สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ผ่านระบบวีดทิ ศั น์ทางไกล (Video Conference System)
ประจาวันพุธที่ 17 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
******************
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การชะลอการปลูกข้าว
นาปีใน 22 จังหวัด
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ ปริมาณน้้าฝนในปี 2558 โดยคาดการณ์ว่าจะมี
ฝนตกประมาณเดือนกรกฎาคม จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด 22 จังหวัด
ในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ดังนี้
1. ให้ชี้แจงท้าความเข้าใจสถานการณ์แก่เกษตรกร
- พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวไปแล้วจ้านวน 3.44 ล้านไร่ ซึ่งปริมาณน้้าที่
มีอยู่สามารถจัดสรรและรักษาการผลิตด้าเนินต่อไปได้จนเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยจะน้าเสนอ
ในรูปแบบแผนที่และการประมาณการต่าง ๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบโดยเร็ว
- พื้นที่ที่ยังไม่ได้เพาะปลูกอีกประมาณ 4.01 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่นาดอน
ให้สร้างความเข้าใจสถานการณ์น้าและเหตุผลความจ้าเป็นที่จะต้องชะลอการปลูก
ออกไปถึงเดือนกรกฎาคม และขอให้เตรียมแผนล่วงหน้ากรณี ที่ฝนไม่ตกตามที่ได้
คาดการณ์ไว้เกิดภาวะภัยแล้งยาวนาน
2. ให้ เ จ้ า หน้ าที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ อกไปส้ า รวจพื้ น ที่ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
เพาะปลูก เพื่อหามาตรการ วิธีการ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้
ทั้งในช่วงต้นฤดูกาล ระหว่างฤดูกาล และปลายฤดูกาล
3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวอาจจะตั้งหน่วยงานหรือ
องค์ ก รเฉพาะกิ จ เพื่ อ ตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด้ า เนิ น งาน เพื่ อ ให้
สามารถด้ า เนิ น งานได้ อ ย่ า งเหมาะสม ทั้ ง นี้ กรณี รั ฐ บาลจะก้ า หนดแผนงาน
นโยบายต่าง ๆ ในระยะต่อไป หากข้อมูลไม่มี ข้อมูลไม่ครบถ้วน และความต้องการ
ของประชาชนไม่ตรงกั บสิ่ง ที่รัฐบาลสนับสนุน จะท้าให้ ไ ม่สามารถแก้ไ ขปัญ หา
ให้ กั บ ประชาชนได้ ดั ง นั้ น ผู้ ป กครองท้ อ งที่ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก้ า กั บ ดู แ ลข อง
กระทรวงมหาดไทยจะสามารถหาข้อเท็จจริงและกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ ให้รัฐบาล
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อก้าหนดนโยบาย แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
4. ให้ผู้ ว่า ราชการจัง หวั ดด้ าเนิน การชี้ แจงท้ าความเข้า ใจกับ ประชาชนและ
สื่อมวลชนไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก โดยชี้แจงให้ทราบว่าเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก้าหนดวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน และได้
บูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

22 จังหวัด
ลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยา
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5. ให้ผู้ว่ าราชการจังหวัดติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจาก
อาจจะมีบุคคล/กลุ่มบุคคล พยายามสร้างประเด็นดังกล่าวขึ้นเป็นเงื่อนไขเพื่อลด
ความน่าเชื่อถือของรัฐบาล
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 22 จังหวัดลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาด้าเนินการ ดังนี้
1. ชี้แจงท้าความเข้าใจกับเกษตรกรใน 22 จังหวัดลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
- กรณีปลูกข้าวนาปีแล้วในพื้นที่ 3.44 ล้านไร่ รัฐบาลจะไม่ปล่อย
ให้เสียหาย กรมชลประทานจะส่งน้้าให้ หากท้าเพิ่มจะท้าให้น้าไม่เพียงพอและท้าให้
เกิดความเสียหายทั้งหมด
- กรณียังไม่ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ 4.01 ล้านไร่ ขอให้ชะลอปลูก
ข้าวนาปีไปปลูกเดือนกรกฎาคม 2558 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ หา
มาตรการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มรายได้ ด้วยการส้ารวจความต้องการและรับฟังปัญหา
ของประชาชน
2. ชี้แจงกับสื่อ มวลชนและเกษตรกรในพื้นที่ ให้เห็นว่ารั ฐบาลมีความ
จริงใจในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างจริงจัง และชี้แจงให้เห็นว่าเหตุการณ์ภัยแล้ง
เนื่องจากฝนน้อยท้าให้ไม่มีน้าสะสมมาเป็นระยะเวลา 2-3 ปีแล้ว
3. เตรียมแผนกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งยาวนาน
4. ก้าจัดผักตบชวาในแหล่งน้้า โดยประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน หน่วยทหารพัฒนา (น.ท.พ.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกันก้าจัดผักตบชวาโดยเฉพาะใน
พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา
5. ให้จังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้ารวจว่าในพื้นที่ใด
ยังขาดน้้าอุปโภคบริโภค และหาทางบรรเทาและแก้ไขความเดือดร้อนโดยเร็ว
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 22 จัง หวัดลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิด พร้อ มทั้งท้าความเข้าใจ
และช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยเฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวนาปี
ข้อสั่งการของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย

1. ศูนย์ดารงธรรม
1.1 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด้านการลงทุน
ให้ ค้ า ปรึ ก ษาและการประสานงาน ส้ า หรั บ จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ (6 จังหวัดในระยะที่ 1 และ 4 จังหวัดระยะที่ 2) ให้รับเป็นเจ้าภาพ
ติดตามด้าเนินการขออนุญาตด้านการลงทุนจนแล้วเสร็จ ทั้งกระบวนการ ส้าหรับ
จั ง หวั ด ที่ เ หลื อ ให้ บ ริ ก าร ให้ ค้ า ปรึ ก ษา/ประสาน/แนะน้ า หน่ วยงานที่ ต้ องไป
ขออนุญาตและประสานการปฏิบัติ โดยให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ประกอบการภายใน 7 วัน
หรือเดินเรื่องด้านการลงทุนจนแล้วเสร็จทั้งกระบวนการก็ได้

22 จังหวัด
ลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยา

22 จังหวัด
ลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยา
สตร.สป./
ทุกจังหวัด
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1.2 ส้ารวจปัญหาในพื้นที่ที่เรื้อรังยาวนาน และส่งผลกระทบต่อประชาชน
1.3 ติดตาม/ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบว่าส่วนราชการ/ศูนย์
ด้ารงธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกเรื่อง "ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของผู้ว่า
ราชการจังหวัด"
2. การกระตุ้นเศรษฐกิจ ขอให้จังหวัดช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดย
กรม/
ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุน (I : Investment)
รัฐวิสาหกิจ/
การเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ (G : Government) และกระตุ้นการบริโภคของภาค ทุกจังหวัด
ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการจัดตลาดชุมชน/ตลาดสินค้าเกษตร การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว(C : Consumption) และให้มีการส่งออกในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน/
ภูมิภาค (E : Export)
3. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ความพร้อมของประเทศ จังหวัด บุคลากร ทุกจังหวัด
แรงงาน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติได้
4. การสร้างความเข้มแข็ง/พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ผู้ว่าราชการ ทุกจังหวัด
จังหวัดต้องไปก้ากับดูแลทุกหน่วยงานในระดั บจังหวัดให้ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่
เช่น การศึกษา การสร้างอาชีพ ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด เป็นต้น
5. การจัดระเบียบสังคม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอ ใช้หลักรัฐศาสตร์
ปค./
และนิ ติ ศ าสตร์ ใ นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ สถานบริ ก ารซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง บริ เ วณ ทุกจังหวัด
สถานศึกษา การจ้าหน่ายสุรา และการเปิดเพลงเสียงดัง
6. การจัดการขยะของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ชะลอ
สถ.
การผูกพันสัญญาไว้ก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการด้าเนินการที่ถูกต้อง
ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
7. การระบาดของไวรัส MERS ให้จังหวัดประสานส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
ในการปฏิบัติ/ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงในการเข้า-ออกประเทศต้องด้าเนินการอย่างรัดกุม
8. การค้ามนุษย์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตาม/หาข่าว อย่าให้มีการค้ามนุษย์
ปค./
ในพื้นที่
ทุกจังหวัด
9. นโยบายคืนผืนป่า กรณีมีการบุกรุกพื้นที่ป่าในการปลูกยางพารา ให้ปราบปราม จังหวัดที่
จั บ กุ ม พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราเฉพาะที่ เ ป็ นของนายทุ น เพื่ อ ขยายพื้ น ที่ ป่ าและลด เกี่ยวข้อง
ปริมาณยางพาราในตลาด
10. Social Business กระทรวงพาณิชย์จะมีการระบายข้าวโดยจ้าหน่ายใน กรม/สดร.สป.
ราคาถูกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตาม/ดูแลด้วย
/ทุกจังหวัด
11. การออกเอกสารสิทธิ ที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ให้ผู้ว่าราชการจัง หวัด ก้าชับ
ทด./
เจ้าพนักงานที่ดินทุกสาขาทั่วประเทศ อย่าให้มีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ
ทุกจังหวัด
12. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด้าเนินการ ศอ.ปส.มท./
ตามมาตรการลด Demand และ Supply และบ้าบัด/ฝึกอาชีพผู้เสพ พร้อมทั้ง ทุกจังหวัด
ดูแลผู้ที่พ้นโทษที่เข้าไปในพื้นที่ ผ่านกลไกของผู้ปกครองท้องที่ตามที่ได้ท้า MOU กับ
กระทรวงยุติธรรมไว้แล้ว
13. การดูแล/กล่อมเกลาประชาชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลและกล่อมเกลา ทุกจังหวัด
ประชาชนในพื้นที่ให้เป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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14. นมโรงเรียน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
ตามภารกิจหน้าที่ และดูแล/ปรับปรุงอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ให้มีคุณภาพ/มาตรฐาน
15. ปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรการเกษตร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดูแลเรื่อง
การสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต /เครื่ อ งจั ก รการเกษตรให้ กั บ กลุ่ ม เกษตรกร
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้ประสานการปฏิบัติให้ทราบต่อไป
16. การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ก้าหนดให้ใช้ค้าว่า “การย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติ” แทนการอพยพของชาวโรฮีนจา พร้อมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอ
ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์อพยพในพื้นที่ทั้ง 9 แห่ง
17. ACMECS - ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศแม่น้า
อิรวดี เจ้าพระยา และแม่น้าโขง ให้ศึกษาพันธะผูกพันตามยุทธศาสตร์นี้ว่ามีอะไร
อย่างไร สรุปความก้าวหน้าและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
18. การประชาสัมพันธ์งาน "โครงการศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล
ด้ ว ยพระบารมี " ให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนกล่ า วถึ ง ว่ า เป็ น พระราชด้ า ริ ข อง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่/คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
19. การเพิ่มช่องทางจาหน่ายสินค้า OTOP ให้กระทรวงมหาดไทยประสาน
การน้ าสิ น ค้ า OTOP ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่อ จ้ า หน่ า ยเป็น ของที่ ร ะลึ กบนเครื่ อ งบิ น
ในส่วนจังหวัดให้ประสานจ้าหน่ายสินค้า OTOP ณ สนามบินในพื้นที่จังหวัด
20. การสารวจเครื่องเล่น ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองน้าเสนอความก้าวหน้า
การส้ารวจเครื่องเล่นทั่วประเทศ ให้คณะรัฐมนตรีทราบ
21. การแก้ไขปัญหาน้าท่วมในกรุงเทพมหานคร
21.1 การจัดการระบายน้า
- ให้เตรียมความพร้อมระบบการระบายน้้า เช่น ท่อระบายน้้า
อุโมงค์ระบายน้้า วัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยให้มีความพร้อม
และสามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ
- ให้การไฟฟ้านครหลวงสนับสนุนเครื่องส้ารองไฟฟ้าในจุดเสี่ยง
และพร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีไฟฟ้าดับตามที่กรุงเทพมหานครขอรับการสนับสนุน
- ให้ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น และกรมป้อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยประสานผู้ ว่าราชการจัง หวัด ผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องสูบน้้าบริเวณคลอง
ส้าโรงเพื่อสนับสนุนการระบายน้้าจากกรุงเทพมหานคร
21.2 ปัญหาขยะ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล/บริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีขยะมากกว่าปกติและเสี่ยงน้้าท่วมและด้าเนินการ
จัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่อง
21.3 การแก้ไขปัญหาจราจร
- ให้รายงานข้อมูลสถานการณ์ฝนตก ปริมาณน้้าฝน พื้นที่เสี่ยง
เกิดน้้าท่วม ให้ทางศูนย์ควบคุมและการสั่งการจราจร (บก02) ทราบ เพื่อที่จะได้ด้าเนินการ
วางแผนรองรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สถ.
สนผ.สป./ปค.
/ทุกจังหวัด
ปค.
ตท.สป.
พช.

พช./จังหวัดที่
มีสนามบินใน
พื้นที่
ยผ.
ปภ./สถ./
กฟน./กทม.
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- ให้ มี ก ารประสานงานกั บ ศู น ย์ ควบคุ มและการสั่ งการจราจร
(บก02) เพื่อรับทราบเส้นทางการจราจรที่เกิดเหตุการณ์วิกฤต พร้อมทั้ง ประสาน
ต้ารวจและทหาร ประจ้าจุดในพื้นที่วิกฤตดูแลไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด
- กรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้ต้ารวจจราจรเจรจาตกลงและน้ารถคู่กรณี
ออกจากจุดเกิดเหตุโดยเร็ว และกรณีรถเสียให้จัดชุดอาชีวศึกษา/ทหารช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน
ระหว่ างกรุ ง เทพมหานคร ต้ า รวจ ทหาร เพื่อ ด้ า เนิน การช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ในขณะเกิดเหตุวิกฤติ
- ประชาสั มพั นธ์ การให้ ความช่ วยเหลื อรถเสี ยของกลุ่ มนั กเรี ยน
อาชีวศึกษาที่ได้เสียสละมาช่วยเหลือประชาชนกรณีน้าท่วม เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์
ที่ดีของกลุ่มอาชีวศึกษา
22. การเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้าท่วมในส่วนภูมิภาค
- การจั ด การการระบายน้้ า ให้ ผู้ว่ า ราชการจั ง หวั ดประสานงานไปยั ง ทุกจังหวัด
ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้าท่วม โดยเตรีย ม
ความพร้อมของระบบการระบายน้้า เช่น ท่อระบายน้้า วัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงน้้าท่วม เป็นต้น ให้มีความ
พร้อมและสามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ
- การด้าเนินการตามโครงการ “คลองสวย น้้าใส” ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปภ./ยผ./สถ./
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล/บริหารจัดการผับตบชวา และขยะในพื้นที่เพื่อ ทุกจังหวัด
ไม่ให้เป็นปัญหากีดขวางของการระบายน้้าและด้าเนินการจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่อง
สม่้าเสมอ
- ให้จังหวัดศึกษารูปแบบของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ทุกจังหวัด
และการแก้ไขปัญหาการจราจร
23. การดูแลตลาดสดทั่วประเทศ ให้องค์การตลาดเสนอแผนงานในการดูแล
อต.
ตลาดสดในประเทศให้มีมาตรฐาน
ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

1. การกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดตลาดสี่มุมเมือง ตลาดชุมชน
งานสินค้า OTOP ในการจ้าหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตร สินค้าราคาถูก
2. ACMECS ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศแม่น้าอิรวดี
เจ้าพระยา แม่น้าโขง ให้กองการต่างประเทศ สป. จัดท้าแนวทางการด้าเนินงาน
ตาม ACMECS ให้จังหวัดทราบ
3. การปฏิบัติราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
บูรณาการทุกส่วนราชการให้ปฏิบัติราชการตามภารกิจ/อ้านาจหน้าที่อย่างเข้มข้น
4. การจัดท าแนวเขตป่ าไม้ ใ หม่ ให้ผู้ว่ าราชการจั ง หวัด บูรณาการงานกั บ
ทุกกระทรวงในระดับจังหวัด ในการใช้แผนที่มาตราส่วน 1:4000
5. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น วางแผนการบริหารจัด การน้้า ในระดับพื้ นที่ และให้ มีก ารวางแผน
งบประมาณสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้้าซาก

พช./
ทุกจังหวัด
ตท.สป.
ทุกจังหวัด
ทด./ทุก
จังหวัด
ปภ./สถ./
กปภ.
ทุกจังหวัด
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6. การปรับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สบจ.สป./
กระทรวงมหาดไทย และทุกกระทรวง ที่มีก ารด้าเนิน งานในพื้นที่ ทั้ง นี้ ขอให้ ทุกจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแผนด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อวางระบบในการตั้ง
งบประมาณด้านความมั่นคงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
7. การบริหารงบประมาณ ให้ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรม จังหวัด/ ทุกหน่วยงาน/
กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ง รัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ ทุกจังหวัด
เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งให้จังหวัดติดตาม/ตรวจสอบงบประมาณที่ส่วนกลาง
จัดสรรให้ล่าช้าเพื่อเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ
8. การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอ และ ทุกจังหวัด
เจ้ า หน้ า ที่ ให้ อ ยู่ ป ระจ้ า ในพื้ น ที่ เ พื่ อ เตรี ย มพร้ อ มในการแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่
เนื่อ งจากการขั บเคลื่อ นนโยบายและการแก้ ไ ขปัญ หาในพื้น ที่ ต้ องใช้ก ลไกของ
กระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายไมตรี อินทุสุต)

1. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยได้ชื่นชมการท้างานของกระทรวงมหาดไทยที่ได้
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic
Zone : SEZ) มีความคืบหน้าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยและส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกันจัดท้าคู่มือส้าหรับนักลงทุนแยก
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของจังหวัด และ 2) ส่วนของส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน เป้าหมายระยะแรก ได้แก่ อ้ าเภอแม่สอด จัง หวัด ตากและ
จังหวัดสระแก้ว และจะขยายผลไปจังหวัดอื่นๆ ในระยะต่อไป
2. การกาจัดผักตบชวาบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ขอให้จังหวัด
ชั ย นาทประสานงานกั บ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง หน่ ว ยงานในพื้ นที่ แ ละ
หน่วยงานทหารพัฒนา ร่วมกันก้าจัดผักตบชวาในบริเวณดังกล่าว
3. ระเบียงเศรษฐกิจ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับระเบียงเศรษฐกิจ เช่น
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (อินโดนีเซีย
มาเลเซียและประเทศไทย IMG-TG) เป็นต้น ให้ความส้าคัญพร้อมทั้งติดต่อสื่อสาร/
แลกเปลี่ยน เพื่อสร้างการลงทุนและการค้าขายกับประเทศ
จังหวัดชัยนาท (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท)
ขณะนี้จัง หวัด ชัยนาทได้ประสานขอรับการสนับสนุนรถแบ็ คโฮจากองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และส้านักงานชลประทานที่ 12 แล้ว และกรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้จัดส่งเรือจัดเก็บผักตบชวามาให้จ้านวน 1 ล้า ซึ่ งคาดว่าจะสามารถ
ก้าจัดผักตบชวาแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ ผักตบชวาที่ได้จัดเก็บ
ขึ้นมานั้นมีจ้านวนมาก จึงให้หน่วยงานระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แรงงานจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด น้าไปจัดท้าปุ๋ยหมักต่อไป

สป.มท./
สบจ.สป.

ยผ./สถ./
ชัยนาท
สบจ.สป./
จังหวัดที่
เกี่ยวข้อง
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รองปลัดกระทรวง
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ก้าหนดให้มีการประชุม
มหาดไทย
คณะกรรมการชุดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้ง นี้ ให้ผู้ว่าราชการ
(นายจรินทร์ จักกะพาก) จั ง หวั ด ได้ เ ตรี ย มการเพื่ อ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ โดยให้
ภาคเอกชนได้ มี ส่ ว นรวมในการผลั ก ดั น /การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ส้ า หรั บ
รายละเอียดจากการประชุม กระทรวงมหาดไทยจะชี้แจงให้จังหวัดทราบต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สนผ.สป.

รองปลัดกระทรวง
1. ผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการปฏิบัติงานใน ศอ.ปส.มท./
มหาดไทย
ระดับศูนย์อ้านวยการของจังหวัด โดยได้ลงพื้นที่ติดตามหมู่บ้านที่มีปัญ หาระดับ ทุกจังหวัด
(นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์) รุนแรง เป้าหมาย ๗,๙๖๖ หมู่บ้าน ด้าเนินการไปแล้ว ๔,๑๘๖ หมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๒ ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการริเริ่มการจัดประกวดหมู่บ้านรุนแรง
เพื่อเป็นขวัญและก้าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นโดยจะด้าเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ ดังนี้
ศอ.ปส.มท./
2.๑ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ มี ก ลไกการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน ทุกจังหวัด
สถานศึกษาทั้งในระดับจังหวัด อ้าเภอ เป็นรายสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร ต้ารวจ ฝ่ายปกครอง ผู้น้าทางศาสนา
เป็นต้น โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นควรให้ส้านักส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.)เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานมากขึ้น
๒.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นควรให้มี
ระบบการบริหารงานเยาวชนนอกสถานศึกษาที่ชัดเจนและเป็นที่รับรู้ของทุกฝ่าย
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ โดยจัดกลไกรูปแบบคณะกรรมการทั้ง ในระดับต้าบล
อ้าเภอและจังหวัด
2.๓ กระทรวงสาธารณสุข การแก้ไ ขปัญหาค่าตรวจพิสูจน์สารเสพติด
ในปั สสาวะระหว่างกรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์และส้า นัก งานต้ารวจแห่ง ชาติ
ในระยะเร่งด่วนด้วยการยกหนี้ค้างค่าตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในระยะยาวเห็นควร
จั ด สรรงบกลางในลั ก ษณะกองทุ น หรื อ ตั้ ง งบประมาณค่ า ตรวจพิ สู จ น์ ฯ ไว้ ที่
กระทรวงสาธารณสุข
2.๔ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ การน้ า ผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เข้ า สู่
กระบวนการตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 จะด้ า เนิ น การได้ ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการเน้นหนักใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
- การตั้งด่านแบบบูรณาการ
- การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
- การท้าประชาคมหมู่บ้าน
- ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นของผู้ต้องสงสัยฯ และ
มีจ้านวนของกลางไม่เกินตามแนบท้ายประกาศ
2.๕ กระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาการจัดตั้งค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ถาวรระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถรับผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ้าบัดได้ทันที และ
ประมาณการงบประมาณในการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปลายปีงบประมาณ
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จัดส่งให้ส้านั กงาน ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณในการจัดค่ายในช่วงเวลาดัง กล่าว
และงบประมาณการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในด้านบ้าบัดรักษา
พบว่ามีปัญหายุ่งยากในการเบิกจ่าย เห็นควรให้มีการจัดตั้งงบดังกล่าวไว้ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือส้านักงาน ป.ป.ส. ในปีงบประมาณ 2560
3. แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ศอ.ปส.มท./
ประจาปี 2558ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ทุกจังหวัด
3.1 ส่วนกลาง
- เวลา 10.00 น. การเผาท้าลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด
- เวลา 14.00 - 16.00 น. พิธีมอบโล่การประกาศเกียรติคุณ
บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจ้าปี 2558
- นายกรัฐมนตรีอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ้าปี
2558 ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหลังข่าวภาคค่้า
3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการรวมพลัง ของ
กลุ่มเยาวชน ประชาชน ชุมชน/หมู่บ้ านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
กรมการปกครอง
๑. การลดค่าเช่านาเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้้า
(นายกฤษฎา บุญราช กับทางเกษตรจังหวัดและนายอ้าเภอในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งให้
อธิบดีกรมการปกครอง) ใช้ ต าม พ.ร.บ.การเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม มาตรา ๔๒ โดยให้ อ้ า นาจของ
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถลดราคาค่าเช่านาได้ในพื้ นที่
ประสบภัยแล้งหรือภัยธรรมชาติ
๒. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ให้ผู้ว่าราชการจัง หวัดประสานงานกับ
แรงงานจัง หวัด นายอ้าเภอ โดยให้ ประชาสัม พันธ์ใ นเรื่อ งของการจดทะเบีย น
ต่ออายุแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ซึ่งจะครบก้าหนดในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ขณะนี้มียอดผู้มาจดทะเบียนต่ออายุแล้ว ๘๕๐,๐๐๐ คน ยังไม่มาด้าเนินการประมาณ
๖๐๐,๐๐๐ คน จากจ้านวนผู้ที่จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในรอบแรก ๑.๔ ล้านคน

ปค./
ทุกจังหวัด

ปค./
ทุกจังหวัด

กรมการพัฒนาชุมชน
๑. การจัดงาน OTOP ในภูมิภาค (เพิ่ม เติม) ซึ่ ง ใช้ เงิน เหลือจ่า ยจากการ พช./5 จังหวัด
(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร จัดงาน OTOP ภูมิภาคในครั้งที่ผ่านมา โดยจัดเพิ่มเติมอีก ๕ จังหวัด (กาญจนบุรี
อธิบดีกรมการพัฒนา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช และนครสวรรค์) ผลจากการจัดงานครั้งที่ผ่าน
ชุมชน)
มาได้กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น ๒๖๕ ล้านบาท
๒. การส่งเสริมตลาดการค้าชายแดน จ้านวน ๓๐ จุด ซึ่งปัจจุบันได้ด้าเนินการ
จังหวัด
เปิ ดการค้ าชายแดนไปแล้ ว ๒๔ จุ ด ยั งอยู่ในระหว่ างการด้ าเนิ นการอี ก ๖ จุด ทั้ งนี้ ชายแดนที่
ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวั ดได้มีการประสานไปยังผู้ช่วยการทูตพาณิชย์ที่อยู่ใน เกี่ยวข้อง
ประเทศกัมพูชา ลาว พม่าและมาเลเซีย เพื่อให้การเปิดตลาดชุมชนประสบความส้าเร็จ
๓. การประชาสัมพันธ์งาน "โครงการศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล
พช.
ด้วยพระบารมี" เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับ ชุมชน
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และเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไทยไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
โดยทางกรมการพัฒนาชุมชนจะได้กล่าวถึงพระราชด้าริของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง เป็นการสร้างและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเพื่อระดับ
ความเป็นอยู่/คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
กรมที่ดิน
ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้้าส้านักงานที่ดินจังหวัดให้บริการออก
(นายสุจิต จงประเสริฐ) โฉนดที่ดิน/เอกสารสิทธิต่างๆ ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตามนโยบายของ
รองอธิบดีกรมที่ดิน)
นายกรัฐมนตรี

ทด./
ทุกจังหวัด

กรมป้องกันและบรรเทา ๑. การแก้ไขปัญหาน้าอุปโภคบริโภค ขณะนี้ไ ด้มีการด้าเนินการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัย
ในพื้นที่ ๓๙ จังหวัด ที่ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือ โดยด้าเนินการยุติสถานการณ์
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ไปแล้ว ๑๖ จังหวัด
อธิบดีกรมป้องกันและ
๒. ระบบฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาจากข้อมูลของกรมอุตุนิย มวิทยาและ
บรรเทาสาธารณภัย)
กรมชลประทาน เบื้องต้นคาดการณ์ว่าหากเกิดภาวะฝนแล้งในช่วงฤดูฝนยาวนาน
อาจส่ งผลให้เกิด ภัยแล้ งขึ้น โดยเฉพาะกับพื้น ที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้้าซาก จ้านวน 31 จังหวัด (ข้อมูลการประกาศภัยแล้ง
ปี 2555-2557)
๓. มาตรการในการแก้ไขปัญหาน้าทางด้านการเกษตร
- ให้ทุกหน่วยงานและจังหวัดด้าเนินการเร่งรัดโครงการขุดลอกแหล่งน้้า
ที่ได้รับงบประมาณไปแล้วให้แล้วเสร็จใช้การได้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถใช้เป็น
แหล่งเก็บกักน้้าฝนที่จะตกลงมาได้ทันในช่วงฤดูฝนให้ได้มากที่สุด
ให้จังหวัดและอ้าเภอ ส้ารวจตรวจสอบแหล่งน้้าส้าคัญ ในพื้นที่ว่ามี
ปริมาณน้้าในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และในช่วงฤดูฝนมี
น้้าไหลเข้าอย่างสม่้าเสมอหรือไม่ หากแหล่งน้้าใดมีปริมาณน้้าน้อยหรือน้้าไหลเข้า
ไม่เป็นไปตามปกติให้หาวิธีเพิ่มปริมาณน้้าให้เต็มความจุ เพื่อให้ประชาชนสามารถมี
น้้าใช้ได้เพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้า

ปภ./สถ./
กปภ./
ทุกจังหวัด

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
(นายมณฑล สุดประเสริฐ
อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก าร
และผังเมือง)

ยผ./สถ./
ทุกจังหวัด

๑. การสารวจและตรวจสอบสภาพเครื่องเล่นทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทย
ได้มีข้อสั่งการให้กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก้าชับให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นด้าเนินการส้ารวจและตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรง และ
ระบบต่าง ๆ ของเครื่องเล่น และแจ้งให้เจ้าของต้องซ่อมแซมและหมั่นตรวจสอบ
บ้ารุง รักษาเครื่อ งเล่น ให้อยู่ ในสภาพที่ ใช้ง านได้อ ย่างปลอดภั ย และหากพบว่ า
เครื่ องเล่ นมี สภาพไม่ มั่ นคงแข็ งแรงหรื ออาจไม่ ปลอดภั ยในการใช้ ง าน ขอให้ เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นมีค้าสั่งระงับการใช้ไว้ก่อนจนกว่าจะปรับปรุแก้ไขให้มีความปลอดภัย
ผลการส้ารวจและตรวจสอบสภาพการใช้เครื่องเล่นทั่วประเทศ พบว่า
- กรุงเทพมหานคร มีเครื่องเล่นรวม 30 เครื่อง ใช้งานได้จ้านวน
23 เครื่องและปิดซ่อมแซมจ้านวน 7 เครื่อง

ปภ./สถ./
กปภ./
ทุกจังหวัด

10

ประเด็น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียด
- จังหวัดที่มีเครื่องเล่น ๓๔ จังหวัด มีเครื่องเล่นรวมทั้งสิ้น ๑๓๔
เครื่อง ใช้งานได้จ้านวน ๑๓๓ เครื่อง ใช้งานไม่ได้จ้านวน ๑ เครื่อง
- จังหวัดที่ไม่มีเครื่องเล่น ๔๒ จังหวัด
๒. การควบคุมป้ายโฆษณา เนื่องจากปัจจุบันปัญหาทางธรรมชาติ เช่น พายุ
ซึ่งจะส่งผลในเรื่องของความแข็งแรง มั่นคงของป้ายโฆษณา ดังนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เน้นย้้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยให้
ส้ารวจป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะป้ายที่มีขนาดใหญ่หรือป้ายที่ติดตั้ง
บนอาคาร/หลังคาของอาคาร มีความสูง จากพื้นตั้ง แต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป มีขนาด
พื้นที่ ๕๐ ตารางเมตร โดยป้ายดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตแสดงให้ชัดเจน
๓. เหตุตลิ่งพัง บริเวณแม่น้าน้อย อ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี กรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปส้ารวจพื้นที่อาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
จัดท้าแบบอาคารบ้านเรือนให้ใหม่ พร้อมทั้งจัดหางบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรมส่งเสริมการ
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า
ปกครองท้องถิ่น
อุปโภคบริโภคให้ทั่วถึงทั้ง ในชนบทและเมือง ขอให้จัง หวัดแจ้ง องค์กรปกครอง
(นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้าเนินการ ดังนี้
อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การ
๑. ให้ แ จ้ งคณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การและบ้ ารุ ง รั กษาระบบประปา
ปกครองท้องถิ่น)
หมู่บ้านด้าเนินการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่ช้ารุดเสียหาย
เว้นแต่กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาช้ารุดเสียหายจนเกินความสามารถ
ของคณะกรรมการฯ ให้ ถือ เป็น หน้ าที่ ข ององค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในการ
พิจารณาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้การได้อยู่เสมอ
๒. ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น บ้ า รุ ง รั ก ษาแหล่ ง น้้ า ดิ บ ของระบบ
ประปาหมู่ บ้า นให้สะอาดและมี ป ริ มาณน้้ าเพี ย งพอที่ จะใช้ ผลิ ต น้้ าประปาของ
กิจการประปาหมู่บ้านอยู่เสมอ
๓. ให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้้า เป็นต้น
ตรวจสอบรับรองคุณภาพน้้าที่ผ่านระบบผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานก่อน
จ่ายน้้าให้กับผู้ใช้น้า

ยผ./สถ./
ทุกจังหวัด

ยผ./ปภ./
สิงห์บุรี
ปภ./สถ./
กปภ./
ทุกจังหวัด

ส้านักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น.

