สรุปการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
***********************

เปดประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุม โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ผู บริ หารระดับ สูงของกระทรวงมหาดไทย ผูบ ริห ารสว นราชการกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
รวมทั้ งหั ว หน าส ว นราชการในสั งกั ด สํ า นั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจาหนาที่ที่เกี่ย วของเขารว มประชุ ม
โดยสาระสําคัญของการประชุมในวันนี้ มีประเด็นหารือขอราชการสําคัญที่เกี่ยวของกับ กฟน. รวม ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. เรื่องที่ กฟน. นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ : ความคืบหนาการจัดระเบียบสายสื่อสารในเสนทาง
เคลื่อนริ้วขบวนพระบรมศพฯ และบริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวง โดยงานในสวนที่ กฟน. รับผิดชอบดําเนินการ
ได แ ก การจั ด ระเบี ย บสายสื่ อ สารที่ พ าดเกาะบนเสาของ กฟน. บริ เ วณถนนอั ษ ฎางค ถนนกั ล ยาณไมตรี และ
ถนนราชบพิธ ฟขล. ไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว สวนเสนทางอื่นๆ โดยรอบมณฑล
พิธีทองสนามหลวง ไดมีการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาเขียวรอบใน ซึ่งเปนเสาโคมไฟฟาในความรับผิดชอบของ กทม.
ออกแลว ยังคงเหลือแตสายกลอง CCTV และสายลําโพงของฝายความมั่นคงที่ยังคงพาดอยู สวนเสาเขียวบริเวณ
รอบนอกมณฑลพิธีทองสนามหลวง ยังคงมีสายสื่อสารและอุปกรณพาดเกาะกับเสาเขียวของ กทม. รวมทั้งบริเวณ
ถนนมหาราช ถนนทายวัง และถนนสนามชัย ซึ่ง กฟน. ดําเนินการนําสายไฟฟาลงใตดินเรียบรอยแลว แตยังคงมีสาย
สื่อสารและอุ ป กรณ พาดเกาะกั บ เสาเขี ย วของ กทม. อยู เชน กัน โดย กฟน. ได ป ระสานงานไปยั งสํ านั กการโยธา
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ขอให ป ระสานแจ ง หน ว ยงานเจ า ของสายสื่ อ สารมาดํ า เนิ น การรื้ อ ย า ยออกแล ว ทั้ ง นี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดสั่งการเพิ่มเติมโดยเนนย้ําให กทม. เรงรัดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป
๒. การขั บ เคลื่ อ นนโยบายการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศของประเทศ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยแจงให กฟน. ทราบวา ขณะนี้รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีการ
ผลักดันโครงการจัดตั้งบริษัทบรอดแบรนดแหงชาติ โดยการรวมทุนของบริษัท กสท. มหาชน จํากัด กับบริษัท ทีโอที
มหาชน จํากัด ดําเนินธุรกิจอินเทอรเน็ตบรอดแบรนดตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงใหครอบคลุมทุกหมูบานทั่วประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวา การดําเนินธุรกิจดังกลาวอาจจะมี
การใช เสาของ กฟน. ในการติด ตั้ งระบบสายสื่อสารดวย ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มิไดมีป ระเด็น
ขอสั่งการเพิ่มเติมเพื่อให กฟน. ดําเนินการในเรื่องดังกลาวแตอยางใด
๓. การจั ดเบี ยบสายสื่อสารบนเสาไฟฟา ตามที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ ที่ตอง
เดิน ทางผ า นบริ เ วณช ว งแยกหลั กสี่ - อนุ ส าวรี ยพิทั กษรั ฐ ธรรมนูญ และบริเวณหนา วัดพระศรี มหาธาตุฯ บางเขน
ไดสังเกตุเห็นวา มีสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟามีความไมเปนระเบียบเรียบรอยอยางมากและอาจเปนอันตรายกับ
ประชาชนได จึงสั่งการมอบหมายให กฟน. เรงประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสา
ไฟฟาในบริเวณดังกลาว รวมถึงพิจารณาดําเนินการในบริเวณอื่นๆ ดวย เพื่อใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความ
ปลอดภัยกับประชาชน
ปดประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.

***********************

กองสารสนเทศดานบริหาร ฝายแผนกลยุทธ
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๒๖ เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น

รายละเอียด

ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
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.)

การประชุมหารือข้อราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการ และงาน
อะไรที่ต้องเร่งแก้ไขให้นามาหารือในที่ประชุมเพื่อเร่งดาเนินการต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
(นายวิบลู ย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
สานักวิจัยซูเปอร์โพล (Super Poll) เปิดเผยผลสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 พบว่า
มาตรการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ มาตรการแก้ปัญหาเมาแล้วขับ ร้อยละ
69.2 รองลงมาเป็นมาตรการแก้ปัญหาขับรถเร็ว ร้อยละ 10.8 ส่วนความพึงพอใจ
ต่อผลการรณรงค์ลดการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ พบว่าประชาชนพึงพอใจการรณรงค์ทั้ง
จากภาครัฐ ภาคประชาชน และ คสช. ถึงร้อยละ 43.1 และรองลงมา คือ พึงพอใจ
ต่อการรณรงค์ของภาคประชาชน เช่น การติดกล้องหน้ารถ ช่วยคนดี ชี้คนผิดขับขี่
ปลอดภัย ร้อยละ 29.3
1.2 ยอดแรงงานต่ างด้ าวที่ เดิ นทางกลั บประเทศต้ นทางเพื่ อร่ ว มประเพณี
สงกรานต์ ปี 2560
กระทรวงแรงงาน รายงานยอดแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และ
พม่า ในระบบ ที่เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ ปี 2560
ตามการผ่อนผันของรัฐบาล มีจานวนทั้งสิ้น 116,950 คน ประกอบด้วย แรงงาน
ชาวเมียนมา 72,312 คน ชาวกัมพูชา 33,925 คน และชาวลาว 10,713 คน
ปัจจุ บันแรงงานต่างด้าวได้ทยอยเดินทางกลั บมาทางานตามปกติแล้ ว ตามข้อมูล
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีแรงงานต่างด้าวกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
73,012 คน ส่วนที่เหลือคาดว่าจะกลับเข้ามาภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเวลาผ่อนผันที่รัฐบาลกาหนด
1.3 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในไทย
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ช่วงตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม - ๑๙ เมษายน 25๖๐ มีรายงานผู้ ป่วยแล้ว ๒๐,๔๓๘ ราย เสียชีวิต
๕ ราย ช่ วงอายุ ที่ พบผู้ ป่ วยมากที่ สุ ด คือ แรกเกิด - ๑๔ ปี และ พบมากที่ สุ ดใน
ภาคเหนือ ซึ่งจากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจาสัปดาห์ คาดว่าในช่วงนี้
จะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ หรือกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ควรเฝ้าระวังในกลุ่ม
เสี่ยงต่ออาการรุนแรง ได้แก่ หญิงมีครรภ์ เด็กอายุ 6 เดือน - 12 ปี ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ป่วยเรื้อรั ง ผู้ป่วยโรคอ้วน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทาลายสัตว์ปีก
อย่างไรก็ตามคาแนะนาในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”
คือ 1) ปิดปากเวลาไอหรือจาม 2) หมั่นล้างมือบ่อย ๆ 3) หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย
และ 4) หยุด การเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจานวนมาก
1.4 โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่าผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน
คณะรั ฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็ นชอบให้ องค์ การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกดาเนินโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่าผ่านระบบ
การจัดการเมืองอย่างยั่งยืนร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดย
รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (GEF) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่า
ในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 4 เมืองนาร่อง ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา
เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ และ เทศบาลนครเกาะสมุ ย เน้ น
การลดก๊าซเรือนกระจกที่การจัดการขยะ น้าเสีย และการขนส่งที่ยั่งยืน มีระยะเวลา
ดาเนินการในปี 2560 – 2564
2. ด้านการต่างประเทศ
สถานการณ์ระหว่างประเทศบริเวณคาบสมุทรเกาหลี
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560 เกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธ แต่ประสบ
ความล้มเหลวเนื่องจากขีปนาวุธระเบิดทันทีภายหลังการปล่อย โดยการยิงขีปนาวุธ
ครั้ งนี้ เป็ น การตอบโต้ ที่ ส หรั ฐอเมริ กา ส่ งเรื อพิ ฆาตติ ดอาวุ ธ มาลอยล าบริ เวณ
คาบสมุทรเกาหลี ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะไม่นาไปสู่
ความรุนแรงถึงขั้นส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของชาวไทยในเกาหลีใต้
อย่างไรก็ตาม ก็ได้เตรียมแผนอพยพ ชาวไทยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนแล้ว และ
ปัจจุบันยังไม่มีความจาเป็นต้องออกคาแนะนาในการเดินทางไปเกาหลีใต้แต่อย่างใด
ส่วนการเตรียมรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวง
พาณิชย์จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในวันที่
26 เมษายน 2560
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. การด าเนินการ “มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี
2560”
ขอขอบคุณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างหนักด้วยความเสียสละในช่วงเทศกาลสงกรานต์
รายงานผลการด าเนิ นการ “มาตรการลดอุ บั ติ เหตุ ทางถนนในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2560” ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ โดยพิจารณาผล
สารวจความพึงพอใจ (Poll) หลายๆ สานักเพื่อนามาใช้ประโยชน์ และรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยอดข้อมูลการบาดเจ็บ ข้อมูลการเสียชีวิต
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลการกระทาความผิด ซึ่งมีนัยยะสาคัญและนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ เชื่อมโยงมาตรการอะไรดาเนินการแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผล พร้อม
ข้อเสนอหากจาเป็นต้องทบทวนปรับปรุงกฎหมาย
สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 2560

หน้า 2

ปภ.

ประเด็น

รายละเอียด
2. แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศต้นทาง กระทรวงมหาดไทยไม่ได้เป็น
เจ้าภาพหลัก แต่มีส่วนเกี่ยวข้องการขอผ่อนผันออกนอกพื้นที่และการขออยู่ต่อใน
พื้นที่ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการให้เกิดความเรียบร้อย
3. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในไทย กาชับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่ทางานให้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากโรคติดต่อ
4. การดาเนินการ “โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่าผ่านระบบการจัดการเมืองอย่าง
ยั่งยืน” จัดทาข้อมูลสรุปนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใต้บริบท
การแก้ไขสภาวะโลกร้อน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
และ มีหน่วยงาน กรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดใดต้องมีบทบาทเพิ่ม
๕. สถานการณ์ระหว่างประเทศบริเวณคาบสมุทรเกาหลี ฝากติดตามข้อมูลข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง และสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณคาบสมุทร
เกาหลี

รายงานการเตรียมจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในส่วนของ มท.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปค.
ทุกหน่วยงาน

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
๑. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกาหนดให้วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีเสนอเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธี ฯ
ในการประชุ ม ดั ง กล่ า ว ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ น าเสนอใน
สาระสาคัญของเรื่องประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความว่าได้รับแจ้งจาก
สานักราชเลขาธิการว่าได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี
พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจั ดงานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และ
พระราชทานตามที่ขอรับพระมหากรุณา ดังนี้
1.๑ หมายกาหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตั้งแต่การพระราช
กุศลออกพระเมรุมาศ เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เก็บพระบรมอัฐิ พระราชกุศลพระบรมอัฐิ เลี้ยงพระ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้น
ประดิษฐาน พระวิมาน และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร จานวน ๕ วัน ระหว่าง
วันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
1) วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท
2) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ
3) วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ
4) วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท
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5) วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร
1.๒ การจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เครื่องประกอบ พระเมรุมาศ
จานวน ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ
๒. การเตรียมการจัดทาดอกไม้จันทน์
กรุงเทพมหานคร (นางลักษณา โรจน์ธารง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง)
ผลการดาเนินงาน
2.1 กรุงเทพมหานครเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่าง
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน 2560 พล.ต.อ. อั ศ วิ น ขวั ญ เมื อ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุ ง เทพมหานคร ทั กทายจิ ต อาสาและร่ ว มประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั นทน์ เพื่ อถวาย
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งวัสดุที่ใช้มาจาก
ธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น เปลือกข้าวโพด ผักตบชวา ใบตองแห้ง ใบยางพารา หรือ
กระดาษสาตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชน
ที่สนใจมาร่วมเป็นจิตอาสา ทาดอกไม้จันทน์ด้วยตนเอง โดยทางกรุงเทพมหานครได้
จัดสอนให้แก่ผู้ที่สนใจที่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
2.2 หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนมอบดอกไม้จันทน์ นอกจากจิตอาสา
และประชาชนที่ร่วมใจกันมาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์กว่า 1,000 คน หลายหน่วยงาน
ได้ร่ วมสนับสนุ นน าดอกไม้จั นทน์มอบให้ กรุงเทพมหานครเพื่อให้ ประชาชนใช้ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ดังนี้
2.2.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 1 ล้านดอก
2.2.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 1 ล้านดอก
2.2.3 The Mall group จานวน 1 ล้านดอก
2.2.4 บริษัท ทิปโก้ จากัด จานวน 1 ล้านดอก
2.2.5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จานวน
500,000 ดอก
2.2.6 บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) จานวน 100,009 ดอก
2.2.7 โรงแรมเอเชีย จานวน 100,000 ดอก
2.2.8 ห้องอาหารสีฟ้า จานวน 100,000 ดอก
2.2.9 มูลนิธิสวนหลวง ร9 จานวน 99,999 ดอก
2.2.10 โรงแรมไดมอนคลิฟ ภูเก็ต จานวน 50,000 ดอก
2.2.11 ชมรมนักเรียนเก่าราชินี จานวน 25,000 ดอก
2.2.12 ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดม รุ่น 41 จานวน 25,000 ดอก
2.2.13 สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จานวน 10,000 ดอก
2.2.14 บริษัท บางกอกกล๊าส จากัด จานวน 9,999 ดอก
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รวม 5,020,007 ดอก
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทาคลิปสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จานวน 8 แบบ
ซึ่งได้ทยอยเผยแพร่ทางเฟสบุ๊คของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่
18 เมษายน 2560 ได้แก่ กุหลาบเวียงพิงค์ ดอกลีลาวดี ดอกลีลาวดีจากผักตบชวา
ดอกกุหลาบหนู ดอกจาปี จาปา ดอกกุหลาบป่า ดอกกุหลาบโบราณ ดอกคาร์เนชั่น
กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
1. ข้อสั่งการในการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียม
จัดทาดอกไม้จันทน์ของจังหวัด และอาเภอ ดังนี้
1.1 วันที่ 8 มีนาคม 2560 การจัดทาดอกไม้จันทน์ ให้มีการออกแบบเป็นแบบ
เดียวกันทั้งขนาด รูปร่าง โดยออกแบบให้รู้ว่ามาจากอาเภอใด เน้นย้าว่าให้เป็นการ
จัดทาเอง
1.2 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ควรกาหนดรายละเอียด ให้มีผู้ออกแบบเป็น
แบบมาตรฐานเดียวกัน หรือแต่ละภาค จะออกแบบตามบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบ ต้องเป็นไปในทางเดียวกัน พร้อมระบุชื่อเขต จังหวัดและอาเภอ
1.3 วันที่ 29 มีนาคม 2560 มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดทาดอกไม้จันทน์ ดังนี้
๑) ให้ กรมการพัฒ นาชุมชนรับผิ ดชอบออกแบบและดาเนินการจัด ทา
ดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อาเภอ จานวน 878 ช่อ
2) ให้ จั ง หวั ด รั บ ผิ ด ชอบการจั ด เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ พร้ อ มเชิ ญ ชวน
ประชาชน/จิ ต อาสา/นั ก เรี ย น/นัก ศึ กษา ร่ ว มจัด ท าดอกไม้จั นทน์ ด าเนิ นการ
เดือนเมษายน – กันยายน 2560 โดยมีกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน
2. ผลการสารวจข้อ มูล กลุ่ม เป้า หมายบุค ลากรของกรมการพัฒ นาชุม ชนที่
สามารถจัดทาดอกไม้จันทน์ในทุกจังหวัด รวม 1,203,510 คน
2.1 กลุ่มอาชีพทาดอกไม้จันทน์ จานวน 1,390 กลุ่ม มีสมาชิก 21,033 คน
2.2 กลุ่มวิทยากรสอนทาดอกไม้จันทน์ จานวน 3,335 คน อาสาพัฒนาชุมชน
(อช.) และผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ที่เป็นสตรี จานวน 180,000 คน
2.3 กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด
จานวน 82,858 คณะ จานวน 928,510 คน
2.4 กลุ ่ม คณะท างานขับ เคลื ่อ นกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรีร ะดับ ต าบล/
เทศบาล/จังหวัด จานวน 7,848 คณะ จานวน 70,632 คน
3. ภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย/เตรียมการ
3.1 ออกแบบและจัดทาดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอาเภอ จานวน 878 ช่อ
3.2 สนับสนุนการจัดทาดอกไม้จันทน์สาหรับประชาชนทั่วไป ทุกจังหวัด
4. การเตรียมการออกแบบดอกไม้จนั ทน์ 878 ช่อ ได้แก่
แนวทางที่ 1 ออกแบบดอกไม้จันทน์สาหรับจังหวัด/อาเภอ จานวน 10 แบบ
ได้แก่ 1) ดอกดารารัตน์ 2) ดอกพุดซ้อนตูม บาน 3) ดอกลีลาวดี 4) ดอกลิลลี่
5) ดอกกุหลาบตูม – แย้มบานแซมไฮเดรนเยีย A 6) ดอกกุหลาบตูม - แย้มบาน
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แซมไฮเดรนเยีย 7) ดอกกุหลาบตูม – แย้มบาน 8) ดอกกุหลาบทิพย์ตูม – บาน
9) ดอกกุหลาบทิพย์ตูม – บานแซม 10) ดอกกุหลาบซ้อนตูม บาน
หมายเหตุ : ขนาดดอกไม้จนั ทน์ กว้าง 24 เซนติเมตร สูง 35-45 เซนติเมตร
แนวทางที่ 2 กาหนดให้แต่ละจังหวัดออกแบบและจัดทาดอกไม้จันทน์
ในลักษณะดอกไม้ประจาจังหวัดให้เหมาะสม หรือใกล้เคียง (ขณะนี้มี 68 จังหวัดที่มี
ดอกไม้ ป ระจ าจั งหวั ด คงเหลื อ 8 จั งหวั ด) เช่ น ดอกเสลา จั งหวั ดนครสวรรค์
ดอกกันเกรา จังหวัดนครพนม ดอกเสี้ยวดอกขาว จังหวัดน่าน ดอกกาหลง จังหวัด
สตูล เป็นต้น
4) ประเด็ น หารื อ การจั ด ท าดอกไม้ จั น ทน์ โดยขอหารื อ แนวทางการจั ด ท า
ดอกไม้จันทน์เพื่อพิจารณาดาเนินการใน 2 แนวทาง
แนวทางที่ 1 เลื อ กแบบตามที่ เสนอ (10 แบบ) แล้ ว ส่ งให้ จังหวัด /อาเภอ
คัดเลือกและดาเนินการ
แนวทางที่ 2 กาหนดให้แต่ละจังหวัดออกแบบและจัดทาดอกไม้จันทน์ในลักษณะ
ดอกไม้ประจ าจังหวัดที่เหมาะสมหรือใกล้ เคียงกัน ทั้งนี้ จะประสานรายละเอียด
กาหนดวัสดุ รูปแบบ และขนาดกับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ต่อไป
5) สนั บ สนุน การจัด ท าดอกไม้จั น ทน์ ส าหรั บ ประชาชนทั่ว ไปทุ ก จั ง หวั ด และ
มอบหมายให้พัฒนาชุมชนจังหวัดเตรียมดาเนินการ ดังนี้
5.1 กาหนดแบบตามที่ประชุมเห็ นชอบ จานวน 36 แบบ (ตามแบบของ
กรุงเทพมหานคร) สารวจกลุ่มอาชีพทาดอกไม้จันทน์
5.2 จัด เตรีย มวัส ดุอ ุป กรณ์แ ละเตรีย มทีม วิท ยากรส าหรับ การฝึก สอน
หน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนร่วมฝึกสอนและจัดทาดอกไม้จันทน์ โดยมีเป้าหมาย
การจัดทาอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของจานวนคนในจังหวัด
5.3 เชิญชวนกลุ่มพลังมวลชน ประชาชนและจิตอาสา เข้ารับการฝึกสอน
และร่ว มจัด ท าดอกไม้จัน ทน์ ทั้ง นี้ สามารถดาเนิน การให้เ สร็จ ภายใน เดือ น
กันยายน 2560
ข้อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ขอขอบคุณความริเริ่มดาเนินการทาดอกไม้จันทน์ ให้หารือสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) ประเด็นความเหมาะสมของวัสดุที่นามาใช้ทาดอกไม้จันทน์
๒. เห็นชอบแนวทางการดาเนินการจัดทาดอกไม้จันทน์ ดังนี้
๒.๑ ดอกไม้จั นทน์ จั งหวัด/อาเภอ ให้ ใช้แบบที่แสดงถึงดอกไม้ประจาจังหวัด
กรณี ๘ จังหวัดที่ไม่มีดอกไม้ประจาจังหวัด พิจารณาทะเบียนดอกไม้ประจาจังหวัดที่
สมเด็ จ พระราชี นี น าถในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระราชทานประกอบการออกแบบดอกไม้จันทน์ หากไม่สามารถดาเนินการได้ทัน
ให้ ใช้ ดอกไม้ กลาง ๆ หรื อดอกไม้ ประจ าชาติ แต่ ให้ มี ขนาดใกล้ เคี ยงกั น รวมถึ ง
กาหนดขนาด และมีป้ายแสดงจังหวัด/อาเภอขนาดเดียวกัน
2.2 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสารวจประชากรที่อาศัยอยู่จริงภายในจังหวัดและ
คานวณจานวนดอกไม้จันทน์สาหรับประชาชนทั่วไป โดยใช้ตามแบบของ กทม.
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จานวน 36 แบบ
2.3 จัดทากรอบระยะเวลาดาเนินการ (Timeline) เป็นรายเดือน แต่ละเดือน
สามารถจัดทาดอกไม้จันทน์ได้จานวนเท่าใด เพื่อรายงานความคืบหน้าในการจัดทา
ดอกไม้จันทน์เป็นระยะ ๆ
2.4 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดทาดอกไม้จันทน์ตามแนวทางของ กทม.
(โทรทั ศ น์ / วิ ท ยุ / หนั ง สื อ พิ ม พ์ ) ให้ ป ระชาชนรั บ ทราบ และเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มใน
การจัดทาดอกไม้จันทน์
3. ให้แจ้งแนวทางการดาเนินการเตรียมจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ การก่อสร้างซุ้ม
ถวายดอกไม้จันทน์ และการจัดทาดอกไม้จันทน์ให้จังหวัด /อาเภอทราบโดยเร็ว
(คาดว่าจะกาหนดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS ไปยังจังหวัดในวันที่
8 พฤษภาคม 2560)
4. ประชาสัมพันธ์แนวทางการดาเนินการในส่วนภูมิภาค และการจัดทาดอกไม้จันทน์
แบบที่เป็นตัวอย่างของจังหวัดในแต่ละพื้นที่
5. หมายกาหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ให้พิจารณาความเหมาะสม
การจัดพิธีการเพื่อสนับสนุน และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในจั ง หวัด หรื อสถานที่ ใกล้ บ้ าน โดยคานึ งถึง ความสะดวกในการเดิ นทางของ
ประชาชนร่วมด้วย
6. ติดตามการออกแบบการประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และนาเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
7. เร่ งรั ดด าเนิ นการจั ดระเบียบสายสื่ อสารให้ แล้ วเสร็ จภายในเดื อนพฤษภาคม
๒๕๖๐ มอบ กทม. ประสานการจั ดระเบี ยบเสาเขียวบริ เวณท้ องสนามหลวงให้
เรียบร้อย
8. นาเสนอแนวทางการเข้าร่วมของประชาชน การจัดทาดอกไม้จันทน์ และการเข้า
ร่ วมพิ ธี ถวายดอกไม้ จั นทน์ ตามบริ บทภู มิ สั งคมที่ หลากหลาย เช่ น พื้ นที่ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) เป็นต้น
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้ศึก ษาบัญ ชีด อกไม้ประจาจัง หวัด ของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแบบการจัดทาดอกไม้จันทน์ ของแต่ละจังหวัด
๒. บางจังหวัด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานดอกไม้ประจาจังหวัด และ
ให้ใช้บัญชีดอกไม้ประจาจังหวัด ดูประกอบ
ข้อสังเกตปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
พิ จารณาการด าเนิ นการ และการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนโดยให้ ค านึ งถึ ง
ภูมิสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
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กรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อานวยการกองจัดกรรมสิทธิ์
สานักการโยธา)
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 การด าเนิ น การรื้ อ ถอนขนย้ า ยบ้ า นที่ เ จ้ า ของพร้ อ มย้ า ย และแจ้ ง ให้
กรุงเทพมหานครดาเนินการ โดยการประสานงานของฝ่ายความมั่นคง ช่วงระหว่าง
วันที่ 4 – 20 มีนาคม 2560 ดาเนินการรื้อถอนบ้านมีเลขที่ จานวน 8 หลัง และ
เป็นบ้านบุกรุก จานวน 1 หลัง รวม 9 หลัง
1.2 สถานภาพปัจจุบันคงเหลือโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 29 หลัง บุกรุก 4 หลัง
รวม 33 หลัง
2. การปรับปรุงพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 ได้ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่าง
บริเวณท้ายชุมชนซึ่งรื้อถอนอาคารออกไปแล้ว เพื่อทาเป็นสวนสาธารณะชั่วคราว
ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใช้พื้นที่สาหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
3. การประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นและปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.)
คณะที่ 5 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ได้มีข้อสั่งการให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ทบทวนแนวทางมาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ชัดเจนและรอบคอบ
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบให้การเคหะแห่งชาติ
โครงการบ้ านเอื้ ออาทร สถาบั นพั ฒ นาองค์ กรชุ มชน โครงการบ้ านมั่ นคง ร่ ว ม
พิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากเจ้าของบ้าน
ในชุมชนบางส่วนมีที่อยู่อาศัยเดิมนอกพื้นที่อยู่แล้ว
3.2 แนวทางการอนุรักษ์บ้านเก่าในชุมชนป้อมมหากาฬ
3.2.1 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 กรุงเทพมหานครร่วมหารือกับผู้แทน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดาเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์
และฝ่ายความมั่นคง เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์บ้านโบราณ
ซึ่งจะมีการสารวจและพิสูจน์อัตลักษณ์บ้านแต่ละหลังตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์เสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมกาหนดว่าต้องดาเนินการที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย
ในอาคาร บ้านที่สมาคมสถาปนิกสยาม ฯ เสนอขอให้อนุรักษ์ รวม 24 หลัง ดังนี้
1) บ้านไม้โบราณเรือนไทยเดิมสมัยก่อน ร. 5 จานวน 2 หลัง
2) บ้านไม้โบราณอิทธิพลตะวันตกสมัย ร. 5-7 จานวน 14 หลัง
3) บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ร่วมสมัย สมัย ร. 9 จานวน 8 หลัง
3.2.2 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 กรุงเทพมหานคร ฝ่ายความมั่นคง
หารือกับนักวิชาการและชุมชน มีมติกาหนดกรอบการพิสูจน์อัตลักษณ์บ้านเพื่อการ
พิจารณาอนุรักษ์บ้านโบราณ ดังนี้
1) คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์
2) คุณค่าเชิงศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม
3) คุณค่าเชิงสังคม และวิถึชีวิต
4) คุณค่าเชิงโบราณคดี การตั้งถิ่นฐาน และผังเมือง
5) คุณค่าเชิงวิชาการ
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ทั้งนี้ คณะทางานฯ จะดาเนินการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคุณสมบัติบ้าน และ
ส่งข้อมูลให้กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุรักษ์บ้าน คาดว่าภายในเดือนเมษายน
2560 จะได้ข้อสรุปการอนุรักษ์บ้านในชุมชนป้อมมหากาฬ
4. แนวทางการดาเนินการต่อไป
4.1 รื้อถอนอาคารที่ไม่อยู่ในข่ายการอนุรักษ์ และไม่มีประเด็นโต้แย้งการรื้อถอน
ต่อเนื่องในต้นเดือนพฤษภาคม 2560
4.2 ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านป้อมมหากาฬ
ข้อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. กาหนดแนวทางให้ได้มติการอนุรักษ์บ้านให้ชัดเจน รวมถึงกาหนดแผนพัฒนา
พื้นที่ โดยคานึงถึงการดาเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ทั้งนี้ ควรต้องพิจารณาถึง
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานในการพิจารณาว่าบ้านใดสามารถอนุรักษ์หรือรื้อถอนได้
หรือไม่ อย่างไร
๒. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อจูงใจให้
ประชาชนยินยอมย้ายออกจากพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ
ความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่

กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายวิษณุ อยู่ดี ผู้อานวยการสานักสถาปัตยกรรม)
1. ที่มา โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ
อาคารหลัก สูง 11 ชั้น มีชั้นใต้ดินและชั้นลอย 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 424,000
ตารางเมตร งบประมาณ 12,280,000,000 บาท เริ่ มงานก่อสร้ างตั้ งแต่ วันที่
8 มิถุนายน 2556 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 900 วัน สิ้นสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน
2558 และจากการที่สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้
ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างนั้น ทาให้กระทบกับแผนการก่อสร้างตามที่ได้รับ
อนุมัติ ผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ครั้งที่ 1 จานวน 387 วัน
จากสาเหตุการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า และปัญหาเรื่องดินจากเสาเข็มเจาะ ไปสิ้นสุดวันที่
15 ธั น วาคม 2559 ครั้ ง ที่ 2 จ านวน 421 วั น จากสาเหตุ ปั ญ หาเรื่ อ งดิ น
ระยะเวลาการก่อสร้างสิ้นสุด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
2. สาเหตุของการต่อสัญญา
2.1 ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ตามสัญญาสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ต้องส่งมอบพื้นที่ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักภายใน 30 กันยายน
2556 พื้นที่ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 30 เมษายน 2557 แต่การดาเนินการ
ส่งมอบพื้นที่ได้ทยอยส่งมอบ จานวน 10 ครั้ง โดยพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักล่าช้า
กว่าแผนประมาณ 10 เดือน พื้นที่ที่เหลือล่าช้ากว่าแผน รวม 30 เดือน ทาให้
การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
2.2 ปัญหาการทิ้งดิน ตามสัญญากาหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องหาที่ทิ้งดิน ภายนอก
โครงการในระยะ 10 กิโลเมตร จากพื้นที่ก่อสร้างแต่การดาเนินการในระยะแรก
ไม่สามารถหาที่ทิ้งดินตามกาหนดได้ โดยต้องใช้เวลาในการขนดินจากเสาเข็มเจาะ
ออกจากพื้นที่จานวน 122,559 ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 10 เดือนและดินชั้นใต้ดิน
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จานวน 1,074,508 ลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 17 เดือน ในการนาดินออกจาก
สถานที่ก่อสร้าง
3. แผนงานของที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เนื่องจาก
การดาเนินการล่าช้ากว่ากาหนด จึงได้มีการปรับแผนงานบริหารโครงการใหม่ ดังนี้
3.1 การส่งมอบพื้นที่ จากเดิมกาหนดภายใน 30 เมษายน 2557 เป็นให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
3.2 โครงสร้าง ปัจจุบันดาเนินการได้ร้อยละ 86 คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2560
3.3 งานสถาปัตยกรรมและงานระบบภายนอก และภายในอาคาร รวมถึงงานผัง
บริ เวณ คาดว่าดาเนิ นการแล้ วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่ งเกิ นจากสั ญญา
ปัจจุบัน
3.4 งาน ICT สัญญา 2 กาหนดเริ่มงานเดือนตุลาคม 2560 คาดว่าดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเกินจากสัญญาปัจจุบัน
3.5 งานสาธารณูปโภค สัญญา 3 กาหนดเริ่มงานเดือนตุลาคม 2561 คาดว่ า
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเกินจากสัญญาปัจจุบัน
4. สรุปความก้าวหน้าของโครงการ
4.1 ผลงานสะสมทั้งโครงการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อสร้างได้ ร้อยละ
34.52 ทางานโครงสร้างได้ร้อยละ 86 และเมื่อพ้นงานโครงสร้างไปแล้ว จะสามารถ
ทางานเฉลี่ยต่อเดือนได้เร็วขึ้น
4.2 งานก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าสื่ อสาร ระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกันอัคคีภัย ทาได้สะสม
ร้อยละ 26
4.3 งานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง และงานเครื่องยอด ทาได้สะสม ร้อยละ 5
(สาหรับงานเครื่องยอดอาคาร ทาได้สะสม ร้อยละ 36)
5. ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณค่าก่อสร้าง
12,280,000,000 บาท สรุปเบิกงบประมาณแล้ว จานวน 4,717,048,050 บาท
ดังนี้
1) ค่าจ้างล่วงหน้า 1,842,000,000 บาท เบิกเรียบร้อยแล้ว
2) ค่าจ้างเบิกตามงวดงานสะสม 30 ครั้ง จานวนงวดงานสะสม 757 งวด
เป็นเงินสะสม 3,382,833,000 บาท (หลังหักเงินล่วงหน้าเหลือ
2,875,408,050 บาท)
6. แผนการดาเนินงาน
ผู้รั บจ้ างได้กาหนดแผนงานก่อสร้างในเดือนเมษายน 2560 ประมาณร้อยละ
1.20 เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ดังนี้
6.1 งานโครงสร้าง ดาเนินการตั้งแต่ ชั้นที่ 1 ถึง โครงสร้างชั้นที่ 8
6.2 งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคาห้องประชุม ส.ว. และ ส.ส.
6.3 งานสถาปัตยกรรม ก่ออิฐ ฉาบปูน ดาเนินการตั้งแต่ ชั้นใต้ดิน ถึงชั้นที่ 1
6.4 งานระบบประกอบอาคารได้แก่ งานไฟฟ้ากาลัง-สื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล
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- ดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ เป็นต้น ดาเนินการตั้งแต่ชั้นใต้ดิน
ถึง ชั้นที่ 5
6.5 เตรียมงานเสาเข็มเจาะอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย และอาคารสถานีโทรทัศน์
และวิทยุ
6.6 งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องยอดส่วนที่ 3 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 1
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอบคุณกรมโยธาธิการและผั งเมืองที่ได้ดาเนินการติดตาม และรายงานข้อมูล
ความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารเพื่อรายงานให้รัฐบาลทราบ หากมีกรณีข้อขัดข้อง
รัฐบาลจะได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา
สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2560

ยผ.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย)
1. สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 สะสม 7 วันของการรณรงค์
ระหว่าง 11 – 17 เมษายน 2560 ดังนี้
1.1 จานวนอุบัติเหตุ 3,690 ครั้ง
1.2 จานวนผู้เสียชีวิต 390 ราย
1.3 จานวนผู้บาดเจ็บ 3,808 คน
2. สาเหตุ และประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
2.1 สาเหตุหลัก 3 อันดับแรกในการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา ขับรถเร็วเกิน
กว่ากฎหมายกาหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด เรียงตามลาดับ
2.2 สาเหตุหลัก 3 อันดับแรกในการเสียชีวิต ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมาย
กาหนด เมาสุรา และตัดหน้ากระชั้นชิด เรียงตามลาดับ
2.3 ประเภทรถ 2 อันดับแรกในการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ จานวน
3,230 คัน และรถปิคอัพ จานวน 260 คัน
ทั้งนี้ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จะได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สรุปผลการ
รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 โดยมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
กาหนดมาตรการดาเนินการป้องกัน และจะสรุปผลการถอดบทเรียนมานาเสนอใน
ที่ประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทยครั้งถัดไป
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ฝากให้เก็บข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
1. เปรียบเทียบปริมาณผู้สัญจรเดินทางระหว่างช่วงปกติ และช่วงเทศกาลเป็น
อัตราเท่าไหร่ ช่วงใดมีอัตราผู้เสียชีวิตสูงกว่ากัน โดยให้เก็บข้อมูลของถนนสายหลัก
เช่ น ถนนวิ ภาวดี รั งสิ ต ถนนพหลโยธิ น ทางหลวงสายเอเชี ย เป็ นต้ น เป็ น กรณี
ตัวอย่างเปรียบเทียบนัยยะการสูญเสีย ชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
มาตรการดาเนินการต่อไป
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๒. วิเคราะห์แยกสาเหตุการเสียชวิตโดยอุบัติเหตุ เช่น การขับรถเร็ว การดื่มสุรา
สาเหตุการขับรถเร็วมีการดื่มสุราร่วมด้วยหรือไม่ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์แยก
การสวมหมวกนิรภัยหรือไม่ ให้แยกสาเหตุอย่างละเอียด และวิเคราะห์ว่าเชื่อมโยงกัน
หรือไม่ เพื่อสะท้อนปัญหาให้ชัดเจน
คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบ
การปฏิรปู ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความปรองดอง
(ป.ย.ป.)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
1. ภาพรวมการขั บ เคลื่ อนคณะกรรมการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.)
คาสั่ งหั วหน้ าคณะ คสช. ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการ 4 คณะ คือ
คณะกรรมการบริ หารราชการแผ่ นดินเชิ งยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการเตรียมการ
สร้างความสามัคคีปรองดองเป็นกลไกเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนตามนโยบาย คสช.
และรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การดาเนินงาน ป.ย.ป. จะนาประเด็น
จากการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) ซึ่งได้ศึกษาและกาหนดไว้แล้ว 37 วาระปฏิรูป และรายละเอียดกว่า 100
ประเด็น นามาเป็นกรอบดาเนินการ โดยมีสานักงานเรียกว่า PMDU ตั้งขึ้นตาม
ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี “ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ” ใน
ระเบี ยบนี้ ได้กาหนดให้ ทุกกระทรวงได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้
เป็ น ไปตามมติ ป.ย.ป. โดยวางโครงสร้ างให้ ป ลั ด กระทรวงเป็ น ประธาน รอง
ปลั ดกระทรวง ผู้ ตรวจราชการกระทรวง และให้ มี ผู้ แทนจากส านั กงานบริ หาร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) อีก 1 คนเป็นกรรมการ ซึ่งรายละเอียด PMDU
จะแจ้งทุกกระทรวงให้ร่วมหารืออีกครั้งหนึ่ง
กรอบการดาเนิ นงานเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และ
การปฏิ รู ป ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ 2 ฉบั บ คื อ
พระราชบั ญญั ติ แผนและขั้ นตอนการด าเนิ นการปฏิ รู ปประเทศ พ.ศ. .... ซึ่ งน า
การปฏิรูป 10 ด้าน มาเป็นกรอบเชื่อมโยงกับร่างพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. .... โดยยุทธศาสตร์ชาติมี 6 ด้าน เพื่อต้องการให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การ
ปฏิรูป และการสร้างความปรองดองมีความเชื่อมโยงกัน
2. ความคืบหน้าของการดาเนินการ
2.1) คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขณะนี้ได้ยกร่าง
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป พ.ศ. .... โดย สนช. ได้พิจารณารับร่างพระราชบัญญัติ
แล้ว
2.2) คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ได้นาประเด็นการศึกษาจาก สปช.
สปท. ทั้ งหมด 27 วาระปฏิ รู ป แบ่ งออกเป็ น 42 เรื่ อง และมี 32 เรื่ อง ที่ จะ
ดาเนินการในปี 2561 – 2564 มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 3 วาระ
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7 เรื่อง (มีเรื่องที่ต้องออกเป็นกฎหมาย 9 ฉบับ) คือ 1) การปฏิรูปท้องถิ่น 2) ผังเมือง
3) การเตรียมการของผู้สูงวัย เป็นกรอบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
2.3) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ได้มีการพิจารณาไป
ทั้ งหมด 4 ครั้ ง ตั้ งแต่ เดื อนมกราคม – มี นาคม 2560 มี ว าระที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
กระทรวงมหาดไทยคือ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 พิจารณาระบบและกลไก
ในการกากับติดตามแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคและกลุ่มจังหวัด
มอบให้สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
2.4) คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
ซึ่งจะดาเนินการในวันที่ 28 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2560
3. การดาเนินการด้านกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
3.1) ภายหลังจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน
2560 กฎหมายที่ ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าร่ า ง จ านวน 6 เรื่ อ ง (ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กาหนดเวลา 1 – 2 ปี) โดยกระทรวงมหาดไทยมีส่ วน
ด าเนิ น การ คื อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การปฏิ รู ปองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
การกระจายอานาจ
3.2) สาระสาคัญมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
(1) มาตรการทั่วไป รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และยกเลิก
หรื อปรับปรุ งกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้ องกับสภาพการณ์ หรือ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็น
ภาระแก่ประชาชน และดาเนินการให้ ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้
โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
(2) มาตรการก่อนการตรากฎหมาย รัฐพึงจัดให้มี
๑. การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง (Website, hearing,
ออกข่าว, เชิญมาสอบถาม)
๒. วิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านและเป็นระบบ (checklist,และ
ประเมินตามแบบที่กาหนด)
๓. เปิดเผยผลต่อประชาชน (Website)
๔. นาผลมาประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอน (รายงาน ครม., กฤษฎีกา สภา)
(3) มาตรการภายหลังการตรากฎหมาย
๑. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด (พ.ร.ฎ.การทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย)
๒. รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (พ.ร.ฎ.การทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย)
๓. พัฒนากฎหมายให้ สอดคล้ องกับบริบทที่เปลี่ ยนแปลงไป (พ.ร.ฎ.
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย)
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(4) มาตรการควบคุมเนื้อหากฎหมาย
๑. ใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่จาเป็น (ใช้ทางเลือกอื่น เช่น จดแจ้ ง
อัตโนมัต,ิ ตรวจสอบภายหลัง)
๒. ใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จาเป็น (กรรมการ
มีเพื่ออะไร,ประชุมคณะกรรมการให้บ่อย,เพิ่มเบี้ยประชุมและความรับผิดชอบ)
๓. กาหนดหลั กเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้า ที่รัฐ (ตรวจสอบได้ ,
อุทธรณ์ได้, วางกรอบ)
๔. กาหนดระยะเวลาดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ไว้ในกฎหมายให้
ชัดเจน (พ้นกาหนดระยะเวลาถือว่าเห็นชอบ,ใช้กฎหมายการอานวยความสะดวกฯ)
๕. กาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง (โทษทางปกครอง,
ความรับผิดทางแพ่ง,สภาพบังคับอื่น)
4. สรุปภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องดาเนินการ
4.1) หลั งจากมี พระราชบัญญัติ ยุ ทธศาสตร์ฯ ที่จะได้วางกรอบในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ของประเทศจะต้องนาประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นแนวทางต่าง ๆ เข้าไป
มีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และเสนอในกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ
4.2) แผนปฏิ รู ป จะต้ องมี ประเด็ นต่ างๆ ที่ จะเป็ นแนวทาง และเป็ นกรอบที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิรูป ซึ่งแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติมีความเชื่อมโยงกัน
4.3) การสร้างความสามัคคีปรองดอง จะมีส่วนเกี่ยวข้องคือ การประชุมกลุ่มย่อย
และยังอยู่ในกระบวนการการทาสัญญาประชาคม ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน 2560
4.4) กฎหมาย 8 ฉบับ จะต้องเริ่มดาเนินการตั้งแต่บัดนี้ จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม
2561
4.5) การดาเนินการตามมาตรา 77 จะต้องมีการพิจารณาทบทวนกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติ
ข้อสังเกต/ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ภาพรวม ป.ย.ป. เป็ นฝ่ ายบริ ห ารจั ดการของรั ฐ บาลปั จจุ บั น ซึ่ งเชื่ อมโยง
การเตรี ย มการยุ ทธศาสตร์ ช าติ และการปฏิ รู ปประเทศ ทั้ ง นี้ คณะกรรมการ
การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ทาหน้าที่เป็นกลไกติดตามงานรัฐบาล
๒. กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับการเสนอร่าง พระราชบัญญัติ ด้านต่าง ๆ ให้
ดาเนินการตามภารกิจของ กรม รัฐวิสาหกิจ เช่น กฎหมายผังเมือง
3. การคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มจังหวัด โครงสร้างการคัดเลือก
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และหากมีการประชุม
ร่วมหารือ หากกระทรวงมหาดไทยมีหลักเกณฑ์ที่อยากปรับก็ให้ดาเนินการเสนอ
4. การจั ดท ายุ ทธศาสตร์ พล.อ.อ. ประจิ น จั่ นตอง รองนายกรั ฐมนตรี ได้ ขอให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วย โดยจะเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาค
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอาจจะ
มีบางส่วนที่จะต้องกลับมาแก้ไข
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5. ให้เผยแพร่แนวทางการดาเนินการของ ป.ย.ป. ให้ผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
เข้าใจ และรับทราบแนวทางดาเนินการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
กพร.สป./กจ.สป.
ส านั กงาน ก.พ. ได้ประสานแนวทางการปรับ เกณฑ์ การคัดเลื อกผู้ ว่าราชการ
จังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการประสานงานเพื่อร่วมหารือต่อไป
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิรชิ นะ)
(Area Based)
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้นโยบายไว้ ซึ่งได้มีการศึกษาถึง
จุดอ่อนของระบบมวลชนในพื้นที่ แม้ว่าปัจจุบันจะมีความพยายามใช้กลไกประชารัฐ
ซึง่ สามารถสะท้อนสภาพปัญหาได้ดังนี้
1) เนื่องจากไม่มีระบบแผนงาน/งบประมาณการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ลงไป
ตรงที่หมู่บ้าน ไม่มีจุดเชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับภาครัฐ เกิดสภาวการณ์ที่ชาวบ้าน
ต้องมาเรียกร้องให้ แก้ปัญหาผ่านสื่ อ แทนการติดต่อโดยตรงกับราชการในพื้นที่
เช่น ตักน้าอาบกลางถนน เป็นต้น
2) เกิด ปั ญหาการคอร์รัป ชั่น การขายสิ ทธิ ขายเสี ยง ต้องสั งกัด กลุ่ ม /ก๊ว น
การเมือง เพื่อให้ตัวเองอยู่รอด
3) เกิดช่องว่างระหว่างชนชั้นมากยิ่งขึ้น สภาพรวยกระจุกจนกระจาย
1. แนวทางการแก้ไข
หากสามารถนาแนวทางตามหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 9
ศาสตร์พระราชา หรือหลักการทรงงาน 23 ข้อ เช่น ระเบิดจากข้างใน เศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น ด้วยการทาให้ชาวบ้านเกิดความเข้มแข็ง จัดทา
บัญชีครัวเรือน วิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ปัญหา ในลักษณะการทาโครงการหมู่บ้าน
ละ 200,000 บาท คือ ให้ประชาชนยึดและตระหนักรู้ปัญหาของตนเอง สังเคราะห์
ปัญหา และสามารถกาหนดวิธีการแก้ไขได้ ซึ่งมีส่วนราชการเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ให้ ประชาชนเป็ นคนดาเนินการจั ดทาในลั กษณะ “ประชาชนคิด ประชาชนท า
ประชาชนได้ประโยชน์ ราชการกากับและสนับสนุน” โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
ตรงให้กับหมูบ่ ้าน
2. การบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของ อบจ. มีโครงสร้าง
ชั ด เจนและมี ร ะบบงบประมาณรองรั บ ในส่ ว นของแผนพั ฒ นา 6 ภาค จะมี
คณะกรรมการจัดทาแผนภาค ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีงบประมาณในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการเฉพาะกิจ
สาหรับแผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนหมู่บ้าน/ชุมชน ยังขาดความชัดเจน
และไม่มีโครงสร้างรองรับ
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่สามารถจาแนกแผนออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับ Macro ได้แก่ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค เป็นการมองในเชิงยุทธศาสตร์
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2) ระดับ Micro ได้แก่ แผนการแก้ไขปัญหาความต้องการของชาวบ้าน
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาของเทศบาล แผนพัฒนาของ อบต. แผนพัฒนา
ตาบล แผนหมู่บ้าน/ชุมชน
3. ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
มี การรวบรวมข้ อมู ล โดยการออกแบบแผนระดั บ หมู่ บ้ าน ให้ มี แผนพั ฒ นา
หมู่บ้าน/ชุมชน ในระดับตาบลให้มีแผนพัฒนาตาบล และให้มีคณะกรรมการบริหาร
ตาบล ซึ่งประกอบด้วย กานัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
กลุ่ มวิ ชาชี พต่าง ๆ กลุ่ มผู้ น า ขณะเดียวกั นมีคณะกรรมการที่ปรึ กษาสภาตาบล
(ค.ส.ต.) และมีคณะกรรมการที่ปรึก ษาอาเภอ (ค.ป.อ.) ในส่ วนของระดับจังหวัด
มีโครงสร้ างชัดเจนอยู่ แล้ ว เพื่อให้ เกิดความยึดโยงระหว่างราชการกับประชาชน
มีการตั้งงบประมาณ เช่น กรณีตั้งงบประมาณไว้ที่หมู่บ้าน 74,965 หมู่บ้าน
งบประมาณหมู่บ้านละ 250,000 บาท จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 18,740 ล้านบาท
และหากให้งบประมาณหมู่บ้านละ 500,000 บาท จะใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น
37,500 ล้านบาท เงินทั้งหมดจะไปอุดหนุนหมู่บ้านโดยตรง ต่อไปชาวบ้านไม่ต้อง
พึ่งพิงนักการเมือง ซึ่งเป็นการสร้างเสริมประชาธิปไตยโดยตรง จากข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยจะเสนอเป็นการแก้ทั้ง
ระบบ Macro มีกฎหมาย/ระเบียบ/กลไกรองรับการจัดทาแผนพัฒ นาภาค
มีงบประมาณชัดเจนในแต่ละปี และระบบ Micro จะมีกฎหมาย/ระเบียบ/กลไก
รองรั บ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาต าบล แผนหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
มีงบประมาณชัดเจนในแต่ล ะปี เพื่อรองรั บการจัดทาแผนในแต่ล ะระดับ และ
กาหนดให้หมู่บ้านเป็นหน่วยรับงบประมาณได้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
จากการนาเสนอข้างต้น รองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้คิดระบบขึ้นมาตั้งแต่
ระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค โดยจะออกเป็นกฤษฎีกา
หรือมีระเบียบรองรับการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
ข้อสั่งการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
1. การจั ดทาแผนพัฒนาในพื้นที่ ให้ เสนอโครงสร้างการจัดทาแผนระดั บ Micro
แผนระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ แผนระดับ Macro แผนระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด
ภาค ตามที่รัฐบาลต้องการให้ได้เป็น พระราชกฤษฎีกา
2. เตรียมข้อมูลประเด็นปฏิรูปเชิงพื้นที่เพื่อหารือกับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
3. จั ดเตรี ยมข้อมูลเรื่ องเร่งด่วนที่ พั นเอกวินัย สมพงษ์ เสนอเข้าวาระประเด็น
การสร้างตลาดสดชุมชน ในประเด็นของตลาดที่สร้างขึ้นแล้วประสบปัญหาทิ้งร้าง
เพราะอะไร (เพราะเหตุใดจึงควร/ไม่ควรสร้างตลาดสดชุมชน)
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ส านั กตรวจราชการและเรื่ องราวร้องทุ กข์ ส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย
(นายบวรศักดิ์ วานิช ผู้อานวยการสานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์)
ผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมเชิงสถิติ ตั้งแต่
วันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕57 - 21 เมษายน ๒๕60
1. สรุปภาพรวม ผูเ้ ข้ารับบริการศูนย์ดารงธรรมทัว่ ประเทศ จานวน 3,098,356 เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3,051,872 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.50 จาแนกดังนี้
๑.1 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 153,075 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 117,050 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.47 คงเหลือจานวน 36,025 เรื่อง
1.๒ บริการเบ็ดเสร็จ จานวน 2,275,155 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน
2,275,155 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
1.๓ บริการส่งต่อ จานวน 67,218 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน
58,997 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.77 คงเหลือจานวน 8,221 เรื่อง
1.๔ บริการข้อมูลข่าวสาร จานวน 418,439 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน
417,771 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.84 คงเหลือจานวน 668 เรื่อง
1.๕ บริการให้คาปรึกษา แนะนา จานวน 177,440 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 177,440 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
1.๖ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว จานวน 6,870 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน
5,459 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.46 คงเหลือจานวน 1,411 เรื่อง
1.๗ หนี้นอกระบบ จานวน 9,202 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน
5,527 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60.06 คงเหลือจานวน 3,675 เรื่อง (นับรวมอยู่ใน
เรื่องร้องเรียน)
นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดตรวจสอบการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ที่มีปัญหาติดขัด ล่าช้า หรือค้างการดาเนินการมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตของทางราชการที่ประชาชนหรือ
เอกชนได้ ยื่ นเรื่ องไว้ รวมทั้งเรื่ องที่ เป็นการอานวยความสะดวกและให้ บริ การแก่
ประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้ส่ วนราชการเสนอเรื่องดังกล่ าวพร้อมทั้งแนวทาง
การแก้ไขปัญหาต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสารวจเรื่องร้องเรียน/ร้ องทุกข์
ที่ค้างการพิจารณาดาเนินการเป็นเวลานาน เรื่องที่ประชาชนทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกา
หรือที่เป็นปัญหาแก้ไขได้ยาก เช่น ไม่มีกฎหมาย/ไม่มีอานาจหน้าที่ ไม่มีงบประมาณ
มีบุคลากรไม่เพียงพอ เป็นต้น จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีประมาณ ๒,๐๐๐ เรื่อง
โดยสานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้จาแนกและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนที่ค้าง
ดาเนิ นการเป็ นเวลานานและอยู่ระหว่ างด าเนิ นการแก้ ไข รวมทั้ งสิ้ นจ านวน
๑๑๖ เรื่อง จาแนกออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
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๑) ประเภทสาธารณูปโภค จานวน ๒๓ เรื่อง
๒) ประเภทหนี้สิน จานวน ๑๖ เรื่อง
๓) ประเภทขอที่ดินทากิน/ที่อยู่อาศัย/ขอเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จานวน ๖๓ เรื่อง
๔) ประเภทขอความช่วยเหลือ จานวน ๑๔ เรื่อง
2. มาตรการ/ข้อสั่งการ ไปยังจังหวัด
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด/อาเภอ เพื่อให้การดาเนินการของศูนย์ดารงธรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
2.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอวางระบบติดตามและเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
๒.2 ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งรองผู้ ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งรับผิ ดชอบ
ติ ด ตามทุ ก ๗ วั น และก าชั บ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการค านึ ง และยึ ด ถื อ ว่ า ปั ญ หา
ความเดือดร้อนเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลต้องเอาใจใส่และเร่งรัดดาเนินการ
2.๓ กรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่จังหวัดหรืออาเภอให้ทาหลักฐาน
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้รายงานมายัง มท. /ส่วนกลาง หรือกระทรวงอื่น ๆ ที่มี
อานาจหน้าที่พิจารณาดาเนินการ
2.๔ เมื่อมีผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ดาเนินการแจ้งผู้ร้องว่าจังหวัดได้ดาเนินการ
ไปแล้วอย่างไรและติดต่อตามเรื่องได้ที่เจ้าหน้าที่คนใด/ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วย
2.๕ เมื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ผลการแก้ไขปัญหา
ทุ กเดื อนอย่ างกว้ างขวางทุ กช่ องทาง กรณี เป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนที่ กระทบต่ อกลุ่ ม
ประชาชน/ถูกละเมิดอย่างรุนแรง/ทนทุกข์ทรมานให้แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ทันที
ที่แก้ไขเป็นผลสาเร็จหรือมีความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา
2.๖ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ผูต้ รวจราชการกรมที่เกี่ยวข้อง
ตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภออย่างใกล้ชิด
3. แนวทางเร่งรัดดาเนินการเรือ่ งค้างดาเนินงานเป็นเวลานาน ดังนี้
3.๑ จัดตั้งคณะทางานพิจารณาเรื่องแก้ไขปัญหาไม่ได้ตามประเภทเรื่อง
3.๒ เชิ ญผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด/รองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด พร้ อมทั้ งเจ้ าหน้ าที่
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดมาให้ข้อมูล/ความคิดเห็นเบื้องต้น
๓.3 สรุปประมวลผลแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอ ปมท. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการ
3.๔ หากผลการหารื อไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ควรเสนอนายกรั ฐ มนตรี
พิจารณาออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3.๕ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕60
ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/
อาเภอและขั บเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาแนวทาง
ให้ศูนย์ดารงธรรมเป็นเครื่องมือในการบาบัดทุกข์ บารุงสุขให้กับประชาชนได้อย่าง
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แท้จริง โดยใช้กลไกข้าราชการของกระทรวง และข้าราชการภายใต้การดาเนินการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค ยึดกรอบแนวทางดังนี้
๑. กรณีมีผู้ ร้ องเรี ยน/ร้องทุ กข์หากสามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ รีบดาเนินการ
ภายใต้อานาจหน้าที่ทันที
๒. กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ ให้แจ้งผู้ร้องทราบ
ถึงความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ ด้วย
เรื่องอืน่ ๆ
- แผนการลดอัตรา
น้าสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาค (นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค)
แผนการลดน้าสูญเสียระยะยาวของ กปภ. ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘
กปภ. ได้กาหนดเป้าหมายการลดน้าสูญเสียภายในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 2๐
โดยอัตราน้าสูญเสียและปริมาณน้าสูญเสีย ปีงบประมาณ 2555 – 2560
(2 ไตรมาส ) พบว่ า (๑) ปี ๒๕๕๕ ปริ มาณน้ าสู ญเสี ยคิ ดเป็ นร้ อยละ ๒๗.๘๘
(๒) ปี ๒๕๕๖ คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ ๒๘.๒๔ (๓) ปี ๒๕๕๗ คิ ดเป็ นร้ อยละ ๒๘.๕๓
(๔) ปี ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๔ (๕) ปี ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๒ และ
(๖) ปี ๒๕๖๐ กาหนดเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๕๒ แต่ผลการดาเนินการไตรมาสที่ ๒
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๑
เนื่องจาก กปภ. มีพื้นที่ให้บริการกระจายทั่วประเทศ (ยกเว้นพื้นที่ให้บริการของ
กปน.) จึงต้องจาแนกกลุ่มขนาด (Size) กปภ. สาขาตามจานวนผู้ใช้น้า โดยแบ่งกลุ่ม
ตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าสูญเสีย (IWA) ออกเป็น A , B , C , D
ซึ่งกลุ่ม A และ B สามารถบริหารจัดการได้เป็นที่หน้าพอใจ และกลุ่ม C , D จะต้อง
เน้นย้าเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่ม D พบว่า ปัญหาน้าสูญเสียไตรมาสที่ ๒ ของปี
๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๖ โดยปัญหาอยู่ที่ขนาด (Size) XL ซึ่งเป็นของเอกชน
ร่วมทุนซึ่งมีจานวนถึง ๖ แห่ง เช่น กปภ.สาขาสมุทรสาคร กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. สาขาสามพราน เป็นต้น
ค่าเฉลี่ยน้าสูญเสียเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ ๆ ในภูมิภาคเอเชีย พบว่า กปภ.
คิดเป็ นร้ อยละ ๒๗ ในขณะที่ประเทศสิ งคโปร์น้อยกว่าร้ อยละ ๕ ประเทศญี่ปุ่ น
น้อยกว่า ร้อยละ ๗ ประเทศมาเลเซียคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖
ค่าเฉลี่ยน้าสูญเสียเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก พบว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑
ประเทศไทยคิดเป็น ร้อยละ ๓๐ ส่วนฮ่องกงคิดเป็น ร้อยละ ๒๘
การประปานครหลวง (นายปริญญา ยมะสมิต ผูว้ ่าการการประปานครหลวง)
๑. ผลการดาเนินงาน และเป้าหมายการจัดการน้าสูญเสียของ กปน. พบว่า อัตราน้า
สูญเสี ย ปี ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔ โดยมีอัตราน้าสูญเสียที่เหมาะสมในการ
บริ หารจั ดการ (Optimum) อยู่ที่ ร้ อยละ ๑๙ - ๒๔ และในปี ๒๕๕๙ ได้ ก าหนด
เป้าหมายลดน้าสูญเสี ยลงให้อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ ๒๔ ภายในกรอบระยะเวลา ๕ ปี
และลดลงให้อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๙ ภายในกรอบระยะเวลา ๑๐ ปี
๒. การจัดการเพื่อลดน้าสูญเสียของ กปน. ประกอบด้วย
๒.๑ การจั ดการท่ อประปา ได้ แก่ (๑) ส ารวจหาท่ อประปาแตกรั่ วและซ่ อม
ท่อใต้ดิน ประมาณ ๕๐,๐๐๐ จุด/ปี และ (๒) เปลี่ยนท่อประปาชารุด หมดสภาพ
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ใช้งาน ประมาณ 300 กิโลเมตร/ปี คิดเป็นร้อยละ 1 ของความยาวท่อประปาทั้ง
ระบบ โดยหากจะรักษาสภาพของระบบท่อจาเป็นต้องดาเนินการถึงร้อยละ ๓ ต่อปี
อ้างอิงจากเกณฑ์อายุการใช้งานท่อประปาประมาณ ๓๐ ปี
๒.๒ การจัดการมาตรวัดน้า ได้แก่ (๑) เปลี่ยนมาตรวัดน้าที่หมดอายุการใช้งาน
(อายุ การใช้ งานมาตรน้ าขนาดเล็ ก ๑๐ ปี มาตรวั ดน้ าขนาดใหญ่ ๒-4 ปี ) และ
(๒) สอบเทียบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้า
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการลดน้าสูญเสียของ กปน. ประกอบด้วย
๓.๑ สารวจหาท่อประปารั่วและดาเนินการซ่อมได้ไม่ทันต่อปริมาณงานเนื่องจาก
ระบบท่อประปาปั จจุ บั นอัต ราแตกรั่วสู ง และปัญหาในการเข้าดาเนินการซ่อมที่
ดาเนินการได้ยากและใช้เวลามากเนื่องจากสภาพพื้นที่และการจราจรในเขตเมือง
๓.๒ เปลี่ ยนท่ อประปาที่ ช ารุด หมดสภาพใช้ งานได้ ไม่ เพียงพอต่ อการรั กษา
ประสิทธิภาพของระบบท่อประปา ทาให้เกิดอัตราการแตกรั่วเพิ่มสูงขึ้น
๓.๓ ปัญหาการขออนุญาตวางท่อใหม่
๓.๔ ไม่มีพื้นที่ใต้ดินเพียงพอในเขตทางเท้าสาหรับวางท่อประปาใหม่
๔. แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อจัดการน้าสูญเสีย โดยกาหนดให้ “การบริหารจัดการ
น้าสูญเสีย” เป็นวาระขององค์กร ดังนี้
๔.๑ เร่งการเปลี่ยนท่อประปาให้ได้ทันต่อความเสื่อมสภาพ 1,500 กิโลเมตร/ปี
(ร้อยละ 5 ของความยาวท่อรวม) โดยให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีน้าสูญเสียสูงเป็น
ลาดับแรก
๔.๒ ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตวางท่อประปาล่วงหน้า
๔.๓ นาเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ (ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และแบบจาลอง
ทางชลศาสตร์ (Hydraulic Model) เพื่อวิเคราะห์บริเวณที่มีท่อประปารั่ว)
๔.๔ เพิ่มการสารวจท่อประปารั่วและซ่อมท่อด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาท่อประปารั่วได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายจะแก้ไขจุดรั่ว
ไม่น้อยกว่า 80,000 จุด/ปี (สถิติปีงบประมาณ 2559 จานวน 50,000 จุด)
๔.๕ ร่ วมกับหน่ วยงานสาธารณู ปโภคอื่น ๆ เพื่อจัดสรรพื้ นที่และด าเนิ นการ
ปรับปรุงพร้อมกัน โดยจะขอความร่วมมือกับ มท. ในการประสานหน่วยงานและ
งบประมาณต่อไป

เรื่องอืน่ ๆ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กาหนดมาตรการการบริหารจัดการ การซ่อมบารุงท่อส่งน้าประปาเพื่อเพิ่มอัตรา
การลดการสูญเสียให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

กปภ./กปน.

1. การบูรณาการยุทธศาสตร์ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
จะมี การบู รณาการยุ ทธศาสตร์ ชาติ ภาค กลุ่ มจั งหวั ด/จั งหวั ด/อ าเภอ/ต าบล/
หมู่ บ้ าน/ชุ มชน ยุ ทธศาสตร์ กระทรวง ยุ ทธศาสตร์ ในระดั บพื้ นที่ (จังหวั ด/กลุ่ ม
จั งหวั ด) ดั งนั้ น ขอให้ พิ จารณามอบหมายรองปลั ดกระทรวงมหาดไทย ในการ
ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

รอง ปมท. (บ)
สนผ.สป./
สบจ.สป./
ปค./สถ./พช.
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2. โรงงานผลิ ตไฟฟ้ า การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิ ดเห็ น จังหวัดที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ขอให้เน้นย้าผู้ว่าราชการจังหวัด
ในพื้นทีภ่ าคใต้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
3. การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.) และการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
ทด.
แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One map) ขอให้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
และรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ ๆ
๔. ปั ญหาการค้ ามนุ ษย์ และยาเสพติ ด ขอให้ ก าชั บและกวดขั นการท างานของ ปค./ศอ.ปส.มท./
ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด และพัฒนา
สตร.สป./
กลไกของศูนย์ดารงธรรมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทุกจังหวัด
๕. การจัดที่อยู่อาศัยให้กับแรงงานต่างด้าว โดยกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างเสนอ
ปค.
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดที่อยู่อาศัย
ให้กับแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะสามารถกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ได้ ดังนั้น ขอให้
กรมการปกครองติดตามความคืบหน้าและรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ ๆ
6. การขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ กฟน./กฟภ.
ของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) (CAT) จะจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จากัด (NBN) เพื่อ
ดาเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และจัดตั้งบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ
และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จากัด (NGDC) เพื่อดาเนินธุรกิจเคเบิลใยแก้วใต้น้าและ
ธุรกิจศูนย์ ข้อมูลอินเทอร์เน็ต โดยจะขอหารือกับ กฟน. และ กฟภ. ในการขอใช้
เสาไฟฟ้าเพื่อดาเนินโครงการขยายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ ดังนั้น ขอให้
เตรียมความพร้อมหากมีการหารือร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว
๗. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยจะมีการมอบนโยบายให้กับ อปท. ทั่วประเทศ
สถ./ปค.
ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ขอให้มีการมอบนโยบายให้กับ อปท. ท้องที่ (กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อทาความเข้าใจการทางานตามบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
โครงสร้างการทางานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และนาไปถ่ายทอดให้กับประชาชนใน
พื้นที่ หากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อปท. และ
ท้องที่ให้รวบรวมประเด็นเพื่อชี้แจง/ทาความเข้าใจในคราวเดียวกัน
๘. การจัดการน้าเสีย ขอให้รายงานความคืบหน้าว่าจะมอบหมายภารกิจการจัดการ
สถ./กทม.
น้ าเสี ยให้ อปท. หรื อองค์การจัดการน้าเสี ยเป็นผู้ รั บผิ ดชอบ รวมทั้งการบริหาร
จัดการโรงบาบัดน้าเสีย จานวน ๑๑๐ แห่ง (กรุงเทพมหานคร 8 แห่ง) ซึ่งจะได้นา
ข้อสรุปเสนอรัฐบาลพิจารณาต่อไป
๙. โครงการพั ฒ นาระเบีย งเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic สบจ.สป./ยผ.
Corridor : EEC) ขอให้ติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. และรายงานให้ทราบด้วย
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ประเด็น

รายละเอียด
๑๐. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขอขอบคุณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
กรมการปกครองส าหรั บการดาเนินการให้ ห้ ว งที่ผ่ านมา และขอให้ ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด
๑๑. การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟาของ กฟน. เช่น กรณี
ถนนแถววั ด พระศรี ม หาธาตุ ว รมหาวิ ห าร เป็ น ต้ น ขอให้ ป ระสานหน่ ว ยงาน/
ผู้ประกอบการที่รับผิดชอบจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมไม่ให้รกรุงรังบน
เสาไฟฟ้าและพาดลงบนพื้นซึ่งไม่เรียบร้อยอาจเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร
๑๒. ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ขอให้เร่งขับเคลื่อนการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๑๓. การประเมินผลการดาเนินการรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๕๙ พบว่า องค์การตลาดได้
คะแนน ๒.๐๘๖๑ ขอให้กาลังใจและเร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานให้มีผลคะแนน
การประเมินเพิ่มขึ้นถึง ๓.๐๐๐๐
๑๕. ทุนการศึกษาภาคใต้ และโครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขอให้
กาชับผู้ว่าราชการจังหวัดติดตาม ให้ความสาคัญและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑๖. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ขอให้การเสนอเรื่องของบริษัท
พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (PEA ENCOM) (กรณีร้อยละ ๔๙)
จะต้องผ่านขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปภ./ปค./สถ.
กฟน.

ปค.
อต.
ทุกจังหวัด
กฟภ.

สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น.
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