สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการสาคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
***********************

ประเด็น

รายละเอียด
ระเบียบวาระที่ ๑ ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี(นายประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ตามกลไกและบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย (๑) บทบาทและอานาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ซึง่ จะต้องมีความชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการสั่งการหรือดาเนินการ และ
(๒) บทบาทในฐานะผู้รักษาความสงบในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด /นายอาเภอ ซึง่ มี
หน้าที่ในการประสานเจรจาเพื่อคลี่คลายหรือลดความรุนแรง โดยกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะต้นสังกัดที่กากับดูแลหน่วยงานในสังกัด จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของข้าราชการ
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๒) ข่าวสารทั่วไปที่มีผลกระทบกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มอบหมายอธิบดี
กรมการปกครอง สรุป สถานการณ์ในรอบ สัปดาห์ ทั้งในเรื่องของ เศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม เพื่อนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบในทุกบ่ายวันจันทร์
เพื่อเป็นข้อมูลการตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวในช่วงเช้าของวันอังคารที่มีการประชุม
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยว ข้องในรอบสัปดาห์
ให้ประสานกับสานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครองเพื่อนาเสนอข่าวต่อไป
๓) งานที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์และงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทุกหน่วยงานเสนอ
หนังสือผ่านผู้บริหารระดับสูงเพือให้
่ ความเห็นชอบก่อนที่จะออกเป็นหนังสือสั่งการจังหวัด
๔) ขอชื่มชมการจัดทาข้อมูลภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่จะดาเนินการ
ในปี ๒๕๖๐ ภายใต้ Agenda Function และ Area และให้นาเสนอในที่ประชุมหารือ
ข้อราชการในครั้งต่อไป
๕) ให้ ศปท.มท. ติดตามความคืบหน้กรณี
า การขอความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ทั้งในส่วนของโครงการตามมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) รวมทั้ง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ.ศ.พ ๒๕๖๐ (งบปกติ และงบเพิ่มเติม)
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รอง ปมท.(ม)/
ทุกหน่วยงาน

ปค./
ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

สนผ.สป./
ทุกหน่วยงาน
ผช.ปมท.
(นายสมคิดฯ)/
ศปท.มท.

ประเด็น
๒.๑ ความก้าวหน้า
และปัญหาอุปสรรค
การดาเนินงาน
๒.๑.๑ โครงการตาม
มาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับตาบล
(ตาบลละ ๕ ล้านบาท)

รายละเอียด
ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตามความก้าวหน้าและมอบหมายภารกิจ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) รายงานสรุปผล
การดาเนินงานและเบิกจ่างบประมาณ
ย
(ข้อมูลจากระบบGFMIS วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
- งบประมาณตามกรอบวงเงิน ๓๖,๒๗๕.๐๐ ล้านบาท
- สานักงบประมาณอนุมัติ ๓๕,๓๒๐.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗
- ดาเนินการแล้วเสร็จ (เบิกจ่าย) ๓๔,๑๖๑.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๗
- อยู่ระหว่างดาเนินการ (ก่อหนี้ผูกพันคงเหลือในระบบ GFMIS) จานวน ๒๓.๙๒
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗
- ยกเลิกโครงการ จานวน ๕๒๑.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๔
- เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดาเนินโครงการแล ะโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ
๑,๕๖๘.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๒
ทั้งนี้ ได้มีการกันเงินเหลื่อมปีไว้เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จานวน ๒๖ จังหวัด
๑๖๖ โครงการ งบประมาณ๗๙.๙๑ ล้านบาท โดยปัจจุบัน(ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จานวน๑๒ จังหวัด ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน๑๔ จังหวัด
๓๒ โครงการงบประมาณ ๑๙.๕๘ ล้านบาท
ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ (๑) ผู้รับจ้างทิ้งงาน (๒) ผู้รับจ้างดาเนินงานล่าช้า (๓) มีการ
แก้ไขแบบ (๔) พื้นที่โครงการประสบปัญหาอุทกภัย(๕) โครงการอยู่ระหว่างการตรวจรับ
(รอรายงานจากช่าง ) และ (๖) กรณีในพื้นที่จั งหวัดอานาจเจริญ ผู้รับจ้างเสียชีวิตอยู่
ระหว่างให้ทายาทยื่นคาร้องให้เป็นผู้จัดการมรดก
สาหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น สนผ.สป. ได้สาเนารายละเอียดโครงการเพื่อแจ้ง
ให้ ผต.มท. ช่วยดาเนินการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายในโครงการที่เหลืออยู่
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ในการจัดซื้อเครื่องหยอดเหรียญผลิตน้า ซึ่งเป็นการจัดซื้อตั้งแต่โครงการงบไทยเข้มแข็ง
และมอบให้ สนผ.สป. ไปดาเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) ให้ สนผ.สป. สรุปภาพรวมโครงการ โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ การขอความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ป.ป.ท.)
๒) ให้ สนผ.สป. และ ศดธ.มท. สรุปจานวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
และติดตามเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเป็นข้อมูล
นาเสนอสาธารณชนต่อไป
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สนผ.สป.

สนผ.สป.
(กกพ.)

สนผ.สป.
(กกพ.)

สนผ.สป./
ศดธ.มท.

ประเด็น

๒.๑.๒ โครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก ตามแนวทาง
ประชารัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(หมู่บ้านละ๒๕๐,๐๐๐บาท)

๒.๒ การวางแนวทาง
ขับเคลื่อน กากับ
โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลุ่ม
จังหวัด)

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อสั่งการของ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ) ให้ สนผ.สป.
ประมวลผลการดาเนินงานในการติดตามข้อร้องเรียนจากการดาเนินงานโครงการตาม
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท), โครงการตามมาตรการ
สาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน และโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง
(ตามมาตรการที่ ๔) เพื่อนาเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป
รองอธิบดีกรมการปกครอง
(นายชานาญวิทย์ เตรัต)น์รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๖๖๐.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๘,๓๙๗
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๒ โดยจะดาเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขณะนี้ยังมี ๖ จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดตรัง ประจวบคีรีขันธ์
สงขลา สุราษฎร์ธานี พัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
) ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ
เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยรวมทั้งสิ้น ๑,๑๑๙ โครงการ งบประมาณรวม๖๒ ล้านบาท
ซึ่งได้ประสานงานไปยังปลัดจังหวัด แล้ว พบว่า ทุกจังหวัด สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา ยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่คาดว่าจะ ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทัน เนื่องจากบางพื้นที่ยังมีน้าท่วมขัง
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ ปค. เน้นย้าในที่ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System)
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหากรณีการทุจริตในพื้นที่ของกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้อานวยการสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจั
ด งสป.
หวั(นางสาวสิริมาวัฒโน)
นาเสนอแนวทางขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐พ.ศ. ....และมีมติเห็นชอบการจัดสรรวงเงินจานวน๗๕,๐๕๗ ล้านบาทแยกเป็น
๑) จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อปท. วงเงินประมาณ ๑,๒๓๐ ล้านบาทเศษ
๒) จัดสรรให้ส่วนราชการ (งบ Function) วงเงินประมาณ ๑๗,๕๘๙ ล้านบาท
๓) จัดสรรให้กลุ่มจังหวัด วงเงินประมาณ ๕๖,๒๓๘ ล้านบาท ซึ่งในส่วนนีเ้ ป็นวงเงิน
ที่เกินอานาจของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดหรือผูว้ ่าราชการจังหวัด วงเงิน ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท
แยกเป็น (๑) อานาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงินประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาท
(วงเงินตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน๑๐๐ ล้านบาท) และ (๒) อานาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยวงเงินประมาณ๑๑,๐๐๐ ล้านบาทเศษ(วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)
กระทรวงมหาดไทย ได้กาหนด แนวทาง ดาเนินการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง และโปร่งใส เกิดความคุ้มค่าโดยได้หารือกับกรมบัญชีกลางและสานักงบประมาณ
เพื่อกาหนด หลักเกณฑ์แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งในเรื่อง ของการมอบ
อานาจ การเบิกจ่ายแทนกัน และการบริหารจัดกา รทรัพย์สิน โดยได้เสนอประเด็นให้
กรมบัญชีกลางพิจารณากรณีการบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยให้ทรัพย์สิน ตกเป็นของ

สนผ.สป.
(กกพ.)
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ปค.

ปค.
สบจ.สป.

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดาเนินการ ซึง่ จะได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในลาดับต่อไป
ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมการในเรื่องของการบริหารโครง การ
และบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งในเรื่องของความโปร่งใส
ได้ขอความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.) ในการร่วมมือ /ตรวจสอบสังเกตการณ์ในการบริหารโค รงการดังกล่าว และ
ขอความร่วมมือสภาวิศวกร สภาสถาปนิก ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนิน
โครงการ
สบจ.สป./
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ) เน้นย้าให้ สบจ.สป. ตรวจสอบ
ตภ.มท.
ประเด็นของการติดตั้งป้ายโดยให้ดาเนินการตามระเบียบที่กาหนดเพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหา รวมทั้งการรายงานผลการดาเนินงานโครงการในระบบPadme และให้ ตภ.มท.
เข้ามาร่วมเป็นหน่วยตรวจสอบแนะนาการดาเนินงาน
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
สบจ.สป.
๑) ให้ สบจ.สป. แจ้งหนังสือสั่งการ ให้เพื่อทบทวนแนวปฏิบัติ ในการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจา ปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ และ
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและดาเนินการได้อย่างถูกต้องรัดกุม
และกากับดูแลการบริหารโครงการให้ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒) ให้ ผต.มท. ลงไปดูเกี่ยวกับการทุจริตในพื้นที่ โดยให้ สบจ.สป. จัดเตรียมข้ อมูล ผต.มท./สตร.สป./
สบจ.สป.
ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการตรวจติดตาม
๒.๓ การจัดทาแผนพัฒนาภาคผู้อานวยการสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวั. (นางสาวสิ
ด สป ริมา วัฒโน
)
สบจ.สป.
ภายใต้แผนงานบูรณาการ นาเสนอแผนงาน /โครงการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยได้มีการ จัดการประชุม workshop เพื่อ พิจารณาแผนงานโครงการ ซึ่งทาให้เห็น
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ อัตลักษณ์การพัฒนาในแต่ละภาคที่ชัดเจน รวมทั้งได้กลุ่มโครงการที่สอดรับหรือเชื่อมโยง
ภายในประเทศ ประจาปี สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในลักษณะการเชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่า ดังนี้
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) ภาคเหนือ การพัฒนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจมูลค่าสูง
๒) ภาคอีสาน การพัฒนาเพื่อหลุดพ้นความยากจนไปสู่การพึ่งตนเอง
๓) ภาคกลาง การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔) ภาคตะวันออก การพัฒนาฐานเศรษฐกิจชั้นนา เมืองผลไม้เมืองร้อน และแหล่ง
ท่องเที่ยวนานาชาติ
๕) ภาคใต้ เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
๖) ภาคใต้ชายแดน การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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ประเด็น

รายละเอียด
-

๒.๔ การเตรียมความ
พร้อมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า

ทั้งนี้ จังหวั ดจะต้องจัดทารายละเอียดคาของบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อเสนอสานักงบประมาณภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
และนาร่างแผนพัฒนาภาคเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ(รอง นรม. ดร. สมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานฯ
) ในห้วงวันที่๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
(นรม. เป็นประธานฯ)
ในห้วงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทาแผนภาค
ซึง่ ดาเนินการภายใต้การชี้นาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยใช้ตัวแบบ
NEXT 2030 ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการสร้างอัตลักษณ์ให้เห็นภาพความเชื่อมโยง
การพัฒนาในอนาคต
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ สบจ.สป. ปรับรูปแบบการนาเสนอให้ชัดเจน โดยนาเสนอ ในจุดเน้นสาคัญของ
แต่ละภาค เพื่อนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ) นาเสนอ
กรอบแนวทางการดาเนินงาน เพื่อให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบเป้าหม าย
และการจัดสรรงบประมาณ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ
โดยได้มหี นังสือแจ้งไปยังจังหวัดเพื่อดาเนินการแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) วันที่ ๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ แจ้งไป ๙ จังหวัดภาคเหนือ และ (๒) วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งไปยัง
๕๖ จังหวัด
รองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายกอบชัย บุญอรณะ) นาเสนอ
แผนการเตรียมการป้องกันไฟป่าหมอกควัน โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
๑) สภาพปัญหาไฟป่าภาคเหนือ เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องของภูมิประเทศ
โดยทั่วไปมีอาชีพหาของป่าล่าสัตว์ การเผาวั สดุการเกษตร และในช่วงเดือนธันวาคม
ถึงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีลักษณะของสภาพอากาศที่แห้งและนิ่ง เนื่องจากความ
กดอากาศสูงจากจีนทาให้ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาแขวนลอยอยู่ในอากาศ ทาให้
ไม่สามารถกระจายขึ้นไปด้านบน จึงทาให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้น
๒) นโยบายแนวทางการปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที๓๑
่ มกราคม ๒๕๖๐
เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ โดยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไท
ย และกระทรวงกลาโหม
ตามกรอบแนวคิด(๑) เน้นกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน(๒) เน้นการ
ป้องกันก่อนเกิดเหตุเพื่อไม่ให้เกิดการเผาหรือลุกลามของไฟจนยากต่อการควบคุม และ
การบัง คับ ใช้กฎหมาย ในพื้น ที่วิกฤต โดยมี กองบัญชาการป้องกันสาธารณภัยแห่งชาติ
และศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือเป็นกลไกในการ
ดาเนินงาน
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สบจ.สป.

สบจ.สป.
ปภ.

ประเด็น

รายละเอียด
- แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกอบด้วย ๑๑ มาตรการ คือ (๑) ใช้ระบบ Single Command ในการบริหารจัดการ
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บูรณาการหลัก และนายอาเภอ เป็น ผู้จัดการเชิงพื้นที่
(๒) บูรณาการข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์ (๓) จัดการเชื้อเพลิงและบริหารจัดการ
พื้นที่เสี่ยงเพื่อลดการเผา (๔) ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงวิกฤต โดยกาหนดระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน (๕) ระดมสรรพกาลังทุกหน่วยงาน
ในการเฝ้าระวัง (๖) สนับสนุน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก และลดการเผา
เศษวัสดุภาคการเกษตร (๗) ส่งเสริมกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
(๘) ประชาสัมพันธ์ เชิง รุกให้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเป้าหมาย (๙) ลดฝุ่นละออง
และบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพ (๑๐) ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคอาเซียน
ปลอดหมอกควัน และ (๑๑) มาตรการระยะยาวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนืออย่างยั่งยืน
- มาตรการเชิงบริหารจัดการ ประกอบด้วย (๑) มาตรการบริหารจัดการ โดยการ
แบ่งพื้นที่ และผู้รับผิดชอบ จัดสรรทรัพยากร และจัดระบบสื่อสารในการแก้ไขปัญหา
เชิงพื้นที่ (๒) มาตรการสร้างความตระหนัก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ (๓) มาตรการ
ลดปริม าณเชื้อเพลิง โดยการจัดทาแนวกันไฟ ควบคุมการเผา รวมทั้งส่งเสริมการใช้
สารชีวภาพในการย่อยสลาย และ (๔) มาตรการประชารัฐ โดยบูรณาการการมีส่วนร่วม
กับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ปภ. ได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดส่งรถบรรทุกน้า รถดับเพลิง
รวมทั้งกาลังพล เพื่อสนับสนุนการดาเนินานในพื
ง ้นที่เพื่อลดปัญหาหมอกควันโดยเฉพาะ
ในเขตโรงพยาบาล ชุมชน และการท่าอากาศยานต่างๆ
๓) ผลการดาเนินงาน แยกเป็น (๑) ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ โดยส่วนใหญ่ได้มี
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จัดทาแผนปฏิบัติการฯ มีการบูรณาการการทางาน
โดยใช้รูปแบบประชารัฐ รวมทังด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (๒) ในพื้นที่ ๕๖ จังหวัด
โดยส่วนใหญ่ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ แล้ว ยังคงเหลือบางจังหวัดที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ ซึ่งจะได้เร่งรัดต่อไป ในส่วนของ สถานการณ์ไฟ ป่าหมอกควันในปัจจุบัน
ยังไม่พบสถานการณ์รุนแรงและปัญหาที่ทาให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ สภาพอากาศ
ทั่วไปอยู่ใน ระดับ ดีและระดับ ปานกลาง ทัศ นวิสัยของการจราจรทั้งทางบกและทาง
อากาศอยู่ในสภาพปกติ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ) ให้คาแนะนา ว่า ในพื้นที่
๙ จังหวัดภาคเหนือควรจะเสนอแผนงาน/โครงการที่จะเสนอขอรับการจัดรสรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนตาม
แผนการปฏิบัติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ตาม ๓ มาตรการเชิงพื้นที่
๔ มาตรการบริหารจัดการ
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ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) ให้ ปภ. นาเสนอแผนเตรียมการก่อนเกิดเหตุ มาตรการป้องกัน มาตรการในการ
เยียวยา และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
ดาเนินการ โดยนาหลักเกณฑ์ตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นตัวตั้ง
เพื่อนาเสนอรัฐมนต รีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในที่ประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
๒) ให้ ปภ . นาข้อเสนอของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไปดาเนินการเพื่อ
ให้
๙ จังหวัดภาคเหนือ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันได้อย่างยั่งยืน
๒.๕ การดาเนินการฟื้นฟู อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) นาเสนอผลการ
และเยียวยาหลังประกาศ ดาเนินการฟื้นฟูและเยียวยาหลังป ระกาศลดระดับการจัดการสาธารณภัย กรณี
ลดระดับการจัดการ
อุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากระดับ ๓ เป็นระดับ ๒ ประกอบด้วย
สาธารณภัย กรณีอุทกภัย
๑) ความเสียหายด้านที่พักอาศัย จานวนทั้งสิ้น ๑๑,๘๑๘ หลัง แยกเป็น เสียหาย
ภาคใต้และจังหวัด
ทั้งหลัง จานวน ๓๑๔ หลัง และเสียหายบางส่วน จานวน ๑๑,๕๐๔ หลัง ปัจจุบัน ได้
ประจวบคีรีขันธ์ จาก
เข้าสู่กระบวนการซ่อม แล้ว จานวน ๘,๗๒๖ หลัง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๔ ซึ่งจะมีทีม
ระดับ ๓ เป็นระดับ ๒
จากทหาร ตารวจ อปท . และทีมประ ชารัฐตาบล (ฝ่ายปกครอง อาชีวะ และ กศน .)
เป็น หน่วยงานรับผิดชอบในการซ่อม สร้าง ที่อยู่อาศัย และ ในส่วนที่เหลืออีก จานวน
๓,๐๙๒ หลัง อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยบ้านเรือนทุกหลังที่ได้รับความเสียหายจะได้รับ
ความช่วยเหลือ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ แบ่งการช่วยเหลือ
เป็น ๒ รูปแบบ คือ (๑) กรณีสร้างให้ใหม่ ส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณจากกองทุนของสานัก
นายกรัฐมนตรี และ (๒) กรณีซ่อมแซม จะใช้งบประมาณของ อปท
. เงินบริจาคของจังหวัด
เงินทดรองราชการและงบประมาณของสานักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ กรณีที่อยู่อาศัยของ
เกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนหรือเขตหวงข้าม ซึ่งไม่สามารถใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้าง ได้นั้นจะดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการจ่ายชดเชยในลักษณะของ
ตัวเงินต่อไป
๒) ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ พบปัญหาเกี่ยวกับ การชดเชย ตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะต้องได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดเสียหายโดยชัดเจน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะดาเนินการ จ่ายเงิน ชดเชย
ให้เกษตรกรทันที คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที๓๐
่ เมษายน ๒๕๖๐
๓) การให้ ความช่วยเหลือด้านชีวิต ซึง่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระราชดาริเกี่ยวกับกรณีผู้เสียชีวิ ตที่ มีบุตรเป็นกาพร้า
โดยสารวจแล้วมีจานวนทั้งสิ้น ๒๗ ราย อยู่ในระบบการศึกษา จานวน๑๙ ราย และเป็น
ทายาทของผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในระบบการ ศึกษาแต่มี ความยากจน จานวน ๘ ราย
ซึ่งจะได้ดาเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ/พช./จั
ษย์ งหวัด
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เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ปภ. จะได้ จัดทาสรุป รายงานเพื่อ ทูลเกล้าฯ ถวาย
ผ่านองคมนตรี และนาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ ปภ. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างบ้านเรือนที่ได้รับ
ความเสียหายทั้งหลังตามหลัก เกณฑ์การคัดเลือกแบบบ้าน ที่กาหนด เพื่อนาเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในที่ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ต่อไป
๒.๖ ความคืบหน้าและ
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล ) รายงานความ
ปัญหาการกาจัดผักตบชวา คืบหน้าการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็น ๒ มาตรการ คือ
๑) มาตรการในการกาจัด(เก็บใหญ่) โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป้าหมาย ๖,๒๐๕,๓๕๕ ตัน ผลการดาเนิน งาน ณ ปัจจุบัน
กาจัดผักตบชวาจานวนทั้งสิ้น ๔,๘๑๑,๕๐๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๔ ซึง่ ดาเนินการ
ได้เร็วกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ และเมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ คาดว่าจะ
สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายหรือมากกว่าเป้าหมายที่กาหนด
๒) มาตรการในการป้องกัน (เก็บเล็ก) ซึง่ เป็นการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน
การเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของผักตบชวาโดยจะดาเนินการหลังจากมาตรการเก็บใหญ่
ได้แล้วเสร็จ โดยพบปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ในแต่ละ อปท . ไม่มีความพร้อมในการ
ดาเนินการ อุปกร ณ์ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ยผ . ได้จัดทาหลักเกณฑ์และข้อกาหนดในการ
จัด ซื้อเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ (แบบหางสั้น ) สาหรับ อปท. ที่มีแหล่งน้า จานวน
แห่งละ ๑ ลา เพื่อใช้ในการจัดเก็บผักตบชวาหรือการดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้า
ที่มีขยะหรือวัชพืช โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีบง ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
ผ่านช่องทางการ เสนอขอรับการจัดสรร งบประมาณของจังหวัด ซึ่ง ยผ . จะได้แจ้ง
หลักเกณฑ์และแนวทางให้จังหวัดทราบในลาดับต่อไป
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(นายชยพล ธิติศักดิ)์ ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่มีการเสนอข่าว
เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการกาจัดผักตบชวาจานวนมาก โดยเป็นการอ้างอิงตัวเลข
หน่วยงานอื่นซึ่งเป็นลักษณะของการจ้างเหมาดาเนินการ ที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
ขณะทีก่ ารดาเนินการกาจัดผักตบชวาของ ยผ. จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ ๒๕ บาท/ตัน ซึ่งไม่ได้เป็นวงเงินที่ สูง ตามที่ได้มี
การเสนอข่าว
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ ยผ. จัดทาข้อมูลการแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยจาแนกให้ชัดเจน คือ(๑) จานวน
ผักตบชวาทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศโดยจาแนกพื้นที่ให้ชัดเจน (๒) มาตรการในการ
แก้ไขปัญหา (๓) พื้นที่ดาเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ (๔) ผลการดาเนินงาน
เพื่อเป็นข้อมูลนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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๒.๗ การจัดงานพระราชพิธี ผู้อานวยการกองกลาง สป. (นางสาวมยุรี เพ็ชร์พนมพร) นาเรีย นที่ประชุม เกี่ยวกับ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ/คณะกรรมการฝ่ายจัดงานพระราชพิธีฯ จานวน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร๘ คณะ ที่ลงนามแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ กก.สป. จัดทาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห าภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนาเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑) อานาจหน้าที่ของ ๘ องค์กรหลักที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
การจัดงานพระราชพิธีฯ
๒) การมอบหมายภารกิจของแต่ละองค์กร เพื่อให้ มท. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓) การเตรียมก ารของ มท . และข้อสั่งการที่มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อดาเนินการ
๔) การดาเนินการในระยะต่อไป
๒.๘ บทบาทของ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป
. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) นาเรียนที่ประชุมว่า
กระทรวงมหาดไทยกับ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีคาสั่งที่ ๒๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง
ภารกิจของคณะ
“แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเท
ศ ยุทธศาสตร์ชาติ
กรรมการบริหารราชการ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย ” โดยมี ปมท. เป็นประธาน
กรรมการ รอง ปมท . ทุกท่าน เป็นรองประธาน อธิบดีทุกกรมและหัวหน้าหน่วยงาน
แผ่นดินตามกรอบ
รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานในสังกัด มท. เป็นกรรมการ และให้ ผอ.สดร.สป. เป็นกรรมการ
การปฏิรูปประเทศ
และเลขานุการ มี ผอ.สนผ.สป. และ ผอ.สบจ.สป. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
การสร้างความสามัคคี
๑) ให้ สนผ.สป. จัดทาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ปรองดอง (ป.ย.ป.)
ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” เพื่อนาเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ทั้ง ๔ คณะ และ
โครงสร้างอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๒) รมว.มท./ปมท./ผู้แทน มท. ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ ในคณะใด
และทาหน้าที่ใด
(๓) บทบาทของ มท. ในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
(๔) การเตรียมการของ มท . และข้อสั่งการที่มอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ
(๕) การดาเนินการในระยะต่อไป
๒) ให้ สนผ.สป. และ สกม.สป. ดูเรื่องโครงสร้างของคณะกรรมการ ป .ย.ป. และ
อานาจหน้าที่ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยให้ชัดเจนและครบถ้วน
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สกม.สป.
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รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
มอบหมายให้ สถ. และ สดร.สป. เร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอานาจ
สถ./
การปกครองส่วนท้องถิ่น
สดร.สป.
๒.๙ การรายงาน
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
สถานการณ์และข่าวสาร
มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์ ) ดูเกี่ยวกับ อานาจหน้าที่ รอง ปมท.(ม)/
สาคัญที่มีผลกระทบ
และบทบาทในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้ อยของกระทรวงมหาดไทย บทบาท
ทปษ.ฝ่าย
ต่อบทบาทของ
และอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอ ทั้งในทางกฎหมายและในฐานะ ความมั่นคง/
กระทรวงมหาดไทย
ผู้รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงานของ
ปค.
ในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
๓.๑ การเตรียมแผนงาน / ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
โครงการตามแผนพัฒนาภาค ให้ ยผ . จัดเตรียมแผนงาน /โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง (งบ Function)
ยผ.
ภายใต้แผนงานบูรณาการ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมา ณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ตามแผนพัฒนาภาค โดยพิจารณาในภาพรวมว่าในแต่ละภาคยังขาดในส่วนใด และ ให้
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดศักยภาพและมีความโดดเด่น
ภายในประเทศ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการหลักที่ สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มีความเห็นว่า กระทรวงมหาดไทยควรดาเนินการ โดยให้จัดทาแผนงาน /โครงการ
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๑) ด้านการพัฒนาเมือง
- ให้ ยผ. จัดทาแผนการพัฒนาเมืองหลัเกพื่อกระจายความเจริญลงไปใน
ส่วนภูมิภาค
ยผ./
ให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยมีตัวชี้วัดใน ๔ ประเด็นหลัก คือ(๑) ความปลอดภัย(๒) พื้นที่สีเขียว ทุกหน่วยงาน
(๓) ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค และ(๔) การจัดการขยะและการประหยัดพลังงาน
ซึ่งกาหนดให้ดาเนินการในทุกภาค เช่น โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างให้เป็นหลอด
LED ทั้งหมด และแผนงานในการดาเนินการศึกษาออกแบบและวางแผนพัฒนาเมือง
- ให้ ปภ. และ สถ. จัดทาแผนงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์
ปภ./สถ.
ดับเพลิงบริเวณอาคารสูงและการติดตั้งกล้อง CCTV รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการ
ขยะสะสม
- ให้ กฟภ./กปภ. จัดทาแผนงานสนับสนุนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและประปา
กฟภ./กปภ.
๒) ด้านสังคม
- ให้ พช. จัดทาแผนงานเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของผู้ที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
พช.
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๓) สนับสนุนการพัฒนาระบบไฟฟ้า/ประปาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการแก้ไข กฟภ./กปภ.
ปัญหาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็น Mega Project เช่น ระบบ
จัดการน้าที่จังหวัดภูเก็ต และการแก้ไขปัญหาน้าที่จังหวัดสงขลา เป็นต้น โดยให้
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. จัดทาแผนงานเพื่อดำเนินการสนับสนุนดังกล่าว
ปค.
๔) ให้ ปค. ดาเนินการเกี่ยวกับ การออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E – Border Pass)
ทด.
๕) ให้ ทด. พิจารณาในเรื่องของการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (นส.๓)
ให้เป็นการออกโฉนดที่ดิน
อธิบดีกรมที่ดิน (นายประทีป กีรติเรขา ) นาเสนอแผนงาน โครงข่ายงานรังวัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ตามโครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วย
วิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบด าวเทียม ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
จานวน ๓๘ ล้านแปลง ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด โดยใน ๒๕๖๐ ดาเนินแล้วในพื้นที่ ๓ จังหวัด
(จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และ
ปทุมธานี รวมทั้งพื้นทีอุ่ ทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี)
และในปี ๒๕๖๑ จะขยายพื้นที่ออกไปอีก๑๕ จังหวัด และ ทด. จะได้ดาเนินการลงค่าพิกัด
ในพื้นทีเ่ มืองต้นแบบเป็นอันดับแรกต่อไป
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก ) นาเสนอความคืบการ
สตร.สป./
ดาเนินงาน โดย สานักนโยบายและแผน สป . ได้จัดทาแบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่ม
สนผ.สป./
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๑๗ เรื่อง และส่งสานักตรวจ
ศสส.สป.
ราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป . ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในไตรมาสที่ ๑
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
รวบรวมผลการตรวจติดตามฯ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป . เพื่อ
ออกแบบระบบ การประมวลผล ในลักษณะระบบไฟจราจร สาหรั บการกากับ และ
ควบคุมการทางาน โดยจะได้ นาเสนอผลการดาเนินงานไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อนา
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 25๖๐
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