สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการสาคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
***********************

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ ๑ ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเน้นย้าผู้ว่าราชการจังหวัดด้าเนินการ ดังนี
๑) ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดอยู่ ประจ้ าการณ์ จั งหวั ด หรือมอบหมายผู้ รั บผิ ดชอบ รอง ปมท.
เพื่ออ้านวยการ สั่งการ ในพืนที่ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
(นายณัฐพงศ์ฯ)
๒) การรับ เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ เน้ นความส้ าคัญอย่ างสู งสุ ด โดยแบ่ งเป็ น ๒ ประเด็น คื อ ถวายการรับเสด็ จกรณี
เสด็ จเป็ นการส่ วนพระองค์ และการเสด็จอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งมี ขันตอนการปฏิ บั ติ
ที่แตกต่างกัน กรณีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ให้ฟังส่วนล่วงหน้า ถ้าเสด็จเป็นทางการ
จะมีชุดส่วนล่วงหน้ามาประชุมแบบเป็นทางการ
๒. ในส่ ว นของกระทรวงมหาดไทย กรณี เกิ ดสถานการณ์ ฉุ กเฉิน ในช่ ว งวัน หยุ ด
ศปข.มท.
จุดรวมพลที่แรกคือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ห มายล้าดับสองคือกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ การเป็นเจ้าภาพ
ผู้แทนกองกลาง สป. (นายอาระยะ วงศ์อุดม) ชีแจงการเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม
สวดพระอภิ ธ รรมพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช
พระพิธีธรรมสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพ ของกระทรวงมหาดไทย จ้านวน ๒ วัน รวม ๕ รอบเวลา ดังนี
๑) วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จ
เวลา ๑๙.๐๐ น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมที่ดิน
พระปรมินทรมหาภูมิพล
๒) วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
อดุลยเดช
เวลา ๐๗.๐๐ น. ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส้านักงานรัฐมนตรี
การไฟฟ้านครหลวง
เวลา ๑๐.๓๐ น. กรมการปกครอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การตลาด
เวลา ๑๖.๓๐ น. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน
เวลา ๑๙.๐๐ น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
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หน่วยงานที่
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๒.๒ พิธีลงนามถวาย
พระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้แทนกองกลาง สป. (นายอาระยะ วงศ์อุดม) ชีแจงว่าส้านักพระราชวังแจ้งเรื่อง
การจัดสถานที่ส้าหรับ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดิ นทรเทพยวรางกูร ณ พระบรมมหาราชวัง ในวัน อาทิ ตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าร่วมพิธี พร้อมกันเวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องแดง ในพระบรมมหาราชวัง การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ไม่สวมหมวก

กก.สป.

๒.๓ สรุปผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒.๓.๑ ความคืบหน้า
แนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจ (งบประมาณ
เชิงพื้นที่)

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) รายงานผล
การด้าเนิ น งานตามข้อสั่ งการของปลั ด กระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือ
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี
๑. ผลจากการประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้ กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เมื่อวัน ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติให้ ส้ านักงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด (OSM) จัดท้าข้อเสนอโครงการเพื่อสนองนโยบายและแนวทางด้าเนินการ
ของรัฐบาล โดยส้านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท้าโครงการ
ภายใต้ แ นวทางการสร้ างความเข้ ม แข็ งและยั่ งยื น ฯ ระหว่ างกลุ่ ม จั งหวั ด และที ม
ที่ป รึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อมา กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ
ส้านักงาน ก.พ.ร. ส้านักงบประมาณ และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการ
ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ฯ โดยมี ๙ กระทรวง ๒๐ หน่วยงาน
ให้การสนับ สนุ น จัดส่ งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญสนับสนุนด้านวิช าการ แนวคิด
ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทังการเขียนโครงการ การจัดท้า
แบบรู ปรายการ ร่ วมกับเจ้าหน้ าที่ของกลุ่ มจั งหวัด จ้านวน ๑๒ กลุ่ มจังหวัด เมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. กลุ่มจังหวัดอยู่ระหว่างจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพร้อมรายละเอียดโครงการ
เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) ให้ ความเห็ น ชอบ และส่งคณะกรรมการกลั่ นกรองโครงการตามแนวทาง
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนฯ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผู้แทนสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. (นายกฤษณะ พินิจ)
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี
๑. การจั ด ท้ า แผนพั ฒ นาของกลุ่ ม จั งหวั ด ต้ อ งรวบรวมอย่ า งช้ า ไม่ เกิ น วั น ที่ ๔
มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งส้านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ. และส้านักงาน
ก.พ.ร. จะเป็นผู้ตอบข้อซักถาม กรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติซักถามเกี่ยวกับเรื่อง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๒. นายกรัฐ มนตรี ได้มี ค้าสั่ งส้ านักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๐๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่งตังคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย
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๒.๓.๒ การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
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เหตุร้ายในพื้นที่
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หน่วยงานที่
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ร่วมเป็น คณะกรรมการฯ ทังนี ได้หารือกรมบัญชีกลางในการก้าหนดหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิ บั ติ แ ล้ ว ซึ่ ง จะมี ก ารเสนอใน ๒ ประเด็ น คื อ ๑) การออกหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ปฏิ บั ติ ก ารใช้ จ่ า ยงบนี โดยเฉพาะ และ ๒) เสนอให้ ส่ ว นราชการสนั บ สนุ น การ
ด้าเนินการของกลุ่มจังหวัด (เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ) โดยเสนอผ่าน
ช่องทางของ ก.น.จ. โดยเสนอ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม
เป็ น ประธาน ตามปฏิ ทิ น คื อวัน ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ และเสนอผ่ าน ก.น.จ. ที่ มี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวัน ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ และเสนอคณะรัฐมนตรี
ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาในที่ประชุมเรื่องประชารัฐ โดยเน้นย้า
ผช.ปมท.
ให้ ทุกหน่วยงานสนั บสนุนเรื่องประชารัฐที่จังหวัด/กลุ่มจังหวั ดขอรับการสนับสนุน (นางสุกานดาฯ)
ทั งนี ให้ ที ม งาน เตรี ย มข้ อ มู ล ประชารั ฐ ให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทย กรณี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซักถามเรื่องการส่งเสริมงานประชารัฐในภาพรวม
ว่ามีกี่แห่ง ใช้งบประมาณจ้านวนเท่าใด
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. มอบผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสุ กานดา วรเชษฐบัญชา) พิจารณา
ผู้รับ ผิ ดชอบในภาพรวมของกลุ่ มจังหวัด ในการสนับสนุน นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
โครงสร้างพืนฐาน การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประชารัฐจังหวัด
๒. ให้ เสนอความเห็ น ของกระทรวงมหาดไทยไปยั ง ส้ า นั ก งาน ก.พ.ร. เพื่ อ ให้
ทบทวนการจัดท้าแผนพั ฒนากลุ่มจังหวัดโดยให้ความส้าคัญกับแผนพัฒนาจังหวัด
๑. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. รักษาความสะอาด
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอแล้ว ขณะนีอยู่ระหว่างน้าทูลเกล้าฯ เพื่อทรง
ลงพระปรมาภิไธย
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอื่นๆ
เช่น โครงการร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าขยะร่ว มกับเอกชน และโครงการจังหวัดสะอาด
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นต้น
๑. กรมการปกครอง โดยส้านักกิจการความมั่นคงภายใน ได้สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
แก่ สาธารณชน และก้าหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื นที่ เพื่ อป้ องกั น
มิให้ เกิด การบิ ดเบื อ นข้อ เท็ จ จริงให้ ป ระชาชนตกเป็ น เครื่องมื อของผู้ ไม่ ป ระสงค์ ดี
ต่อประเทศชาติ โดยมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดด้าเนินการใน ๒ ส่วน ดังนี
๑) ประสานงานและบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงในพืนที่ เช่น ทหาร ต้ารวจ
และพลเรือนร่วมกันปฏิบัติงานผ่านกองอ้านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด
อย่างใกล้ชิด
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รายละเอียด

๒) ก้าหนดมาตรการด้าเนินการ ในเชิงรุกทังระดับหมู่บ้าน ต้าบล ระดับอ้าเภอ
และระดับจังหวัด ส่วนเชิงรับให้ทบทวนแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจให้
ทุกส่วนสามารถปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
๒. กรมส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่น ด้า เนิน การเชิงรับโดยอธิบ ดีก รมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้เน้นย้าในที่ประชุมประจ้าเดือนและที่ประชุมหารือข้อราชการ
ประจ้า สัป ดาห์ ให้ผู้บ ริห ารของกรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น ให้ค วามส้า คัญ
ในการเฝ้าระวังเหตุความไม่สงบหรือเหตุร้ายที่อาจเกิดขึนในพืนที่ต่างๆ
๒.๓.๔ การจัดหาข้าวสาร กรมการปกครอง โดยส้านักบริหารการปกครองท้องที่ ร่วมกับ องค์การตลาด และ
จากเกษตรกรโดยตรง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสรรข้าวสารช่วยเหลือเกษตรกรฤดูกาลผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เพื่อส่ง
เพื่อให้กรุงเทพมหานคร หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร และรั บ ซื อจากเกษตรกรโดยไม่ ผ่ า นโรงสี
ช่วยรับซื้อ
ซึ่ งสามารถช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรกลุ่ ม สหกรณ์ แ ละวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน รวม ๙ จั งหวั ด
คิ ด เป็ น จ้า นวนตั น ข้ า วเปลื อ ก ๓,๐๐๐ ตั น โดยประมาณ
๒.๓.๕ การเชื่อมโยง
ส้ า นั ก นโยบายและแผน สป. ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
ได้ทบทวนและจัดท้าแผนงานในภารกิจหลักของ มท. ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) แบ่ ง ตามยุ ท ธศาสตร์ ๖ ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นความมั่ น คง ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งครอบคลุมงาน Agenda และ Function จ้านวนทังสิ น ๑๕๕ โครงการ
อยู่ ระหว่างน้ าเรีย นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ และเสนอ
ส้านักงบประมาณ ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของงบประมาณ ขณะนี
ส้านั กงบประมาณได้ออกแบบยุทธศาสตร์งบประมาณล่ว งหน้าถึงปี ๒๕๖๑ ซึ่งไม่
เหมือนปี ๒๕๖๐ หลายเรื่อง เช่น เรื่องการต่อยอดการวิจัย ทังนี ในปี ๒๕๖๑ จะต้อง
มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยประสงค์ จ ะให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงไปถึ ง ๒๐ ปี
ซึ่งขณะนีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย จะเห็นความเชื่อมโยงได้ ๕ ปี
(ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ทั งนี การเชื่ อ มโยงในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๗๙ จะได้ เชิ ญ ผู้ ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันอีกครังตามยุทธศาสตร์ทัง ๖ ด้าน โดยใช้การพยากรณ์
ว่ากระทรวงมหาดไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะท้าอะไร เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นเป้าหมาย
ในอนาคต
๒.๓.๖ การตรวจติดตาม
ส้านักนโยบายและแผน สป. ได้จัดท้าแบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน
(Achievement
ของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และส่ ง ส้ า นั ก ตรวจราชการและเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ สป.
Monitoring System) ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึง่ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
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รับผิดชอบ
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ทุกหน่วยงาน

สตร.สป./
สนผ.สป./
ศสส.สป.

ประเด็น

รายละเอียด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามนโยบายและภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย

ได้ลงพืนที่ตรวจติดตามฯ แล้ว จ้านวน ๕๓ จังหวัด ส่วนพืนที่ที่เหลือ จ้านวน ๒๓ จังหวัด
อยู่ ระหว่ างด้ าเนิ นการ ทั งนี ส้ า นั ก ตรวจราชการและเรื่ อ งราวร้อ งทุ ก ข์ สป. จะได้
รวบรวมผลการตรวจติดตามฯ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพื่อ
ออกแบบระบบการประมวลผล ในลั กษณะระบบไฟจราจร ส้ า หรับ การก้ ากั บ และ
ควบคุมการท้างาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายวิชิต ชาตไพสิฐ) ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี
๑. แบบตรวจติ ด ตามฯ มี เนื อหาที่ ค่ อ นข้ า งละเอี ย ดมากท้ า ให้ ใช้ เวลาในการ
สั ม ภาษณ์ น าน กรณี ที่ ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด น้ า เสนอข้ อ มู ล ไม่ ต รงกั บ กระบวนการ
ที่ส่ ว นกลางก้าหนด ผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจ้าเป็ นต้ องซั กถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีกระบวนการเหล่านีหรือไม่ จึงเห็นควรให้ปรับลด
กระบวนการบางเรื่อง เช่น ประเด็นการมอบอ้านาจ ซึ่งพบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้
มอบหมายให้ผู้แทนด้าเนินการในหลายเรื่อง
๒. ควรให้ความส้าคัญกับประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อแนะน้า และ Best Practice
ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยค้นพบ มากกว่าเน้นที่กระบวนการ เนื่องจาก
แบบตรวจติ ด ตามฯ เป็ น แค่ ก าร check list ว่ า มี ห รื อ ไม่ มี (อาจตรวจสอบไม่ ได้
ในระยะเวลาที่จ้ากัด) และไม่มีการให้คะแนนในแต่ละกระบวนการ
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้น้าข้อเสนอของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมาปรับปรุงแบบตรวจติดตามฯ
โดยลดกระบวนการลง ให้เน้นเฉพาะกระบวนการที่ส้าคัญซึ่งจะท้าให้เรื่องนันประสบ
ความส้าเร็จ พร้อมเพิ่มผลลัพธ์ (outcome) และความส้าเร็จ (achievement) ที่จับต้องได้
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
ส้านักนโยบายและแผน สป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้น้าข้อเสนอของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยไปปรับปรุงเพื่อให้แบบตรวจติดตามฯ กระชับขึน โดยจะ
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จ หลังจากสินสุดไตรมาสที่ ๑
ผู้อานวยการสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ)
รายงานผลการด้าเนินงาน ดังนี
๑. โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมู ลประชาชนและการบริการภาครัฐ
(Linkage Center) เป็นการจัดท้าระบบพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลและคุณสมบัติของประชาชน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนรับบริการยกเลิ กการใช้เอกสาร ซึ่งก้าหนดแล้วเสร็จ และ
พร้อมใช้งานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
๒. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจ้า ตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Center)
๑) การแจกจ่ ายให้ ห น่ ว ยงาน จ้ านวน ๔๑ หน่ ว ยงาน ที่ แ จ้ งความประสงค์
สามารถส่งมอบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ้านวน ๑๔๕,๔๐๐ เครื่อง โดยมี

๒.๓.๗ การเชื่อมโยง
การใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
(Linkage Center)
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สตร.สป./
สนผ.สป.

ปค.

ประเด็น

รายละเอียด

หน่ ว ยงานแจ้ งขอรั บ การสนั บ สนุ น เครื่อ งอ่ านบั ต รประจ้ าตั ว ประชาชนฯ เพิ่ ม อี ก
จ้านวน ๖๐,๐๐๐ เครื่อง สรุปว่าในปี ๒๕๖๐ จะมีหน่วยงานใช้เครื่องอ่านบัตรแทน
การเรี ย กส้ า เนาทะเบี ย นบ้ า นและส้ า เนาบั ต รประจ้ า ตั ว ประชาชน ประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ เครื่อง
๒. ตัวชีวัดของโครงการ ได้แก่ (๒.๑) จ้านวนหน่วยงานที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลการ
ขับเคลื่อนบูรณาการฐานข้อมูลกับกรมการปกครอง ๑๓๓ หน่วยงาน (๒.๒) ฐานข้อมูล
ปี ๒๕๖๐ จะต้องเพิ่มขึนอีก ๑๖ ฐานข้อมูล (๒.๓) ภายในปี ๒๕๖๐ มี ๕๐ หน่วยงาน
ยกเลิกใช้ส้าเนาทะเบียนบ้านและส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ๕๐ หน่วยงาน และ
(๒.๔) มี ๕ หน่วยงาน ใช้บัตรประจ้าตัวประชาชนใบเดียวในการติดต่อราชการ
๓. อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท้ า แผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นการบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล
ประชาชนและการบริ ก ารภาครั ฐ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยใช้
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี เป็นกรอบในการจัดท้าแผน
อธิบดีกรมการปกครอง (ร้อยตารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต) ชีแจงเพิ่มเติม
หลักใหญ่ของการท้า Linkage Center คือ ทุกหน่วยงานต้องจัดท้าฐานข้อมูล
ของตนเองให้ แ ล้ ว เสร็ จ เพื่ อ เชื่อ มกับ กรมการปกครองในการไม่ ใช้ บั ต รประจ้ าตั ว
ประชาชน ซึ่งการจั ดท้าฐานข้อมูล จะเสนอเข้าคณะกรรมการบู รณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน) เพื่อ
ก้าหนดแผน ก้าหนด timeline การจัดท้าฐานข้อมูลในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ
และเสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรี
๒.๓.๘ มหาดไทย ๔.๐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยพล ธิติศักดิ์) รายงานผลการด้าเนินงาน ดังนี
๑. การประชุมคณะท้างานขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ครังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙
พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ มอบให้ ก รม/รัฐ วิส าหกิ จ แต่ งตั งคณะท้ างานฯ เพื่ อ พิ จ ารณา
กลั่น กรองโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบทบาทภารกิจเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนมหาดไทย ๔.๐ ซึ่งขณะนี หน่วยงานได้จัดส่งโครงการ/กิจกรรม
ให้ สดร.สป. แล้ว จ้านวน ๑๕๕ โครงการ
๒. อยู่ระหว่างน้าแบบพิมพ์เขียวการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มาใช้เป็นกรอบ
ในการท้างานรวม ๕ ประเด็น โดยพิจารณาว่ายุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยประเด็นใด
สัมพันธ์กับประเด็น ประเทศไทย ๔.๐ จากนันจะได้น้าโครงการ/กิจกรรมที่เสนอมา
เพื่อดูให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐
๒.๔ การรักษาความ
อธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (นายฉั ต รชั ย พรหมเลิ ศ ) น้ าเสนอ
ปลอดภัยในชีวิตและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ซึ่งด้าเนินการตามกรอบ
ทรัพย์สินของประชาชน แนวทางการด้าเนินงานตามปกติ ประกอบด้วย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
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รายละเอียด

๑. ทางกายภาพ กรณีมาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกัน
อุบัติภัยทังทางบกและทางน้า โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งทีมงานไป
ดูแลความปลอดภัยทางน้าที่ ท่าเรือบริเวณริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา รวมทังส่ง อปพร.
ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณท้องสนามหลวง ในส่วนของการดูแลความเรียบร้อย
ทางถนน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้แก้ไขกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ
๑) กรณี เมาแล้ ว ขั บ จากเดิ ม ก้ า หนดความเข้ ม ปริ ม าณแอลกอฮอล์ ๕๐
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ปรับเพิ่มความเข้มเป็น ๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ส้าหรับบาง
กลุ่มเป้าหมาย
๒) กรณีตรวจจับความเร็ว ใช้ตัวเลขเป็นตัวก้าหนดความเร็วในทุกเส้นทาง
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนของประชาชน
๓) กรณีการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับขี่ โดยก้าหนดการต่ออายุใบขับขี่ในครังแรก
ระยะ ๒ ปี ครังต่อไปเป็นระยะ ๕ ปี และตลอดชีพ โดยก้าหนดให้มีการทดสอบใหม่
โดยยึดหลักคิดตามมารยาทการขับขี่ คือ “สอบยาก ยึดง่าย”
๔) ควบคุมให้ผู้โดยสารทุกคนในรถจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
๒. ทางสังคม โดยก้าหนดมาตรการลดความเสี่ยง คือ
๑) ด้านคน เน้นการบังคับใช้กฎหมาย และการตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์
๒) ด้านถนน เน้นที่จุดตัดรถไฟ และจุดเสี่ยงต่างๆ
๓) ด้านยานพาหนะ เน้นที่รถยนต์สาธารณะ และรถมอเตอร์ไซค์
๔) ด้านสิ่งแวดล้อม จะเน้นที่แสงสว่าง และจุดเสี่ยงต่างๆ
๓. มาตรการข่าว กรณีมีข่าวว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตเป็นจ้านวนมาก
ถึงปีละ ๒๔,๐๐๐ คน โดยเป็นล้าดับที่ ๒ ของโลก เป็นการอนุมานตัวเลขที่ไม่ตรงกับ
ข้อ เท็ จ จริ ง ทางกฎหมาย โดยเกณฑ์ การนั บ จ้ านวนผู้ เสี ย ชี วิต นั นกรมป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย ใช้การนับตามหลักขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจ้านวนผู้เสียชีวิต
ตามฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ และบริษัทกลาง
คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย ทางรถ ปรากฏตั ว เลขผู้ เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ ในปี ที่ ผ่ านมา
ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ราย เท่านัน
ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อสั่งการใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหาร
เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๓.๑ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น (นายดุ ษ ฎี สุ วั ฒ วิ ต ยากร) ชี แจง
พ.ร.บ.ควบคุ มการฆ่ าสั ตว์ รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และการจ้าหน่ายเนือสัตว์
และการจ้ าหน่ ายเนื อสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ้าหน่ายเนือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕
วรรค ๒ ได้ก้าหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย มีอ้านาจ
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สถ.

ประเด็น

๓.๒ ความคื บ หน้ า กรณี
ค้าสั่ ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๒ ๐ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่ อ ง การยกเว้ น
การใช้ บั ง คั บ กฎหมายว่ า
ด้ วย ก ารผั งเมื อ ง แ ล ะ
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก าร
ควบคุ มอาคารในพื นที่ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
ค้ าสั่ ง คสช. ที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่ อ ง การยกเว้ น การใช้
บั ง คั บ กฎกระทรวงให้ ใ ช้
บังคับผังเมืองรวม ส้าหรับ
การประกอบกิ จ การบาง
ประเภท

รายละเอียด
ออกกฎกระทรวงก้าหนดอากรและค่าธรรมเนี ยมไม่เกิน อัตราท้าย พ.ร.บ. รวมทั ง
การลดหรือยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียม ซึ่งในขณะนีอยู่ระหว่างก้าหนดการประชุม
ร่วมกัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก
๒. ตามมาตรา ๔๒ การช้าระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และ
การช้ าระค่าธรรมเนี ย มการรับ รองให้ จ้าหน่ ายเนื อสั ต ว์ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อ นไขที่ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก้าหนด ซึ่งกรมส่ งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างด้าเนินการจัดท้าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การช้าระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการช้าระค่าธรรมเนียม
การรับรองให้จ้าหน่ายเนือสัตว์ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
เพื่อการจ้าหน่ายเนือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปความก้า วหน้าน้าเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ ในที่ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล ) รายงานความ
คืบหน้าการด้าเนินงาน ดังนี
๑. ค้าสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย มีสาระส้าคัญคือ ให้
ยกเว้นการใช้ บั งคั บ กฎหมายว่าด้ว ยการผั งเมื อง ตาม พ.ร.บ. ควบคุ มอาคาร และ
ยกเว้นประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องค้าปลีกค้าส่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั ง ๑๐ จั ง หวั ด และให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งเร่ ง รั ด การจั ด ท้ า ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยก้าหนดห้ามก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ซึ่งหลังจากการ
บังคับใช้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้วให้เร่งรัดการวางผังเมืองให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ทัง ๑๐ จังหวัด
โดยกรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งได้ ด้ า เนิ น การจั ด ท้ าประกาศกระทรวงมหาดไทย
แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก จ้านวน ๖ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว สงขลา ตาก
ตราด มุ ก ดาหาร และจั ง หวั ด หนองคาย ขณะนี จั งหวั ด สระแก้ ว และสงขลา ได้
ประกาศบังคับใช้แล้ว ส่วนที่เหลืออีก ๔ จังหวัด ได้ผ่านคณะกรรมการร่างกฎหมาย
กระทรวงแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงนามบังคับใช้
ต่อไป และระยะที่สอง จ้านวน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนครพนม นราธิวาส เชียงราย
และจังหวัดกาญจนบุรี ขณะนียกร่างแล้ว โดยอยู่ระหว่างการเตรียมประชุมประชาชน
๒. ค้าสั่ ง คสช. ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้น การใช้บั งคับ กฎกระทรวงให้ ใช้
บังคับผังเมืองรวม ส้าหรับการประกอบกิจการบางประเภท สาระส้าคัญคือ ให้ยกเว้น
ไม่บังคับใช้กับโรงไฟฟ้า คลังน้ามันเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ซึ่งในส่วนที่กระทรวงมหาดไทย
ต้องด้าเนินการ คือ จัดท้าประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ขณะนีอยู่ระหว่างการตรวจร่างของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรุปประชุมหารือข้อราชการสาคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 2559 หน้า 8

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถ.
ยผ.

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓. ค้าสั่ ง คสช. ที่ ๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่ง คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๘
ซึ่งเป็นการเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์และเขตหวงห้ามในพืนที่จังหวัดกาญจนบุรี
และนครพนม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการวางผังเมืองรวมของกรมโยธาธิการและผังเมือง
อธิบดีกรมที่ดิน (นายประทีป กีรติเรขา) เสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับค้าสั่ง คสช.ที่ ๗๔/๒๕๕๙
ทด.
ซึง่ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยในการออกโฉนดให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อ
น้าไปใช้ประโยชน์ กรมที่ดินจะได้สรุปวิ ธีปฏิบัติ และจะได้น้าเรียนในที่ประชุมหารือ
ข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. มอบกรมโยธาธิการและผังเมืองสรุปความก้าวหน้าน้าเรียนรัฐมนตรีว่าการ รอง ปมท. (ส)/
กระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ ในที่ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ยผ.
๒. มอบกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งท้ า หนั ง สื อ น้ า เรี ย นรองนายกรั ฐ มนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) กรณีจัดท้าประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ตามค้าสั่ง
คสช. ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตามห้วงเวลา
หรือขอขยายระยะเวลาด้าเนินการออกไป
ระเบียบวาระที่ ๔ การติดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔.๑ แนวทางการน้ อมน้ า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีด้าริให้ ขยายผลการน้าหลักปรัชญาของ
หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้ครบทุกหมู่บ้าน
พอเพี ย งไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์) น้าเสนอโมเดลแนวทางการ
จนเป็นวิถีชีวิต
น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และมีตัวชีวัด
ประเมินผลการด้าเนินงาน โดยก้าหนดการขับเคลื่อนออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑
สร้างการรับรู้ โดยให้จังหวัดและหน่วยงานด้าเนินการก้าหนดรูปแบบตามภูมิสังคม
ระยะที่ ๒ น้าสู่การปฏิบัติ และระยะที่ ๓ ประเมินผลและขยายผลสู่วงกว้าง โดยใช้
กลไกคนมหาดไทย (ผู้ ว่าราชการจังหวัด/นายอ้าเภอ/ก้านัน/ผู้ ใหญ่ บ้าน/ผู้น้าท้องถิ่น)
เป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ เผยแพร่ในวงกว้างและครอบคลุมทุกพืนที่
อธิบดีกรมการปกครอง (ร้อยตารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต) เสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้เพื่อน้าสู่การปฏิบัติ โดยใช้กลไกของคนในพืนที่ และน้าเรื่อง
การลดรายจ่ ายในครั ว เรือ นมาเป็ น ตั ว ชี วัด คื อ (๑) การด้ ารงชี วิต ระดั บ ครัว เรือ น
โดยการก้าหนดเครื่องมือ เช่น จัดท้าบัญชีครัวเรือน และสร้างความเข้าใจให้ประชาชน
ในการลดรายจ่ายที่ ไม่จ้ าเป็น และ (๒) ส่ งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่ อสร้างรายได้
โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ ใช้กลไกหน่วยงานในพืนที่ผ่านศูนย์ เรียนรู้ที่มีความ
เชี่ ยวชาญ เพื่ อ จะน้ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และประเมิ น ผลขยายผลในพื นที่ เพื่ อ ไปสู่
เป้าหมายการอยู่ดีมีสุขต่อไป
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ประเด็น

๔.๒ การจั ด ท้ า โครงการ
ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
ที่ ก ระท รว งม ห าด ไท ย
มอบเป็ น ของขวั ญ ปี ใหม่
ให้แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๓ ภารกิจส้าคัญของ
กระทรวงมหาดไทยที่จะ
ด้าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด
อธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน (นายอภิ ช าติ โตดิ ล กเวชช์ ) เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ใน
ประเด็นการสร้างกลไกตามแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติใน ๔ ขันตอน คือ
(๑) สร้างการรับรู้ (๒) ก้าหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของพืนที่ (๓) น้าไปสู่การปฏิบัติ
และ (๔) ประเมินผลและขยายผลสู่วงกว้าง โดยก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๒๕
ของจ้านวนครัวเรือนในทุกหมู่บ้าน
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์) และกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมกันจัดท้ากระบวนการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในพืนที่
ทั่วประเทศ โดยใช้ค้าส้าคัญ “ประชาชนตระหนักในการจัดท้าบัญชีครัวเรือน เพื่อให้
รู้ตนเอง” เพื่อน้าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ อ านวยการส านั ก นโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่ า งวงศ์ ) น้ า เสนอ
โครงการที่มีป ระโยชน์ ต่อประชาชนที่ กระทรวงมหาดไทยมอบเป็ นของขวัญ ปีใหม่
ให้แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ จ้านวนทังสิน ๑๔ โครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้ว
ผู้ อ านวยการองค์ ก ารตลาด (นายภานุ พ ล รั ต นกาญจนภั ท ร) เสนอขอแก้ ไ ข
รายละเอียดโครงการ “รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างความสุขให้ประชาชน” โดยเข้าไป
สอนอาชีพด้านไฟฟ้าและประปาให้กับนักโทษเพื่อน้ามาประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ
ทังนีจะได้ประสานแก้ไขรายละเอียดกับส้านักนโยบายและแผน สป. ต่อไป
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑. ให้องค์การตลาดท้าหนังสือน้าเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นการ
ขอแก้ไขรายละเอียดการด้าเนินโครงการ “รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างความสุข ให้
ประชาชน” รวมทั งน้ าเสนอขั นตอนกระบวนงาน กลุ่ ม เป้ าหมาย และผลที่ ได้รั บ
หลังจากด้าเนินโครงการ
๒. มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส) จัดแถลงข่าวโครงการที่มีประโยชน์ต่อ
ประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) น้าเสนอร่าง
ภารกิจส้าคัญของกระทรวงมหาดไทยที่จะด้าเนินการในปี ๒๕๖๐ ตามข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ ๔ กรอบภารกิจ คือ
๑. Road Map ของ คสช. (๒ แก้ ๑ เสริมสร้าง ๓ เพิ่ม)
๒. การตรวจติดตาม (Achievement Monitoring System)
๓. นโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย
๔. โครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่ กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐
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รอง ปมท. (ม)/
พช./สนผ.สป.
(กปพ.)
สนผ.สป.

อต.

อต./รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท.

รอง ปมท. (ส)/
สน.สป.
สนผ.สป.

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก) และส้านักนโยบาย
ผช.ปมท.
และแผน สป. ประชุมหารือร่วมกับกองแผนงานของทุกหน่วยงาน เพื่อคัดเลือกภารกิจ (นายสมคิดฯ)/
ส้าคัญ/งานเด่นของกระทรวงมหาดไทยที่จะด้าเนินการในปี ๒๕๖๐ โดยให้ก้าหนด สนผ.สป. (กผร.)/
ภารกิจงานที่มีแนวทางด้าเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตามกรอบภารกิจให้คลอบคลุม ทุกหน่วยงาน
ทังด้าน Agenda Function และ Area และน้าเสนอในการประชุมครังต่อไป
๔.๔ การก้ากับดูแล ธุรกิจ อธิ บ ดี ก รมการปกครอง (ร้ อยต ารวจโท อาทิ ต ย์ บุ ญ ญะโสภั ต ) ชีแจงว่าขณะนี
ปค.
โรงแรม และการใช้อาคารอื่น กรมการปกครองอยู่ระหว่างจัดท้าแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดใน
มาประกอบธุรกิจโรงแรม ฐานะนายทะเบียนจังหวัด/อธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ไม่ให้กระท้าการเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบกรมการปกครองศึกษาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
ปค.
ของเกสต์เฮาส์ (Guest House) โฮมสเตย์ (Homestay) รวมถึงการประกอบธุรกิจ
โรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ในประเด็นระยะเวลาที่ต้องด้าเนินการตามกฎกระทรวง
ก้าหนดลั กษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทังหา
แนวทางแก้ไขเกี่ย วกับ ธุรกิจโรงแรมที่ เข้าข่ายด้าเนินการไม่ ถูกกฎหมายซึ่งเจ้าของ
กิจการได้ด้าเนินการไปแล้ว และน้าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ
๔.๕ ร่าง พ.ร.บ. เขต
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล)
ยผ.
เศรษฐกิจพิเศษ และ
๑. การประชุ ม หารื อ ร่ า ง พ.ร.บ. พื นที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
ร่าง พ.ร.บ. พืนที่เขต
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ ธั น วาคม ๒๕๕๙ โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม)
เศรษฐกิจพิเศษ
เป็นประธาน ในมาตราที่ ๒๘, ๒๙, ๓๐ และ ๓๒ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
ภาคตะวันออก
โดยด้าเนินการ (๑) วางแผนนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินนับจากวันที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัตินโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และก้าหนดให้แผนผังนันไม่มีระยะเวลาสินสุด
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ (๒) ไม่ใช้ พ.ร.บ. ผังเมืองรวม ในขันตอนและวิธีการเพื่อ
ลดระยะเวลาในการด้าเนินการวางผังเมือง และ (๓) ผังเมืองรวมที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
เมื่อประกาศเขตส่งเสริมแล้วมิให้ประกาศใช้เขตผังเมืองรวมในพืนที่
๒. ก้าหนดการประชุมหารือร่าง พ.ร.บ. พืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ครังต่อไป ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยจะเปลี่ยนชื่อเป็น ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาพืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
ผู้แทนสานักกฎหมาย สป. (นายนิเวศน์ หาญสมุทร์) น้าเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ร่าง
สกม.สป.
พ.ร.บ. พืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยสาระส้าคัญคือรัฐบาลต้องการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นพืนที่เทคโนโลยีชันสูง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งแล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ ๖๐
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รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยพล ธิติศักดิ์) มอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ยผ./สกม.สป./
ส้านั กกฎหมาย สป. และส้ านักพัฒ นาและส่ งเสริมการบริห ารราชการจังหวัด สป.
สบจ.สป.
ก้าหนดจัดประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยพล ธิติศักดิ์) ติดตามการด้าเนินงาน รอง ปมท. (ส)/
และให้ กรมโยธาธิการและผั งเมืองสรุป ความก้าวหน้าด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ยผ.
พืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ น้าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบ
อย่างต่อเนื่อง
๔.๖ การบริหารจัดการขยะ รองอธิ บดี กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น (นายดุษ ฎี สุวัฒ วิตยากร) น้าเสนอ
สถ.
มูลฝอย
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการขยะสะสม โดยด้าเนินการปรับปรุงแนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแจ้งจังหวัดทราบและด้าเนินการแล้ว และได้สรุปน้าเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบอย่างต่อเนื่อง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประเด็น การจั ดการขยะที่ ส ะสมในแต่ล ะพืนที่ โดยก้าหนดมาตรการพิเศษเพื่อการ
แก้ไขปัญหาขยะที่เป็นรูปธรรมมากขึน
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นน้าข้อเสนอแนะของรองปลั ดกระทรวง
สถ.
มหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป
๔.๗ การจัดที่ดินท้ากิน
อธิ บดี กรมที่ ดิ น (นายประทีป กีร ติเรขา) น้าเสนอความก้าวหน้าจากการประชุม
ทด.
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ซึ่งจะได้น้าผลการประชุมดังกล่าว
น้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ประกอบด้วย ๒ ประเด็น คือ
๑. ผลการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พืนที่เป้าหมาย
๑๘ พืนที่ ๑๖ จังหวัด สามารถจัดคนเพื่อเข้าท้าประโยชน์ได้ ๑๖ พืนที่ ๑๔ จังหวัด
จ้านวน ๙,๖๓๘ ราย ๑๒,๐๒๙ แปลง เนือที่ ๙๕,๗๙๗ ไร่ และอยู่ระหว่างด้าเนินการ
ในพืนที่ ส.ป.ก. ๒ พื นที่ ๒ จังหวัด (จังหวัดชุม พร และนครราชสี มา) ซึ่งได้เร่งรัด
จังหวัดให้ด้าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พืนที่เป้าหมาย ๘๒ พืนที่
๕๔ จังหวัด ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดที่ดินได้ส่งมอบพืนที่แล้ว ๒๒ พืนที่ ๑๘ จังหวัด โดย
จะด้าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินส่งมอบพืนที่เพิ่มเติม ๑๙ พืนที่ ๑๖ จังหวัด ซึ่งเป็นพืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ขณะนีอยู่ระหว่างกรมที่ดินจัดท้าข้อมูลรูปแผนที่ เพื่อให้จังหวัดใช้ใน
การพิ จ ารณาจั ดคนเข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ก้าหนดพื นที่
เป้าหมายรวม ๔๔ พืนที่ ๓๐ จังหวัด เนือที่ ๒๐๑,๑๙๒ ไร่ แยกเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ
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รายละเอียด

๓๑ พืนที่ ที่ราชพัสดุ ๓ พืนที่ และที่สาธารณประโยชน์ ๑๐ พืนที่ โดยกรมที่ดินได้
เสนอพืนที่สาธารณประโยชน์ที่มีความเหมาะสมน้ามาด้าเนินการตามนโยบายของ คทช.
รวม ๑๐ พืนที่ ๕ จังหวัด ๘,๙๗๙ ไร่
๒. ที่ประชุมคณะอนุ คทช. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาที่อยู่อาศัย และ
จะได้น้าเสนอในที่ประชุม คทช. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ต่อไป
ทังนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้กรมที่ดินจัด ท้าโปรแกรม เพื่อเป็น
เครื่ องมือ ส้ าหรั บ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ในการจัด คนเข้าที่ อยู่ อาศั ย ซึ่งได้ ด้าเนิ น การ
ในเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายในแต่ละพืนที่ เพื่อป้องกันและลดความซ้าซ้อน
โดยจัดส่งให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด้าเนินงานเชิงรุก โดยกรมการปกครองพิจารณา
ด้าเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันบุกรุกที่สาธารณะ ไม่ให้ถูกบุกรุกเพิ่มเติม
๔.๘ การปรั บ ปรุ ง แผนที่ อธิบดีกรมที่ดิน (นายประทีป กีรติเรขา) น้าเสนอผลกระทบจากการปรับปรุงแนว
แนวเขตที่ดินของรัฐ
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ซึ่งด้าเนินการ
แบบบู รณาการ มาตราส่ วน โดยคณะกรรมการปรับ ปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดิ นของรัฐ แบบบู รณาการ (ก.ป.น.ร.)
๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
ปรากฏในพืนที่ ๗๗ จังหวัด มีโฉนดที่ดินที่อยู่ในเขต One Map ประมาณ ๓.๒ ล้านแปลง
เนือที่ประมาณ ๑๘ ล้านไร่ ครอบคลุมระวางมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ จ้านวน ๖๕,๐๐๐
ระวาง (จากปริ ม าณโฉนดที่ ดิ น ในภาพรวมทั งประเทศประมาณ ๓๑ ล้ านแปลง)
ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
๑. ไม่มีการน้าแนวเขตป่าไม้ที่มีการรับรองตามแผนที่ท้ายกฎหมายของกรมที่ดิน
มาใช้ ในการจั ดท้ าข้อมู ลแผนที่ แนวเขต One Map ส่ งผลให้ มี โฉนดที่ ดิ น อยู่ ในพื นที่
ดังกล่ าวประมาณ ๗๘,๓๖๖ แปลง ประมาณ ๒๗๗,๔๘๔ ไร่ ในพืนที่ ๓๔ จังหวัด
ซึ่งการด้าเนินการส้ารวจพืนที่ตามแนวเขตป่าไม้ กรมที่ดินได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้กรมป่าไม้
โดยใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานไปแล้ว ๒๐๓ ล้านบาท และน้าพืนที่ที่มีการกัน
ออกจากป่ า สงวนแห่ งชาติ ห รื อ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต ามแผนที่ ท้ า ยกฎหมายแล้ ว มา
ก้าหนดให้เป็นพืนที่ป่าไม้ถาวร
๒. การปรับปรุงแผนที่ One Map บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่ง น้ามา
จั ด สรรที่ ดิ น ให้ ชุ ม ชนเข้ า ท้ า ประโยชน์ ซึ่ ง มี ก ารออกใบอนุ ญ าตไปแล้ ว ตามมติ
คณะกรรมการ คทช. บางส่ ว นเป็ น พื นที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ชุ ม ชน
ไม่สามารถเข้าท้าประโยชน์ในที่ดินบริเวณดังกล่าวได้
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางด้าเนินการโดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความถูกต้องเพื่อน้าไปสู่การแก้ไขต่อไป
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ปค.
ทด.
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๔ .๙ ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห า
สัญชาติและสถานะบุคคล

๕ .๑ การแยกกรมการ
ผังเมือง

๕ .๒ การอ้ า น วยความ
ส ะ ด ว ก ป ร ะ ช า ช น ที่
เดิ น ทางเพื่ อ ถวายบั ง คม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช เมื่อครบก้าหนด
สตมวาร (๑๐๐ วัน)

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การผลั ก ดั น มาตรการในการเยี ย วยาผู้ ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบในการเพิ กถอนพื นที่ที่ ได้ม าโดยชอบ ก่อนที่ จะด้าเนินการฟ้ องร้องตาม
กฎหมายต่อไป
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์) ติดตามการด้าเนินงาน รอง ปมท. (ม)/
และให้กรมที่ดินสรุปความก้าวหน้าน้าเสนอในที่ประชุมครังต่อไป
ทด.
อธิบดีกรมการปกครอง (ร้อยตารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต) น้าเสนอแผนการด้าเนินงาน
ปค.
การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล ดังนี
๑. พั ฒ นาระบบการยื่ น ค้ า ร้อ งขอมี สั ญ ชาติ ไทยด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ซึ่งจะต้องท้าความเข้าใจในกระบวนการด้าเนินการกับผู้ปฏิบัติในพืนที่ต่อไป
๒. จัดท้าแผนเร่งรัดกรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติในการขอสัญชาติไทย ซึ่งจะได้มี
การประชุมหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบในพืนที่ ๓๐ จังหวัดต่อไป
ผู้อานวยการสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (นายวิ เชียร ชิดชนกนารถ)
น้ า เสนอระบบโปรแกรมการยื่ น ค้ า ร้ อ งขอมี สั ญ ชาติ ไทย ซึ่ ง ฐานข้ อ มู ล ในระบบ
โปรแกรมดังกล่าวได้บรรจุข้อมูลเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอมีสัญชาติไทย
รวมทังข้อมูลทะเบียนประวัติต่างๆ โดยการยื่นขอมีสัญชาติไทยจะยื่นเพียงบัตรแสดงตน
ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ ที่ว่าการอ้ าเภอ โดยจะเริ่มใช้ งานระบบโปรแกรมหลั งจากที่ ได้ ออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบกรมการปกครองตรวจสอบระบบโปรแกรมให้รอบคอบ เพื่อป้องกันการ
ปค.
สอดแทรกข้อมูล
ระเบียบวาระที่ ๕ การติดตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท้าข้อมูลภาระงานและ Work Load ของ
ยผ.
ส้านักงานผังเมือง พร้อมเหตุผลประกอบ น้าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อโปรดทราบ
อธิบดีกรมการปกครอง (ร้อยตารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต) แจ้งว่าการอ้านวย
ปค.
ความสะดวกประชาชนที่ เดิ น ทางเพื่ อ ถวายบั ง คมพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบก้าหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) ขณะนีอยู่ระหว่าง
การหารือกับหลายหน่วยงาน ซึ่งจะได้น้ารายละเอียดมาแจ้งให้ทราบในล้าดับต่อไป
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ข้อสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงบทบาทของส้ านักงานปลัดกระทรวง
ผช.ปมท.
มหาดไทยกั บ การบริ ห ารงานของจั ง หวั ด ๓ ส่ ว น ได้ แ ก่ แนะน้ า (Coaching) (นายสมคิดฯ
อ้านวยการ (Directing) และประสานงาน (Co - ordinating) เพื่อให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด และนางสุกานดาฯ)
สามารถบริหารงานทั งในเรื่องนโยบาย (Agenda) พื นที่ (Area) และหน้ าที่ (Function) และทุกหน่วยงาน
ประสบความส้ าเร็ จ และบรรลุ เป้ าหมายของยุท ธศาสตร์ช าติ โดยให้ ผู้ อ้านวยการ ในสังกัด สป.
ส้ า นั ก /กองในสั งกั ด ส้ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปรั บ แนวคิ ด และวิ ธี ก าร
ด้าเนินงาน และมอบผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ทัง ๒ ท่าน ให้ความส้าคัญกับการ
จั ดระบบการรั บ – ส่ งหนั งสื อราชการ/เรื่ องด่ วนที่ แจ้ งเข้ า มาที่ กระทรวงมหาดไทย
ในทุกช่องทาง ทังทางระบบงานสารบรรณ ช่องทาง Line โดยให้ ส ามารถเชื่อมต่อ
ข้อมูลให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม 255๙
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