การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิงานตามนโยบายรัฐบาล
และภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม ๓ ชัน้ ๑๑ อาคาร ๑
โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ประเด็น
กล่าวนา

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ทุกหน่วยงาน/
- กล่าวทักทายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และ ทุกจังหวัด
ผู้เข้ าร่วมประชุ ม โดยหากผู้ว่ าราชการจั งหวั ดได้ มีวาระเดิ นทางมายั ง
กรุ งเทพมหานครจะถื อเป็ นโอกาสที่ เหมาะสมที่ ได้ พบปะพู ดคุ ยกั บ
ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด และจั ด การประชุ มมอบนโยบายและแนวทาง
การปฏิบั ติงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิ จส าคั ญ เพื่ อขั บเคลื่ อน
การดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในระยะถัดไป
- ขอบคุ ณผู้ บริหาร และข้ าราชการของกระทรวงมหาดไทยที่ ได้
ร่วมกันปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสามารถส่งต่อแนวทางให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
บู รณาการงานในพื้ นที่ ทั้ งนี้ ปั จจุ บั นสั งคมความคาดหวั งผู้ ว่ าราชการ
จั ง หวั ด เป็ น ผู้ แ ก้ ไขปั ญ หาในพื้ น ที่ โดยมี นายอ าเภอเป็ น ขุ น ศึ กของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ขอแสดงความยิ นดีกั บผู้ ว่าราชการจั งหวั ด และผู้ ตรวจราชการ
ที่ได้ รับการแต่งตั้งใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
มีประวัติผลงานที่โดดเด่น โดยจะได้สานงานต่อและขับเคลื่อนงานใหม่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- กล่าวทักทายผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ผู้เข้าร่วมประชุม
- วันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน และ
ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งใหม่ ได้ มาพบปะกั น ขอให้ เป็ น
โอกาสในการแลกเปลี่ยน “องค์ ข้อมูล” เพื่อการทางานอย่ างต่ อเนื่อง
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ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ใช้คาว่า “องค์ข้อมูล” คือ สาระสาคัญและข้อมูลเฉพาะพื้นที่ สาหรับ
ปัญหาอุปสรรค เน้นพื้นที่เป็นสาคัญ (Area Based) ให้ยึดถือหลักการ
สร้างประโยชน์ ให้ แก่ ประชาชนเพื่อส่ งเสริ ม และสร้างพื้ นที่ ให้ มีความ
สมบู รณ์ ประชาชนมี ความรู้ รั กสามั คคี ทั้ งนี้ อาจมี ปั ญหาอุ ปสรรค
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดดารงตาแหน่งใหม่นั้น
ให้เริ่มจากการเรียนรู้สภาพพื้นที่ของจังหวัด เช่น ปัญหาอุปสรรค สิ่งที่
สามารถแก้ไขได้ทันทีให้ดาเนินการ หรือที่ต้องการขอรับการสนับสนุน
ให้รายงานมายังส่วนกลางเพื่อสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
โครงสร้าง
การบริหาร
ราชการแผ่นดิน

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ทุกหน่วยงาน/
- เน้นย้าการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นไปอย่างมี ทุกจังหวัด
ประสิทธิภาพทั้งงานในเชิงนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Agenda) งานตาม
ภารกิจ (Function) และงานในพื้นที่ (Area) ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการให้สอดคล้องฝ่ายบริหารผ่านกลไกคณะรัฐมนตรี และรัฐบาล
ตามลาดับ รวมถึงแผนในระดับต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กรอบการปฏิรู ป
ประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน เป็นต้น
กระทรวงมหาดไทยมีโครงสร้างการบริหารราชการ ในการกากับ/ดูแล
การปกครอง/บังคับบัญชา/ประเมินผลส่วนราชการในภูมิภาคและท้องที่
การกากับ/ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเน้นการบริหารราชการ
แผ่ นดิ นแบบบู รณาการในระดั บพื้ นที่ ซึ่ งผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดในฐานะ
ผู้บัญชาการพื้นที่แทนรัฐบาล (Area Manager) จะต้องบูรณาการทุกภาค
ส่ วนในพื้ นที่ ให้ ครบถ้ วน เน้ นการท างานเชิ งรุ ก เข้ าถึ งปั ญหา รอบรู้
รับผิดชอบภารกิจทั้งในเชิง Agenda Function และ Area Based เพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจทั้งท้องที่ ท้องถิ่น และมวลชนในพื้นที่ โดยต้องมี
การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอาเภอ (Achievement Monitoring System) อย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุมประเด็นที่สาคัญครบถ้วน
โดยยกตัวอย่าง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาน้าเสีย
การขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งต้องดาเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส
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ประเด็น
แผนทีน่ าทาง
(Roadmap)

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทุกหน่วยงาน/
บริบทของการเมื องไทยในปั จจุ บั นส่ งผลกระทบในทุ กด้ าน ทั้ งภาค ทุกจังหวัด
ประชาชน ภาครัฐ และด้านเศรษฐกิจเอง ไม่ว่าจะอย่างไรก็ยังคงเชื่อมั่นว่า
ประชาธิ ป ไตยเป็ น สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด หากมุ่ ง ตอบสนองให้ ป ระชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
รั ฐบาลได้ ขั บ เคลื่ อนการด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามแผนที่ น าทาง
(Roadmap) ทั้ง ๓ ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิด
ความปรองดอง ระยะที่สองเป็นการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เพื่อวางรากฐาน
และในระยะปัจจุบันคือระยะที่สามเป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
และเข้าสู่การเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้เข้าใจ
และเพื่อทาให้ประเทศชาติพัฒนาไปข้างหน้า
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในฐานะผู้นา หรือพ่อเมือง
ควรให้ความสาคัญการดาเนินการไปตามแผนที่นาทางของรัฐบาล เน้น
การสร้าง Integrity (ความซื่อสัตย์/ความมั่นคง/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว/
ความไม่แบ่งแยก) ให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริง
2. การดาเนินการในระดับคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ความสาคัญ
การกล่อมเกลาให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจในหลักการต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้
ประชาชนตระหนักถึงผล หากดาเนินการไม่เป็นไปตามแผน ควรพิจารณา
หาวิ ธี ก ารอย่ า งไรที่ จ ะท าให้ ค นทั้ ง ชาติ ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบอนาคตของ
ประเทศชาติร่วมกัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
การด าเนิ น การตามแผนที่ น าทาง ระยะที่ 3 พั ฒ นาเพื่ อ ให้ เกิ ด
ความยั่ งยื นและเข้ าสู่ การเลื อกตั้ งนั้ น ฝากให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ใช้
ประโยชน์กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านที่มี ทั้ง 75,032 หมู่บ้าน ควบคู่
กับกลไกของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่

ปค./พช./
ทุกจังหวัด

การบริหาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทุกหน่วยงาน
ราชการแผ่นดิน
1. โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีกระทรวง ทบวง กรม
ตามกรอบ
เป็ นกลไกในการบริ หารงานนั้ น ซึ่ งแต่ ละกระทรวงก็ จะมี โครงสร้ าง
การปฏิรปู ประเทศ การบริ หารงานตามกรอบกฎหมายที่ รั บผิ ดชอบ และบทบาทภารกิ จ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้าง
ความปรองดอง
(ป.ย.ป.)

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การใช้งบประมาณผ่านแผนงาน/โครงการ
2. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) จัดตั้งขึ้นเป็นกลไก
การบริ ห ารประเทศของรั ฐ บาล เพื่ อ ติ ด ตามและเร่ ง รั ด งานให้ กั บ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี PMDU เป็นหน่วยงานติดตาม
นาเสนอประเด็นต่อนายกรัฐมนตรี
3. โครงสร้าง ป.ย.ป. ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่
- คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
- คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ (ขณะนี้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ๑๑ คณะ) โดยคณะกรรมการฯ
ทั้ง ๑๑ คณะ รวมกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) อยู่
ระหว่างการจั ดทาแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายในกาหนด
๙๐ วัน (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)
- คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ (ขณะนี้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ โดยมี กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จ านวน
๑๒ คน)
- คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นการเตรียมการปฏิรูป
ประเทศ ดังนั้น ควรกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อดาเนินการ
ตามกรอบของการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกาหนด

แนวทางการ
ดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทุกหน่วยงาน/
1. ขับเคลื่อนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา ทุกจังหวัด
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 นโยบายรั ฐบาล เป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย 4.0 วาระการปฏิรูป และบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ขั บ เคลื่ อ นงานในฐานะผู้ บั ญ ชาการพื้ น ที่ แ ทนรั ฐบาล (Area
Manager) เน้นการทางานเชิงรุก เข้าถึงปัญหา
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ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓. รอบรู้ รับผิดชอบภารกิจทั้งในเชิง Agenda Function และ Area
๔. ใช้กลไกมหาดไทยขับเคลื่อนภารกิจ ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น มวลชนใน
พื้นที่
๕. ท างานร่ วมกั บทุ ก ภาคส่ วน ทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ประชาสังคมโดยกระทรวง ทบวง กรม ได้ดาเนินการจัดทา
ยุทธศาสตร์ แผนงานด้าน Function และ Area การคิดแผนงาน
โครงการต่างๆ นอกเหนือจากที่รัฐบาลกาหนดเพื่อให้งานดาเนินต่อไป
ทั้งนีใ้ ห้คานึงถึงมิติของพื้นที่เป็นสาคัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทยต้องขับเคลื่อน
ดาเนินการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค โดยมีรองปลัดกระทรวงกากับดูแล
ทั้ง 6 พื้นที่ ซึ่งสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.)
และสานักนโยบายและแผน (สนผ.) ต้องเพิ่มความเข้มข้นของการดาเนินงาน
ให้ มากขึ้ นเพื่ อให้ การขั บเคลื่ อนงานตามยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาภาค
ประสบผลสาเร็จ
2. เน้นย้าผูว้ ่าราชการทั้ง 76 จังหวัด ให้ความสาคัญเรื่องการกาหนด
ยุ ทธศาสตร์ของจั งหวั ด มากยิ่ งขึ้ น ทั้ งการบริ หารจั ดการ การควบคุ ม
การกากับติดตาม เนื่องจากหากมีการประเมินผลอาจไม่เห็นผลสัมฤทธิ์
ซึ่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเน้นย้านายอาเภอ
ในการเชื่อมโยงการจัดทาแผนระดับอาเภอให้สอดคล้องทั้งระดับ Micro
และ Macro เพื่อสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ และแปลงไปสูป่ ฏิบัตไิ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การปกป้องและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เชิดชูสถาบันหลัก 1. การเตรี ยมการจั ดงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ งพระบรมศพ
ของชาติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดดาเนินการเป็นไปตามกระบวนการทุกอย่าง ทั้งการสร้างพระเมรุมาศ
จ าลอง การเตรี ยมสถานที่ ถวายดอกไม้ จั นทน์ การปลู กต้ นดาวเรื อง
การเตรียมการอานวยความสะดวกประชาชนที่จะมาร่วมงาน และจิตอาสา
เฉพาะกิจ ซึ่งได้เตรียมงานในทุกส่วนแล้ว

สป. (กก.)/
ทุกจังหวัด
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1.1 การก่อสร้างพระเมรุมาศจาลอง คาดว่าสามารถดาเนินการแล้ว
เสร็จในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ตามกาหนด ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้มีการเริ่มดาเนินการก่อสร้างล่วงหน้า
เพื่ออานวยความสะดวก รองรับประชาชนในต่างจังหวัดที่มีความจงรัก
ภั กดี และสร้ างโอกาสให้ ประชาชนได้ มี ส่ วนร่ วมในพื้ นที่ ซึ่ งได้ ก าชั บ
การดาเนินการให้สมพระเกียรติ
1.2 การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เน้นย้าการส่งต่องาน
เนื่ องจากเป็ นห้ วงการเข้ ารั บต าแหน่ ง และโยกย้ ายสั บเปลี่ ยนพื้ นที่
ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ต้ องด าเนิ นการให้ เกิ ดความต่ อเนื่ อง เป็ นไปด้ วย
ความรอบคอบ และให้จัดทาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
1.3 โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี ฯลฯ ให้ติดตามและ
ดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก าชั บความละเอี ยดรอบคอบ ความถู กต้ องของการสะกดค า โดย
ยกตัวอย่างการเขียนคาว่า “ดอกไม้จันทน์” เพราะบางครั้งเขียนผิดเป็น
“ดอกไม้จันทร์” จึงควรระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น
2. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ประสานกรุงเทพมหานคร โดยนาตัวอย่างโครงการจิตอาสา ฯ ของ
กรุงเทพมหานคร ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นแนวทางการจัดกิจกรรม
ทั้ ง นี้ ควรก าหนดกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ด้ า นการศึ ก ษา อบรมคุ ณธรรม
จริยธรรม การรูห้ น้าที่ และการประพฤติตนเป็นคนดี

สป. (สนผ.)

3. การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น สป. (สนผ.)/พช.
วิถีชีวิต (Way of Life)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ต้ องเข้ าใจกรอบแนวคิ ดหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสาคัญการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mind
Set) โดยการกล่อมเกลาคนให้เป็นคนดี ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน
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และชุมชน โดยใช้กลไกของครูฝึกระดับอาเภอและตาบลไปขยายผลต่อ
๒. ขอบคุ ณกรมการพั ฒนาชุ มชนที่ ได้ ด าเนิ นการในปี งบประมาณ
ที่ผ่านมา ในการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ไปขยายผลได้เป็นอย่างดี ผ่านการฝึกสอน
หรือถ่ ายทอดความรู้ไปจนถึ งการน าไปปฏิ บั ติ ลงไปสู่ ชุ มชนเพื่ อ สร้ าง
การรับรู้ ความเข้าใจที่ประชาชนสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
3. ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ใช้ ก ลไกของกระทรวงมหาดไทยใน
การบูรณาการการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล
การสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. เป็นที่ทราบดีว่าประเทศมีความขัดแย้งเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแย้ง หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ในส่วนของโครงการจิตอาสาเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ เนื่องจากเป็นการที่คนมา
รวมกลุ่ มกั น ร่ วมมื อกั น และสามารถพู ดคุ ยและแสดงความคิ ดเห็ น
ในเรื่องต่าง ๆ ได้
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในสัญญาประชาคมความเห็นร่วม ฯ
๓. สร้างการรับรู้ การยอมรับ และยึดถือสัญญาประชาคมความเห็น
ร่วม ฯ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นายอาเภอ และ
ชุดวิทยากรจังหวัด โดยจัดอบรมให้ชุดวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
อาเภอ (ครู ก.) ทุกอาเภอ เพื่อไปอบรมสร้างความรอบรู้แก่ชุดวิทยากร
เศรษฐกิจพอเพียงระดับตาบล (ครู ข.) ทุกตาบล จากนั้นให้ชุดวิทยากรไป
ดาเนินการสร้างการรับรู้ในแต่ละหมู่บ้าน ระดับครัวเรือน และระดับบุคคล
ให้ทั่วถึงต่อไป

สป. (สนผ.)/
ปค./พช./
ทุกจังหวัด

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สป.
๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกัน (ศอ.ปส.มท.)/
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ให้กาหนดเป็นวาระสาคัญใน
ปค./
การแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดในทุ กมิ ติ ทั้ งการป้ องกั น ปราบปราม และ ทุกจังหวัด
บาบัดรักษา รวมทั้งกากับดูแลการดาเนินงานของนายอาเภอในฐานะ
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ผู้อานวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ
(ศอ.ปส.อ.)
๒. บู รณาการการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ภายใต้ กลไก
“ประชารัฐ” โดยเน้นการลด Demand side และ Supply side
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ กระทรวงมหาดไทยให้ ความส าคั ญ การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติด และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
การแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าว
การค้ามนุษย์ และ
การทาประมง
ผิดกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปค./
1. เน้นย้าเรื่องการค้ามนุษย์และเรื่องยาเสพติด ให้ถือเป็นวาระสาคัญ สป. (สนผ.)/
ของกระทรวงมหาดไทย และจั งหวั ด ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ควรก าชั บ 13 จังหวัด
การปฏิ บั ติ ผ่ านช่ องทางต่ าง ๆ เช่ น การประชุ มกรมการจั งหวั ด/เวที กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการ ร่วมภาครั ฐและเอกชนเพื่ อแก้ ไขปั ญหาทางเศรษฐกิ จ
(กรอ.)/การประชุมกับผู้ประกอบการ ดูแลสอดส่อง หากเกิดปัญหาในพื้นที่
ต้องรีบดาเนินการแก้ไขทันที
2. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว มีหน่วยงานหลักที่ดาเนินการ
โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานสนับสนุนตามขั้นตอนต่างๆ
3. การกาหนดเขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว ให้ 13 จังหวัดรายงาน
สถานที่ที่กาหนดเป็นเขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพืน้ ที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จชต.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สป. (สนผ.)/
1. น้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็น ปค./พช./สถ./
แนวทางในการดาเนินงาน โดยให้ความสาคัญกับงานด้านการพัฒนาควบคู่ ทด./จชต.
ไปกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2. กาชับนายอาเภอในฐานะผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการอาเภอ
(ศปก.อ.) ทั้ง ๓๗ อาเภอ และ อปท. 111 แห่ง เสริมสร้างบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ รอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
ศอ.บต. ตารวจ ทหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สป. (สตร.)/
ให้ ผู้ว่ าราชการจัง หวั ดก ากับ การปฏิบั ติ งานของศูน ย์ ดารงธรรม ปค./ทุกจังหวัด
ให้สามารถตอบสนองการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยจะต้องกาหนดระบบการติดตาม และสามารถแจ้งความคืบหน้า
ให้กับประชาชนได้ ทั้งนี้ หากเรื่องใดมีความสาคัญผู้รับผิดชอบจะต้อง
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

การจัดทีด่ นิ ทากิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทด./
ให้ชมุ ชนภายใต้
1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคัญในเรื่องการจัดที่ดินทากิน จังหวัดในพืน้ ที่
นโยบายทีด่ นิ
ให้ชุมชน (คทช.) เมื่อได้รับมอบพื้นที่ดาเนินการแล้ว ให้เร่งรัดดาเนินการ เป้าหมาย
แห่งชาติ (คทช.) ให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว ในทุ ก ขั้ น ตอน ทั้ ง ในเรื่ อ งการจั ด หาพื้ น ที่
การคัดเลือกบุคคลเข้าทาประโยชน์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
โดยให้นาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดาเนินการด้วย
2. ในกรณีการคัดเลือกคนเข้าทาประโยชน์ กรณีแปลงที่ไม่มี
ผู้ครอบครองให้ผู้ว่าราชการจังหวั ด ในฐานะประธาน คทช.จังหวั ด
พิจารณาคัดเลือกราษฎรที่ถูกผลักดั นและอพยพออกจากพื้นที่ป่าเป็น
ลาดับแรก และดาเนินการให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอนตามกฎหมาย
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ
ในพื้ น ที่ อาจให้ มี ก ารมอบหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ทาประโยชน์ ห รื อ
อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของเกษตรกร
(พืชผล
ทางการเกษตร)

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ปค./พช./สถ./
๑. ก าหนดมาตรการเร่ ง ด่ ว นในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บรรเทา ทุกจังหวัด
ความเดือดร้อนแก่เกษตรกร โดยใช้กลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา
เกษตรกรอั น เนื่ อ งมาจากผลิ ต ผลการเกษตรระดั บ จั ง หวั ด (คพจ.)
Single Command ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อน
ให้เกิดตลาด การค้าขายสินค้าเกษตรในพื้นที่
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรไป
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สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะต้องเอื้อให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer ด้วย
การขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจฐานราก
ตามนโยบาย
รัฐบาล (สัมมาชีพ/
OTOP/ เศรษฐกิจ
ฐานรากและ
ประชารัฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมี
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(SE) วิสาหกิจเพื่อสังคม
๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคั ญการพัฒนาคุณภาพสินค้ า
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควบคู่การเพิ่มช่องทางการตลาดต่าง ๆ
๓. ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ใช้ ประโยชน์ “กองทุ นชุ มชน” ในพื้ นที่
ในการขับเคลื่อนช่วยเหลือกิจกรรมพัฒนาอาชีพ นาไปสู่การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างจริงจัง เช่น
(1) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการส่งเสริมศักยภาพสตรี การประกอบ
อาชีพที่สุจริต ป้องกันการเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ (๒) กองทุนหมู่บ้าน
ในการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นต้น

การสนับสนุน
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ยผ./สป.
๑. ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดต้ องท าหน้ าที่ เป็ น Coordinator/Area
(สบจ.)/
Manager ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดในพืน้ ที่
พิเศษให้เป็นรูปธรรม
เป้าหมาย
๒. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนในเรื่องของผังเมืองในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ

การบริหารจัดการ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ขยะมูลฝอย
๑. เร่งรัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัด
สร้างการรับรู้ในพื้นที่ และขับเคลื่อนการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่
ต้นทาง (การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย) กลางทาง (ระบบการจัดเก็บและ
ขนส่งขยะ) และปลายทาง (ระบบการกาจัดขยะ) ให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็ว

พช./
ทุกจังหวัด

สถ./
ทุกจังหวัด
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2. กาชับผู้ว่าราชการจังหวัด กากับดูแลการรักษาความสะอาดและ
ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของพื้ นที่ สาธารณะในทุ กอ าเภอ ต าบล
หมู่บ้าน พื้นที่สาธารณะทุกจังหวัดต้องสะอาด
3. เร่งสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและ อปท. ในเรื่อง
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การจัดการขยะ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
การแก้ไขปัญหา
น้าเสีย

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดเตรียมโครงสร้างเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาน้าเสียในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สถ.

การบูรณาการ
แก้ไขปัญหา
ผักตบชวาและ
วัชพืช

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
๑. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการการดาเนินการร่วมกับ
จิตอาสา ฯ ของกรุงเทพมหานคร
๒. ให้จังหวัดดาเนินการตามมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ยผ./ปค./
สถ./
ทุกจังหวัด

การปรับปรุง
ผังประเทศ
ผังภาค ผังเมือง
รวมจังหวัด
ผังพืน้ ทีเ่ ฉพาะ/
ผังชุมชน

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
๑. การปรับปรุงและจัดทาผังประเทศ ผังภาค ผังเมืองรวมจังหวัด
ผังพื้นที่เฉพาะ/ผังชุมชนมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมี
การบูรณาการข้อมูล แผนงาน และโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศเพื่อใช้เป็นแผนหลักในการดาเนินการด้านการผังเมือง
๒. การจัดทาผังน้า เพื่อแสดงพื้นที่ซับน้าหรือพื้นที่ระบายน้าต่าง ๆ
โดยจะนาไปบรรจุไว้ในผังเมืองต่อไป
๓. แนวทางการพัฒนาเมืองต้องดาเนินการตามกรอบแนวทางการวาง
ผังเมือง เพื่อสามาถนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งเป็นเมืองที่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมองทุกมิติ (ผังเมือง น้าเสีย มลภาวะ
การจราจร โครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต ฯลฯ)

ยผ./
สป. (สบจ.)/
สป. (สนผ.)/
ทุกจังหวัด

การเตรียม
ความพร้อม
ในการจัดการ

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
๑. ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการพื้นที่เกิดอุทกภัยทุกจังหวัด
๒. กาชับผู้ว่าราชการจังหวัดซักซ้อม และศึกษาข้อมูลสาธารณภัย

ปภ.
ทุกจังหวัด
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ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ ภัยแล้ง น้าท่วม เป็นต้น
เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ

การแก้ไขปัญหา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ทด./สถ./ปค./
การบุกรุกทีด่ นิ
ที่ผ่านมามีการร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ ว่ามีการบุกรุกที่ดินสาธารณ - ทุกจังหวัด
สาธารณประโยชน์ ประโยชน์ รวมทั้งบางรายมีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ฝากผู้ว่ าราชการจังหวัด กากับ ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และ
อาเภอ ในการดาเนินการดังนี้
๑. กาชับบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดกากับ/ดูแลให้ท้องที่ ท้องถิ่น
ดาเนินขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์อย่าง
เคร่งครัด โปร่งใส เป็นธรรมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
2. ให้ ความส าคั ญการประชุ มรั บฟั งความคิ ดเห็ นของราษฎรใน
พื้นที่ว่ามีการคัดค้านหรือไม่ ก่อนดาเนินการส่งเรื่องมายังจังหวัดเพื่อให้
ตรวจสอบ ขอความคิ ดเห็ นหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ก่ อนส่ งเรื่ องมายั ง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติในกรณีการขอใช้ประโยชน์ที่ดินเกิ น
๑๐ ไร่
3. หากมีผลกระทบต่อประชาชน สามารถใช้กระบวนการตามขั้นตอน
การขออนุญาตใช้ที่สาธารณประโยชน์เป็นช่องทางคัดค้าน หรือขอเพิก
ถอนการอนุญาตใช้ที่สาธารณประโยชน์ได้
4. เมื่อมีกรณีร้องเรียน ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการทาง
วินัยอย่างเคร่งครัด
5. กาชับนายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตาม
มาตรา ๑๒๒ แห่ง พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ (แก้ไข ฉบับ
ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑) …“นายอาเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณ ประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอาเภอ..."
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทบทวนกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติเป็นกรณีศึกษา

สถ.
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2. กาชับอาเภอ ซึ่งอาจมอบปลัดอาเภอประจาตาบลลงพื้นที่เพื่อร่วม
ตรวจสอบ ซึ่งอาเภอต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาในขั้นตอน
หน่วยราชการให้ความเห็น โดยต้องรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่น กรมศิลปากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ภายหลังการตรวจสอบระดับอาเภอ กาชับกรรมการพิจารณา
เรื่องราวอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ฯ ให้ความสาคัญ
การพิ จารณาอนุ มั ติ อนุ ญาตก่ อนส่ งเรื่ องให้ กรมที่ ดิ นพิ จารณาเสนอ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติ ตามลาดับ
4. ทบทวนประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายและระเบียบประกอบ
เพื่อป้องกันการพิจารณาอนุมัติอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมิชอบ

การพัฒนา
ระบบบริการ
ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
โครงการเน็ตประชารัฐหรือโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ควรติดตั้ง
ระบบไว้ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนที่ทาการปกครองท้องที่
เนื่ องจากจะมี ค่ าใช้ จ่ ายต่ าง ๆ เกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ หน่ วยงานควรมี
การนาเข้าข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล

เรือ่ งอืน่ ๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ให้ จั ดระเบี ยบพื้ นที่ สาธารณะให้ มี ความสะอาด และเป็ นระเบี ยบ
เรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง เช่น ทางเท้า ชายหาด เป็นต้น
๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่คั่งค้างในพื้นที่ โดย
เฉพาะที่เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Agenda) และปัญหาที่เกิดขึ้น
เฉพาะพื้นที่ เช่น โครงการแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
๓. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขอให้ค ณะทางานของ
กระทรวงมหาดไทยหารือแนวทางบูรณาการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
๔. กฎกระทรวงก าหนดพิ กั ดอั ตราภาษี สรรพสามิ ต (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐ (การจัดเก็บภาษีจากสินค้าสุราและยาสูบ) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปค.

ปค.

สป. (สกม.)
ปค./สถ.
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ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖0 ได้มี การประกาศใช้บังคับ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและ
พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากอาจมีการกักตุนสินค้า
และขึ้นราคาสินค้าสุราและยาสูบ
๕. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบงานพื้นที่ (Area) และตอบสนองงาน
ตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Agenda) และงานตามภารกิจ (Function)
โดยใช้ กลไกที่มี ในพื้ นที่ เพื่ อประโยชน์ สุ ขของประชาชน รวมทั้ งรั กษา
พฤติกรรมในการดารงตาแหน่งให้เหมาะสม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง (Sister
Cities) ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ประมวลการลงนามบั นทึ กข้ อตกลง
ความร่วมมื อ (MOU) ที่ ได้ ลงนามไว้ และรายงานความก้ าวหน้ า/
ผลการด าเนิ นงาน โดยเฉพาะด้ านวั ฒนธรรม เพื่ อรวบรวมน าเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเชื่อมโยงงาน
กระทรวงการต่างประเทศ และเศรษฐกิจฐานรากที่จะขับเคลื่อนต่อไป
ส่งข้อมูลให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามแนวชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาประเด็นปัญหาสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่ที่จาเป็นจะต้องใช้
องค์ความรู้เสริมเพิ่มเติม เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้สามารถสนับสนุน
องค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

29 กันยายน 2560 13.30 น.

14

