สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสาคัญแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น

สรุปสาระสาคัญ

1. การป้องกันและ 1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการปูองกันและแก้ไขปัญหาฝุุนละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 โดยบูรณาการมาตรการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหา
ฝุ่นละออง
วาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุุนละออง” และแผนการ
ขนาดเล็ก PM2.5
ปู องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยขับเคลื่อน ๓ มาตรการ ได้แก่ มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มาตรการปูองกันและลด
การเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกาเนิด) และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมลพิษ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามระดับสถานการณ์
ฝุุนละออง PM2.5 ซึ่งกาหนดไว้ 4 ระดับ ได้แก่
1.๑ ระดับที่ 1 เป็นระดับที่ปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าไม่เกิน
50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กาหนดให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่และกฎหมายในความรับผิดชอบให้ครบถ้วน
ตามสภาวการณ์ปกติ เช่น กระทรวงคมนาคมต้องตรวจสภาพ
ยานพาหนะเพื่อลดปัญหาฝุุนละอองที่มีสาเหตุมาจากการคมนาคม
ขนส่ง ฝุายปกครอง (นายอาเภอ กานัน และผู้ใหญ่บ้าน) ต้องกากับ
ดูแลและดาเนินการตามกฎหมายเพื่อ ปูองกันไม่ให้เกิดการเผา
ในที่โล่ง เป็นต้น
1.๒ ระดับที่ 2 เป็นระดับที่ปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่า
ระหว่ า ง 51 - 75 ไมโครกรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร ก าหนดให้
ทุกหน่ว ยงานยกระดับมาตรการต่าง ๆ ให้เ ข้มงวดมากยิ่ง ขึ้น
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทาหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ สถานการณ์อาจยืดเยื้อและรุนแรงขึ้น หากไม่มีมาตรการ
จัดการแหล่งกาเนิดฝุุนละอองที่ชัดเจน
1.๓ ระดับที่ 3 เป็นระดับที่ปริมาณฝุุ นละอองขนาดเล็ ก PM2.5 มีค่า
ระหว่าง 76 - 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยได้ดาเนิน
มาตรการในระดับที่ 2 แล้ว แต่สถานการณ์ฝุนละอองยังไม่ลดลง
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบังคับใช้
กฎหมายที่มีอยู่เพื่อควบคุมแหล่งกาเนิดฝุุนละอองอย่างเข้มงวด
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1.๔ ระดับที่ 4 เป็นระดับที่ปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่า
มากกว่ า 100 ไมโครกรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร โดยได้ ด าเนิ น
มาตรการในระดับที่ 3 แล้ว แต่สถานการณ์ฝุนละอองยังไม่ลดลง
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีจะพิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยอาจมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขึ้นในระดับจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ ติดตาม
และประเมิ น สถานการณ์ ฝุ น ละอองในพื้ น ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่อ ง รวมทั้ ง
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ กาหนดมาตรการปูองกัน
และแก้ไขปั ญหาให้ เหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้ ศูนย์ บัญชาการดังกล่ าว
รายงานผลการดาเนินงานให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
เป็นรายวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จะนาข้อมูลที่ได้รับมาสรุปในภาพรวมเพื่อนาเสนอรัฐบาลทราบต่อไป
3. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนดมาตรการในการปูองกันและแก้ไข
ปั ญ หาฝุุ น ละอองขนาดเล็ ก PM2.5 ให้ เหมาะสมกั บสภาพพื้ นที่ และ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการปูองกันและลดฝุุนละอองจาก
แหล่งกาเนิดใน ๔ แหล่งสาคัญ ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง การเผาในที่โล่ง
การก่อสร้าง และภาคอุต สาหกรรม ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีค วาม
รุน แรงขึ้น ขอให้ผู้ว่า ราชการจังหวัด ดาเนินการตามกฎหมายอย่าง
เด็ดขาด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
ในความรับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
เพื่อแก้ไขปัญหาฝุุนละอองที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมพื้นที่หรือแหล่งกาเนิดฝุุนละออง
ที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญหรือมีผลกระทบต่อประชาชน พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อควบคุมฝุุนละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง
อาคาร พระราชบัญญัติโ รงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมฝุุนละออง
ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
4. ขอให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดอาศัยการขอความร่ว มมือ จากประชาชน
ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
ฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ การส่งเสริม การเดิน ทางไปด้ว ยกัน ในเส้น ทางเดียวกัน
(Car Pool) การหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน เป็นต้น
ทั้งนี้ ขอให้ชี้แจงถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาฝุุนละออง
ซึ่งนาไปสู่การกาหนดมาตรการเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒
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5. ขอแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบว่า จังหวัดสามารถดาเนินการแจก
หน้ากากอนามัยได้ โดยเน้นผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นอันดับแรก
ทั้งนี้ หากต้องดาเนินการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้กาชับ
การดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ขอให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงาน รวมทั้งสื่อสาร
สร้างความเข้าใจ ตลอดจนจัดส่งข้อมูลเกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาฝุุ น ละอองขนาดเล็ ก PM2.5 ไปยั ง จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ ขอให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าว ติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. การป้องกัน
1. ขอให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดส ารวจสถานการณ์น้าในพื้นที่ ทั้งน้าเพื่อ
และแก้ไขปัญหา
การเกษตร และน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค (น้าประปาจากการประปา
ภัยแล้ง
ส่ว นภูมิภ าค ประปาท้องถิ่น และประปาหมู่บ้าน) โดยสารวจพื้นที่
ที่ขาดแคลนน้ า และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตามแบบฟอร์มที่
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกาหนด พร้อมทั้งรายงานข้อมูลให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ รัฐบาลจะได้นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนกาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อไป
2. ในวั น ที่ 28 มกราคม ๒๕63 องคมนตรี จ ะมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จากนั้นองคมนตรี
จะได้ เ ดิ น ทางไปยัง จั ง หวั ด ต่า ง ๆ เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ ภั ย แล้ ง
ในพื้นทีต่ ่อไป
ประเด็ นเพิ่มเติมของรองอธิ บดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)
1. กรมปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ได้ จั ด ส่ ง แบบฟอร์ ม รายงาน
สถานการณ์ภัยแล้งไปยังจังหวัด โดยให้สานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จัง หวัด ประสานหน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งจัด ท าข้อ มูล
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ซึ่งขณะนี้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อยู่ระหว่างการเร่งรัดให้จังหวัดจัดทาข้อมูล
2. กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานขอข้อมูลสถานการณ์น้า
จากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
การประปานครหลวง การประปาส่ ว นภูมิภ าค เป็นต้น เพื่อ นามา
ประมวลผลร่ ว มกับข้อมูล สถานการณ์น้าของจังหวัด และสรุปเป็น
ข้ อ มู ล สถานการณ์ น้ าในภาพรวม ก่ อ นจั ด ส่ ง ให้ จั ง หวั ด ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง
๓

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สนผ.สป./ปภ./
ทุกจังหวัด
สนผ.สป./ปภ./
ทุกจังหวัด

ปภ./สถ./กปน./
กปภ./ทุกจังหวัด

ปภ./ทุกจังหวัด

ปภ./ปค./สถ./
กปน./กปภ./
ทุกจังหวัด

ประเด็น

สรุปสาระสาคัญ

3. การบริหาร
จัดการขยะ

1. ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ดาเนินการบริหารจัดการขยะตามแผนงานที่กาหนดอย่างรวดเร็วและ
โปร่งใส ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้
๑.1 ต้นทาง ต้องรณรงค์ให้ผู้สร้างขยะดาเนินการตามหลัก 3R หรือ 3ช
(ใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ ) รวมทั้งแยกขยะก่อนทิ้ง
ตลอดจนทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องทาให้เกิด
ปัญหาขยะทะเล ซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศและการประกอบอาชีพ
ของชาวประมงในพื้นที่
1.๒ กลางทาง ต้อ งด าเนิ นการจั ด เก็ บ ขยะแบบแยกประเภทและ
แยกวัน รวมทั้งรณรงค์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ
โดยจัดให้มีถังขยะในที่สาธารณะ 2 ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป
และถังขยะรีไซเคิล
1.3 ปลายทาง ควรดาเนินการกาจัดขยะโดยการเผาเพื่อนาไปใช้เป็น
พลังงาน โดยดาเนินการตามกลุ่ ม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(Cluster) 262 กลุ่ม และนาขยะเข้าสู่โรงไฟฟูา ซึง่ ภายใน 1 จังหวัด
ควรมีโรงไฟฟูา 1 แห่ง ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หารือ ร่ว มกันและดาเนินการตามระเบียบ/แนวทางที่กาหนด
โดยในปัจจุ บั นมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟูาพลั งงานขยะ ซึ่งเป็น
โครงการเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงพลังงาน จานวน
11 โครงการ
2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการบริหารจัดการจัดการขยะในพื้นที่
ที่มีปัญหาเป็นพิเศษ เช่น พื้นที่เกาะซึ่งเป็นแหล่ งท่องเที่ยว เป็ นต้น
โดยอาจดาเนินการในรูปแบบของเชื้อเพลิงขยะ (RDF : Refuse Derived
Fuel)
4. การป้องกัน
1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้าน Supply ทั้งผู้ผลิต
และแก้ไขปัญหา
และผู้ จ าหน่ า ย โดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในพื้ น ที่ ต้ อ งรั บ รู้ ปั ญ หาและ
ยาเสพติด
ดาเนินการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปูองกันไม่ ให้มี
การนายาเสพติดเข้าสู่ในพื้นที่ ตลอดจนดาเนินมาตรการปราบปราม
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหายาเสพติดในด้าน Demand โดยการ
บาบัดรักษาผู้เ สพผู้ติด ยาเสพติด เดิม ให้ส ามารถกลับเข้าสู่สังคมได้
โดยไม่เ ข้า ไปยุ ่ง เกี่ย วกับ ยาเสพติด อีก และการปูอ งกัน ไม่ใ ห้เ กิด
ผู้เ สพผู้ติด ยาเสพติด รายใหม่ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ประชาชน เพื่อลดจานวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
๔

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สถ./ทุกจังหวัด

สนผ.สป.(กกพ.)/
ปค./พช./สถ./
ทุกจังหวัด

ประเด็น
5. การบูรณาการ
สร้างการรับรู้
สู่ชุมชน

6. การดาเนินงาน
ของศูนย์
ดารงธรรม
7. โครงการ
จิตอาสา
พระราชทาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ ที่มีความสามารถในการสื่อสาร รวมทั้ง ศสส.สป./สน.สป./
กลไกในพื้น ที่ เช่น นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง
ทุกจังหวัด
ส่ว นท้องถิ่น เป็นต้น สร้างการรับรู ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่าน
เครื่องมือต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว การประชาคม เป็นต้น โดยถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ไดใจความ
2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาข้อมูลข่าวสารจากทุกกระทรวงไปสร้างการ
รับรู้ให้กับประชาชน เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร
จัดการขยะ การแก้ไขปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การปูองกัน
โรคอุ บั ติ ใหม่ เป็ นต้ น เพื่ อให้ ประชาชนได้ รั บทราบข้ อมู ลที่ ถู กต้ อง
มีแนวทางการดาเนินชีวิตที่ดี และทาให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ทั้ งนี้ ถื อเป็ นการขั บเคลื่ อนบทบาทของชุ มชนในการสร้ างสั งคมที่ ดี
ร่วมกับสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม ศดธ.มท./ปค./ทด./
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยดาเนินการแกไขปัญหา
ทุกจังหวัด
ความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนดาเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน สนผ.สป.(กปพ.)/
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีความสาคัญในการแก้ไขปัญหา ปค./สถ./ปภ./
ความขัดแย้งทางความคิดของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือ
ทุกจังหวัด
ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละการพัฒ นาสาธารณประโยชน์ ตลอดจนสร้ า ง
ความร่วมมือในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย
สรุปสาระสาคัญ

๕

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
1. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สาธารณภัย

2. การให้
ความสาคัญ
กับโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

สรุปสาระสาคัญ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปภ./ทุกจังหวัด

1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้าการปฏิบัติในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัย โดยอาศัยพระราชบัญญัติ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 เป็น แนวทางในการปฏิบัติเ มื่อเกิดสาธารณภัย ทั้ง นี้
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ขับเคลื่ อน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาที่เกิด
สาธารณภัย
2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์ในกรณีที่เกิด
สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการกาหนดแผนการปฏิบัติ ตลอดจน
ดาเนินการปฏิบัติตามแผนที่กาหนด ทั้งนี้ ให้จัดทารายงานข้อมูลด้าน
สาธารณภั ย ให้ เป็ นมาตรฐานเดี ยวกั นทุ กจั งหวั ด เพื่ อเป็ นข้ อมู ลให้
กระทรวงมหาดไทยสรุปน าเรียนรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป
3. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งก่อนประกาศภัยและหลังประกาศภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสามารถขอยกเว้นการดาเนินการตาม
ระเบี ยบและหลั กเกณฑ์ได้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อจากัดในการช่วยเหลื อ
ประชาชนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาติดขัด
เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บหรื อ หลั ก เกณฑ์ ใ ดขอให้ ห ารื อ กรมปู อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว
1. ขอให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เน้ น ย้ าการขั บ เคลื่ อ นโครงการจิ ต อาสา สนผ.สป./สถ./ปภ./
พระราชทาน โดยดาเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา
ทุกจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาลตาบล อย่างน้อยแห่งละ 50 คน
รวมทั้ง ขอให้จ ัด ส่ง รายชื ่อ ชุด ปฏิบัต ิก ารจิต อาสาภัย พิบ ัติไ ปยัง
กรมการปกครอง ซึ่งหลังจากนี้จะไดมีการจัดฝึกอบรมตามแนวทางของ
ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ต่อไป
2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งครัวพระราชทานทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย
ขึ้นในพื้นที่ โดยสามารถขอรับการสนับสนุนรถประกอบอาหารพรอม
อุปกรณ์ได้ที่ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัด
สามารถจัดตั้งครั วพระราชทานต่อเนื่องได้ หากประชาชนยังไดรับ
ความเดือดร้อนหรืออยูในช่วงการฟื้นฟูภายหลังจากเกิดสาธารณภัย

๖

ประเด็น

สรุปสาระสาคัญ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
3. การใช้
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาและดาเนินการตามหนังสือซ้อมความเข้าใจ กค.สป./ทุกจังหวัด
งบประมาณ
แนวทางการจัดซื้อ จัด จ้างพัส ดุต ามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ย
ในปีงบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรั บ
พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ทราบ หากพบข้อจากัดในการดาเนินการขอให้
แจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบ
4. การแก้ไขปัญหา 1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปค./ทุกจังหวัด
ความเดือดร้อน
ให้เ รี ย บร้ อ ยภายในพื้ น ที่ ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ในกรณี ที่ มี ข้ อ จ ากั ด เชิ ง
ของประชาชน
นโยบายขอให้ แจ้ ง กระทรวงมหาดไทยทราบเพื่ อนาเรี ยนผู้ บริห าร
พิจารณาต่อไป
2. หากมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวั ด
หรือ ผู ้ที่ส ามารถตัดสิ นใจได้เดินทางไปพบกลุ่มมวลชนในพื้นที่ และ
ขอให้ ดูแลอานวยความสะดวกให้ เรียบร้อย โดยระมัดระวังไม่ให้ มี
การขยายผลไปในทางอื่น รวมทั้งขอให้รายงานผลการดาเนินการให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งรายละเอียด
แนวทางการดาเนินการให้ทราบต่อไป
สานักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
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