สรุปประเด็นการประชุมมอบแนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายเร่งด่วนในพืน้ ที่
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
รายละเอียด
1. การเตรียมความพร้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน
ในการป้องกันและแก้ไข และบรรเทาสาธารณภัย)
ปัญหาอุทกภัย วาตภัย
1. เงินทดรองราชการ
และดินโคลนถล่ม
1.1 เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ
วงเงิน 10 ล้านบาท ใช้ในกรณีที่เล็งเห็นหรือคาดว่าจะประสบภัยโดยไม่ต้อง
ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ สามารถขยายวงเงินได้
1.2 เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ
วงเงิน 20 ล้านบาท (ยกเว้นกรณีภัยแล้ง ขยายวงเงินเป็น 50 ล้านบาท)
- รายงาน/ส่งเอกสารให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน
30 วัน หลังจากได้รับเงินทดรองราชการ
- ระยะเวลาการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ 3 เดื อ นนั บ ตั้ ง แต่ เ กิ ด ภั ย
หากดํ าเนิ นการไม่ แ ล้ ว เสร็ จ สามารถขยายเวลาการช่ วยเหลื อได้ โดยสามารถ
ประกาศปิดเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ ได้
1.3 กรณี เงิ นช่ วยเหลื อเกษตรกรชาวนา ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดสามารถ
ขอใช้เงินทดรองราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเงินทดรอง
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
1.4 หากมีข้อจํ ากัด/ติ ดขัดในการดําเนินงาน ให้จังหวัดเสนอขออนุมัติ
ยกเว้ นการปฏิ บั ติ นอกเหนื อหลั กเกณฑ์ และวิ ธี ดํ าเนิ นการให้ ความช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่งให้
กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนดําเนินการ
2. อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ และเครื่ องจั กร ประมาณ 6,000 รายการทั่ วประเทศ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถขอรับการสนับสนุนและสั่งการเพื่อใช้อุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องจักรได้
- กรณีประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะสนับสนุนงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่าย
ในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร
- กรณีไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานการปฏิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขแล้วแต่กรณี
3. การปฏิบัติห น้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และผู้บ ริหาร
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ น ในฐานะผู้อํานวยการจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น
ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา
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4. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้มีการโอนภารกิจ ทรัพย์สิน และบุคลากร
ของศู น ย์ เ ตื อ นภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง ชาติ ใ ห้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เป็ น
หน่ วยงานรั บผิ ดชอบ ขอให้จังหวัด อํ าเภอ และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
สํารวจ/ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่มีอยู่
ในพื้นที่ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือไม่ หากมีความชํารุด/เสียหายหรือต้องการ
ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ขอให้แจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
นําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
(จังหวัดที่ไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือในพื้นที่ ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม)
5. การขุดบ่อบาดาล ได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการ หากมี
ความประสงค์จะเปลี่ยนจุดขุดบ่อบาดาล เนื่องจากมีข้อมูลใหม่หรือมีความซ้ําซ้อน
กับหน่วยงานอื่น ขอให้รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบด้วย
6. โครงการแหล่งน้ําของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการที่
เสนอแล้วได้มอบอํานาจให้จังหวัดพิจารณาอนุมัติ ในส่วนโครงการที่ยังไม่เสนอ
ให้ยืนยันเหตุผลความจําเป็นที่ต้องดําเนินการและเร่งเสนอโครงการด้วย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น)
หากจังหวัดมีแผนงาน/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ํา
ทั้งการจัดทําฝาย แก้มลิง แหล่งกักเก็บน้ํา ฯลฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
สามารถใช้เ งิน สะสมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ได้ ต ามความเหมาะสม
โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอําเภอประสานงานกับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
มู ลนิ ธิ อาสาเพื่ อนพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก ได้ ทํ าบั นทึ กข้ อตกลง (MOU) ร่ วมกั บ
กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น (3 วันแรกที่เกิดภัย)
ในเรื่ องอาหารสดและอาหารสํ าเร็ จรู ป โดยให้ จั งหวั ดแจ้ งความประสงค์ มาที่
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อประสานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ให้จัดสรร
งบประมาณให้จังหวัดดําเนินการต่อไป
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ
ดินโคลนถล่ม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อม
1.1 ประเมินสถานการณ์น้ําและดินโคลนถล่มในพื้นที่ โดยให้นายอําเภอ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สํารวจข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม และจํานวนบ้านเรือนประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่
น่าน แม่ฮ่องสอน และเชียงราย สําหรับจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก
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ให้ประสานกรมชลประทานหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในเรื่องเส้นทางน้ําไหล การระบายน้ํา การกักเก็บน้ํา การพร่องน้ํา ฯลฯ
ให้ มี ค วามเหมาะสม รวมถึ ง กํ า ชั บ ให้ เ ร่ ง ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ฝาย แก้ ม ลิ ง และ
แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อสํารองน้ําในฤดูฝน
1.2 สร้างเครือข่ายการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร
ตําบล สาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จิตอาสา
กาชาด และมวลชนในพื้นที่ ร่วมกันเฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์
1.3 จัดตั้ง “กองอํานวยการระดับจังหวัด” โดยให้ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเป็นเลขานุการ พร้อมทั้งพิจารณาแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเหมาะสมและชัดเจน
1.4 จั ดทํ าบั ญชี เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ และเครื่ องจั กรของทั้ งภาครั ฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงบัญชีรายชื่อ/หมายเลขติดต่อหน่วยงานและผู้ประสานงาน
ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร
1.5 ตรวจสอบ/กระตุ้นการอยู่รักษาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง/
ติดตามสถานการณ์
1.6 ให้นายอําเภอติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งรายงานความพร้อม
และสถานการณ์ในพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุน
ข้อมูลและข้อเสนอและในการบริหารจัดการน้ําในแต่ละพื้นที่
1.7 ให้จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ รายงานผล
ความคื บหน้ าการดํ าเนิ นงานเรื่ องแหล่ งกั กเก็ บน้ํ าและการบริ หารจั ดการน้ํ า
ตามที่ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จพระราชดํ าเนิ น
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว
1.8 ให้ผู้ ตรวจกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจกรมทุ กกรม ติ ดตามข่ าว
และสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนลงตรวจราชการ เพื่อตรวจแนะนําและกําชับ/กระตุ้น
ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2.1 พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินฯ เป็นรายพื้นที่เฉพาะที่เกิดภัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยให้นายอําเภอ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นผู้สนับสนุ นข้อมูล/รายละเอียด
เช่น สถานการณ์ภัย พื้นที่ที่เกิดภัย ฯลฯ
2.2 ใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังฯ
2.3 ติดตามและกําชับการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิด รวมถึง
บู รณาการ/ขอความร่ วมมื อทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ทั่วถึง ไม่ให้เกิดความ
ซ้ําซ้อน รวมถึงเชิญสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ในการแจกจ่ายถุงยังชีพด้วย
ทั้งนี้ การจัดซื้อถุงยังชีพ ให้พิจารณาราคาที่เหมาะสมและใกล้เคียงกั บ
การจัดซื้อของหน่วยงานอื่น ๆ
2.4 แบ่งระดับ/จัดลําดับความสําคัญในการช่วยเหลือ ได้แก่ 1) ช่วยเหลือ
ให้พ้นภัย 2) จัดหาน้ําอุปโภค 3) จัดหาอาหาร และ 4) จัดหาเครื่องนุ่งห่ม

การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน้า 3

ประเด็น
รายละเอียด
2. การอํานวยการ
กรมการปกครอง (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง)
สนับสนุนการลงประชามติ
1. การจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไป ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ หรือจนกว่าเหตุการณ์จะเรียบร้อย โดยบูรณาการ
ด้วยความเรียบร้อย
หน่วยงานในจังหวัดเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติภารกิจด้านการข่าว
การประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้งในพื้นที่
2. บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการเผยแพร่และประชาสัมพัน ธ์
ร่างรัฐธรรมนูญ
2.1 สร้างการรับรู้เนื้อหาและสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ จํานวน
ทั้งหมด ๒๗๙ มาตรา
2.2 ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน
เวทีในงานประเพณีชุมชน การเข้าร่วมเวทีการประชุม การเผยแพร่และแจก
เอกสารโดยตรงตามครัวเรือน
2.3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทบทวนหลักการทํางานของคณะอนุกรรมการ
ระดับจังหวัดและอําเภอ
- ต้องมีแผนการดําเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
และทั่วถึง
- ต้องมีคําสั่งจากจังหวัดและอําเภอในการลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มอบอํานาจไว้
- การจัดทีมลงพื้นที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยากรระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชนและส่วนราชการอื่น ๆ
- ต้องดําเนินการอย่างเปิดเผย ให้สื่อมวลชนและประชาชนรับทราบ
- จัดทํารายงานและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
- ยึดหลักการยินยอมพร้อมใจของประชาชน ห้ามมีการบังคับ
- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ยึดตามเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- วางระบบในการประสานงานกั บ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งวางระบบ
การรายงานจากพื้นที่ถึงกระทรวงมหาดไทย
3. คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติงานของวิทยากรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
- ไม่บิดเบือนข้อมูล
- ไม่กล่าวคําหยาบคาย
- ไม่ตีความหรือขยายความ
- ไม่ชี้นํา
- หากไม่ ส ามารถตอบคํ า ถามได้ ให้ ห ารื อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัว
- ไม่ใช้เอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ประเด็น

รายละเอียด
4. การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่
4.1 ต้องมีคําสั่งจากจังหวัดและอําเภอในการลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มอบอํานาจไว้
4.2 วางตัวเป็นกลาง เที่ยงธรรม และสุจริต ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา 56
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฯ
4.3 ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ไม่ให้มีการกระทําผิดตามมาตรา ๖๑
ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฯ
4.4 ไม่ให้มีการยุยงปลุกปั่น ตามมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
1.1 ให้ ความร่ วมมื อคณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนู ญ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
- กํ า กั บ ดู แ ลและกํ าชั บ การปฏิ บั ติง านของวิ ท ยากรระดั บ หมู่บ้ า น/
ชุมชน เช่น ไม่ตีความ ไม่ขยายความ ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัว ฯลฯ
- อํ านวยความสะดวกให้ ผู้แทนของหน่วยงานต่ างๆ ที่ลงพื้นที่เพื่ อ
ตรวจสอบความเรียบร้อย
1.2 อํานวยความสะดวกคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่จัดลงประชามติ
เช่น การเสนอรายชื่อผู้เป็นกรรมการประจําหน่วยหรือผู้อํานวยการลงคะแนน
ประจําหน่วย การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงประชามติ ฯลฯ
1.3 รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ร่วมกับตํารวจ และกองอํานวยการ
รักษาความสงบในจังหวัดเพื่อร่วมประเมินสถานการณ์ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยใช้มาตรการลงโทษจากเบาไปหาหนัก พร้อมทั้ง
ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่
2. ให้รายงานสถานการณ์หรือส่งคําถามเข้าในกลุ่ม Application Line
๑) อัษฎางค์ตอบข้อสั่งการ ๒) คลองหลอด ๓) ด่วนสําคัญ และ ๔) อํานวยการสูง

3. การปฏิบัติหน้าที่และ ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
การวางตัวของบุคลากร
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2559 ได้มีการโยกย้าย
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น และให้ผู้บังคับบัญชา
สอดส่องพฤติกรรมของบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงขอให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการ
จังหวัด กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มอํานวยการ ปฏิบัติงานโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์
๒. กลุ่มปฏิบัติการ ไม่ใช้อํานาจในการบริการ อนุมัติ และอนุญาต เพื่อเรียกร้อง
ผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปค./ทุกจังหวัด

ทุกจังหวัด
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

หน้า 5

ประเด็น
รายละเอียด
4. พิธีพระราชทาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พระพุทธเมตตาประชาไทย
สมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินี น าถ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ ให้
ไตรโลกนาถคันธารราฐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์
อนุสรณ์
ในการพระราชทานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
องค์จําลอง (ความสูง 64 เซนติเมตร น้ําหนัก 13.3 กิโลกรัม) ในวันเสาร์ที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
ดังนั้น ขอเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยแต่งกาย
เครื่องแบบปกติขาว และพร้อมกัน เวลา 12.30 น.
5. แนวคิดการจัดตั้งบริษัท กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด
1. แผนการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด แบ่งเป็น 4 ระยะ 18 กลุ่ม
โดยกําหนดให้ทุกจังหวัดจัดตั้งบริษัท ฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
หากจังหวัดใดมีความพร้อมสามารถดําเนินการได้ทันที เมื่อดําเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ
ให้ แ จ้ ง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ย รวมถึ ง การให้
ภาคเอกชนตรวจสอบพื้นที่ในการร่วมลงทุน ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งบริษัทฯ แล้ว
จํานวน ๑๒ จังหวัด
2. เครื อข่ ายภาคเอกชน ได้ แก่ บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จํ ากั ด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CP) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) (SCG) บริษัท เอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิทเทม จํากัด (Tesco Lotus) บริษัท
บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (BIG C) ฯลฯ
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เครือข่ายภาคเอกชนดังกล่าวเพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด ทําให้เกิดความรวดเร็วในการระบายสินค้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กก.สป./
ทุกจังหวัด

ทุกจังหวัด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มีฐานหลักมาจากภาคการเกษตร
ซึ่งมี จํานวนเกษตรกรที่ลงทะเบี ยนไว้ประมาณ ๓๐ ล้านคน ทางรัฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทยได้ศึกษาหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่กระทบ
โครงสร้างการผลิตเดิม
คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ซึ่งมีพลเอก
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีม
ภาคเอกชน ได้กําหนดแนวทางในการช่วยเหลือโดยระดมทุนจากผู้มีจิตอาสาหรือ
งบกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ของผู้ ป ระกอบการที่ มี ผ ลกํ า ไรจากการประกอบการ เพื่ อ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในชื่ อ
“บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด” มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับภาคเอกชน มีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดตั้งบริษัทในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ในส่วนกลาง จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย จํากัด
โดยมีนายมีชัย วีระไวทยะ เป็นผู้จัดการบริษัท
- ส่วนภูมิภาค ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด..จํากัด
การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
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2. องค์ประกอบของบริษัท ประกอบด้วย ผู้จัดการและพนักงานที่ดูแลพื้นที่
3. วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลและแนะนํากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่
3.1 กลุ่มเกษตรกร
3.2 กลุ่มแปรรูป (SMEs/OTOP)
๓.3 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน
4. กระบวนการ
4.1 การเข้าถึงปัจจัยการผลิต
4.2 สร้างองค์ความรู้
4.3 ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ
๔.4 การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
4.5 การบริหารจัดการ
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้กรมการพัฒนาชุมชนชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
หน้าที่ และวิธีการ เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัด... จํากัด
ให้ทุกจังหวัดทราบ

6. การสร้างการรับรู้
ที่ถูกต้องในข้อเท็จจริง

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. กําหนดวาระในการประชุมกรมการจังหวัดและการประชุมระดับอําเภอ
เพื่อสร้างการรั บรู้และชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน
(Hot Issue) ข่าวลือในพื้นที่ ฯลฯ
2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นแกนหลักใน
การให้ข่าวและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางในพื้นที่
3. ประเด็นที่สําคัญในการให้ข่าวและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในพื้นที่
3.1 รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัด
3.2 รายการสาระสําคัญที่ประชาชนในพื้นที่ควรรู้
3.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถาม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พช.

ทุกจังหวัด

7. การซักซ้อมการปฏิบัติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
G-Chat และ G-News (นายรังสฤษดิ์ จิตดี ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
1. G-Chat กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และหั ว หน้ า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ลงทะเบี ย นเข้ า ใช้
Application G-Chat
ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 ตามข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีขั้นตอนการเข้าใช้งาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ (Admin)
ของแต่ละหน่วยงานในการลงทะเบียนให้ผู้บริหารโดยใช้ E-mail (E-mail ที่สมัครต้อง
เป็นของหน่วยงาน เช่น @moi.go.th , @dopa.go.th ฯลฯ) ซึ่งจะเป็น Username
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วระบบจะส่งรหัสผ่าน (Password) กลับไปที่ E-mail
ของผู้ลงทะเบียน
การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
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ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ได้ดําเนินการลงทะเบียนให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสํานักงานจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้จําลองห้องสนทนา
คลองหลอด เพื่อใช้ทดสอบระบบหากมีความสมบูรณ์จะมีการย้ายห้องสนทนา
คลองหลอดจาก Application Line ไปที่ Application G-Chat
๑.๒ การติดตั้ง Application G-Chat ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ htpp://download.gchat.apps.go.th ซึ่งกําหนดให้ใช้เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐเท่านั้น
๑.๓ การเข้าสู่ระบบ (Login)
- กรอกชื่อย่อองค์กร
- กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) เช่น xxx_xxx@moi.go.th
- กรอกรหัสผ่าน (Password)
หากได้มีการเข้าระบบแล้ว ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดใส่รูปของ
ตนเองและส่งสติ๊กเกอร์ในห้องสนทนาเพื่อทดลองใช้ระบบ ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ได้ล งทะเบีย น
E-mail ของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยใช้ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ
โดยจะส่งเป็นเอกสารลับให้ทุกจังหวัดภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ปลัดจังหวัด นายอําเภอ ขณะนี้
อยู่ระหว่างที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) เพิ่มรายชื่อเข้าในระบบ โดยจะเชิญผู้ดูแลระบบ
(Admin) ของส่วนราชการระดับกรม และรัฐวิสาหกิจ เพื่อซักซ้อมการนําเข้า
ข้อมูลต่อไป
๒. G-News คือ ข่าวสารของภาครัฐ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างการรับรู้
ที่ถูกต้อง โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งสิทธิในการดูแลระบบให้แก่ส่วนราชการ
ระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และทุกจังหวัด เพื่อนํา
ข้อมูลข่าวสารเข้าสู่ระบบ G-News โดยตรง
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด Application G-News ได้ที่ Play Store และ
App Store โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการลงทะเบียน
ขอให้จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาและใช้เป็นช่องทางสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในข้อเท็จจริงให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด เพื่อชี้แจงให้เกิด
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ

๗. เรื่องอื่น ๆ

๑. การตรวจสอบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องเล่นต่าง ๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กําชับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด สํารวจ/ตรวจสอบอาคาร
สิ่งปลูกสร้ าง เครื่ องเล่ น กระเช้าไฟฟ้ า รถราง ฯลฯ พร้ อมทั้ งรายงานข้ อมู ลให้
กระทรวงมหาดไทย

การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
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ทุกจังหวัด

ศสส.สป./
ทุกจังหวัด
ยผ./สถ./
ทุกจังหวัด

หน้า 8

ประเด็น

รายละเอียด
๒. การตรวจสอบรถ/เรือ โดยสารสาธารณะ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับ
ขนส่งจังหวัดและกรมเจ้าท่าที่รับผิดชอบในพื้นที่ ดูแลและตรวจตราความถูกต้อง
รวมถึงความปลอดภัยของรถ/เรือโดยสารสาธารณะ
๓. การสวมสิทธิบัตรประจําตัวประชาชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ
และปลั ด อํ า เภอผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานทะเบี ย น ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ งานทะเบี ย น
เนื่องจากพบว่ามีการทุจริตและเป็นที่สนใจของสังคม ขอให้ตรวจสอบงานทะเบียน
โดยเน้นในประเด็น ดังนี้
- คนไทยที่ไปทํางานในต่างประเทศแล้วไม่ได้กลับมาทําบัตรประจําตัว
ประชาชนใหม่เ มื่ อ บั ต รเก่ า ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ ปี 2552 กรมการปกครองได้ จั ด ทํ า
ทะเบียนประวัติของประชาชนกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีลายนิ้วมือชัดเจน
- นําคนต่างด้าวใหม่มาสวมสิทธิแทนคนต่างด้าวเก่า เนื่องจากคนต่างด้าว
เก่าได้กลับประเทศไปแล้ว หรือได้สิทธิ (อยู่อาศัย เรียนหนังสือ การรักษาพยาบาล)
หากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนปี 2542 โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติด
ชายแดน
- การจดทะเบี ย นสมรสไม่ ถู ก ต้ อ ง/จดทะเบี ย นเท็ จ ขณะนี้ พ บมากใน
จังหวัดนครปฐม ลพบุรี ปทุมธานี อุทัยธานี สิงห์บุรี หนองคาย ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถ./ทุกจังหวัด
ปค./ทุกจังหวัด

สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 255๙ เวลา 10.30 น.
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