้อมทั้งเลือกเรื่องและผู้ที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
3. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนและเห็นผลในเชิงประจักษ์

๕. บทบาทของสํานักงาน ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. ให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ Coaching งานต่าง ๆ
ในการสนับสนุนงานของ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. กรณีมีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการเรื่องใดในระดับพื้นที่
ขอให้เสนอหนังสือไปยังกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือ/
ให้การสนับสนุนการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัด
3. งานที่รัฐมนตรีช่วยว่ าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญในขณะนี้
ได้แก่ การบริหารจัดการขยะและน้ําเสียทั้งระบบ ปัญหาปากท้องของประชาชน
การรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเป็นธรรม ฯลฯ โดยให้ถือเป็นภารกิจหลักของ
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รอง ปมท. (ส)
สน.สป.
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวมยุรี เพ็ชรพนมพร
๖. การประดับธงเฉลิม
พระเกียรติการจัดงาน
ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ฉลองสิริราชสมบัติครบ
การประดับธงรอบบริเวณกระทรวงมหาดไทย โดยประดับธง ๔ ประเภท คือ
70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ
๑. ธงชาติไทย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
๒. ธงตราธรรมจักร
พระบรมราชินีนาถ
๓. ธงตราเฉลิมพระเกียรติการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
๔. ธงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
เนื่องในโอกาสมหามงคล
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
กําหนดการประดับธงระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดยสํ านั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แ จ้งให้ส่วนราชการระดั บ กรมและ
หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยร่ ว มกั น ประดั บ ธงบริ เ วณ
หน่วยงาน ทั้งนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งโดยตรงให้จังหวัด
ดําเนินการประดับธงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
กําชับและเน้นย้ําจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการประดับธง
อย่างรอบคอบ ถูกต้อง เรียบร้อย สมพระเกียรติ และดูแลไม่ให้เกิดชํารุด/เสียหาย
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ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็น
รายละเอียด
การติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานตามข้อสั่งการหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ
๑. การตรวจสอบ
ความปลอดภัยของ
และผังเมือง)
อาคาร สิ่งก่อสร้าง
๑. การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสิ่งก่อสร้าง
และเครื่องเล่น
- กํ า หนดว่ า ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบอาคารและสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ๙ ประเภท
ตามพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคารฯ โดยต้ องดํ าเนิ นการตรวจสอบทุ กปี และ
ตรวจสอบครั้งใหญ่ทุกระบบในทุกระยะ ๕ ปี ขณะนี้กรุงเทพมหานครตรวจสอบ
อาคารแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๙ และกํ า หนดให้ จั ง หวั ด ตรวจสอบอาคารให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ น
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เช่นเดียวกัน
- อาคารและสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ๙ ประเภท
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่
จัดทําแผนการตรวจสอบโดยจะได้มีการทบทวนแนวทางอีกครั้ง
๒. การตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่น
- คู่ มื อ /มาตรฐานควบคุ ม เครื่ อ งเล่ น อยู่ ร ะหว่ า งจั ด พิ ม พ์ เ พื่ อ แจกจ่ า ย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- อยู่ระหว่างยกร่างปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีความทันสมัย

รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย ด้ า นพัฒ นาชุ ม ชนและส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
เสนอให้กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํารวจ/ตรวจสอบ
อาคารสาธารณะ อาคารที่ไม่ได้ขออนุญาต อาคารที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
(นายชยพล ธิติศักดิ์) สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กํากับดูแลและ
กําชับให้จังหวัดจัดทําแผนการตรวจสอบ/ปรับปรุงแก้ไขอาคารและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย พร้อมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๒. นมโรงเรียน

รอง ปมท. (ส)/
ยผ./สถ./
สนผ.สป./
ทุกจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น)
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ แ จ้ ง ให้ จั ง หวั ด สระแก้ ว ดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งนมโรงเรียนขายให้กับราชอาณาจักรกัมพูชา
หากพบการกระทําผิดให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่/ระเบียบกฎหมายและ
ลงโทษผู้กระทําผิด พร้อมทั้งกําชับ/ตรวจตรามิให้เกิดการกระทําผิดขึ้นอีก
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ประเด็น

รายละเอียด
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทบทวนบทบาทอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนมากขึ้น

การติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
จากการประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ ครั้งที่ ๗/2559
โครงการยกระดับ
กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
การพิจารณาโครงการ ขณะนี้ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยทุกโครงการแล้ว
โครงการหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งอยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีให้ทุกหมู่บ้าน
ตามแนวทางประชารัฐ
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. มอบหมายรองอธิบดีกรมการปกครองกําชับ/เน้นย้ําข้าราชการในระดับ
จังหวัดและอําเภอไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น
2. จัดทําข้อมูลโครงการโดยแยกเป็นประเภท เช่น โครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ํา
การสร้าง/ซ่อมแซมแหล่งน้ํา เป็นต้น เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ (Outcome) ที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม

ข้อสั่งการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถ.

ปค.

เรื่องอื่น ๆ
ผช.ปมท./
๑. การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมให้ข้อมูลกรณีเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี/
การตอบกระทู้/ชี้แจงญัตติ มอบหมายผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสฤษดิ์ สนผ.สป./กก.สป.
วิฑูรย์) ร่วมกับสํานักนโยบายและแผน/กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานรัฐมนตรี เพื่อวางระบบการประสานงาน พร้อมทั้งให้หน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ไปประจํา ณ สถานที่ที่มีการชี้แจง เพื่อเตรียมสนับสนุนข้อมูลกรณี
เรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี การตอบกระทู้ และชี้แจงญัตติ
ทุกหน่วยงาน
๒. การร่างหนังสือ ให้ยึดถือหลัก “เมื่อไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร”
๓. การประชุมหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทุกหน่วยงาน
ขอให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เข้าร่วมประชุ มด้วยตนเอง หากติดภารกิ จสําคัญให้มอบหมายผู้ ที่รับผิดชอบ
โดยตรงตามประเด็นที่บรรจุในระเบียบวาระเข้าประชุม
4. การบริหารงานบุคคล ให้ทุกหน่วยงานดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตนตาม ทุกหน่วยงาน
ระเบียบ/กฎหมาย ไม่ให้กระทําผิด และไม่ประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทาง
สกถ.สป.
5. การแต่ ง ตั้ งประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คล
ส่วนท้องถิ่น (กถ.) ให้เร่งดําเนินการสรรหาประธานฯ โดยเร็วและดําเนินการ
ให้ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 255๙ เวลา 17.30 น.
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