สรุปการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
***********************
เปดประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุม โดยมีผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทย ผูบริหารสวนราชการกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมทั้งหัวหนาสวนราชการในสังกัด
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย และเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ร ว มประชุ ม โดยสาระสํ า คั ญ ของ
การประชุม มีประเด็นหารือขอราชการในเรื่องที่สําคัญ ซึ่ง กฟน. จะตองพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ ดังนี้
๑. แนวทางการทํางานของกระทรวงมหาดไทย
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย
มอบแนวทางการทํ า งานให แ ก ผู บ ริ ห าร
กระทรวงมหาดไทย หัวหนาสวนราชการกรม/รัฐวิสาหกิจ และผูบริหารสวนราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งผูเขารวมประชุม เพื่อใหถือปฏิบัติรวม ๒ เรื่อง ดังนี้
๑.๑ ขอใหทุกหนวยงานไดพิจารณาภารกิจตามความรับผิดชอบใหชัดเจนวามีอะไรบาง
และจะสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลไดอยางไร ทั้งงาน Function งาน Agenda และงาน Area ทั้งนี้
สิ่งที่รัฐบาลคาดหวังจากกระทรวงมหาดไทย คือ ตองการใหหนวยงานของกระทรวงมหาดไทยเปนหนวย
ปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ใหเกิดผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
๑.๒ ขอให ทุ ก หน ว ยงานน อ มนํ า พระกระแสรั บ สั่ ง ของสมเด็ จ พระสั ง ฆราชฯ
เรื่อง “ความสามัคคี” ทีท่ รงมอบใหแกคณะผูบริหารและขาราชการของกระทรวงมหาดไทย ในการเขาเฝา
รั บ เสด็ จ เมื่ อ ช ว งเช า ของวั น ที่ ๘ มี น าคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ น. ณ วั ด ราชบพิ ธ สถิ ต มหาสี ม าราม ราชวรวิ ห าร โดยให นํ า ไปถ า ยทอด และปลู ก ฝ ง กล อ มเกลาคุ ณ ธรรมในเรื่ อ งนี้ ใ ห แ ก ผู บ ริ ห ารของ
กระทรวงมหาดไทยในทุกระดับ โดยเนนการสรางความรักสามัคคีและการมีความเอื้ออารีตอกัน
๒. ขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
๒.๑ การทํางานดานความมั่นคง ไดเนนย้ําสั่งการใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
จะตองใหความสําคัญในการลงไปปฏิบัติงานหรือดําเนินการในพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะการชวยแกใข
ปญหาตางๆ ในพื้นที่ และถาหากทําไมไดจะตองถูกนํามาพิจารณาประเมินผลการทํางานดวย
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดยกตัวอยางกรณีการกอสรางถนนในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีเสาไฟฟาตั้งอยูกลางถนน ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน และไดมีการเผยแพรในสื่อสังคมออนไลนเปนเรื่องตลกขําขันไปทั่วโลก อยางนี้ ผูวาราชการ
จังหวัดและนายอําเภอ รวมถึงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานการไฟฟาที่เกี่ยวของ
จะตองรวมกันรับผิดชอบดวย มิใชใหเปนหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่จะตองลงมาสั่งการแกไขหรือตอบชี้แจงแกสังคม พรอมนี้ไดสั่งการเนนย้ําขอใหทุกหนวยงาน
จะตองใหความใสใจในเรื่องอยางนี้ เนื่องจากไมอาจคาดเดาไดวาจะมีเรื่องอะไรใหมๆ เกิดขึ้นไดอีกเมื่อใด
ดังนั้น ทุกหนวยงานจะตองมีการติดตาม สอดสองดูแลอยางใกลชิดเพื่อไมใหเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้นอีก

-๒๒.๒ สถานการณคัดคานการกอสรางโรงไฟฟาถานหินกระบี่ ขอใหกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะเจาหนาที่ฝายปกครองและเปนเจาของพื้นที่ จะตองเขาไปรวมแกไขปญหา โดยเฉพาะการสราง
ความรูความเขาใจและรับทราบขอมูลที่ถูกตองเปนจริงใหกับประชาชน โดยยกตัวอยาง อาทิ เหตุผลที่ตอง
กอสรางโรงไฟฟาถานหิน ก็เนื่องจากเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับน้ํามันและกาซธรรมชาติ
รวมทั้งกรณีที่ประเทศไทยใชไฟฟาราคาถูกกวาประเทศเพื่อนบานในอาเซียน เนื่องจากในการคิดคาไฟยัง
ไมมีการนําเรื่องระยะความใกลไกลของโรงไฟฟา และคา Loss มาคํานวณ ทําใหคาไฟฟามีราคาถูก แตถา
ขณะนี้ประเทศไทยยังไมมีการกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติม ก็จะตองซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานซึ่งมีราคา
แพงกวา และอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางพลังงานในอนาคต เปนตน
๒.๓ การเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดสั่งการมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ (สนผ.สป.) ไปจัดทําสรุป
ภาพรวมของเหตุการณทั้งหมดวามีอะไรบาง และในสวนของภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมาย
มีเรื่องใดบางที่จะตองดําเนินการ รวมทั้งหมายกําหนดการวันงานพระราชพิธี ซึ่งขณะนี้สํานักราชวังได
กําหนดไวในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยใหนํามาเสนอในการประชุมครั้งตอไป
๒.๔ การจัดทําแผนพัฒนาภาค ภายใตแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและ
ยั่ ง ยื น ให กั บ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยไดเนนย้ําใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาภาค เนื่องจากที่ผาน
มาการพัฒ นาประเทศตามโครงสรา งเศรษฐกิ จ ในรูป แบบเดิม คื อ ประเทศไทย ๑.๐ ๒.๐ และ ๓.๐
ไมสามารถเดินตอไปได เนื่องจากติดอยูภายใตกับดักประเทศเศรษฐกิจรายไดปานกลาง ไมสามารถออก
ไปสู ป ระเทศเศรษฐกิ จ ที่ มี ร ายได สู ง หรื อประเทศเศรษฐกิ จ พัฒ นาแล ว ได ดั ง นั้ น รั ฐ บาลนี้ จึง ได จั ด ทํ า
แผนพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยนําเอาศักยภาพของพื้นที่เปนตัวตั้งวาจะทําอะไร และรัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณลงไปให ทั้งในเรื่องการสงเสริมทองเที่ยว โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor Development : EEC) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดโซน
นิ่งการเกษตร เปนตน โดยใช Know how และ Innovation เปนตัวขับเคลื่อนเพื่อใหประเทศไทย
เดินหนาตอไปได
สําหรับประเด็นหารือขอราชการในเรื่องอื่นๆ อาทิ การดําเนินโครงการรถโดยสารประจําทาง
ดวนพิเศษ (BRT) การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การบริหารจัดการขยะ และการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริการราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติและการสรางความ
สามัคคีปรองดอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีขอสั่งการเนนย้ําใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัด
การดําเนินการใหไดตามแผนที่กําหนด เพื่อจะไดนําเสนอรายงานตอที่ประชุมคณะรัฐมนตีเพื่อทราบตอไป
ปดประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
***********************

กองสารสนเทศดานบริหาร ฝายแผนกลยุทธ
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด
การประชุมหารื อข้อราชการของ มท. เป็นประจํา เพื่อขับเคลื่ อนและติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน โดยคาดหวังให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาล
ทั้งในเชิ งโครงสร้ าง ซึ่ งถือว่ าดํ าเนิ นการคื บหน้ า และบทบาท ซึ่ งเน้ นการแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้เน้นย้ําขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม และ
ความสามัคคีให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
และหน่วยงานเป็นที่ตั้ง

สรุ ป ข่ า วสารสํ า คั ญ จาก
ศู น ย์ แ ก้ ไ ขปั ญ หาความ
มั่ น ค ง แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
(ศมบ.)

ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
(นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านกิจการความมั่นคงภายใน)
1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 ข้อสั่งการ รอง นรม. และ รมว.กห. ในประเด็นด้านความมั่นคง
พล.อ.ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รอง นายกรั ฐ มนตรี / รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการผ่านการประชุม ศมบ. ในประเด็นด้านความมั่นคง
ที่เกี่ยวข้องกับ มท. ดังนี้
(๑) ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หากมี
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน ขอให้เร่งทําความเข้าใจและแก้ไขอย่างทันท่วงที
อย่ า ให้ มี ก ารว่ า จ้ า งรถรั บ จ้ า งหรื อ แทรกซึ ม เข้ า มาชุ ม นุ ม ที่ ส่ ว นกลาง โดยให้
กระทรวงมหาดไทย ทหาร ตํ า รวจ และ กอ.รมน. ในพื้ นที่ ดํ าเนิ นการร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ปรากฏข่ าวสารว่ าแรงงานต่ างด้ าวสั ญชาติ กั มพู ชาและแถบเอเชี ยใต้
ลั ก ลอบเข้ า เมื อ งทางชายแดนไทยด้ า น จ.สระแก้ ว และ จ.จั น ทบุ รี จึ ง ขอให้
กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. ทหาร ตํ ารวจ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกวดขั น
การลักลอบเข้าเมืองบริเวณชายแดนพื้นที่ดังกล่าว
ในการนี้ มท. ได้มีหนังสื อแจ้งจังหวัดดําเนินการตามข้อสั่งการทั้ง 2 ประเด็น
ดังกล่าวแล้ว
1.2 ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนวัดพระธรรมกาย
ในห้วงที่ผ่านมา ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายยังคงเคลื่อนไหวในต่างประเทศ
และทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง มีการเข้าเรียกร้องต่อสถานเอกอัครราชทูต และ
สถานกงสุลใหญ่หลายแห่ง ขอให้รัฐบาลไทยยุติการดําเนินการกับวัดพระธรรมกาย
ส่วนทางสื่อออนไลน์ ยังคงมีการเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโจมตีรัฐบาลและ คสช.
อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้กล่าวหาว่า DSI ยักยอกเงินที่ได้จากการขายที่ดินที่ตนได้
อายั ดไว้ จากคดี ฟอกเงิ นสหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยนคลองจั่ น จํ ากั ด อย่ างไรก็ ตาม
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หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

หน้า 1

ประเด็น

รายละเอียด
ฝุ า ยความมั่ น คงยั ง คงประเมิ น ว่ า พระธั ม มชโยยั ง คงอยู่ ใ นวั ด พระธรรมกาย
การดําเนินงานของวัดปัจจุบันใช้เงินสดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเงินในบัญชีธนาคาร
ถูกอายัด
๑.3 สถานการณ์คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟูาถ่านหินกระบี่
นายประสิ ทธิชัย หนูนวล แกนนํากลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟูาถ่านหิ น
กระบี่ เผยแพร่ ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว มีเนื้อความแจ้ งการไฟฟูาผ่ายผลิ ตว่า
ข้อตกลงที่ฝุายตนทํากับแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะตัวแทนนายกรัฐมนตรี คือ ยกเลิก
รายงาน EIA และให้ทํา EIA ฉบับใหม่ ด้วยการใช้คนกลางเป็นผู้จัดทํารายงาน ทั้งนี้
EIA ฉบั บ ใหม่ เ ป็ น การจั ด ทํ า ในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า นานาชาติ ตนคิ ด ว่ า ไม่ มี ก รรมการ
ผู้ชํานาญการคนไหนอนุมัติ เพราะไม่มีเทคโนโลยีใดจัดการมลพิษได้ ทั้งยังต้องให้รับ
การตรวจสอบจากองค์กรนานาชาติเรื่องมาตรการลดผลกระทบว่ ามีจริงหรื อไม่
ในการนี้นายกรัฐมนตรี ระบุว่าได้ให้ไปทําความเข้าใจในการทํา EIA หรือ EHIA ของ
โครงการโรงไฟฟูาถ่านหินกระบี่ขึ้นมาใหม่ อย่างน้อยจะใช้เวลา ๑ ปี และสามารถใช้
โรงไฟฟูาถ่านหินได้ในปี 25๖๖ – 25๖๗ จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถใช้โรงไฟฟูา
ถ่านหินได้ในปี 25๖๕
2. ด้านการต่างประเทศ
2.1 รายงานการดําเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ
กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานการดําเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ ประจําปี 2559 แบบไม่มีการจัดลําดับ โดยใน
ส่วนของประเทศไทยมีความก้าวหน้าในประเด็น การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
การจั ดการกั บปั ญหาการค้ ามนุ ษย์ และการยกเลิ กการพิ จารณาคดี พลเรื อนใน
ศาลทหาร แต่ยังคงมีข้อจํากัด ได้แก่ เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง และ
สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 ไทยเป็นประเทศทีม่ ีความสุขทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
สํ านั กข่ า วบลู มเบิ ร์ ก ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ได้ เผยแพร่ ผ ลสํ า รวจดั ช นี
ความทุ กข์ ย าก (Bloomberg’s Misery Index) ประจํ าปี 2560 พบว่ าไทยเป็ น
ประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ทางเศรษฐกิ จ ประกอบด้วย อัตราการว่างงาน อัตราเงิ นเฟู อ ค่าครองชี พ และ
ความเข้มแข็งของตลาดแรงงาน
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ประเด็นข้อสั่งการ รอง นรม./ รมว.กห. ด้านความมั่นคง ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เน้นย้ําจังหวัด/พื้นที่ดําเนินการตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงกําชับให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอรับทราบปัญหา ใช้กลไก มท. ในพื้นที่ดําเนินการประสาน
งานให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ศูนย์ดํารงธรรม กําชับการปฏิบัติหากเกิดปัญหาหรือมีประชาชนมาร้องเรียน ให้
รับเรื่องดังกล่าว และดําเนินการแก้ไขปัญหาทันที
3. แรงงานต่างด้าว ให้ดําเนินการตามนโยบาย/มาตรการที่มีอยู่ เช่น การผ่อนผัน
การจัดทําเอกสารต่าง ๆ สําหรับผู้ที่อพยพ ลักลอบเข้าเมืองซึ่งอาจเกิดปัญหาในอนาคต
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หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน/
จังหวัด
ศดธ./สตร.สป.

หน้า 2

ปค.

ประเด็น

รายงานการเตรียมจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในส่วนของ มท.

รายละเอียด
4. ความเคลือ่ นไหวกลุม่ ผูส้ นับสนุนวัดพระธรรมกาย ให้ดําเนินการตามหลักกฎหมาย
ทางการปกครอง และพระธรรมวินัย
5. การพิจารณาการก่อสร้างโรงไฟฟูาถ่านหินและความมั่นคงด้านพลังงาน เน้นย้ํา
ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ให้เอนเอียงไปทางใด และต้องทําตามกฎหมาย ต้องทํา EIA
และ EHIA โดยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาแหล่งพลังงาน/ความขาดแคลน/
งบประมาณ ทีส่ ามารถนํามาใช้ได้คือถ่านหินและนิวเคลียร์ ซึ่งมีทางเลือกไม่มากนัก

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ศสน.มท./ปค./
สถ./จ.ปทุมธานี
กฟภ./
จ.กระบี่
และจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง

ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
การเตรียมการในส่วนของ มท. รวมทั้ง กทม.เรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1. โครงสร้างคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น
กรรมการ และมี ป ลั ด สํ า นั กนายกรัฐ มนตรี เป็ นกรรมการและเลขานุ การ แบ่ ง
ออกเป็น 7 ชุด โดย มท. และ กทม. มีส่วนเกี่ยวข้องจํานวน 6 คณะ ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝุายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
มีปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็นกรรมการ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) เป็น
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการฝุายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธี ถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ฯ มีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรุงเทพมหานครเป็น
กรรมการ และกรมกําลังพลทหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการฝุายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ
และบู ร ณปฏิ สั งขรณ์ ร าชรถและพระยานมาศงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพ ฯ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมศิลปากรเป็นกรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการฝุายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
มีปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ และอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการฝุายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร
อธิ บ ดี ก รมการปกครองเป็ น กรรมการ และผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น
กรรมการและเลขานุการ
๖. คณะกรรมการฝุายจัดทําหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ และรอง
อธิบดีกรมศิลปากรที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน้า 3

ประเด็น

รายละเอียด
2. ร่างหมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สํานักพระราชวังได้จัดทําร่างหมายกําหนดการ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ จํานวน ๕ วัน ดังนี้
วันที่ 1 พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันที่ 2 ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ
วันที่ 3 เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ
วันที่ 4 งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันที่ 5 เลี้ยงพระ และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน
3. การจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะกรรมการฝุายจัดพิธีการงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้จัด
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เป็นประธาน ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการเน้นการให้ความสําคัญ
กับการดูแลรั บรองประชาชนให้ เป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุ ม และความรู้สึ กของ
ประชาชนให้เหมือนร่วมอยู่ในพิธีเดียวกันทั่ว ทั้งประเทศ โดยได้แบ่งเจ้าภาพเป็น
๔ ส่วนตามพื้นที่ ดังนี้
1) พื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ
ดําเนินการ (สํานักพระราชวัง สํานักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วม)
๒) ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดําเนินการ
๓) ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดําเนินการ
๔) ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบดําเนินการ
4. ภารกิจที่ มท. และ กทม. รับผิดชอบดําเนินการ
4.1 ส่วนกลาง กทม. รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
4.1.2 จัดซุ้มรับดอกไม้จันทน์ จํานวน ๑๐๑ ซุ้ม แยกเป็นประเภทซุ้ม
ได้แก่ ซุ้มขนาดใหญ่ ๑๕ ซุม้ ซุ้มขนาดกลาง ๑๙ ซุม้ ซุ้มขนาดเล็ก ๖๗ ซุ้ม
4.1.2 การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์
4.1.๓ จอ LED
4.1.๔ การบริการประชาชน ได้แก่ โรงทาน จุดบริการอาหาร-เครื่องดื่ม
ห้องน้ําห้องสุขา จุดพักประชาชน เป็นต้น
4.2 ส่วนภูมภิ าค กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
4.2.๑. จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จํานวน ๘๗๘ ซุ้ม แยกเป็นซุ้มขนาดใหญ่
(จังหวัด) จํานวน ๗๖ ซุ้ม ซุ้มขนาดกลาง (อําเภอ) จํานวน ๘๐๒ ซุ้ม โดยจังหวัด
ได้พิจารณาวัดหรือสถานที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- วัด ๘๑๗ แห่ง
- สถานที่เหมาะสม ๖๑ แห่ง
- รวม ๘๗๘ แห่ง
4.2.๒ การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์
4.2.๓ จอ LED
4.2.๔ การบริการประชาชน
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ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

4.2.๕ การจัดนิทรรศการ
ทั้งนี้ มท. ได้แจ้งกรอบดําเนินการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้จังหวัด /
อําเภอ เตรียมการด้านสถานที่แล้วในเบื้องต้น
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
1. สรุ ป แนวทางการบริ ห ารจั ด การว่ า ต้ อ งดํ า เนิ น การอะไรก่ อ นหลั ง ให้ เ ห็ น
การดําเนินการภาพรวมทั้งใน กทม. และภูมิภาค เช่น ลําดับพิธีการต้องทําอะไรบ้าง
การส่งมอบงานภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และความคืบหน้างานที่ยังไม่มีข้อยุติ
2. การจั ดทําดอกไม้ จั นทน์ ให้ มีการออกแบบให้ เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งขนาด
รูปร่าง ให้มีการออกแบบให้รู้ว่ามาจากอําเภอใด เน้นย้ําว่าให้เป็นการจัดทําเอง
และให้มีการเตรียมการ อีกทั้ง เรื่องสถานที่ตามจังหวัดและอําเภอต่าง ๆ ด้วย
3. ให้ กทม. เข้าร่วมรายงานการเตรียมงานในส่วนของคณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้อง
การดําเนินโครงการ
รถโดยสารประจําทาง
ด่วนพิเศษ (BRT)

กก.สป./กทม./
จังหวัด

กรุ ง เทพมหานคร (นายวั ล ลภ สุ ว รรณดี ประธานที่ ป รึ ก ษาของผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร)
1. วัตถุประสงค์การดําเนินโครงการรถโดยสารประจําทางด่วนพิเศษ (BRT)
1.1 เป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็ว
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
1.3 เพื่อลดปัญหาการจราจร และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเส้นทางการเดิน
รถมีทั้งหมด 12 สถานี เริ่มต้นจากฝั่งธนบุรี ถนนราชพฤกษ์ ข้ามสะพานพระราม 3
ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา เข้าสู่ถนนพระราม 3 ทั้งหมด 12 สถานี สิ้นสุดที่ถนนสาธร
2. มาตรฐานระบบ
2.1 ระยะทางความยาว 15.9 กิโลเมตร
2.2 จํานวนรถ 25 คัน
2.3 จํานวนสถานีบริการ 12 สถานี
2.4 ความถี่ในชั่วโมงเร่งด่วน ทุก 5 นาที นอกชั่วโมงเร่งด่วน ทุก 10 นาที
2.5 สิ่งอํานวยความสะดวกเทียบได้กับระบบรถไฟฟูา
ทั้งนี้ การดํ าเนิ นการกรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคม จํากั ด
เป็นผู้จัดการเดินรถทั้งหมด 7 ปี ในวงเงิน 2,009.70 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าความสมบูรณ์
ติดตั้งระบบจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติ จํานวน 436,523,620.00 บาท ค่าจ้างบริการ
จัดการเดินรถ 7 ปี 1,554,520,078 บาท ขณะนี้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา
6 ปี 8 เดือน สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2560
การดําเนินการดังกล่าวที่ผ่านมา สถิติเฉลี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด 38.5 ล้านเที่ยวคน
ผู้โดยสารเฉลี่ย 24,000 เที่ยวคน/วัน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะต้องชดเชยรายได้
ค่าจ้างการบริหารงานของบริษัทกรุงเทพธนาคม จํา กัด ประมาณ 200 ล้านบาท
ต่อปี อัตราการจัดเก็บค่าโดยสาร เดิมทีไม่ได้มีการจัดเก็บค่าโดยสารในระยะเบื้องต้น
ทดลองวิ่ง หลังจากนั้นเก็บ 10 บาทตลอดสาย ลดลงเหลือ 5 บาทตลอดสาย และ
ขณะนี้ จั ดเก็ บเป็ น 10 บาทตลอดสาย โดยจะไม่ จั ด เก็ บค่ าโดยสารกั บนั กเรี ยน
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ประเด็น

รายละเอียด
นักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้สูงอายุ พระภิกษุ สามเณร คนพิการ อาสาสมัครเฝูาระวัง
ยาเสพติด ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ถือบัตรสีเขียว สัดส่ วนของผู้ที่ไม่ได้
จัดเก็บค่าโดยสาร โดย กทม. งดเว้นให้ประมาณร้อยละ 3.7 ของผู้โดยสารทั้งหมด
3. การพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการสํ ารวจความคิดเห็ น
ประชาชน เพื่ อนํ ามาเป็ นส่ วนประกอบในการตั ดสิ นใจ โดยดํ าเนิ นการเก็ บกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด 3,810 ราย ประกอบด้วย 1) ประชาชนผู้โดยสารรถ BRT 2) ผู้ขับขี่
รถยนต์ส่วนบุคคล / รถรับจ้างสาธารณะบนเส้นทาง BRT ๓) ผู้ประกอบการพาณิชย์
และผู้ พักอาศัยบนถนนเส้ นทางรถ BRT ๔) ผู้ พักอาศัยในพื้นที่เขตที่มีรถ BRT
แต่ไม่ได้อาศัยบนเส้นทาง BRT ๕) ผู้พักอาศัยในพื้นที่เขตโดยรอบเขตที่มีรถ BRT
๖) เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเส้นทางรถ BRT ๗) พนักงาน
ขับรถ BRT ๘) เจ้าหน้าที่ประจําสถานีรถ BRT ๙) พนักงานรักษาความสะอาด
บนถนนเส้นทางรถ BRT
4. ผลสรุปความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวม แบ่งตามข้อคิดเห็น ดังนี้
4.1 ประชาชนผู้โดยสารรถ BRT ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก และยินดีที่จะจ่ายค่า
โดยสารเพิ่มหากจะมีการปรับค่าโดยสาร
4.2 ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล / รถรับจ้างสาธารณะ ฯ/ผู้ประกอบการพาณิชย์
และผู้พักอาศัยบนเส้นทางเดินรถ/ผู้ที่ไม่ได้พักอาศัยบนเส้นทางเดินรถ แต่อยู่ในเขต
ที่มี BRT /ผู้ ที่พักอาศัยอยู่ในเขตอื่นโดยรอบเขตที่มีรถ BRT/พนักงาน/เจ้าหน้าที่
ประจําสถานี เห็นว่าหากมีการยกเลิก BRT สภาพการจราจรจะไม่แตกต่างจากที่มีรถ
BRT วิ่งบริการอยู่
4.3 เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณสี่แยกบนเส้นทางที่มีรถ BRT
เห็นว่า การจราจรจะคล่องตัวขึ้นมากหากไม่มีรถ BRT
4.4 ประชาชนผู้โดยสารรถ BRT ให้ความเห็นว่า หากมีการยกเลิก จะได้รับความ
เดือดร้อนในระดับค่าเฉลี่ย 7.5 จากช่วงคะแนน 10 ระดับ โดยระดับ 1 หมายถึง
เดือดร้อนน้อยที่สุด ระดับ 10 หมายถึงเดือดร้อนมากที่สุด
4.5 ประชาชนผู้โดยสารรถ BRT ให้ความเห็นต่อการบริการ ดังนี้
ร้อยละ 81.65 เห็นว่า ประหยัดเวลาการเดินทาง
ร้อยละ 62.02 เห็นว่า เส้นทางเดินรถ BRT เหมาะสมดีแล้ว
ร้อยละ 47.42 เห็นว่า รถ BRT มีความปลอดภัย
ร้อยละ 39.70 เห็นว่า รถ BRT มีการบริการที่ดี
ร้อยละ 37.12 เห็นว่า รถ BRT สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟูาได้สะดวก
ร้อยละ 18.67 เห็นว่า รถ BRT มาตรงเวลา
ร้อยละ 16.74 เห็นว่า ผู้พิการใช้รถ BRT ได้โดยสะดวกเพราะพื้นสถานี
มีระดับเดียวกับพื้นโดยสาร
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ประเด็น

รายละเอียด
ขณะนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ว่าจะดําเนินการอย่างไร หากจะไม่ยกเลิกจะมีแนวทางอย่างไรบ้าง
และหากจะให้เอกชนเข้ามาดําเนินการจะสามารถทําได้หรือไม่ อย่างไร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร จะได้สรุปนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล
เนื่ อ งจากอายุ สั ญ ญาจะสิ้ น สุ ด ในไม่ ช้ า นี้ จะต้ อ งดํ า เนิ น การให้ ท ราบภายใน
เดือนมีนาคม 2560

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. การสํารวจความคิดเห็นประชาชนในการดําเนินโครงการ ฯ ควรเป็นการสํารวจ
ความคิดเห็ นของคนทั้งประเทศ ว่ายินดีจะให้ มีอยู่ห รือไม่ เพราะหากสอบถาม
กลุ่มเปูาหมาย 20,000 กว่าคน อาจเกิดเหตุผลลวง (Fallacy) ในการประเมิน
แบบสอบถามได้
2. ประเด็นเพื่อเร่งหารือ สตง. ให้ได้เป็นมติ เพื่อ กทม. จะได้จัดทําข้อสรุปเสนอ
ครม. จัดทํา Timeline การดําเนินงาน หากไม่ได้ทําสัญญาต่อ ให้เตรียมประสาน
ขสมก. หรื อหากได้ ทํา สั ญญาต่ อ ก็ ให้ เ ตรี ยมเรื่อ งสั ญ ญาให้ ทัน ภายในสิ้ น เดื อ น
มีนาคม 2560

กทม.

การเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟูา กรุงเทพมหานคร (นายสมชาย เดชากรณ์ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานวิศวกรรมจราจร
(BTS) จากสถานีบางหว้าถึง สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร)
สถานีตลิ่งชัน
1. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (สายสีเขียวอ่อน) ส่วนต่อขยายสาย
สีลม ตอนที่ ๓ (บางหว้า - ตลิ่งชัน) โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟูาสายสีเขียวเดิม มีจํานวน
6 สถานี รวมระยะทางประมาณ 8.18 กม. (รวมที่จอดปลายทาง) วงเงินลงทุน
ประมาณ 14,800 ล้านบาท โดยคาดการณ์ ตามแผนงานว่าจะเปิดให้บริการในปี
2564 ประกอบด้วย
๑.1 สถานีบางแวก (S13) บริเวณปากซอยราชพฤกษ์ 6 และซอยเพชรเกษม 36
1.๒ สถานีบางเชือกหนัง (S14) บริเวณสะพานข้ามคลองบางเชือกหนัง ใกล้แยก
บางแวก
1.๓ สถานีบางพรม (S15) ถนนบางพรม และถนนตัดใหม่พรานนก - พุทธมณฑล
สาย 4
1.๔ สถานีอินทราวาส (S16) หน้าโครงการ The Circle ราชพฤกษ์ และโครงการ
J Arena
1.๕ สถานีบรมราชชนนี (S17) จุดตัดถนนบรมราชชนนี
1.๖ สถานีอินทราวาส (S16) ปากทางเข้าซอยราชพฤกษ์ 24
2. ผลการดําเนินการปัจจุบัน
2.๑ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กทม. ประสานกรมทางหลวงชนบทขอใช้
พื้นที่เพื่อดําเนินการโครงการ
๒.2 เมื่ อวั น ที่ 10 มี นาคม 2559 กทม. ส่ งรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
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หน้า 7

ประเด็น

การแก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน

รายละเอียด
2.๓ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก
(คจร.) รับทราบการดําเนินการศึกษาโครงการของ กทม. และมอบสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พิจารณาความเหมาะสม เพื่อจัดทําแผนแม่บท
ระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขต กทม. และปริมณฑล ระยะที่ 2
2.๔ เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2559 ครม. ได้ รั บทราบมติ ที่ ป ระชุ มของ
คณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
2.๕ เมื่ อวั นที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการผู้ ชํ านาญการ ฯ ประชุ ม
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุง
แก้ ไขและเพิ่ มเติ มข้ อมู ลในรายงาน (ความสะดวกของผู้ โดยสาร) และให้ กทม.
ประสานกรมทางหลวงชนบทในการพิจารณาให้ใช้พื้นที่เพื่อดําเนินการโครงการให้
แล้วเสร็จก่อน เสนอรายงานสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้แก้ไขให้พิจารณา
2.๖ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 กรมทางหลวงชนบทแจ้งให้ กทม. แก้ไขแบบที่
นําเสนอขอใช้พื้นที่ดําเนินการโครงการ โดยให้แสดงตําแหน่งสถานีให้ชัดเจนไม่ให้
กระทบต่อการใช้งานถนนราชพฤกษ์ จุดขึ้น - ลงสถานีจะต้องเหลือทางเท้าไม่น้อยกว่า
1.50 เมตร และให้ แสดงตําแหน่งสถานีจ่ายไฟฟูาย่ อยสํ าหรับรถไฟฟูาแห่ งใหม่
ทดแทนตําแหน่งเดิมที่ได้ก่อสร้างไว้บนถนนราชพฤกษ์
2.๗ กทม. ได้ดําเนินการแก้ไขแบบและจัดทํารายละเอียดข้อมูลตามที่กรมทางหลวง
ชนบทให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มรายละเอี ยดเรี ยบร้อยแล้ ว ซึ่ งอยู่ ระหว่ างจัดส่ งข้อมู ลให้
กรมทางหลวงชนบทเพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่เพื่อดําเนินการโครงการในสัปดาห์หน้า

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้ หารื อร่ วมกับการรถไฟฟูาขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวง
คมนาคม และกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการให้บริการเดินรถไฟฟูาในโครงการรถไฟฟูา
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด ภายในเดือนมีนาคม
๒๕๖๐ และนําเรียนข้อสรุปการดําเนินการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
2. ศึกษาความคุ้มค่าและทบทวนความเหมาะสมในการลงทุนโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพมหานคร (สายสี เ ขี ย วอ่ อ น) ส่ ว นต่ อ ขยายสายสี ล ม ตอนที่ ๓
(บางหว้า - ตลิ่งชัน) ร่วมกับคณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก (คจร.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาการเดินรถไฟฟูาเส้นทางสายหลักในเมืองก่อน และขยายสายรองเพื่อเชื่อมต่อ
สายหลักต่อไป

กทม.

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย)
1. นโยบาย/ข้อสั่งการระดับนโยบาย
การจัดการปัญหาไฟปุาและหมอกควันใช้ พ.ร.บ. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 เป็ น กฎหมายหลั กในการบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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หน้า 8

ประเด็น

รายละเอียด
แห่ งชาติ และมี แผนการปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ เป็ นเครื่ องมื อ
ในการบูรณาการจัดการสาธารณภัย
ครม. มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เห็นชอบแผนปฏิ บัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ปฏิบัติการ 9 จังหวัดภาคเหนือ (จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน
ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และ จ. ตาก) โดยเน้นกลไกประชารัฐ การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การปู องกันเชิงรุก และความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการ
2. การดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย
มท. โดยกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้
สั่งการให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟปุา ๖๕ จังหวัดเตรียมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปุา หมอกควัน ปี 2559 – 2560 โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญใน 3 ด้าน
ได้แก่ การเตรียมความพร้อม แนวทางการปฏิบัติ และการให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟู
และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
2.๑ มาตรการเชิงพื้นที่ (พื้นที่ปุา พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ริมทาง/ชุมชน)
๒.2 มาตรการบริหารจัดการ (การบริหารจัดการ การสร้างความตระหนัก
การลดเชื้อเพลิง และประชารัฐ)
3. การดําเนินการของจังหวัด
3.1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อําเภอ บริหารจัดการในระบบ
Single Command
3.2 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ใช้เป็นมาตรการตั้งแต่ก่อนเกิดภัย
3.3 ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟปุา และพื้นที่การเกษตรที่มีการเผา
3.4 ประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายภารกิจการปฏิบัติ
3.5 ดํ าเนิ น มาตรการปู องกั นเชิ งรุ ก ควบคุ มการเผา ประชาสั มพั นธ์ สร้ าง
ความร่วมมือทุกภาคส่วน และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
3.6 มอบหมายนายอําเภอ ฝุายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน
หน่วยงานเกษตรในพื้นที่ ส่งเสริมลดการเผาวัสดุการเกษตร
3.7 จัดเตรียมกําลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง และกู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติงาน
ทําการลาดตระเวน
3.8 จั งหวัดที่มีท่าอากาศยานพาณิชย์ให้ ประสานงานกั บศูนย์ควบคุมการบิน
อย่างใกล้ชิด
3.9 น้ อมนํ าโครงการพระราชดํ าริ สร้ างปุ า สร้ างรายได้ มาใช้ ในพื้ นที่ ปุ าที่ มี
การบุกรุก
กิจกรรมสําคัญ ๆ ของจังหวัด เช่น จัด Kick Off กติกาชุมชน หมู่บ้าน เสวนา
เครือข่ายธนาคารใบไม้กิ่งไม้ การทําปุ๋ยหมัก การประชาสัมพันธ์ ตั้งกองทุนสนับสนุน
จัดการเชื้อเพลิ ง แนวกันไฟ การลาดตระเวน จัดทําฝายเปียกปูองกันไฟปุา และ
กักเก็บน้ําห้วยแม่ตาก จ.ลําปาง ทําแนวกันไฟปุาชุมชนเพื่อปูองกันไฟปุา ทํากอง
ปุ๋ยหมักตามโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงปูองกันการเกิด
ไฟปุ า จ.เชี ยงราย ชุ ดเคลื่ อนที่ เร็วปฏิ บัติ การลาดตระเวนในเขตพื้ นที่ จ.ลํ าปาง
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หน้า 9

ประเด็น

รายละเอียด
ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง สนับสนุนรถหุ่นยนต์ดับเพลิง
แรงดันสูง ฉีดพ่นน้ําเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดฝุุนละอองบริเวณศาลากลาง
จั งหวั ดเชี ยงใหม่ และข่ วงประตู ท่ าแพ กลางเมื องเชี ยงใหม่ ประชุ มบู รณาการ
ความร่วมมือปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ปฏิบัติการดับไฟปุา จ.เชียงราย จัดรายการวิทยุรณรงค์สร้างจิตสํานึกการปูองกัน
ไฟปุาหมอกควัน จ.เชียงราย จัดชุดลาดตระเวนพื้นที่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
ทั้งนี้ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดส่งเครื่องจักรกล รถฉีดพ่นละอองน้ํา
แรงดันสูง รถยนต์ดับไฟปุา รถติดตั้งเครื่องสูบน้ําระยะไกล รถยนต์บรรทุกน้ําจาก
6 ศูนย์ปู องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ไปสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
9 จังหวัดภาคเหนือ
4. ประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง
30 เมษายน 2560
5. จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
(ช่วงประกาศห้ามเผา ๖๐ วัน) คุณภาพอากาศภาคเหนือ ประจําวันที่ 8 มีนาคม 2560
เวลา 05.00 น. พบว่า ในพื้นที่ตําบลเวียง อําเภอเมือง จั งหวัดเชียงราย มีดัชนี
คุณภาพอากาศ AQI (Air Quality Index) เท่ากับ ๑๑๖ ซึ่งคุณภาพอากาศมี
ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพ และตํ าบลบ้ านดง อํ าเภอแม่ เ มาะ จั งหวั ดลํ าปาง มี ค่ า
มาตรฐาน PM10 เท่ากับ ๑๖๐ และดัชนีคุณภาพอากาศ AQI (Air Quality Index)
เท่ากับ ๑๑๘ ซึ่งคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและ
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อซักซ้อมแนวทางการดําเนินการ
เพิ่มเติม
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กําชับ ผวจ. ร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ให้ มีการเผาและควบคุม คุณภาพอากาศ
ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพและการจราจรทางอากาศ

ความคืบหน้าการ
พัฒนาการบริการ
ของกรมทีด่ ิน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ปภ./
6๕ จังหวัด

กรมทีด่ นิ (นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดนิ )
๑. การบริการข้อมูลทีด่ ินผ่านทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน (Smart Phone)
เนื่องจากการแถลงผลงานครบรอบ ๑ ปี ของรัฐบาล เมื่อปลายปี ๒๕๕๘ โดย
กรมที่ดินได้นําเสนอผลงานเรื่องการบริการค้นหา สืบค้นและสอบถามข้อมูล รูปแปลง
ที่ดิน ตําแหน่ง เนื้อที่ ข้อมูลการเดินทางไปสํานักงานที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ราคาประเมิน
ซึ่งมีผลการดําเนินการเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขณะนี้ กรมที่ดินได้ดําเนินการให้ บริการได้ทั่วทั้งประเทศ และมีการเพิ่มเติม
การให้บริการค้นหา สืบค้นและสอบถามข้อมูลค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ประกาศ
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด คิวรังวัด
๒. ความก้าวหน้าโครงการเร่งรัดงานรังวัดที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ที่ผ่านมาระยะเวลานัดรังวัดของสํานักงานที่ดิน เฉลี่ย ๑77 วัน ปัจจุบัน
เฉลี่ย ๗๗ วัน โดยสามารถแก้ไขปัญหางานค้างรังวัดของสํานักงานที่ดินทั่วประเทศ

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน้า 10

ประเด็น

รายละเอียด
(เดือนกุมภาพันธ์ 2560) ลดลงได้ ๓๕,๙๘๙ เรื่อง และจะลดระยะเวลางานรังวัด
ตั้งแต่ ๙๐ วั นขึ้นไป ให้ เหลื อ ๑๕ - ๖๐ วัน และจะเร่งให้ เหลื อ ๓๐ วัน ภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ทั้งนี้ มีการให้สํานักงานที่ดินที่มีงานค้างน้อยรับงานคํานวณและขึ้นรูปแปลงจาก
สํานักงานที่มีงานค้างมาก โดยส่งผ่านระบบออนไลน์ เช่น สํานักงานที่ดินปัตตานีจับคู่
กับสํานักงานที่ดินสมุทรปราการ เป็นต้น
๓. การให้บริการประชาชนต่างสํานักงานที่ดินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(โดยบัตรประจําตัวประชาชน) คาดว่าจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ดังนี้
๓.๑ การตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างสํานักทะเบียน (โฉนดที่ดิน น.ส.๓ก น.ส.๓
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
๓.๒ การประเมินราคาทุนทรัพย์ (โฉนดที่ดิน น.ส.๓ก น.ส.๓ หนังสือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุด)
๓.๓ การขอเอกสารสิทธิ (ข้อมูลเอกสารสิทธิ รายการจดทะเบียน)
โดยผู้ รั บบริ การต้องเป็ นผู้ มี กรรมสิ ทธิ์ มี สิ ทธิ ตามกฎหมาย เป็ นพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งสามารถขอรับบริการได้ที่สํานักทะเบียนหรือ
สํานักงานที่ดินที่ใดก็ได้ โดยแจ้งเลขประจําตัวประชาชน และตําแหน่งที่ตั้งของโฉนด
ที่ดิน น.ส.๓ก น.ส.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ขอขอบคุณ ทด. ที่ได้ริเริ่มงาน และนวัตกรรมใหม่
2. ให้กําหนดเป็นนโยบายหลักของ ทด. เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ และการให้บริการ
ต่าง ๆ ต้องรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใส และไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
3. ให้ความสําคัญการให้บริการของสํานักงานที่ดินให้ครบถ้วนเป็นลําดับแรก และ
พิจารณาเชื่อมโยงการให้บริการผ่ านระบบออนไลน์ให้ ครบทุกสํานักงาน โดยคํานึง
ถึงความพร้อม
การบริหารจัดการขยะ

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น (นายจริ นทร์ จั กกะพาก อธิ บดี กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น
๑. ความคืบหน้า ของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
มท. มีความจําเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล และ
มูลฝอยเป็ นเอกภาพ เนื่ องจากที่ผ่ านมาการบริ หารจัดการสิ่ งปฏิ กูลและมูลฝอย
มีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 โดยกําหนดให้ มท. ต้อง
ดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง 2 ฉบับ ได้แก่
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หน้า 11

ทด.

ประเด็น

รายละเอียด
๑. กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และ
มูลฝอย ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและบริบทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึง่ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ ขณะนี้
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นได้เสนอสํา นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
คณะรั ฐมนตรี พิจารณาต่อไปแล้ว คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มี หน้าที่ออกข้ อกํา หนดท้องถิ่ นเกี่ยวกั บ
ค่าธรรมเนียมได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดในกฎกระทรวง
๒) ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน กําจัดมูลฝอย
๑.๒ กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอย แบ่งเป็นจ่ายรายเดือน หรือรายครั้ง
๒) ค่ากําจัดมูลฝอย แบ่งเป็นจ่ายรายเดือน หรือรายครั้ง
๓) ค่าเก็บและขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล จ่ายเป็นรายครั้ง
๔) ค่าออกใบอนุญาต การเก็บขน มีอายุ 1 ปี
๕) ค่าออกใบอนุญาต การกําจัด และการจัดหาประโยชน์ มีอายุ 5 ปี
๑.๓ การลดค่าธรรมเนียม
๑) กรณีผู้ ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกตามที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กําหนด ให้ลดค่าธรรมเนียมได้
2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามูลฝอยไปหาประโยชน์ ให้ลด
ค่าธรรมเนียมให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย
๑.๔ การยกเว้นค่าธรรมเนียม
๑) กรณี เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ห รื อ ไม่ มี สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอย ได้ รั บ ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียม
๒) กรณีมีการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทาให้ไม่มีการเก็บ/ขน/กําจัด
มูลฝอย ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การคัดแยก เก็ บ ขน และกําจั ดสิ่ งปฏิกู ลและมู ลฝอย ขณะนี้ อยู่ ระหว่างพิจารณา
รายละเอียดความถูกต้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ มท.
พิจารณาต่อไป มีสาระสําคัญ ดังนี้
๒.๑ การลดปริมาณและคัดแยก
๑) รณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ลดปริมาณมูลฝอย เช่น เลี่ยงซื้อสินค้าที่ใช้
ครั้งเดียว ใช้สินค้าที่ส่งคืนบรรจุภัณฑ์ได้ เช่น มีระบบมัดจํา - คืนเงิน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ออกแบบให้ใช้ซ้ําได้
๒) ให้ผู้ก่อมูลฝอยคัดแยกก่อนได้ โดยแยกเป็น ๔ ประเภท คือ ทั่วไป
นํากลับมาใช้ใหม่ ย่อยสลายได้ และเป็นพิษ/อันตรายชุมชน
๒.๒ การเก็บและขน
๑) การเก็บขน กําหนดระบบการเก็บขนแบบถังเคลื่อนที่และคงที่ และ
รูปแบบการให้บริการการเก็บขน ประเภทรถเก็บและวิธีขนที่ถูกสุขลักษณะ การคํานวณ
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ประเด็น

รายละเอียด
รถจากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น การวางแผนการเก็บขน
๒) การขนส่ง ทําได้ ๒ วิธี คือ ขนส่งไปยังโรงงานคัดแยกหรือโดยผ่าน
สถานี มู ล ฝอย โดยอาจให้ มี ส ถานี ขนถ่ ายมู ล ฝอยหากจํ า เป็ น เช่ น มี ประชากร
หนาแน่นหรือปริมาณมูลฝอยที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น
๒.๓ การกําจัด
๑) มีโรงงานคัดแยกแปรสภาพมูลฝอยตามเทคโนโลยี
๒) วิธีการกําจัดมูลฝอย ได้แก่ การฝังกลบ , เผาในเตาเผาหรือเผาผลิต
กระแสไฟฟูา หมักทําปุ๋ย/ทําก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น RDF การกําจัดแบบ
ผสมผสาน วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
๒.๔ การหาประโยชน์และการมอบหมายให้ดําเนินการ
๑) หลั ง การกํ า จั ด มู ล ฝอยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถใช้
จําหน่าย จ่าย แจก เพิ่มมูลค่า หรือก่อให้เกิดผลผลิตใหม่ซึ่งมูลฝอย
๒) กําหนดรูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการมูลฝอย
๓) การรวมกลุ่ม (Clusters) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจรวมกลุ่ม
ตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไป ทําข้อตกลงเพื่อกําจัดขยะ ขนาดกลุ่มแบ่งตามปริมาณมูลฝอย
ได้แก่ S ไม่เกิน ๓๐๐ ตันต่อวัน M ๓๐1 - 499 ตันต่อวัน และ L ตั้งแต่ ๕๐๐ ตันต่อวัน
๔) หลักเกณฑ์การมอบหน่วยงานอื่น หรือเอกชนดําเนินการ
๕) กําหนดอัตราการจ้างเหมาเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย
๒. แผนปฏิบตั ิการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ป
(พ.ศ. 2559 - 2560)
๒.๑ เปูาหมาย ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ
ดังนี้
๑) ปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทางลดลงร้อยละ 5 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชน ลดลงเทียบกับปี 2559
๒) ขยะอันตรายชุมชนได้รับการคัดแยกเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/
ชุมชนจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย
๒.๒ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน สํานักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีคณะทํางาน ๔ คณะ
ประกอบด้วย
๑) คณะทํางานด้านส่งเสริมการคัดแยกขยะและการประชาสัมพันธ์
มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะทํางาน
๒) คณะทํางานด้านวิชาการ มีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นหัวหน้า
คณะทํางาน
๓) คณะทํางานด้านการสํารวจและรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการขยะ
มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าคณะทํางาน
๔) คณะทํางานด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน มีหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะทํางาน
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ประเด็น

รายละเอียด
๓. กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ สํ า รวจข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,776 แห่งทั่วประเทศ ในปี ๒๕๕๙ ดังนี้
๓.๑ ปริมาณขยะมูลฝอย จํานวน 16.60 ล้านตัน
๓.๒ ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 13,979 ล้านบาท (ไม่รวม
ปริมาณขยะมูลฝอยและค่าใช้จ่ายของ กทม.)
๓.๓ การเก็บขนขยะมูลฝอย พบว่า มีการเก็บขนมูลฝอย 4,483 แห่ง และไม่มี
การเก็บขนมูลฝอย 3,293 แห่ง
๓.๔ การกําจัดขยะมูลฝอย พบว่า มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 3,098 แห่ง
ส่งมูลฝอยไปกําจั ดที่อื่น (มี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ส่งไปกําจัดที่อื่น และ
มีสถานที่กําจัดขยะด้วย) จํานวน 1,385 แห่ง และไม่มีสถานที่กําจัดขยะ จํานวน
3,293 แห่ง
๔. ผลการดํ า เนิ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยตามโครงการจั ด หวั ดสะอาดภายใต้
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
๔.๑ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า
แนวโน้มปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
๔.๒ ค่าใช้จ่ ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า
แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
๔.๓ การจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายชุมชน จํานวน 25,490 จุด (ร้อยละ ๒๗)
๔.๔ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 7,644 แห่ง
(ร้อยละ 8.19)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบนโยบายผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และ
นายอําเภอ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ระดับจังหวัด
และระดับอําเภอในการรณรงค์และทําความเข้าใจกับประชาชนเบื้องต้น และชี้แจง
ทําความเข้าใจกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ติดตามการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย เพื่อประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน
2. ทบทวนการดําเนินการโรงกําจัดขยะทั่วประเทศ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับดูแล
โรงกําจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สามารถใช้งานได้
ทั้งนี้ ให้รวมถึงพื้นที่ กทม. ด้วย
3. ให้พิจารณาออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงกําหนดมาตรฐานการฝังกลบ
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องแยกพลาสติกและฝังกลบเฉพาะขยะที่ย่อย
สลายได้เท่านั้น
4. ศึกษากฎหมายข้อตกลงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟูากับการว่าจ้างกําจัดขยะว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่

สถ./กทม.
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รายละเอียด
5. ประสาน กฟภ. เกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟูาจากโรงกําจัดขยะ มีข้อติดขัดการดําเนินการ
หรือไม่
6. ให้ กทม. พิจารณาค่าใช้จ่ายการทําความสะอาดถนน ออกจากค่าใช้จ่ายการจัดเก็บ
ขยะ และขนขยะมูลฝอยเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงการชี้แจงทําความ
เข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะอัตราใหม่
แบบขั้นบันได

การจัดทําแผนพัฒนาภาค
ภายใต้แผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กบั เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวสิริมา วัฒโน ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)
1. ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็น ชอบให้นําคําของบประมาณ
รายจ่ ายเพิ่มเติม ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร จํานวน
91,000 ล้ านบาท มาจัดทําแผนพัฒนาภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาความเหมาะสม
โครงการตามแผนพั ฒนาภาค โดยมีปลั ดกระทรวงมหาดไทย รองปลั ดกระทรวง
มหาดไทย 4 ท่าน และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานแต่ละภาค ซึ่งได้
ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาภาค
2. ผลการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
2.1 ภาคเหนือ เปูาหมาย “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง” โดยมีจุดเน้น คือ
Food Valley การค้าชายแดน Logistics การบริหารจัดการลุ่มน้ํา เมืองสมุนไพร
ท่องเที่ยวล้านนา MICE เมืองผู้สูงอายุ ศูนย์โรคหัวใจ เมืองน่าอยู่
2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปูาหมาย “หลุดพ้นความยากจนสู่การพึ่งตนเอง”
โดยมีจุดเน้น คือ การบริหารจัดการลุ่มน้ํา โขง ชี มูล การพัฒนาศักยภาพข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ อารยธรรมลุ่มน้ําโขง ท่องเที่ยวชุมชน การแก้ปัญหาโรคเฉพาะถิ่น โรค
พยาธิใบไม้ในตับ เมืองน่าอยู่
2.3 ภาคกลาง เปูาหมาย “เศรษฐกิจเติบโตตามศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
โดยมี จุ ดเน้ น คื อ อาหารปลอดภั ย ระบบระบายน้ํ า นาแปลงใหญ่ ครั วสุ ขภาพ
การท่องเที่ยวเมืองเก่า ทางน้ํา ชุมชน เมืองน่าอยู่ และเมืองผู้สูงอายุ
2.4 ภาคตะวันออก เปูาหมาย “ฐานเศรษฐกิจชั้นนํา อุตสาหกรรมสมัยใหม่”
โดยมีจุดเน้น คือ ระเบียงเขตเศรษฐกิจ โครงข่ายถนน ศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย
การบริหารจัดการลุ่มน้ําและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ
2.5 ภาคใต้ เปูาหมาย “การสร้างฐานรายได้ที่หลากหลาย” โดยมีจุดเน้น คือ
การบริ ห ารจั ด การลุ่ มน้ํ า การปู องกั นการกั ดเซาะชายฝั่ ง พื ช เศรษฐกิ จ สํ าคั ญ
ยางพารา ปาล์ม ทะเล ท่องเที่ยวชุมชน MICE โรงพยาบาลโรคหัวใจ ศูนย์รักษาโรค
เฉพาะทางระดับภูมิภาค
2.6 ภาคใต้ชายแดน เปู าหมาย “การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม” โดยมีจุดเน้น คือ พืช ยางพารา ปาล์ม เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด่าน (กลันตัน/
เปอร์ลิส/เคดาร์) Halal วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/เมืองเก่า ธรรมชาติ ศูนย์โรคหัวใจ/
หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง การแก้ไขปัญหาไฟไหม้ปุาพรุ ปะการังเทียม แก้ไขปัญหา
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คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบ
การปฏิรปู ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง

รายละเอียด
กัดเซาะชายฝั่ง และสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3. วงเงินงบประมาณที่เสนอยืน่ ขอรับการสนับสนุน ทั้งหมด 271,916.7940 ล้านบาท
แบ่ งเป็ นรายการที่มีความสําคัญลํ าดับที่ 1 (Y1) 152,944.4501 ล้ านบาท
รายการที่มีความสําคัญลําดับที่ 2 (Y2) 118,972.3439 ล้านบาท ภาพรวม
กรอบวงเงินในแต่ละภาค ดังนี้
3.1 ภาคเหนือ งบประมาณรวม 49,278.3264 ล้านบาท แบ่งเป็น รายการที่
มีความสําคัญลําดับที่ 1 (Y1) 28,664.4907 ล้ านบาท รายการที่มีความสําคัญ
ลําดับที่ 2 (Y2) 20,613.8357 ล้านบาท
3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณภาพรวม 50,222.5850 ล้านบาท
แบ่งเป็น รายการที่มีความสําคัญลําดับที่ 1 (Y1) 33,220.9723 ล้านบาท รายการ
ที่มีความสําคัญลําดับที่ 2 (Y2) 17,001.6127 ล้านบาท
3.3 ภาคกลาง งบประมาณภาพรวม 36,196.7230 ล้านบาท แบ่งเป็นรายการ
ที่มีความสําคัญลําดับที่ 1 (Y1) 24,131.7315 ล้านบาท รายการที่มีความสําคัญ
ลําดับที่ 2 (Y2) 12,064.9915 ล้านบาท
3.4 ภาคตะวันออก งบประมาณภาพรวม 17,583.2132 ล้านบาท แบ่งเป็น
รายการที่มีความสํ าคัญลํ าดับที่ 1 (Y1) 13,415.0719 ล้านบาท รายการที่มี
ความสําคัญลําดับที่ 2 (Y2) 4,168.1413 ล้านบาท
3.5 ภาคใต้ งบประมาณภาพรวม 86,845.9117 ล้านบาท แบ่งเป็น รายการ
ที่มีความสําคัญลําดับที่ 1 (Y1) 27,373.8537 ล้านบาท รายการที่มีความสําคัญ
ลําดับที่ 2 (Y2) 59,472.0580 ล้านบาท
3.6 ภาคใต้ชายแดน งบประมาณภาพรวม 31,790.040 ล้านบาท แบ่งเป็น
รายการที่มีความสํ าคัญลํ าดับที่ 1 (Y1) 26,138.3300 ล้านบาท รายการที่มี
ความสําคัญลําดับที่ 2 (Y2) 5,651.7047 ล้านบาท
4. การดําเนินการในระยะถัดไป มท. ส่งรายละเอียดคําของบประมาณให้สํานัก
งบประมาณ เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการกลั่ นกรองโครงการตามแผนพัฒนาภาค
พิจารณาต่อไป

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุ ณ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย และ
คณะทํางาน โดยรอง นรม. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการจัดทําแผนพัฒนาภาคตามแนวทางของรัฐบาล ที่สะท้อนความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ การให้ความสําคัญกับจังหวัด /กลุ่มจังหวัดมากขึ้น และการพัฒนา
ศักยภาพของพื้นที่ได้ในอนาคต

สบจ.สป./
ทุกจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและแผน)
1. คสช. ได้มีคําสั่งที่ 3/2560 กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.) เพื่อเป็นกลไกการปฏิรูป การบริหารราชการประเทศ และการสร้างความ
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รายละเอียด
สามัคคีปรองดอง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นกรรมการ รัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นเลขานุการ
2. โครงสร้างคณะกรรมการ ป.ย.ป. ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการบริ หารราชการแผ่ นดินเชิ งยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิ รู ปประเทศ คณะกรรมการเตรี ยมการยุ ทธศาสตร์ ชาติ และคณะกรรมการ
เตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ทั้งนี้ ผู้บริหาร มท. ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจํานวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น
กรรมการ และคณะกรรมการเตรี ยมการเพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง โดยมี
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ ปลั ดกระทรวงมหาดไทย และ
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วม
การบริหารงานทั้ง 4 คณะ ดําเนินการภายใต้การจัดการของสํานักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี หรือ PMDU (Prime Minister’s Delivery Unit) ซึ่งมี
นายอําพน กิตติอําพน เป็นผู้อํานวยการสํานักงาน ทําหน้าที่บริหารกลั่นกรอง และ
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. โดยตรง
3. โครงสร้างคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่ง มท. เป็น
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการร่วม ได้แบ่งออกเป็น 4 คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีผู้แทน
ของ มท. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการทุกคณะ ดังนี้
3.1 คอก. ปรั บปรุ งรั บฟังความคิ ดเห็ นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดย
มอบหมาย ผช.ปมท. (นายสมคิด จันทมฤก) เป็นผู้แทน มท.
3.2 คอก. พิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดอง โดยมอบหมายผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป.มท. เป็นผู้แทน มท.
3.3 คอก. จัดทําข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดย
มอบหมายรองอธิบดีกรมการปกครอง (นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ) เป็นผู้แทน มท.
3.4 คอก. ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งความสามั ค คี ป รองดอง โดย
มอบหมายรองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดช่วยราชการ สป.มท. นายณรงค์ วุ่ นซิ่ ว และ
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ เป็นผู้แทน มท.
4. ความคืบหน้าการดําเนินงาน
4.1 คณะกรรมการ ป.ย.ป. ได้มีการประชุมแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่
ประชุมครั้ งที่ 1 เมื่อ 30 มกราคม 2560 นรม. มอบนโยบาย/ซักซ้อม
ความเข้าใจ ให้สร้างการรับรู้แก่สาธารณะ
ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อ 6 มีนาคม 2560 มอบนโยบายแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการ ซึ่งมีข้อกังวลเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรลดระเบียบกฎเกณฑ์
ราชการ บูรณาการมากขึ้น คาดว่าจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/Workshop เร็ว ๆ นี้
4.2 คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิ นเชิงยุทธศาสตร์ ได้มีการประชุมไป
แล้ ว 3 ครั้ ง การประชุ มครั้ งที่ 1 เมื่ อ 30 ม.ค. 60 ให้ ก.พ. ก.พ.ร. และ มท.
ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือก ผวจ. และ หน.ก.จว. เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
รัฐบาล การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อ 20 ก.พ. 60 พิจารณาปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ การประชุมครั้งที่ 3 เมื่อ 6 มี.ค. 60 จัดตั้งเมืองศูนย์กลางการบิน โครงการ
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รายละเอียด
ความร่วมมือรถไฟไทย-จีน และการแก้ไขปัญหารถเมล์ NGV
4.3 คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ไม่มีผู้แทน มท. ได้มีการประชุมไป
เมื่อ 3 มีนาคม 2560 โดยสรุปประเทศต้องมีการปฏิรูปทั้งหมด 27 วาระ 42 เรื่อง
มท. เป็นหน่วยหลัก 3 วาระ ได้แก่ เตรียมการผู้สูงวัย ปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
และผั งเมือง ทั้งนี้ อยู่ ระหว่างร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ
4.4 คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการร่าง
พ.ร.บ. จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
4.5 คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง ประชุมเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2560 กําหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง ฯลฯ
ทั้งในส่ วนกลาง และระดับพื้นที่ โดยกระทรวงกลาโหมจัดรับฟังความเห็ นพรรค
การเมือง ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 34 พรรค จังหวัดจัดรับฟังความเห็น
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 ดําเนินการแล้วรวม 24 จังหวัด
5. การดําเนินงานของ มท.
5.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการ ป.ย.ป.มท. ปมท. เป็นประธาน รอง ปมท. เป็นรอง
ประธาน อธิบดี และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. เป็นกรรมการ ผอ.สดร.สป.
ผอ.สนผ.สป. และ ผอ.สบจ.สป. เป็นเลขานุการร่วม
5.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบ ในคณะกรรมการ ป.ย.ป. และคณะกรรมการ ทั้ง 4 คณะ
5.3 การรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง ฯ ในระดับพื้นที่ทุกจังหวัด มอบ
ปค. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก และ สถ. พช. เป็นหน่วยสนับสนุน
5.4 แจ้งจังหวัดทราบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองในพื้นที่
โดยให้ประสานกับกองทัพภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 มอบ รอง ปมท.(ม) / ผต.มท. / ทปษ.ม. / รอง ผวจ. ชรก. สป.มท. เข้าร่วม
รับฟังความคิดเห็นพรรคการเมือง ที่กระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ถึงปัจจุบัน
5.6 แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง มท. (อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ)
5.7 แจ้งให้ ผวจ. ให้ความสําคัญ เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ ปลัดจังหวัด
เป็นเลขานุการ กําชับจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่จดบันทึกความคิดเห็นร่วมกับ กอ.รมน./
นทพ. และแจ้งแนวทางการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
6. กรอบการดําเนินงานการเตรียมการ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2560 รับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนกลาง
และในระดับพื้นที่
เดือนเมษายน 2560 ประชุมกลุ่มย่อยทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค จัดทํา
ร่างสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดย คณะอนุกรรมการ
จัดทําข้อเสนอและกระบวนการฯ จัดทําเวทีสาธารณะโดยนําความเห็นร่วมให้ทุกภาคส่วน
และประชาชนทั่วไป รับฟังและเสนอข้อคิดเห็น
เดือนพฤษภาคม 2560 การจัดทํ าสั ญญาประชาคมความเห็ นร่ วมเพื่อสร้า ง
ความสามัคคีปรองดอง
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การลงพืน้ ทีข่ อง นรม. เพือ่
ตรวจติดตามการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบายรัฐบาล
จังหวัดปราจีนบุรี
วันพฤหัสบดีที่
9 มีนาคม 2560

รายละเอียด
เดือนมิถุนายน 2560 เสนอ ป.ย.ป. เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป
7. ประเด็ น คํ าถามในการจั ดฟั งข้ อคิ ดเห็ นของประชาชนมี จํ านวน 10 คํ าถาม
ซึ่ งอาจจะมี การเปลี่ ย นแปลงแต่ ล ะพื้ น ที่ แต่ ไ ม่ ทิ้ ง สาระสํ า คั ญ ทั้ งนี้ ต้ องหารื อ
กระทรวงกลาโหมก่อน
8. ผลการจัดการรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ มีหลายจังหวัดดําเนินการไปแล้ว
จํานวน 5 ครั้ง เช่น จ. ตาก และ จ. ลําปาง ทั้งนี้ หลายจังหวัดได้จั ดส่งแผน และ
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นระดับจังหวัดไปยัง กอ.รมน. ภาคแล้ว
(ข้อมูลวันที่ 8 มีนาคม 2560)

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ต้องการให้ ผู้ปฏิบัติรับรู้รับทราบแนวทางการดําเนินงานของ ป.ย.ป. โดยการ
บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เป็นการติดตามงานที่ทําอยู่ และแก้ไขข้อจํากัด
การบริ หารราชการ การปฏิ รูปให้ ทุกหน่ วยงานมีการปรับตัวตลอดเวลา ทั้ งด้าน
โครงสร้าง กฎหมาย วิธีปฏิบัติ บุคลากร การเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นการวาง
กรอบการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีแผนงาน/โครงการ และงบประมาณสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ชาติและเป็นการส่งต่อให้รัฐบาลใหม่
2. ให้หน่วยงานเตรียมขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี เช่น การ
บริหารจัดการขยะ OTOP กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐ One Map ผังเมือง เป็นต้น
3. แนวทางการทํางานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้
ดํ าเนิ นการตาม 3 ขั้ นตอน คื อ (1) การรั บฟั งความคิ ดเห็ น ให้ ปลั ดกระทรวง
กลาโหมเป็ นหลั ก ผ่ าน กอ.รมน. และ ผวจ. (2) จัดทํ าเวที รับฟังข้ อคิ ดเห็ นเพื่ อ
พิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อ
จัดทําเป็นร่างสัญญาประชาคม (3) จัดทําข้อเสนอกระบวนการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง

สนผ.สป./
ทุกหน่วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบวรศักดิ์ วานิช ผู้อํานวยการสํานักตรวจ
ราชการและเรื่องราวร้องทุกข์)
การลงพื้นที่จั งหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข โครงการคลีนิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) และโครงการ
เมืองสมุนไพร (Herbal City) รายละเอียด ดังนี้
- นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ จากกรุงเทพมหานครไปยัง
จ. ปราจีนบุรี
- เยี่ยมชมโครงการคลีนิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) สาขาศาลาไทย
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และนิทรรศการจํานวน 5 บูธ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ําและ
แผนพัฒนาด้านชลประทาน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ระบบโครงข่ายทางหลวง
ในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด และผลิตภัณฑ์ OTOP
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ผลการดําเนินโครงการ
5 รัฐกิจสัมพันธ์

รายละเอียด
- พบปะประชาชนจํานวน 3,000 คน ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี
- ตรวจระบบการดูแลรักษาพยาบาล และติดตามความก้าวหน้าโครงการเมือง
สมุนไพร (Herbal City) และเยี่ยมประชาชนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ขอให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่เดินทางล่วงหน้าเตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยด้วย

สตร.สป./
จ. ปราจีนบุรี

การประปานครหลวง (นางศรัณยา สีน้ําเพชร ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การการประปานครหลวง)
1. ขอขอบคุณผู้อํานวยการองค์การตลาดที่ได้ประสานปลัดกระทรวงยุติธรรม และ
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
2. สรุปผลจากการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้ดําเนินจัดหลักสูตรอบรม
ผู้ต้องขังชั้นดีที่ พร้ อมปล่ อยโครงสร้างเบา รุ่นที่ 2/2560 ประมาณ 2,000 คน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่สนใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างคนดีออกสู่สังคม เพื่อ
ประกอบอาชีพสุจริต และไม่หวนกลับมารับโทษอีกอย่างยั่งยืน ดังนี้
2.1 กปน./กปภ. ได้ร่วมมือจัดหลักสูตรอบรมช่างประปาพื้นฐาน ได้ให้ความรู้ใน
งานช่างประปาพื้นฐาน การตรวจสอบถังพัก รวมถึงความรู้ต่าง ๆ เช่น ท่อ อุปกรณ์ท่อ
การติดตั้งสุขภัณฑ์ และการบํารุงรักษา เป็นต้น
2.2 กฟน./กฟภ. จัดหลักสูตรอบรมการดําเนินสายไฟในอาคาร กฎ/ระเบียบ/
ความรู้ ด้านความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ให้ถูกวิธี การบํารุงรักษาเครื่องวัดทาง
ไฟฟูา การถอดประกอบ การติดตั้งอุปกรณ์ และตัดต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุกขกร
เป็นต้น ทั้งนี้ได้ฝึกปฏิบัติและทดสอบเป็นระยะเวลา 5 วัน ต่อ เรือนจํา
2.3 องค์การตลาดดําเนินการสนับสนุนอาหาร ยารักษาโรค และเครื่องออกกําลังกาย
ให้กับผู้ต้องขังที่สูงอายุ และผู้ต้องขังที่เจ็บปุวย สนับสนุนให้ผู้ต้องขังรักษาสุขภาพให้ดี
ทั้งกายและใจ เปูาหมายเป็นผู้ต้องขังชั้นดีพร้อมปล่อยจากเรือนจําโครงสร้างเบา
7 จังหวัด ได้แก่ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบุรี นครสวรรค์ ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยอง และ
จ. พัทลุง
ทั้ ง นี้ คาดว่ า สามารถดํ า เนิ น การในเดื อ นสิ ง หาคม 2560 โดยกํ า หนด
ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกับกระทรวงยุติธรรม
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณการดําเนินโครงการเป็นไปด้วยดี และให้ศึกษาระเบียบความเป็นไปได้
ในการจ้ างงานในพื้นที่ ทั้งผู้ ต้องขังที่มีความประพฤติดี และผู้ผ่ านการอบรมจาก
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ที่ ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาส
คืนคนดีสู่สังคม

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ปค./
รสก. ในสังกัด
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ประเด็น
เรื่องอืน่ ๆ

รายละเอียด
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. จัดทําแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับรอง/การเข้าเฝูา ฯ ให้ ผวจ. /นอภ. และผู้ปฏิบัติ
รับทราบ
2. กําชั บหน่ วยงานให้ ดําเนินการตามมติ ครม. เรื่ องการเดิ นทางไปศึ กษาดู งาน
ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ ดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
3. การจั ดระเบี ยบพื้ นที่ ให้ กํ าหนดแนวทางปฏิ บั ติ /ระเบี ยบเป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน และรายงานความคืบหน้าการดําเนินการให้ทราบเป็นระยะ ๆ
4. เร่งรัดดําเนินการโครงการคลองลาดพร้าวให้เป็นไปตาม Timeline และรายงาน
ความคืบหน้าในการประชุมหารือข้อราชการในครั้งต่อไป
5. กํ าชั บ ผวจ./นอภ./อปท. สนั บสนุ นการดําเนิ นงาน และประชาสั มพันธ์ การ
ลงทะเบียนคนจน และแก้ไขหนี้นอกระบบให้ประชาชนรับรู้ด้วย

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กก.สป.
ทุกหน่วยงาน
กทม.
กทม.
ปค./สถ.

สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม ๒๕60 เวลา 18.40 น.

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
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