สรุปการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
***********************
เปดประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุม โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผูบริหารสวนราชการกรมและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมทั้งหัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของเขารวมประชุม โดยสาระสําคัญของการประชุมในวันนี้ มีประเด็นหารือขอราชการในเรื่องที่
สําคัญที่เกี่ยวของกับ กฟน. และเรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ ดังนี้
๑. การจัดเตรียมความพรอมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายสมคิ ด จั น ทมฤก ผู ช ว ยปลั ด กระทรวงมหาดไทย รายงานสรุ ป ความคื บ หน า
การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดยภาพรวมการจัดสรางพระเมรุมาศและสิ่งประกอบ สามารถดําเนินการไดเกินเปาหมาย ที่
กําหนดคิดเปนรอยละ ๔๐ ในสวนของการจายไฟฟาเปนไปดวยความเรียบรอย ตามที่การไฟฟานครหลวง
ไดรายงานใหที่ประชุมฯ ทราบแลว ในการประชุมฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
สําหรับการกอสรางซุมถวายดอกไมจันทร (ในสวนกลาง) ของ กทม. มีประเด็นขอสั่งการ
เพิ่มเติมให กฟน. สนับสนุนเพิ่มเติมใน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) สนั บ สนุ น ด า นไฟฟ า บริ เวณซุ ม ถวายดอกไม จั น ทร จํ า นวน ๑๐๑ จุ ด ตามที่ กทม.
ไดกําหนดไวแลว ประกอบดวย ซุมขนาดใหญในบริเวณพื้นที่โดยรอบมณฑลพิธีทอง
สนามหลวง จํานวน ๑๒ จุด ซุมขนาดกลางบริเวณฝงธนบุรี ถนนราชดําเนินและถนน
หลานหลวง จํานวน ๒๓ จุด และบริเวณวัดในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน ๖๒ แหง
๒) สนับสนุนดานไฟฟาในบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)
เพื่อเปนจุดบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ทั้งนี้ รายละเอียดของการดําเนินงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยขอใหประสานงาน
รวมกันระหวางการไฟฟานครหลวง กรุงเทพมหานคร และคณะทํางานที่เกี่ยวของของกระทรวงมหาดไทย
โดยใหพิจารณาถึงความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย รวมทั้งให กฟน. พิจารณาสนับสนุนคา
กระแสไฟฟาดวย เพื่อเปนการถวายความจงรักภักดี และใหนําผลการหารือมาแจงใหที่ประชุมทราบในการ
ประชุมครั้งตอไป
๒. การจั ด งานสงกรานต ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย
ไดเ นน ย้ําเรื่อ งการดู แลรั กษาความปลอดภั ย โดยขอใหเจา หนา ที่ข องรัฐ โดยเฉพาะเจ าหนาที่ เทศกิ จ
จะตองชวยกันตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังในพื้นที่ เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับประชาชน

-๒๓. การจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งจะมีขึ้นระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
๒๕๖๐ รวม ๓ เดือน โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไดขอความรวมมือสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีงานบริการประชาชน ขอใหพิจารณาเสนอกิจกรรมเขามาได โดยประสาน
มาที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ กําหนดการจัดงานจะเริ่มตั้งแตวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และสิ้นสุด
ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔. การเตรียมความพรอมลดอุบัติเหตุชวงสงกรานต รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยได
สั่งการใหทุกหนวยงานพิจารณาการจัดกิจกรรมชวงสงกรานต เนื่องจากชวงนี้อยูในชวงถวายความอาลัย
จึงไมควรจัดงานรื่นเริง รวมทั้งใหทุกหนวงานปรับเพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบยานพาหนะที่เขาออกบริเวณหนวยงานและขอความรวมมือใหหนวยงานใชสื่อตางๆ ที่มี ในการชวยประชาสัมพันธรณรงค
ปองกันเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุใหชวยวันสงกรานตดวย
สํ า หรั บ ประเด็ น หารื อ ข อ ราชการในเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ สํ า คั ญ อาทิ การจั ด ระเบี ย บพื้ น ที่ ข อง
กรุงเทพมหานคร ความคืบหนาโครงการสรางเขื่อนคลองลาดพราว การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร า งความสามั ค คี ป รองดองในส ว นภู มิ ภ าค ฯลฯ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยไดมีขอสั่งการเนนย้ําใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามแผนและ
เปาหมายทีก่ ําหนด ซึ่งจะไดมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานในการประชุมครั้งตอไป
ปดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.
***********************

กองสารสนเทศดานบริหาร ฝายแผนกลยุทธ
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ข้อสั่งการรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด
การประชุมหารือข้อราชการก่อนที่จะถึงวั นหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เป็ นการประชุ มติ ดตามงานของกระทรวงมหาดไทย งานในช่ วงเวลาที่ ผ่ านมามี
ความคืบหน้าทั้งงานในหน้าที่ (Function) งานสาคัญตามนโยบาย (Agenda) และ
งานพื้นที่ (Area) รวมทั้งการดาเนินงานในส่วนของรัฐวิสาหกิจ ก็มีความคืบหน้าใน
ทุกเรื่องและดาเนินไปในทิศทางที่ดี

สรุ ป ข่ า วสารส าคั 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.)

ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ของกระทรวงมหาดไทย
(นายวิ บู ล ย์ รั ต นาภรณ์ ว งศ์ รองผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ดปราจี นบุ รี ช่ ว ยราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน

1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 ความคืบหน้าการร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ และการเลือกตัง้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงเนื้อหาของร่าง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ฉบับใหม่
ว่า ป.ป.ช. สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นดาเนินการไต่สวนคดีได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ล่าช้าของการไต่สวนเนื่องจาก มีเรื่องราวจานวนมาก ส่วนการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ยังไม่สามารถทาได้ทันที เพราะต้องรอให้ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงแก้ไข
กฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ
1.2 การเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์
การประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ 3 เมษายน 2560
พล.อ.ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รอง นรม./รมว.กห./ผอ.ศมบ. ในฐานะประธาน
การประชุม ได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1) ช่ ว งนี้ อยู่ ในช่ ว งถวายความอาลั ยแด่ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงไม่ควรจัดงานรื่นเริงขนาดใหญ่ และขอให้กระทรวงมหาดไทย
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาความเหมาะสมในการจัดงาน
2) ให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัย ปรับ
เพิ่ ม มาตรการด้ า นการข่ า ว โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ พิ่ ม การสั ง เกตบุ ค คล สถานที่
และยานพาหนะ ให้ มี ค วามตื่ น ตั ว ในการเฝู า ระวั ง เรื่ อ งการก่ อ วิ น าศกรรม
และเฝูาระวังปูองกันเหตุตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
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ประเด็น

รายละเอียด
3) พื้ น ที่ จั ด งานที่ มี ป ระชาชนจ านวนมาก ให้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการ
บูรณาการกาลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันทุกฝุาย จัดทาแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมการปฏิบัติ
อย่ างจริ งจัง ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีกิจกรรมรื่ นเริงในเวลากลางคืน ให้ จังหวัด กากับดูแล
อย่าให้เกิดอุบัติเหตุจนเกิดการสูญเสีย
4) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตารวจทางหลวง ให้ตารวจทางหลวง
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนที่นอกเหนือจากที่ตารวจทางหลวงรับผิดชอบ ให้กระทรวง
มหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดอุบัติเหตุและ
การสูญเสียในพื้นที่
5) ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี สื่ อ ของตนเอง ประชาสั ม พั น ธ์ ทุ ก ช่ อ งทาง
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันอุบัติเหตุและเหตุร้ายต่าง ๆ
ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ แจ้ งให้ จั งหวั ดด าเนิ นการตามข้ อสั่ งการ
ข้างต้นแล้ว
2. ด้านการต่างประเทศ
2.1 ดัชนีความเสี่ยงทางการเมืองของไทย
ธนาคารโลกได้จัดทารายงานดัชนีความเสี่ยงทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ
โดยระบุว่า ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา คุณภาพของระบบราชการไทยลดลงจากช่วงปี
2523 – 2542 กว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ ได้แนะนาว่า หากไทยต้องการกลับมาเป็น
ผู้นาอีกครั้ง ให้เร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
บริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอย่างยั่ งยืน และปฏิรู ประบบ
ราชการ
๒.2 รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations
Human Rights Council (UNHRC) เผยแพร่รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของไทย โดยมีข้อกังวลในประเด็นหลั ก ได้แก่ 1) การใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 44
2) คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ไม่ มี ประสิ ทธิ ภ าพและไม่ เป็ นอิ ส ระ
3) การยังมีโทษประหารชีวิต 4) การซ้อมทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหาย
5) การค้ามนุษย์ และ 6) กฎหมายอาญา มาตรา 112 และคดีพลเรือนในศาลทหาร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
จากการประชุมของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบหมาย
กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลถนนสายรองที่ใช้สัญจรในตาบล หมู่บ้าน ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการเพิ่ม 3 มาตรการ ดังนี้
1) ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้มากขึ้นบนถนนสายรอง
2) ให้ กานั น ผู้ ใหญ่บ้าน ร่วมกับปลั ดอาเภอประจาตาบล สร้างการรับรู้เรื่อง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก่อเหตุ เช่น การยิงปืนขึ้นฟูา เป็นต้น
3) ขอความร่วมมือสถานีวิทยุชุมชนประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดเสียงจากสถานี
วิทยุแห่งประเทศไทย รายงานสภาพจราจรตลอดเวลา
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ขอบคุณเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ซึง่ ได้มีการเปิดศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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2. ความปลอดภัยด้านความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หากได้มีการสั่งการ
แล้วให้ดาเนินการรวมอยู่ในศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
3. กาชับให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในถนนสายรอง
รวมถึงทางน้า
4. เตรี ยมพร้ อมรองรั บการเลื อกตั้ งระดั บท้ องถิ่ น ให้ สามารถดาเนินการได้ตาม
กาหนดภายหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งของ อปท. แล้ว

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ความคืบหน้าการเตรียมการ ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
จัดงานพระราชพิธีถวายพระ
๑. แผนการดาเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในภาพรวม
พระบาทสมเด็จ
๑.๑ ด้านการจั ดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
อดุลยเดช ในส่วนของ มท.
1.1.๑ การจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ
โดยกรมศิลปากร ในภาพรวมมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ ๔๐ และเกินกว่าแผนที่
กาหนดไว้ร้อยละ ๑๐
1.1.๒ การดูแลต้นมะขาม โดยกรุงเทพมหานครเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
1.1.๓ การจ่ ายไฟฟูาบริเวณพระบรมมหาราชวัง และมณฑลพิ ธีท้อง
สนามหลวง โดยการไฟฟูานครหลวงเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
๑.๒ ด้านพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
1.2.๑ ส่วนกลาง โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝุายรับรองและบริการ
งานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพ ฯ เมื่ อวั นที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
ได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยดาเนินการเพิ่มเติมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ
รายงานแผนให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้
๑) การสนับสนุนการติดตั้งไฟฟูาและจ่ายกระแสไฟฟูาในจุดที่มี
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง (กฟน.)
๒) การสนับสนุนไฟฟูา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ (กฟน.) เพื่อเป็นศูนย์กลางอานวยความสะดวกงานพระราชพิธี ฯ
1.2.๒ ส่ วนภูมิภาค โดยมีความคืบหน้าการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะได้รายงาน ในลาดับถัดไป ประกอบด้วย การจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
การจัดทาดอกไม้จันทน์ และการปลูกดอกดาวเรือง
2. ความคื บหน้ าการด าเนิ นการด้ านพิ ธี การงานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพ ฯ ในส่วนภูมิภาค
2.๑ การจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
คณะอนุกรรมการฝุายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธาน
การประชุม ฯ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค
ให้ยึดหลัก “ความพอเพียง” โดยมี ๒ แนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

หน้า 3

ปภ./ปค.
ปค.
สถ.

ประเด็น

รายละเอียด
2.๑.๑ ใช้ ภ าพพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ๘๗๘ องค์ ที่ ม อบหมายให้
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดทา (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา)
2.๑.๒ กรณีจังหวัดมีความพร้อมหรือมีศักยภาพ ให้พิจารณาจัดสร้าง
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดตามความเหมาะสมของสถานที่ ขณะนี้กรมศิลปากร
ได้ดาเนินการออกแบบซุ้มเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทั้งนีก้ ระทรวงมหาดไทยจะได้ซักซ้อมความพร้อมของจังหวัดอีกครั้ง
2.๒ การจัดทาดอกไม้จันทน์
2.๒.๑ กรมการพัฒนาชุมชนกาลังดาเนินการออกแบบดอกไม้จันทน์
ตัวแทนของจังหวัด และอาเภอ ทั้ง ๘๗๘ ช่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑๐ แบบ
โดยจะได้เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารต่อไป
2.๒.๒ กรมการพัฒ นาชุมชน กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
กรมการปกครองได้ป ระชุม หารือ ร่ว มกั น โดยจะด าเนิน การเชิญ ชวนจิ ตอาสา
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนในพื้ น ที่ ร่ ว มจั ด ท าดอกไม้ จั น ทน์ ส าหรั บ
ประชาชนในจังหวัด อาเภอในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพื่อซักซ้อมความพร้อมทั้งหมดอีกครั้งในปลาย
เดือนเมษายน ๒๕๖๐
กรุงเทพมหานคร (นางลักษณา โรจน์ธารง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง)
ความคืบหน้าการดาเนินการด้านพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
ในส่วนกลาง
๑. การจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
๑.๑ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จานวน 101 ซุ้ม ประกอบด้วย
๑) ซุ้มขนาดใหญ่ จานวน 16 ซุ้ม
๒) ซุ้มขนาดกลาง จานวน 23 ซุ้ม
๓) ซุ้มสาหรับวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ 50 เขตใน 62 วัด จานวน ๖๒ ซุม้
๑.๒ รู ป แบบตั ว อย่ า งซุ้ ม ถวายดอกไม้ จั น ทน์ ด าเนิ น การออกแบบโดย
กรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่เพื่อวางผังและกาหนดจุด
ก่อสร้างซุ้มรั บดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ เช่น บริเวณพื้นที่ว่างข้างสานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล (เดิม) ถนนราชดาเนินกลาง บริเวณลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์
รัชกาลที่ ๑ สะพานพระพุทธยอดฟูา เป็นต้น และซุ้มรับดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง
เช่น บริเวณหน้าหอสมุดเมือง บริเวณหน้าร้านติดมัน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนน
ราชดาเนินกลาง บริเวณหน้าวัดปรินายกวรวิหาร ถนนราชดาเนินนอก บริเวณสวน
สันติชัยปราการ เป็นต้น
๑.๓ กาหนดสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จานวน 101 ซุ้มประกอบด้วย
1.3.๑ ซุ้มขนาดใหญ่ พื้นที่ใกล้เคียงท้องสนามหลวง จานวน 12 ซุ้ม
ได้แก่ (1) ข้างสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เดิม) ๒ ซุ้ม (๒) สวนสันติชัยปราการ
(๓) ฐานทัพเรือกรุ งเทพ (๔) โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์ (๕) เชิงสะพาน
พระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) (๖) ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๑ สะพานพุทธ
ยอดฟูา (๗) ลานเซ็นทรัลเวิลด์ (๘) กองบัญชาการกองทัพบก (๙) หน้าลานสนาม
ศุภชลาศัย (๑๐) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และ (๑๑) วัดบวรนิเวศวิหาร
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1.3.2 ซุ้มขนาดใหญ่ ตามมุมเมืองต่าง ๆ จานวน 4 ซุ้ม ได้แก่ (1) หน้า
อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก (เขตบางกะปิ) (2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย ญี่ปุน) (เขตดินแดง) (3) ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (เขตทุ่งครุ) และ (4) สวนหลวง
ร. 9 (เขตประเวศ)
1.3.3 ซุ้มขนาดกลาง จานวน 23 ซุ้ม ได้แก่ (๑) ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
(เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงแยกอรุณอัมรินทร์) จานวน ๔ ซุ้ม และ (๒) บริเวณ
ถนนราชดาเนินกลาง ถนนราชดาเนินนอก ถนนหลานหลวง และอื่น ๆ จานวน ๑๙ ซุม้
1.3.4 ซุ้มสาหรับวัดต่าง ๆ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 50 เขตใน
62 วั ด จ านวน ๖๒ ซุ้ ม โดยส านั ก งานเขตได้ จั ด ส่ ง รายชื่ อ วั ด ที่ จั ด ซุ้ ม ถวาย
ดอกไม้จันทน์ให้กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
๑.๔ การมอบหมายหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบซุ้ ม ถวายดอกไม้ จั น ทน์ เช่ น
ซุ้มขนาดใหญ่ (ซุ้มโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์รับผิดชอบโดยโรงพยาบาลศิริราช
ซุ้มลานเซ็นทรัลเวิลด์ รับผิดชอบโดยส านักงานตารวจแห่ งชาติ ซุ้มกองบัญชาการ
กองทัพบกรับผิ ดชอบโดยกองทัพบก ซุ้มหน้าลานสนามศุภชลาศัยรับผิ ดชอบโดย
กรมพลศึกษา) ซุ้มขนาดกลาง (ซุ้มบริเวณ ถ.ราชดาเนินการรับผิดชอบโดยกระทรวง
คมนาคม ๒ ซุ้ม ถนนราชดาเนินนอกรับผิดชอบโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒ ซุ้ม กระทรวงศึกษาธิการ ๔ ซุ้ม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย์ ๑ ซุ้ม กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา ๑ ซุ้ม บริษั ท การบินไทย จากั ด
(มหาชน) ๑ ซุ้ม) เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นรับผิดชอบโดยกรุงเทพมหานคร
๒. การจัดทาดอกไม้จันทน์ กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
กรุ งเทพมหานครด าเนิ นการจั ดเตรี ยมดอกไม้จั นทน์ จ านวนทั้ งสิ้ น 3 ล้ านดอก
เพื่อให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา ดังนี้
๒.๑ ออกแบบดอกไม้จันทน์จานวน 36 แบบ
๒.๒ เชิญชวนจิตอาสาจัดทาดอกไม้จันทน์ โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดหา
วัสดุอุปกรณ์
2.๓ ประชาสั มพั นธ์ เชิ ญชวนประชาชนน าดอกไมจั นทน์ มาร่ ว มพิ ธี ตาม
ประเพณีโบราณ (1 คน 1 ดอก)
๒.4 จั ด สอนการจั ด ท าดอกไม้ จั น ทน์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่ ส นใจที่ ศู น ย์ เ ยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)
๒.5 จั ดทาวิดีโอคลิ ปสาธิตวิธีการจัดทาดอกไม้จันทน์สาหรับเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต
ทั้ ง นี้ ก รุ ง เทพมหานครจะจั ด ส่ ง ดอกไม้ จั น ทน์ ไ ปตามซุ้ ม ถวาย
ดอกไม้จั นทน์ต่าง ๆ ตามขนาดของซุ้ม 2,730,000 ดอก และสารองส่ วนกลาง
270,000 ดอก
๓. การปฏิบัติงานประจาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ได้จัดทาตารางการปฏิบัติงาน
ตามขนาดของซุ้ม เพื่อให้ทราบว่าแต่ละซุ้มต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านใดบ้าง เช่น เจ้าหน้าที่
ฝุายจัดพิธีการประจาซุ้มขนาดใหญ่ ซุ้มละ ๖๘ คน (๒ ชุด ๆ ละ ๓๔ คน) เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยได้รับความอนุเคราะห์จากตารวจตระเวนชายแดน ซุ้มละ ๒๘ คน
(๒ ชุ ด ๆ ละ ๑๔ คน) เจ้ าหน้ าที่ บริ การและอ านวยความสะดวกท าหน้ าที่ แจก
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ดอกไม้จันทน์ ของที่ระลึก จัดแถวประชาชนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากลูกเสือ
เป็นต้น โดยในแต่ละซุ้มจะมีผู้บริหาร ผู้ประสานงาน ช่างไฟฟูา ช่างโยธา เจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาด รถเชิญดอกไม้จันทน์ ฯลฯ
๔. กาหนดผังการบริการอาหารและน้าดื่ม ห้องน้า ห้องสุขา โดยสานักงานเขต
ได้สารวจและจัดทารายละเอียดผังเพื่อรองรับประชาชนในแต่ละซุ้มเรียบร้อยแล้ว
โดยขอความอนุเคราะห์ห้องน้า ห้องสุขาจากหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน
และวัด
๕. ที่พักคอย ได้กาหนดจุดพักคอยสาหรับประชาชนในแต่ละซุ้ม ทั้งอาคารและ
เต็นท์ พร้อมทั้งมีหน่วยแพทย์ พยาบาลบริการประชาชน
๖. อุ ป กรณ์ ป ระจ าซุ้ ม ได้ ก าหนดจ านวนอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ ตามขนาดของซุ้ ม
เรียบร้อยแล้ว เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พาน เป็นต้น
๗. กาหนดแผนผังการแสดงการจัดระเบียบการเข้า – ออก เพื่อถวายดอกไม้จันทน์
ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
กระทรวงมหาดไทยจะมีการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เพื่ อ แนะน าการปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ ที่ ผ่ านมาแต่ ล ะจั งหวั ด จะประสาน
การปฏิบัติเพื่อติดตั้งไฟฟูาและจ่ายกระแสไฟฟูากับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคโดยตรง
คณะทางานรัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทย (นายเริงศักดิ์ มหาวินจิ ฉัยมนตรี)
ขอสอบถามถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ในบริเวณที่ทาการของหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่และมีพนักงานจานวนมาก
เช่น การไฟฟูาส่วนภูมิภาค เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้ถวายดอกไม้จันทน์
ข้อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ด้านพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งต้องมีการจ่ายไฟจาก
สายหลั กมาใช้ ขอให้ คานึงถึ งความปลอดภั ยและความเป็นระเบียบเรี ยบร้ อยใน
การดาเนิ นการ รวมทั้งให้ ออกแบบเดินสายไฟให้ เชื่อมต่อซุ้ มถวายดอกไม้จันทน์
(101 ซุ้ม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางอานวยความสะดวกในวัน
พระราชพิ ธี ฯ ) แล้ ว น าเสนอรายละเอี ยดที่ ต้ องด าเนิ นการให้ รั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยรับทราบ
2. ให้ประสานแนวทางการขอใช้ไฟในพื้นที่ภูมิภาคด้วย
3. จัดทา Timeline การจัดสร้างซุ้ม/จัดตั้งเต็ นท์ให้ชัดเจน ภายหลังจากสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องแบบซุ้มแล้ว รวมทั้งเตรียมการจัดสร้างซุ้ม/
จุดตั้งเต็นท์ให้สอดคล้องกับบริบทสถานที่
4. สรุ ปจ านวนเต็นท์ที่รองรับประชาชนในแต่ละพื้นที่/เก้าอี้นั่งพักคอยในเต็นท์/
ห้องสุขา/สิ่งอานวยความสะดวกประชาชน รวมทั้งประมาณการประชาชนที่จะมา
ร่วมงาน ตลอดจนกาหนดเส้นทางการสัญจร/เส้นทางการวางดอกไม้จันทน์ให้ชัดเจน
5. พิจารณาจัดหาอุปกรณ์กั้นจัดระเบียบประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ให้มี
ความเหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงการใช้แผงเหล็กกั้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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6. กาชับให้เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานประจาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แต่งกายให้ ถูกต้อง
เรียบร้อยและเหมาะสมด้วย
7. วางแผนการติดต่อสื่อสาร สั่งการ ประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชาระหว่าง
ฝุายต่าง ๆ
8. ให้หารือในที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ฯ ถึงแนวทางความเป็นไปได้ใน
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของหน่วยงาน/สถานศึกษา/ชุมชนห่างไกล

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กทม.
กทม.
กก.สป./กทม.

กรุงเทพมหานคร (นายสัจจะ คนตรง ผู้อานวยการสานักเทศกิจ)
๑. การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
๑.๑ กลุ่มที่ ๑ บริ เวณทาการค้าที่ยกเลิ กไปแล้ วตั้งแต่มีแผนการจัดระเบียบ/
ยกเลิกผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย โดยดาเนินการไปแล้วจานวน 446 จุด ยกเลิกจานวน
ผู้ค้า 10,220 ราย ปัจจุบันไม่มีผู้ค้ากลั บมาทาการค้าขายแล้ว เช่น บริเวณหน้า
สยามสแควร์ เขตปทุมวัน จานวนผู้ ค้า 600 ราย บริเวณใต้สะพานพระปกเกล้ า
เขตพระนคร จ านวนผู้ ค้ า 348 ราย เป็ น ต้ น โดยกรุ ง เทพมหานครได้ เข้ า ไป
ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทางเท้าได้สะดวกยิ่งขึ้น
๑.๒ กลุ่มที่ ๒ บริเวณทาการค้าที่ศาลปกครองมีคาสั่งทุเลาการบังคับ จานวน
๖๐ วั น ซึ่ งผู้ ค้ าได้ ฟู องศาลปกครองให้ มี ค าสั่ งทุ เลาการบั งคั บตามประกาศของ
ส านั กงานเขตในการยกเลิ กจุ ดผ่ อนผั นการค้ าบนทางเท้ า รวมจ านวน ๒๑ จุ ด
ใน ๗ ส านั กงานเขต ได้แก่ เขตพญาไท จานวน ๑ จุด เขตราชเทวี จานวน ๘ จุด
เขตวัฒนา จานวน ๒ จุด เขตราษฎร์บูรณะ จานวน ๓ จุด เขตบางกะปิ จานวน ๓ จุด
เขตปทุมวัน จานวน 3 จุด เขตบางเขน จานวน ๑ จุด
โดยได้ติดปูายแสดงให้ประชาชน และผู้ค้ารับทราบถึงคาสั่งของศาลปกครอง
ซึ่ งปั จจุ บั น ได้ พ้ นก าหนดตามค าสั่ งทุ เลาการบั งคั บของศาลเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
กรุ งเทพมหานครได้ เข้ าไปด าเนิ นการปรั บปรุ งพื้ นที่ รวมทั้ งไม่ มี ผู้ ค้ ากลั บมาท า
การค้าขายแล้ว
๑.๓ กลุ่มที่ ๓ บริเวณทาการค้าซึ่งจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว จานวน ๒ พื้นที่
ดังนี้
1.3.1 แนวทางการจัด Street Food ในพื้นที่เฉพาะบริเวณถนนเยาวราช
เขตสัมพันธวงศ์ หลักการเพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตาม
นโยบายการจัดระเบียบ ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ใช้รถ และผู้ใช้ทางเท้าสามารถ
สัญจรได้สะดวก ปลอดภัย บนพื้นฐานแห่งสิทธิและความเท่าเทียม ได้บริโภคอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และ
เพื่ อ ยกระดั บ ให้ ถ นนเยาวราชเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งและยั่ ง ยื น
การดาเนินการ ประกอบด้วย
๑) กาหนดให้ช่องทางซ้ายสุดและขวาสุดสาหรับประชาชนเดินเลือก
ซื้ออาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 24.00 น. โดยการวางทุ่นจราจร (Barrier) เป็น
เครื่องหมายตามคาสั่งเจ้าพนักงานจราจร
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๒) กาหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารวางแผงค้าอาหารได้
บนทางเท้า ด้านชิดกับผิวการจราจรในขนาดที่กาหนด ด้วยขนาดแผงที่กาหนดไว้
ประมาณ 1.00 x 2.00 เมตร
๓) กรณีที่มีโต๊ะบริการให้ลูกค้านั่งรับประทาน ให้จัดโต๊ะเฉพาะใน
พื้นที่ของตนที่ได้รับอนุญาต
๔) ผู้ประกอบการทุกร้านจะต้องจัดทาแผงขายอาหารที่มีลักษณะ
เดียวกัน และสะท้อนอัตลักษณ์ของถนนเยาวราช อาทิ รูปเก๋งจีน เป็นต้น
๕) ผู้ ประกอบการที่ จะได้ รั บอนุ ญาตจะต้ องเป็ นผู้ ที่ ค้ าขายอยู่ ใน
ปัจจุบันเท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้ค้ารายใดที่เป็นต่างด้าว
๖) ผู้ค้าจะต้องไม่ล้างจาน และภาชนะใด ๆ บนทางเท้า ทั้งนี้ ผู้ค้า
กาลังประสานรถล้างภาชนะส่วนกลางหรืออาคารว่างในซอยแยกเป็นที่รับล้างจาน
และภาชนะ
๗) ในกรณีที่ผู้ค้าต้องปรุงอาหารสดให้จัดหาแท่นพื้นรองรับมิให้ทาง
เท้าเกิดความสกปรก
๘) ผู้ ค้า และผู้ ช่ว ยค้ าทุ กรายจะต้ องผ่ า นการอบรมและทดสอบ
ด้านสุขอนามัยจากสานักอนามัยของกรุงเทพมหานคร และสานักงานเขตก่อน
๙) กทม. จะจัดทาระบบฐานข้อมูลที่เป็นบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อ
ตรวจตราผู้ค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ผ่านการอบรมเข้าค้าขายโดยเด็ดขาด
1.3.2 แนวทางการจัดการส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวในพื้นที่เฉพาะบริ เวณ
ถนนข้ าวสาร เขตพระนคร ด าเนิ นการตามหลั กการบั งคั บกั บผู้ ค้ าเช่ นเดี ยวกั บ
ถนนเยาวราช โดยจั ดระเบี ยบมิให้ มี การตั้ งวางแผงค้าบนทางเท้ าทั้ งสองฝั่ งของ
ถนนข้าวสาร กาหนดให้ผู้ค้าวางแผงค้าบนพื้นถนนตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 24.00 น.
เท่านั้น ทั้งนี้ จะกาหนดให้มีช่องทางสาหรับรถฉุกเฉินขนาดไม่ต่ากว่า 5.00 เมตร
เพื่อดูแลเหตุฉุกเฉินทั้ง 2 ฝั่งถนนได้สะดวก
1.3.3 การจัดระเบียบบริเวณทางขึ้นทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบของเขตพญาไท โดยได้ดาเนินการจัดเก็บผ้าใบกันสาดที่รกรุงรัง
จุ ดที่ 1 บริ เวณทางขึ้ น ด่ ว น และจุ ดที่ 2 บริ เวณด่ านเก็ บเงิ น นอกจากนี้ ยั งมี
การปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยประดับต้นไม้เพิ่มเติมให้ดูร่มรื่นและสวยงามมากขึ้น
กรุ ง เทพมหานคร (นายวั ล ลภ สุ ว รรณดี ประธานที่ ป รึ ก ษาของผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร)
แนวคิดในการจัด Street Food ในพื้นที่เฉพาะบริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์
สืบเนื่องมาจากสานักข่าว CNN ได้เผยแพร่เมืองที่มีอาหารริมทาง (Street foods)
ที่ดี ที่ สุ ดในโลก โดยยกให้ กรุ งเทพมหานครเป็ นเมื องที่ หนึ่ งในจ านวน 23 เมื อง
ที่สามารถเดินซื้ออาหารได้ตลอดเวลาเกือบ ๒๔ ชั่วโมง แต่ไม่ได้นาเสนอประเด็น
สุขลักษณะหรือสุขอนามัยของอาหารและผู้ค้า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย โดยในการดาเนินการจะเน้นสุขอนามัยของอาหารและ
ผู้ค้าเป็นสาคัญ
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะกาหนดแนวทางการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ถนนรามบุตรี และบริเวณปากคลองตลาดเพิ่มเติมอีกด้วย
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ประเด็น

แนวทางการจัดงาน
สงกรานต์ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ขอบคุณกรุงเทพมหานครในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย และการจัด
ระเบียบพื้นที่ โดยขอให้พิจารณาดาเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย
๒. พิจารณาจัดทาแผงขายอาหารที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ถนนเยาวราช
และถนนข้าวสาร นอกจากนี้ ส าหรับในพื้นที่ถนนสายสาคัญอื่น ๆ เช่ น ถนนสีลม
ถนนสุขุมวิท เป็นต้น ควรมีการจัดระเบียบและกาหนดแผงขายอาหารที่มีลักษณะ
เดียวกันเช่นเดียวกับแนวคิดของถนนข้าวสารเพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม และเป็นการสร้างสีสันอีกด้วย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ขอบคุณกรุงเทพมหานครในการจัด Street Food ในพื้นที่เฉพาะบริเวณถนนเยาวราช
เนื่องจากมีสานักข่าว CNN และสื่อต่างประเทศชื่นชมสิ่งที่กรุงเทพมหานครดาเนินการ
๒. ให้กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์การตลาดพิจารณาดาเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ตรงข้ามโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ (Empire Theatre) เก่า ซึ่งเป็นตลาดขายดอกไม้ที่ดี
ที่สุด ให้กลับมาเหมือนในอดีต และจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าให้เกิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์อีกด้วย

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กรุงเทพมหานคร (นายสัจจะ คนตรง ผู้อานวยการสานักเทศกิจ)
1. การจั ด งานประเพณี ส งกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๐ ภายใต้ แ นวคิ ด รั ฐ บาล
“สงกรานต์แบบไทย ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ต ารวจ ทหาร และภาคเอกชน โดยได้ ก าหนดมาตรการ 5 ป.
ประกอบด้วย ปลอดปืนฉีดน้าแรงดันสูง ปลอดแอลกอฮอล์ (ไม่ดื่ม ไม่จาหน่าย)
ปลอดโปฺ (ไม่เปลือย) ปลอดแปูง (ไม่มีการลวนลาม) ประหยัดน้า ทั้งนี้ กาหนดให้งด
กิจกรรมรื่นเริง และไม่อนุญาตรถเครื่องเสียงขนาดใหญ่
๒. การบริหารจัดการพื้นที่
๒.๑ กาหนดพื้นที่ วัน เวลาที่ชัดเจนตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑5 เมษายน ๒๕๖๐ เวลา
12.00 น. - 20.00 น.
๒.๒ สร้างการรับรู้ รูปแบบการเล่นน้าสงกรานต์ตามมาตรการ 5 ป. และติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์ทั่วพื้นที่
๒.๓ สนธิกาลังทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติ ประกอบด้วย
2.3.๑ จัดตั้งกองอานวยการร่วม และแบ่งมอบหมายภารกิจอย่างชัดเจน
2.3.๒ กาหนดแผนเผชิญเหตุ และประชุมร่วมกับทุกหน่วยงาน/รับทราบ
แผนเผชิญเหตุร่วมกัน
2.3.๓ จัดวางกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร และเทศกิจ ทั้งในเครื่องแบบ
และนอกเครื่องแบบครอบคลุมพื้นที่
2.3.๔ ตรวจสภาพความเรียบร้อยและความพร้อมทางานของกล้องวงจรปิด
CCTV ทั้งของภาครัฐและเอกชนให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุด
2.3.๕ กาหนดจุดจอดรถดับเพลิง รถบรรเทาสาธารณภัย และรถพยาบาล
ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จัดงานสงกรานต์
2.3.๖ กาหนดเส้นทางฉุกเฉิน พื้นที่ปลอดภัย และโรงพยาบาลในแผนฉุกเฉิน
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ประเด็น

รายละเอียด
2.3.๗ จัดระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่
๒.๔ แผนการจราจร
2.4.๑ ปิ ดการจราจรตามข้ อบั งคั บเจ้ าพนั กงานจราจรในพื้ นที่ จั ดงาน
สงกรานต์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
2.4.๒ จัดหาสถานที่จอดรถให้เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบแผนการจั ดความเรียบร้อยบริเวณถนนสี ลมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ
บริเวณถนนข้าวสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ทั้งนี้ ได้กาหนดพื้นที่ให้มีการเล่นน้าเฉพาะในถนนข้าวสาร โดยมีด่านสกัด
3 ชั้นที่ปลายถนนข้าวสารต่อกับถนนจักรพงษ์และต่อกับถนนตะนาว เพื่อมิให้ มี
การเล่นน้าเลยเข้าไปในถนนราชดาเนิน เนื่องจากมีประชาชนเข้ากราบถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. มาตรการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่จัดงานหรือมีกิจกรรมรื่นเริงใน
พื้นที่เฉพาะของเอกชน
3.๑ จัดตั้งจุดสกัดก่อนถึงพื้นที่จัดงานของภาคเอกชน
3.๒ ประสานความร่วมมือกับเจ้าของงานให้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลดภัยใน
พื้นที่จัดงานอย่างเหมาะสมเต็มอัตรา
๓.3 ประสานความร่ วมมือกับเจ้าของงานให้จัดกิจกรรมรื่นเริงให้เหมาะสมใน
ช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัย
กรุ ง เทพมหานคร (นายวั ล ลภ สุ ว รรณดี ประธานที่ ป รึ ก ษาของผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร)
๑. กรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับกองบัญชาการตารวจนครบาลและสถานีตารวจ
นครบาลในพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่ตารวจประจาพื้นที่การจัดงานสงกรานต์เพื่อคัดกรอง
บุคคล โดยแนวปฏิบัติที่ผ่านมาจะห้ามบุคคลที่มีอาการมึนเมาอย่างเห็นได้ชัดและ
แต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ และตารวจท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติระมัดระวังทรัพย์สินและมิจฉาชีพด้วย
๒. จัดวางทุ่นจราจร (Barrier) ขนาดใหญ่บริเวณทางเข้าพื้นที่จัดงานสงกรานต์ เช่น
ถนนสีลม ถนนข้าวสาร เป็นต้น เพื่อปูองกันการขับรถพุ่งชน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์
ก่อการร้ายในต่างประเทศ เช่น กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เป็นต้น
๓. ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
ตารวจ และทหาร โดยจะมีเจ้าหน้าที่ ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบปฏิบัติ
หน้าทีต่ ลอดถนนสีลม
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ประสานหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงทุกภาคส่ วน เพื่อรับทราบพื้นที่
ดาเนินการ รวมทั้งกาชับเจ้าหน้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนให้เข้มงวดเรื่องการเฝูา
ระวังตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่จัดงาน หากพบวัตถุหรือสิ่งผิดปกติในพื้นที่
ให้รีบแจ้งประสานฝุายความมั่นคง/หน่วยที่เกี่ยวข้องทันที
2. แจ้ งจั งหวั ดด าเนิ น การเฝู าระวั ง ตรวจสอบความปลอดภั ยของพื้ นที่ จั ดงาน
เช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ประเด็น

ความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนคลอง
ลาดพร้าว

รายละเอียด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
ให้กรมการปกครองแจ้งกาชับจังหวัดที่จัดงานสงกรานต์หรืองานรื่นเริงในพื้นที่
สาคัญ เช่น จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป็นต้น กาหนดมาตรการเฝูาตรวจพื้นที่ (Survey) และเตรียมความพร้อมรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ปค./
ทุกจังหวัด

กรุงเทพมหานคร (นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อานวยการกองระบบคลอง
สานักการระบายน้า)
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ความยาวประมาณ 45.3
กิโลเมตร จานวนเสาเข็ม 60,000 ต้น ประกอบด้วย
1. แนวก่อสร้างเขื่อนส่วนที่มีบ้านประชาชนรุกล้า (13 กิโลเมตร) รับผิดชอบโดย
กรุงเทพมหานคร ขณะนี้ดาเนินการแล้ว 5 กิโลเมตร ตอกเสาเข็มได้จานวน 6,548 ต้น
และต้องดาเนินการอีก 8 กิโลเมตร จาแนกเป็น (๑) ไม่ติดอุปสรรค โดยอยู่ระหว่าง
ดาเนิ น การตอกเสาเข็ม 2.2 กิ โ ลเมตร และเจรจาแล้ ว อยู่ระหว่างรื้อย้ายบ้าน
1.3 กิโลเมตร (๒) ติดอุปสรรคพบว่า แนวเขตที่สาธารณะไม่ชัดเจนและเจ้าของที่ดิน
ไม่ยอมรับผลการรังวัด 0.9 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเจรจารื้อย้ายบ้าน 3.2 กิโลเมตร
และไม่มีทางเข้าเพื่อลาเลียงวัสดุก่อสร้าง 0.4 กิโลเมตร
2. แนวก่อสร้างเขื่อนส่วนที่ชุมชนรุกล้า 50 ชุมชน (32 กิโลเมตร) รับผิดชอบ
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
ขณะนี้รื้อย้ายชุมชนได้จานวน 11 ชุมชน และสามารถตอกเข็มได้จานวน 2,040 ต้น
ความยาว 1.60 กิโลเมตร
ความก้าวหน้ าการตอกเสาเข็ม โดยมี เปูาหมายในการตอกเสาเข็มจานวน
60,000 ต้นให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 สามารถตอกได้จานวน 8,588 ต้น
(ชุมชนรุกล้าตอกได้ 2,040 ต้น บ้านประชาชนรุกล้าตอกได้ 6,548 ต้น) คิดเป็น
ร้อยละ 14.31 คงเหลืออีกจานวน 51,412 ต้น
เนื่องจากความล่าช้าของการดาเนินโครงการดังกล่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กรุงเทพมหานครและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จัดทาแผนการเคลื่อนย้ายชุมชนที่อยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อน
โดย พล.ต.อ. อดุ ลย์ แสงสิ งแก้ว รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการพัฒนาสั งคมและ
ความมั่ นคงของมนุ ษย์ ได้เป็นประธานในการจัดทาแผนการรื้ อย้ าย มี ขั้นตอนใน
การพัฒนาคลองลาดพร้าว ดังนี้
๑) ต้องดาเนินการรื้อย้ายบ้านในแนวก่อสร้างเขื่อนเป็นลาดับแรก
๒) ให้กรุงเทพมหานครเข้าไปดาเนินการตอกเสาเข็มสร้างเขื่อน
๓) ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก่อสร้างบ้านมั่นคง พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน
ความก้ า วหน้ า การก่ อ สร้ า งบ้ านมั่ น คงของกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและ
ความมั่ นคงของมนุ ษย์ (สถาบันพัฒนาองค์ กรชุ มชน) โดยมี เปูาหมาย 52 ชุ มชน
7,081 ครั วเรื อน (เช่า 44 ชุมชน ซื้อที่ ใหม่ 6 ชุมชน (4 โครงการ) และย้ายไป
การเคหะออเงิน 2 ชุมชน) สามารถก่อสร้างเสร็จแล้ว จานวน 762 หลั งคาเรือน
คิดเป็นร้อยละ 10.5
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการตามแผนการรื้อย้าย
3.๑ ผู้ ไม่เข้าร่ วม/ไม่ยอมรื้อย้ายที่อยู่ในแนวเขื่ อนโดยจะใช้ มาตรการทาง
กฎหมาย แต่หากเจรจาแล้ วยอมรื้อย้ายตามแผนการรื้อย้ายกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) จะจัดหาที่อยู่อาศัย
สารองให้ระหว่างรอการก่อสร้างบ้านมั่นคง
ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครจะประชุมร่วมกับ ๗ สานักงานเขตที่รับผิดชอบ
พื้นที่เพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมาย ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
3.๒ ไม่เข้าร่วม/ไม่ยอมรื้อย้ายที่อยู่นอกแนวเขื่อน (บนที่ดิน) รับผิดชอบโดย
กรมธนารักษ์ ซึ่งจะมีการหารือกับฝุายความมั่นคงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
4. แผนการดาเนินการต่าง ๆ ซึ่งกาหนดระยะเวลาการดาเนินการและติดตาม
ระดับนโยบายเป็นราย ๓ เดือน (ก่อนเดือนเมษายน/เดือนมิถุนายน/เดือนกันยายน/
เดือนธันวาคม 2560)
นอกจากนี้ จะมีการติดตามผลการตอกเสาเข็มเป็นรายวัน โดยที่ผ่านมายัง
ไม่เป็นไปตามเปูาหมายเนื่องจากแผนการรื้อย้ายยังไม่มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
ในส่วนของแผนการรื้อย้ายจะใช้พื้นที่ของ ๗ สานักงานเขตเป็นหลักในการบริหาร
จัดการและเคลื่อนย้ายชุมชน และมีกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละชุมชน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณ โครงการมีความคืบหน้ามากขึ้นเป็นลาดับ ทั้งนี้หากการดาเนินการ
มีความคืบหน้าเป็นประการใดให้รายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
การจัดงานตลาดคลอง
ผดุงกรุงเกษม

กทม.

กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
๑. ที่ มา กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนจัดงานตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม ปี ๒๕๖๐ โดยในปีที่ผ่านมา ได้จัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
จานวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย
๑.๑ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน OTOP TO AEC “มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่
สากล” เมื่อวันที่ 3 - 25 พฤศจิกายน 2558 มียอดจาหน่ายจานวน 74,810,136 บาท
๑.๒ ครั้งที่ ๒ ภายใต้ชื่องาน OTOP WISDOM TO THE WORLD “โอทอป
ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” เมื่อวันที่ 3 - 27 พฤศจิกายน 2559 มียอด
จาหน่ายจานวน 64,027,499 บาท
ทั้งนี้ ยอดจาหน่ายเฉลี่ยของแต่ละกระทรวง ประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. วัตถุประสงค์และเปูาหมาย
๒.๑ นาเสนอผลงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐของกลุ่มจังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ฯ ที่เป็นรูปธรรม
ไม่น้อยกว่า 800 ราย/กลุ่ม
๒.๒ จาหน่ายสินค้าโดดเด่น เพือ่ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
๓. แนวคิดการจัดงาน
๓.๑ ธีมการจัดงาน คือ Thailand’s Best Local Product
๓.๒ ธีมงานรายเดือน ประกอบด้วย
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3.2.๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เน้นการแปรรูป (จักสาน อาหารไทย ผ้า)
เน้นนวัตกรรม Forward Greater Innovation
3.2.๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เน้นเกษตรปลอดภัย (ข้าวไทย ผัก ผลไม้)
Healthy Nature
3.2.๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน Local Tourism
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
๔.๑ แบ่งออกเป็น 3 เดือน เดือนละ ๒ รอบ ๆ ละ ๑๒ วัน
เดือน
รอบ ๑
รอบ ๒
พ.ค. ๒๕๖๐
4 - 15 พ.ค. ๒๕60
16 - 27 พ.ค. ๒๕60
มิ.ย. ๒๕๖๐
๑ - ๑๒ มิ.ย. ๒๕60
13 - 24 มิ.ย. ๒๕60
ก.ค. ๒๕๖๐
1 - 12 ก.ค. ๒๕60
13 - 24 ก.ค. ๒๕60
๔.๒ กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ เครือข่ายบริษัทประชารัฐ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัดฯ จากัด กลุ่มจังหวัด (สินค้าเด่นและผลผลิตการเกษตร) และ OTOP ชวนชิม
๔.๓ งบประมาณ จาก มท. จานวน 9,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. แผนผังการจัดงาน ประมาณ ๑๕๐ บูท ประกอบด้วย 4 โซน ได้แก่ Zone A
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ฯ และเครือข่าย ฯ จานวน 10 บริษัท Zone B
กลุ่มจังหวัด จานวน 98 บูท Zone C สุดยอด OTOP ชวนชิม จานวน 30 บูท และ
Zone D การบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๖. รูปแบบการจัดงาน
6.1 แสดงและจาหน่ายสินค้าชุมชน แบ่งตาม 5 โซน และมีเครือข่ายบริษัท
ประชารั ฐภาคเอกชนเข้ าร่วม โดยก าหนดเงื่อนไขว่ าต้องเป็นสิ นค้าของกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือดาเนินการร่วมกับบริษัทประชารัฐในชุมชนที่
อยู่ ในส่ ว นภู มิ ภาค ผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชนบริ ษั ทประชารั ฐ รั กสามั คคี จั งหวั ด ผลผลิ ต
ทางการเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น
๖.๒ การส่งเสริมการขาย
๑) การแสดงศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของจังหวัด
๒) การจาหน่ายสินค้าราคาพิเศษ (นาทีทอง สินค้าลดราคาจากบริษัท)
๓) แนะนาสินค้าเด่นชุมชน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
๔) การประชาสัมพันธ์ทุกเครือข่าย (ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
๖.๓ การให้บริการประชาชนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และอื่น ๆ
๗. กาหนดการสาคัญ
๗.๑ การรับมอบปูายต่อจากศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ในวันที่ 23 เมษายน 2560
๗.๒ การแถลงข่าว ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๗.๓ พิธีเปิดงาน ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน
๗.๔ พิธีปิดงาน ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ เป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลในคณะทางานเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ (E3) อย่างเป็นรูปธรรม
๘.๒ ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และเกษตรกร จานวนไม่น้อยกว่า 800 ราย
มีรายได้เพิ่มขึ้น
๘.๓ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากกลับไปที่ชุมชน
ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
๘.๔ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสินค้าเด่นจังหวัดที่นามาแสดงและจัดจาหน่าย
ทาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ประสานงานส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัด
งานดังกล่าว โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้จัดงานจานวน ๓ รอบ และ
ใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยในการดาเนินการ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุ มชน ทุ กฝุ ายที่ เกี่ ยวข้ องส าหรับความร่ วมมื อใน
การเตรียมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(SEP) ไปสู่การปฏิบัตจิ น
เป็นวิถชี วี ติ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน
(นายประยูร รัตนเสนีย์)
1. เปู าหมายการขั บเคลื่ อนหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงเพื่อให้ ความรู้แก่
ประชาชนทั่วประเทศ และสร้างการรับรู้การดาเนินวิถีชีวิตตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้หารือร่วมกับ กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นางสายพิรุณ น้อยศิริ)
เพื่อจัดทาเป็นข้อเสนอกรอบแนวทางการขับเคลื่อน ฯ ต่อไป
2. กรอบความคิดการขับเคลื่ อน เพื่อ “สื บสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่ รัชกาล
ปัจจุบัน” ผ่านกระบวนการบันได 4 ขั้น ดาเนินการตามกรอบระยะเวลา (Timeline)
ตั้งแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม 2560 ดังนี้
2.1 บันไดขั้นที่ 1 ค้นหาและเตรียมครูฝึก เพื่อสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้องตรงกัน เตรียมพร้อมเป็นครูฝึก กระบวนการดาเนินงาน
ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 ดังนี้
2.1.1 ประชุมศูนย์อานวยการขจัดความยากและพัฒนาชนบทตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.) เพื่อกาหนดโครงสร้าง ศจพ.
จังหวัด และ ศจพ. อาเภอพิจารณา Road Map เนื้อหา (องค์ความรู้) และสื่อต่าง ๆ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2.1.2 เตรียมเนื้อหา (องค์ความรู้) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) กระทรวง
กรม เป็นต้น เพื่อขอข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ฯ ที่หน่วยงานดาเนินการอยู่
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และจัดทาสื่อ คู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาทิ แผ่นพับ, โปสเตอร์, Infographic,
Clip, Animation, Line Sticker ฯลฯ
2.1.3 มอบภารกิจการขับเคลื่อนแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 คน และ
นายอาเภอ 878 คน
2.1.4 เตรี ยมความพร้ อมทีมครูฝึ ก ตัวแทนที มอาเภอ ประกอบด้วย
พัฒนาการอาเภอ ปลั ดอาเภอ ท้องถิ่นอาเภอ ครู กศน. เกษตรตาบล (อาเภอละ
5 คน) รวม 4,390 คน และหลักสูตรอบรม 1 วัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมการพัฒนา
ชุมชน 11 ศูนย์ รุ่นละ 100 คน (งบประมาณ 400 คน/วัน) จานวน 44 รุ่น
2.2 บั น ไดขั้ นที่ 2 ฝึ กสอนหรื อถ่ ายทอดความรู้ ครู ฝึ กสร้ างความเข้ าใจให้
ประชาชนครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน กระบวนการดาเนินงานระหว่างเดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2560 ดังนี้
2.2.1 ประชุม ศจพ. จังหวัด และ ศจพ. อาเภอเพื่อจัดทีมครู ฝึ กระดั บ
ตาบลร่วมกับผู้ที่มีศักยภาพในพื้นที่ (อาทิ คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ ฯลฯ) และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการถ่ายทอด
ความรู้สู่ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละพื้นที่
2.2.2 การถ่ายทอดความรู้ ขยายผลผ่ านผู้ นากลุ่ มต่าง ๆ และช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ ในชุมชน
2.2.3 จั ดงบประมาณเป็นค่าอาหารให้ กับประชาชนที่เข้าร่วมอบรมใน
หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 1,000 บาท (จานวน 75,032 หมู่บ้าน และ 5,700 ชุมชน)
2.3 บันไดขั้นที่ 3 การนาไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ประชาชนที่ผ่านการอบรม
นาไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ครูฝึกส่งเสริมให้หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มเสนอโครงการ
กิจ กรรมที่สื่ อถึ งการน าหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ จนเป็ นวิ ถีชี วิ ต
จั ดระบบรายงานผลแบบ Online เพื่อติดตามผลการดาเนินงานรายจังหวั ด
กระบวนการดาเนินงานระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560
2.4 บันไดขั้นที่ 4 หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ศจพ.
จังหวัด และ ศจพ. อาเภอรวบรวมหมู่บ้านที่ประกาศตนเองเป็นตัวอย่างการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติแล้วได้ผล เช่น หมู่บ้านปลอดยาเสพติด
หมู่บ้านปลอดอบายมุข หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เสนอเป็นตัวอย่างที่ประสบ
ความสาเร็จ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัล กระบวนการดาเนินงานระหว่าง
เดือนสิงหาคม – กันยายน 2560

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสังเกต/ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ควรค านึ งการเปลี่ ยนแปลงในสั งคมไทยภายใต้บริบทสั งคมโลกที่มี สิ่ งอ านวย
ความสะดวก และเทคโนโลยี ซึ่งมีการซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคมากขึ้น ทาให้รายรับ
ของประชาชนไม่พอรายจ่าย ควรมีการขยายผลการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่หลักการดารงชีวิต
ปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานดาเนินการไปบ้างแล้ว แต่เป็นขนาดเล็ก และไม่ทัน
ต่อการตอบสนอง หรือสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของสังคม กระทรวงมหาดไทยจึง
ได้มอบหมายให้ออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ที่
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ได้นาเสนอนี้ และเห็นชอบให้เป็นกรอบแนวทางดาเนินการ ซึ่งมีข้อสังเกตเพิ่มเติม
ดังนี้
1. พิจารณาการใช้คาว่า “Way of Life” หรือ “Way of Living” รวมทั้งพิจารณากรอบ
สนผ.สป.
การดาเนินงาน “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อรัชกาลปัจจุบัน” ว่ามีความเหมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือตรงตามสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่
2. เร่ งอบรมให้ ความรู้ ที มครูฝึ กระดั บต าบลร่ วมกับผู้ มี ศักยภาพในพื้นที่ รวมถึ ง
สนผ.สป.
เพิ่มเติมความรู้ เรื่ องประชาธิปไตย ความสามัคคี และจริยธรรม เข้าไปในเนื้อหา
การให้ความรู้ประชาชนด้วย รวมทั้งนาบรรทัดฐานทางสังคม/กรอบการดาเนินชีวิต
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น การเลือกผู้นาท้องถิ่น เป็นต้น มาแสดงให้เห็นเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน
3. ให้กรมการพัฒนาชุมชน กรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัด หน่วยงานอื่นที่ดาเนินการ พช./ทุกหน่วยงาน
ไปแล้วให้ดาเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักในการจัดการฝึกอบรมให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
2. กาหนดหลักสูตรของวิทยากร ครูฝึกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
มอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม) และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พิ จ ารณารายละเอี ย ดการก าหนดลั กษณะ องค์ ประกอบปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติสู่ครัวเรือนได้จริง
ความคืบหน้าการรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อสร้าง
ความสามัคคีปรองดองใน
ส่วนภูมภิ าค (ป.ย.ป)

สนผ.สป./
ทุกจังหวัด
สนผ.สป.
รอง ปมท. (ม)/
พช./สนผ.สป.

สานักงานปลัดกระทรวง (นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผูอ้ านวยการสานักนโยบายและแผน)
1. ความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นเพือ่ สร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนกลาง
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ ของพรรคการเมือง ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม
ระหว่างวันที่ 14 กุ มภาพั นธ์ – 5 เมษายน 2560 จ านวน 53 พรรค 2 กลุ่ ม
การเมือง 43 องค์กร รวม 290 คน โดยมี 7 พรรคการเมืองจัดส่งเป็นเอกสาร
2. ความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็นเพือ่ สร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมภิ าค
รวม 76 จังหวัด จานวน 15,402 คน แบ่งการดาเนินการออกเป็น 2 ระยะ
2.1 ประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 27 มีนาคม 2560
ทั้ง 4 กลุ่มเปูาหมาย จานวน 212 ครั้ง รับฟังความคิดเห็น 8,278 คน
2.2 ประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน
2560 เน้ นกลุ่ มผู้น าชุมชน กานัน ผู้ ใหญ่บ้าน นักธุรกิจ กลุ่ มประชาชน จานวน
184 ครั้ง รับฟังความคิดเห็น 7,124 คน
3. ประเด็นที่ประชาชนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นให้ความสนใจมากที่สุดเรียง
ตามลาดับ ดังนี้
3.1 ประเด็นจากส่วนกลาง
1) ประเด็นการเมือง
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2) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3) ประเด็นความเหลื่อมล้า
4) ประเด็นการถือครองที่ดินและบริหารจัดการน้า
3.2 ประเด็นจากส่วนภูมิภาค
1) ประเด็นการเมือง
2) ประเด็นสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและสาธารณสุข
3) ประเด็นความเหลื่อมล้า
ทั้งนี้ จะสรุปผลการดาเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อ
สร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งกาหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560
4. การดาเนินการระยะถัดไป
4.1 ส่วนกลาง จัดประชุมกลุ่มย่อยที่เป็นกลุ่มเปูาหมายในส่วนกลาง กาหนดจัด
ประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม จานวน 200 คน
เพื่ อน าข้ อมู ลที่ ได้ จ ากการรั บฟั งความคิ ดเห็ น ฯ มาตรวจสอบยื นยั นว่ าถู กต้ อง
ครบถ้ วน สมบู รณ์หรื อไม่ โดยมี เลขา ฯ คณะอนุกรรมการรับฟั งความคิดเห็ น ฯ
(ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) และเลขา ฯ
คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ผู้อานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร) เป็น
ผู้ดาเนินการประชุม
4.2 ส่วนภูมิภาค ภายใน 30 เมษายน 2560 จัดประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 4 ภาค
ภาคละ 3 – 5 ครั้ง ดาเนินการโดย กอ.รมน.ภาค มีผู้แทนคณะอนุกรรมการพิจารณา
บูรณาการข้อคิดเห็น ฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ แล้วจึงนาไปประมวลจัดทาร่างสัญญา
ประชาคม ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2560
4.3 จัดทาเวทีสาธารณะเวทีใหญ่ ระหว่างวันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2560
เพื่อจัดทาร่างสัญญาประชาคม ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง
(ป.ย.ป.) ให้สามารถแถลงสัญญาประชาคมภายในเดือนมิถุนายน 2560
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ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
เรื่องอื่น ๆ
- ร่างพระราชบัญญัตโิ อน
งบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ....

สานักงานปลัดกระทรวง (นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผูอ้ านวยการสานักนโยบายและแผน)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 สาหรับงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สามารถ
ลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2560
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของกระทรวงมหาดไทยที่เข้าเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,122,988,100 บาท แบ่ง
ตามแผนงานของส่วนราชการ ดังนี้
1) แผนงานพื้นฐานและยุทธศาสตร์ จานวน 67 โครงการ งบประมาณ
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541,552,100 บาท โดยเป็นงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวง กรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
2) แผนงานบู รณาการส่ งเสริมการกระจายอานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ น จ านวน 185 โครงการ งบประมาณ 927,986,400 บาท โดยเป็ น
งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
3) แผนงานบู ร ณาการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า จ านวน 31 โครงการ
งบประมาณ 467,993,800 บาท โดยเป็นงบประมาณของกรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง และการประปาส่วนภูมิภาค
4) แผนงานพื้นฐานด้านการจั ดการน้ าและสร้างการเติ บโตบนคุณภาพชีวิตฯ
จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 18,209,000 บาท โดยเป็ นงบประมาณ
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
5) แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ จานวน
5 โครงการ งบประมาณ 77,000,000 บาท โดยเป็นงบประมาณของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
6) แผนบู ร ณาการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ จ านวน 1 โครงการ
งบประมาณ 16,000,000 บาท โดยเป็นงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง
7) งบจังหวัด และกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 1,074,246,800 บาท

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
- หากเป็นไปได้ขอให้ดาเนินการอุทธรณ์เพื่อใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ

สนผ.สป./
สบจ.สป./
ทุกจังหวัด/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
1. การแก้ไขปัญหาผักตบชวา
1.1 เร่งรัดดาเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อ ดาเนินการกาจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน และ
การขับเคลื่อนชมรมคนรักษ์น้าในพื้นที่
1.2 จัดทากรอบการดาเนินการ (Timeline) ให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. การอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งนี้ ขอให้
กาหนดเรื่องที่จะไปดูงานให้ชัดเจน คุ้มค่า ตรงตามกรอบการทางาน และมีผลงาน
ภายหลังการอบรม เช่น ขยะ น้าเสีย เป็นต้น
3. แผนการปูองกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จัดทาสรุปเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบต่อไป
4. ศูนย์ดารงธรรม กาหนดแนวทางดาเนินการที่ต้องตอบสนองการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ และสามารถแจ้งความคืบหน้าการดาเนินการต่อประชาชนได้
5. การใช้บทบาทและกลไกของกระทรวงมหาดไทยเพื่อปูองกันการละเมิด มาตรา 112
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สถ./ยผ./ปค.

สดร.สป./
ทุกหน่วยงาน
ปภ.
สตร.สป./ปค.
สนผ.สป.
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6. การดูแลรักษาทะเลสาบและแหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ ติดตามการขุดลอก ดูแลรักษา
แหล่งน้าขนาดใหญ่ที่ตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้าได้
7. การดาเนินการให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น
8. ระบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กระทรวงมหาดไทยต้องสนับสนุนพื้นที่
EEC และเตรียมข้อคิดเห็นประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ปภ.
สกม.สป./
ทุกหน่วยงาน
ยผ./สบจ.สป.

สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
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