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ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ ๑ ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีภารกิจงานเข้ามาเป็นจานวนมาก ทั้งในส่วนของ ทุกหน่วยงาน
Agenda Function และ Area ขอให้ รอง ปมท./อธิบดี/ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท./ผอ.สานักและกองในสังกัด สป. จัดระบบการทางานโดยให้มีความรอบรู้
ในงานของตนเอง
๒) ให้ ตภ.มท. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการทักท้วงของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตภ.มท./
(ส.ต.ง.) ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา โดยจาแนกเป็น (๑) ข้อทักท้วงเกี่ยวกับส่วนราชการระดับกรม
สกม.สป.
และ สป.มท. (๒) ข้อทักท้วงเกี่ยวกับ ผวจ./นอภ./อปท. และ (๓) ข้อทักท้วงในเรื่องที่
มีเข้ามาเป็นประจา เพื่อจัดทาหนังสือสั่งการให้อธิบดี/ผวจ./นอภ./อปท. มีความรอบคอบ
และระมัดระวัง และให้ สกม.สป. ศึกษาข้อมูลในประเด็นที่ ส.ต.ง. ทักท้วงตามมาตรา ๔๔
เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันว่า ผวจ. ดาเนินการถูกต้อง หรือหากมีความผิดตามข้อทักท้วง
จะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป
๓) การรายงานผลการปฏิบัติราชการในที่ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ทุกหน่วยงาน
ขอให้ ทุกหน่ วยงานจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง ทั้งที่อยู่ใน
ความสนใจของ รมว.มท. และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. โดยขอให้ รอง ปมท./อธิบดี/
ผู้ว่าการ/ผอ.หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท. เข้าชี้แจงด้วยตนเอง ยกเว้นกรณี
มีการประชุมสาคัญ หรือเจ็บป่วย
๔) การเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ ให้ทุกหน่วยงานสรุปสาระสาคัญให้กระชับ ทุกหน่วยงาน/
ได้ใจความสาคัญ และเข้าใจง่าย คือ เมื่อใด/ใคร/ทาอะไร/ทาที่ ไหน/ทาอย่างไร/
สดร.สป.
ผลที่ได้รับ โดยนาเสนอเป็นขั้นตอนให้เห็นภาพชัดเจน ตัวอย่างเช่น กรณีรายงานผล
การปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ให้ระบุชื่อโครงการ/ใครสั่งให้ดาเนินการ (ตามมติ ครม./
มท. ฯลฯ) /พื้นที่ดาเนินการ/ผลการดาเนินงาน แยกเป็น ผลการเบิกจ่ายและผลสาเร็จ/
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และให้ สดร.สป. จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดทารายงานที่ถูกต้อง โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้รับทราบ
โดยทั่วกัน
๕) มอบผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา) กากับดูแล
ผช.ปมท.
การบันทึกผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ (นางสุกานดาฯ)/
ภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลุ่มจังหวัด) ในระบบ Padme
สบจ.สป.
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ประเด็น

รายละเอียด

๖) มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ควบคุมดูแลให้ สถ.
จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่ น ว่าปัจจุบัน สถ. ได้
ดาเนินการในเรื่องการกาหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และมีขั้น ตอน
การดาเนินงานอย่างไร ให้สรุปนาเรียน รมว.มท. เพื่อโปรดทราบต่อไป
๗) การรั บฟั งความคิ ดเห็ นของคณะกรรมการบริห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
โดยมอบหมายผู้ แทนเพื่ อเข้าร่วมการประชุ มในการพิ จารณากลั่ นกรองเรื่องเสนอ ป.ย.ป.
จ านวน ๔ คณะ คื อ (๑) คณะกรรมการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
(๒) คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ (๓) คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ
และ (๔) คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ทั้งนี้ ให้มอบหมาย
เจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการแต่ล ะคณะเข้าร่วมรับฟัง ประเด็น ข้อสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกับ มท. และข้อสั่งการที่ให้ ผวจ. ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
๒.๑ ความก้าวหน้าการ ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการตามข้อสั่งการ
รมว.มท. มีข้อสั่งการให้ขับเคลื่อนงานสาคัญโดยกาหนดเป็นวาระมหาดไทย ในเรื่อง
ของรัฐมนตรีว่าการ
(๑) การแก้ไขปัญหายาเสพติด (๒) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และ (๓) การบริหาร
กระทรวงมหาดไทย
จัดการขยะ โดยในแต่ละเรื่องให้มีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ประชาชนรู้ว่า
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ เป็นผลงานของ มท.
๒๕๖๐
๑) มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์) และ ปค. เรื่องระบบ
๒.๑.๑ การขับเคลื่อน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ และการกาหนดแผนการดาเนิน งานในการ
งานสาคัญให้เป็นวาระ
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาดไทย
๒) มอบรองปลั ดกระทรวงมหาดไทย (นายสุ ทธิพ งษ์ จุล เจริญ ) และ สถ. เรื่อง
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้รับผิดชอบหรือไม่อย่างไร อปท. จะต้อง
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร รวมถึงการกาหนดแนวทางการจัดการของ อปท.
โดยให้ สถ. เตรียมจัดทาคู่มือการดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ อปท. ต่อไป
๒.๑.๒ เรื่องเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้าข้อสั่งการของ รมว.มท. ซึ่งให้ กทม. เร่งรัดดาเนินการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อขอ
ปรับ แผนปฏิบั ติการคลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี ทั้งในเรื่องของงบประมาณ
ความเห็นชอบ
ดาเนินการ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
จัดการโครงการแก้ไขปัญหาน้าเสียคลองแสนแสบ โดยให้ มท. หารือร่วมกับ กทม./
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม/กระทรวงคมนาคม/กระทรวงอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ ครม.
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รอง ปมท.(ถ)/
สถ.

รอง ปมท.(ม)/
รอง ปมท.(บ)/
ทปษ.
(นายสุวิทย์ฯ)/
ผช.ปมท.
(นางสุกานดาฯ)/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รอง ปมท.(ม)/
ปค.
รอง ปมท.(ถ)/
สถ./

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป. (นายทรงกลด สว่างวงศ์) ชี้แจงเพิ่มเติม
สนผ.สป.
ว่า สศช. (สานักวิเคราะห์โ ครงการลงทุนภาครัฐ) จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในวันที่
๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อหารือเรื่องแนวทางดาเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) แจ้งว่า รมว.มท. ได้เชิญ กทม.
เข้าชี้แจงประเด็นการปรับแผนปฏิบัติการฯ โดยตรง
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบรองปลั ดกระทรวงมหาดไทย (นายสุ ทธิพ งษ์ จุล เจริญ ) กากับติ ดตามการ รอง ปมท.(ถ)/
ดาเนินงาน และให้ สนผ.สป. เป็นหน่วยประสานงาน
สนผ.สป.
๒.๑.๓ เรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ
ความก้าวหน้า
(๑) การแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน
การฟื้นฟูเยียวยา กรณี
อุทกภัยภาคใต้ และ
การแก้ปัญหาภัยแล้ง
(๒) การบูรณาการ
ฐานข้อมูลของประชาชน
(Linkage Center) และ
การปรับปรุงบริการภาครัฐ

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายกอบชัย บุญอรณะ) ชี้แจงลาดับ
การเสนอเรื่องของ ปภ. เพื่อ ครม. ทราบ ดังนี้
วันทีเ่ สนอ ครม.
เรื่อง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
การฟื้นฟูเยียวยา กรณีอุทกภัยภาคใต้
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) ให้ ปภ. นาเรื่องเสนอ ครม. เพื่อทราบตาม Timeline ที่กาหนด
๒) ให้ ปค. รายงานความก้าวหน้ าการดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของประชาชน
ตามกระบวนงาน นาเสนอ ครม. เพื่อโปรดทราบ โดยเสนอว่า มท. ได้ทาอะไรแล้ว
สาเหตุที่ยั งไม่ส ามารถให้ บ ริการได้ครอบคลุ มทุ กหน่ว ยงาน และปั ญ หาอุปสรรคที่
ส่วนราชการยังไม่พร้อมให้บริการ เพื่อ นรม. จะได้พิจารณาสั่งการต่อไป

๒.๒ การกาหนดแผนและ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก) แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับข้อสั่งการ
ของ รมว.มท. เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ใน ๕ ประเด็น คือ
แนวทางแก้ไขปัญหา
๑) ความคืบ หน้ าการแก้ ไขปั ญ หาในหมู่บ้ านที่ไม่ มีน้ าประปาอุ ป โภค - บริโภค
ภัยแล้ง
จานวน ๘๘๑ แห่ง ปัจจุบัน ได้แก้ไขปัญ หาไปแล้ว อย่างไร พื้นที่ใดที่ได้รับการแก้ไข
และพื้นที่ใดยังไม่ได้รับการแก้ไข
๒) ให้สารวจข้อมูลแหล่งน้าทุกประเภทในปี ๒๕๖๐ ทั้งในเรื่องของจานวน/พื้นที่/
ปริมาณน้า/ประชาชนได้รับประโยชน์
๓) การคาดการณ์ปัญหาภัยแล้งและผลกระทบในปี ๒๕๖๐
๔) ข้อมูลแหล่งน้ าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เสนอ ครม.
เพื่อดาเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จานวน ๗๐๐ แห่ง ว่ามีความซ้าซ้อนกับ หมู่บ้าน
จานวน ๘๘๑ แห่ง ของ มท. หรือไม่อย่างไร
๕) การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ และเพิ่มเติม
(งบกลุ่มจังหวัด) และงบแผนพัฒนาภาค ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
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การดาเนินการตามข้อสั่งการของ รมว.มท. ดังนี้
- การจัดซื้อถังน้า ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ตามโครงการสายธารพระบารมี ๗ รอบราชินี
๗๐ ปีครองราชย์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) นาเสนอเกี่ยวกับการจัดซื้อถังน้า
สนผ.สป.
ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ตามโครงการสายธารพระบารมีฯ โดยจะดาเนินการติดตั้งในพื้นที่
หมู่บ้าน จานวน ๘๘๑ แห่ง ที่ไม่มีน้าประปาหมู่บ้าน (สนผ.สป. เป็นหน่วยดาเนินการ)
ขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถจัดซื้อแล้วเสร็จ
ภายในเดือ นมี น าคม ๒๕๖๐ ในราคาถังละ ๘,๐๐๐ บาท พร้อมฐานตั้งเป็น โลหะ
ที่ออกแบบโดย ยผ. ทั้งนี้ ในส่วนของราคาและคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ ปภ.
ดาเนินการ
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายกอบชัย บุญอรณะ) ชี้แจงว่า
ปภ.
ถังน้าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร มี ๒ ประเภท คือ (๑) ถังน้าโพลิเมอร์หรือพลาสสติก และ
(๒) ถังน้าไฟเบอร์กลาส ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ราคาของถังน้าไฟเบอร์กลาส
ตามมาตรฐานของ มอก. ราคา ๑๓,๐๐๐ บาท แต่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ราคาลดลง
มาเหลือ ๘,๐๐๐ บาท ตามมาตรฐานราคากลางของสานักงบประมาณ
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) กรณีการจัดหาถังน้า ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ตามโครงการสายธารพระบารมีฯ ให้เน้น
สนผ.สป.
คุณภาพและราคาที่เป็ นไปตามมาตรฐาน มีหน่วยงานใดที่เป็นหน่วยตรวจรับ และ
(กปพ.)
ให้เร่งดาเนินการติดตั้งและส่งมอบในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
๒) มอบที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นายสุวิทย์ คาดี) ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการ
ทปษ.
จัดซื้อถังน้า ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดซื้อ (นายสุวิทย์ฯ)
ในราคา ๒๒,๐๐๐ บาท โดยให้ตรวจสอบว่าคุ ณภาพของถังน้าต่างกันกับที่ สนผ.สป.
ดาเนินการจัดซื้อหรือไม่
- ความคืบหน้าการแก้ไขปัญ หาในหมู่บ้านที่ไม่มีน้าประปาอุปโภค - บริโภค
จานวน ๘๘๑ แห่ง
นายนรภั ทร ปลอดทอง (ที่ป รึกษาด้า นการบริห ารงานจังหวัดแบบบู รณาการ)
ทปษ.
ชี้แจงว่า มท. ได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการตามโครงการบูรณาการ (นายนรภัทรฯ)
จัดการน้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมี ปภ. เป็นคณะกรรมการ ขณะนี้ได้รับรายงานจาก
๕๓ จังหวัด เกี่ยวกับข้อมูลหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง แยกเป็น (๑) ขาดแคลน
แหล่งน้าอุปโภค - บริโภคอย่างเดียว (๒) ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และ (๓) ขาดแคลน
ทั้งแหล่งน้าอุปโภค - บริโภคและการเกษตร
รองอธิ บ ดี ก รมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น (นายธนา ยั น ตรโกวิ ท ) รายงาน
สถ.
ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านที่ไม่มีน้าประปาอุปโภค - บริโภค จานวน
๘๘๑ แห่ง แบ่งเป็น
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๑) อปท. ดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว จานวน ๗๙๐ หมู่บ้าน แยกเป็น (๑) สร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน จานวน ๑๖๘ แห่ง (๒) ต่อท่อลาเลียงน้าจากแหล่งน้าใกล้เคียง
จานวน ๒๓๐ หมู่บ้าน (๓) จัดสร้างภาชนะกักเก็บน้ากลาง (Water Bank) ประจาหมู่บ้าน
จานวน ๓๑ หมู่บ้าน (๔) โอ่งขนาดยักษ์ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จานวน ๒๖๑ หมู่บ้าน และ
(๕) ขุดบ่อ ขุดสระ สร้างฝาย จานวน ๑๐๐ หมู่บ้าน
๒) หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน ๙๑ แห่ง
ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลแหล่งน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ ครม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ เพื่อดาเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เสนอให้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการข้อมูลภัยแล้ง เพียงชุดเดียว เพื่อมิให้เกิดความสับสนและซ้าซ้อน
โดยให้ ปภ. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยพล ธิติศักดิ์) ติดตามการสารวจพื้นที่ รอง ปมท.(ส)
ประสบปั ญ หาภัย แล้ งและการขาดแคลนน้าที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย ว่า มท.
ดาเนินการแก้ไขอย่างไรบ้าง และเหลือที่ยังไม่ได้แก้ไขจานวนเท่าใด พร้อมมอบหมาย
หน่วยงาน ดังนี้
ปภ.
- ให้ ปภ. สารวจพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
สถ.
- ให้ สถ. รายงานสถานะของหมู่บ้านที่ไม่มีน้าประปาอุปโภค - บริโภค จานวน
๘๘๑ แห่ง โดยสรุปความก้าวหน้าว่าได้ดาเนินการไปแล้วอย่างไร สามารถแก้ไขปัญหา
ได้แล้วจานวนกี่หมู่บ้าน และยังเหลืออีกจานวนกี่หมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ปค.
- ให้ ปค. สนับสนุนข้อมูลเชิงพื้นที่
ปภ.
๒) ให้มีคณะกรรมการเพื่อดาเนินการตามโครงการบูรณาการจัดการน้าเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง เพียงชุดเดียว โดยมอบให้ ปภ. เป็นหน่วยงานหลัก และให้นาข้อมูลของ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มาพิจารณาประกอบด้วย โดยให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลเพื่อดาเนินการต่อไป
๒.๓ การจัดงานพระราชพิธี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้าข้อสั่งการของ รมว.มท. เกี่ยวกับภาพรวมการจัดงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ในส่ ว นที่ เกี่ย วข้ องกั บ มท. ทั้ งในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิภ าค ซึ่งถือ เป็ น งานส าคั ญ
มหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยจะต้องรู้กระบวนการดาเนินการทั้งหมด
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) และ กก.สป. จัดทารายงาน รอง ปมท.(ถ)/
ความก้าวหน้ าการจั ดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
กก.สป./
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บริ เวณพื้ น ที่ ส นามหลวง และความคื บ หน้ า ทุกหน่วยงาน
การดาเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ นาเรียน รมว.มท. เพื่อโปรดทราบ และให้
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นาเข้าเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประจาทุกสัปดาห์ โดยนาเสนอในประเด็น ดังนี้
๑) ภาพรวมขั้ น ตอนพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพฯ เป็ น อย่ า งไร
และ มท. ได้ดาเนินการตามขั้นตอนนั้นไปอย่างไร
๒) ขั้น ตอนการก่อสร้างพระเมรุม าศเป็ นอย่างไร และได้ ดาเนิน การสร้างไปถึง
ขั้นตอนไหน รวมถึงขั้นตอนพิธีการอย่างอื่นๆ โดยให้ประสานงานกับกรมศิลปากร
๓) ขั้นตอนการเตรียมการในส่วนภูมิภาค โดยจะต้องรู้ทั้งกระบวนการดาเนินงาน
จัดเตรียม ได้แก่ (๑) วัด (๒) สถานที่ติดตั้งภาพพระบรมโกศ (๓) ดอกไม้จันทน์ (๔) การจัด
นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจ (๕) แนวทางดาเนินการหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ เช่น พระราชสรีรางคาร และพระบรมอัฐิ บรรจุไว้ที่ไหนและอย่างไร
และ (๕) เรื่องอื่นๆ ที่จาเป็นต่อพื้นที่
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณั ฐพงศ์ ศิริชนะ) ผู้ ช่วยปลัดกระทรวง รอง ปมท.(บ)/
มหาดไทย ทั้ง ๒ ท่าน และ กก.สป. จัดทาหนังสือสั่งการเพื่อแจ้งจังหวัดทราบเกี่ยวกับ
ผช.ปมท.
การจัดเตรียมการต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง รวมถึง นรม. และ รองนรม. ที่ได้ (นายสมคิดฯ
ลงพื้ น ที่จั งหวัดเพื่อตรวจติดตามการดาเนิน งาน ส าหรับ ให้ จังหวัด ใช้เป็ นแนวทาง และนางสุกานดาฯ)/
การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
กก.สป.
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบ กก.สป. จัดทาหนังสือสั่งการแจ้งจังหวัดสารวจ/ดูแลความสะอาดเรียบร้อย รอง ปมท.(บ)/
รอบบริเวณอนุสาวรีย์หรือพระราชานุสาวรีย์ของบูรพกษัตริย์ให้สมพระเกียรติ รวมทั้ง
กก.สป.
ให้ ผวจ. สั่งการไปยัง อปท. เพื่อดาเนินการในพื้นที่ด้วย
อธิบดีกรมที่ดิน (นายประทีป กีรติเรขา) นาเสนอการพัฒนาการให้บริการของ ทด. ดังนี้
๑) การบริการข้อมูลที่ดิน ผ่านทาง Website และ Smartphone และสานักงานที่ดิน
ทุ กแห่ ง ตั้ งแต่ วั นที่ ๑๖ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๐ ซึ่ งสามารถค้ นหาที่ ตั้ งแปลงที่ ดิ น ราคา
ประเมิน ประกาศและค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมภาษีอากร รวมถึงข้อมูล
การเดิ น ทางและเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ข องส านั ก งานที่ ดิ น ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาการ
ให้บริการไปสู่ประเทศไทย ๔.๐
๒) การให้ บ ริ ก ารประชาชนต่ า งส านั ก งานที่ ดิ น ด้ ว ยวิธีก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยเข้ าถึ งข้ อมู ลด้ วยเลขบั ตรประชาชน ๑๓ หลั ก ซึ่ งสามารถตรวจสอบหลั กทรั พย์
(โฉนดที่ดิน/น.ส.๓ก/น.ส.๓/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด) การประเมินราคาทุนทรัพย์ และ
การขอส าเนาเอกสารสิ ท ธิ์ ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ างปรั บ ปรุ งระบบและจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
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ทด.

ประเด็น

๓.๔ เรื่องอื่นๆ

รายละเอียด
๓) ความก้าวหน้าโครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบ
ดาวเทียม (RTK GNSS Network) โดยการปรับระบบการออกโฉนดด้วยการลงพิกัด
ดาวเทียมกากับ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ มีแผนดาเนินการในปี ๒๕๖๐
จานวน ๑๕ จังหวัด ในปี ๒๕๖๑ ดาเนินการเพิ่มอีก ๓๐ จังหวัด และจะดาเนินการได้
ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ในส่วนของคิวรังวัดที่ดินที่ยังค้างอยู่ ตั้งแต่เดือน
ตุ ลาคม ๒๕๕๙ จ านวนทั้ งสิ้ น ๑๓๗,๙๘๙ เรื่ อง ข้ อมู ล ณ เดื อนกุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๐
ดาเนินการแก้ไขแล้ว จานวน ๓๕,๐๐๐ เรื่อง
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ ทด. จัดทาข้อมูลนาเสนอที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อนาเสนอ รมว.มท. ในการ
ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยในครั้งต่อไป
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณั ฐพงศ์ ศิริชนะ) หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการ
มอบหมายการดาเนินตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) การมอบอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ กพร.สป. เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทาคาสั่งมอบอานาจของ รมว.มท. และ
ปมท. เพื่อให้ข้อมูลรวมอยู่ที่หน่วยงานเดียว โดยแต่ละหน่วยงานยังคงเป็นเจ้าของเรื่อง
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบ กพร.สป. ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมอบอานาจ
ในทุกเรื่อง รวมทั้งกรณีที่ ผวจ./นอภ. ต้องการให้มีการมอบอานาจเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างคล่องตัว
๒) การปรับบทบาทศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ให้ มท. ปรับบทบาทการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม กรณีมีเรื่องถวายฎีกาหรือ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความช่วยเหลือต่างๆ ให้ใช้บทบาทของ ผวจ. เป็นกลไกในการ
บาบัดทุกข์บารุงสุข โดยศูนย์ดารงธรรมจะต้องเพิ่มน้าหนักและให้ความสาคัญกับเรื่อง
ดังกล่าว เนื่องจากมีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าอยู่แล้ว
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบที่ ป รึ ก ษาด้ านความมั่ น คง (นายสุ วิท ย์ ค าดี ) ประสานแนวคิ ด ในการ
ดาเนินงานกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) รวมทั้งดาเนินการ
รวบรวมและสรุปเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัด ดาเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จ โดยจาแนกเป็นกรณี (๑) ไม่มีกฎหมายหรือ
อานาจหน้าที่ (๒) ไม่มีงบประมาณ (๓) ไม่มีบุคลากร และ (๔) เรื่องอื่นๆ เพื่อนาเสนอ
นรม. พิจารณาใช้มาตรา ๔๔
๓) การเสนอแผนงานโครงการเพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาเนื้องานและงบประมาณที่จะดาเนินการตามแผนงาน
โครงการปี ๒๕๖๑ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เนื่องจากสานักงบประมาณจะพิจารณาปรับลด
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทด.

กพร.สป.

ศดธ.มท.

ทปษ.
(นายสุวิทย์ฯ)

ทุกหน่วยงาน

ประเด็น

รายละเอียด
๔) การปรับบทบาทการดาเนินงานของส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ให้ปรับบทบาทการดาเนินงานของ ตภ.มท. เป็น Internal Audit มีหน้ าที่ในการ
ตรวจสอบเรื่องที่เป็นข้อร้องเรียนของ ผวจ. โดยการตั้งทีมเพื่อออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามที่ถูกร้องเรียน
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก) ศึกษาแนวทางการ
ดาเนินงานและนาเรียน ปมท. เพื่อพิจารณาต่อไป
๕) การตรวจติดตาม (Achievement Monitoring System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของผู้ว่าราชการจังหวัดตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ให้ สตร.สป. และ สนผ.สป. ประมวลผลพร้ อ มน าเสนอความก้ า วหน้ า
การดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ ผต.มท. ค้นพบจากการตรวจติดตามฯ
ไตรมาส ๑/๒๕๖๐ ให้ ปมท. ทราบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตภ.มท.

ผช.ปมท.
(นายสมคิดฯ)

สตร.สป/
สนผ.สป.

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม 25๖๐
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