สรุปผลการประชุมหารือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจในสังกัด และผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องอินฟีนติ ี้ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์
**********
๑. นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวมอบ
นโยบายให้ผ้บู ริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่า
ราชการจังหวัด ดังนี้
๑.๑ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย (Mahadthai Channel) ขอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดรู้จักสถานี Mahadthai Channel อย่างแพร่หลาย
ด้วย และให้ขอความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัด/อําเภอ ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อรับชม
รายการและข่าวสารที่ออกอากาศ และหากต้องการเผยแพร่กิจกรรมผ่าน Mahadthai Channel ให้ผลิต
แล้วส่งให้ฝ่ายรายการของสถานีฯ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศต่อไป
๑.๒ บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และทํางานร่วมกับ
ภาคเอกชน ควรมีบทบาทในมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้วย โดยคํานึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตผล และทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อนํารายได้มาสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น และให้
ความสําคัญกับการดําเนินงานของ กรอ. จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
๑.๓ ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยจะนําเอาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง ได้กํากับและ
ประสานการทํ า งานร่ ว มกั บ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ และเครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ นํ า องค์ ค วามรู้
ผลการศึกษา และงานวิจัย มาใช้ในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป
๑.๔ สรุปผลจากการศึกษาดูงานต่างประเทศตามโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์
และสมรรถนะผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสิ่งที่กระทรวงมหาดไทย
ต้องการเห็นต่อไป คือ การนําข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัด ไปขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่
ให้เป็นรูปธรรม
โดยขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทํางานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อย่างใกล้ชิด ในการกําหนดแผนงานหรือโครงการนําร่ อง ในการพัฒนาให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับศักยภาพของแต่ละจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขให้กับประชาชนในจังหวัด
/๑.๕ การขับเคลื่อน...

-๒๑.๕ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ขอให้
ทุกจังหวัดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ โดยให้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนในพื้นที่
และเกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนภายในจังหวัด รวมทั้งขอให้รับฟัง
ข้อเสนอแนะของ สส. และ สว. ในพื้นที่ด้วย และต้องให้ความสําคัญในการจัดทํางบประมาณของจังหวัด
และให้เข้าร่วมประชุม กบจ. ด้วยตนเองทุกครั้ง สําหรับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ขอให้ทําหน้าที่ในการบริ หารงบประมาณให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยพัฒนาจังหวัดตามทิศทาง
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล และศักยภาพของพื้นที่อย่างแท้จริง
๒. ข้ อ ราชการของ นายขวั ญ ชั ย วงศ์ นิ ติ ก ร รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒.๑ ขอฝากหัวหน้าสํานักงานจังหวัด ช่วยติดตามเรื่อง Mahadthai Channel
โดยประสานการดําเนินงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ เพื่อปรับสัญญาณให้เข้ากับ Mahadthai
Channel ด้วย
๒.๒ การบริ ห ารงานบุ ค คล ขณะนี้ ก ระทรวงมหาดไทย อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การ
ประกาศเพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารต้น (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) แทนตําแหน่งที่ว่าง
๒.๓ ขอฝากให้ ก รม และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด ทํ า งานแบบบู ร ณาการร่ ว มกั น
เพื่อคอยช่วยเหลือ และสนับสนุนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
๓. คณะทํ า งานจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ได้ ก ล่ า วมอบแนวทางการจั ด งานเฉลิ ม
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้
๓.๑ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้ชื่อว่า “หนึ่งในน้ําพระราชหฤทัย”
เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนชาวไทยได้รู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
๓.๒ การจัดงาน จะจัดในสองส่วน คือ
ส่วนกลาง
 กําหนดจัดแสดง และเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ
จํานวน ๙ Pavilion ในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวม ๙ วัน ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า สํานักพระราชวัง
/Pavilion...

-๓Pavilion ทั้ง ๙ กําหนดให้จังหวัดเป็นผู้จัด โดยจําแนกเป็น ๒ กลุ่มจังหวัด
ต่อ ๑ Pavilion เพื่อจัดแสดงถึงพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคณ
ุ ภายใต้ ๔ ประเด็นหลัก
ที่มาจากคําว่า “KING” คือ
K : Knowledge หมายถึง องค์ความรู้ที่ทรงค้นคว้าวิจัย
I : Innovation หมายถึง นวัตกรรม ที่ทรงคิดค้น และนํามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
N : Natural หมายถึง พระราชกรณียกิจสําคัญในเรื่องธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ดิน น้ํา และการเกษตร
G : Great หมายถึง ความยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่อยู่ในหัวใจของพสกนิกรชาวไทย


กําหนดให้ส่วนราชการระดับกรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัด สนับสนุน
ทรัพยากรแก่กลุ่มจังหวัด ที่จัดกิจกรรมในแต่ละ Pavilion
 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะหารือร่วมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อกําหนดจุดพื้นที่ต้งั Pavilion โดยจังหวัดในแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันพิจารณาจัดเตรียม
Software และรายละเอียดในประเด็นหลักของ “KING” นําสิ่งที่ดที ี่สุดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มาร่วม
แสดงใน Pavilion
การนําประชาชนมาถวายพระพรทางเรือ
 กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกองทัพเรือ กําหนดจะจัด
ให้มีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บริเวณลําแม่น้ําเจ้าพระยา หน้าโรงพยาบาลศิริราช


ขอความร่วมมือจังหวัดที่ต้งั อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาจัดเรือ เพื่อให้ประชาชน
ได้เดินทางมาร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณแม่น้ําเจ้าพระยา หน้าโรงพยาบาลศิริราช
 ขอความร่วมมือจังหวัดที่มีศักยภาพ ร่วมจัดการแสดงไหลเรือไฟในแม่น้ํา
เจ้าพระยา บริเวณโรงพยาบาลศิริราช


ส่วนภูมิภาค
 นอกเหนือจากที่ทุกจังหวัดจัดพิธีถวายราชสักการะ
และจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลแล้ว ในปี ๒๕๕๓ นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําภาพยนตร์ถวายพระเกียรติ
๗ เรื่อง ๆ ละประมาณ ๒๐ - ๓๐ นาที และเมื่อจัดทําเสร็จจะนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อจัดทํา V C D ประมาณ ๕ ล้านชุด
เพื่อมอบให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร
 วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทุกจังหวัด และที่ว่าการอําเภอ ทุกแห่ง
จะฉายภาพยนตร์ดังกล่าวให้ประชาชนได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมมอบ VCD ภาพยนตร์พระราชทาน
แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฯ
/ภายหลัง ...

-๔–
ภายหลังวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอให้ทุกจังหวัด และอําเภอ จัดตั้ง
โต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร และรับมอบ VCD ภาพยนตร์
พระราชทาน ทั้ง ๗ เรื่อง คือ ๑) เหรียญของพ่อ ๒) แผ่นดินของเรา ๓) คนล่าเมฆ ๔) อาม่า
๕) ราชประชานุเคราะห์ ๖) เรื่องเดียวกัน และ ๗) จากฟ้าสู่ดิน


****************

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ต.ค.๕๓
กองกลาง สป.
โทร ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๖
โทร (สป.) ๕๐๓๐๑

หมายเหตุ

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจําแนกกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดที่รับผิดชอบในแต่ละ Pavilion เพื่อแจ้งจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการต่อไป

