สรุปขอสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย
************************
นายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
ไดมอบนโยบายและเนนย้ําแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อใหผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจและผูวา
ราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้
เรื่อง
• ขอสั่งการของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

การมอบหมาย

๑. การปฏิบัติงานในไตรมาส
สุดทาย ของปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒

- กระบวนการบริหารงานภาครัฐ ตามแบบ ๓ – ๖ – ๓
คือ ในไตรมาสที่หนึ่งเปนขั้นตอนของการวางแผนและ
เตรียมการ ไตรมาสที่สองและสามจะเปนขั้นตอนการปฏิบัติ
หรือ Implementation และในไตรมาสที่สี่จะเปนเรือ่ งของ
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน โดยให
ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ง หวั ด และองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นเรงรัดการปฏิบตั งิ านใหมคี วามเขมขนมากยิ่งขึน้
และใหเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ

๒. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
๗๗ พรรษา
(๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒)

- จังหวัดทุกจังหวัด
- กระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน
- ทุกหนวยงานในสังกัด
เจาภาพ รวมกับหนวยงานสนับสนุน คือ สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม สํานักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงมหาดไทย
แหงชาติ และภาคเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา
- โดยในสวนกลาง มีการจัดพิธีและแสดงมหรสพบริเวณ
ทองสนามหลวงตลอดถนนราชดําเนินจนถึงลานพระราชวังดุสิต

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

๒
เรื่อง

รายละเอียด
(ลานพระบรมรูปทรงมา) โดยจัดใหมีพิธถี วายเครื่องราชสักการะ
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงมหรสพตาง ๆ
- ในสวนภูมิภาค ใหทุกจังหวัดจัดเหมือนกับสวนกลาง
รูปแบบคลายการจัดงานวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
โดยให ถื อ เป น งานที่ สํา คั ญ ของชาติ ต อ งจั ด ให ยิ่ ง ใหญ
สมพระเกียรติ โดยในสวนของกระทรวงมหาดไทยจะเพิ่มเติม
กิ จ กรรมให มี ค วามหมายและแสดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงมีตอ ประชาชน
ชาวไทย คือ กิจกรรมการปลูกตนไม “แมทั้งประเทศปลูกตนไม
ถวายแมของแผนดิน จํานวน ๗๗ ลานตน” สําหรับรายละเอียด
จะแจงใหทราบตอไป

๓. การรณรงคปองกันและ
ควบคุมแกไขสถานการณ
การระบาดของไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม ชนิดเอ
(H1N1)

- ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดขอความรวมมือไปยัง
ทานผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการรณรงคปองกัน
และควบคุมแกไขสถานการณการระบาดของไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม ชนิดเอ (H1N1) โดยใหทุกจังหวัดใหความรู
ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนในการระวัง ปองกัน รักษา
รวมทั้งการสรางลักษณะนิสัยที่ถูกตองตาง ๆ ซึ่งการรณรงค
เหลานี้ตองผานกลุม องคการ สถาบันตาง ๆ มากมาย เชน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา เปนตน
ใหทุกจังหวัดบูรณาการการดําเนินงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และเปนกําลังหลักใหแกกระทรวงสาธารณสุข
โดยหลายจังหวัดไดมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการดําเนินการ
คลายกับกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดนก ซึ่งได
รวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตร ฯ
รณรงคปองกันการระบาดของโรคและประสบผลสําเร็จดวยดี

- ตามที่ไดแจงเตือนเรื่องอุทกภัย วาตภัยและดินถลม
๔. การปองกันแกไขปญหา
และบรรเทาความเดือดรอน ในการประชุมประจําเดือนครั้งที่ผานมา และขณะนี้เปน
แกประชาชนผูประสบภัย ชวงฤดูฝน ใหทุกจังหวัดเตรียมความพรอมในการใหความ
ชวยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชน
ธรรมชาติ
ผูประสบภัย โดยใหดําเนินการในทันทีที่เกิดภัยประเภทตาง ๆ

การมอบหมาย

- จังหวัดทุกจังหวัด

- จังหวัดทุกจังหวัด
- กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๓
เรื่อง

รายละเอียด
ซึ่งการเกิดภัยธรรมชาติแมเปนเรื่องที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
แตก็เปนเรื่องที่สามารถปองกัน แจงเตือน และเฝาระวัง
เพื่อลดความเสียหายได

การมอบหมาย

๕ การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ในเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ซึ่งทุกจังหวัด มี ศตส.จ. บูรณาการการดําเนินการในเรื่อง - ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
การปองกัน ๕ รั้ว การปราบปราม และการบําบัดรักษาฟนฟู
ซึ่งการประเมินผลรายพื้นที่ในแตละจังหวัดเปนการดําเนินการ
ของ ปปส. แตของกระทรวงมหาดไทยยังไมเห็นภาพ output
หรือ outcome ของงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรมเหมือนอยาง
ของตํารวจ หรือสาธารณสุขที่ทําเรื่องการปราบปราม
และบําบัดรักษา
ในการทํางานจะตองมีทั้ง work hard และ work smart
ไปดวยกัน ขอใหผูบริหารชวยกันคิดวาทําอยางไรจึงจะสามารถ
สรางผลการดําเนินงานในเรื่องการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ใหเห็นอยางเปนรูปธรรม

๖. การดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยในบานเมือง

- ตามที่ขณะนี้ไดเกิดปญหาการแตกแยกทางความคิด - จังหวัดทุกจังหวัด
ซึ่งอาจเพราะดวยการไดรับฟงขอมูลที่ไมถูกตองทั้งหมด
ขอมูลที่ผูนําเสนอไมตองการบรรยากาศแหงการสรางสรรค
แตตองการยั่วยุ ปลุกระดม การนําเสนอขอมูลลักษณะนี้
มีมากขึ้นและหนักขึ้นเรื่อย ๆ ในแตละชุมชน สรางปญหา
ความขัดแยง อันจะนําไปสูความสงบเรียบรอยในบานเมือง
ใหทุกจังหวัดและทุกอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้
๑) จัดประชุมชี้แจงขอมูลที่ถูกตอง เหมาะสม มีเหตุ
มีผลแกประชาชน เชน การขอรับพระราชทานอภัยโทษ
ซึ่งมีการปลุกกระแสผานสื่ออยูในขณะนี้ มีความถูกตอง
เหมาะสม บังควร มิบังควรอยางไร
๒) ใหทําความเขาใจกับผูนําเสนอขอมูลขาวสาร
ในลักษณะดังกลาวในพื้นที่ วาการสรางความเกลียดชังกัน
ไมเคยทําใหสังคมดีขึ้น มีแตสังคมที่กําลังจะแตกสลาย
เทานั้นที่คนในสังคมคิดแตจะเกลียดชังกันเอง

๔
เรื่อง
• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายบุญจง วงศไตรรัตน)

รายละเอียด

การมอบหมาย

- ทุ ก จั ง หวั ด ที่ มี แ รงงาน
๑. การจดทะเบียนแรงงานตางดาว
- ให ทุ ก จั ง หวั ด ที่ มี แ รงงานต า งด า วในพื้ น ที่ เ ร ง
ต า งด า วในพื้ น ที่
ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ประชาสัมพัน ธใหผูประกอบการและแรงงานต างด าว
ไปจดทะเบียน ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเปน
๒๕๕๒
วันสุดทายของการจดทะเบียนแรงงานตางดาว โดยใหทํา
ความเขาใจกับผูประกอบการวาหากไมทําตามกฎหมายจะเกิด
ความเสียหายแกสถานประกอบการและบรรดาแรงงาน
ตางดาวของผูประกอบการเอง
- ขอขอบคุณผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ไดให
- จังหวัดสมุทรสาคร
ความรวมมือในการไปตรวจราชการ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ
เรื่องแรงงานตางดาวในพื้นที่จังหวัดอยางทัว่ ถึง
๒. การจายเบี้ยยังชีพ
แกผูสูงอายุ
และคาตอบแทน อสม.

- ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ - จังหวัดทุกจังหวัด
- กรมสงเสริมการปกครอง
เรื่องของบประมาณเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
ทองถิน่
โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ และโครงการ
สงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เชิงรุก
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ไดอนุมัติเงินงบประมาณ
จํานวน ๒,๒๘๓ ลานบาท ซึ่งเงินงบประมาณดังกลาวจะ
สามารถจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ และคาตอบแทน อสม.
ไดจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
ใหทุกจังหวัดกํากับดูแล การจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ
และคาตอบแทน อสม. อยางเขมงวด โดยใหมีการจายเปน
ประจําทุกเดือน สําหรับวิธีการใหเปนตามความประสงคของ
ผูมีสิทธิ์รับเบีย้ ยังชีพและคาตอบแทนในพืน้ ที่

๕
เรื่อง
• ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงมหาดไทย
(นายถาวร เสนเนียม)
๑. ขอสั่งการ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ( ยะลา
ปตตานี นราธิวาส สงขลา
สตูล)

รายละเอียด

การมอบหมาย

๑.๑ การเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจาย - จังหวัดยะลา ปตตานี
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
นราธิวาส สงขลา และสตูล
ใหทุกหนวยงานในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ป ๒๕๕๒ ใหเปนไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ เนื่องจากรัฐบาล
มีนโยบายใหงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหดําเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ตองดําเนินการภายในพื้นที่
เทานั้น ไมใหมกี ารโอนเงินงบประมาณไปดําเนินการในพืน้ ทีอ่ ื่น
๑.๒. การประชุม สุด ยอดอาเซี ย น ครั้ งที่ ๑๔
(14 th Asean Summit) ที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่
๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
ให ๕ จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต และ ศอ.บต.
จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณขอเท็จจริงในพื้นที่
เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรี สําหรับใชเปนขอมูลในการชี้แจง
และทําความเขาใจในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ งที่ ๑๔
๑.๓ การเตรียมความพรอมในการดําเนินงานในพื้นที่
หมูบานเปาหมายจํานวน ๖๙๖ หมูบาน ทีม่ ีรายไดนอย
ตามแผนการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ ๕ จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต ในป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
ให ๕ จังหวัดชายแดนภาคใตเตรียมความพรอม
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการในพื้นที่หมูบานเปาหมาย
จํานวน ๖๙๖ หมูบานที่มรี ายไดนอย ตามแผนการพัฒนา
พื้ น ที่ พิ เ ศษ ๕ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ใ นป ๒๕๕๒ –
๒๕๕๕ ซึ่งเงินจากโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
จะเบิกจายไดกอนปงบประมาณ ๒๕๕๓ เมื่อไดรับการ
จัดสรรงบประมาณก็จะสามารถดําเนินการในพื้นที่ไดทันที

๖
เรื่อง
๒. การดําเนินคดีกับผูทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และบุกรุกทีด่ ินของรัฐ
.

รายละเอียด
- จากการที่ไดไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตางๆ พบวา
คดีเกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดและนายอําเภอในฐานะหัวหนาพนักงานสอบสวน
มักจะไมไดรับขอเท็จจริงที่ครบถวนสมบูรณ จึงทําใหมกี าร
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการบุกรุกที่ดินและ
ทําลายทรั พ ยากรป า ไม เ ป น จํา นวนมาก
ใหทุกจังหวัดที่มีการดําเนินคดีเกี่ยวกับการทํา ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เอาใจใสเรื่องการทําความเห็นในสํานวน
ที่พนักงานอัยการขอความเห็ น ชอบ โดยให ทุ ก จั ง หวั ด
ดํา เนิ น การอย า งเคร ง ครั ด

การมอบหมาย
- จังหวัดทุกจังหวัด

๓. ใหจังหวัดชายแดน
ภาคใตประชาสัมพันธ
การดําเนินการในพื้นที่
ใหประชาชนไดรับทราบ

๓.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมมี ติ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม - จังหวัดชายแดนภาคใต
๒๕๕๒ ใหขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณฉุกเฉิน
ที่มีความรายแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ออกไป
เป น ระยะเวลา ๓ เดื อ น และได ม อบหมายสํา นั ก งาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ศึกษาแนวทางการจัดใหมี
หนวยงานรับเรื่องรองเรียนอิสระ ที่สรางความเชื่อมั่นใหกับ
ประชาชนในกระบวนการรับเรื่องราวรองเรียน
ใหจังหวัดชายแดนภาคใตประชาสัมพันธใหประชาชน
รับทราบมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และชี้แจงประชาชนวารัฐบาล
ยังคงดําเนินการตามนโยบาย เขาใจ เขาถึง พัฒนา โดยให
ประชาชนเขาใจตรงกันในทุกพื้นที่
๓.๒ การมอบนโยบายและแนวทางการแกไขปญหาความ - จังหวัดชายแดนภาคใต
ไมสงบเรียบรอยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใหแกกํานัน
ผูใหญบาน กระทรวงมหาดไทยจะจัดประชุมมอบนโยบายและ
แนวทางการแก ไขป ญหาความไม สงบเรี ยบรอยในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่จังหวัดกระบี่ โดยเชิญกํานัน
ผู ใหญบานในพื้นที่ห มูบานเสริม สร างสั นติสุข เพื่อ หารือ
แนวทางการแกไขปญหาสถานการณความไมสงบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต โดยแบงการประชุมเปน ๒ รุน ดังนี้

๗
เรื่อง

๔. การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามขอสั่งการ

รายละเอียด
รุนที่ ๑ กํานันและผูใหญบานในพื้นที่จังหวัดยะลา
และปตตานี จัดในวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
รุนที่ ๒ กํานันและผูใหญบานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
และสงขลา จัดในวันที่ ๑๕ -๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
โดยใหจังหวัดชายแดนภาคใตประชาสัมพันธ
ใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบดวย

การมอบหมาย

๔.๑ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ๑๔
จังหวัดภาคใต ให ศตส.จ. และ ศตส.อ.ดําเนินการ
ตามขอสั่งการ ๙ ขอ ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตามยุทธศาสตร ๕ รัว้ ปองกันของรัฐบาลที่ไดสั่งการไปแลว
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่จังหวัดสุราษฎรธานี โดยให
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด และรายงานใหกระทรวงทราบ

- ๑๔ จังหวัดภาคใต

๔.๒ การแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน
ขณะนี้พบปญหาใน ๖ จังหวัด คือ ชัยภูมิ เชียงราย พะเยา
รอยเอ็ด ยโสธร และลําพูน โดยมีปญหา จํานวน ๑๓ เรื่อง
ซึ่งจะไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมเพือ่ หารือแนวทาง
ในการแก ไขปญหาใหประชาชนไดเขา ไปทํากินในที่ดิ น
สาธารณประโยชน ซึ่งรัฐบาลกําลังดําเนินการโครงการ
โฉนดชุ มชนและธนาคารที่ ดิน หรือ ใชระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ในการใหประชาชนทํากินหรืออยูอาศัยเปน
ระยะเวลา ๕ ป

- จังหวัดทุกจังหวัด

๔.๓ การปรั บ ปรุ ง แนวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ (Reshape) - จังหวัดลพบุรี กระบี่
ประจวบคีรขี ันธ บุรีรมั ย
ขณะนี้มี ๘ จังหวัด คือ ลพบุรี กระบี่ ประจวบคีรีขันธ บุรีรัมย
ราชบุรี สระบุรี
ราชบุรี สระบุรี แมฮองสอน และสตูล ยังไมไดสงเรื่องให
แมฮองสอน และสตูล
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดลอม ให เร ง
ดําเนินการโดยเร็วเพื่อจะไดมีแนวเขตที่ดินของรัฐและเอกชน
ที่ชัดเจน อันจะเกิดประโยชนแกประชาชนและภาครัฐ

๘
เรื่อง
๕. การเตรียมความพรอม
ในการชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนแกประชาชน
ผูป ระสบภัยประเภทตาง ๆ

รายละเอียด
- ใหทุกจังหวัดประสานการดําเนินงานกับสวนทองถิ่น
เพื่อเตรียมความพรอมในการชวยเหลือ และบรรเทาความ
เดือดรอนแก ประชาชนผูประสบภั ย หากเกิดภั ยในพื้ นที่
ให สามารถเข าชว ยเหลือประชาชนไดอย างรวดเร็ว และ
ทันเหตุการณ

การมอบหมาย
- จังหวัดทุกจังหวัด
- กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

๖. การติดตามการดําเนินการ
เรื่องระบบโทรทัศนวงจรปด
(CCTV) ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต

- ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว า การ
- สํานักกฎหมาย สป.มท.
กระทรวงมหาดไทยใหติดตามการดําเนินการติดตั้งระบบ
- ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
โทรทัศนวงจรปด (CCTV) ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งในการดําเนินการ กรมการปกครองไดวาจางใหทําการ
ติดตั้งกลอง ๘ ครั้ง และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ไดวาจางใหทําการติดตั้งกลอง ๑ ครั้ง
สรุปรวม การติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน ๙ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ป ๒๕๔๗ ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน
๑๐๖ จุด ในชุมชนเมือ งยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล
หาดใหญ และสุไหงโก-ลก วงเงิน ๗๔ ลานบาท
ครัง้ ที่ ๒ ป ๒๕๔๗ ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน
๖๔ จุด ในพื้นที่ชุมชนเมือง ๔ แหง คื อ อํา เภอเมื อ งตากใบ
อําเภอศรีสาคร อําเภอรือเสาะ อําเภอยีงอ วงเงิน ๒๓ ลานบาท
ครัง้ ที่ ๓ ป ๒๕๔๘ ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน
๙๖ จุด ในชุมชนเมือง คือ อําเภอเมืองยะลา ที่ อําเภอหนองจิก
อําเภอรามัญ อําเภอยะรัง อําเภอระแงะ อําเภอสุไหงปาดี
วงเงิน ๓๐ ลานบาท
ครัง้ ที่ ๔ ป ๒๕๔๘ ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน
๕๐๐ จุด วงเงิน ๓๒๔ ลานบาท
ครัง้ ที่ ๕ ป ๒๕๔๘ ติดตั้งกลองวงจรปด ที่เทศบาลเมือง
สงขลา วงเงิน ๑๐ ลานบาท
ครัง้ ที่ ๖ ป ๒๕๔๘ ติดตั้งกลองวงจรปด ที่เทศบาลเมือง
นครหาดใหญ วงเงิน ๑๐ ลานบาท
ครัง้ ที่ ๗ ป ๒๕๔๙ ติดตั้งกลองวงจรปด ที่เทศบาลเมือง
ยะลา จํานวน ๓๐๐ จุด วงเงิน ๑๐๐ ลานบาท

๙
เรื่อง

รายละเอียด
ครัง้ ที่ ๘ ป ๒๕๔๙ ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน
๑๖๐ จุด ในพื้นที่ ๒๐ อําเภอ วงเงิน ๑๖๐ ลานบาท
ครัง้ ที่ ๙ ป ๒๕๕๐ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ไดวาจางบริษัท Digital Research and Consulting Co., Ltd
ติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
๔๒ อําเภอ จํานวน ๓,๕๒๐ กลอง วงเงิน ๙๖๙ ลานบาท
ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ กลองวงจรปดที่ทําการ
ติดตั้งแลวทั้ ง ๙ ครั้ง ใชว งเงิน ๑,๕๐๐ ล าน มีบ างสว น
ใชการไมได
ขอเนนย้ําในการติ ดตั้ งครั้งที่ ๙ ซึ่ งเปนครั้งลา สุด
กระทรวงมหาดไทย ไดวาจางทําสัญญากับ บริษัท Digital
Research and Consulting Co., Ltd สิ้นสุดสัญญาในวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ปจจุบันยังไมสามารถสงมอบงานได
แมแตงวดเดียว ซึ่งในการดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
เมื่อมีเหตุการณความรุนแรงและไมปลอดภัยเกิดขึ้นในพื้นที่
สวนราชการไมสามารถใชประโยชนได และกลองวงจรปด
ทั้งหมดที่วาจาง บริษัท Digital Research and Consulting Co., Ltd
ใหติดตั้ง จํานวน ๓,๕๒๐ กลอง จะดําเนินการแลวเสร็จ
เมื่อไร หรือจะบอกเลิกสัญญาไดหรือไม ขอใหฝายกฎหมาย
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เพื่อใหเปนไปตามที่วัตถุประสงค
ของทางราชการ
สําหรับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใตใหตรียมความพรอม
ในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ หากกลองวงจรปด
ในพื้นที่ไมสามารถใชงานได ใหแกไขปญหาในการพิสูจนทราบ
และการปองกันการเกิดเหตุรนุ แรงในพื้นที่อยางเขมงวด

การมอบหมาย

๑๐
เรื่อง
• ขอสั่งการของปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(นายวิชัย ศรีขวัญ)

รายละเอียด

การมอบหมาย

- จังหวัดทุกจังหวัด

๑. การประกวดผลงาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ครั้งที่ ๒

- ตามที่ สํา นั ก งาน กปร. ร ว มกั บ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ า
สํา นั ก งบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทั พ ไทย
และสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ ๒ โดยกําหนดสงผลงานไดถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ใหทุกจังหวัดประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนทราบโดยทั่วกัน

๒. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
๗๗ พรรษา
(๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒)

- จังหวัดทุกจังหวัด
- ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กระทรวงมหาดไทย
จะจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ สําหรับรายละเอียดในการจัดงาน
จะแจงใหทราบตอไป

- ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่ใหความรวมมือในการสงรายชื่อ - จังหวัดทุกจังหวัด
๓. โครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ผูไดรับการคัดเลือกเขารับพระราชทานทุนการศึกษาให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สยามกุฎราชกุมาร
(สศช.) แลว ซึ่งตามเปาหมายในป ๒๕๕๒ จะพระราชทาน
ทุนการศึกษาใหจังหวัดละ ๒ ทุน ใหทุกจังหวัดยืนยันรายชื่อ
ผูผานการคัดเลือกเขารับทุนการศึกษา ภายในวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยสามารถเปดดูรายละเอียดไดใน Website
กองกลาง สป. ที่ http://www.gad.moi.go.th ในหัวขอ
แบบยืนยันการจัดลําดับความสําคัญเสนอรายชื่อผูรับ
พระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามกุฎราชกุมาร

๑๑
เรื่อง
๔. โครงการไปรษณียบัตร
“รอยใจไทยภักดี ๑๐๘ ป
สมเด็จยา”

รายละเอียด
การมอบหมาย
- ตามที่ มู ล นิ ธิ แ ม ฟ า หลวงได ข อความร ว มมื อ
- จังหวัดทุกจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย ใหสงไปรษณียบัตรใหจังหวัดตางๆ
ใหชวยจําหนายแกประชาชน และใหเขียนขอความที่ประทับใจ
ในพระราชจริยาวัตร ลงในไปรษณียบัตร เพือ่ นําขึ้นทูลเกลา ฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒
ใหทุก จังหวัด ดํา เนิ นการตามวัต ถุประสงคข อง
มูลนิ ธิแมฟาหลวง

- จังหวัดสมุทรปราการ
- ให ๒๐ จังหวัดที่เกี่ยวของในการประชุม สุด ยอด
สมุทรสงคราม
อาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (14 th Asean Summit) ที่จังหวัดภูเก็ต
ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ คือ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี
ประจวบคีรี ขันธ ชุม พร
(สนามบินสุวรรณภูมิ) และจังหวัดที่เปนเสนทางผานไปยัง
ระนอง สุราษฎรธ านี
(วันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒) จังหวัดภูเก็ต ไดแก จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
นครศรีธรรมราช กระบี่
ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุ มพร ระนอง สุร าษฎรธานี
พัทลุง ตรัง พังงา สงขลา
นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง ตรัง พังงา สงขลา สตูล
สตูล ปตตานี ยะลา
ปตตานี ยะลา นราธิวาส นครปฐม และเพชรบุรี ซึ่งจังหวัด
นราธิวาส นครปฐม
เหลานี้จะเปนจังหวัดที่เปนหนวยสนับสนุนในการจัดการ
และเพชรบุรี
ประชุมในครั้งนี้ เชน การสนับสนุนการจัดทําปายสนับสนุน
การประชุม การเตรียมพรอมรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ การทําความเขาใจกับประชาชนและใหดูแลความ
เคลื่อนไหวของกลุมผูชุมนุมตางๆ
โดยกระทรวงมหาดไทยยังไดจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจ
สนับ สนุน อํานวยความสะดวกในการประชุมสุดยอด
อาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวของกับการประชุมดังกลาว
ที่กระทรวงมหาดไทย โดยใชสื่อสารมหาดไทย หมายเลข
๕๐๘๒๑ ซึ่งสามารถแจงขอมูลเรงดวนไดตลอด ๒๔ ชม.

๕. การประชุ มสุดยอด
อาเซี ยน ครั้งที่ ๑๔
(14 th Asean Summit)
ที่จังหวัดภูเก็ต

๑๒
เรื่อง
๖. การเตรียมความพรอม
ในการปองกันและแกไข
ปญหาภัยทางเศรษฐกิจ

รายละเอียด
การมอบหมาย
- ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดสั่งการใหทุกจังหวัดจัดทํา - จังหวัดทุกจังหวัด
ปฏิทินสาธารณภัยประเภทตาง ๆ ในรอบป ซึ่งขณะนี้หลาย
จังหวัดดําเนินการเรียบรอยแลว ซึ่งคําวา “ภัย” หมายถึง
ภัยที่เกิดตามธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
เชน ภัยจากราคาพืชผลตกต่ํา ภัยจากแมลงและโรคพืชตางๆ
ใหทุกจังหวัดเตรียมความพรอม โดยใชประโยชน
จากขอมูลปฏิทินสาธารณภัยประเภทตาง ๆ ในรอบป ซึ่งหาก
ทุกจังหวัดมีความพรอมก็จะทําใหการปองกันภัยสะดวก
มากยิ่งขึ้น
สวนนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒

