สรุปการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
***********************
เปดประชุมเวลา ๐๙.๕๐ 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
การประชุมในวันนี้ มีประเด็นหารือขอราชการในเรื่องที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ กฟน. รวม ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. การจัดเตรียมความพรอมระบบไฟฟาเพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายสมคิด จันทมฤก ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย รายงานสรุปภาพรวมความคืบหนา
การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดยมีประเด็นที่สําคัญรวม ๕ เรื่อง ไดแก ๑) ภาพรวมกิจกรรมและกรอบการดําเนินงาน ๒) การ
กอสรางพระเมรุมาศ ๓) การดําเนินงานในสวนที่ กทม. รับผิดชอบ ๔) การเตรียมความพรอมระบบ
ไฟฟาของ กฟน. และ ๕) การดําเนินงานในสวนภูมิภาค
สํ า หรั บ ประเด็ น การเตรี ย มความพร อ มระบบไฟฟ า ผู ว า การ และชวก.(คุ ณ ธี ร ะวั ฒ น )
ไดรายงานสรุปแผนการดําเนินการเตรียมความพรอมดานระบบไฟฟา (เอกสารแนบ) เพื่อสนับสนุนการ
จายไฟฟาสําหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในบริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวงและ
ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง โดยมีแผนการดําเนินงานที่สําคัญรวม ๓ แผนงาน ไดแก
๑) การติดตั้งเครื่องวัดขนาด ๔๐๐ A จํานวน ๔ เครื่องวัด ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง
๒) การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาและทดสอบระบบไฟฟาทั้งระบบ
๓) การจัดระเบียบสายสื่อสารในบริเวณเสนทางที่ริ้วขบวนพระบรมศพฯ เคลื่อนผาน
นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่ดานซายของทองสนามหลวงที่ยังวาง ซึ่งกันไวสําหรับจัดการ
แสดงมหรศพตางๆ กฟน. ไดเตรียมความพรอมเพื่อสนับสนุนดานระบบไฟฟาไวดวย โดยขณะนี้อยูระหวาง
รอการประสานงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมีประเด็นขอสั่ง
การเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ขอให กฟน. ทบทวนกรอบระยะเวลาดําเนินงานใหม โดยใหพิจารณาดําเนินการใหแลว
เสร็จกอนเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวนาจะเปนชวงการซักซอมเพื่อใหเกิดความ
พรอมจะดีกวา (ขอสั่งการของ มท. ๑)
๒) การจัดวางระบบสายไฟฟาภายในมณฑพิธีทองสนามหลวง ขอใหพิจารณาอยาวางพาด
บนพื้นทางเดิน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และทัศนียภาพที่สวยงามของพื้นที่ (ขอสั่งการของ
มท. ๑)

-๒๓) เนื่องดวยในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี จะเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เยี่ ย มชมการก อ สร า งพระเมรุ ม าศ ณ มณฑลพิ ธี
ทอ งสนามหลวง ปลั ด กระทรวงมหาดไทยได มี ข อ สั่ ง การมอบหมายให กรุ ง เทพมหานครและผู ว า การ
การไฟฟานครหลวง จัดเตรียมขอมูลในสวนที่รับผิดชอบเพื่อทูลเกลาถวายรายงานใหทรงทราบและเพื่อ
ทรงมีพระราชวินิจฉัยสั่งการตอไป
๒. การดําเนินการโครงการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเปนพื้นที่โปรง” ผูแทนกรุงเทพมหานคร
รายงานผลการสํารวจพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวามีจํานวนทั้งสิ้น ๑๙๗ แหง ที่จะตอง
ดําเนินการติดตั้ง/ปรับเปลี่ยนชุดอุปกรณไฟฟาแสงสวางเพิ่มเติมจํานวนกวา ๖,๕๐๐ ดวงโคม โดยขณะนี้ได
มอบหมายให สํ า นั ก งานเขตในพื้ น ที่ ป ระสานการดํ า เนิ น งานในการว า จ า ง กฟน. ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง /
ปรับเปลี่ยนชุดอุปกรณไฟฟาแสงสวางในสวนที่ กทม. ไมสามารถดําเนินการไดเองแลว โดยมีเปาหมาย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป
๓. การจั ด เตรี ย มข อ มู ล นํ า เสนอเรื่ อ ง การอํ า นวยความสะดวกทางธุ ร กิ จ (Doing
Business) ของประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดสั่งการมอบหมายใหปลัดกระทรวง
มหาดไทยจัดเตรียมขอมูลเพื่อนําเสนอตอ World Bank ซึ่งจะมาติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของ
รัฐบาลไทย ในระหวางวันที่ ๗ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยในสวนของกระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก การไฟฟา กรุงเทพมหานคร และกรมที่ดิน
สํ า หรั บ ประเด็ น หารื อ ข อ ราชการในเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ สํ า คั ญ อาทิ ความคื บ หน า ในการจั ด ทํ า
แผนการกอสรางสถานที่จอดรถใตดินบริเวณถนนราชดําเนิน การบูรณาการฐานขอมูลภาครัฐเพื่อบริการ
ประชาชน แผนและแนวทางการแกไขปญหาภัยแลง การเบิกจายงบประมาณของกระทรวง กลุมจังหวัด
และจังหวัด ฯลฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีขอสั่งการมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนด ซึ่งจะไดมีการติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานในการประชุมครั้งตอไป
ปดประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.
***********************

กองสารสนเทศดานบริหาร ฝายแผนกลยุทธ
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

(รําง) สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห๎องประชุม 1 ศาลาวําการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
สรุ ป ขํ า วสารส าคั ญ จาก
ศู น ย์ แ ก๎ ไ ขปั ญ หาความ
มั่ น ค ง แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
(ศมบ.)

รายละเอียด
ศูนย์ปฏิบตั ิการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
(นายวิบลู ย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผูว๎ าํ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชํวยราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
1. ด๎านการตํางประเทศ
1.1 วุ ฒิส ภาสหรัฐ ฯ รับรองข๎ อมติเทิดพระเกี ยรติและแสดงความร าลึกแดํ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 วําได๎รับรองข๎อมติ
เทิดพระเกียรติและแสดงความราลึกแดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช ซึ่ ง ทรงเป็ น มิ ต รอยํ า งยิ่ ง ของสหรั ฐ อเมริ ก า และทรงงานหนั ก เพื่ อ
พสกนิกรตลอดรัชสมัย โดยที่สาระสาคัญของมติได๎มีการกลําวถึงพระราชประวัติของ
ในหลวงรั ชกาลที่ 9 และความสั มพั นธ์ทางการทูตระหวํ างสหรัฐ อเมริ กากั บไทย
ที่ยาวนานถึง 184 ปี ซึ่งครบรอบ ไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผํานมา
1.2 คณะผู๎แทนสหภาพยุโรปแสดงความพอใจตํอการแก๎ไขปัญหาการประมง
ผิดกฎหมายของไทย
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะผู๎แทนสหภาพยุโรป (EU) ได๎ประชุม
หารื อ รํ ว มกั บ กระทรวงแรงงานและหนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งในการแก๎ ไ ขปั ญ หา
การประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU ซึ่งคณะผู๎แทน EU คํอนข๎างพึงพอใจตํอการแก๎ไข
ปัญหาของไทย โดยเฉพาะประเด็นในการออกพระราชกาหนดการนาคนตํางด๎าวมา
ทางานกั บนายจ๎ างในประเทศ พ.ศ. 2559 การจั ดตั้งศูนย์ รํวมบริการชํ วยเหลื อ
แรงงานตํางด๎าว และการให๎ลํามปฏิบัติหน๎าที่ตรวจแรงงานรํวมกับพนักงานเจ๎าหน๎าที่
2. สถานการณ์ภายในประเทศ
2.1 ความคืบหน๎ากระบวนการสร๎างความสามัคคีปรองดอง
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของคณะทางานรับฟังความคิ ดเห็ นเพื่อสร๎าง
ความสามั คคี ป รองดอง สํ ว นใหญํ มี ความคิ ดเห็ นวํ าควรเลื อกตั้ งให๎ เป็ นไปตาม
Roadmap ในขณะที่กลุํม กปปส. เห็นวําควรปฏิรูปให๎แล๎วเสร็จกํอน ซึ่งการรับฟัง
ความคิดเห็น ทั้งในสํวนกลาง และสํวนภูมิภาคคาดวําจะแล๎วเสร็จในเดือนเมษายน
2560 จากนั้ นจะบู รณาการข๎อคิ ดเห็ น ประชุมกลุํ มยํอย สรุปประเด็นความเห็ น
ทั้งในสํวนกลางและสํวนภูมิภาค เพื่อรวบรวมทาข๎อเสนอและรํางสัญญาประชาคม
ตํอไป
ด๎านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงกลาโหม เน๎นย้าวําต๎องทาให๎กระบวนการปรองดองเป็นของประชาชน และ
จะต๎องให๎ทุกคนหลุดพ๎นจากความขัดแย๎ง เพื่อให๎ทุกคนอยูํรํวมกันอยํางสันติ โดยยึด
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการมี สํ ว นรํ ว มในการปฏิ รู ป ประเทศ

สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

หน๎า 1

ประเด็น

รายละเอียด
การแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้าไปด๎วยกัน ในการนี้ มท. ได๎แจ๎งจังหวัดให๎ขยายเวลา
การรั บฟังความคิดเห็ น รวมทั้งเชิญผู๎ แทนกลุํ มตําง ๆ ในพื้นที่มาให๎ ความเห็ นจน
ครบถ๎วนอยํางทั่วถึงแล๎ว
๒.2 การคาดการณ์ปัญหาภัยแล๎งด๎านการเกษตร
สานักขําวกรองแหํงชาติแสดงความกังวลตํอปัญหาภัยแล๎ง โดยพบข๎อมูลวํา
ชาวนาไมํให๎ความรํวมมือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให๎งดปลูกข๎าวนาปรัง
ทาให๎ปัจจุบันมีการปลูกข๎าวเกินแผนที่วางไว๎ถึง ๔.35 ล๎านไรํ ซึ่งอาจสํงผลกระทบ
ตํอการบริหารจัดการน้าของรัฐบาลได๎
ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
1. วุฒิสภาสหรัฐอเมริการับรองข๎อมติเทิดพระเกียรติและแสดงความราลึกแดํ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให๎รวบรวมเรื่องราวการทรงงาน เพื่อให๎ผู๎วําราชการจังหวัด
นายอาเภอ รับรู๎และนาไปปฎิบัติ ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจที่มีคุณประโยชน์
แกํประชาชน และประเทศชาติ ได๎แกํ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดูแล
ทุ กคน ทุ กชาติ พั นธุ์ ที่ อาศั ยในประเทศไทย การประกอบอาชี พโดยเฉพาะด๎ าน
การเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การแก๎ไขปัญหาเชิงโครงสร๎าง/น้า/
สิทธิทากิน เป็นต๎น
2. การแก๎ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ถือเป็นประเด็นสาคัญที่ต๎องเรํงรัด
ดาเนินการแก๎ไขปัญหาในพื้นที่
3. ความคืบหน๎ากระบวนการสร๎างความสามัคคีปรองดอง ให๎ดาเนินการไปตาม
หลักกฎหมาย และ Roadmap ทั้งนี้ หากมีโอกาสขอให๎ชี้แจงทาความเข๎าใจกับ
ผู๎วําราชการจังหวัด นายอาเภอ กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน
4. การลดอุบัติเหตุทางถนน ศมบ. กาหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร๎อมและ
รักษาความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ใน
วันที่ 3 เมษายน 2560 และศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนจะจัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 4 เมษายน 2560
ทั้งนี้ให๎นาผลการประชุมทั้ง 2 คณะเป็นแนวทางปฏิบัติให๎จังหวัดดาเนินการตํอไป
5. แนวทางการแก๎ปัญหาภัยแล๎งด๎านการเกษตร รวบรวมกรอบแนวทางดาเนินการ
เพื่อแจ๎งเป็นกรอบให๎ผู๎วําราชการจังหวัดสามารถดาเนินการในพื้นที่ได๎อยํางถูกต๎อง

รายงานการเตรียมจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในสํวนของ มท.

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

สนผ.สป./
กก.สป./
ทุกหนํวยงาน

ผูช๎ วํ ยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
ความคืบ หน๎าการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในสํวนของกระทรวงมหาดไทย
๑. กิ จ กรรมอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ งานพระราชพิ ธี ถ วายพร ะเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกรอบเวลา (Timeline)
โดยได๎ ด าเนิ น การมาอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง และคาดวํ า จะแล๎ ว เสร็ จ ทั้ ง หมดในเดื อ น
กันยายน 2560
๑.๑ ด๎านการจัดสร๎างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร๎างประกอบพระเมรุมาศ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
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หน๎า 2

ปค.
สนผ.สป.
ปภ.

สนผ.สป.

ประเด็น

รายละเอียด
๑) การจัดสร๎างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร๎างประกอบพระเมรุมาศ (กรม
ศิลปากร) (แล๎วเสร็จเดือนกันยายน 2560)
๒) การดูแลต๎นมะขาม (กทม.) (แล๎วเสร็จเดือนเมษายน 2560)
๓) การบริการและอานวยความสะดวกประชาชน (ดาเนินการตั้งแตํเดือน
กรกฎาคม - ตุลาคม 2560)
๔) การจํายไฟฟูาบริเวณพระบรมมหาราชวัง และมณฑลพิธีท๎องสนามหลวง
(กทม.) (แล๎วเสร็จเดือนกันยายน 2560)
๑.๒ ด๎านพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ขณะนี้กาลังรอ
ความชัดเจนอีกครั้ง
๑) การจัดสร๎างซุ๎ม และภาพประดับ (สํวนกลาง/สํวนภูมิภาค)
(ดาเนินการตั้งแตํเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560)
๒) การทาดอกไม๎จันทน์ (สํวนกลาง/สํวนภูมิภาค) (ดาเนินการตั้งแตํเดือน
เมษายน - กันยายน 2560)
๓) การปลูกดอกดาวเรือง (สํวนกลาง/สํวนภูมิภาค) (ดาเนินการตั้งแตํ
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560)
1.๓) ด๎านริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
1.๓.๑) การจั ดระเบี ยบสายสื่ อสารบริ เวณริ้ วขบวนฯ ผํ าน (การไฟฟู า
นครหลวง) (ดาเนินการตั้งแตํเดือนเมษายน - กันยายน 2560)
1.๓.๒) การซักซ๎อมการเดินริ้วขบวนฯ (กองทัพภาคที่ 1) จานวน ๔ ครั้ง
ในเดือนตุลาคม 2560
1.๔) ด๎านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ฯ ขณะนี้ยังไมํมีรายละเอียดที่ชัดเจน
1.๕) ด๎านการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
(กรมประชาสัมพันธ์) (ดาเนินการตั้งแตํเดือนเมษายน - ตุลาคม 2560)
1.๖) ด๎านหนั งสื อที่ระลึ กและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพ ฯ ขณะนี้ยังไมํมีรายละเอียดที่ชัดเจน
๒. ความคืบหน๎าในการจัดสร๎างพระเมรุมาศ สิง่ ปลูกสร๎างประกอบพระเมรุมาศ
และบูรณปฏิสงั ขรณ์พระยานมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒.๑ การกํอสร๎างพระเมรุมาศฯ แล๎วเสร็จร๎อยละ ๔๕
๒.๒ สิ่งปลูกสร๎างพระเมรุมาศ ประกอบด๎วย
๑) พระที่นั่งทรงธรรม : งานโครงสร๎างแล๎วเสร็จร๎อยละ ๔๕
๒) ศาลาลูกขุน ๑ : งานโครงสร๎างคืบหน๎าประมาณร๎อยละ ๖๐
๓) ศาลาลูกขุน ๒ : งานโครงสร๎างคืบหน๎าประมาณร๎อยละ ๑๐
๔) ทิม และทับเกษตร : งานโครงสร๎างคืบหน๎าประมาณร๎อยละ ๑๐
๕) พลับพลาหน๎าวัดพระเชตุพนวิมลมัลคลาราม, พลับพลาหน๎าพระที่นั่ง
สุทไธสวรรย์ปราสาท : งานโครงสร๎างคืบหน๎าประมาณร๎อยละ ๑๐
๒.๓ งานประติมากรรมและงานประณีตศิลป์ เชํน เทวดานั่งรอบพระเมรุมาศ
มหาเทพ ๔ องค์ ท๎าวจตุโลกบาล สัตว์มงคลประจาทิศ จิตรกรรมฉากบังเพลิง
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ประเด็น

รายละเอียด
เป็นต๎น ในภาพรวมมีความคืบหน๎าไปกวําร๎อยละ ๔๐
๒.๔ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ประกอบด๎วย
๑) พระมหาพิชัยราชรถ : อยูํระหวํางการประดับกระจกสํวนเกรินและ
ลายหน๎ า กระดานชั้ น เบญจา ชั้ น ฐานสิ ง ห์ บั ว แวง กาบพรหมศรองค์ ร ะฆั ง
และถอดพระวิสูตรไปดาเนินการอนุรักษ์
๒) เวชยันตราชรถ : อยูํระหวํางทาความสะอาด การลนพื้นผิวทองและ
กระจกประดับ และถอดพระวิสูตรไปดาเนินการอนุรักษ์
๓) ราชรถน๎อย หมายเลข ๙๗๘๔ : อยูํระหวํางการลอกผิวทองเดิมออก
และสลั ก ตกแตํง ลวดลายเดิมให๎ คมชัด การทาความสะอาดเพื่ อเตรีย มปิดทอง
ประดับกระจกใหมํ การเย็บผ๎าทอง แผํลวด เฟื่องอุบะ
๔) ราชรถน๎ อยหมายเลข ๙๗๘๒ และหมายเลข ๙๗๘๓ : อยูํระหวําง
การทาความสะอาดบนพื้นผิวทองและกระจกประดับ
๓. การดาเนินการในสํวนภูมภิ าค (ในสํวนของ มท.)
๓.๑ การทาดอกไม๎จันทน์ มอบหมายให๎หนํวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาดอกไม๎จันทน์ ดังนี้
๑) พช. รั บผิ ดชอบออกแบบและดาเนินการจัดทาดอกไม๎จันทน์ของ
จังหวัด/อาเภอ จานวน ๘๗๘ ชํอ
๒) จังหวัด/อาเภอรับผิดชอบการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทา
ดอกไม๎จันทน์ พร๎อมเชิญชวนประชาชน/จิตอาสา/นักเรียน/นักศึกษาในจังหวัด/
อาเภอรํวมจัดทาดอกไม๎จันทน์ โดยมี ปค. พช. และ สถ. เป็นหนํวยงานสนับสนุน
๓.๒ การปลูกดอกดาวเรือง มอบหมายให๎จังหวัด/อาเภอดาเนินการ ดังนี้
๑) ปลู ก ดอกดาวเรื อ งเพื่ อ น ามาประดั บ บริ เ วณสถานที่ ส าคั ญ เชํ น
ศาลากลางจังหวัด/ที่วําการอาเภอ/บริเวณจัดพิธีถวายดอกไม๎จันทน์/ถนนสาย
สาคัญ/สถานที่ราชการ และสถานที่สาคัญ (Landmark) ของจังหวัด/อาเภอตาม
ความเหมาะสม
๒) เชิญชวนประชาชนรํวมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อนามาประดับตามบ๎านเรือน
๓) เชิญชวนภาคเอกชนในจังหวัด/อาเภอรํวมปลู กดอกดาวเรืองเพื่อ
นามาประดับสถานที่ของหนํวยงาน เชํน ห๎างร๎าน/บริษัท
๓.๓ การมอบหมายเจ๎าหน๎าที่ผู๎ประสานงาน โดยแจ๎งจังหวัดจั ดเจ๎าหน๎าที่เพื่อ
เป็นผู๎รับผิดชอบในงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
พร๎อมหมายเลขโทรศัพท์, โทรสาร, E - Mail, ID Line เพื่อใช๎ในการติดตํอ
ประสานงานระหวําง มท. กับจังหวัดโดยตรงตํอไป
4. การดาเนินการในสํวนของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร (นางลักษณา โรจน์ธารง ผูต๎ รวจราชการกรุงเทพมหานครสูง)
4.1 ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครได๎มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการอานวยการ
ด าเนิ น การงานพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช โดยมีองค์ประกอบ จานวน 6 คณะ ดังนี้
๑) คณะกรรมการฝุายจัดพิธีการ
๒) คณะกรรมการฝุายสถานที่
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หน๎า 4

ประเด็น

รายละเอียด
3) คณะกรรมการฝุายประชาสัมพันธ์
๔) คณะกรรมการฝุ ายรั กษาความปลอดภั ย การจราจร และความเป็ น
ระเบียบเรียบร๎อย
๕) คณะกรรมการฝุายงบประมาณ การเงิน และการเบิกจําย
๖) คณะกรรมการฝุายการแพทย์และพยาบาล
4.2 การจัดทาซุ๎มรับดอกไม๎จันทน์ จานวน 101 ซุ๎ม ประกอบด๎วย
๑) ซุ๎มขนาดใหญํ (8 x 2.19 x 11.90 เมตร)
1.๑) ซุ๎มขนาดใหญํ บริเวณใกล๎เคียงท๎องสนามหลวง จานวน 12 ซุม๎
1.๒) ซุ๎มขนาดใหญํ ตามมุมเมือง จานวน 4 ซุ๎ม
2) ซุ๎มขนาดกลาง (4.5 x 1.65 x 7 เมตร) จานวน 23 ซุ๎ม
๓) ซุ๎มขนาดเล็กสาหรับวัดตําง ๆ ในพื้นที่ กทม. 50 เขต จานวน 62 วัด
4.3 กรมศิลปากรได๎ดาเนินการออกแบบซุ๎มรับดอกไม๎จันทน์ และอุปกรณ์กั้น
จัดระเบียบประชาชนเข๎าถวายดอกไม๎จันทน์
4.4 กทม. ได๎ดาเนินการออกแบบดอกไม๎จันทน์ จานวน 36 รูปแบบ เพื่อเป็น
ต๎นแบบให๎กับจิตอาสาและหนํวยงานของ กทม. จัดทาจานวน 3,000,000 ดอก
4.5 การมอบหมายเจ๎ าหน๎ าที่ ประจ าซุ๎ มถวายดอกไม๎ จั นทน์ ประกอบด๎ ว ย
ด๎านพิธีการ ด๎านการรั กษาความปลอดภัย การบริการและอานวยความสะดวก
หนํวยแพทย์พยาบาล ประชาสัมพันธ์ งานบริหารและอานวยการ งานสนับสนุน
4.6 การบริการประชาชนบริเวณซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ ประกอบด๎วย การ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ห๎องน้าห๎องสุขา ที่พักคอย หนํวยแพทย์พยาบาล
เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์ แผํนพับพระราชประวัติ/หนังสือที่ระลึก
4.7 รายการวัสดุอุปกรณ์ประจาซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์
4.8 การจัดระเบียบสุนัข แมวจรจัด และสัตว์เลี้ยงบริเวณมณฑลพิธี และปริมณฑล
พิธี ท๎อ งสนามหลวง โดยจัด เจ๎ า หน๎ าที่ ส านั กงานสั ตวแพทย์ส าธารณสุ ข ส านั ก
อนามั ย ปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ก องอ านวยการในบริ เ วณท๎ อ งสนามหลวงตั้ ง แตํ วั น ที่
16 ตุลาคม 2559 มีการเดินสารวจและจับสุนัขที่ไมํมีเจ๎าของได๎จานวนหลายตัว
กรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานทีป่ รึกษาของผูว๎ าํ ราชการ
กรุงเทพมหานคร)
กรุงเทพมหานครได๎ประสานกับกองบังคับการตารวจจราจร และกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล จัดเตรียมแผนการจราจรและอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
กรุงเทมหานคร (นางอภิวรรณ เนียมประเสริฐ ผูอ๎ านวยการสานักงาน
สวนสาธารณะ สานักสิ่งแวดล๎อม)
๑. การดูแลอนุรักษ์ต๎น มะขามบริเวณท๎องสนามหลวง รัชการที่ 5 ทรงให๎ปลูก
ต๎นมะขามบริเวณท๎องสนามหลวง เพื่อให๎เกิดความรํมรื่น สวยงาม เป็นสิริมงคล
นําเกรงขาม โดยปลูกสองแถวด๎านนอก จานวน 365 ต๎น และในปี พ.ศ. 2524
ฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี ได๎ปลูกเพิ่มเติมอีกสองแถวด๎านใน
และปลูกทดแทนต๎นที่ตาย รวมปัจจุบันมีจานวน 790 ต๎น
๑.๑ สวนนงนุชได๎ดาเนินการขุดล๎อมต๎นมะขามแล๎ว จานวน 44 ต๎น โดยจะ
ดาเนินการขุดล๎อมออกจากสนามหลวงทั้งหมดไปดูแลที่อาเภอแกํงคอย จังหวัด
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หน๎า 5

ประเด็น

รายละเอียด
สระบุรี ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 กทม. ได๎ติดตามดูแลต๎นมะขามที่ขุดล๎อม
ออกจากสนามหลวงตลอดระยะเวลาที่กาหนด
๑.๒ กทม. ได๎ดาเนินการฟื้นฟูดูแลและบารุงรักษาต๎นมะขามที่เหลืออยูํบริเวณ
สนามหลวงประมาณ 700 ต๎นตามหลั กวิชาการ (พยุงค้ายันล าต๎น ศัล ยกรรม
ต๎นมะขาม เสริมรากต๎นมะขาม) และการอนุรักษ์โดยการตํอกิ่ง โดย กทม. และ
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑.๓ กทม. จะมี ก ารคั ด เลื อ กต๎ น มะขามเพื่ อ ปลู ก ทดแทนต๎ น ที่ ต ายบริ เ วณ
สนามหลวงหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธี ฯ โดยขอรับบริจาคจากประชาชนมีขนาด
เส๎นผํานศูนย์กลางลาต๎นประมาณ 6 นิ้ว ความสูงมากกวํา 4 เมตร ลาต๎นเดี่ยวตั้ง
ตรง มีกิ่งหลักหลายกิ่ง ทรงพุํมสวยงาม มีใบอํอนที่แกํสมบูรณ์ ไมํมีโรคและแมลง
ลาต๎นไมํมีแผล
๒. การจัดประดับตกแตํงพืน้ ที่และซุม๎ ดอกไม๎จนั ทน์ สาหรับงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ฯ ประกอบด๎วย
๒.๑ การปรั บ ปรุ ง ถนนราชด าเนิ น นอก ถนนราชด าเนิ น กลาง และถนน
ราชดาเนินใน
๒.๒ การปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนราชดาเนินกลาง
๒.๓ การจัดตกแตํงและดูแลสถานที่บริเวณจัดงานพิธี และพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง
ตามที่ได๎รับมอบหมาย
๒.๔ การตั้งประดับตกแตํงซุ๎มรับดอกไม๎จันทน์ โดยเน๎นดอกดาวเรืองและ
ดอกไม๎สีเหลือง (ซุ๎มขนาดใหญํ รวม 16 ซุ๎ม และซุ๎มขนาดกลาง รวม 23 ซุ๎ม)
๒.๔ กทม. และสานักงานเขต 50 เขตจะมีการเพาะพันธุ์ดอกดาวเรืองและ
พรรณไม๎อื่น ๆ รวมทั้งขอรับบริจาคจากประชาชนด๎วย
5. การดาเนินการของการไฟฟูานครหลวง
การเตรีย มความพร๎อมระบบไฟฟูางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคาดวําจะดาเนินการแล๎ว
เสร็จในเดือนกันยายน 2560
๑ การจํายไฟฟูาในพระบรมมหาราชวัง ได๎ดาเนินการเตรียมแผนสารองระบบไฟฟูา
บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งบรมพิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
1.1 การจํายไฟฟูางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ณ บริเวณ
ท๎องสนามหลวง ได๎ดาเนินการเดินสายเมน จานวน 4 ชุด สาหรับเครื่องวัดไฟ
ขนาด 400 แอมแปร์ จานวน 4 เครื่อง ติดตั้ง GENERATOR ขนาด 300 kVA
จานวน 2 เครื่อง เพื่อสารองระบบไฟฟูา แสงสวํางในสํวนของพระที่นั่งทรงธรรม
และพระเมรุมาศ การติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟูาและทดสอบระบบไฟฟูาทั้งระบบ
โดยการไฟฟูานครหลวงรอการประสานเพิ่มเติม เพื่อติดตั้งระบบรองรับการจัด
นิทรรศการและการแสดงมหรสพตําง ๆ
1.2 การจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณริ้วขบวนฯ ผําน โดยติดตั้ง GENERATOR
ตามเส๎ น ทาง เพื่ อ ส ารองเครื่อ งขยายเสี ย งที่ ใ ช๎ ใ นพระราชพิ ธี ฯ จั ด เจ๎า หน๎ า ที่
ควบคุมระบบไฟฟูาประจาจุดเฝูาไฟฯ จานวน 11 จุด และจัดระเบียบสายสื่อสาร
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หน๎า 6

ประเด็น

รายละเอียด
โดยการไฟฟูานครหลวงจะประสานหนํวยงานสื่อสารให๎ดาเนินการรื้อสายและ
อุปกรณ์ออกจากเสาเขียว คาดวําจะดาเนินการแล๎วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2560

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. จัดเตรียมวางแผนเส๎นทางเข๎าออก การสัญจร วางแผนเส๎นทางจราจรโดยรอบซุ๎ม
พิธีถวายดอกไม๎จันทน์ทุกจุด
2. ให๎ความสาคัญกับการวางและการลาเลียง/ขนย๎ายดอกไม๎จันทน์ให๎สมพระเกียรติ
3. ให๎ กทม. และจังหวัดพิจารณาจัดหาอุปกรณ์กั้นจัดระเบียบประชาชนเข๎า ถวาย
ดอกไม๎จันทน์ให๎มีความเหมาะสม แตํไมํควรใช๎แผงเหล็กกั้น โดยให๎คานึงถึงความ
ประหยัดประกอบด๎วย
4. ทบทวนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสานาอาหารมาแจกจํายให๎กับ
ผู๎รํวมพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ การกาหนดจุดให๎บริการอาหารโดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ภายใต๎การบริหารจัดการของ กทม. โดยให๎จังหวัดใช๎แนวทางดังกลําวด๎วย
5 ให๎ความสาคัญการดูแลและอนุรักษ์ต๎นมะขามบริเวณท๎องสนามหลวง
6. ขอขอบคุณการไฟฟูานครหลวงในการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณท๎องสนามหลวง
และหลีกเลี่ยงการวางสายไฟฟูาบนพื้นโดยตรงโดยอาจใช๎ทํอร๎อยสายไฟใต๎ดิน ให๎เกิด
ความเรียบร๎อยและปลอดภัย จุดไหนที่สามารถดาเนินการได๎กํอนให๎เรํงดาเนินการ
ให๎แล๎วเสร็จกํอนเดือนกันยายน 2560
7. จัดทาปูายสัญลักษณ์ห๎องน้าบริเวณซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ เพื่อแจ๎งให๎ผู๎เข๎ารํวม
ถวายดอกไม๎จันทน์ให๎ทราบชัดเจน
8. กฟภ. กปภ. มี สํ วนรํ วมในงานพิธีถวายดอกไม๎จัน ทน์ในภูมิภาค โดยให๎ อยูํใน
คณะทางานระดับจังหวัด
9. สํวนภูมิภาค ใช๎รูปแบบเดียวกับ กทม. กฟภ. กปภ.
10. การจัดระเบียบสุนัข แมวจรจัด และสัตว์เลี้ยงบริเวณมณฑลพิธี และปริมณฑล
พิธีท๎องสนามหลวง ต๎องกาหนดโซนนิ่งให๎ชัดเจนเป็นพื้นที่โซนที่ 1 ที่ต๎องมีความระมัด
ระวั งอยํ างสู ง และพื้นที่โซนภายนอก รวมถึงประชาสั มพั นธ์ ให๎ ประชาชนที่อาศั ย
โดยรอบ ให๎ความรํวมมือควบคุมสัตว์เลี้ยง
11. การจั ดสรรงบประมาณการจั ด พิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพ ฯ พิ ธี เผา
ดอกไม๎ จั น ทน์ การจั ดซุ๎ มถวายดอกไม๎ จั นทน์ การจั ดท าดอกไม๎ จั นทน์ ควรแยก
กิจกรรมที่ควรขอรั บการสนับสุ นนงบประมาณ และกิ จกรรมที่ เป็นจิ ตอาสาของ
ประชาชน/ประชารัฐในพื้นที่ เพื่อให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจกันเพื่องานนี้ รวมทั้ง
รวบรวมข๎อมูลไว๎ที่หนํวยงานกลาง เพื่อสรุปความคืบหน๎าในการดาเนินงานภาพรวม
ของกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ เสนอรั ฐ มนตรี วํ า การกระทรวงมหาดไทย และ
คณะรัฐมนตรีตํอไป

กก.สป./กทม./
กฟน./กฟภ./
ทุกจังหวัด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
ส าหรั บ ภาพบรมโกศและภาพพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ที่ จ ะประดั บ ซุ๎ ม รั บ
ดอกไม๎จันทน์ต๎องรอพระบรมราชวินิจฉัย หากมีความชัดเจน มท. จะได๎แจ๎งให๎
ทราบตํอไป
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หน๎า 7

ประเด็น
การดาเนินการ “เปลีย่ น
พื้นทีเ่ ปลีย่ ว เป็นพืน้ ที่
โปรํง”

รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร (นายสัจจะ คนตรง รองผู๎อานวยการสานักเทศกิจ)
“การเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปรํง” เป็นนโยบายด๎านความปลอดภัยของผู๎วํา
ราชการกรุงเทพมหานคร จากปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก
ทั้ ง นี้ ส าเหตุ สํ ว นหนึ่ ง มาจากปั จ จั ย ด๎ า นสภาพแวดล๎ อ มที่ เ ป็ น จุ ด ลํ อ แหล ม
จุ ดเสี่ ยง ท าให๎ ผู๎ กระท าผิ ดสามารถลงมื อกํ ออาชญากรรมได๎ โดยงํ าย เชํ น พื้ นที่
รกร๎าง พื้นที่เปลี่ยว อาคารของเอกชนที่ถูกปลํอยทิ้งร๎าง พื้นที่ใต๎สะพานลอย หรือ
บริเวณปูายรถประจาทางที่แสงไฟฟูาสํองสวํางไมํทั่วถึง เรื่องความปลอดภัยการดูแล
พื้ น ที่ ความสะอาด ความเป็ น ระเบี ย บเรี ยบร๎ อยที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกั บพื้ น ที่ ที่ ดู แ ล๎ ว
ไมํปลอดภัย กรุงเทพมหานครได๎มีการดาเนินการเป็นปกติอยูํแล๎ว โดยสานักงานเขต
ทั้ ง 50 เขต และเพื่ อ ให๎ มี มุ มมองที่ มากขึ้ นจากหนํ ว ยงานที่ ดู แ ลเรื่ องการเกิ ด
อาชญากรรมคือ กองบัญชาการตารวจนครบาล ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครได๎มี
นโยบายเรื่ องความปลอดภัยคือให๎ทาหนังสื อขอความรํวมมือไปยังกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล โดยให๎สถานีตารวจนครบาลทุกแหํงส ารวจจุดเสี่ยง จุดลํอแหลม
ที่จะนาไปสูํการเกิดอาชญากรรมในมุมมองของทางตารวจ และสํงข๎อมูลให๎กับทาง
กรุงเทพมหานครดาเนินการในการปรับสภาวะพื้นที่ ในสํวนที่เป็นพื้นที่ของเอกชน
ที่เป็ นพื้ นที่เสี่ ยง พื้นที่ รกร๎ างวํ างเปลํ า มี ข๎ อกฎหมายที่ สามารถด าเนิ นการเรื่ อง
การกระทาความผิดได๎
1. ข๎อกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.1 มาตรา ๘ เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอาคารหรือที่ดินผู๎ใด
...(๒) ปลํอยปละละเลยให๎ต๎นไม๎หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว๎หรือที่ขึ้นเองในที่ดิน
ของตนให๎เหี่ยวแห๎งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลํอยปละละเลยให๎มีการทิ้งสิ่งปฏิกูล
หรื อมู ลฝอยในบริ เวณที่ดิ นของตน ถ๎ าการปลํ อยปละละเลยตาม (๒) มี สภาพที่
ประชาชนอาจเห็นได๎จากที่สาธารณะ เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอาคารมีความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้
1.๒ มาตรา ๔๑ เจ๎าของอาคารซึ่งตั้งอยูํในระยะไมํเกินยี่สิบเมตรจากขอบทางเดิน
รถที่มีผิวจราจรกว๎างไมํต่ากวําแปดเมตร และที่ผู๎ สัญจรไปมาอาจเห็นอาคารหรือ
บริเวณของอาคารได๎จากถนนนั้น ต๎องดูแลรักษาอาคารนั้นมิให๎สกปรกรกรุงรัง
1.๓ มาตรา ๕๔ ผู๎ใดฝุาฝืนหรือไมํปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง... มาตรา ๔๑
ต๎องระวางโทษ ปรับไมํเกินสองพันบาท
2. การดาเนินการ
2.1 กรุงเทพมหานครโดยสานักงานเขตทั้ง 50 เขต ได๎บูรณาการรํวมกับสถานี
ตารวจนครบาลท๎องที่สารวจจุดเสี่ยง/จุดลํอแหลม/จุดเปลี่ยว มีจานวนทั้งสิ้น 236 จุด
แบํงเป็นแตํละประเภท ได๎ดังนี้
1) สะพานลอยคนเดินข๎าม/รถข๎าม 32 จุด ที่เป็นปัญหาคือ เรื่องแสงสวําง
ไมํมีเพียงพอ
2) ปูายรถประจาทาง/สถานีรถไฟ/รถไฟฟูา/BRT 18 จุด
3) หน๎าอาคาร/ที่รกร๎าง/จุดกลับรถ 38 จุด
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4) สวนหยํอม/สนามกีฬา/สนามเด็กเลํน 16 จุด
5) ทางเข๎าชุมชน/หมูํบ๎าน 12 จุด
6) ริมถนน/ตรอก/ซอยที่เปลี่ยวมืด 120 จุด
2.2 การดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล๎อม ทั้งหมด 462 แหํง
1) ติดตั้ง ปรับปรุง ซํอมแซมเพิ่มเติมไฟฟูาสํองสวําง 197 แหํง
2) ตัดแตํงต๎นไม๎ ปรับสภาพพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 115 แหํง
3) ติดตั้ง ปรับมุม ซํอมแซมกล๎อง CCTV
95 แหํง
4) ปิด/ล๎อมพื้นที่ปูองกันไมํให๎คนเข๎าไปมั่วสุม
15 แหํง
5) จัดเจ๎าหน๎าที่ตารวจ/เทศกิจออกตรวจตราดูแลให๎ความปลอดภัย 30 แหํง
6) ปิดปูายประชาสัมพันธ์ปูองกันเหตุอาชญากรรมให๎ประชาชนทราบ 10 แหํง
หมายเหตุ บางจุดมีความต๎องการมากกวํา 1 ข๎อ
3. ผลการดาเนินการ
3.1 เรื่องปรับภูมิทัศน์ ตัดแตํงต๎นไม๎ ปรับสภาพพื้นที่ ตัดหญ๎า สานักงานเขต
ทุกสานักงานเขตสามารถดาเนินการได๎เรียบร๎อยยกเว๎นบางจุดที่เป็นของหนํวยงาน
อื่นหรือของเอกชนได๎ดาเนินการประสานแจ๎งขอความอนุเคราะห์ให๎ดาเนินการแล๎ว
เชํน บริเวณที่ดินที่เป็นของการทางพิเศษ ฯ หรือที่สํวนบุคคล
3.2 เรื่องติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางมอบหมายให๎สานักการโยธา และสานั กงานเขต
ประสานการไฟฟูานครหลวงเพื่อเข๎าดาเนินการ ยกเว๎นที่เป็นการซํอมแซมเล็กน๎อย
สานักงานเขตได๎ดาเนินการแก๎ไขเรียบร๎อย
3.3 เรื่องการติดตั้ง ปรับมุม ซํอมแซม กล๎อง CCTV ได๎ดาเนินการเสร็จเรียบร๎อย
แล๎วเป็นบางสํวน
3.4 การปิ ดล๎ อมพื้นที่เพื่ อปูองกันไมํให๎ กลุํ มวั ย รุํนหรือคนเรํรํ อนเข๎าไปมั่วสุ ม
สํ ว นใหญํ เ ป็ น พื้ น ที่ ข องเอกชน ส านั ก งานเขตได๎ ป ระสานแจ๎ ง ให๎ เ จ๎ า ของที่ ดิ น
ดาเนินการแก๎ไข โดยล๎อมรั้วแล๎ว
3.5 สานักงานเขตได๎จัดเจ๎าหน๎าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่ในชํวง
กลางคืนอยํางสม่าเสมอทุกเขต
3.6 การจัดทาปูายประชาสัมพันธ์การปูองกันเหตุ สานักงานเขตดาเนินการแล๎ว
4. ระยะเวลาดาเนินการ
4.1 ให๎สานักงานเขตตําง ๆ รักษาสภาพพื้นที่ที่ได๎ดาเนินการปรับปรุง หรือปรับ
สภาพภูมิทัศน์ตําง ๆ ให๎มีสภาพเรียบร๎อยตลอดไป
4.2 ให๎ติดตามและเรํงรัดเรื่องไฟฟูาสํองสวํางและกล๎อง CCTV กับหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อซํอมแซมและติดตั้งเพิ่มเติมโดยเร็ว
4.3 ให๎รายงานผลการดาเนินการให๎สานักเทศกิจ เพื่อรวบรวมสรุปให๎ผู๎บริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ ทุกเดือน ตามที่กาหนด (วันที่ 5 และ ๑๕ ของเดือน)
กรุงเทพมหานคร (นายศรชัย โตวานิชกุล รองผู๎อานวยการสานักการโยธา)
ข๎อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ (เกี่ยวกับอาคารร๎าง) เรื่องไฟฟูาสํองสวํางซึ่ง
สถานีตารวจท๎องที่รํวมกับสานักงานเขตได๎ตรวจสอบ คาดการณ์วําความจาเป็นที่จะ
ติ ด ตั้ ง ไฟฟู า สํ อ งสวํ า งเพิ่ ม 6,500 กวํ า ดวง ในพื้ น ที่ 18 เขตของการไฟฟู า
โดยกรุ งเทพมหานคร มี งบประมาณสํ วนหนึ่งทางานรํว มกับการไฟฟูา นครหลวง
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โครงการที่จะเพิ่มความปลอดภัย ตั้งเปูาแล๎วเสร็จภายใน 1 ปี ขอความรํวมมือจาก
การไฟฟูานครหลวงในการประมาณการคําใช๎จําย เพื่อให๎กรุงเทพมหานครพิจารณา
และจัดจ๎างการไฟฟูานครหลวงดาเนินการตํอไป
อาคารที่กํอสร๎างไมํแล๎วเสร็จ/อาคารร๎าง ลําสุดมีคดี การลํอลวงในอาคารบริเวณ
อาคารวั ฎ จั กร ถนนบรมราชชนนี ซึ่ ง กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง ได๎ เคยออก
กฎกระทรวงผํอนผันให๎ทางเจ๎าของอาคารที่ขออนุญาตค๎างอยูํไมํสามารถขออนุญาต
ตามกฎหมายใหมํ ได๎ โดยได๎ มี การออกกฎกระทรวงขึ้ นมายกเว๎ น ให๎ อาคารร๎ าง
เหลํ า นั้ น สามารถที่ จ ะขออนุ ญ าตตามกฎหมายเกํ า ได๎ ชํ ว งปี 2552 กํ อ นที่
กฎกระทรวงจะมีผลบั งคับใช๎ ซึ่งมีอาคารที่กํอสร๎างร๎างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
295 อาคาร และกฎกระทรวงที่ใช๎อายุ 5 ปีสาหรับผู๎ประกอบการที่จะขออนุญาต
ตามกฎกระทรวงเดิม ปัจจุบันเหลืออาคารร๎างอยูํ 63 อาคาร แตํก็ยังติดขัดในเรื่อง
กฎหมายอยูํ กรุงเทพมหานครได๎ทาหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง ให๎พิจารณา
วําจะมี การออกกฎกระทรวงหรือตํออายุ กฎกระทรวงเดิ มหรื อไมํ หรือให๎ โอกาส
63 อาคาร สามารถดาเนินการตํอได๎หรือไมํ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ)
การออกกฎกระทรวงใหมํ อาจมองวํ าเป็ นการเอื้ อประโยชน์ กั บทางเอกชนที่
เหลื อ อยูํ อี ก ไมํ กี่ ร าย ซึ่ ง ตั ว อาคารสามารถใช๎ ป ระโยชน์ จ ากชั้ น ที่ ท าไว๎ แ คํ นั้ น
หากจะทาตํอให๎แล๎วเสร็จตามรูปแบบเดิมคงไมํเหมาะสม ดังนั้นให๎ทาเทําที่ทาอยูํใน
ขณะนี้ไมํให๎มีการตํอตามรูปแบบเดิม
กรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผูว๎ าํ ราชการ
กรุงเทพมหานคร)
สานักงานเขตห๎วยขวางได๎ประสานการทางพิเศษเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ ฯ
บริเวณใต๎ทางดํวนพระราม 9 (บริเวณที่ติดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม) ซึ่งมีความรกร๎าง
และอาจเป็นอันตรายตํอประชาชน ทั้งนี้ เขตห๎วยขวางได๎เข๎าไปขนย๎ายขยะออกมา
ประมาณ 1,000 ตั น และเจรจาเพื่ อขอเข๎ า ไปปรั บ ปรุ งโดยไมํ ต๎ อ งยกการใช๎
ประโยชน์พื้นที่ให๎ กทม. รวมทั้งได๎ตั้งงบประมาณดาเนินการ 9 ล๎านบาท ทั้งนี้ติด
ปัญหาเรื่องการอนุมัติให๎ดาเนินการตํอจากเจ๎าของพื้นที่
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ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
1. รั บทราบปั ญหาการด าเนิ นการ และรั บเรื่ องใต๎ ทางดํ วนพระราม 9 ตั ดถนน
ประดิษฐ์มนูธรรมไปหารือกระทรวงคมนาคม
2. ให๎ ยผ. ศึกษาเกี่ยวกับข๎อกฎหมายวําจะสามารถดาเนินการอยํางไรได๎บ๎าง และ
รายงานข๎อมูลในการประชุมครั้งตํอไป
3. เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปรํง อยากให๎นาไปสูํพื้นที่ ปลอดภัย ทั้งนี้อยากให๎
เป็นความรํวมมือของสานักงานเขตและชุมชนชํวยกันดูแล
4. พื้นที่บริเวณวงเวียนใหญํที่มีปูายโฆษณาจานวนมาก ให๎หาวิธีดาเนินการแก๎ไข
รวมทั้ง อาคารที่อยูํบริเวณวงเวียนใหญํ ให๎ศึกษาวําสามารถดาเนินการใดได๎บ๎างตาม
กฎหมายเพื่อให๎สอดคล๎องกับพื้นที่

กทม.
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5. ให๎ กทม. กับ ยผ. ศึกษากฎหมายและหาวิธีดาเนินการ (ตึกร๎างที่อยูํใกล๎สนามหลวง)
เนื่องจากอยูํใกล๎พระบรมมหาราชวัง และนาเรียนข๎อมูลรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย

ความคืบหน๎าในการจัดทา
แผนการกํอสร๎างสถานที่
จอดรถใต๎ดนิ

กรุงเทพมหานคร (นายศรชัย โตวานิชกุล รองผู๎อานวยการสานักการโยธา)
กรุงเทพมหนครได๎รับมอบภารกิจจากรัฐบาลให๎ศึกษาความเป็นไปได๎ ในการสร๎าง
อาคารทีจ่ อดรถยนต์ใต๎ดิน บนถนนราชดาเนิน ซึ่งกรุงเทพมหานครได๎ศึกษาจุดที่มี
ความเหมาะสม อยูํ 2 บริ เวณ คือ (1) บริเวณถนนศรีอยุธยา – ถนนกรุงเกษม
(2) บริเวณถนนกรุงเกษม – แยกนครสวรรค์ แบํงเป็น 2 ประเภทอาคาร คือ อาคาร
สาหรับจอดรถยนต์ และอาคารสาหรับจอดรถบัส
1) อาคารจอดรถยนต์ สานักการโยธา กรุงเทพมหานครได๎ศึกษาไว๎มี 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 ทางลงอยูํชิดขอบทางเท๎าด๎านซ๎าย แบบที่ 2 ทางลงอยูํบริเวณเกาะกลาง
ถนนแบํงทางคูํขนาน ซึ่งทั้ง 2 แบบ สามารถจอดรถได๎ประมาณ 1,600 คัน ตาม
รูปแบบที่ศึกษาไว๎เป็นอาคาร 45 x 290 เมตร พื้นที่ประมาณ 54,000 ตาราง
เมตร ลึก 4 ชั้น ความลึกประมาณ 18 – 20 เมตร จากระดับถนน
2) อาคารจอดรถบัสมี 3 ชั้น เนื่องจากรถบัสมีความสูง อาคารขนาด 46 x 305 เมตร
จอดรถได๎ประมาณ 150 คัน
การศึกษาความเป็ นไปได๎ ทางการเงินของโครงการเบื้องต๎น ที่จอดรถบั ส
คํากํอสร๎างประมาณ 1,500 ล๎านบาท คําบริหารจั ดการประมาณ 48 ล๎านบาท
1 ปี มีรายได๎จากการจัดเก็บการจอดรถยนต์ประมาณ ปีละ 259 ล๎านบาท รายได๎
จากร๎านค๎า คําจอดรถ ปูายโฆษณาที่อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ตําง ๆ ในตัวอาคาร
ระยะคืนทุนประมาณ 7 ปี 2 เดือน หลังจากนั้นจะเป็นตัวเลขของการตั้งเกณฑ์ใน
การตัดสินใจอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนประมาณ ร๎อยละ 11.47 ทั้งนี้
ได๎ มี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งของที่ จ อดรถยนต์ สํ ว นบุ ค คลอยูํ ใ นเกณฑ์ ที่ นํ า สนใจของ
ภาคเอกชนที่จะมารํวมทุน ในสํวนของรถบัสเมื่อคานวณคํากํอสร๎างและคําใช๎จําย
ตําง ๆ ปรากฏวําไมํนํ าลงทุน แตํอยํางไรก็ตามขณะนี้สถานะของการดาเนินงาน
กทม. จะต๎องดาเนินการไปตามพระราชบัญญัติการให๎เอกชนรํวมลงทุนในกิจการของ
รัฐปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเมื่อเห็นวําความเป็นไปได๎ที่จะลงทุนในการกํอสร๎างอาคารจอด
รถยนต์สํ วนบุ คคลก็จ าเป็นที่จะต๎องมีการจ๎างที่ปรึกษาในการพิจารณา ประเมิน
ความเป็นไปได๎ประกอบรายงานเพื่อนาเสนอตํอไป

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
จัดทาข๎อมูลความคืบหน๎าแผนการกํอสร๎างสถานที่จอดรถใต๎ดิน และผลการศึกษา
เปรียบเทียบโครงการกํอสร๎างอาคารจอดรถใต๎ดินบริเวณท๎องสนามหลวง นาเรียน
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
การเบิกจํายงบประมาณ
สานักงานปลัดกระทรวง (นายทรงกลด สวํางวงศ์ ผูอ๎ านวยการสานักนโยบายและแผน)
ของกระทรวง กลุํมจังหวัด 1. มติคณะรัฐมนตรี และมาตรการเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณของ มท.
และจังหวัด
๑.1 มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เห็ นชอบมาตรการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการใช๎ จํ ายงบประมาณรายจํ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให๎
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สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ กาหนดเปูาหมายเบิกจํายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ดังนี้
1.๑.๑ ภาพรวม ไตรมาสที่ 1 กาหนดให๎เบิกจํายร๎อยละ 30 ไตรมาสที่ 2
กาหนดให๎เบิกจํายเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 22 รวมเปูาหมายเบิกจําย เป็นร๎อยละ 52
1.๑.๒ งบรายจํายประจา ไตรมาสที่ 1 กาหนดให๎เบิกจํายร๎อยละ 33 ไตรมาส
ที่ 2 กาหนดให๎เบิกจํายเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 22 รวมเปูาหมายเบิกจําย เป็นร๎อยละ 55
1.1.3 งบรายจํายลงทุน ไตรมาสที่ 1 กาหนดให๎เบิกจํายร๎อยละ 19 ไตรมาส
ที่ 2 กาหนดให๎เบิกจํายเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 22 รวมเปูาหมายเบิกจําย เป็นร๎อยละ 41
ทั้งนี้ ได๎กาหนดแนวทางการดาเนินการตามมาตรการไว๎ 2 ประเภท คือ
(1) รายจํายประจาที่เกี่ยวข๎องกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให๎เบิกจํายในไตรมาส
ที่ 1 ให๎มากที่สุด ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของวงเงินที่ได๎รับการจัดสรร (2) รายจําย
ลงทุน กรณีได๎รับจัดสรรปีเดียวจะต๎องกํอหนี้ผูกพันให๎แล๎วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ใน
รายการที่ ว งเงิ น ตํ อรายการไมํ เกิ น 2 ล๎ านบาท ให๎ เ บิ กจํ ายตามมาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ฯ ภายในไตรมาสที่ 1 สาหรับงบรายจํายลงทุนที่มีวงเงินตํอรายการ
เกิน 1,000 ล๎านบาท และมีรายจํายลงทุนผูกพันรายการใหมํจะต๎องกํอหนี้ผูกพันให๎
แล๎วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
1.๒ มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ เห็ นชอบแนวทาง
การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ ภายใต๎มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แนวทางในการปรับแผน คือ รายจํายลงทุนในทุกงบรายจํายที่มีวงเงินแตํละ
รายการไมํเกิน 1,000 ล๎านบาท ยกเว๎นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือต๎องจัดหา
จากตํ า งประเทศ ที่ ไ มํ ส ามารถกํ อ หนี้ ภ ายในวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2559 ให๎
สํวนราชการและรัฐวิสาหกิจ พิจารณาระงับการดาเนินการ และให๎นางบดังกลําวไป
ดาเนินรายการอื่นที่มีความจาเป็นเรํงดํวนกวํา แตํต๎องเสนอให๎รองนายกรัฐมนตรีที่
กากับ หรือรัฐมนตรีเจ๎าสังกัดพิจารณาให๎ความเห็นชอบ แล๎วเรํงรัดดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ๎างให๎แล๎วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
1.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทาง
การจัดทารํางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจําย พ.ศ. .... พร๎อมปฏิทินโอน
งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
1.3.1 รายการที่ น างบประมาณมาจั ด ท ารํ า งพระราชบั ญ ญั ติ โ อน
งบประมาณรายจําย พ.ศ. ... เป็นรายการในลั กษณะงบลงทุนในทุกงบรายจํายที่
ไมํสามารถลงนามจัดซื้อจัดจ๎างภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ไมํรวมงบกลาง
1.3.2 รายการที่ ไ มํ น างบประมาณมาจั ด ท ารํ า งพระราชบั ญ ญั ติ โ อน
งบประมาณรายจําย พ.ศ. ... ได๎แกํ
1) เป็นรายการในลักษณะรายจํายประจา และงบประมาณเหลือจําย
ของรายจํายลงทุน
2) เป็ นรายการในลั กษณะงบลงทุ นในทุกงบรายจํ ายที่ มี วงเงิ น
แตํละรายการเกินกวํา 1,000 ล๎านบาท
3) เป็ น รายการในลั ก ษณะงบลงทุ นที่ เ ป็ น งานดาเนิ น การเอง
คํากรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือรายการในงบลงทุนที่มีคุณลักษณะพิเศษ หรือต๎องจัดหาจาก
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ตํางประเทศ หรือรายการที่ ครม. ให๎ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาดาเนินการ
กระทรวงมหาดไทยมีรายการที่ได๎รับการยกเว๎นทั้งหมด 7 รายการ
เป็ นโครงการของกรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภั ย 1 รายการ โครงการของ
กรมที่ดิน 1 รายการ และโครงการของกรุงเทพมหานคร 5 รายการ
ภายหลัง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจําย พ.ศ. ... มีผลบังคับใช๎
หากหนํ ว ยงานใดที่ มี ความจ าเป็ นเรํ งดํ วนจะต๎ องด าเนิ นการให๎ แจ๎ งไปยั งส านั ก
งบประมาณเพื่ อรวบรวมข๎ อมู ลน าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารราชการแผํ นดิ น
เชิงยุ ทธศาสตร์ พิจารณากํอนที่จะนาเสนอ ครม. ให๎ ความเห็ นชอบในการดาเนิน
โครงการตํอไป
2. ผลการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ. 2560 (จากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560)
2.๑ ภาพรวมเปูาการเบิกจําย ร๎อยละ 52 ผลการเบิกจําย 53.98 เกินเปูาการเบิกจําย
ร๎อยละ 1.98
๒.๒ รายจํายประจาเปูาการเบิกจําย ร๎อยละ 55 ผลการเบิกจําย 59.64 เกิน
เปูาการเบิกจําย ร๎อยละ 4.64
๒.๓ รายจํายลงทุนเปูาการเบิกจําย ร๎อยละ 41 ผลการเบิกจําย 24.33 ต่ากวํา
เปูาการเบิกจําย ร๎อยละ 16.67
๓. ปัญหาและอุปสรรค
๓.1 โครงการขนาดใหญํจะต๎องมีการนาเรื่องสํงสานักงบประมาณพิจารณาให๎
ความเห็นชอบเรื่องราคา
๓.2 โครงการบางโครงการต๎องนาเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งและบาง
โครงการอยูํระหวํางการอุทธรณ์ เสนอเรื่องอุทธรณ์ไปยังสานักงบประมาณ
3.๓ โครงการบางโครงการที่อยูํในความรับผิดชอบของกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น มีการขออนุมัติเปลี่ยนพื้นที่ต๎องใช๎เวลาในการพิจารณาตอบกลับจากสานัก
งบประมาณ
การเรํงรัดเบิกจํายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยได๎จัดประชุมติดตาม
ทุกเดือน และให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงกาหนดเป็นประเด็นการตรวจราชการอีก
ทางหนึ่ ง ทั้งนี้ ภาพรวมการเบิกจํายงบประมาณของทุกกระทรวง ทบวง กรม ใน
24 กระทรวงหรือหนํ วยงานเทียบเทํา มท. มีผลการเบิกจํายเป็นล าดับที่ 5 โดย
กระทรวงแรงงานมีผลการเบิกจํายสูงสุด เบิกจํายงบประมาณ ร๎อยละ 92 ลาดับที่ 2
คือหนํวยงานของศาลเบิกจํายได๎ประมาณ ร๎อยละ 81 ลาดับที่ 3 กระทรวงการ
ตํางประเทศเบิกจํายได๎ ร๎อยละ 61 และลาดับที่ 4 กระทรวงการคลังเบิกจํายได๎
ร๎อยละ 55 (ข๎อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 จากข๎อมูลของกระทรวงการคลัง)
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวสิริมา วัฒโน ผู๎อานวยการสานักพัฒนา
และสํงเสริมการบริหารราชการจังหวัด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัด และกลุํมจังหวัดได๎รับการจัดสรรงบประมาณ
26,432.70 ล๎ านบาท ผลการเบิ กจํ าย ณ วั นที่ 24 มี นาคม 2560 ภาพรวม
เบิกจํายได๎ร๎อยละ 21.06 ซึ่งคาดวําเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 คือ 31 มีนาคม 2560
จะเบิกจํายได๎ประมาณ ร๎อยละ 25
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การบูรณาการฐานข๎อมูล
ภาครัฐเพื่อบริการ
ประชาชน

รายละเอียด
ผลการกํ อหนี้ ผู กพั น จากงบลงทุ น 19,875.04 ล๎ านบาท คาดวํ า ณ วั นที่
31 มีนาคม 2560 จะสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ ประมาณ 17,800 ล๎านบาทเศษ
ไมํสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ประมาณ 2,000 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 7.57 ของ
งบประมาณ และจะเข๎าสูํหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจําย ฯ เนื่องจาก
ไมํสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ ดังนี้
1) การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ครั้ง แล๎วไมํมีผู๎รับจ๎าง
หรือยังไมํได๎ผู๎รับจ๎าง
2) การโอนเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลตํอเปูาหมายที่เป็นสาระสาคัญ โดยต๎องขอทา
ความตกลงกับสานักงบประมาณซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่ทาให๎กลุํมจังหวัด และจังหวัด
ไมํสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ทัน เมื่อเปรียบเทียบวงเงินที่ถูกนากลับเข๎าสูํ พ.ร.บ. โอน
งบประมาณ ปี 2559 อยูํในวงเงินที่ใกล๎เคียงกัน
หลั กการปฏิบั ติเรื่ องการเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณ ได๎มีการแจ๎งแนวทาง
การปฏิ บั ติ ซั กซ๎ อมและมอบหมายให๎ ร องปลั ด กระทรวงมหาดไทยและผู๎ ต รวจ
กระทรวงมหาดไทยกาชับเรื่องนี้อีกทางหนึ่ง

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
มอบปลัดกระทรวงมหาดไทยเรํงดาเนินการให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด โดย
1. เรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณให๎เป็นไปตามเปูาหมาย
2. ฝากตรวจสอบการใช๎งบประมาณโครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืน
ให๎ กั บ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่ มเติ ม)
ให๎เหมาะสมคุ๎มคํา
ข๎อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
1. ให๎ ก รมเรํ ง รั ดการเบิ ก จํ า ย กรณ ลํ าช๎ าเนื่ อ งจากการประสานงานกั บ ส านั ก
งบประมาณให๎แจ๎งมายังกระทรวงมหาดไทยด๎วย
2. ฝากให๎ ผู๎ ตรวจราชการกรม กระทรวง เป็ นประเด็ น ในการตรวจติ ดตามงาน
ในพื้นที่ จังหวัด อาเภอ
3. มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง 4 ทําน เรํงรัดจังหวัดที่อยูํในความรับผิดชอบ
ดาเนินการเบิกจําย โดยเฉพาะจังหวัดที่มีผลการเบิกจํายต่าที่สุดด๎วย

ทุกหนํวยงาน/
สบจ.สป./
สนผ.สป.

กรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู๎อานวยการสานักบริหารการทะเบียน)
1. ความคืบหน๎าการบูรณาการฐานข๎อมูลประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
15 มีนาคม ๒๕๕๙ เปูาหมายปรับปรุงการให๎บริการโดยลดการใช๎ส าเนาเอกสาร
ในการติ ด ตํ อ ราชการ และเชื่ อ มโยงฐานข๎ อ มู ล ของทุ ก สํ ว นราชการ ปั จ จุ บั น
กรมการปกครองจัดทาบัตร Smart card ให๎กับประชาชนไปแล๎วทั้งสิ้น 58 ล๎านใบ
คิดเป็นร๎อยละ 99 ของจานวนประชาชนที่ต๎องมีบัตร Smart card และจัดหาเครื่อง
อํ า นบั ต รประจ าตั ว ประชาชนเอนกประสงค์ ทั้ ง สิ้ น 214,756 เครื่ อ ง ให๎ กั บ
หนํวยงานภาครัฐ 71 แหํงได๎แจกจํายเครื่องอํานบัตร ฯ ไปแล๎ว 46,960 เครื่อง
8 สํวนราชการ คาดวําจะแจกจํายทั้งหมดแล๎วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560
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ประเด็น

แผนและแนวทาง
การแก๎ไขปัญหา
ภัยแล๎ง

รายละเอียด
กรมการปกครองได๎พิจารณาคูํมือประชาชนตาม พ.ร.บ. อานวยความสะดวก
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พบวําในการติดตํอราชการของ
บุคคลธรรมดามีการใช๎เอกสารที่เกี่ยวข๎อง จานวน 20 ประเภท
2. การเชื่อมโยงฐานข๎อมูลประชาชน
2.1 สํ ว นราชการได๎ เ ปิ ด ให๎ มี ก ารทดสอบข๎ อ มู ล ผํ า นระบบแล๎ ว จ านวน
17 ฐานข๎อมูล
2.2 กรมการปกครองได๎ฝึกอบรมสํวนราชการ 41 หนํวยงาน แล๎วเสร็จเมื่อวันที่
29 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ยังไมํสามารถดาเนินการให๎บริการได๎ในทันที เนื่องจาก
ความพร๎อมของบุคลากรต๎องผํานการฝึกอบรม
3. การเสนอขอมติ ครม. เพื่อดาเนินการระยะตํอไป ดังนี้
3.1 กาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการของสํวนราชการให๎ชัดเจน เพื่อเสนอขอ
มติ ครม. อีกครั้ง เนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นการเห็นชอบ
ในหลักการโดยมิได๎กาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการของสํวนราชการไว๎
3.2 มอบหมายสํวนราชการจัดทารํางกฎหมายกลาง (ระเบียบสานักนายก ฯ วํา
ด๎วยการอานวยความสะดวกแกํประชาชนในการเรียกเอกสารหลักฐานในการติดตํอ
ราชการ)
3.3 มอบหมายให๎สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวง
ดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสั งคม และส านักงานรัฐ บาลอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) เป็ น เจ๎ า ภาพรํ ว มกั บ กระทรวงมหาดไทยในการขั บ เคลื่ อ นแนวทาง
การบูรณาการฐานข๎อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
ปรับวิธีการนาเสนอให๎สั้น กระชับ เข๎าใจงําย นาเรียน รมว.มท. กํอนนาเสนอ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ปค.

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย)
แผนและการเตรียมการแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง แบํงเป็น 2 สํวน คือ
1. ข๎อมูลสถานการณ์ภัยแล๎ง
ขณะนี้ มีการประกาศเป็ นเขตการให๎ ความชํวยเหลื อ ผู๎ ประสบภัยกรณีฉุ กเฉิ น
(ภัยแล๎ ง) 1 จั งหวัด คือจั งหวั ดสระแก๎ว และคาดวําจะประกาศเพิ่ม 22 จังหวั ด
(ข๎อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560)
ผลการสารวจข๎อมูลแหลํงน้าต๎นทุนสาหรับ การอุปโภคบริโภค และการเกษตร
ผํ านกลไกประชารั ฐรํ วมกั บกรมการปกครอง กรมสํ งเสริ มการปกครองท๎ องถิ่ น
กรมการพั ฒนาชุ มชน และกรมปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อคาดการณ์
การขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค ดังนี้
1.1 สรุปผลสารวจคาดการณ์การขาดแคลนน้า ในเดือนเมษายน 2560 คาดการณ์
วํ ามี พื้ นที่ ขาดแคลนน้ า ทั้ งหมด 53 จั งหวั ด จ านวนประมาณ 9,162 หมูํ บ๎ าน
คิดเป็ นร๎ อยละ 12 เป็ นข๎อมูล ให๎ผู๎ วําราชการจังหวัด นายอาเภอ ในการวางแผน
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รายงานความก๎าวหน๎าการ
พัฒนาการบริการของ
กรมทีด่ นิ

รายละเอียด
การชํวยเหลือเชิงพื้นที่ ขณะนี้แตํละจังหวัดสามารถดาเนินการ เชํน การเตรียมเรื่อง
การจัดการน้า การแจกจํายน้า การกาหนดจุดแจกจํายน้า การสูบน้าจากพื้นที่หนึ่งไป
ยังพื้นที่หนึ่ง เพื่อกักเก็บน้าไว๎ หรือแม๎กระทั่งการทาฝายชั่วคราว
1.2 การประเมินความเสี่ยงปัญหาเรื่องน้าสาหรับการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมทรั พยากรน้ า และ GISTDA ได๎ วิ เคราะห์ ประเมิ นความเสี่ ยงปั ญหา
การขาดแคลนน้า โดยเฉพาะนอกเขตชลประทานรวมทั้งหมด 34 จังหวัด 105 อาเภอ
ซึ่งมีทั้งพื้นที่ใกล๎วิกฤต 19 อาเภอ และพื้นที่ที่จะเฝูาระวัง 86 อาเภอ
1.3 การประเมินความเสี่ยงการเข๎าถึงน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการประปา
สํ วนภูมิภาค 234 สาขา พบวําอยูํในเขตชลประทาน 150 สาขา และนอกเขต
84 สาขา มีความเสี่ยง 3 ประการ ได๎แกํ เรื่องการลดแรงดันการจํายน้า การสลับ
เวลาจํายน้า ผลกระทบจากน้าเค็ม
2. แนวทางการแก๎ไขปัญหากรณีของน้าอุปโภคบริโภค
แนวทางการแก๎ปั ญหาน้าอุปโภคบริโภค โดยปกตินอกจากหนังสือสั่ งการให๎ มี
การเตรียมความพร๎อมในการรับมือสถานการณ์ตําง ๆ เชํน การเตรียมแผนสารอง
ฉุกเฉิ น การใช๎ แหลํ งน้ าใต๎ดิ น การสู บน้าเพื่ อกักเก็ บไว๎ ส าหรั บการผั นน้ าไปชํ วย
การอุปโภคบริโภค และการเกษตร การเตรียมเครื่องยนต์และรถบรรทุกน้าตําง ๆ
สาหรับสํงไปยังพื้นที่ที่มีปัญหาระบบผลิตน้าประปา การสารวจรถยนต์บรรทุกน้าของ
ท๎องถิ่ น หนํ วยงานทหาร กรมปู องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนํ วยงานที่
เกี่ยวข๎อง เตรียมพร๎อมในการที่จะแจกจํายน้าในกรณีที่มีปัญหา
จากข๎อมูล กชช. 2ค ซึ่งไมํมีระบบน้าประปาทั้งหมด 881 หมูํบ๎าน ขณะนี้ได๎
ดาเนิ นการแก๎ไขให๎ มีระบบประปาหมูํบ๎ านแล๎ ว 398 หมูํ บ๎าน ขยายเขตประปา
230 หมูํบ๎าน และชํวยเหลือโดยวิธีการอื่น 483 หมูํบ๎าน โดยองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจัดหาภาชนะเก็บน้ากลาง 292 หมูํบ๎าน สร๎างแหลํงเก็บน้าต๎นทุน สร๎างฝาย
100 หมูํบ๎าน และอีก 91 หมูํบ๎าน ดาเนินการจัดหาภาชนะเก็บน้ากลางประจา
หมูํบ๎านโดยใช๎งบประมาณจากโครงการเฉลิมพระเกียรติ “สายธารพระบารมี 70 ปี
ครองราชย์”

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
1. จัดทาข๎อมูลพื้นที่ใดบ๎างที่มีปัญหาด๎านน้าอุปโภคบริโภค และน้าเพื่อการเกษตร
รวมทั้งแนวทางการแก๎ไขปัญหา เพื่อเตรียมนาเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไป
2. การปูองกันอัคคีภัย ให๎ มท. สั่งการให๎มีมาตรการปูองกันในสถานที่ราชการ สถาน
ประกอบการ และบ๎านเรือนประชาชน
3. เตรียมนาเสนอคณะรั ฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไป ได๎แกํ การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ ง
การแก๎ไขปัญหาไฟปุาหมอกควัน การปูองกันอัคคีภัย

ปภ.

กรมที่ดิน (นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน)
1. ผลการดาเนินโครงการเรํงรัดงานรังวัดที่ดินของสานักงานที่ดินทั่วประเทศ (ข๎อมูล ณ
วันที่ 15 มีนาคม 2560) งานค๎างลดลงจากเริ่มโครงการ ทั้งสิ้น 42,113 เรื่อง งานยัง
ไมํถึงวันนัดรังวัด จานวน 115,285 เรื่อง สรุประยะเวลานัดรังวัดของสานักงานที่ดิน
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หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ทั่วประเทศ เฉลี่ย 75 วัน
ทั้งนี้ การดาเนิ นการนัดรังวัดเนื่องจากเป็นระยะฝนขาดชํวงเดือนมกราคม ถึง
มีนาคม 2560 จึ งมีผู๎ มาขอนัดรังวั ดเป็ นจานวนมากขึ้น สํ งผลกระทบตํอจ านวน
ปริมาณงานคงเหลือ
2. ผลการดาเนิ นการตามแนวทางเพื่อนชํวยเพื่อน (ข๎อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม
2560) รวมผลการดาเนินการ จานวน 528 เรื่อง
2.1 จับคูํระหวํางจังหวัด 4 คูํ รวม 140 เรื่อง ดังนี้
2.1.1 จังหวัดนนทบุรี ชํวยเหลือ จังหวัดปัตตานี 52 เรื่อง
2.1.2 จังหวัดนนทบุรี ชํวยเหลือ จังหวัดลพบุรี
25 เรื่อง
2.1.3 จังหวัดปทุมธานี ชํวยเหลือ จังหวัดนราธิวาส 33 เรื่อง
2.1.4 จังหวัดสมุทรปราการ ชํวยเหลือ จังหวัดยะลา 30 เรื่อง
2.2 บริหารจัดการภายในจังหวัด 4 จังหวัด รวม 388 เรื่อง ดังนี้
2.2.1 จังหวัดนครพนม
8 สานักงานที่ดิน 50 เรื่อง
2.2.2 จังหวัดนครสวรรค์ 10 สานักงานที่ดิน 125 เรื่อง
2.2.3 จังหวัดนครราชสีมา 18 สานักงานที่ดิน 135 เรื่อง
2.2.4 จังหวัดชลบุรี
6 สานักงานที่ดิน 78 เรื่อง
3. การนัดรังวัดเป็นกลุํม กรมที่ดินได๎จัดทาโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานการนัด
รั งวั ด เป็ นกลุํ ม และอยูํ ระหวํ างอบรมวิ ธี การใช๎ งานให๎ กั บเจ๎ าหน๎ าที่ ที่ ดิ น โดยมี
หลักการคือทาการนัดรังวัดแปลงที่ดินที่อยูํในระวางเดียวกัน หรือคาบเกี่ยวระวางใน
วันเดี ยวกั น โดยโปรแกรมจะแจ๎ งวํ ามี ค าร๎ องขอนั ดรั งวั ดขึ้ น ในระบบ ซึ่ งชํ างคน
เดี ยวกั นสามารถด าเนิ นการรั งวัดระวางใกล๎ เคี ยง หรื อคาบเกี่ ยวระวางได๎ ในวั น
เดียวกัน
ผลการเริ่มดาเนินการในจังหวัดนนทบุรี สามารถลดระยะเวลาดาเนินการนัดรังวัด
จาก 90 วัน เหลือ 40 วัน และอยูํในระหวํางเรํงรัดการใช๎โปรแกรมในเขตจังหวัด
ภาคอีสานซึ่งมีเรื่องขอนัดรังวัดเป็นจานวนมาก
ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
เตรียมจัดทาข๎อมูลเพื่อรายงานความคืบหน๎าการพัฒนาการบริการของกรมที่ดิน
ให๎คณะรัฐมนตรีรับทราบ (ในอีก 2 เดือน)

ทด.

การบูรณาการการระงับข๎อ กรมที่ดิน (นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน)
พิพาทแนวเขตทีด่ ินรํวมกับ
แนวทางการบูรณาการการระงับข๎อพิพาทแนวเขตที่ดินโดยมีหลักการนาบทบาท
คณะกรรมการหมูบํ ๎าน
คณะกรรมการหมูํบ๎านในการดาเนินการตามข๎อบังคับกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
ปฏิบัติงานประนีประนอมข๎อพิพาทของคณะกรรมการหมูํบ๎าน พ.ศ. 2530 เข๎ามี
สํวนรํวมการระงับพิพาทการรังวัดออกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทาประโยชน์เป็น
การเฉพาะราย การรั งวัดสอบเขต แบํงแยก รวมโฉนด เพื่ อเพิ่ มชํองทางให๎ คูํ กรณี
พิ จ ารณาวํ าจะด าเนิ น การระงั บข๎ อพิ พาทโดยคณะกรรมการหมูํ บ๎ าน หรื อตาม
ประมวลกฎหมายที่ ดิน โดยประชาชนผู๎ มาใช๎บริ การสามารถแจ๎งความประสงค์
ประนีประนอมข๎อพิพาทโดยคณะกรรมการหมูํบ๎าน เพื่อให๎ได๎ข๎อตกลงข๎อพิพาทแนว
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ความคืบหน๎า
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากตามนโยบาย
รัฐบาล

รายละเอียด
เขตที่ดิน และดาเนินการตามกระบวนการรังวัดที่ดินตํอไป
ทั้งนี้แนวทางอยูํระหวํางศึกษา ยกรํางแนวทางปฏิบัติ จึงขอรับข๎อสังเกต และ
นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นแนวทางดาเนินการตํอไป

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
กาชับท๎องที่ ท๎องถิ่น ในการดาเนินการระงับข๎อพิพ าทการตรวจสอบแนวเขต
ที่ดินของคณะกรรมการหมูํบ๎านไมํให๎ใช๎อานาจทางมิชอบ

ทด./ ปค.

กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
1. ความคืบหน๎าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล
กรมการพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงภารกิจกับแนวคิด Thailand 4.0 เรื่องการพัฒนา
ที่สมดุล 2 ประเด็น คือเศรษฐกิจมหภาคเน๎นการสํงออกตํางประเทศ และเศรษฐกิจ
ฐานรากเน๎นชนบท สร๎างการเจริญเติบโตภายใน
1.1 วาระกรมการพัฒนาชุมชนปี 2560 (CDD Agenda 2017) ประกอบด๎วย
8 เรื่องสาคัญ ได๎แกํ
ปัจจัยขับเคลื่อน (Drive) 3 เรื่อง คือ การสร๎างสัมมาชีพ โครงการหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ปัจจัยสนับสนุน (Enable) 5 เรื่อง คือ ธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากร/ผู๎นา
ชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) / การจัดการความรู๎ (KM) การทางาน
แบบมีสํวนรํวม และกองทุนหนุนเสริมอาชีพ
1.2 หลักคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ น๎อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ เริ่มต๎นจากการสร๎างอาชีพให๎ประชาชน
และเมื่ อประชาชนมีรายได๎ มีแรงจูงใจกํ อให๎ เกิ ดความรํวมมื อ การมีสํ วนรํ วมของ
ประชาชน สํงผลให๎ชุมชนเข๎มแข็ง และนาไปสูํเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
2.ความคืบหน๎าการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560
2.1 การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรมการพัฒนาชุมชนได๎ รั บ
จัดสรรงบประมาณ 1,914.6514 ล๎านบาท รํวมกับ 7 กระทรวง 3 รั ฐวิสาหกิจ
4 กองทุน รวม 30 หนํวยงาน โดยมี 4 แนวทางดาเนินการ ได๎แกํ การสร๎างสัมมาชีพ
ชุ มชน การสร๎ า งโอกาสเข๎ าถึ งแหลํ งทุ น /ทุ นธรรมาภิ บ าล การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ และการสํงเสริมชํองทางการตลาด
รวม 38 โครงการ อยูํระหวํางดาเนินการ 36 โครงการ ดาเนินการเสร็จ
ตามแผน 2 โครงการ
2.2 การดาเนินการสํงเสริมสัมมาชีพ โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)
2.2.1 สัมมาชีพ (การประกอบอาชีพ) งบประมาณ 949,200,000 บาท
เปูาหมายดาเนินการ 23,589 หมูํบ๎าน 471,780 ครัวเรือน ผํานกระบวนการ
ชาวบ๎านสอนชาวบ๎าน ดังนี้
1) ค๎นหาปราชญ์ชุมชน และอบรมเป็นวิทยากรกระบวนการ
23,589 คน ดาเนินการเสร็จแล๎ว (เดือนพฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560)
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รายละเอียด
2) เพิ่มผู๎ชํวยปราชญ์ชุมชนหมูํบ๎านละ 4 คน รวม 117,945 คน
ดาเนินการเสร็จแล๎ว (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
3) ประชาชนสมั ครใจเรี ยนรู๎ ฝึ กปฏิ บั ติ จริ งกั บปราชญ์ ชุ มชน
471,780 ครัวเรือน ดาเนินการภายในเดือนมีนาคม 2560
4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตครัวเรือนละ 800 บาท ดาเนินการ
ภายในเดือนเมษายน 2560
5) รวมกลุํมอาชีพได๎ 2,360 กลุํม ดาเนินการภายในเดือนมิถุนายน
2560
6) สํงเสริมตํอยอดครบวงจร ดาเนินการภายในเดือนกันยายน 2560
2.2.2 โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งบประมาณ
780,566,700 บาท มีเปูาหมายสร๎างรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 18 จาก 125,208
ล๎านบาท เป็น 147,000 ล๎านบาท ในปี 2560 โดยปัจจุบันมีรายได๎
72,995,861,427 บาท คิดเป็นร๎อยละ 49.41 ดังนี้
1) ขยายฐานผู๎ประกอบการเชิงรุก เปิดลงทะเบียนสมาชิก จาก
เดิม 40,694 กลุํม 83,538 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็น 44,579 กลุํม 91,705
ผลิตภัณฑ์
2) การพัฒนา Supply chain เชื่อมตลาดโดยสร๎าง OTOP Trader
ได๎จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดแล๎ว 41 จังหวัด
3) การขยายฐานเครือขํายรํวมขับเคลื่อนเพิ่มเติม กรมการพัฒนา
ชุมชน ลงนามในข๎อตกลงรํวมกัน (MOU) 34 หนํวยงาน เชํน Tesco Lotus,
Makro, Bangkok Airway, CP, การบินไทย, ไทยพาวิเลียน, ไทยเบฟเวอเรจ, สถาบัน
อาหาร, พอช., SET ฯลฯ
4) การจัดกลุํมผู๎ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ได๎แมํนยาขึ้น มีผลการดาเนินงาน ได๎แกํ ศิลปิน OTOP 100 ราย Cluster กระเป๋า
42 กลุํม OTOP ขึ้นเครื่อง 375 ผลิตภัณฑ์ Cluster อาหาร 2,055 ราย
5) สร๎างกลุํมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได๎แกํ OTOP Premium
OTOP Classic OTOP Standard และ OTOP Rising Star
6) เพิ่มชํองทางการตลาด ได๎แกํ ร๎านประชารัฐ สุขใจ Shop
148 แหํง OTOP งานใหญํประจาปี 3 ครั้ง OTOP to the town 10 แหํง OTOP
TO the Factory 20 ครั้ง OTOP ภูมิภาค 5 แหํง OTOP สองแผํนดิน 28 จังหวัด
30 ครั้ง ตลาดนัดไทยชํวยไทย 2,155 แหํง
7) การเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวชุมชน ได๎แกํ OTOP รสไทยแท๎
ในหมูํบ๎าน 8 หมูํบ๎าน หมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว 111 แหํง
2.2.3 ขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) งบประมาณ 11,000,000 บาท
มีเปูาหมายเพิ่ม SME เป็น 700 ราย ดังนี้
1) ลงทะเบียน OTOP กลุํม SME (ทุนจดทะเบียนไมํเกิน
10 ล๎านบาท) เดิมมี 614 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 652 ราย
2) กลุํม SME เป็นตัวแบบในการพัฒนา OTOP กลุํมอื่น ๆ ในด๎าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดวางสินค๎า การบริหารจัดการ 652 ราย
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3) เข๎าสูํระบบภาษีของรัฐบาล 652 ราย
4) รํ ว มงานจั ดแสดงสิ น ค๎ า ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน 3 งาน
ภายในเดือนสิงหาคม 2560
2.2.4 การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) งบประมาณ 5,222,3000 บาท
โดยมีเปูาหมายสร๎างรายได๎ให๎ชุมชนประชาชนมีความสุข ดังนี้
1) คณะทางาน E3 สร๎างความเข๎าใจกับ คสป. และทุกจังหวัด
ดาเนินการเสร็จแล๎ว (เดือนตุลาคม 2559)
2) จัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
ประเทศไทย และจังหวัด จานวน 1 + 76 แหํง ดาเนินการเสร็จแล๎ว (เดือนพฤศจิกายน
2559)
3) ระดมหุ๎ นในการจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีฯ จังหวัด
และสํ ว นกลาง จ านวนหุ๎ น รวม 271,592,750 บาท (ข๎ อ มู ล เดื อ นมกราคม
2560)
4) ขับเคลื่อนงานในลักษณะชุมชนลงมือทา เอกชนขับเคลื่อน
รัฐ บาลสนับสนุน จ านวน 1,692 กลุํมเปูาหมาย มีรายได๎ 320,051,417 บาท
(ข๎อมูลเดือนมีนาคม 2560)
5) บริ ษั ท ฯ และ คสป. คั ดเลื อกกลุํ มเปู าหมายที่มี ความพร๎ อม
มากกวํา 2,000 กลุํม ภายในเดือนกันยายน 2560
6) ประเมินผลและขยายผลการดาเนินงาน เพื่อปักหมุดความสาเร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2560
3. ผลลัพธ์ที่คาดวําจะเกิดขึ้นใน กันยายน 2560
3.1. งบประมาณที่ใช๎ดาเนินการ รวม 4,889.7511 ล๎านบาท โดยแยก
ประเภทงบประมาณตามแผนดาเนินการ ดังนี้
3.1.1 แผนงานบูรณาการ 3,143.7761 ล๎านบาท
3.1.2 สัมมาชีพ 949.1860 ล๎านบาท
3.1.3 OTOP 780.5667 ล๎านบาท
3.1.4 SME 11 ล๎านบาท
3.1.5 SE 5.2223 ล๎านบาท
3.2 สร๎างรายได๎กระตุ๎นเศรษฐกิจ รวม 155,954.2528 ล๎านบาท โดยแยก
ตามแผนดาเนินการ ดังนี้
3.2.1 แผนงานบูรณาการ 6,278.5522 ล๎านบาท
3.2.2 สัมมาชีพ 1,887.1200 ล๎านบาท
3.2.3 OTOP 146,994.1670 ล๎านบาท
3.2.4 SME 43 ล๎านบาท
3.2.5 SE 751.4136 ล๎านบาท
3.3 ผู๎ได๎รับประโยชน์ รวม 14,530,830 คน โดยแยกตามแผนดาเนินการ
ดังนี้
3.3.1 แผนงานบูรณาการ 9,257,715 คน
3.3.2 สัมมาชีพ 1,769,175 คน
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3.3.3 OTOP 3,256,179 คน
3.3.4 SME 76,761 คน
3.3.5 SE 171,000 คน
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ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
1. การบริ หารจั ดการกองทุ น ให๎ กระทรวงมหาดไทยบู รณาการ บริหารจัดการ
กองทุนของรัฐ และที่ประชาชนจัดตั้งเอง ให๎สามารถสร๎างอาชีพรายได๎ให๎ชุมชน โดย
วางกฎเกณฑ์การใช๎เงินให๎เป็นรูปธรรม
2. ผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
2.1 จัดประเภทกลุํมผลิตภัณฑ์ OTOP และพื้นที่ให๎ชัดเจน
2.2 เรํงรัดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (ต๎องการคุณภาพมากกวําดาว)
3. ติดตามความคืบหน๎าในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํการปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต
เรื่องอืน่ ๆ

พช.
พช.

พช./
สนผ.สป.

ข๎อสัง่ การของรัฐมนตรีวาํ การกระทรวงมหาดไทย
1. การลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติของนายกรัฐมนตรี ให๎กระทรวงมหาดไทย
สตร.สป./
และผู๎วําราชการจังหวัดเป็นสื่ อกลางในการสนับสนุน กระตุ๎นการปฏิบัติงานของ
ทุกจังหวัด
กระทรวง ทบวง กรม ที่อยูํในพื้นที่ตามที่นายกรัฐมนตรีได๎มีข๎อสั่งการ
2. การดาเนินการกิจการฮัจย์ เรํงรัดการเจรจาหารือเรื่องการเดินทางไปประกอบพิธี
ปค.
3. การบริหารจัดการขยะ เรํงรัดดาเนินการแก๎ไขกฎหมายหลัก/กฎหมายรอง และ
สถ./
เตรียมจัดประชุมชี้แจง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให๎รู๎กรอบในการ จังหวัดที่เกี่ยวข๎อง
ดาเนินงาน รวมถึงแนวทางจัดการโรงกาจัดขยะที่อยูํในจังหวัดให๎ดาเนินการได๎
4. โรงไฟฟูา กาชับผู๎วําราชการจังหวัดให๎การสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจาเป็นต๎องมี
สนผ.สป./
โรงไฟฟูา
จังหวัดที่เกี่ยวข๎อง
5. ศูนย์ดารงธรรม สรุปปัญหา/เรื่องที่ไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ เป็นเรื่องอะไร
สตร.สป.
จะแก๎ไขอยํางไร
6. ผังเมือง สรุปการประกาศผังเมือง ผังเมืองรวมจังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
ยผ./สบจ.สป.
รายงานความคืบหน๎าให๎คณะรัฐมนตรีทราบ ในกลางเดือนเมษายน 2560
7. ป.ย.ป. รายงานความคืบหน๎าการดาเนินงาน ในการประชุมหารือข๎อราชการของ
สนผ.สป./
กระทรวงมหาดไทยในครั้งตํอไป
สดร.สป.
8. Doing Business – World Bank ให๎รวบรวมข๎อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่ กพร.สป./กฟน./
เกี่ยวข๎องกับตัวชี้วัดความยากงํายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก เชํน การขอ
ทด./กทม.
อนุญาตกํอสร๎าง การจดทะเบียนทรัพย์สิน และการขอใช๎ไฟฟูา เป็นต๎น เพื่อเตรียม
เป็นข๎อมูลนาเรียนคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี ภายในต๎นเดือนเมษายน 2560
9. การฟื้นฟู ให๎ความชํวยเหลื อผู๎ประสบอุทกภัยภาคใต๎ รายงานความคืบหน๎าการ
ปภ.
ดาเนินการวําแล๎วเสร็จเมื่อไร และนาเรียนรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
10. การเตรียมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน (Public Hearing) รําง พ.ร.บ. ที่อยูํ ทุกหนํวยงาน
ระหวํางนาเสนอการพิจารณา เชํน พ.ร.บ. การพนัน, พ.ร.บ. การผังเมือง, พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร, พ.ร.บ. การทะเบียน, พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร เป็นต๎น
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11. ประเด็นติดตามเพื่อนาเข๎าประชุมหารือข๎อราชการในครั้งตํอไป ความคืบหน๎าใน
การกํอสร๎างรัฐสภา การกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าเจ๎าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย
12. การแก๎ไขปัญหาผักตบชวา เรํงรัดการตั้งกลุํมอนุรักษ์แมํน้าในพื้นที่ และหารือ
รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อกาหนดการ Kick-off (เก็บยํอย)
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กทม./ยผ.
ยผ./ปค./สถ.

สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข๎อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 11.40 น.
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