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ข้อราชการของผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕7
วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา 1๑.0๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
********************************

ประเด็น
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ/รายละเอียด

หน่วยงาน

ข้อสั่งการ
การดําเนินงานตามแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษา -ทุกหน่วยงาน
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้ทุกส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค -ทุกจังหวัด
และท้อ งถิ่ น บริห ารราชการตามภารกิจ อํ า นาจหน้า ที่ ต ามกฎหมายให้
เป็นไปตามปกติ ทั้งในเรื่องบริหารงบประมาณ บริหารงาน และบริหารบุคคล
1. Road map ระยะที่ 1 เน้นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้
เกิดขึ้นโดยเร็ว
1.1 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ฝ่ายทหาร ตํารวจ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูป (ศปป.)
1.2 ขอให้ ศู น ย์ เฉพาะกิ จของอํ าเภอและชุ ดปฏิ บั ติ การต่ าง ๆ เร่ ง
ดําเนินการสร้างความสันติสุข เช่น การป้องปรามการกระทําที่ไม่เหมาะสมต่อ
สถาบั น หลั ก ของชาติ ขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ป รองดองสมานฉั น ท์ ฯ ระงั บ การ
ต่อต้าน ระงับการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จ/ยั่วยุ/ปลุกปั่นให้เกิดความ
แตกแยก การปราบปรามการเล่นพนันที่ผิ ดกฎหมาย ปราบปรามอาวุธ
สงคราม เป็นต้น
1.3 ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดรายงานเหตุการณ์และผลการ
ปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมรายงานให้ คสช. ทราบต่อไป
1.4 การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจําเป็น ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์
สิ่งที่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่ดีเพื่อยุติสถานการณ์รุนแรง
2. การคืนความสุขให้คนในชาติ ขอให้มุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยบูรณาการงานในทุกภาคส่วน และบังคับใช้กฎหมายด้วย
ความเข้มแข็งและเด็ดขาด
3. ขอให้ทุกส่ วนราชการ ทุ กจังหวัดติดตามงานของฝ่ายอื่น ๆ ที่ได้มี
การแบ่งมอบความรับผิดชอบ (ประกาศ คสช. ฉบับที่ 22/2557) ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น งานของฝ่ายเศรษฐกิจ
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส การเสนอ
ความคิดเห็น การร้องเรียน ฯลฯ โดยสามารถแจ้งทางโทรศัพท์ hotline
1567 และตู้ ปณ. 1 ไปรษณีย์มหาดไทย
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ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด

2. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายประภาศ บุญยินดี)

ข้อสั่งการ
๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทั้งทหาร ตํารวจ ฝ่ายปกครองและ
หน่วยงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทีมลงพื้นที่เพื่อดําเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด การพนัน การบุกรุกป่า สถานบริการ ฯลฯ
๒. ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) จัดตั้ง
ลงไปถึงระดับอําเภอ พร้อมทั้งเชิญชวนอาสาสมัครทุกภาคส่วนร่วมลงพื้นที่เพื่อ
สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่
ให้มีระเบียบวินัย และมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่แท้จริง
3. ขอให้ ทุ กหน่ วย ทุ กจั งหวั ดรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามนโยบาย/
ประกาศ/คําสั่งของ คสช. ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงาน คสช. ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

หน่วยงาน
- ทุกจังหวัด
- ทุกจังหวัด

-ทุกหน่วยงาน
-ทุกจังหวัด

3. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

ข้อสั่งการ
3.1 ขอกําชับให้ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3.2 การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ตาม
ปฏิทินการจัดทํางบประมาณได้กําหนดการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน
2557 ดังนี้
- วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ครม./คสช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
นโยบายงบประมาณ วงเงิ น โครงสร้ า ง และยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่น ๆ ส่งคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ประมาณการรายได้ประจํา
ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
ส่ ง คํ า ของบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ให้
กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557
ในส่วนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอให้ส่งแผนปฏิบัติราชการประจําปี
พ.ศ. 2558 ให้ทีมบูรณาการกลาง (กพร. , สศช. , สํานักงบประมาณ และ
กระทรวงมหาดไทย) ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557

4. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายจรินทร์ จักกะพาก)

ข้อสั่งการ
๔.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักในการชี้แจงทําความเข้าใจกับ -ทุกจังหวัด
ประชาชน โดยใช้เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของจังหวัด เช่น วิทยุ
เคเบิ ลที วี หอกระจายข่ าว เป็ นต้ น พร้ อมทั้ งรั บฟั งความคิ ดเห็ น/ปั ญหา/
ความต้องการของประชาชน เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
๔.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบแผนงาน/โครงการของจังหวัด -ทุกจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ

-ทุกหน่วยงาน
-ทุกจังหวัด
-ทุกหน่วยงาน
-ทุกจังหวัด
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ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด

หน่วยงาน

ให้บูรณาการแผนงาน/โครงการทั้งหมดและมอบหมายนายอําเภอพร้อม
ด้ ว ยหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เร่ ง ดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ พร้ อ มทั้ ง สอบถามความ
ต้องการ/ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทํา
คําของบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางที่จะบูรณาการงานต่าง ๆ -ทุกจังหวัด
กับทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเป็นอยู่
ของประชาชนที่ดีขึ้น ผู้บริหารของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ พร้อมที่จะ
เป็นกําลังในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด
ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดดําเนินการตามคําชี้แจง/ประกาศ/คําสั่ง
5. คณะทํางานฯ /เลขานุการ
ศูนย์เฉพาะกิจ มท. เพื่อสนับสนุน ของ คสช. ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น
(ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
การรักษาความสงบแห่งชาติ
1. ประกาศ คสช. จํานวน 6 ประกาศ ได้แก่
(นายประดิษฐ์ ยมานันท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
1.1 ประกาศ คสช. ฉบับที่ 1/2557 เรื่องการควบคุมอํานาจ
ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย) การปกครองประเทศ
1.2 ประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง
1.3 ประกาศ คสช. ฉบับที่ 14/2557 เรื่องห้ามสร้างความ
ขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของ คสช.
1.4 ประกาศ คสช. ฉบับที่ 16/2557 เรื่ องให้ปลัดกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว
1.5 ประกาศ คสช. ฉบับที่ 22/2557 เรื่องการจัดส่วนงานการ
กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คสช. ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
อยู่ในฝ่ายความมั่นคง
1.6 ประกาศ คสช. ฉบับที่ 35/2557 เรื่อง อํานาจในการอนุมัติ
งบประมาณของปลัดกระทรวง
2. คําสั่ง จํานวน 4 คําสั่ง ได้แก่
2.1 คําสั่ง คสช. ฉบับที่ 24/2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการ
พนันที่ผิดกฎหมาย
2.2 คําสั่ง คสช. ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้มีอาวุธปืน/เครื่อง
กระสุ นปืนหรือวัตถุระเบิดที่สําหรับใช้ เฉพาะแต่การสงคราม ส่ งมอบให้
นายทะเบียนท้องที่ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
2.3 คํ า สั่ ง คสช. ฉบั บ ที่ 41/๒๕๕๗ เรื่ อ งให้ ทุ ก หน่ ว ยเร่ ง
ปราบปรามยาเสพติดพร้อมใช้การยึดทรัพย์ดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ
นอกจากนี้ พ ลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา หั ว หน้ า คสช. ได้
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)
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ประเด็น

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
ข้อสั่งการ
1. ให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดเร่งดําเนินการตามคําชี้แจง/ประกาศ/
คําสั่งของ คสช. ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑.1 ชี้แจง/ทําความเข้าใจการควบคุมอํานาจการปกครองของ คสช.
1.๒ การป้องกันกระทําที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันสําคัญของชาติ
1.๓ มาตรการป้องกันการสร้างสถานการณ์จากฝ่ายไม่หวังดี การจัดตั้ง
จุดตรวจมั่นคง
1.๔ ระงับเหตุต่อต้านและการชุมนุมทางการเมือง
1.๕ ตรวจสอบข่ าวสารที่มีผ ลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ แ ละ
ควบคุมสถานีวิทยุชุมชนที่ผิดกฎหมาย
1.๖ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
1.๗ กวดขันห้ามเล่นการพนัน
1.๘ ดูแลเกษตรกรชาวนามิให้มีการติดตามทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย
1.9 ส่งมอบคืนอาวุธสงคราม
1.10 การปราบปราบและการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
1.11 การดําเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูป (ศปป.)
2. ให้ทุกหน่วยงานและจังหวัดดําเนินการตามภารกิจ 11 ประเด็น
ข้ า งต้ น และส่ ง ผลการดํ า เนิ น งานให้ ศู นย์ เฉพาะกิ จ มท. เพื่ อ รายงาน
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คสช. ซึ่งมีรูปแบบ/ระยะเวลา ดังนี้
2.1 รายงานประจําวัน เวลา 14.00 น.
2.2 รายงานประจําสัปดาห์
- ผลดําเนินงานตามภารกิจ 11 ประเด็น
- ผลดําเนินงานนอกเหนือจากภารกิจ 11 ประเด็น ในภาพรวม
ของกระทรวงมหาดไทย
- แผนการปฏิบัติงานในระยะเวลา 7 วันข้างหน้า

6. กรมการปกครอง
(นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)

ข้อสั่งการ
1. มาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร กระทรวงมหาดไทย
ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารติ ด ตามสถานการณ์ ผ ลผลิ ต สิ น ค้ า ทางการเกษตรได้
คาดการณ์ว่าในเดือนมิถุนายน 2557 และกรกฎาคม 2557 จะมีผลไม้
ออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก ขอให้จังหวัดต้นน้ํา ปลายน้ําตามบัญชีการจับคู่
จังหวัด (Matching) เตรียมความพร้อมดําเนินการตามมาตรการที่ได้สั่งการ
ไปแล้ว หากจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจังหวัดปลายน้ําต้องการรับซื้อผลผลิต
สามารถแจ้งที่กระทรวงมหาดไทยได้
2. การดําเนินงานตามคําชี้แจง/คําสั่ง/ประกาศ ของ คสช. ตามภารกิจ
ของกรมการปกครอง ( ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
2.1 ขอให้จังหวัด/อําเภอ ดําเนินการปราบปรามการพนันที่ผิดกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เช่น ตู้ม้า หวยหุ้น หวยใต้ดิน เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานผล
การดําเนินงานทุกวันตามแนวทางที่กรมการปกครองแจ้งไปแล้ว

หน่วยงาน
-ทุกหน่วยงาน
-ทุกจังหวัด

-ทุกหน่วยงาน
-ทุกจังหวัด

- ปค.
- จั ง หวั ด ต้ น น้ํ า
และปลายน้ํา
- ทุกจังหวัด

- ปค.
- ทุกจังหวัด
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หน่วยงาน
2.2 การส่ ง มอบอาวุ ธ ปื น สงคราม ขอให้ ไ ปรั บ มอบจากที่ ตั้ ง - ปค.
กําหนดให้เก็บรักษา (1) กรุงเทพมหานครเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการประชาชน - ทุกจังหวัด
(2) อําเภอเก็บไว้ที่ศูนย์กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอหรือที่อาสารักษา
ดินแดนจังหวัด พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้เก็บรักษา ผู้ตรวจสอบการส่งมอบ-รับมอบ
และรายงานการดําเนินงานทุกวันจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2557
2.3 การติ ด ตามทวงหนี้ ช าวนา ให้ จั ง หวั ด แจ้ ง อํ า เภอจั ด ตั้ ง ศู น ย์ - ปค.
อํานวยความเป็นธรรมอําเภอเป็นผู้รับผิดชอบ ดําเนินการกวดขันป้องกัน/ - ทุกจังหวัด
ปราบปรามไม่ให้มีการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย รวมถึง
การสื บ สวนหาข่ า ว/การเจรจาประนอมหนี้ น อกระบบ และให้ ร ายงาน
ผลการดําเนินงานทุกวัน

ข้อสั่งการ/รายละเอียด

7. กรมการพัฒนาชุมชน
(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

การจัดงาน OTOP Midyear 2014 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - พช.
- ทุกจังหวัด
- 1 มิถุนายน 2557 สรุปผลการจัดงาน ดังนี้
- จํานวนร้านจําหน่ายสินค้า OTOP 2,237 ร้าน
- จํานวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 450,000 คน
- ยอดจําหน่ายตลอดงาน ประมาณ 926 ล้านบาท
- การจับคู่ (Matching) ประมาณ 100 ล้านบาท
ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่พิจารณาคัดสรรสินค้าดีจาก
ภูมิปัญญาของพื้นที่ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ การสร้างงาน สร้างอาชีพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

8. กรมทีด่ นิ
(นายพินิจ หาญพาณิชย์)

1. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป้าหมาย
ใน 4 เดือน (มิถุนายน 2557 – กันยายน 2557) จํานวน 26,726 แปลง
ในพื้นที่ 57 จังหวัด ซึ่งมีกระบวนการ คือ เดินสํารวจ ตรวจสอบสิทธิ การ
รังวัดจัดทําฐานข้อมูลการออกสิทธิ และการมอบเอกสารสิทธิ แก่ประชาชน
2. โครงการเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในพืน้ ที่
นอกอุ ทยานแห่ งชาติ บู โด-สุ ไหงปาดี ในพื้ นที่ ปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส
มีเป้ าหมาย 4 เดื อน (มิ ถุ นายน 2557 – กั นยายน 2557) 300 แปลง
ซึ่ งได้ รั บการสนั บสนุ นงบประมาณจาก ศอ.บต. โดยจะเร่ งดํ าเนิ นงานให้
ประชาชนได้ รั บ เอกสารสิ ท ธิ เ พื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการเข้ า สู่ แ หล่ ง เงิ น ทุ น
เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้
3. โครงการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เป้าหมาย 4 เดือน (มิถุนายน 2557
– กันยายน 2557) ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน 718 แปลง
เพื่อจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นฐานข้อมูลในระบบดิจิตอล
4. โครงการจัดทําที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน
มีเป้าหมาย 4 เดือน (มิถุนายน 2557 – กันยายน 2557) จํานวน 8,256
แปลง โดยจะประสานทํ าความเข้ าใจในแต่ ละพื้ นที่ และจั ดระบบในเรื่ อง
การดูแลที่สาธารณะ รวมถึงการแก้ไขปัญหากรณีมีประชาชนที่บุกรุก

- ทด.

- ทด.

- ทด.
- ทด.
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9. กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ข้อสั่งการ/รายละเอียด
ข้อสั่งการ
1. ปั ญหา/อุ ปสรรคในการดํ าเนิ นงานด้ านสาธารณภั ย กรมป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมปัญหา/อุ ปสรรคในการดําเนิ นงานด้าน
สาธารณภัยทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ และข้อจํากัดอื่น ๆ
นํ าเสนอคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ผลการพิ จารณาจะแจ้ งให้
จังหวัดทราบต่อไป
2. การซ่ อ มแซมเครื่ อ งจั ก รสาธารณภัย ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดหาและส่งมอบเครื่องจักรสาธารณภัย
จํานวน 111 คัน 37 ชุด ชุดละ 3 คัน (รถกวาดตะปู รถดับเพลิง และรถน้ํา)
ให้แก่อําเภอ 37 อําเภอในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอ
ในจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ยังมีข้อจํากัดด้านงบประมาณในการซ่อมบํารุง
ขอให้ทุกอําเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (37 อําเภอในจังหวัดยะลา
ปั ตตานี นราธิ วาส และ 4 อํ าเภอ ในจั งหวั ดสงขลา) สรุ ปประเด็ นของ
เครื่องจักรสาธารณภัยแต่ละรายการ รายการที่ต้องการรับการสนับสนุนและ
แจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. การบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับจังหวัด
3.1 การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ
นายอําเภอให้มีการประกาศภัยพิบัติในระดับหมู่บ้านเป็นสําคัญ
3.2 การช่วยเหลือให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่
เกิ ดภั ยพิ บั ติ หากยั งไม่ แล้ วเสร็ จให้ แจ้ งขอขยายเวลาการช่ วยเหลื อมาที่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว
3.3 กรณีสถานการณ์ภัยพิบัติยุติแล้ว ขอให้รีบแจ้งการปิดสถานการณ์
เพื่อเป็นข้อมูลให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นฐานในการดําเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.4 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ
สํารวจข้อมูลประชาชนผู้ประสบภัยที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สิทธิแล้วแต่ยัง
ไม่ได้รับการเงินช่วยเหลือ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการบริ หารจั ดการน้ํ า กรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยได้
ตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการ ความซ้ําซ้อน ความเหมาะสมของพื้นที่
ดําเนิ นงานในแต่ละภาค และเอกสารสิทธิ โดยได้สรุปเป็ นฐานข้อมูลกลาง
เพื่อนําเสนอ คสช. พิจารณา

หน่วยงาน
- ปภ.
- ทุกจังหวัด

- ปภ.
- 37 อํ าเภอใน
จั ง หวั ด ปั ตตานี
ยะลา นราธิวาส
- 4 อํ า เภอใน
จังหวัดสงขลา

- ปภ.
- ทุ ก จั ง ห วั ด /
อําเภอ
- ปภ.
- ทุกจังหวัด
- ปภ.
- ทุกจังหวัด
- ปภ.
- ทุกจังหวัด
- ปภ.

10. กรมโยธาธิการและผังเมือง
มาตรการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารในพื้นที่แผ่นดินไหว จากเหตุการณ์ - ยผ.
(นายมณฑล สุดประเสริฐ)
แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม - จังหวัดเชียงราย
2557 ซึ่งพบว่าในจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบใน 7 อําเภอ 45 ตําบล
480 หมู่บ้าน แบ่งเป็น
- บ้านเรือนที่เสียหาย 10,369 หลัง แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลัง 475 หลัง
เสียหายบางส่วน 2,000 กว่าหลัง เสียหายเล็กน้อย 7,000-8,000 หลัง
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ข้อสั่งการ/รายละเอียด

หน่วยงาน

- อาคารภาครัฐและศาสนสถานที่เสียหาย 494 หลัง แบ่งเป็น เสียหาย
รุนแรงไม่สามารถใช้งานได้ 119 เสียหายบางส่วนซ่อมแซมได้ 196 หลัง
ใช้งานได้ปกติ 179 หลัง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ดังนี้
1. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานเพื่ อ ตรวจสอบอาคารเนื่ อ งจากภั ย พิ บั ติ
แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย โดยมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายเป็น
ผู้อํานวยการศูนย์ และได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
2. ออกแบบบ้านจํานวน 4 แบบ ให้ผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนนําไปใช้
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่
3. การซ่อมแซมโบราณสถาน ศาสนาสถาน ได้ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จํ านวน 10 ล้ านบาท เพื่ อจ้ างที่ ปรึ กษา/ผู้ เชี่ ยวชาญที่ มี ความรู้ ในการ
ออกแบบและเร่งซ่อมแซม
4. ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี 2 ฉบับ คือ
4.1 กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความต้านทาน ความคงทน
ของอาคารและพื้ นดิ นที่ รองรั บอาคารในการต้ านทานแรงสั่ นสะเทื อนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
4.2 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริม
ความมั่ น คงแข็ ง แรงของอาคารให้ ส ามารถต้ า นแรงสั่ น สะเทื อ นจาก
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2555
11. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่
(นายวัลลภ พริง้ พงษ์)

ข้อสั่งการ
1. การบริ หารงบประมาณ ได้ มี การจั ดสรรเงิ นอุ ดหนุ นภาพรวมให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ประมาณ 3 แสนล้านบาท กระจายไปใน
ท้องถิ่น 7,850 แห่ง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ ดําเนินการ
1.1 เร่ งรั ดการดํ าเนิ นโครงการขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557
1.2 เร่ ง รั ด ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ระกาศใช้
ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ และข้ อ บั ง คั บ งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เร่ ง ดํ า เนิ น การเสนอข้ อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ
งบประมาณท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้
1.3 กํ า กั บ ดู แ ล/แนะนํ า การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
2. การดําเนินงานตามคําชี้แจง/ประกาศ/คําสั่ง ของ คสช.
ขอให้จังหวัดที่ยังไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณการป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติ ด จากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ในด้ า นการบํ า บั ด ผู้ ติ ด /
การอบรม/สร้างอาชีพ ขอให้เร่งดําเนินการขอรับการจัดสรร

- สถ.
- ทุ ก จั ง ห วั ด /
อําเภอ
- อปท.

- สถ.
- ทุกจังหวัด
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ประเด็น

หน่วยงาน
3. การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป รองดองสมานฉั น ท์ ใ นระดั บ ท้ อ งถิ่ น ขอให้ - สถ.
ผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับดูแล ติดตาม และให้คําแนะนําในเรื่องของการ - ทุกจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ในระดับท้องถิ่น - อปท.
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ข้อสั่งการ/รายละเอียด

12. การไฟฟ้านครหลวง
(นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล)

การไฟฟ้านครหลวง พร้อมที่จะดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบาย/ - กฟน.
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ และคําชี้แจง/ประกาศ/คําสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมถึงข้อสั่งการ/นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
การดํ าเนิ นงานของการไฟฟ้ านครหลวงจะเป็ นเรื่ องการกระตุ้ นเศรษฐกิ จ
การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อยกระดับให้พ้นความยากจนอย่างยั่งยืน
ภารกิจที่สําคัญเร่งด่วนในปี 2557 ของการไฟฟ้านครหลวง เช่น
- แผนการปรั บ ปรุ ง /ขยายระบบจํ า หน่ า ย และการเก็ บ ไฟฟ้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- แผนการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน
- การลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสิ่งก่อสร้าง
- การลงทุนในระยะยาวทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และสาธารณูปโภค

13. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล)

1. ระดับการใช้ไฟฟ้า ระหว่างเดือนมกราคม 2557 – มีนาคม 2557
ยอดการใช้ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ
คาดว่าเมษายน 2557 และพฤษภาคม 2557 จะมียอดการไฟฟ้าที่สูงขึ้น
2. การเบิกจ่ายงบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปตามเป้าหมาย
3. โครงการเร่งด่วนของการไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาคในระยะเวลาที่เหลื อของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนและ
ภาคเกษตร วงเงิ นงบประมาณ 15,000 ล้ านบาท ซึ่ งอยู่ ระหว่ างเสนอ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา
4. สถานการณ์ไฟฟ้าดับ
4.1 เหตุ การณ์ แผ่ นดิ นไหวขนาด 6.3 ริ กเตอร์ ที่ จั งหวั ดเชี ยงราย
เมื่ อวั นที่ 5 พฤษภาคม 2557 ส่ งผลให้ ระบบการจ่ ายไฟฟ้ าเสี ยหายเกิ ด
ไฟฟ้าดับ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวกัน
4.2 เหตุ การณ์ ความไม่ ส งบในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งเกิ ดเหตุ
ระเบิดเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่หน้าสถานี ไฟฟ้าที่จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้เกิด
ไฟฟ้าดับตลอดคื น โดยได้ ขอความร่ วมมือฝ่ายความมั่นคงในการดูแลและ
ป้องกันสถานีไฟฟ้า
4.3 การซ่อมบํารุงในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ) ระหว่าง
วั นที่ 13 มิ ถุ นายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2557 ทํ าให้ สถานการณ์
การจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เกิดความไม่มั่นคง ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการ
จังหวั ดในพื้นที่ ภาคใต้ช่ วยรณรงค์ ให้ ประหยั ดไฟฟ้ าในระยะเวลาดั งกล่ าว
โดยเฉพาะช่วงเวลา 18.00 น. – 22.30 น.

- กฟภ.
- กฟภ.
- กฟภ.

- กฟภ.

- กฟภ.
- จังหวัดในพื้นที่
ภาคใต้

