สรุปประเด็นข้อสั่งการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานสําคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม 255๙
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
๑. การดําเนินงานของ
 เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประชาชนชาวไทยทุกคนต้องพบกับความ ปค./สถ./
กระทรวงมหาดไทย
โศกเศร้ าอย่ างใหญ่ หลวง เมื่ อพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วภู มิ พลอดุ ลยเดช สป.(กก.)/
สวรรคต ขอขอบคุ ณ ปมท. ผวจ. ที่ดําเนินงานอย่างสมพระเกียรติและทุกคน ทุกจังหวัด
อันเกี่ยวเนื่องกับ
ได้มีส่วนร่วม
งานพระบรมศพ
 จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ในพื้นที่ที่เหมาะสม สวยงาม เพื่อ
พระบาทสมเด็จ
เป็นการถวายพระเกียรติพระองค์ท่าน และอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ทุก
พระปรมินทรมหาระดับ อย่าให้มีภาพที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
ภูมพิ ลอดุลยเดช
 ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลพื้ น ที่ ที่ มี วุ ฒิ ภ าวะ สามารถตั ด สิ น ใจได้ แก้ ไ ข
สถานการณ์ได้ เช่น การดูแลพื้นที่แสดงความอาลัย เป็นต้น
 มท. ได้กําหนดแนวทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพของประชาชน
ภายใต้หลักการมาด้วยความสมัครใจและมีความพร้อม โดยความเสมอภาคผ่าน
๔ ภาคตามลําดับอักษรจังหวัด ขอให้จัดมาจากทุกอําเภอหรือตําบลหรือหมู่บ้าน
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาพร้อมกับประชาชนในคราว
เดียวกัน และขอให้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เช่น การซ้อมก่อนมาเข้า
ถวายสักการะ การเข้าจุดพักรถ/จุดพักคอย การคัดเลือกบุคคลอย่างโปร่งใส
เป็นต้น
 ขอให้แจ้ง มท. กรณีมีประชาชนในพื้นที่รวมกลุ่มกันเข้ามาถวายสักการะ
ด้วยตนเอง เพื่อ มท. จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของ มท. ประจํา ศตส. เพื่อทราบต่อไป
 ขอให้ ปมท. รอง ปมท. พิ จ ารณาเสนอแนวทางการจั ดกิ จ กรรมเพื่ อ
แสดงความอาลัยและเทิดพระเกียรติเพิ่มเติมหลังจากวันสวรรคต ๑๕ วัน ไปยัง
จังหวัด
 รมช.มท. ขอให้เบิกจ่ายตรงตามความเป็นจริง อย่าให้มีข้อสังเกตที่เกิน
ความเป็นจริงของหน่วยตรวจสอบ
 อสถ. ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ ในการมาศึกษาดูงาน และขอให้มี
การเบิกจ่ายตามวันเวลาจริง ไม่ให้มีการย้อนหลัง ทั้งนี้ สถ. จะได้ส่งหนังสือแจ้ง
แนวทางการเขียนโครงการและเบิกจ่ายไปยังจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง
ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
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๒. การสรุปแผนงาน/
โครงการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒

๓. การสืบสาน
แนวพระราชดําริ/
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชไปสู่
การปฏิบตั ิ โดยอาศัย
กลไกมหาดไทย

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
 ให้ มท. สรุ ปการดํ าเนินงานและงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ สป.(สบจ./
พร้อมทั้งเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้จังหวัด สนผ.)/กรม/
สะท้อนความต้องการของประชาชน ภายใต้การบูรณาการของพื้นที่
รัฐวิสาหกิจ/
 ขอให้ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้อง ทุกจังหวัด
กับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคง และความต้องการในพื้นที่
 รมช.มท. ขอให้ ล งไปกํ า กั บ ดู แ ลการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม
จังหวัดด้วยตนเอง ให้สามารถแก้ปัญหาพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผน
พั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เชื่ อ มโยงไปยั ง แผนระดั บ อํ า เภอ
ท้องถิ่น ตําบล หมู่บ้าน/ชุมชน
 รอง ปมท. (บ) ชี้ แ จงถึ ง แนวทางการดํ า เนิ น งาน โดยในช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในการจัดทํา
แผนกลุ่ม จังหวัดให้เป็น One plan สําหรับการจัดทํา แผนพัฒนาจังหวัดจะ
กําหนดให้มีส่วนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (งบประมาณ ๑๐๐ ล้าน
บาท) อี ก ส่ ว นหนึ่ ง จะเป็ น ไปตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องจั ง หวั ด ทั้ ง นี้ ใน
ภาพรวมของ มท. จะมีการแสดงให้เห็นถึงงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ
แผนงาน/โครงการสํ า คั ญ และเชื่ อ มโยงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ และ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต่ อ ไป นอกจากนี้ จะมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัด
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราช- สป.(สนผ.)/
กรณียกิจทุกด้านเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้นําพระราชปณิธาน พช./ทุกจังหวัด
ของพระองค์เป็นแรงผลักดัน มุ่งสนองพระราชปณิธานของพระองค์ให้เกิดขึ้น
จริง เช่น การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสนองพระราชปณิธาน “รู้รัก
สามัคคี” เป็นต้น
 หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงเป็ นสิ่งที่ ทุ กคนต้ องรู้ แ ละนํ าไปใช้
โดย มท. ได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปให้ประชาชนปฏิบัติในการ
ดํารงชีวิต ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่ง มท.
มี ก ารดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะดั ง กล่ า วผ่ า น จปฐ./กชช.๒ค ซึ่ งรั ฐบาลจะนํ ามา
เทียบเคียงกับ SDGs พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปได้จริง
 ปมท. เสนอแนวคิดให้นําเหตุการณ์สวรรคตของพระองค์ท่านเป็นพลัง
ให้คนไทยต้อง “เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ช่วยเหลือกัน” ผ่านการแก้ไขปัญหาในประเด็น
ต่าง ๆ
 รอง ปมท. (ถ) เสนอแนวคิดการทําให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากมีความสุข โดย
ระดมทุกภาคส่วนสํารวจจํานวนผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ แล้วให้ทุกภาคส่วนที่
อยู่ดีมีสุขแล้วมาช่วยเหลือ โดยจําแนกตามสภาพปัญหา ควบคู่กับการดําเนินการ
เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์อย่างต่อเนื่อง
ข้อสั่งการ/รายละเอียด
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด
 อพช. เสนอแนวคิดการนํา “อาชีพ” เป็นเครื่องมือให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม ซึ่งจะทําให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง
 อสถ. เสนอแนวคิดการอาศัยกลไกในพื้นที่เพื่อรับรู้สภาพปัญหาที่แท้จริง
ของประชาชน เช่น ปัญหาการผลิตของเกษตร ปัญหาสภาพน้ํา เป็นต้น นําไปสู่
การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
 อปภ. เสนอแนวคิดให้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ โดยเสนอให้เป็นวาระสําคัญของ มท.
 ผวจ.พิษณุโลก เสนอแนวคิดสืบสานพระราชปณิธาน “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ให้ชุมชนร่วมกันคิด/วางแผน กําหนด Key Man ๓,๐๐๐ คน
ไปกระตุ้นการปฏิบัติในชุมชน เช่น เกษตรทางเลือก เป็นต้น
 ผวจ.ร้ อยเอ็ ด เสนอแนวคิดการขั บเคลื่ อนหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยแสดงให้ประชาชนตระหนักถึงความ
เข้มแข็งร่วมกันผ่านวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันในชุมชน
ความประหยัด เป็นต้น
 ผวจ.อ่ า งทอง เสนอแนวคิ ด การดํ า เนิ น ยุ ท ธศาสตร์ “อ่ า งทอง ครั ว
กรุงเทพฯ” ปรับเปลี่ยนเกษตรที่เป็นวิกฤตของน้ําและการตลาด เป็นผักสวนครัว
เข้ า สู่ ต ลาดในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล โดยอาศั ย บริ ษั ท ประชารั ฐ และ
ยุทธศาสตร์ “สร้างความปรองดอง” เพื่อจุดศูนย์รวมใจ/เป้าหมายเดียวกัน โดย
จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรักความสามัคคี
 ผวจ.สงขลา เสนอแนวคิด “ทําดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทํา” โดยนําพระราชปณิ ธ านของพระองค์ ม าดํ า เนิ น การร่ ว มกั น “อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข ”
ภายใต้ความแตกต่าง “การแบ่งปัน” เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา แบ่งปันความสุข
โดยเฉพาะคนยากจน “ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” รวมทั้ง
ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
 ผวจ.ภูเก็ต เสนอแนวคิดการสร้างจุดร่วมกัน เพื่อสร้างความรักสามัคคี
มองข้ามความขัดแย้ง เช่น ประเพณี เป็นต้น ทั้งนี้ มีแนวคิดจัดโครงการที่สร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งเพิ่มเติมคุณธรรมของประชาชน โดยใช้ศาสนา
เป็นกลไกขับเคลื่อน
 ผวจ.นนทบุ รี เสนอแนวคิ ด การอาศั ย กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ซึ่งอาศัยฐานการดําเนินงานของ พช. คือ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งอาศัย จปฐ./กชช.๒ค โดยนําปัญหาของประชาชนมาเป็นตัวชี้วัดการ
พั ฒ นาหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน และอาศั ย พลั ง ภายในพื้ น ที่ รวมทั้ ง โครงการพั ฒ นา
ครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ โดยวิเคราะห์ปัญหาความยากจนพร้อมดูแล
แก้ไขปัญหา มุ่งไปสู่การประเมินความสุขมวลรวมในชุมชน (GVH)
 ผวจ.ชลบุรี เสนอแนวคิด ๔ ดี ได้แก่ “คนดี” “สุขภาพดี” “รายได้ดี”
“สิ่งแวดล้อมดี” โดยมีตําบลนําร่องที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว
เขียนธรรมนูญตําบล พร้อมกําหนดตัวชี้วัด โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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๔. การรักษาความ
สะอาด
๕. การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืช

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
สาธารณสุขในพื้นที่
 ผวจ.ลํ าปาง เสนอแนวคิ ด “ในหลวงไม่ ทิ้ ง คนไทย คนไทยไม่ ทิ้ งกั น ”
นําไปสู่การต่อยอดในมิติต่าง ๆ เช่น เกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น
 ผวจ.เชียงราย เสนอแนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยชุมชน
เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น และการอาศัยชุมชนเปลี่ยนแนวคิดใน
การพัฒนา ไม่มุ่งรอรับความช่วยเหลือ
 ให้นําพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเป็นพลัง
ผลักดันในการดําเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยเสนอความคิดและ
แนวทางปฏิบัติมายัง มท. เพื่อประมวลในภาพรวมต่อไป
 ให้ มท. โดย ปมท. ร่วมกับ อธิบดี ผวจ. กําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เป็น Way of Life ของ
ประชาชน โดยมีประเด็นดําเนินการที่ชัดเจน เช่น การพัฒนาอาชีพ การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาคนไม่มีคุณธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ให้อาศัยกลุ่ม
ประชาสังคม (Civil Society) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ พช. โดยพัฒนาการ
จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Staff) และให้อาศัยกลไก มท. ที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วม
ดําเนินการ
 กํากับดูแลการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ โดยอาจมอบหมาย รอง ผวจ.
รับผิดชอบแบ่งการดูแลพื้นที่
 ทําให้พื้นที่หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ มีพื้นที่สาธารณะสะอาด โดยจัดให้มี
แข่งขันระหว่างกลุ่มจังหวัด
 ใช้ศาสตร์ของความเป็นผู้นํา บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ และอาศัย
จิตอาสาร่วมดําเนินการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สถ./ปค./
ทุกจังหวัด

ยผ./ปค./สถ./
ทุกจังหวัด
(ยกเว้นพังงา
ภูเก็ต และ
ตราด)
 ขอให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งรัดการดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ ทด./จังหวัด
เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว
พื้นที่เป้าหมาย
 ขอให้ถือเป็นผลงานสําคัญในการแสดงถึงการให้ความสําคัญกับพี่น้อง ปค./ทุกจังหวัด
ประชาชน

๖. การจัดทีด่ นิ ทํากิน
(คทช.)
๗. โครงการยกระดับ
ศักยภาพหมูบ่ า้ นเพือ่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ (หมู่บา้ นละ
๒.๕ แสนบาท)
๘. การพัฒนา
 อาศัยการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย พช./ทุกจังหวัด
เศรษฐกิจฐานรากและ สานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) และคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนา
ประชาชน
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐประจําจังหวัด เป็นกลไกสําคัญขับเคลื่อน เช่น
การดูแลและพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่ เป็นต้น
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๙. การบริหารจัดการ
น้ําเพือ่ เตรียมรับ
สถานการณ์ภยั แล้ง

๑๐. การตรวจสอบ
ความปลอดภัยของ
อาคารและสิ่งปลูก
สร้าง
๑๑. การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน
๑๒. ระบบการติดตาม
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทํางานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอําเภอให้
เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาลและภารกิจ
สําคัญของ
กระทรวงมหาดไทย
(Achievement
Monitoring
System)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหา ปภ./สป.
ภัยแล้ง โดยทรงมีพระดําริให้จังหวัด/อําเภอ หาแนวทางเก็บน้ําไว้ใช้สอยในฤดู (สนผ.)/
แล้ง ในการนี้ มท. ได้ดําเนินการสํารวจแหล่งน้ําในพื้นที่ และดําเนินการ “ซ่อม ทุกจังหวัด
เสริม สร้าง” ซึ่งจะได้ประสานการปฏิบัติจังหวัดต่อไป
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกล่าว
(กรมชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม หน่ วยงาน
ทหาร)
 ขอให้เร่งรัดการตรวจสอบสภาพอาคารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ยผ./สถ./
ทุกจังหวัด
ข้อสั่งการ/รายละเอียด

 ให้ อ าศั ย กลไกทั้ ง หมดที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาเรื้ อ รั ง /ปั ญ หา กรม/

เร่งด่ วนที่ ส่ งผลกระทบต่ อประชาชนในพื้นที่ อย่าปล่อ ยให้เรื้อรังจนเกิ ดการ
ร้องเรียน/เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 ผวจ. เป็นผู้บูรณาการทุกเรื่องในพื้นที่ ต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารและ
ติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ โดยทําให้กลไกต่าง ๆ ทําหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผล
 พิจารณาและปรับการดําเนินงานให้สอดคล้องกับระบบการติดตามฯ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ/
ทุกจังหวัด
สป.(สนผ.)/
กรม/
รัฐวิสาหกิจ/
ทุกจังหวัด

สํานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๒.๓๐ น.

