สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕60
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
***********************

ประเด็น
แนะนําผู้บริหารที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งใหม่

รายละเอียด
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
ขอแนะนําผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. นายประยูร รัตนเสนีย์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม)
2. นายประทีป กีรติเรขา
อธิบดีกรมที่ดิน
3. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อํานวยการองค์การตลาด
4. นายเดชรัฐ สิมศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
5. นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
6. นายกาศพล แก้วประพาฬ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
7. นายสนิท ขาวสอาด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
8. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
9. นายวิศิษฐ คูรัตนเวช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
10. นางสายพิรุณ น้อยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
11. นายนรภัทร ปลอดทอง
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
12. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ช่วยราชการ สป.มท.

หน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ 2 ข้อสั่งการ/หารือของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. การขับเคลื่อนงานสําคัญ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานสําคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงมหาดไทยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุ กจังหวัด เมื่ อวันที่ 23 กันยายน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. งานตามภารกิจ (Function) ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของแต่ละกรม
ที่จังหวัดต้องดําเนินการ เช่น งานที่ดิน งานโยธาและผังเมือง งานพัฒนาชุมชน/
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ. อํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ฯลฯ
2. งานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล (Agenda) แบ่งเป็น
2.1 ด้ า นความมั่ น คง เน้ นในเรื่องการปกป้ องและเทิ ดทู ลสถาบั น
การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน
ภาคใต้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ฯลฯ
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รายละเอียด
2.2 ด้ า นการแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เน้นในเรื่องศูนย์ดํารงธรรม การจัดที่ทํากินให้
ชุมชน (คทช.) การลดต้นทุนการผลิตค่าเช่านา ฯลฯ
2.3 ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ เน้นในเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ โดยใช้ ก ลไกของคณะทํ างานระดั บ จั งหวัด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดําเนินการตามแผนการผลิตข้าวและตลาดข้าว
ครบวงจร ปี 2559/60 การพัฒนาเศรษฐกิจ Digital/Startup/SMEs ฯลฯ
2.4 ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดเรียบร้อยของบ้ านเมือง
เน้นให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการรักษาความสะอาด/ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในระดับอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน การบริหารจัดการขยะ การกําจัดผักตบชวา ฯลฯ
2.5 ด้านการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน เน้นในเรื่อง
การจัดทําคู่มือบัญชาการเหตุการณ์ การลดและป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกและ
ทางน้ํา การตรวจสอบความปลอดภัยทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง การทํางาน
โดยมีระบบติดตามงาน
3. งานในพื้นที่ (Area)
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายผู้รับผิดชอบงานสําคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าและนําเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ ได้แก่
1) การบริหารจัดการขยะ มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบ
2) เศรษฐกิ จฐานรากและสานพลั งประชารั ฐ มอบรองปลั ดกระทรวง
มหาดไทย ด้ านพั ฒ นาชุ มชนและส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น (นายสุ ทธิ พงษ์
จุลเจริญ)
3) การตรวจสอบความปลอดภั ยของอาคาร/เครื่ องเล่ น การกํ าจั ด
ผั กตบชวา และการแยกกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง มอบรองปลั ดกระทรวง
มหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (นายชยพล ธิติศักดิ์) และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เป็นผู้รับผิดชอบ
4) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสั งคม และด้ านการเพิ่ มศั กยภาพทางเศรษฐกิ จ มอบรองปลั ดกระทรวง
มหาดไทย ด้ านบริห าร (นายณั ฐ พงศ์ ศิ ริช นะ) กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน และ
กรมการปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบ
5) งานสิ่งแวดล้อมและความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง งานของ
กรุงเทพมหานครที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญ ได้แก่
โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ําคลองลาดพร้าว
การจัดระเบียบชุมชนป้อมมหากาฬ สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย
และการพั ฒ นาริ ม ฝั่ งแม่ น้ํ า เจ้ า พระยา มอบรองปลั ด กระทรวงมหาดไทย
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หน่วยงาน

รอง ปมท.(ถ)/สถ.
รอง ปมท.(ถ)/พช.
รอง ปมท.(ส)/ยผ.

รอง ปมท.(บ)/
ปค./พช.
รอง ปมท.(ถ)/
ทปษ.ด้าน
บริหารงาน
จังหวัดแบบ
บูรณาการ/กทม./
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2. ระบบการติดตามงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํ างานของผู้ ว่ าราชการ
จังหวัดและนายอําเภอ
(Achievement
Monitoring System)

รายละเอียด
หน่วยงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ) สนผ.สป./สบจ.สป.
โดยมีที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นายนรภัทร ปลอดทอง)
พร้อมด้วยทีมงานจากสํานักนโยบายและแผน และสํานักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ
ปภ./กทม.
การเตรี ย มรองรั บ สถานการณ์ น้ํ า ท่ ว มและการจราจรในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร มอบหมายกรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยประสาน
การทํางานกับกรุงเทพมหานคร
6) ศูนย์ดํารงธรรม
- มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง (นายประยูร รอง ปมท.(ม)/
รัตนเสนีย์) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยตรวจสอบโครงสร้างตําแหน่งนิติกรและคุณภาพ
สตร.สป.
การให้บริการ
- มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ ) ผต.มท./สตร.สป.
พิจารณาโครงสร้างของศูนย์ดํารงธรรมให้เหมาะสม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบั ญชาให้ มี ระบบตรวจติ ดตามเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํ างานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอทั่วประเทศ
เป้าหมาย คือ กระตุ้นกระบวนการทํางานเป็นหลัก โดยต้องการใช้เอกสารน้อยที่สุด
และดําเนินการเป็นรายไตรมาส
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประมวลแนวทาง
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้
1. กําหนดกระบวนการหลัก/ขั้นตอน ตามนโยบายและภารกิจสําคัญ
ในแต่ละไตรมาสให้ชัดเจน เพื่อจัดทําคู่มือให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ ให้ทราบถึงนโยบายและ
ภารกิจสําคัญในแต่ละไตรมาสที่จะดําเนินการติดตามงาน
3. มอบทีมกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา
และผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย) ลงพื้ น ที่ ต รวจติ ดตาม/ตรวจแนะนํ างาน
ตามกรอบแนวทาง/คู่มือกระบวนการ
4. การตรวจติดตาม ผลความคืบหน้าการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอําเภอตามรายการในคู่มือ
- หากดําเนินการครบถ้วนตามกระบวนการที่กําหนด ระดับความสําเร็จ
ร้อยละ 75
- หากดําเนินการได้ในระดับที่สูงขึ้น/มีนวัตกรรม ระดับความสําเร็จ
บวกเพิ่มร้อยละ 25
5. การประมวลผล แบ่งผลการตรวจติดตามในรูปแบบระบบไฟจราจร
- สีแดง หมายถึง ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ํากว่าร้อยละ 50)
- สีเหลือง หมายถึง ระดับที่ต้องเตือน (ระหว่างร้อยละ 50 – 74)
- สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 75 ขึ้นไป)
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รายละเอียด
ขอเชิ ญ หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น วางกรอบกระบวนงาน
ร่วมกั น ให้ แ ล้ วเสร็จ เพื่ อให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้ แ จงกรอบ
กระบวนงานดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็น
หั วหน้ าที มงาน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก) และ
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นทีมงาน ร่วมหารือ
กับผู้แทนจากส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อจัดทําคู่มือกรอบกระบวนการ และเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ก่อนนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทั้ งนี้ คาดว่ ารั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายให้ แ ก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่ 29 ตุลาคม 2559

3. การมอบนโยบาย
การตรวจราชการ
ให้แก่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน

รอง ปมท. (บ)/
ผช.ปมท./
สนผ.สป.

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. การติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ตรวจติดตาม ผต.มท./สตร.สป.
งานตามนโยบายของรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยทั้ งงานตามภารกิ จ
(Function) งานตามนโยบายสํ าคั ญ ของรัฐ บาล (Agenda) และงานในพื้ น ที่
(Area) โดยยึดหลักการตรวจติดตามงาน ดังนี้
๑) ตรวจตามเอกสาร/ข้อสั่งการ/ขั้นตอน
๒) ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง/ข้อร้องเรียน
๓) ตรวจแนะนํา
2. ระเบียบวาระการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธ) ผช.ปมท./ผต.มท./
ให้ เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม (สํ านั ก นโยบายและแผน สํ านั ก งานปลั ด กระทรวง สตร.สป./สนผ.สป.
มหาดไทย) พิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- หารือ/ปรึกษากับผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
- ประสานสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อนําผลการตรวจ
ราชการที่สําคัญ จํานวน 1 - 2 เรื่อง ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแล้ว
3. การปรับตัว ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สป.มท.
ทํ างานอย่ างคล่ อ งแคล่ ว มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง พู ด จาให้ ชั ด เจน มี ค วาม
เชื่อมั่น กล้าพูดกล้าโต้ตอบ ศึกษาหาความรู้ ติดตามข่าว ทําให้หูกว้างตากว้าง
หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายระพี ผ่องบุพกิจ)
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
และผู้ตรวจราชการกรม ขอให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
มอบหมายผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การหรื อ ผู้ แ ทนในจั ง หวั ด เข้ า ร่ ว มการตรวจราชการ
บูรณาการด้วย

การประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559

รัฐวิสาหกิจใน
สังกัด มท.

หน้า 4

ประเด็น
4. ร่างแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

รายละเอียด
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวง (นายพรหมพิริยะ
กิจนุสนธิ์)
๑. ความสอดคล้องของร่างยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒๕๖๔ โดยจัดทําให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๒. การวิเคราะห์
๒.๑ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน (SWOT Analysis)
๒.๒ วิเคราะห์จุดยืน (Positioning)
๓. อัตลักษณ์
๓.๑ อัตลักษณ์การดําเนินงาน V-HAPPY ประกอบด้วย
V-H : Vertical and Horizontal Policy คื อ ก ารขั บ เค ลื่ อ น
นโยบายทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
A : Area - Based Application คื อ แนวทางและนโยบายมุ่ งสู่
การปฏิบัติในระดับพื้นที่
P : People Focused คื อ การปฏิ บั ติ มุ่ งเน้ น ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง
P : Participatory Approach คือ การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการทํางาน
Y : Yielding Sustainable Development คือ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
(Outcome) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓.๒ อัตลักษณ์บุคลากร PITHAK ประกอบด้วย
P : Problem Solver and Development Leader คื อ การเป็ น
ผู้นําในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
I : Integrative Thinker คื อ การคิ ด เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการ
การทํางานกับผู้อื่นได้
T : Tailor - Made Practitioner คื อ การรู้ จั ก ปรั บ นโยบายให้
เหมาะสมกับพื้นที่และให้ปฏิบัติได้
H : Holistic Viewpoint คือ การคิดเป็นองค์รวม
A : Accessible/Approachable/Accountable คื อ การเข้ า ถึ ง
ได้ง่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้
K : Knowing the Area in – depth คือ มีความรู้ลึกในเชิงพื้นที่
๔. วิสัยทัศน์
“ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง
และสมดุล”
๕. พันธกิจ
๕.๑ รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน
๕.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่
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หน่วยงาน

หน้า 5

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงาน

๖. ประเด็นยุทธศาสตร์
๖.๑ การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๖.๒ การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต
๖.๓ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
๖.๔ การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
๖.๕ การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
๗. เป้าหมาย
๗.๑ ชุมชนเข้มแข็ง
๗.๒ ชุมชนมีความปลอดภัย
๗.๓ สังคมมีความสงบเรียบร้อย
๗.๔ หน่ วยงานภาครัฐ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี และองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง
๗.๕ พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๘. ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ เป้ า ประสงค์ ได้ แ บ่ งเป็ น ๓ ระดั บ คื อ ระดั บ รากฐาน
ระดับบูรณาการ และระดับการพัฒนา
ข้อเสนอเบื้องต้นจากผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี สามารถกิจ) ขอให้เน้น
เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เด่นชัด
2. อธิบดีกรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต) เสนอให้เพิ่มเติม
ข้อความ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวิสัยทัศน์
3. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) ขอปรับเปลี่ยน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ เป็ น งานนโยบายรั ฐ บาล (Agenda) ซึ่ งกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น
ผู้รับ ผิดชอบและได้ รับจัดสรรงบประมาณดําเนิ น การ ให้เป็ นไปตามตัวชี้วัด
ของสํ า นั ก งบประมาณ รายละเอี ย ดจะแจ้ ง ให้ สํ า นั ก นโยบายและแผน
สํานักปลัดกระทรวง
4. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ขอปรับเปลี่ยนงานที่เป็นนโยบายรัฐบาล เช่น การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
การแก้ไขปัญหาน้ําทั้งระบบ ฯลฯ โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายฯ ด้วย
5. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) ในประเด็น
Thailand 4.0 และ S-Curve ที่ เ สนอไว้ ใ นร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ฯ เป็ น การเปิ ด
ช่องทางดําเนินการให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอให้ส่วนราชการกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน กรม/รัฐวิสาหกิจ
ในสั งกั ด สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบเป้ าหมาย/ตั วชี้ วั ด ในสังกัด มท./
สป.มท.
หากหน่วยงานยืนยันหรือต้องการปรับปรุงแก้ไข ให้แจ้งสํานักนโยบายและแผน
พร้ อ มทั้ ง เตรี ย มพิ จ ารณาคั ด เลื อ กแผนงาน/โครงการที่ จ ะดํ า เนิ น การใน
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ประเด็น

รายละเอียด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้มีความ
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

5. แนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายและโครงการ
สําคัญของรัฐบาลไปสู่
การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. ปัญหาในการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาค
1.1 นโยบายชัดเจน แต่ไม่มีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติในส่วนภูมิภาค
แยกเป็น 3 ประเด็น
1) หน่วยงานผู้กําหนดนโยบายดี แต่ไม่มีหน่วยงานปฏิบัติรองรับ
ในระดับพื้นที่
2) มีหน่วยงานนโยบาย แต่ผู้ปฏิบัติไม่มีเอกภาพในการปฏิบัติงาน
3) ไม่มีหน่วยงานหลักในการทําหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงาน
อย่างเป็นระบบ
1.2 ขาดเอกภาพในการปฏิบัติตามนโยบายส่วนภูมิภาค/หน่วยงาน
ปฏิบัติในพื้นที่
1) ไม่มีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอเป็นตัวแทนของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง แต่ขาดปัจจัยในการขับเคลื่อนการปฏิบัติในพื้นที่
3) ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ ขาดเอกภาพในการบริหาร
หน่วยงานราชการส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่
2. ข้อเสนอรูปแบบ (Model) การขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสําคัญ
ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค
2.1 Model ในการดําเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับตําบล (ตําบลละ 5 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ คือ
๑) กําหนดนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ/เจ้าของนโยบาย
และหน่ วยงานปฏิ บั ติ ในระดับ พื้ น ที่ โดยร่วมกัน กําหนดแนวทางและวิธีก าร
ทํางานเบื้องต้น
2) การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ กําหนดขั้นตอน/กระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านและระบบติ ด ตามโดยจั ด ทํ า เป็ น คู่ มื อ พร้ อ มทั้ ง ซั ก ซ้ อ ม/ชี้ แ จง
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติทราบ
3) การปฏิบัติตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแล/สนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
2.2 มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบังคับบัญ ชา/สั่งการ
รวมถึ ง การพิ จ ารณากระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คล เช่ น เลื่ อ นตํ า แหน่ ง /
ขั้นเงินเดือน โยกย้าย ฯลฯ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัด
2.3 จัดตั้งองค์กรกลาง (Core Team) เพื่อทําหน้าที่
- เชื่อมโยงระบบงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- คัดกรอง/พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ
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รวมถึ งการจั ด ตั้ งส่ วนราชการะดั บ ภู มิ ภ าคให้ ค รอบคลุ ม กั บ นโยบาย
โครงการ และสภาพปัญหาที่สําคัญของประเทศ

หน่วยงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายระพี ผ่องบุพกิจ)
ปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่งในการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค คือ การบริหาร
ทรัพยากรบุคลากร/ประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งต้องสร้างขวัญ/กําลังใจและ
พัฒนา/ยกระดับประสิทธิภาพของบุคลากร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี สามารถกิจ)
ปั ญ หาของส่ ว นภู มิ ภ าค คื อ หน่ วยงานราชการส่ วนกลางไม่ มี ห น่ วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาค ทําให้มีปัญหาในการสั่งการและบูรณาการ ต้องชี้แจงและ
ทําความเข้าใจกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างส่วนภูมิภาค
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)
ขอเสนอ Model อี ก รูป แบบซึ่ งเห็ น ว่าสามารถปรับ ใช้ ได้ คื อ รัฐ บาลได้
จัดสรรงบประมาณเป็น 3 ส่วน คือ งบรายจ่ายประจํา งบพื้นฐาน และงบตาม
นโยบายรัฐบาล (Agenda) ดังนั้น หากกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ
หรื อ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มในการดํ า เนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาล ซึ่ ง มี
งบประมาณรองรับหรือสามารถขอการสนับสนุนงบประมาณได้
รอง ปมท.(บ)/
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็น ทุกกรม/สตร.สป./
หัวหน้าทีมงาน และให้มีผู้แทนจากส่วนราชการระดับกรม สํานักตรวจราชการและ สนผ.สป./สบจ.สป./
ก.พ.ร.
เรื่องราวร้องทุกข์ สํานักนโยบายและแผน สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นทีมงาน

1. ข้อสั่งการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
๑. บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี (จังหวัด) จํากัด มอบกรมการพัฒนาชุมชน
พิจารณาแนวทางการดําเนินงานและทําความเข้าใจกับจังหวัด กรณีการจัดตั้ง
บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี (จังหวัด) จํากัด ขณะนี้มีจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้นําข้าวหอมมะลิมาเป็นสินค้าประชารัฐ ซึ่งเป็นการซ้ําซ้อนและแข่งขันกันเอง
2. การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
2.1 ขอให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาประเด็น
ที่ เป็ น จุด อ่ อ นหรื อปั ญ หาที่ มี ก ารร้อ งเรีย นบ่ อ ยครั้ง ปรั บ ปรุงให้ เป็ น จุ ดแข็ ง
เน้นการบริการฉับไวและมีประสิทธิภาพ
2.2 ขอให้ รั ฐวิ สาหกิ จในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทยประสานและร่ วม
ปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด เช่น ร่วมกับกรมป้องกัน
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สังกัด มท.
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รายละเอียด
และบรรเทาสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ หารือ
และประสานการปฏิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติงานในพื้นที่
2.3 ประสานกรมการปกครองในการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อ
การบริการประชาชน โดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการขอใช้บริการระบบ
ไฟฟ้าและน้ําประปา ทําให้เกิดเป็นรูปธรรมและประสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
3. โครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดําริ มอบสํานักนโยบายและแผน
รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ฯลฯ
โดยระบุรายละเอียด เช่น จํานวนโครงการ ดําเนินการอย่างไร แหล่งงบประมาณ
ผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร เป็นต้น
4. การกํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พิจารณาแนวทาง/บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการกํากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ตัวชี้วัดของกํานันและผู้ใหญ่บ้าน มอบกรมการปกครองจัดทําตัวชี้วัด
กํานันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อกระตุ้นให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อน
การทํางานของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
6. การรายงานสถานการณ์ ข้อมูลที่จังหวัดส่งทางโทรสาร/ระบบ Line
มอบศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ช่วยราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์ วงศ์)
รวบรวมเพื่อนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
7. งานที่ดิน ให้กรมที่ดินดูแลความถูกต้องเรื่องที่ดินในจังหวัดภาคใต้ เช่น
ภู เก็ ต กระบี่ พั งงา ที่ ดิ น ชายฝั่งทะเลต่ างๆ ฯลฯ รวมถึ งที่ ดิ น ในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพ เพื่ อ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ
ปี 2560 ได้ กําหนดให้ แ ต่ งตั้ ง “คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตและ
ระบบสุ ข ภาพอํ า เภอ (District Health Board)” (นายอํ าเภอเป็ น ประธาน)
โดยกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง กํ า หนดพื้ น ที่
เป้ าหมาย 73 พื้ น ที่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุ ขจะแจ้งแนวทางให้ จังหวัดและ
อําเภอเป้าหมายทราบทางระบบวิดีทัศน์ทางไกลต่อไป

หน่วยงาน

สนผ.สป.

สถ.
ปค.
ศปข.มท./
รอง ผวจ.
ปราจีนบุรี
ทด.

จังหวัด/อําเภอ
เป้าหมาย

สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 255๙ เวลา 20.30 น.
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