สรุปการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
***********************
เปดประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุ ม โดยมีผูบริห ารระดับสูงของ
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 มีประเด็นขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับ กฟน. ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. การดําเนินโครงการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวใหเปนพื้นที่โปรง” ของกรุงเทพมหานคร
ไดสั่งการใหกรุงเทพมหานครประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการติดตั้งในการติดตั้งกลองวงจรปด
CCTV และระบบไฟฟาแสงสวาง เพิ่มเติมจากการปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดลอแหลมตอการ
เกิดอาชญากรรมจํานวนกวา ๒๓๖ จุด ที่กรุงเทพมหานครกําลังจะดําเนินการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ใหกับประชาชนในพื้นที่
๒. การเตรี ย มการจั ด งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายสมคิ ด จั นทมฤก ผูช ว ยปลัด กระทรวงมหาดไทย ได ร ายงานสรุป ภาพรวมการ
เตรี ยมการจั ดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภู มิพ ล อดุลยเดช ดังนี้
๒.๑ การเตรียมการกอนวันงานพระราชพิธีฯ กรมศิลปากรอยูระหวางดําเนินการกอสราง
พระเมรุมาศ การปฏิสังขรณราชรถจํานวน ๕ คัน พระยานมาศสามลําคาน และเกรินบันไดนาค สําหรับใช
ในขบวนพระราชพิธี โดยมีเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จกอนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๒.๒ การจัดริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ กองทัพภาคที่ ๑ ไดจัดทําแผนการดําเนินการในการ
จัดริ้วขบวนเสร็จเรียบรอยแลว
๒.๓ ด า นงานพระราชพิ ธี ก ารถวายพระเพลิ ง พระบรมศพฯ สํ า นั ก ราชวั ง ได จั ด ทํ า
รางหมายกําหนดการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เสร็จแลว โดยในเบื้องตนกําหนดใหดําเนินการ
รวม ๕ วัน โดยมีกิจกรรมดังนี้
หมายกําหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ - พระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ - พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ ทองสนามหลวง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ - พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ - การบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ - พระราชพิ ธี จั ด เลี้ ย งพระสงฆ และอั ญ เชิ ญ พระบรมอั ฐิ ขึ้ น บรรจุ แ ละ
ประดิษฐาน ณ พระที่ นั่งจั กรีม หาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และ
อัญเชิญพระสรีรางคารไปประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร และวัดบวรณิเวศราชวรวิหาร

-๒ทั้งนี้ รางหมายกํา หนดการดังกลาว อยูระหว างสํานัก ราชวังนํ าขึ้นทูลเกลาถวาย
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทรงพระราชวินิจฉัย
ขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อใหการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนไปดวยความเรียบรอย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมี
ขอสั่งการเนนย้ําการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับ กฟน. ดังนี้
๑) ใหกรุงเทพมหานครดูแลสภาพภูมิทัศนและตนมะขามบริเวณทองสนามหลวง
ใหอยูในสภาพเรียบรอยสมบูรณ โดยใหดําเนินการถอนตะปูที่ใชตอกสายไฟฟาและสายสื่อสารออกทั้งหมด
และประสานการไฟฟาในการจัดระเบียบสายไฟฟาและสายสื่อสารโดยอาจปกเสาชั่วคราว ซึ่งจะตอง
ออกแบบใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมดวย
๒) ให กฟน. ดูแลเรื่องสายไฟฟาและสายสื่อสารในเสนทางที่ริ้วขบวนพระบรมศพ
เคลื่อนผานขอใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม รวมทั้ง ระบบไฟฟาขอใหดูแลตอเนื่อง เพื่อให
เกิดความมั่นคงของระบบทั้งในบริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวงและในพระบรมมหาราชวัง
จากประเด็ น ข อ สั่ ง การดั ง กล า วในข า งต น ในส ว นของ กฟน. ได มี ก ารชี้ แ จงให ที่
ประชุมทราบวา กฟน. ไดดําเนินการปรับปรุงโดยนําสายไฟฟาลงดินทั้งหมดแลว สวนที่ติดตั้งบนตนมะขาม
เปนระบบสายสื่อ สารซึ่ งมิได อยูใ นความรับผิ ดชอบของ กฟน. สํา หรับการจัด วางระบบไฟฟาในพื้น ที่
ได มี ก ารเตรี ย มความพร อ มของระบบไฟฟ า ในบริ เ วณรอบพื้ น ที่ ม ณฑลพิ ธี ท อ งสนามหลวง
บริเวณพระบรมมหาราชวังและพื้น ที่โ ดยรอบท องสนามหลวงไวพรอ มแลว รวม ๔ จุด เป นโครงขา ย
Network ที่สามารถจายไฟทดแทนไดทันทีกรณีเกิดปญหาไฟฟาดับ รวมทั้งระบบผลิตไฟฟาสํารอง
ในบริเวณพระบรมมหาราชวังดวย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดกลาวขอบคุณการไฟฟา นครหลวงที่ใหความสําคัญในเรื่องนี้
สุ ด ท า ยนี้ รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงมหาดไทย (นายสุ ธี มากบุ ญ ) ได ก ล า ว
ขอบคุ ณ กฟน. ที่ ไ ด ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ดู แ ลติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ า ให แ ก วั ด ราชบพิ ธ สถิ ต มหาสี ม าราม
ราชวรมหาวิหาร โดยดําเนินการมาตั้งแตกอนที่มีการแตงตั้งสมเด็จพระสังฆราชฯ จนถึงปจจุบันก็ยังใหการ
สนับสนุนดวยดีตลอดมา
ปดประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น.
***********************

กองสารสนเทศดานบริหาร ฝายแผนกลยุทธ
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
***********************

ประเด็น
รายละเอียด
สรุปข่าวสารสาคัญจาก
ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคง (นายวิ บูลย์ รัตนาภรณ์ วงศ์ รองผู้ ว่าราชการจั งหวัดปราจี นบุรี ช่วยราชการ
แบบบูรณาการ (ศมบ.)
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 การดาเนินการ “เปลีย่ นพื้นทีเ่ ปลีย่ วให้เป็นพื้นทีโ่ ปร่ง”
กรุงเทพมหานครได้ดาเนินโครงการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง”
ด้วยการประสานงานกับกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) ให้สารวจจุดเสี่ยง
และจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่า มีทั้งหมด
236 จุด จึงได้มอบหมายให้ สานักงานเขตร่วมกับ สถานีตารวจนครบาลในพื้นที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเพื่อลดโอกาส
ในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ ในส่ วนที่เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นหรือเอกชนได้
ประสานขอความร่วมมือให้หน่วยงานอื่นหรือเอกชนดาเนินการแล้วเช่นกัน
1.2 กระทรวงพาณิชย์ปรับแผนการส่งออกข้าวในปี 2560 เพิ่มเป็น 10 ล้านตัน
กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายตลาดข้าวไทย
ในตลาดต่างประเทศปี 2560 ใหม่ โดยมีเปูาหมายที่จะผลักดันการส่งออกข้าว
ในปีนี้ให้ได้ปริมาณ 10 ล้านตัน หลังจากที่ทาได้ในปี 25๕๙ จานวน ๙.๘ ล้านตัน
แยกเป็นการขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) จานวน 1 ล้านตัน และขายโดย
ภาคเอกชนอีก 9 ล้ านตัน หลั งจากตลาดมีความต้ องการข้าวเพิ่มมากขึ้น และ
คาดว่าแนวโน้มราคาจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งการขายข้าวแบบ G2G จะมีการเร่งเจรจา
ซื้อขายเพิ่มเติมกับจีน ไปประมูลขายที่ฟิลิปปินส์ และจะเจรจาขายกับประเทศอื่น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกกลางด้วย ส่ วนอีก
๙ ล้านตันจะเป็นการส่งออกโดยภาคเอกชนซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุน ในการนี้
หากบรรลุผลตามเปูาหมายที่วางไว้ จะทาให้ไทยกลับมามีสถิติส่งออกข้าวได้เป็น
อันดับ ๑ ของโลกอีกครั้ง
๑.3 สถานการณ์ความต้องการแรงงานในปัจจุบนั
กรมการจัดหางานระบุว่า เดือนมกราคม 2560 มีความต้องการแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมจากนายจ้าง/สถานประกอบการจานวนถึง 30,645 อัตรา และ
มี ค วามต้ อ งการแรงงานผ่ า นบริ ษั ท จั ด หางานที่ ท า MOU จั ด หาแรงงานกั บ
กรมการจัดหางานอีกจานวน 57,842 อัตรา โดยประเภทงานที่ภาคอุตสาหกรรม
ต้องการมาก ได้แก่ แรงงานด้านการผลิต พนักงานบริการ พนักงานขาย เสมียน
และช่ างเทคนิ ค ด้ านวุ ฒิ การศึ กษาที่ ต้ องการมากที่ สุ ดคื อระดั บ ปวช./ปวส.
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา
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ประเด็น

รายละเอียด
1.4 การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช
กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานร่ ว มกั บ บริ ษั ท เหมราชพั ฒ นาที่ ดิ น จ ากั ด
(มหาชน) สถาบันไทย - เยอรมัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตั้งศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราชขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด จ. ระยอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมรถยนต์
รองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยในปี ๒๕๖๐ ได้กาหนด
เปูาหมายพัฒนาแรงงานรองรับเทคโนโลยีชั้นสูงให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ คน จากปัจจุบัน
ที่ผู้เข้ารับการอบรมไปแล้วกว่า ๗๐,๐๐๐ คน
2. ด้านการต่างประเทศ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ถอนฟูอง
นักสิทธิมนุษยชนที่เผยแพร่รายงานกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ห้วงปี 2557 - 2558
จากกรณีที่รัฐบาลไทยโดยกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
(กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ได้ถอนฟูองนักสิทธิมนุษยชน ที่เผยแพร่และกล่าวหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงปี 2557 - 2558 นั้น
ส านั กงานข้ าหลวงใหญ่ เพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR) ได้ออกมาแสดงความชื่นชมต่อกรณีดังกล่าว
และขอเรี ยกร้ องให้ ทางการไทยถอนฟูองนักสิ ทธิมนุ ษยชนคนอื่ น ๆ ที่ รายงาน
สถานการณ์ ด้ านสิ ทธิมนุ ษยชนในประเทศไทยด้ วย อย่ างไรก็ ตาม UNOHCHR
ยังคงแสดงความผิดหวัง ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ผ่านร่างพระราชบัญญัติ
ปูองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ซึ่ง
เลขานุการกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ชี้แจงผ่านสานักข่าว
บี บี ซี ไทยว่ า เนื่ องจากกฎหมายฉบั บดั งกล่ าวจะต้ องมี การรั บฟั งความคิ ดเห็ น
อย่างรอบด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย จึงได้ส่งกลับให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาให้รอบคอบก่อน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กรุงเทพมหานคร (พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร)
การดาเนินโครงการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง” ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ในการด าเนิ น การ ทั้ งนี้ ได้ สั่ งการให้ ทุ กส านั กงานเขตพั ฒ นาจุ ดเปลี่ ยว และ
ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ดูแลพื้นที่ รกร้างว่างเปล่า และมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง
ร่วมการไฟฟูานครหลวง
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. การดาเนินการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง” นาเรียนการดาเนินการ
“เปลีย่ นพื้นทีเ่ ปลีย่ วให้เป็นพืน้ ทีโ่ ปร่ง” ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
รายละเอียดข้อมูลการแบ่งประเภทพื้นที่ จานวนจุดที่ดาเนินการ ปรับปรุงหรือ
ดาเนินการอะไรบ้างในแต่ละสานักเขต ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
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2. การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช ให้ติดตาม
เรื่องกฎหมาย EEC และศึกษาเพิ่มเติมว่า มท. มีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง และนาเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

รายงานการเตรี ย มจั ด งาน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
พระราชพิธีถวายพระเพลิง ความคื บ หน้ า การด าเนิ น การงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของ มท. และ กทม.
พระปรมินทรมหาภูมิพล
๑.การเตรี ย มการก่ อ นวั น งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ ฯ
อดุลยเดช ในส่วนของ มท.
๑.๑ ด้านการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ
จากการประชุ มคณะกรรมการอ านวยการจั ดงานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพ ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมีประเด็นที่ มท.
สามารถเตรียมการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
๑.1.1 การจัดภูมิสถาปัตยกรรมที่พระเมรุมาศ การใช้ต้นดาวเรืองสีเหลือง
อันเป็นสีสัญลักษณ์ของวันพระบรมราชสมภพและของพระบรมมหาราชจักรีวงศ์
ตกแต่ งทั่ ว ไปด้ ว ยทนแดด ทนฝนได้ ทั้ งนี้ กทม. และจั งหวั ดต่ าง ๆ สามารถ
เพาะพั น ธุ์ ไ ด้ โ ดยสะดวก และมี ร าคาย่ อ มเยาเพื่ อ ประดั บ ทั่ ว ประเทศในช่ ว ง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
1.1.๒ การตอกตะปู พาดสายไฟไปตามกิ่งต้นมะขาม ควรจะพิจารณาจัดหา
วิธีเพื่ออนุรักษ์ต้นมะขามซึ่งล้วนมีอายุเก่าแก่
1.1.๓ การทาพันธุกรรมต้นมะขามก่อนที่จะเคลื่อนย้ายบางต้นออกไป
เพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศและปริมณฑล ซึ่งได้เริ่มดาเนินการแล้ว โดยโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
และสวนนงนุ ช ซึ่ ง กทม. สามารถช่ ว ยด าเนิ นการในการฟื้ น ฟู ส ภาพดิ นและ
ต้นมะขามได้
1.1.๔ กองวัสดุโดยรอบต้นมะขาม การตอกตะปู และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
บริเวณต้นมะขาม ควรมีเสาสาหรับการติดตั้งโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก กาหนดดาเนินการก่อสร้าง
พระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบ ศิลปกรรมประดับพระเมรุมาศและงานปราณีตศิลป์
การจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ กาหนดแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน 2560
๑.๒ ด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราราชรถ ราชรถน้อย 3 พระองค์ ราชรถปืนใหญ่ พระที่นั่ง
ราเชนทรยาน พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย พระยานมาศสามลาคาน เกรินบันไดนาค
โดยกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก การดาเนินการกาหนดแล้วเสร็จ
ก่อนเดือนกันยายน 2560
๑.๓ ด้านการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ฯ โดยกองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยงานรับผิ ดชอบหลัก ทั้งนี้ได้มี
การวางแผนการซักซ้อมเรียบร้อยแล้ว
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๑.๔ ด้านพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
1.4.1 การเตรียมห้องน้า ถังขยะ สาหรับบริการประชาชนที่มาร่วมพิธี
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ทั่วถึงและเพียงพอ
1.4.2 ร่างหมายกาหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ โดย
สานักพระราชวังได้จัดทาร่างหมายกาหนด จานวน 5 วัน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างนาความ
กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย
1.4.3 การเตรียมดอกไม้จันทน์สาหรับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมศิลปากร
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1.4.4 ซุ้ มถวายดอกไม้ จั นทน์ ภาพประดั บซุ้ มถวายดอกไม้ จั นทน์ อยู่
ระหว่างนาความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย
ในการน าภาพพระบรมฉายาลั กษณ์ ฯ และภาพพระบรมโกศประดั บซุ้ ม ถวาย
ดอกไม้จันทน์
1.4.5 การติดตั้งซุ้มและการถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ซึ่ง มท. ได้รับ
มอบหมายเป็นเจ้ าภาพหลัก ดาเนินการในส่วนกลาง และภูมิภาค แบ่งออกเป็น
4 ด้าน ดังนี้
1) การติดตั้งซุ้ม ได้แก่ ส่วนกลางโดย กทม. ส่วนภูมิภาคโดยจังหวัด
และอาเภอ
2) การเตรียมดอกไม้จันทน์ของประชาชน เชิญชวนจิตอาสาร่วมจัดทา
ดอกไม้จันทน์ ประชาชนนาดอกไม้จันทน์ร่วมพิธี และส่วนหนึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ
หลักจัดเตรียมไว้
3) การจัดระเบียบประชาชนขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ จัดเจ้าหน้าที่ดูแล
ด้ านพิ ธี การและจั ดระเบี ยบประชาชนขึ้ นถวายดอกไม้ จั นทน์ โดยเจ้ าหน้ าที่
ประสานงานการเข้าออกของประชาชนและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๔) การรวบรวมดอกไม้จันทน์ รวบรวมดอกไม้จันทน์จากทุกสานักงาน
เขต ทุกจังหวัด และอาเภอ และในต่างประเทศ แห่งละ ๑ ช่อ โดยจัดส่งไปรวมไว้ที่
กทม. เพื่อนาไปยังหอเปลื้อง รวมทั้งกาหนดวันและสถานที่สาหรับเผาดอกไม้จันทน์
1.4.6 แผนการดูแลรับรองประชาชน
1) แผนการดู แลประชาชน มี การวางแผนบริ หารจั ดการเน้ นให้
ความสาคัญกับการดูแลรับรองประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุมในเรื่องอาหาร
น้าดื่ม ที่พักคอย การแพทย์ การให้ข้อมูลข่าวสาร การบริการห้องสุขา และความรู้สึก
ของประชาชนให้เหมือนอยู่ร่วมในพิธีเดียวกันทั่วประเทศ
๒) การกาหนดกลุ่มบุคคลเข้าร่วมในงานพระราชพิธี บริเวณมณฑลพิธี
ท้ อ งสนามหลวงจะจั ด ท าบั ต รเชิ ญ ส่ ง ถึ ง บุ ค คลต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
พระราชานุญาตให้เข้าร่วมในการพระราชพิธีจานวน ๗,๕๐๐ คน โดยจะขอความร่วมมือ
ให้ เดิ น ทางไปกลั บ เป็ นหมู่ คณะ โดยส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐ มนตรี เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3) การเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคควรกาหนดระบบการแจ้งเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตามจุดต่าง ๆ ให้เป็นไป
อย่างทั่วถึง
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๒. การดาเนินการในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ดังนี้
2.1 ส่ วนกลาง (มณฑลพิ ธี ) มี จ านวน ๕ วั น ส านั กพระราชวั ง และส านั ก
ราชเลขาธิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2.1 ส่วนภูมิภาค (จังหวัด และอาเภอ) ดาเนินพิธีตรงกับวันที่ 2 ของส่วนกลาง
ได้แก่ จัดพิธีถวายดอกไม้พร้อมส่วนกลาง และเผาดอกไม้จันทน์ ณ สถานที่จังหวัด
และอาเภอกาหนด
๓. การดาเนินการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
การจั ดนิ ทรรศการภายหลั งงานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพ ฯ
ก าหนดให้ มี การจั ดนิ ทรรศการเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ ศึ กษาเกี่ ยวกั บ
ศิลปวัฒนธรรมเครื่องประกอบพระเมรุมาศด้านช่างสิบหมู่ และชมความงดงามของ
สิ่ งปลู กสร้ างและส่ วนประกอบทั้ งหลายที่ ใช้ ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพ ฯ โดยดาเนินการจัดนิทรรศการเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยมอบหมาย
ให้กระทรวงวัฒนธรรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง
นาความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย
๔. การดาเนินการของกระทรวงมหาดไทย
4.๑ การเก็บรวบรวมภาพกิจกรรมตั้งแต่สวรรคต โดยให้จังหวัด และอาเภอ
รายงานตามระยะเวลา
4.๒ การแจ้ ง จั ง หวั ด เตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งต่ า ง ๆ อาทิ การฝึ ก ท า
ดอกไม้จันทน์/พิธีถวายดอกไม้จันทน์/การจัดนิทรรศการ/การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ/การติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ /การแจกจ่ายแผ่นพับพระราชประวัติ/
การบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
ทั้งนี้ เมื่อ มท. ทราบความชัดเจนจะแจ้งรายละเอียดแนวทางดาเนินการไปยัง
ภูมิภาคอีกครั้ง
๕. การดาเนินการของกรุงเทพมหานคร
5.1 การติดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน รวม 96 ซุ้ม ได้แก่ บริเวณ
ใกล้เคียงปริมณฑลพิธีท้องสนามหลวง สี่มุมเมือง ตามแนวถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ถนนราชดาเนินกลาง ถนนราชดาเนินนอก หลานหลวง นครสวรรค์ วัดอินทรวรวิหาร
วัดมหรรณพารามวรวิหาร วัดเทวราชกุญชร เป็นต้น
5.2 การเตรียมดอกไม้จันทน์ จัดเตรียมจานวน 3 ล้ านดอก โดยจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์มอบให้โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนฝึกอาชีพในสังกัด โดยขอจิตอาสาเข้าร่วม
จัดทา รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้มาเข้าร่วมพิธีโดยนาดอกไม้จันทน์มาเองคนละ 1 ดอก
5.3 แผนการดูแลรับรองประชาชน
5.3.1 กาหนดจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประจาทุกซุ้มถวาย
ดอกไม้จันทน์ วัดที่ดาเนินการซึ่งอาจขอความร่วมมือประชาชน จิตอาสาจัดโรงทาน
นาอาหารและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายผู้เข้าร่วมพิธี
5.3.2 สุขา และที่ทิ้งขยะ
1) บริ เวณใกล้ เคี ยงปริ มณฑลพิธี สนามหลวง เตรี ยมให้ บริ การ
รถสุขาเคลื่อนที่ ขอความร่วมมือห้างร้าน บ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณซุ้มถวาย
ดอกไม้จันทน์เปิดบริการห้องสุขา
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2) บริ เวณวั ด โรงเรี ยนในพื้ น ที่ เขตปู อ มปราบ ดุ สิ ต และเขต
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สัมพันธวงศ์
5.3.3 จัดที่พักคอย ห้องรับรอง ห้องประชุมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
วัด โรงเรียนที่อยู่บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ดาเนินการติดตั้งเต็นท์เพิ่มเติม
5.3.4 จั ดหน่ ว ยแพทย์ ป ระจ าทุ ก ซุ้ ม และเส้ นทางบริ เวณใกล้ เ คี ย ง
ปริมณฑลพิธีสนามหลวง
5.3.5 จัดเตรียมแผ่นพับ หนังสือที่ระลึกสาหรับแจกประชาชนที่มาเข้า
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. การเตรียมจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
1.1 จัดทารายละเอียดการติดตั้งและการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่ กก.สป./กทม.
และการประดับซุ้ม
1.2 กทม. จั ดท าข้ อมู ลจ านวนซุ้ ม สถานที่ ที่ ด าเนิ นในส่ วนกลาง น าเรี ย น
กทม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1.3 จัดทารายละเอียดการจัดเตรียมดอกดาวเรือง หน่วยงานใดรับผิดชอบ/ กก.สป./กทม.
จานวน/ช่วงเวลาที่ใช้เพื่อเตรียมการเพาะล่วงหน้า ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค
จังหวัด
ทั้งนี้ การเตรียมการให้พิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
2. มอบ ยผ. และโยธาธิ การ ฯ จั งหวั ด เมื่ อได้ รายละเอี ยดเรื่ องแบบซุ้ ม และ ยผ./กก.สป./
พระบรมฉายาลักษณ์ ให้เตรียมการออกแบบซุ้ม 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ และ
กทม.
รูปแบบการตกแต่งให้เหมาะสมกับบริบทสถานที่ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค
3. การอนุรักษ์ต้นมะขามบริเวณท้องสนามหลวง การพาดสายไฟ กฟน. ควรออกแบบ
กฟน.
เสาชั่วคราวให้มีความกลมกลืน ความมั่นคง ปลอดภัย และไฟไม่รั่ว รวมถึงประเด็น
การรื้อย้ายสายสื่อสาร ให้ชี้แจงประเด็นการพาดสายไฟในโอกาสที่เหมาะสม
4. การดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาต้ น มะขาม และจั ด ท าข้ อ มู ล การท าพั น ธุ ก รรมก่ อ น
กทม.
เคลื่อนย้ายบางต้นออกไปเพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศและปริมณฑล ถ้ามีการย้ายหรือ
เพาะเนื้อเยื่อ รายงานรายละเอียดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
๕. ข้ อมู ลห้ องน้ า/ถั งขยะ ส าหรั บบริ การประชาชนที่ มาร่ วมพิ ธี ณ มณฑลพิ ธี
กทม.
ท้องสนามหลวงว่ารองรับจานวนคนได้เท่าไหร่และจัดให้มีบริการบริเวณใดบ้าง
๖. การจัดเตรียมแผนการรองรับประชาชนบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และ กทม./ศตส.มท.
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทั้ง 50 เขตใน กทม. ประเมินจานวนคนที่สามารถรองรับได้
ในแต่ละจุด การวางแผนเส้นทางเข้าออก การสัญจร การบริหารจัดการห้องน้า ขยะ
และประสาน กองบั ญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) ขสมก. วางแผนเส้ นทาง
จราจรโดยรอบมณฑลพิธี
๗. การจั ด สรรงบประมาณการจั ด พิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพฯ พิ ธี เ ผา กทม./กก.สป./
ดอกไม้จั นทน์ การจั ดซุ้มถวายดอกไม้จั นทน์ การจัดทาดอกไม้จันทน์ ควรแยก
สนผ.สป.
กิจกรรมที่ควรขอรับการสนับสุนนงบประมาณ และกิจกรรมที่ เป็นจิตอาสาของ
ประชาชนโดยใช้ประชารัฐในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันเพื่องานนี้
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๘. ข้ อมู ลรายชื่ อวั ด /สถานที่ ติ ดตั้ งซุ้ มถวายดอกไม้ จั นทน์ ท าแบบแปลนและ
ผังบริเวณ ให้เห็นภาพงานพิธีฯ ชัดเจนเนื่องจากเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
๙. การเตรียมดอกไม้จันทน์ของสานักงานเขต จังหวัด และอาเภอ ซึ่งต้องรวบรวม
แห่งละ 1 ช่อ ให้ ปมท. แจ้งให้ภูมิภาครับทราบ และควรกาหนดรายละเอียด ให้มี
ผู้ออกแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือแต่ละภาคจะออกแบบตามบริบทวัฒนธรรม
ท้องถิ่นแต่รูปแบบต้องเป็นไปในทางเดียวกัน พร้อมระบุชื่อเขต จังหวัด และอาเภอ
๑๐. การดาเนินงานของจังหวัด ต้องบริหารจัดการให้ประชาชนในภูมิภาคได้ เข้า
ร่ วมกิ จกรรม และรั บรู้ ถึ งบรรยากาศ ให้ ออกแบบกิ จกรรม เช่ น การถ่ ายทอด
พระราชพิธีเพื่อประชาชนได้ร่วมชม หรือจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพิธีในส่วนกลาง
โดยให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ ใช้แนวทางประชารัฐในการจัดกิจกรรม
๑๑. จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ให้เกิดความสอดคล้องกับพระราชพิธีส่วนกลาง และ
มีการเตรียมการล่วงหน้า
๑๒. การคัดกรองบุ คคล การจัดระเบียบสุ นัข แมวจรจัด และสั ตว์เลี้ ยงบริเวณ
มณฑลพิ ธี และปริ มณฑลพิ ธี ท้ องสนามหลวง ต้ องก าหนดโซนนิ่ ง และชี้ แจง
ประชาชนที่อาศัยโดยรอบในการควบคุมสัตว์เลี้ยง
๑๓. วางแผนบริหารเส้นทางที่อยู่ในริ้วขบวนทั้งหมด ต้องเตรียมการอย่างไร เช่น
บริ เวณวัดราชบพิธฯ และวัดบวรนิเวศราชวรวิ หาร ต้องปรับปรุงทางกายภาพ
อย่างไรบ้าง / เส้นทางคมนาคม / แม่น้าลาคลอง
๑๔. ระบบไฟฟู าที่ ส ามารถรั บรองได้ สู งสุ ดในเขตมณฑลพิ ธี ท้ องสนามหลวง
ประสานหน่วยงานจัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารโดยรอบมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง วัดที่ดาเนินพระราชพิธี และเส้นทางที่ริ้วขบวนผ่าน
15. การนาเสนอครั้งต่อไป ให้เสนอกิจกรรม แผนการบริหารจัดการตามกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ (Timeline) และผังพื้นที่อย่างละเอียด
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กก.สป.
กก.สป./กทม.
จังหวัด
กก.สป./กทม.
จังหวัด
กก.สป./กทม.
กทม.
กก.สป./กทม.
กฟน.
กก.สป./กทม./
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอบคุณ กฟน. ที่ดูแลเรื่องระบบไฟฟูาบริเวณรอบวัดราชบพิธฯ ได้ เป็นอย่างดี
และ กทม. ที่ตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบวัดราชบพิธฯ ได้อย่างสวยงาม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
ขอรับแนวทางไปดาเนินการ เมื่อมีความชัดเจนแล้ว จะเร่งประชุมผ่านระบบ
วิ ดี ทั ศน์ เพื่ อแนะน าการปฏิ บั ติ ให้ แก่ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด รวมทั้ งจั ดท าข้ อมู ล
คาแนะนาเป็นรูปเล่มส่งไปให้ภูมิภาค เพื่อการทางานที่ง่ายขึ้น
ความคืบหน้าโครงการ
คลองลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร (นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อานวยการกองระบบคลอง
สานักการระบายน้า)
สืบเนื่องจากมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 เกิดจากปัญหาการบุกรุกแนวเขตคลอง
สาธารณะ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เห็นชอบข้อเสนอ
การบริ ห ารจั ดการสิ่ งรุ กล้ าล าน้ าสาธารณะ โดยให้ มท. และ กทม. ร่ ว มกั น
ดาเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่รุกล้าลาน้าสาธารณะ และให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้บุกรุกและ

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

หน้า 7

กก.สป.

ประเด็น

รายละเอียด
กาหนดให้คลองลาดพร้าวและคลองสองเป็นโครงการนาร่องในการก่อสร้างเขื่อน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าปูองกันปัญหา
น้าท่วมและแก้ปัญหาการรุกล้าแนวเขตคลองสาธารณะ
กทม. ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)
คลองลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ความยาวประมาณ 45.3 กิโลเมตร
จานวนเสาเข็ม 60,000 ต้น ผลการดาเนินการจนถึงปัจจุบันสามารถตอกเข็มได้
7,532 ต้น ความยาว 5.90 กิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 9.88 ประกอบด้วย
๑. แนวก่อสร้างเขื่อนส่วนที่มีบ้านประชาชนรุกล้า ความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร
(รับผิดชอบโดย กทม.) โดยเป็นบ้านเรือนหลังใหญ่ที่บางส่วนปลูกรุกล้าแนวเขต
สาธารณะ ซึ่งทราบแนวเขตที่ดินและมีการเจรจาเพื่อรื้อถอนรั้ว โครงสร้างของ
อาคารส่วนที่รุกล้าแนวเขตคลองแล้วประมาณ ๘ กิโลเมตร ดาเนินการตอกเข็มได้
6,011 ต้น ความยาว 4.70 กิ โลเมตร และอยู่ระหว่างตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
ความยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕60
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ก ากั บ และติ ดตามการพั ฒ นาพื้ น ที่ ริ ม คลองลาดพร้ าว โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย และผู้ ช่ วยผู้ บัญชาการทหารบกเป็ นที่ปรึกษา และมีปลั ด
กรุงเทพมหานครเป็นประธาน
แนวทางการดาเนินการ คณะกรรมการกากับและติดตามการพัฒนาพื้นที่ริม
คลองลาดพร้ าวได้ แต่ งตั้ ง คณะท างานตรวจสอบแนวเขตที่ ราชพั ส ดุ ริ มคลอง
ลาดพร้ าว ประกอบด้วยกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินใน
การดาเนินโครงการ
๒. แนวก่อสร้างเขื่อนส่วนที่ชมุ ชนรุกล้า 50 ชุมชน ความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันรื้อย้ายชุมชนได้
จานวน 7 ชุมชน และสามารถตอกเสาเข็มได้ 1,521 ต้น ความยาวประมาณ
1.20 กิโลเมตร
แนวทางการดาเนินการ เจรจารื้อย้ายชุมชนระหว่างการก่อสร้าง และการบังคับ
ใช้มาตรการทางกฎหมาย/มาตรการทางภาษีกับประชาชนที่ไม่เข้ าร่วมโครงการ
(ผู้เช่า/ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ)
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
มีข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดิน คณะที่ 5 ดังนี้
๑. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ร่วมกับ มท. และ
กทม. หารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการรื้อย้ายบ้านที่ปลูกยื่นออกมาจากริมคลอง
และหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับประชาชนเพื่อที่จะตอกเสาเข็มต่อไปได้ โดยกาหนด
ความเร่งด่วนให้ชัดเจนว่าภารกิจใดจะดาเนินการก่อนหลัง
๒. ให้ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนเห็นความเปลี่ยนแปลง
จากการดาเนินโครงการ
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ประเด็น

รายละเอียด
ทั้งนี้ กทม. ฝุ ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมเพื่อ
กาหนดแนวทางการเคลื่อนย้ายบ้านที่ปลูกรุกล้าดังกล่าวในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
โดยจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
3. การใช้ประโยชน์ที่ดินริมคลองลาดพร้าว โดยมีพื้นที่ริมคลองที่อยู่นอกแนว
ก่อสร้างเขื่อน 392,700 ตารางเมตร (เป็นข้อมูลเบื้องต้น อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์
ตรวจสอบจานวนพื้นที่) แบ่งเป็น
๑. จัดเป็นที่อยู่อาศัย 365,800 ตารางเมตร (คิดเป็น ร้อยละ 93.15) ได้แก่
จัดที่อยู่ในแนวราบ จัดที่อยู่อาศัยในแนวราบผสมอาคารแนวดิ่ง
๒. พื้นที่ส่วนกลาง 26,900 ตารางเมตร (คิดเป็น ร้อยละ 6.85) ได้แก่ พื้นที่
สาหรับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง อาคารส่วนกลางของชุมชน พื้นที่สีเขียวของคลอง

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
๑. เร่ งรั ดด าเนิ นการก่ อสร้ างเขื่ อนโดยเฉพาะในส่ ว นที่ มี บ้ านประชาชนรุ กล้ า
ความยาวประมาณ 13 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สาหรับส่วนที่เป็นการรุกล้า
ของชุมชน ให้พิจารณาการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้าซึ่งอยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อน จานวน
2,800 ครัวเรือนเป็นลาดับแรก เพื่อให้การตอกเสาเข็มมีความคืบหน้า
2. ให้ กทม. นาประเด็นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการตามข้อ 1 ไปหารือในที่
ประชุมการกาหนดแนวทางการเคลื่อนย้ายบ้านรุกล้าในแนวก่อสร้างเขื่อนคลอง
ลาดพร้าว และการขับเคลื่อนโครงการ ที่จะประชุมในวันที่ 16 มีนาคม 2560
ให้ได้ข้อยุติ แล้วรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

กทม.

การดาเนิน การจัด ระเบีย บ กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
โรงแรม
การดาเนินงานตามแผนควบคุมและกากับการประกอบธุรกิจโรงแรม หลังจากที่
ได้มีกฎกระทรวงออกมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ผ่อนผันในเชิงขนาดต่าง ๆ
ขณะนี้แต่ละจังหวัดได้สารวจและรวบรวมรายงานมาแล้วทั้งหมด 62 จังหวัด รวม
กับกรุงเทพมหานคร มีโรงแรมที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงใหม่ที่จะต้องขออนุญาต
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารทั้งหมด 5,449 แห่ง ซึ่งกรมการปกครองได้ออก
หนังสือแจ้งไปยังจังหวัดว่าให้ผู้ประกอบการยื่นขอดัดแปลงอาคารกับเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และให้มีการอนุมัติให้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อยื่นแล้วให้มาจดทะเบียน
และดาเนินการให้เรียบร้อยและรวดเร็ว ในส่วนของอีก 14 จังหวัด พยายามเร่งรัด
ดาเนินการ
ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
จัดทาข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานจัดระเบียบโรงแรมนาเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
ให้กรมการปกครองเร่งรัดศึกษาปัญหา/อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย หากมีอะไรที่ขัดกับข้อเท็จจริง และจาเป็นต้องออกเป็นระเบียบ กฎหมาย
ให้จัดทาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
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การก าหนดแผนและแนว กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมปูองกัน
ทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และบรรเทาสาธารณภัย)
1. การดาเนินการของกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
กองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้จัดประชุม
เพื่อการติดตาม เฝู าระวัง และประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง จากข้อมูลของหลาย
หน่วยงานประกอบกัน เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากร
น้าบาดาล สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กรมการปกครอง กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) สรุปประเด็นการประชุม ฯ ได้ดังนี้
1.1 คาดการณ์ว่าฝนจะตกเร็วขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม แต่จะ
น้อยลงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม อาจทาให้เกิดฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อน้าต้นทุนในระยะถัดไปได้
1.2 เกิดภาวะน้ าเค็มรุกล้ าชัดเจนขึ้นตั้ง แต่เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเร็วกว่าปกติ
เนื่องมาจากปัจจัยของการไหลของแม่น้าเจ้าพระยา ระดับน้าขึ้นลง กระแสลม และ
คลื่นที่ก่อตัวในทะเล ส่งผลให้ในเดือนกุมภาพันธ์ ค่าความเค็มในสถานีสูบน้าสาแล
ได้รับผลกระทบ 6 ครั้ง มีค่าความเค็มของน้าเกินมาตรฐาน 0.5 - 0.8 กรัมต่อลิตร
2. การประชุมกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ดาเนินการประชุมผ่ านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
(VDO Conference System) กับพื้นที่เพื่อเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ทั้งนี้ ได้มีการประชุม บกปภ.ช. เป็นประจาทุกสัปดาห์ เพื่อเสนอรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา และพิจารณาแก้ปัญหา จัดการในภาวะฉุกเฉินต่อไป
การประปานครหลวง (นางศรัณยา สีน้าเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง)
การประปานครหลวงได้รับแจ้งจากจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากภัยแล้งมาเร็วกว่าที่
คาดการณ์ ทั้งนี้การประปานครหลวงได้ช่วยเกษตรกรและชาวบ้านของจังหวัด
นนทบุรี โดยได้มีการผันน้าคุณภาพดีจากโรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์ เป็นน้าทางฝั่ง
ตะวั นตก มี การเตรี ยมจุ ดจ่ ายน้าที่ ส าคั ญ 7 จุด รวมทั้ งสาขาที่ อยู่ ทางด้ านฝั่ ง
ตะวันตกด้วย ทั้งนี้ได้มีการลดค่าน้า 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน
2560 เป็นอัตราคงที่ คือ 50 ลูกบาศก์เมตรแรก คิดที่ 8.50 บาท และลูกบาศก์เมตร
ที่ 51 ขึ้นไปไม่จากัดจานวนคิดที่ 10.50 บาท เป็นอัตราคงที่

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ปรับรูปแบบการน าเสนอให้เข้าใจง่าย ให้ รายงานเฉพาะจุดที่มีปัญหา ต้ องมี
ข้อมูลว่าถ้าพื้นที่ไหนไม่มีน้า จะต้องมีการเตรียมน้าจากที่ไหนมาสารอง หรือจะต้อง
เป็นพื้นที่เตรียมประกาศภัย และแยกเป็นน้าอุปโภคบริโภค และน้าเพื่อการเกษตร
2. น้าเพื่อการเกษตรต้องแบ่งเป็นพื้นที่ และให้มีการออกแบบการนาเสนอ เช่น
แยกเป็นแห่ง อธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน และต้องมีข้อมูลว่าถ้าพื้นที่ไหนไม่มีน้า
จะต้องมีการเตรียมน้าจากที่ไหนมาสารอง หรือจะต้องเป็นพื้นที่เตรียมประกาศภัย
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3. กาชับการบริหารจัดการน้า กปน. และ กปภ. นอกเหนือจากช่วยเหลือให้บริการ
น้าแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ ง ให้ ประสาน ปภ. และกรมชลประทาน
โดยตรงอย่างใกล้ชิด หากคาดการณ์ว่าจะขาดแคลนน้าล่วงหน้า เพื่อปูองกันไม่ให้
เกิดเหตุการณ์ขาดแคลนน้าดิบของประปาสาขา
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
ข้อมูลน้าต้นทุนให้แยกเป็นน้าอุปโภค – บริโภค และน้าเพื่อการเกษตร ภายใน
วันที่ 17 มีนาคม 2560 จังหวัดต่าง ๆ จะรายงานเข้ามา และสามารถที่จะนาเรียน
ข้อมูลได้ว่าน้าที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็น น้าอุปโภค – บริโภค จะใช้ได้ถึงเดือนไหน และ
จุดไหนที่สามารถเสริมได้ รวมไปถึงน้าที่ใช้สาหรับทาการเกษตร

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กปน./กปภ.

ความคื บ หน้ า การแก้ ไ ข กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการ
ปัญหาผักตบชวา
และผังเมือง)
ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระยะเวลาดาเนินการ เดือนตุลาคม
2559 ถึงเดือนมีน าคม 2560 เปูาหมายในการกาจัดและจัดเก็บผักตบชวา
6,205,355 ตัน ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560) ดาเนินการเก็บได้
7,156,697 ตัน จากการสารวจยังมีปริมาณผักตบชวาคงค้างอยู่ในแหล่งน้า
คาดการณ์ว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคม จะจัดเก็บผักตบชวาที่เหลือ คงค้างอยู่อีก
ประมาณ 1 ล้านตัน ให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1
ทาเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการอานวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่
1/2560 โดยทีป่ ระชุมได้มีการพิจารณาแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาเนินมาตรการกาจัดและจัดเก็บผักตบชวา
ไปแล้ วในลุ่ มน้ าขนาดเล็ก กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวปฏิบัติแล้ว ผ่ านกลไก
ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น และกลไกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะก านั น
ผู้ ใหญ่บ้ าน ซึ่งรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ นโยบายให้ ใช้เป็นตัวชี้วั ด
อย่างหนึ่งในผลงาน ทั้งนี้อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ข้อสัง่ การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาเสนอของบกลาง งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อจัดหาเรือในการจัดเก็บผักตบชวาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดาเนินการ
ศูนย์ดารงธรรม

ยผ./
สบจ.สป.

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบวรศักดิ์ วานิช ผู้อานวยการสานักตรวจ
ราชการและเรื่องราวร้องทุกข์)
1. ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมในภาพรวมทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวั ด
ภารกิ จ ของศู น ย์ ด ารงธรรม นอกจากรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน ร้ อ งทุ ก ข์ ยั ง รวมถึ ง
การให้บริการเบ็ดเสร็จ บริการรับ - ส่งต่อ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ
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หน้า 11

ประเด็น

รายละเอียด
ให้คาปรึกษาแนะนา การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
ช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของศูนย์ดารงธรรมมี 5 ช่องทาง
ได้ แ ก่ โทรศั พ ท์ ส ายด่ ว น 1567 เข้ า รั บ บริ ก ารด้ ว ยตนเอง ผ่ า นเว็ บ ไซต์
ศูนย์ดารงธรรม ทางไปรษณีย์ ตู้ ป. ณ. 1 ปณ. ฝ. มหาดไทย กรุงเทพ 10200
และดาวน์โหลด Application Spond
ผลการดาเนินงานในภาพรวม ตั้งแต่ปี 2557 – 9 มีนาคม 2560 ศูนย์ดารงธรรม
ทั่วประเทศ รับเรื่องทั้งหมด 3,058,698 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด
3,014,210 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.55 โดยการจาแนกการให้บริการแต่ละด้าน
ดังนี้
1. ด้านเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับเรื่องทั้งหมด 151,010 เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จ 116,632 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.23
ทั้งนี้ ได้แบ่งเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบรับเรื่องรวม 9,159 เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ 5,494 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 59.98
2. ด้านบริการเบ็ดเสร็จ รับเรื่องทั้งหมด 2,246,741 เรื่อง ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ร้อยละ 100
3. บริ การส่ งต่อ รั บเรื่องทั้งหมด 66,624 เรื่อง ดาเนินการแล้ ว เสร็จ
58,499 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.80
4. ด้านบริการข้อมูล รับเรื่องทั้งหมด 412,514 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ
411,846 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.84
5. ด้านการบริการให้คาปรึกษา รับเรื่องทั้งหมด 175,051 เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ร้อยละ 100
6. ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาหน้า รับเรื่องทั้งหมด 6,758 เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ 5,441 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.51
2. เรื่องสืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานได้สารวจเรื่อง
ร้ องเรี ยนที่ ค้ างพิ จารณาของทุ กหน่ วยงาน ว่ ามี เรื่ องอะไรที่ แก้ ไขได้ ยาก เพื่ อ
สามารถดาเนินการให้ แล้วเสร็จ ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยประมวลผล
2 ปีที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ 2558 – 2559
2.1 ปีงบประมาณ 2558 มีเรื่องคงค้างพิจารณาทั้งหมด 5,680 เรื่อง
2.2 ปีงบประมาณ 2559 มีเรื่องคงค้างพิจารณาทั้งหมด 13,765 เรื่อง
ทั้งนี้ ได้แจ้งข้อมูลย้อนกลับทุกจังหวัดให้ช่วยประเมินว่าเรื่องที่ คงค้างในระยะ
2 ปี มี เรื่ องใดที่ จั งหวั ดเห็ นว่ าไม่ สามารถแก้ ไขได้ หรื อแก้ ไขได้ยาก โดยได้ รั บ
รายงานจากจังหวัดต่างๆ ในภาพรวมมีทั้งหมด 108 เรื่อง ที่จังหวัดประเมินแล้ว
ว่าไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ฝากปลัดกระทรวงมหาดไทยดูเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
ศูนย์ดารงธรรม โดยให้แยกประเภทเรื่องออกมาให้ชัดเจน

ศดธ.มท./
สตร.สป.
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หน้า 12

ประเด็น
คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรปู
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความ
ปรองดอง (ป.ย.ป.)

รายละเอียด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
1. การด าเนิ นงานรั บฟั งความคิ ดเห็ นเพื่ อสร้ างความสามั คคีปรองดองในส่ วน
ภูมิภาค ในภารกิจของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อความสามัคคีปรองดองใน
ส่วนกลางมีกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพ ระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ฐานะผู้อานวยการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน. จังหวัด)
เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น รอบที่ 1 ที่จังหวัด โดยมี
รอง ผอ.รมน. (ฝุายทหาร) ร่วมกับปลัดจังหวัด เชิญกลุ่มภาคประชาสังคม 4 กลุ่ม
ในแต่ละจังหวัดมาให้ข้อคิดเห็นในกรอบ 10 ประเด็นคาถาม กลุ่มบุคคลดังกล่าว
ประกอบด้วย
(1) นักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มแกนนามวลชน กลุ่มทุนที่เคยมีความเคลื่อนไหว
ในพื้นที่
(2) กลุ่มนักวิชาการสื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
(3) ข้าราชการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหอการค้า
สภาอุตสาหกรรม
(4) ผู้นาชุมชน ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มสาขาอาชีพ
2. กาหนดหัวข้อสาหรับ 10 ประเด็นคาถาม ดังนี้
2.1 ประเด็นการเมือง
2.2 ประเด็นความเหลื่อมล้า
2.3 ประเด็นข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.4 ประเด็นสังคม เศรษฐกิจ และการสาธารณสุข
2.5 ประเด็นสื่อสารมวลชน
2.6 ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในประเทศ
2.7 ประเด็นการต่างประเทศ
2.8 ประเด็นปูองกันทุจริตคอร์รัปชั่น
2.9 ประเด็นการปฏิรูป
2.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทั้งนี้ ศูนย์ ศึกษายุ ทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ วิ ทยาลั ยปู องกัน
ราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานกาหนดคาถาม และจัดทาเอกสารแจกไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
มท. ได้แจ้งรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
ทราบ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดประชุมกับ ผอ.รมน. ภาค หรือแม่ทัพ
ภาค เพื่อตกลงกันว่าจะดาเนินการอย่างไร ขณะนี้แต่ละจังหวัดได้ดาเนินการถึง
ปั จ จุ บั น (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 15 มี น าคม 2560) จั ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น แล้ ว
59 จังหวัด จานวน 140 ครั้ ง (ไม่ได้กาหนดว่าหนึ่งจังหวัดจัดได้กี่ครั้ง ให้ดูตาม
ปริมาณภาคประชาสังคมทั้ง 4 กลุ่ม กับขนาดของพื้นที่) ในการประชุมแต่ละครั้ง
กอ.รมน. ได้กาหนดให้ กอ.รมน. จังหวัด และนายทหารจากหน่วยทหารพัฒนาใน
พื้นที่เป็นผู้จดสรุป 10 ประเด็น เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็ส่งสรุปไปยังสานักการข่าวของ
กอ.รมน. เพี่อสรุ ปความคิดเห็ น เป็นร่ างความเห็ นร่วมกลั บมาให้ ระดับภาคจั ด
ประชุมกลุ่มย่อยภาคละ 1 ครั้ง เพื่อเชิญตัวแทนกลุ่มดังกล่าวมาคุยกันว่าสรุปใน

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

หน้า 13

ประเด็น

เรื่องอืน่ ๆ

รายละเอียด
รอบที่ 1 มีความเห็นประการใด และในรอบที่ 2 นี้ เมื่อจัดครบ 4 ภาคแล้ว กอ.รมน.
ร่วมกับหน่วยทหารพัฒนาจะสรุปส่ งข้อมูลมาที่ศูนย์ ศึกษายุทธศาสตร์ วิทยาลั ย
ปูองกันราชอาณาจักร กับ กอ.รมน. ส่วนกลาง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้ก็จะนาข้อมูล
ไปจัดทาร่างความเห็นร่วม ฯ ส่งให้คณะอนุกรรมการจัดทาข้อเสนอกระบวนการ ฯ
จัดทาร่างสัญญาประชาคม ฯ และกาหนดจัดเวทีสาธารณะต่อไป

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
1. การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ให้รอความชัดเจนจาก ครม. ถึงแนวทาง กทม./ทุกจังหวัด
การจัดกิจกรรม
2. เรื่อง Data center ให้ ปค. กรม รสก. ในสังกัด มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศสส.สป./สบจ.สป/
ศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า มท. จะต้องดาเนินการอย่างไร สนผ.สป./ทุกหน่วยงาน
3. การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ จ. นครพนม
สตร.สป./
ให้เตรียมการให้เรียบร้อย
จ.นครพนม
4. ข้อสั่งการจาก ครม. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ
พช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการเครื่องมือเกี่ยวกับสมุนไพร ขณะนี้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ระหว่างจัดทาบัญชีสมุนไพรแล้ว จึงฝากให้
พช. ติดตามความคืบหน้า และเตรียมให้ประชารัฐนามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่
5. ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
สถ.
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... ขณะนี้ ครม. เห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อ
14 มีนาคม 2560 และให้ เตรียมแจ้ง หน่วยงาน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ทั่วประเทศเพื่อให้รู้กรอบในการดาเนินงานต่อไป
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม ๒๕60 เวลา 10.30 น.

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
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