แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง
ประเด็นข้อสั่งการ

สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ

การตรวจเยี่ยมการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
1. ให้หมู่บ้านได้ขยายผลโครงการเน็ตประชารัฐ ให้เกิด ให้ สน.ปท. ประสานให้พื้นที่
ประโยชน์ โดยเฉพาะการขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
2. ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ และเป็ น วาระ
ให้ สน.ปท./สน.อส.
แห่งชาติ ขอให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ดาเนินการตามข้อสั่งการ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งการ
ดังกล่าว
บาบั ดผู้ติดยาเสพติด ทั้งสมัครใจและบั งคับ เพื่อลดปัญหา
ทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจการดาเนินงานตาม
ให้ สน.ปท./สล.ปค.
นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ประชาชนในพื้นที่ ดาเนินการตามข้อสั่งการ
ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจน
ดังกล่าว
4. ให้หน่วยงานในท้องที่สนับสนุนงานตารวจ โดยการตั้ง
ให้ สน.อส. ดาเนินการ
ด่านชุมชนในพื้นที่ เพื่ อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ป้องกัน
ตามข้อสั่งการดังกล่าว
และลดการสูญเสียชีวิต รวมทั้งขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย
5. การช่ ว ยเหลื อ สาธารณภั ย ที่ เ กิ ด จากภั ย ธรรมชาติ
ให้ สน.อส. ดาเนินการ
ขอให้ จังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น ช่ว ยเหลื อประชาชนให้ ได้รับ
ตามข้อสั่งการดังกล่าว
ผลกระทบน้อยที่สุด และให้มีเครื่องมือที่สามารถแจ้งเตือนให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที
6. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยเฉพาะ
ให้ สน.ปท. ดาเนินการ
ท้อ งที่ ท้ องถิ่น ต้ องยึ ด มั่น หลั กธรรมาภิบ าลในการท างาน
ตามข้อสั่งการดังกล่าว
รวมทัง้ ร่วมกันทางานด้วยความสามัคคีและเป็นระบบ
7. เน้นย้าหลักในการทางาน 5 เรื่อง ประกอบด้วย
ให้ทุกสานัก/กอง
1) การเป็ น ข้ า ราชการในพระบาทสมเด็ จ พระ ดาเนินการตามข้อสั่งการ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
ดังกล่าว
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ดีที่สุด
2) สนองนโยบายรั ฐ บาล และ คสช. ให้ ดีที่ สุ ด ใน
ทุกๆ เรื่อง ภายใต้กรอบของกฎหมาย
3) การเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
4) การยึ ด หลั กธรรมาภิ บ าล คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
นิติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่ วม ความร่วมรับผิดชอบ
ความคุ้มค่า
5) การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นข้อสั่งการ

สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

8. ให้ เร่ งรั ดการเบิ กจ่ ายโครงการชุมชนท่องเที่ยว ให้ สน.ปท. ประสานพื้นที่
OTOP นวัตวิถี ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด และ ดาเนินการตามข้อสั่งการ
ให้ตารวจและชุมชนในพื้ นที่ ช่วยกันดูแลความปลอดภัยและ ดังกล่าว ในประเด็นการดูแล
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเรื่องความสะอาดของแหล่ง ความปลอดภัยและทรัพย์สิน
ท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว และความ
สะอาดของแหล่งท่องเที่ยว
ตรวจเยี่ ย มการปฏิ บั ติ ง านของจั ง หวั ด เชี ย งราย และส านั ก งานพั ฒ นาภาค 3 หน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา
กองบัญชาการกองทัพไทย
1. สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ร่วมกันสร้างความรัก
ให้ สน.มน./สน.ปท.
ความสามัคคีปรองดอง เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะ ดาเนินการตามข้อสั่งการ
เกิดขึ้นในสังคมในอนาคต
ดังกล่าว
2. บูรณาการความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาด
ให้ สน.อส./สน.สก.
ของยาเสพติ ด ในทุ ก พื้ น ที่ โดยเฉพาะให้ ค วามส าคั ญ กั บ ดาเนินการตามข้อสั่งการ
การสกั ด กั้ น การเข้ า ออกของยาเสพติ ด ตามแนวชายแดน
ดังกล่าว
รวมทั้งปราบปรามผู้มีอิทธิพล การลั กลอบเล่น การพนันผิ ด
กฎหมาย และการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่ม
มือปืนรับจ้าง อาวุธสงคราม และการใช้ความรุนแรงในพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม
3. ร่ ว มมื อ และให้ ค วามส าคั ญ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้
ให้ สน.สก. ดาเนินการ
นอกระบบของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร โดยใช้
ตามข้อสั่งการดังกล่าว
กลไกของหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ของ
คสช. และ กอ.รมน. จังหวัด ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
4. ร่วมรณรงค์ป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม จัดระบบ
ให้ สน.สก./สน.อส.
การป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ทุกระดับ โดยจะต้องมีการ ดาเนินการตามข้อสั่งการ
เฝ้าระวังการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ และการรักษาความ
ดังกล่าว
ปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
5. ให้ทุกส่ว นราชการที่เกี่ยวข้องเร่ งรั ดการดาเนินการ
ให้ สน.สก. ดาเนินการ
ตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ตามข้อสั่งการดังกล่าว
ทั้ ง ระบบ การค้ า มนุ ษ ย์ การบั ง คั บ ใช้ แ รงงานและการใช้
แรงงานเด็ก โดยจะต้ อ งบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ างจริ งจั ง กั บ
ผู้กระทาผิดทั้งผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว
กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน ปค.
โทร. ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖ (ต่อ ๔๒2)

