สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจาวันพุธที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕8 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
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การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ข้อสั่งการของ
1. การรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวประเทศ ทุกจังหวัด/
รัฐมนตรีว่าการ
เนปาล เนื่องจากรวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือได้ 68 ล้านบาทไม่รวมสิ่งของแล้ว สตร.สป.
กระทรวงมหาดไทย
ให้จังหวัดปิดรับการบริจาคเงินและสิ่งของผ่านศูนย์ดารงธรรมไว้ก่อน พร้อมทั้ง
ดาเนินการเรื่องการออกเอกสารใบสาคัญเพื่อนาไปลดหย่อนภาษี
2. สลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดในการกระจายสลาก ทุกจังหวัด
กินแบ่งรัฐบาลไปในระดับภูมิภาค และกากับดูแลให้มีการซื้อขายสลากคู่ละไม่เกิน
80 บาท ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
3. นมัสการสรีระของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
จังหวัด
หารือกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ ขอนแก่น
เป็นเจ้าภาพนาผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม
นมัสการสรีระของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ตามความเหมาะสม
4. การเตรียมความพร้อ มเข้าสู่ AEC การบูรณาการในเรื่องของจุดผ่านแดน ตท.สป./
จุดผ่อนปรน ข้ อตกลง ข้ อกาหนด ในการเข้ า-ออกของแรงงานต่า งด้า วตามแนว สบจ.สป./ปค./
ชายแดน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการยกร่างคาสั่ง คณะรักษาความสงบ ทุกจังหวัด
แห่งชาติ ในระหว่างนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกับกองทัพบก
กองทัพเรือ และตารวจ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจัง หวัดต้องใช้ความเป็นผู้นาและแก้ไ ข
ปัญหาด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. การแก้ ไขปั ญหาความเดือ ดร้ อ นของประชาชน ให้ผู้ ว่า ราชการจัง หวั ด ทุกจังหวัด
ร่ วมกั บนายอ าเภอ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ติ ด ตามและแก้ ไขปั ญ หาความ
เดื อ ดร้ อ นของประชาชนที่ เ ป็ น ปั ญ หาเรื้ อ รั ง /ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไขเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน โดยเฉพาะที่ เ ผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ มวลชนซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์
การท างานของกระทรวงมหาดไทย ทั้ งนี้ การแก้ ไขปั ญหาให้ ใ ช้ กลไกที่ มีใ นพื้ น ที่
เช่น งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นต้น
ทั้งนี้ หากเกินความสามารถของจังหวัดให้แจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบ
6. การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ให้ ผู้ว่ า ราชการจัง หวั ดส่ ง เสริม ช่ อ งทางหรื อ พื้ น ที่ ทุกจังหวัด
การลงทุน (Investment) เพื่อขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างตลาด
ชุมชน การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นต้น
7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
7.1 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค เร่งดาเนินการ สบจ.สป./
ในพื้นที่ที่กาหนดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเริ่มต้นจัดตั้ง เขต ยผ./กฟน./
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กฟภ.
7.2 สารวจข้อมูลจากจังหวัดว่ามีส่วนใดบ้างในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ต้องการให้ภาคเอกชน การนิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงทุน
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ข้อราชการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1. การแก้ ไขปัญหาผลผลิต สิ นค้ าเกษตร ให้ก รมการปกครองประสานการ
ปค./
ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตรกับจังหวัด พร้อมทั้งให้จังหวัด ทุกจังหวัด
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน/
และทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลในกรณีมีประเด็นพาดพิง ทุกจังหวัด
ระหว่ า งการประชุ ม พิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 1 (รับหลักการ) ซึ่งเริ่ม
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมจักรยานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕5๘

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระราชปณิ ธานที่จัด
กิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติ ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่ นดิน เนื่องในวัน
เฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นีนาถ เพื่อถวายเป็ น
พระราชสดุดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรอบการจัดงาน
- การจัดงานที่มีความสมเหตุสมผล ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
- ไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระเกียรติยศ และชื่อเสียงของหน่วยงาน
ราชการในพระองค์
- ไม่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
- ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
- การเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานด้วยความสมัครใจ ไม่บังคับ
2. ชื่อกิจกรรม
“การจั ด กิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕5๘” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “BIKE FOR MOM”
3. พื้นที่ปฏิบัติการ
3.1 ส่วนกลาง เส้นทางไปกลับจากพระลานพระราชวังดุสิตถึง ร.11 รอ.
3.2 ส่วนภูมิภาค เส้นทางจากศาลากลางจังหวัดถึงสนามกีฬาหรือพิจารณา
เส้นทางอื่นที่เหมาะสม
4. การลงทะเบียน
4.1 ผ่าน Website (อยู่ระหว่างการดาเนินงานของกระทรวง ICT)
4.3 ลงทะเบียนด้วยตนเอง
- ส่วนกลาง ที่สานักงานเขต
- ส่วนภูมิภาค ที่ศาลากลางจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้จั ดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
ในส่วนภูมิภาค ให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
5.1 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนทราบ
5.2 จัดทาแผนที่เส้นทางการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ปลอดภัย
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5.3 เตรียมกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมระหว่างเส้นทาง เป็นต้น
5.4 การประดับตกแต่ง ตราสัญ ลักษณ์ และแจกจ่ายเสื้อพระราชทาน
(เบื้องต้นจังหวัดละ 1,000 ตัว) เข็มกลัดพระราชทาน และน้าพระราชทาน
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ/รายละเอียดที่ชัดเจน
ให้จังหวัดทราบต่อไป
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ทุกหน่วยงาน และทุกจังหวัดยึดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม
2. เส้นทางจัดกิจกรรมให้เป็นเส้นทางที่ โดดเด่น มีความปลอดภัย และไม่ส่งผล
กระทบต่อการจราจร
3. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด กาหนดสถานที่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีความ
เหมาะสม ปลอดภัย เช่น ศาลากลางจังหวัด สนามกีฬาจังหวัด เป็นต้น
4. กาหนดช่วงเวลาให้เหมาะสม
5. เตรียมพร้อมในการรักษาความปลอดภัย การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และการ
รักษาพยาบาล/ส่งต่อโรงพยาบาล
6. การแจกจ่ายเสื้อพระราชทานและน้าพระราชทานให้เหมาะสมและกระจาย
ทั่วถึงทุกกลุ่มอย่าให้มีข้อครหา ให้เฝ้าระวังกลุ่มผู้ประกอบการแสวงหาประโยชน์
ผลิตเสื้อจาหน่ายโดยลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์

มาตรการสาคัญเร่งด่วน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และคนยากจนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)
มาตรการสาคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเป็นมาตรการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาตนเองให้ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยได้ แ จ้ ง ให้ จั ง หวั ด ส ารวจความ
ต้องการของกลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปแผนงาน/โครงการของ 76 จังหวัด
1.1 จานวนกิจกรรม 6,740 กิจกรรม
1.2 ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,198,551 ครัวเรือน
1.3 งบประมาณทั้งสิ้น 6,529.09003 ล้านบาท
2. งบประมาณ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติใช้งบกลาง ปี พ.ศ. 2558
2.1 งบประมาณแผนงาน/โครงการทั้งสิ้น 6,529.09003 ล้านบาท
2.2 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การแผนงาน/โครงการ 12 ล้ านบาท
(จังหวัดละ 150,000 บาท และส่วนกลาง 6 ล้านบาท)
3. ให้จังหวัดดาเนินการ
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความ
มั่นคง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ทบทวนแผนงาน/โครงการ
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กก.สป./
ทุกจังหวัด
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3.2 กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ ให้ใช้ กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นโยบายลดความเหลื่ อ มล้ าของรั ฐ บาลจะไม่ ใ ช้ ม าตรการให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ
(Subsidy) แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพ ลดต้นทุนการผลิต
และมุ่งลดพื้นที่เกษตรกรรมที่ไ ด้ผลผลิตไม่คุ้มค่าเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความ
สมดุลของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) รักษาระดับราคาให้เหมาะสม
ดังนั้ น ให้ จังหวัด ดาเนิน การในเรื่ องโซนนิ่ง ภาคเกษตร (Zoning) โดยวางแผน
ดาเนินการอย่างจริงจังในปีต่อไป
การลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร
- กรณีการลดค่าเช่านา

สนผ.สป./
ทุกจังหวัด

กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยมอบหมาย
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) รับผิดชอบการลดต้นทุนค่าเช่านาอย่างน้อย
ไร่ละ 200 บาท
1. ปีการผลิต 2557/2558 สามารถลดต้นทุนค่า เช่านาได้ทั้งสิ้น 342 ล้าน
บาท ซึ่งได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้ว
2. ปีการผลิต 2558/2559 กรมการปกครองได้กาหนดมาตรการควบคุมค่า
เช่านาให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
- จัดประชุมนายอาเภอ เกษตรอาเภอ เพื่อตรวจสอบการควบคุมค่าเช่านา
ในฤดูการผลิตที่ผ่านมา หากพบว่ามีการเรียกเก็บค่าเช่านาเกินอัตราที่คณะกรรมการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คชก.) ตาบล กาหนดให้แจ้งความดาเนินคดีทุกราย
- ตรวจสอบและจัดทารายชื่อผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาให้เป็นปัจจุบัน
- แจ้งผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาทราบอัตราค่าเช่าขั้นสูง ตามที่ คชก.ตาบล
ประกาศและบทกาหนดโทษหากเรียกเก็บค่าเช่านาเกินกว่าที่ คชก.ตาบล กาหนด
พร้อมทั้งจัดทาป้ายแสดงอัตราค่าเช่านาประจาตาบลทุกตาบล
- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยเฉพาะการร้องเรียนไปยังศูนย์
ดารงธรรม ให้แก่ผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาทราบ
- ให้นายอาเภอ เกษตรอาเภอ พิจารณาความเหมาะสมราคาค่าเช่านา
กรณี คชก. ตาบล มีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่านาจากปีก่อน โดยหารือ
กับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ทั้งนี้ รัฐบาลให้นามาตรการดัง กล่าว แก้ไ ขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงและสร้างความเข้าใจความเข้าใจกับผู้ให้เช่าและ
เกษตรกรผู้เช่าทราบถึงมาตรการควบคุมค่าเช่านาของกรมการปกครอง

ปค./
ทุกจังหวัด
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รายละเอียด
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้จังหวัดปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องต่อเนื่องและเป็นธรรมตามมาตรการของ
กรมการปกครอง ทั้ง คชก.จังหวัด คชก.อาเภอ และ คชก.ตาบล
2. ให้กรมการปกครองเร่งรัดการแก้ไข/เพิ่มเติม พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2524 พร้อมทั้ง ขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2558 นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ทบทวน พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ให้เช่า และผู้เช่า พร้อมทั้งพิจารณาออกกฎหมาย
ห้ามเปลี่ยนแปลงผู้เช่านา บอกเลิกค่าเช่าที่นาในปั จจุบัน และให้ทาเป็นสัญ ญา
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558 หากไม่ปฏิบัติตามให้ใช้
มาตรการตัดสิทธิความช่วยเหลือจากรัฐบาลทุกกรณี

การลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร
- กรณีการสารวจความ
ต้องการเครื่องจักรกล
การเกษตรของกลุ่ม
สหกรณ์และเกษตรกรที่
จดทะเบียน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ในเรื่องการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ สนับสนุนปัจ จัยการผลิตให้กลุ่มสหกรณ์
การเกษตรจานวน 20 กลุ่ม (กลุ่มข้าว 10 กลุ่ม และกลุ่มข้าวโพด 10 กลุ่ม) ใน
17 จังหวัด มีปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องเกี่ยวข้าว รถไถ รถแบ๊คโฮ เป็นต้น
2. กระทรวงมหาดไทย ได้ แจ้ ง ให้ ทุกจั ง หวั ดส ารวจกลุ่ มสหกรณ์รวมถึง กลุ่ ม
เกษตรกรที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลเสนอความต้องการปัจจัยการผลิตเสนอ
ให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวม มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 จานวนจังหวัด 65 จังหวัด ได้ส่งแผนงาน/โครงการฯ ประกอบด้วย
- ประเภทรถ ได้แก่ รถไถ รถเกี่ยวข้าว รถนวดข้าว รถดานา รถ
แบ๊คโฮ รถบรรทุก รถโฟล์คลิฟท์ รถลาก ฯลฯ
- ประเภทเครื่องจักรกล ได้แก่ เครื่องสีข้าว เครื่องสูบน้า เครื่องอัด
เครื่องอบลดความชื้น เครื่องผสมอาหาร เครื่องรีดยาง ฯลฯ
- จ านวนกลุ่ ม สหกรณ์ ร วมถึ ง กลุ่ ม เกษตรกรที่ จ ดทะเบี ย นใน
รูปแบบนิติบุคคล 873 กลุ่ม สมาชิก 798,379 คน
- งบประมาณ 2,021.2333 ล้านบาท
- ผู้ได้รับประโยชน์ 1,522,431 คน
- พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 9256989 ไร่
- ลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 1,848.6781 ล้านบาท
2.2 แผนงานในระยะต่อไป
- ติดตามข้อมูลจากจังหวัดที่เหลือ 11 จังหวัดให้ครบถ้วน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปค./
ทุกจังหวัด
ปค.

ปค./
ทุกจังหวัด
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รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- คัดเลือกจังหวัดนาร่องจานวน 9 จังหวัดในการนาเครื่องจักรกล
เกษตรไปบริหารจัดการร่วมกันจากกลุ่มจังหวัด
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเป็นการเฉพาะ รอง ปมท.(ถ)/
โดยเร็ว เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ เหตุผลและความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการ สนผ.สป.
ปฏิบัติให้จังหวัดดาเนินการ
ผลการดาเนินงานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาม
พันธกิจหลัก 8 ด้าน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติงานตาม 1) ภารกิจ/หน้าที่ตามกฎหมาย 2) บูรณาการหน่วยงานอื่น
ในจังหวัด และ 3) นโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ซึ่งกาหนดให้
ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดรายงานผลการด าเนิ นงานต่ าง ๆ ด้ วยตนเองเพื่ อทบทวนว่ า
การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตามพั น ธกิ จ หลั ก 8 ด้ าน
รอบ 4 เดือน (ธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558)
1. สรุปข้อมูลภาพรวม
1.1 บางจังหวัดรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือข้อมูลมีความไม่สมเหตุสมผล
1.2 ไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. ภาพรวมการดาเนินงานที่มีผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น กิจกรรมปกป้องและ
เชิดชูสถาบัน กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ศูนย์ดารงธรรม เป็นต้น
3. ภาพรวมการด าเนิ น งานที่ ยั ง ไม่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ชั ด เจน เช่ น หมู่ บ้ า นที่
ดาเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น
4. กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จตามพันธกิจ 8 ด้าน ได้แก่ ลดความเหลื่อม
ล้าแบ่งปันความสุข (ร้อยละ 57.53) และตามรอยเท้าพ่อ (ร้อยละ 53.42)
5. สรุปการประเมินผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
- ผลการดาเนินงานลดลง ได้แก่ เมืองสวยน้าใส
- ผลการดาเนินงานคงที่ ได้แก่ เมืองไทยน่าอยู่ , ดารงธรรม ดารงไทย ,
มหาดไทยใสสะอาด และลดความเหลื่อมล้า แบ่งปันความสุข
- ผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตามรอยเท้าพ่อ
- การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คนไทยรักกัน
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาและทบทวนการดาเนินงานให้ครบถ้วนตามพันธกิจ
หลัก 8 ด้าน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ทุกจังหวัด
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การขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ SME

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้ จั ง หวั ด เร่ ง ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและส่ ง ข้ อ มู ล ในการ สรุ ป ผลการ
ดาเนินงานของผู้ว่าราชการจัง หวัดให้ครบถ้วนและตรงตามกาหนด เพื่อให้การ
วิเคราะห์ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
2. ให้ส่วนราชการระดับกรมกาชับให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคเร่งดาเนินการ
ตามพันธกิจหลัก 8 ด้าน
3. บริหารราชการอย่างโปร่งใส
4. พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

ทุกจังหวัด

ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. เพิ่มการรับรู้ปัญหา คาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดในพื้นที่ และทางานเชิงรุกเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ปรากฏแก่ประชาชน
2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการให้ครอบคลุมทุกด้านนอกเหนือจากภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากมีการวัดผลจากหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย
3. การประชุม/สั่งการในเรื่องที่มีความเร่งด่วนซึ่งอาจใช้การประชุมผ่านระบบ
วีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference System) หากมอบหมายผู้แทนขอให้
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว

ทุกจังหวัด

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต)
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ได้ มีการประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล (Video Conference System) โดยให้จังหวัดดาเนินการขึ้นทะเบียน
ผู้ ป ระกอบการ SME ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ให้ ท ราบปั ญ หาความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่และนาข้อมูลปัญหาความต้องการดังกล่าวมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการ ขอความร่วมมือให้จัง หวัดดาเนินการ
ดังนี้
1) การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นวงกว้ า ง ให้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารขึ้ น
ทะเบียนผู้ประกอบการ SME ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ สามารถขึ้นทะเบียนได้
ทาง www.sme.go.th.
2) การให้บริการผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด กรณีที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้
ทาง www.sme.go.th. สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดได้ ทั้ง นี้
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมได้รับทราบแล้ว
3) ใช้เวทีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัด (กรอ.จังหวัด) ซึ่ง มี
ภาคีเครือข่ายหลายฝ่าย ประกอบด้วย พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรม
ธนาคาร และชมรมการท่องเที่ยว ให้ดาเนินการจูงใจ เชิญชวนผู้ประกอบการ SME
มาขึ้นทะเบียนและให้มีระบบการรายงาน ทั้ง นี้ หากมีการเปิดตลาดนัดแรงงาน
ขอให้จัดการลงทะเบียนผู้ประกอบการ SME ด้วย

ทุกจังหวัด
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ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (เฉพาะส่วนกลาง)
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้า กรุ งเทพมหานคร (นายพิ นิต เลิศ อุด มธนา ผู้อ านวยการสานักงานออกแบบ
เจ้าพระยา
สานักการโยธา)
ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา กรุง เทพมหานครได้
ก าหนดประชุ มคณะท างานฯ ในวั นที่ 21 พฤษภาคม 2558 เพื่ อน าความเห็ น
จากทุกภาคส่ วนมาประมวลผลพิจ ารณารออกแบบให้ มีค วามครบถ้ ว น ขณะนี้
กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเสนอขอยกเว้นการจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อนที่จะ
ได้รับงบประมาณต่อคณะกรรมการพัสดุ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. กิจกรรมที่ได้กาหนดตามแผน ให้ดาเนินการได้ทันที
2. กรอบงบประมาณ ให้ กรุ งเทพมหานครเร่ งด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี ใ ห้
ความเห็นชอบโดยเร็ว โดยคานึงถึงงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ด้วย
3. ให้พิจารณาออกแบบเส้นทางให้มีความกว้างเหมาะสม ประมาณ 10-11 เมตร
และสามารถรองรั บ น้ าหนั ก ในกรณี ต่ า ง ๆ เช่ น การช่ ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น โดยใช้
รถพยาบาลในพื้นที่ การจัดงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องปั่นไฟ ลานกีฬา เป็นต้น
4. ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยาถึงประโยชน์ที่
เกิดขึ้นกับส่วนร่วม/ประชาชนทั่วไป
ความก้าวหน้าโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต
เสริมเหล็กและประตูระบาย
น้าคลองลาดพร้าว
คลองสอง

กทม.

กรุงเทพมหานคร (นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อานวยการกองระบบคลอง สานักการ
ระบายน้า)
1. รูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบาย
น้าคลองลาดพร้าว ความยาว 45 กิโลเมตร ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. การประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับรู้ควบคู่ไปกับการดาเนินการก่อสร้าง
3. การจัดหาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานครได้สารวจแล้วพบว่าสามารถดาเนินการ
ก่อสร้างได้ทันที ประมาณร้อยละ 20 ของโครงการ คิดเป็นระยะทางประมาณ 9
กิโลเมตร ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่อยู่อาศัย
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ ก รุ ง เทพมหานครพิ จ ารณางานในส่ว นที่ พ ร้ อมโดยขอให้ ด าเนิ น การทั น ที
พร้ อมทั้ง ให้ สานัก งานเขตที่อ ยู่ใ นพื้ นที่ ประชาสั มพั นธ์ /สร้า งความเข้า ใจให้ กั บ
ประชาชนทราบ

กทม.

9

ประเด็น
การจอดรถรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรุงเทพมหานคร (พลตารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร)
กรุงเทพมหานครได้เชิญบริษัทขนส่ง จากัด (บขส.) เจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ประกอบการ
รถทัวร์/รถตู้ และบริษัทนาเที่ยว มาประชุมปรึกษา หารือ กาหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการจอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร ดาเนินการดังนี้
- ลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทขนส่ง จากัด (บขส.)
เพื่อใช้พื้นที่ของสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) เป็นสถานที่จอดรถรับส่งนักท่องเที่ยว
โดยให้บริษัทขนส่ง จากัด (บขส.) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
- สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า)
เช่น กล้องวงจรปิด ถนน ระบบไฟฟ้า ความสะอาด และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
- ปรับปรุงท่าเรือ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว
มาใช้บริการทางเรือ เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวรรอบเกาะรัตนโกสินทร์
2. บริษัทขนส่ง จากัด (บขส.)
- ลงนามในบันทึกตกลงความร่ วมมือ (MOU) กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) เป็นสถานที่จอดรถรับส่ง
นักท่องเที่ยว
- จัดเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบการจอดรถ และอานวยความสะดวก ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร และเทศกิจ
3. เจ้าหน้าที่ตารวจ ดาเนินการดังนี้
- บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
- กาหนดจุดรับส่งนักท่องเที่ยว และอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
- จัดเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบการจอดรถ และอานวยความสะดวกร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ทหาร เทศกิจ และบริษัทขนส่ง จากัด (บขส.)
4. เจ้า หน้ าที่ ทหาร ด าเนิน การจั ดเจ้า หน้ า ที่ มาจัด ระเบี ยบการจอดรถ และ
อานวยความสะดวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ เทศกิจ และ บริษัทขนส่ง จากัด
5. ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว ดาเนินการนารถทัวร์/รถตู้ รับส่งนักท่องเที่ยว
ไปจอดสถานที่ที่ได้กาหนด
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ชี้ แจงกั บผู้ ประกอบการถึ ง ผลกระทบในการน ารถเข้ า มาจอดรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ เช่น ปัญหาการจราจร แรงสั่นสะเทือนต่อพระบรมมหาราชวัง เป็นต้น
2. หารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม เพื่อให้บริษัท ขนส่ง จากัด สนับสนุนพื้นที่
สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า)
3. ประสานตารวจอานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

กทม.
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ประเด็น
การดาเนินการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง)
1. ผลการดาเนินงานก่อสร้าง ผลงานที่ทาได้คิดเป็นร้อยละ 10.47 งานล่าช้า
คิดเป็นร้อยละ 62.38
2. ข้อมูลการขนย้ายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างชั้นใต้ดินจากปริมาณมูลดิน
ที่เกิดจากการก่อสร้างชั้นใต้ดินทั้งหมด 1,043,690 ลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ
วันที่ 30 เมษายน 2558)
- ดินที่ขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างแล้ว จานวน 763,230 ลูกบาศก์เมตร
- เหลือดินในพื้นที่ที่ต้องทาการขนย้ายออก จานวน 280,460 ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ แผนการย้ายดินที่เหลือทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2558
3. กรณีร้องทุกข์จากการสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทาหนังสือแจ้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ว่าให้ชะลอโครงการก่อสร้างสะพาน
เกียกกายไว้ก่อน
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทาข้อมูลการขนย้ายดินในพื้นที่การก่อสร้า ง
เช่น จานวนดินที่ทาสัญญาซื้อขายแล้ว จานวนดินที่บริจาค เป็นต้น

การรักษาความสะอาดสวน กรุงเทพมหานคร (นายสุวพร เจิมรังษี ผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อม)
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 1. สวนจตุจักร มีพื้นที่ 155 ไร่ มีห้องสุขา จานวน 6 หลัง สภาพทั่วไปไม่มีปัญหา
สวนจตุจักร และสวนลุมพินี มีกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล
2. สวนสมเด็ จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ฯ มีพื้ นที่ 196 ไร่ มีห้องสุขา จ านวน 3 หลั ง
สภาพทั่วไปไม่มีปัญหา มีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นผู้ดูแล
3. สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) มีพื้นที่ 375 ไร่ มีห้องสุขา จานวน 8 หลัง
3.1 สภาพปัญหา
- ห้องน้าชารุด ทรุดโทรม จานวน 4 หลัง มีกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล
- มีเศษขยะบริเวณสนามไดร์กอล์ฟ รางระบายน้าสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น และ
ร้านจาหน่ายอาหารไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล
3.2 การแก้ไขปัญหา
- กรุ ง เทพมหานครได้ ป ระสานเจ้ า หน้ า ที่ ก ารรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
ปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรุงเทพมหานครอยู่ร ะหว่างประสานการรถไฟแห่ง ประเทศไทยเพื่ อ
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ
- การดูแลสุขาสาธารณะ กรุ ง เทพมหานครได้ เพิ่มมาตรการดูแลรักษา
ความสะอาดห้องสุขา โดยเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ เพิ่มความถี่ในการดู และรักษา
ความสะอาดมากขึ้น

ยผ.
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รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการปรับปรุงห้องสุขา
ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดสร้างไว้เดิม จานวน 4 แห่ง งบประมาณ 10
ล้านบาท โดยมีปัญหา คือ ขณะนี้ไม่มีผู้รับจ้างเนื่องจากราคากลางต่า แนวทางการ
แก้ไขปัญหา ต้องใช้วิธีการจัดจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากเป็นปัญหาเร่งด่วน
- กรุงเทพมหานครได้ปิดห้องสุขาที่ชารุดทั้ง 4 ห้องดังกล่าวแล้ว และได้
จัดรถสุขาเคลื่อนที่ไว้บริการเพื่อทดแทนสุขาที่ชารุด
4. สวนลุมพินี มีพื้นที่ 360 ไร่ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ (1) ปัญหาห้องสุขาในพื้นที่
ซึ่งปัจจุบันทางสวนลุมพินีมีทั้ง หมด 9 หลัง สภาพห้องสุขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแ ต่
เนื่องจากมีคนเข้าไปใช้บริการมาก ทาให้ห้องน้าไม่สะอาด (2) ปัญหาความไม่เป็น
ระเบียบในพื้นที่ เช่น วัสดุ/อุปกรณ์ ของชมรมต่างๆที่เข้ามาใช้ในพื้นที่ และ (3)
ปัญหาการจอดรถยนต์ของผู้มาใช้บริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งปัจจุบัน
จานวนผู้ใช้สวนฯ วันธรรมดา 7,000 – 9,000 คน วันหยุด 12,000 – 15,000 คน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดในห้องสุขาขนาดใหญ่ เพิ่มความถี่ใน
การทาความสะอาด
2. ดาเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชารุดอย่างสม่าเสมอ
3. จั ดสรรงบประมาณในการปรั บปรุ ง ห้ อ งสุ ข าในบริ เ วณที่ มีปั ญ หาด้ า น
โครงสร้าง (บริเวณเกาะลอยและบางกอกยิม)
4. แก้ไขปัญหาความรกรุ งรังจากวัสดุอุปกรณ์ของชมรมที่เข้าใช้สวนลุมพินี
โดยผู้ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครได้ แ ต่ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดแผนแม่ บ ท
พัฒนาภูมิทัศน์สวนลุมพินี
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และการรถไฟแห่งประเทศไทย
ดาเนินการตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี คือ
1. บูรณาการการใช้ป ระโยชน์ ของพื้น ที่ของ 3 สวน ให้ เกิด ประโยชน์สู ง สุ ด
โดยเฉพาะพื้นที่สวนรถไฟ (สนามกอล์ฟรถไฟเดิม)
2. จัดระเบียบ/ออกแบบ เส้นทางเดิน เส้นทางวิ่ง เส้นทางจักรยาน สถานที่ออก
กาลังกาย สถานที่พักผ่อน ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ พร้อม
ทั้งการดูแลรักษาความสะอาด
3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทั้ง 3 สวน
4. ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้าในพื้นที่ของทั้ง 3 สวน หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่สามารถใช้การได้ ขอให้พิจารณาปิด/ทาลาย และก่อสร้างใหม่
5. ให้หาแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหาที่จอดทิ้งของสวนลุมพินี เช่น กาหนด
ช่วงเวลาการจอด การบริหารจัดการที่จอดรถ เป็นต้น และรายงานความก้าวหน้าให้
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
6. ให้ดาเนินการแก้ไ ขปัญหาความรกรุง รัง จากวัสดุอุปกรณ์ของชมรมที่เข้าใช้
สวนลุมพินีตามนโยบายของผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร

กทม.
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ประเด็น
การดาเนินการกาจัดขยะ
มูลฝอย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียด
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(นายไมตรี อินทุสุต)
๑. นครปฐม ได้ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย จานวน ๒.๙ แสนตัน งบประมาณ
๒๒๕,๐๓๗,๐๐๐ บาท ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครปฐม ขอปรับ
แผนดาเนินการ งบประมาณ ๗๖๑ ล้านบาท
2. สระบุรี กาจัดขยะมูลฝอยจานวน ๑.๔ แสนตัน งบประมาณ ๔,๘๖๕,๓๐๐ บาท
ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ขอปรับแผนดาเนินการ
งบประมาณ ๔๗๖.๘๖๕ ล้านบาท
3. ให้จังหวัดจัดหาผู้รับจ้างเพื่อขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างไปกาจัด ที่ โรงปูน
ซิเมนต์บริษัท ทีพีไอโพลีน จากัด (มหาชน) งบประมาณ ๓๕,๘๖๔,๐๐๐ บาท
จังหวัดได้ยืนยันปรับแผนดาเนินการ งบประมาณ ๗๐ ล้านบาท

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สถ./ยผ./
ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยที่ เ กี่ ยวข้ อ งตรวจสอบเนื้ อ หา/ นครปฐม/
รายละเอียดและข้อกฎหมายให้ชัดเจน และสอดคล้องกันก่อนการนาเสนอทุกครั้ง
สระบุรี/ลพบุรี
เรื่องอื่น ๆ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นางสายพิรุณ น้อยศิริ)
การดาเนินการจัดงาน OTOP Midyear 2015 ในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม
2558 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-8 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการขยายตลาด
คณะทางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ โกเมศ)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยเห็นชอบกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอต่อสภาเป็นวาระที่ 1
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
1. ระหว่ า งวั น ที่ 25 พฤษภาคม – 5 สิ ง หาคม 2558 ก าหนดให้ มี ก าร
พิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก าร ขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานเตรี ย มค าชี้ แ จงและส่ ง ให้
คณะกรรมาธิการ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
2. ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทางคณะรัฐมนตรีจะได้กาหนดหลักเกณฑ์
งบประมาณเพิ่มเติมปี 2559 หากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยต้องการ
ของบประมาณเพิ่ ม เติ ม ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ในระหว่ า งวั น ที่ 1-10
กรกฎาคม 2558 โดยเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม และส่งให้
สานักงบประมาณ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เพื่อที่สานักงบประมาณจะ
ได้พิจารณาและนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. วั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2558 ก าหนดการพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี พ.ศ. 2559 วาระที่ 2
สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 17.00 น.

