สรุปการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
เปดประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น.

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

รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย เป น ประธานการประชุ ม โดยมี ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูบริหารสวนราชการกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมทั้งหัวหนาสวน
ราชการในสั งกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจาหนาที่ที่เกี่ย วของเขารวมประชุม โดยสาระสําคัญของ
การประชุมในวันนี้ มีประเด็นหารือขอราชการสําคัญในสวนของ กฟน. รวม ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. ความคื บ หน า การเตรี ย มการจั ด งานพระราชพิ ธี ถ วายเพลิ ง พระศพฯ โดยในส ว นของ กฟน.
ไดนําเสนอรายงานความคืบหนาของการดําเนินการแผนฯ ดังนี้
๑.๑ การติดตั้งระบบไฟฟาในบริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวง โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่กอสราง
พระเมรุมาศ ซึ่ง กฟน. จะดําเนินการวางระบบสายไฟฟาใตดิน แตยังไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากอยูระหวางรอ
การประสานงานจากกรมศิลปากร
๑.๒ การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟา บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีทองสนามหลวง พระบรมหาราชวัง และเสนทางเสด็จฯ ซึ่งในชวงปลายเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ มีแผนดําเนินการใน ๓ เสนทาง ไดแก
๑) ถนนหนาพระธาตุ ตั้งแตถนนหนาพระลานไปสิ้นสุดหนาโรงละครแหงชาติ โดยจะดําเนินการ
รวม ๒ วั น คือ ในวัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ระหวางแยกซอยพระจัน ทร – โรงละครแหงชาติ ) และวัน ที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๖๐ (ระหวางแยกซอยพระจันท – ถนนหนาพระลาน)
๒) ถนนราชิ นี ตั้ งแต ถ นนกั ล ยาณไมตรี ไ ปสิ้ น สุ ด แยกถนนเจริ ญ กรุ ง ซึ่ ง เป น เสน ทางเสด็ จ ฯ
อัญเชิญพระสรีรางคาร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓) ถนนพระสุเมรุ ตั้งแตถนนบวรนิเวศนไปสิ้นสุดแยกถนนประชาธิปไตยตัดถนนดินสอ ซึ่งเปน
เสนทางเสด็จฯ อัญเชิญพระสรีรางคาร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
โดย กฟน. มีแผนดําเนินการในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒. โครงการทุ น การศึ กษาภายใตมูล นิธิทุ น การศึก ษาพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ฝายเลขานุการฯ (สนผ.สป.) แจงใหทราบวา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไดมีหนังสือสั่งการ
ขอใหรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๔ แหง ไดแก กฟน. กฟภ. กปน. และ กปภ. ใหการสนับสนุนกรดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม CSR ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใหรวมสมทบทุนการศึกษาในโครงการฯ ดังกลาว ตั้งแตป ๒๕๕๘ –
๒๕๖๕ ปละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดเนนย้ําใหความสําคัญเนื่องจากเปนโครงการตาม
พระราชปนิทานของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๓. การชํ า ระค า สาธารณู ป โภคผ า นบั ต รเครดิ ต รัฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยแจ ง ว า ได รั บ
ขอรองเรียนจากผูใชน้ําประปาวา ทําไมจึงยังไมสามารถชําระคาน้ําประปาผานบัตรเครดิตได และจากการสอบถาม
ผูบริหารการประปา และผูบริหารการไฟฟา ไดรับการตอบชี้แจงวา ในสวนของ กปน. และ กปภ. อยูระหวางดําเนินการ
สวน กฟน. และ กฟภ. ปจจุบันผูใชไฟฟาสามารถชําระคาไฟฟาผานบัตรเครดิตไดเฉพาะบางธนาคารที่ไดทําขอตกลง
รวมกันไว โดยจะตองเสียคาธรรมเนียมการบริการดวย ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงไดสั่งการให
รัฐวิสาหกิจทั้ง ๔ แหง ไปพิจารณารูปแบบของการรับชําระคาไฟฟา/น้ําประปา โดยผานบัตรเครดิต รวมทั้งสรุปชอง
ทางการรับชําระเงินของแตละหนวยงานวามีกี่ชองทาง อะไรบาง และนําเสนอในภาพรวมใหทราบในการประชุมครั้ง
ตอไปดวย

ปดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

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

กองสารสนเทศดานบริหาร ฝายแผนกลยุทธ
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น

รายละเอียด

ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

ในสัปดาห์นี้ติดตามงานที่ได้ดาเนินการ และช่วงท้ายจะมีวาระอื่น ๆ ที่จะฝาก
ให้ดาเนินการ เนื่องจากสัปดาห์ถัดไปผู้บริหารบางท่านมีภารกิจในต่างประเทศ ดังนั้น
ฝากเป็นประเด็นสาหรับการขับเคลื่อนงานต่อไป

สรุปข่าวสาคัญจากศูนย์
แก้ไขปัญหาความมัน่ คง
แบบบูรณาการ (ศมบ.)

ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
(นายวิ บูล ย์ รัต นาภรณ์ ว งศ์ รองผู้ว่ า ราชการจัง หวั ด ปราจีน บุรี ช่ว ยราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.๑ สถานการณ์ไฟปุาและหมอกควันประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตามที่รัฐบาลได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอกควั น ในพื้ น ที่ 9 จั งหวั ดภาคเหนื อ ปี งบประมาณ 2560 ผลปรากฏว่ า
สถานการณ์ไฟปุาและหมอกควัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 25๕๙ – 15 พฤษภาคม
25๖๐ เกิดไฟปุาขึ้นในพื้นที่ปุาทั่วประเทศ 4,638 ครั้ง ลดลงจากปีก่อน 2,088 ครั้ง
คิ ดเป็ น ร้ อยละ 31.04 พื้ นที่ ค วามเสี ยหาย 75,111.2 ไร่ ลดลงจากปี ก่ อ น
39,366 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.38 จุดความร้อนเกิดขึ้น ๓,407 จุด ลดลงจากปี
ก่อน 4,831 จุด คิดเป็นร้อยละ 58.64
1.๒ การรับมือกับ Malware ที่มากับระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่ ป รากฏข่ า วสารว่ า มี Malware เรี ย กค่ า ไถ่ ระบาดไปยั ง เครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์ ที่ ใช้ ระบบปฏิ บั ติ การ Microsoft ทั่ ว โลก นั้ น กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสั งคม ได้มอบหมายให้ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย (ThaiCERT) แจ้งเตือนและให้ คาแนะนาแนวทาง
ปฏิบัติแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบของหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้ตรวจสอบ
แหล่งที่มาของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเปิดอ่าน ปรับปรุงระบบปฏิบัติการของ
คอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นรุ่ นล่าสุ ด ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus และอัพเดทข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงให้สาเนาข้อมูลสาคัญไว้ที่หน่วยความจาสารองอื่นด้วย และหาก
พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติ ด Malware ดังกล่าว ให้ปิดเครื่องและแจ้งผู้ดูแลระบบ
ของหน่ วยงานในทั นที หรื อแจ้ งที่ ศู นย์ OCC (Online Complaint Center) ของ
ThaiCERT หมายเลขโทรศัพท์ 1212 ในส่วนระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. ยังไม่ได้
รับรายงานผลกระทบจากกรณีดังกล่ าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ ทุกจังหวัดและ
ทุกหน่วยงานดาเนินการปูองกันตามที่ ThaiCERT แนะนาแล้ว
1.๓ อัตราเงินเฟูอปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าอัตรา
เงินเฟูอ เดือนเมษายน 2560 สู งขึ้นร้ อยละ 0.38 เมื่อเทียบกั บเดื อนเมษายน
2559 และเป็นการปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 นับตั้งแต่เดือนเมษายน

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

หน้า 1

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2559 ทั้งนี้ เป็นผลจากดัชนีราคาสินค้าหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
อาทิ น้ามันเชื้อเพลิง หมวดบันเทิง การศึกษา ยาสูบและเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
ปรั บตัวสู งขึ้น ร้ อยละ 0.73 และมีแนวโน้ มเป็นช่วงขาขึ้น เนื่องจากราคาสิ นค้า
เกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น การส่งออกขยายตัวดีขึ้น ทาให้คนมีรายได้มากขึ้น อย่างไร
ก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงประเมินอัตราเงินเฟูอของปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 –
2.2 จากสมมติฐานการฟื้นตัวของภาคการส่งออก ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดี ขึ้น
การใช้จ่ายครัวเรือนดีขึ้น และการลงทุนภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น
2. ด้านการต่างประเทศ
2.1 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30
นายกรั ฐ มนตรี ได้ เข้ าร่ ว มประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยน ครั้ งที่ ๓๐ เมื่ อวั นที่
29 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิ ปปินส์ มีผ ลการประชุมโดย
สรุ ป ว่ า อาเซี ย นมี ความประสงค์ จะให้ ประเทศในอาเซี ย นเป็ น ศู นย์ กลาง โดย
ประชาชนเป็นเจ้าของอาเซียน เพิ่มการค้าเสรีระหว่างกันมากขึ้น และลดการพึ่งพา
จากภายนอกที่ประชุมชื่นชมประเทศไทยในบทบาทผู้ประสานงานระหว่างวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซี ย น 2025 กั บ วาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ
ค.ศ. 2030 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังคงมีความกังวลสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี
และประสงค์จะให้จีนมีบทบาทมากขึ้นในการคลี่คลายปัญหา
2.๒ ผลการสารวจจัดอันดับเมืองจุดหมายปลายทางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ปี 2560
ผลส ารวจจั ดอั นดั บเมื องจุ ดหมายปลายทางของภู มิ ภ าคเอเชี ยแปซิ ฟิ ก
ปี 2560 ของมาสเตอร์ ก าร์ ด (Mastercard Asia Pacific Destination Index
2017) ระบุว่า กทม. เป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแบบ
พักค้างคืนมากที่สุ ด อันดับ 1 ใน 171 เมืองของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็น
แชมป์ เมืองท่องเที่ยวขวัญใจมหาชน 2 ปีติดต่อกัน ขณะที่ภูเก็ตอยู่ในอันดับที่ 6
และพัทยาอยู่ในอันดับที่ 8
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายรังสฤษดิ์ จิตดี ผู้อานวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ดูแลระบบของ สป.มท. เป็น
หลัก รวมทั้งดูแลภาพรวมของกระทรวง โดยได้ทาหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการ
ในสังกัด และจังหวัด กาชับให้ดาเนินมาตรการปูองกัน ทั้งนี้หลังจากที่ ศสส. ได้รับ
แจ้งเตือนจาก ThaiCERT เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้ทาการปูองกันการเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึง โดยการสารองและ
อัพเดทข้อมูล (Back up และ Update) ของระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งไวรัส
เจาะระบบเครื่องแม่ข่าย (server) ที่เป็นช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ Windows
นอกจากนี้ ยั งร่ วมมื อกั บบริ ษั ทด้ านความปลอดภั ยให้ เฝู าระวั งตลอด 24 ชั่ วโมง
หากเกิดความผิดปกติให้ตัดการเชื่อมโยงเครือข่ายทันทีเพื่อระงับการแพร่กระจาย
พร้ อมได้มีหนังสือแจ้ งเตือนจังหวัดให้ ซักซ้อมในลักษณะเดียวกัน ผู้ดูแลระบบจะ
อัพเดท Pass Windows โปรแกรมปูองกันไวรัส (Defender) ซึ่งมีแจ้งให้ดาวน์โหลด
สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

หน้า 2

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ในเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายให้ดาเนินการอัพเดทและปูองกันข้อมูลที่ไม่ได้ใช้
งานรวมถึงติดตั้งโปรแกรมปู องกั นไวรัส (Anti-virus) ควรอัพเดทอย่างสม่าเสมอ
สาหรั บผู้ ปฏิบัติได้กาชับเรื่องการเปิดเอกสาร E-mail/Link/Share หากมีความ
จ าเป็ นต้องเปิ ดจดหมายอิ เล็ กทรอนิกส์ และสงสั ยแหล่ งที่ม าของข้อมูลให้ ลบทิ้ ง
แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบทันทีเพื่อดาเนินการตรวจสอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. สถานการณ์ไฟปุาและหมอกควัน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีส่วนร่วมดาเนินการแก้ไขปัญหาไฟปุา ทั้งนี้
ให้จัดทาสรุปสถานการณ์ภายหลังการดาเนินการ (After Action Review - AAR
Report) ข้ อ เสนอ มาตรการ แผนปฏิ บั ติ ง านในปี ถั ด ไป ส าหรั บ จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น
Hotspot และยังมีปัญหาการเผาปุา ต้องกาหนดมาตรการ ยุทธศาสตร์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจกับสถานการณ์ และการแก้ปัญหาในพื้นที่
๒. การรับมือกับ Malware ที่มากับระบบคอมพิวเตอร์
2.1 กรมที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ควรกาหนดมาตรการดาเนินการ
พร้อมติดตามการปูองกันทั้งระบบปฏิบัติการ และระบบฐานข้อมูล
2.2 กาชับผู้ปฏิบัติงานสารอง และปรับปรุงข้อมูลของระบบปฏิบัติการ Windows
อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา เพื่อปูองกันการโจมตีระบบข้อมูลที่สาคัญ
2.3 ขอความร่วมมือ ThaiCERT เรื่องการปูองกันการโจมตีระบบข้อมูล และควร
ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแนะนาของ ThaiCERT
๓. อัตราเงินเฟูอปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงมหาดไทยถื อเป็ นกลไกส าคัญต้องเข้าไปพั ฒนาพื้นที่ และยกระดั บ
เศรษฐกิจฐานรากโดยให้เตรียมพร้อมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปภ./ทุกจังหวัด

ศสส.สป./
ทุกหน่วยงาน

รายงานการเตรี ยมจั ดงาน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
พระราชพิธีถวายพระเพลิ ง มหาดไทย)
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ 1.ความคืบหน้าการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ในส่วนภูมิภาค
พระปรมินทรมหาภูมิพล
๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
อดุลยเดช ในส่วนของ มท.
1) คณะกรรมการในส่วนกลาง มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และ
ผู้บริหารทุกกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัด เป็นกรรมการ
2) คณะกรรมการระดับจังหวัด มีผู้ ว่าราชการจั งหวัดเป็นประธาน และ
ตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
ภาคเอกชน เป็นต้น เป็นกรรมการ
3) คณะกรรมการระดับอาเภอ มีนายอาเภอเป็นประธาน และตัวแทนจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
เป็นกรรมการ
๑.๒ แนวทาง/ข้อสั่งการดาเนินงานให้ภูมิภาคดาเนินการ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุม ๑ ศาลาว่ า การกระทรวงมหาดไทย
สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
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ปลั ดกระทรวงมหาดไทยได้ เป็ นประธานการประชุ มผ่ านระบบวี ดิ ทั ศน์ ทางไกล
(Video Conference System) และ DOPA Channel ร่วมกับผู้บริหารในส่วนกลาง
จังหวัด อาเภอ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อซักซ้อมแนวทางดาเนินการ โดยเน้นย้า
การจั ด พิ ธี ถ วายดอกไม้ จั น ทน์ ข องประชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าคให้ เ ป็ น ไปด้ ว ย
“ความเรียบร้อย ถูกต้อง งดงาม และสมพระเกียรติ ” ให้จังหวัดและอาเภอจัดทา
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งกรอบระยะเวลาดาเนินการ (Timeline) อย่างน้อย ๖ ด้าน
แล้ วรายงานกระทรวงมหาดไทยภายในเดื อนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่ อจั ดท าเป็ น
แผนปฏิบัติการในภาพรวม เพื่อกากับติดตาม ดังนี้
1.๒.1 การเตรียมการด้านสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ การพิจารณา
เลื อกซุ้ มถวายดอกไม้ จั นทน์ ตามแบบที่ กรมศิ ลปากรก าหนด การจั ดนิ ทรรศการ
การติดตั้งจอ LED การประดับตกแต่งสถานที่
1.๒.๒ การจัดทาดอกไม้จันทน์
1.๒.๓ การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง
1.๒.๔ ด้านพิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย
การจัดระเบียบการถวายดอกไม้จันทน์และพิธีกรในงานพระราชพิธี
1.๒.๕ การอานวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธี
1.๒.๖ การประชาสัมพันธ์
๑.๓ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
๑.๓.๑ แบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค โดยกรมศิลปากรได้
กาหนดแบบให้ จั งหวัด/อาเภอพิจารณาเลื อกระหว่าง ๑) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
(ขนาดเล็ก) ตามแบบกรมศิลปากร หรือ ๒) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบตั้งโต๊ะหมู่) โดย
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อ
จัดทาเป็นซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อาเภอ ทั้งนี้ให้รายงานกระทรวงมหาดไทย
ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑.๓.๒ การจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค คณะอนุกรรมการ
ฝุายรับรองและบริการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๖๐ ได้วางแนวทาง “ให้จังหวัด/อาเภอ ใช้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช (แบบตั้งโต๊ะหมู่) ตามที่ส านักงานปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรีจัดส่งให้เพื่อนาไปประดับในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อาเภอ
ส าหรั บ จั ง หวั ด /อ าเภอ ที่ มี ศั ก ยภาพและมี ค วามประสงค์ จ ะจั ด ท าซุ้ ม ถวาย
ดอกไม้ จั น ทน์ ให้ ใช้ ซุ้ มขนาดเล็ ก (ตามแบบที่ กรมศิ ล ปากรก าหนด) และตาม
ความเหมาะสมของสถานที่ โดยยึดหลักความพอเพียง”
1.๔ การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง ให้จังหวัด/อาเภอหารือกับ
สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ เพื่อกาหนดวงรอบในการปลูกโดยให้บานสะพรั่ง
ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม
๒๕๖๐) และน าไปประดั บสถานที่ส าคัญต่ าง ๆ ของจังหวัด/อาเภอ และบริเวณ
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ รวมทั้งเชิญชวนภาคเอกชนและประชาชนร่วมปลูก
สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
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ดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง เพื่อนาไปประดับตามอาคารและบ้านเรือนในช่วง
งานพระราชพิธี ฯ
1.๔ ด้านพิธีถวายดอกไม้จันทน์
๑.๔.๑ ส่วนกลาง จัดตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. จนถึง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๔.๒ ส่วนภูมิภาค ได้แจ้งแนวทางให้จัดการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยใน
ห้วงเวลาพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ ฯ พร้อมรายงานประเภทของมหรสพ
วัฒนธรรมไทยที่จะแสดงให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
๑.๕ การอานวยความสะดวกประชาชนทีม่ าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้จังหวัด/
อาเภอประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการอานวยความสะดวก
ประชาชนที่มาร่วมพิธี อาทิ อาหาร/น้าดื่ม ไฟฟูาและน้าประปา แพทย์และพยาบาล
เต็นท์ที่พักคอยของประชาชน ห้องสุขา และเน้นย้าให้จัดทาแผนรักษาความปลอดภัย
พร้อมแผนการจราจรในพื้นที่
๑.๖ การประชาสัมพันธ์ ให้จังหวัด/อาเภอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในพื้นที่เพื่อ
เชิญชวนให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงาน
พระบรมศพ ฯ รวมทั้งจัดทาแผนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและ
ดาเนินการในด้านต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัด/อาเภอ
และดาเนิ นการประชาสั มพันธ์ตามแผนประชาสั มพันธ์ดังกล่ าวเป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.๗ การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้จังหวัด/อาเภอรวบรวมภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของจังหวัด/อาเภอ ส่งให้
กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการฝุายจัดทาหนังสือที่ระลึกและ
จดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ พร้อมทั้งจัดทาเป็นสมุด
ภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัด/อาเภอ เพื่อใช้ในการค้นคว้าศึกษาของประชาชน/
เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา/ข้าราชการ พร้อมส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวม
ทาเป็น “สมุดภาพประวัติศาสตร์ ทั้ง ๗๖ จังหวัด”
๒. ความคืบหน้าการจัดทาดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค
กรมการพัฒนาชุมชน (นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
๒.1 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๒.1.1 สนั บสนุนการจัดทาดอกไม้ จันทน์ส าหรั บประชาชนทั่วไปให้ ทุ ก
จังหวัด โดยกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนา
ชุมชน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
๒.1.2 ออกแบบและจัดทาดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอาเภอ จานวน
878 ช่อ โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
2.๒ ดอกไม้จันทน์ส าหรับประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู ร ทรงโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ ส านักพระราชวังจั ดท า
โครงการจิ ตอาสาประดิ ษฐ์ ดอกไม้จั นทน์ พระราชทาน โดยจัดครู ต้ นแบบจั ดท า
สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
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ดอกไม้จันทน์จานวน 7 แบบ ได้แก่ 1) ดอกดารารัตน์ 2) ดอกกุหลาบ 3) ดอกพุดตาน
4) ดอกลิลลี่ 5) ดอกกล้วยไม้ 6) ดอกชบาทิพย์ 7) ดอกชบาหนู สอนให้แก่ผู้สนใจที่
ทาดอกไม้ จั นทน์ เพื่ อทู ลเกล้ าทู ลกระหม่อมถวายในพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพ ฯ เริ่มเปิดอบรมวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ณ อาคาร
รับรองสนามเสือปุา เวลา 10.00 – 17.00 น. และลานพระราชวังดุสิต เวลา
17.00 – 20.00 น.
กรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าพบคุณจันทนี ธนรักษ์ กรมวังผู้ใหญ่ ประจา
พระองค์และผู้ช่วยราชเลขานุการ ประสานขอนาวิทยากรจากจังหวัดเข้าอบรมตั้งแต่
วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ สนามเสือปุา วันละ 18 จังหวัด ๆ ละ 2 คน
รวม 36 คน เพื่ อให้ ตั วแทนน าความรู้ จากการอบรมประดิ ษฐ์ ดอกไม้ จั นทน์ ไป
ถ่ายทอดสู่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ โดยมีปูายชื่อโครงการว่า “โครงการจิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัด........” และมีวันที่ สถานที่ดาเนินการ
ต่อท้าย ให้จั งหวัดกาหนดเปูาหมายของการจัดทาดอกไม้จันทน์ ส่ งเปูาหมายให้
กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และรายงานผลทุกวันที่
25 ของเดือน
ทั้ งนี้ แบบดอกไม้ จั นทน์ ส ามารถใช้ ได้ ทั้ งจ านวน ๗ แบบพระราชทาน
จานวน ๓๖ แบบของกรุงเทพมหานคร และแบบดอกไม้ประจาจังหวัดที่เป็นตัวแทน
จังหวัดและอาเภอ กาหนดจานวนดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคโดยเฉลี่ย พิจารณาจาก
จานวนประชากรที่อยู่จริงในแต่ละจังหวัดร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
๒.3 ดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอาเภอ 878 ช่อ ให้จังหวัด/อาเภอใช้
ดอกไม้ประจาจังหวัดหรือที่เห็นสมควรขนาดช่อดอกไม้ กว้าง 21 – 24 เซนติเมตร
สูง 35 – 45 เซนติเมตร รวมทั้งมีปูายชื่อจังหวัด/อาเภอ ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์
และสีของดอกไม้จันทน์ ให้ใช้วัสดุสีธรรมชาติ อาทิเช่น สีขาว และสีขาวนวล เป็นต้น
บรรจุในกล่องให้เหมาะสม ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งทาง
กระทรวงมหาดไทยจะประสานขั้นตอนการปฏิบัติภายหลัง
๒.4 ความคืบหน้าการดาเนินงานในส่วนภูมิภาค
๒.4.1 เริ่มดาเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ฯ เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕60 ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ เปูาหมายการจัดทาดอกไม้จันทน์
600,000 ดอก จังหวัดปราจีนบุรี เปูาหมายการจัดทาดอกไม้ จันทน์ 200,000
ดอก จังหวัดกาฬสินธุ์ เปูาหมายการจัดทาดอกไม้จันทน์ 500,000 ดอก
๒.4.๒ เริ่มดาเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ฯ ใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ และ
จังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกส / รัตนาธิเบศร์ / แจ้งวัฒนะ
๒.๔.๓ เริ่มดาเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ฯ ใน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย
๒.๔.๔ เริ่มดาเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ฯ ใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

หน้า 6

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒.๔.๕ เริ่มดาเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ฯ ใน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ จังหวัดยโสธร
ทั้งนี้ภายหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 จะได้รับทราบจานวนเปูาหมาย
การจัดทาดอกไม้จันทน์ของจังหวัดที่เหลือทั่วประเทศ
๓. ความคืบหน้าการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ในส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร (นางลักษณา โรจน์ธารง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร)
๓.1 ด้านพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ส่วนกลาง
๓.1.1 การกาหนดสถานที่ตั้ง กาหนดให้ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน
๒๕๖๐ และการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ กาหนดดาเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และการจัดสถานที่ (เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้) บริเวณ
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เริ่มดาเนินการเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐
๓.1.๒ การจัดทาดอกไม้จันทน์
- เริ่มดาเนินการเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ได้แก่ การวางแผนจัดเตรียม
ดอกไม้จั นทน์ ฯ การออกแบบดอกไม้ จันทน์ 36 แบบ ประชาสั มพั นธ์ เชิ ญชวน
ประชาชนนาดอกไม้จันทน์มาร่วมพิธีด้วยตนเอง รวมถึงเชิญชวนจิตอาสาร่วมจัดทา ฯ
- เริ่มดาเนินการเดือนเมษายน – ตุลาคม ๒๕๖๐ เปิดให้ประชาชน
จิ ตอาสาผู้ ที่สนใจร่ วมจั ดทาดอกไม้จันทน์ ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทยญี่ปุน)
๓.๒ การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
๓.๒.๑ การสารวจห้องสุขาที่ให้บริการบริเวณซุ้มรับดอกไม้จันทน์ สานักงาน
เขตได้ดาเนินการสารวจเรียบร้อยแล้ว โดยจุดตั้งซุ้มที่เป็นบริเวณสนามกีฬา โรงเรียน
และวัดสามารถให้บริการห้องสุขาได้อย่างเพียงพอ
๓.๒.๒ การสารวจสถานที่พักคอย ได้ประสานหน่วยงานราชการ สถานที่
เอกชนที่อยู่ใกล้เคียงซุ้มรับดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จัดสนับสนุน
สถานที่ดาเนินการ
๓.๓ ความคืบหน้าการจัดทาดอกไม้จันทน์ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
กรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อานวยการสานักพัฒนาสังคม)
๓.๓.๑ การฝึกอบรม และแผนดาเนินการ
- การอบรม กรุงเทพมหานครจัดอบรมให้ประชาชนและจิตอาสาที่
ศูนย์อาคารกีฬาเวศน์ 1 สนามกีฬาไทย - ญี่ปุน จานวน 10 วัน ในวันจันทร์ – ศุกร์
วันละ 2 รอบ โดยมีประชาชน จิตอาสา สนใจเข้ารับอบรม
- แผนการดาเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยสานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร และมอบหมายหน่วยงานดาเนินการ ได้แก่ หน่วยงานจิตอาสา
สานักการศึกษาจานวน 400,000 ดอก สานักงานเขตทุกเขต (ทั้งหมด 50 เขต)
จานวนเขตละ 20,000 – 30,000 ดอก รวมทั้งหมดที่สานักเขตต้องดาเนินการ
จานวน 1,020,000 ดอก สานักพัฒนาสังคมจานวน 1,060,000 ดอก โรงเรียน
ฝึกอาชีพในสังกัด 10 โรง และศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ศูนย์
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นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดวิทยากรออกไปอบรมพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีเปูาหมายการจัด
ทาที่ 3,000,000 ดอก
๓.๓.๒ กาหนดการจัดทาดอกไม้จันทน์ ทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่าต้องดาเนินการให้ แล้วเสร็จในเดือนกันยายน
๒๕๖๐ เปู าหมายจ านวนเดื อนละ 500,000 ดอก ผลการด าเนิ นการในเดื อน
เมษายนที่ผ่านมา มีเปู าหมายที่จานวน 175,000 ดอก สามารถจัดทาได้ทั้งสิ้ น
จานวน 200,000 ดอก ทั้งนี้หน่วยงานอื่น ๆ ติดต่อขอเข้าร่วมดาเนินการหลายแห่ง
อาทิเช่น ส่วนราชการ บริษัทเอกชน เป็นต้น
๔. การเตรียมพร้อมระบบไฟฟูาและการจัดระเบียบสายสื่อสารงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การไฟฟู า นครหลวง (นายธี ร วั ฒ น์ เทพอ านวยสุ ข ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การการไฟฟู า
นครหลวง)
๔.๑ การเตรียมพร้อมระบบไฟฟูา ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกรมศิลปากร โดย
รอการจั ดสร้ างพระเมรุ มาศและสิ่ งปลู กสร้างพระเมรุมาศ ภายในเดือนมิถุนายน
๒๕๖๐ จะเริ่มวางระบบท่อร้อยสายไฟฟูาใต้ดิน
๔.๒ การประสานงานหน่วยงานสื่อสารเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟูา
บริ เวณโดยรอบท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวังและเส้ นทางเสด็จ ฯ จะเริ่ม
ดาเนิ นการตามแผนตั้ งแต่สั ปดาห์ ที่ ๓ ของเดื อนพฤษภาคม - มิ ถุนายน ๒๕๖๐
ประกอบด้วย
๔.๒.๑ บริเวณถนนหน้าพระธาตุ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) ส่วนที่ ๑
ตั้งแต่โรงละครแห่ งชาติ - ซอยพระจันทร์ จะด าเนินการในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๐ (๒) ส่วนที่ ๒ ตั้งแต่ซอยพระจันทร์ - ถนนหน้าพระลาน จะดาเนินการในวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๔.๒.๒ เส้นทางเสด็จ ฯ อัญเชิญพระสรีรางคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ไปประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยบริเวณถนนอัษฎางค์
และถนนราชบพิธได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สาหรับบริเวณถนนราชินี ตั้งแต่
ถนนกัลยาณไมตรี - ถนนเจริญกรุง ได้ดาเนินการไปเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔.๒.๓ บริเวณถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่สะพานเฉลิมวันชาติ - ถนนบวรนิเวศน์
จะเริ่มดาเนินการในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ทั้งนี้ สาหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์ ที่พาดบนเสาไฟส่อง
สว่าง (เสาเขียว) ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการดาเนินการของสานักการโยธา
กรุงเทพมหานคร
ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
๑. การจัดการแสดงมหรสพสมโภชในส่วนภูมิภาคควรใช้แนวทางลักษณะเดียวกับ
ส่วนกลาง เช่น การแสดงโขน ราไทย การบรรเลงดนตรีของนักเรียน เยาวชน องค์กร
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นต้น
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๒. เนื่องจากมีบางจังหวัดกาหนดให้มีกิจกรรมขึ้นใหม่ ดังนั้น ขอให้จังหวัดใช้กรอบ
แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่คณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกาหนดและ
ตามที่ทรงมีพระราชวินิจฉัยอย่างเคร่งครัด
๓. ตรวจสอบแบบสีของซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ให้เป็นไปตามที่กรมศิลปากรกาหนด
๔. พิจารณาวัสดุและสีที่นามาใช้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้มีความเหมาะสม ใช้วัสดุ
จากธรรมชาติ หรือกระดาษ หลีกเลี่ยงวัสดุที่ทาให้เกิดเชื้อรา ก่อให้เกิดอาการแพ้ง่าย
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค
๕. จัดหาเก้าอี้ให้มากที่สุดเพื่ออานวยความความสะดวกให้แก่ประชาชน
๖. จัดห้องน้าห้องสุขาให้เพียงพอและทาความสะอาดตลอดเวลา
๘. ขอให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคพิจารณาสั่งการในการสนับสนุนการดาเนินงานในส่วน
ภูมิภาคด้วย
การดาเนินการ
จัดตลาดนัดชานกรุง

กรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกจิ ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาสังคม)
๑. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานครดาเนินการจัดตลาดนัดชานกรุง
จานวน ๕ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ถนนอุทยาน เขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 2 ห้างไอทีสแควร์
เขตหลั กสี่ ครั้ งที่ ๓ ศู นย์ กี ฬาเฉลิ มพระเกี ยรติ บางมด เขตทุ่งครุ ครั้ งที่ ๔ กรม
อุตุนิยมวิทยา เขตบางนา และครั้งที่ ๕ ห้างสรรพสินค้าธัญญาพาร์ค เขตสวนหลวง
๒. การจัดตลาดนัดชานกรุงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดาเนินการ
จัดตลาดนัดชานกรุงไปแล้ว จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๒.๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า
เขตหนองจอก มีผู้มาร่วมงานจานวน ๑๐,๐๑๙ คน มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้า
จานวน ๑,๘๙๒,๘๔๙ บาท
๒.๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
เขตทุ่งครุ มีผู้มาร่วมงานจานวน ๖,๘๕๑ คน มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้า จานวน
๑,๑๕๙,๓๑๗ บาท
โดยทั้ง ๒ ครั้งได้คัดเลือกจากสินค้าชุ มชน/สินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า อาหาร ผลิตผล
ทางการเกษตร เช่น กล้วย หน่อไม้ ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น สินค้าแปรรูป เช่น ข้าว
หมาก ปลาส้ม ข้าวต้มมัด เป็นต้น เครื่องดื่มสมุนไพร ของที่ระลึก ของตกแต่ง สินค้า
เกษตร เช่น พันธุ์มะพร้าว พันธุ์มะม่วง พันธุ์มะนาว พันธุ์กล้วย เป็นต้น สมุนไพร
เช่น ยาดม พิมเสนน้า เป็นต้น จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ แจกแผ่นพับ แจก
กล้ าไม้ พันธุ์ ไม้ เมล็ ดพั นธุ์พื ช บริ การตัดผมฟรี ฝึ กอาชีพฟรี และสอนประดิ ษฐ์
ดอกไม้จันทน์
๒.๓ กาหนดจัดตลาดนัดครั้งที่ ๓ ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เขตลาดกระบัง
โดยอยู่ระหว่างการสารวจพื้นที่
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ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
๑. ขอขอบคุณ กทม. ในการจัดตลาดนัดชานกรุง เนื่องจากการบริโภคและการจับจ่าย
ใช้สอยถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร
สามารถร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดจาหน่ายของใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย
๒. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์
ดาเนินการจัดตลาด นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตาม
กรอบการปฏิ รู ปประเทศ ยุทธศาสตร์ ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง
(ป.ย.ป.) ได้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยจัดตลาดนัดชุมชนทุกหมู่บ้าน และจัดทา
ข้อเสนอเพื่อพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
๓. ให้ จั ดท าการน าเสนอ (Presentation) เกี่ ยวกั บการจั ดตลาดในภาพรวมของ
กระทรวง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ความยาวประมาณ ๕ นาที โดยนาเสนอ
ให้เห็นว่าเป็นสถานที่ให้ประชาชนมาจาหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จานวนครั้งที่จัดฯลฯ
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม ให้ทราบข้อเท็จจริง รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดตลาด
ขึ้นใหม่ด้วย
๔. ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดตลาดนัดในภูมิภาคตามแนวทางตลาดนัด
ชานกรุง
ความคืบหน้าการ
ดาเนินงานของกรมทีด่ ิน

กทม.
สนผ.สป./พช./
อต.

สนผ.สป./พช./
อต.

พช./อต.

กรมที่ดิน (นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน)
1. การเร่งรัดการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.) ผลการดาเนินงาน ปี 2558 –
2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560)
1.1 ผลการดาเนินงาน
1) ผลการดาเนินงาน ปี 2558 ดาเนินการแล้ว จานวน 2 ครั้ง ได้รับมอบ
ที่ดินรวม 9,327 ราย เป็น 12,090 แปลง เนื้อที่ 76,200 ไร่
2) ผลการดาเนินงาน ปี 2559 ดาเนินการจานวน 7 ครั้ง แล้วเสร็จ 5 ครั้ง
ได้รับมอบที่ดิน รวม 21,649 ราย เป็น 27,672 แปลง เนื้อที่ 168,615 ไร่
ทั้งนี้ ครั้ งที่ 6 และครั้งที่ 7 ได้รับมอบพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 และ 25 เมษายน
2560 ตามล าดั บ และอยู่ ร ะหว่ า งเร่ ง รั ด ด าเนิ น งาน คาดว่ า จั ง หวั ดสามารถ
ดาเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2560 และจะมีผู้ได้รับความช่วยเหลือ
ประมาณสามหมื่นกว่าราย
1.2 เปูาหมายการดาเนินงาน ปี 2560
1.2.1 การประชุ มคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ นแห่ งชาติ (คทช.) ครั้ งที่
1/2560 เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560 กาหนดพื้นที่เปูาหมาย รวม 106 พื้นที่ 42 จังหวัด
เนื้อที่ประมาณ 242,689 ไร่ โดยแบ่งลักษณะประเภทที่ดิน ได้แก่ ปุาสงวนแห่งชาติ
จ านวน 35 พื้นที่ ที่ดิ น ส.ป.ก. จานวน 28 พื้นที่ ปุาชายเลน จานวน 29 พื้ นที่
ที่สาธารณประโยชน์ จานวน 11 พื้นที่ ที่ราชพัสดุ จานวน 3 พื้นที่
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ทั้งนี้ คทช. จังหวัด ได้พิจารณายืนยันขอบเขตพื้นที่เปูาหมายแล้ว จานวน
46 พื้นที่ 20 จังหวัด และคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินจะกาหนดประชุมพิจารณา
พื้นที่ดาเนินการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
1.2.2 งบประมาณสนับสนุน
1) กรมที่ ดิ น สนั บ สนุ น งบด าเนิ น งาน ปี 2560 จ านวน
1,988,700 บาท โดยจั ดสรรให้ คทช. จั งหวัด 640,896.38 บาท คงเหลื อ
1,347,803.62 บาท
2) กรมที่ดินได้จัดทาคาของบดาเนินงาน ปี 2561 จานวน 30.6
ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ คทช. จังหวัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณแล้ว
1.3 จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ในการดาเนินการ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี สิงห์บุรี สมุทรสาคร
2. ผลการดาเนินงานโครงการสาคัญของกรมที่ดิน
2.1 โครงการเร่งรัดงานรังวัดที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
1) งานรังวัดค้างที่มีระยะเวลา 90 วันขึ้นไป คงเหลือ 63 สานักงานที่ดิน
งานรังวัดค้างที่มีระยะเวลา 61 – 90 วัน เพิ่มขึ้นเป็น 153 สานักงานที่ดิน
งานรังวัดค้างที่มีระยะเวลา 15 – 60 วัน เพิ่มขึ้นเป็น 243 สานักงาน
ที่ดิน ซึ่งจานวนสานักงานที่ดินสามารถลดระยะเวลาดาเนินการงานรังวัดค้างเพิ่มมาก
ขึ้นตามห้วงเวลาดาเนินโครงการ
2) ผลดาเนินงานรังวัดของสานักงานที่ดินทั่วประเทศ เดือนเมษายน 2560
มีจานวนงานคงเหลือ 109,750 เรื่อง คาดว่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินโครงการ
ภายในเดือนสิงหาคม 2560 จะสามารถดาเนินการตามเปูาหมายที่ต้องการลดงาน
รังวัดค้างได้เหลือประมาณ 50,000 เรื่อง ซึ่งจะทาให้สานักงานที่ดินทั่วประเทศจะ
ไม่มีงานรังวัดค้าง และสามารถดาเนินการงานรังวัดได้ภายใน 15 – 60 วัน
2.2 การพัฒนาการบริการของกรมที่ดิน เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0
โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
2.2.1 การให้ บ ริ ก ารประชาชนต่ า งส านั ก งานที่ ดิ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ดาเนินการในสานักงานที่ดินในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ
จานวน 73 แห่ง แบ่งการให้บริการ 3 เรื่อง ดังนี้
1) ขอตรวจสอบหลักทรัพย์ ให้บริการแล้ว จานวน 36 ราย
2) ขอสาเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ ให้บริการแล้ว จานวน 15 ราย
3) ขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ ให้บริการแล้ว จานวน
622 ราย
2.2.2 การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่ออานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) โดยได้จัดทาข้อตกลงร่วมกัน
(MOU) ระหว่างกรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดยสามารถเริ่มให้บริการเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร และสาขาจานวน 17 แห่ ง มีนิติบุคคลมาขอใช้บริการ จานวน
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143 ราย
ทั้งนี้กรมที่ดินจะเปิดบริการทั้ง 2 โครงการครบทุกสานักงาน 459 แห่ง
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
2.3 ศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน เริ่มดาเนินการเมื่อ 6 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีกลไก
ประกอบด้วยผู้ ตรวจเขต 12 คน และเจ้าหน้าที่ 30 คน โดยระยะแรกได้มอบให้
ดาเนิ นการตรวจสอบงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ค้างเก่าของส านัก/กอง และจังหวัด
ทั่วประเทศ ผลดาเนินงาน ดังนี้
2.3.1 งานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่า รวมทั้งสิ้น 3,809 เรื่อง แบ่งเป็น
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2,349 เรื่อง และเพิกถอน 1,406 เรื่อง โดยเรื่องเพิกถอน
ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดาเนินการแล้ว 284 เรื่อง และอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 1,176 เรื่อง
2.3.2 งานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ใหม่ จานวน 734 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 729 เรื่อง เรื่องเพิกถอน 5 เรื่อง สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
497 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.71
3. การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐
(One map) กรมที่ดินขอทราบแนวทางการดาเนินงานของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยจะทาหนังสือหารือแนวทางดาเนินการในพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงแนวเขตที่ดิน และพื้นที่นอกเขตแนวปุาอย่างไร เนื่องจากมีประชาชนรอ
การขอออกโฉนดที่ดิน ประมาณ 30,000 ราย
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณกรมที่ดิน ที่ได้ริเริ่มเร่งรัดงานรังวัดที่ดิน ฯ เพื่อให้บริการและช่วยเหลือ
ประชาชน
1. จัดทาข้อมูล Presentation เสนอการพัฒนางานบริการประชาชนของกรมที่ดิน
ในภาพรวม โดยให้นาเสนอประเด็น เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
เป็นต้น ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
2. ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย และให้กาหนดการวางโครงข่ายงาน
ควบคู่กับการใช้ระบบ GPS และระบบอื่น ๆ
3. การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน ให้เร่งรัดดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
4. การด าเนิ นการปรั บปรุ งแผนที่แนวเขตที่ดินของรั ฐแบบบู รณาการมาตราส่ วน
1:4000 (One Map) ตรวจสอบแนวทางการดาเนินการว่าเป็นข้อสั่งการ หรือเป็นมติ
ที่ประชุมจัดทาข้อมูลเพื่อหารือแนวทางการดาเนินการ ทั้งนี้ ให้สรุปข้อสั่งการ หรือมติ
ที่ ประชุ มที่ เกี่ ยวข้ องว่ า กระทรวงมหาดไทยมี ระเบี ยบ ข้ อกฎหมาย ขอบเขตต้ อง
ดาเนินการอย่างไรเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
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กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง)
1. ผลการดาเนินการกาจัดผักตบชวา ซึ่งได้ดาเนินการ 2 มาตรการ ได้แก่
1.1 มาตรการเก็บใหญ่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 ข้อมูล
การส ารวจผั ก ตบชวาทั่ ว ประเทศ ปริ ม าณทั้ ง สิ้ น 6,205,355 ตั น สามารถ
ดาเนินการกาจัดเกินกว่าเปูาหมายรวม 8,181,742 ตัน ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1.2 มาตรการเก็บเล็ก ผลดาเนินการในเดือนเมษายน 2560 สามารถกาจัดได้
รวม 83,090 ตัน และกาชับให้จังหวัดดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. ปัญหาที่พบ ส่วนแม่น้าท่าจีน ตั้งแต่ อาเภอบางเลน – อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม บางพื้นที่ประชาชนได้ปลูกพืชเศรษฐกิจประเภท ผักบุ้ง และผักกะเฉด เป็น
จานวนมาก ซึ่งทางจังหวัดไม่ได้รับความร่วมมือในการกาจัดผั กตบชวาเท่าที่ควร
จังหวัดในเขตแม่น้ าท่าจีนจึงต้องลงพื้นที่ เพื่อทาความเข้าใจกับประชาชนและขอ
ความร่วมมือกับประชาชน
3. ความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
3.1 งบประมาณจัดซื้อเรือท้องแบน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทาคา
ของบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างสานักงบประมาณพิจารณาคาขอ
3.2 การจั ดตั้งชมรมคนริมน้า กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทยได้ มี
หนั ง สื อแจ้ ง จั ง หวั ด ด าเนิ นการจั ด ตั้ ง ชมรมคนริ ม น้ าให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่
22 พฤษภาคม 2560
3.3 การประชาสัมพันธ์ จัดทาวิดีทัศน์ กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการ
ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาวีดิทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์
และอินเทอร์เน็ต ดังนี้
1) ให้ความรู้วิธีการกาจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ ร้อยละ 90
2) นโยบายรัฐบาลในการกาจัดผักตบชวา แล้วเสร็จร้อยละ 50 ซึ่งจะเร่งรัด
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560
3) บทบาทชมรมคนริมน้า แล้วเสร็จร้อยละ 30
3.4 จัดทาแผนตามมาตรการ 3 ระยะ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผั งเมือง
ดาเนินการจัดทาแผน ฯ เรียบร้อยแล้ว
4. การจัดกิจกรรม Kick – off ชมรมคนริมน้า กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอให้
ดาเนิ นการ อ าเภอบางเลน จั งหวั ดนครปฐม เป็ นพื้ นที่ เหมาะสมและคาดว่ าจะ
เรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. เร่งรัดดาเนินการจัดตั้งชมรมคนริมน้าทั่วประเทศ จังหวัดใดมีแผนตามมาตรการ
3 ระยะแล้ว ให้เริ่มดาเนินการได้ทันที
2. ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหา
ผั ก ตบชวาผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ ร่ ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย และเผยแพร่ เ อกสาร
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ประชาสัมพันธ์ก่อนวันจัดกิจกรรม Kick – off ให้ประชาชนรับรู้แนวทาง มาตรการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และแนวทางจิตอาสาเก็บเล็กของชมรมคนริมน้า
3. ให้จัดทาข้อมูลการจัดกิจกรรม Kick – off ชมรมคนริมน้า และการตรวจงาน
จังหวัดนครปฐม เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนาเรียนแผนการลง
พื้นที่ของนายกรัฐมนตรีตามแนวทางที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกาหนด
โครงการทุนการศึกษา
ภายใต้มลู นิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
(ม.ท.ศ.) และทุนการศึกษา
ภาคใต้

ยผ./ปค./
สตร.สป./
จ. นครปฐม

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้อานวยการส านัก
นโยบายและแผน)
1. โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ (ม.ท.ศ.) สยามมกุฎราชกุมาร
1.1 ที่มา
เมื่อปี ๒๕๕๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ทรงมีพระราชดาริ ให้ ดาเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมารขึ้น ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชน
ไทยที่มีฐานะยากจนยากลาบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับ
โอกาสทางการศึ กษาที่ มั่ นคงต่ อเนื่ องในระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายจนส าเร็ จ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี โดยยึดหลักการกระจายทุนให้ครบทุกจังหวัด โดย
พระราชทานทุนให้จังหวัดละ ๒ ทุน และให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศของผู้รับ
พระราชทานทุน (ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และมาจาก
ครอบครั วที่ มีรายได้ไม่ เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ปัจจุ บั นมีนั กเรียนผู้ ได้ รั บทุ น
พระราชทานไปแล้ว รวม 8 รุ่น จานวน 1,228 ราย สิ้นสุดสถานะนักเรียนทุน ฯ
จานวน 192 ราย คงเหลือสถานะนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ จานวน 1,036 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560) เมื่อปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนทุน ฯ รุ่น
ที่ 1/2552 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 80 ราย
1.2 ผลการดาเนินงาน
1.2.1 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท 0211.9/ว 6360 ลงวันที่
26 ตุลาคม 2558 และหนังสือที่ มท 0211.9/ว 1200 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2559 แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร
ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด ให้การกากับ ติดตาม ดูแล เฝูา
ระวังนักเรียนทุนพระราชทานของจังหวัดอย่างใกล้ชิดมากขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือกรณี
ปั ญหาต่ าง ๆ โดยเฉพาะปั ญหาด้านพฤติกรรมและกรณีเจ็ บปุ วย เพื่ อมิ ให้ เกิดผล
กระทบต่อการเรียนและการดารงชีพของนักเรียนทุนพระราชทาน และเน้นย้าให้
จังหวัดพิจารณาเกี่ยวกับการคัดเลือก ติดตามผลการเรียน ความเป็นอยู่ ของผู้ที่ได้รับ
ทุน ฯ จนสาเร็จการศึกษาและภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว
1.2.2 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท 0211.9/ว 1749 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2560 แจ้งให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด จานวน 4 แห่ง คือ
การไฟฟูานครหลวง การไฟฟูาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปา
ส่วนภูมิภาคสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตามมติคณะรัฐมนตรีร่วม
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สมทบทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษา ฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2565 (ปีละ 5,000,000 บาท )
2. โครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่โรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย
ภาคใต้
2.1 ที่มา สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายกรั ฐมนตรี น าคณะบุ คคลเข้ าเฝู าทู ลละอองธุ ลี พระบาทรั บพระราชทานเงิ น
ช่วยเหลือและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบการจ่ายเงินพระราชทาน โดยให้
มีการตั้งคณะกรรมการจังหวัดดูแลการใช้จ่ายเงิน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้บริหารสถาบันการศึกษา รวมทั้งเปิด
บัญชีในนามนักเรียนทุนที่ได้รับทุนพระราชทาน โดยให้ผู้มีอานาจถอนเงินเป็นจานวน
2 ใน 3 ของคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าว เงินพระราชทานช่วยเหลือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
40 ล้านบาท ประกอบด้วย
2.1.1 เงินพระราชทานช่วยเหลือโรงเรียน จานวน 10 จังหวัด 269 โรงเรียน
ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง พัทลุง กระบี่
นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะ
และเก้าอี้ทดแทนในส่วนที่ได้รับความเสียหาย จานวนเงิน 25 ล้านบาท
2.1.2 เงินพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ผู้ ปกครองเสียชีวิต
จานวน 6 จังหวัด 22 ราย ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช
ชุมพร นราธิวาส และจังหวัดตรัง จานวนเงิน 15 ล้านบาท
2.2 ผลการดาเนินการ
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท 0211.9/ว 2517 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม
2560 แจ้งให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) นาเรื่องดังกล่าวหารือในการประชุม กศจ. เพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงินพระราชทานให้เป็นตามระเบียบต่อไป
2.2.2 มอบหมายให้นายอาเภอติดตามการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและ
ครอบครัวเปูาหมายอย่างใกล้ชิด
2.2.3 รายงานผลการดาเนินงานหรือปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เน้ นย้ าบทบาทผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดในฐานะประธาน กศจ. ติ ดตามขั บเคลื่ อน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สนผ.สป./
ทุกจังหวัด

หน้า 15

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เรื่องอืน่ ๆ
- ความคืบหน้า
การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEP)
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
จนเป็นวิถชี วี ติ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์ หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านกิจการ
ความมัน่ คงภายใน)
เมื่ อสั ปดาห์ ที่ ผ่ านมาปลั ดกระทรวงมหาดไทย และผู้ บริ หารของ
กระทรวงมหาดไทยได้ ประชุ มผ่ านระบบวี ดิ ทั ศน์ ทางไกล (Video Conference
System) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอทุกอาเภอเร่งขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่พื้นที่ โดยช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2560 จะมีการอบรม
วิทยากรของแต่ละอาเภอ ณ ศูนย์พัฒนาชุมชนเขตทั้ง 11 ศูนย์ โดยกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
กรมการพัฒนาชุมชน (นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
แนวทางดาเนิ นงานของทีมวิทยากรต าบลที่ จะลงพื้ นที่ ชี้แจงชาวบ้าน ต้องมี
วิธีการ และสามารถระดมความคิดของชาวบ้าน โดยการนากระบวนความคิดเพื่อ
เขียนเป็ นเจตนารมณ์ ปณิธานตนเอง และเมื่ อเขียนออกมาแล้ วจะมี การสรุปตั้ ง
เปูาหมายร่วมกัน เป็นเจตนารมณ์หมู่บ้าน/ชุมชน โดยกาหนดให้แล้วเสร็จก่อนงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
ข้อสังเกต/สัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
1. ปัญหาประเทศชาติส่วนหนึ่งตั้งสันนิษฐานว่าเกิดจากสถาบันครอบครัวล้มเหลว
ขาดการกล่อมเกลา บ้างว่าเกิดจากกระบวนการศึกษา ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะต้อง
ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mind Set) ให้ได้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องดาเนินการ โดยอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนาไปสู่วิถีชีวิต (Way of life) ทั้งนี้ ในส่วนของกรมการพัฒนา
ชุมชนที่มีการดาเนินงานอยู่แล้ว ให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และขอให้ใช้กลไกของ
กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช่วยกันแก้ปัญหา เนื่องจาก
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด
2. การใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการกล่ อมเกลาคนให้ เป็นคนดี หาวิธี
ด าเนิ นการ อาจจะมี การน าหลั กแนวคิ ดปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ ใน
การสอนหรื อกล่ อมเกลา และเมื่ อมี การสอนแล้ ว ต้ องน าไปเป็ นวิ ธี คิ ด หรื อปรั บ
กระบวนความคิด (Mind Set) ให้ได้

เรื่องอืน่ ๆ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. การแถลงผลงานประจาปี คาดการณ์ว่าจะมีการแถลงผลงานครบรอบ 3 ปี
คสช. ในวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แถลงพร้อมกับ
รองนายกรัฐมนตรี ฝากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
ให้ จั ดเตรี ยมข้อมู ลให้ รั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเตรีย มตอบ
คาถามหลั งจากที่น ายกรัฐมนตรี แถลงเสร็จสิ้นแล้ ว อาจมีประเด็นคาถาม ทั้งนี้
การจัดเตรียมข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย สามารถตอบคาถามได้ทันที ทั้ง งาน
นโยบายสาคัญ (Agenda) และงานพื้นที่ (Area) ให้ครบถ้วน

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สนผ.สป./
พช./ปค./สถ.

สน.สป./
สนผ.สป./
ทุกหน่วยงาน

หน้า 16

ประเด็น

รายละเอียด
2. การดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในปีต่อไป ในการประชุมผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้มีการอธิบายเรื่อง ป.ย.ป. ให้ชัดเจน การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ เป็น
มหาดไทย 4.0 เพื่อตอบสนองแนวนโยบายรัฐ บาล แนะนาให้ พัฒ นาบุคลากร
ประชาชนให้มีศักยภาพ การลงพื้นที่ในส่วนของท้องที่และท้องถิ่น หากหน่วยงานใด
มีข้อมูลหรือประเด็นใด ก็ให้จัดเตรียมข้อมูลคาบรรยาย ให้สั่น/กระชับ/ตรงประเด็น
ส่งให้กับสานักนโยบายและแผน สป. ต่อไป
3. กรม/รั ฐ วิส าหกิ จ ให้ พิ จารณารูปแบบการให้ บริ การประชาชนในการช าระ
ค่าบริการ (ค่าไฟ – ค่าน้า) ว่าสามารถพัฒนาไปสู่การชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต
ได้ หรื อไม่ ให้ จั ดท าข้อมูลสรุ ป ข้ อเสนอการบริการ และน าเสนอรัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยในการประชุมหารือ ฯ ครั้งต่อไป
4. การดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์
และธงตราสัญลักษณ์ กาชับจั งหวัด หน่ วยงานในภูมิภาค กาหนดผู้รับผิ ดชอบดูแล
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เหมาะสมและสมพระเกียรติ
5. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปีนี้งดการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล แต่ขอให้ทั่วประเทศจัดกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
และทรงพระราชทานเสื้อให้แก่จังหวัด ๆ ละ 10,000 ตัว ซึ่งสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีจะรวบรวมเรื่องทั้งหมด ดังนั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติ
การกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และรายงานมายังกระทรวงมหาดไทยด้วย
6. ข้อมูลการเยียวยาซ่อมสร้างบ้านกรณีอุทกภัย 12 จังหวัดภาคใต้
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด
ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ และอยากให้มีการนาเสนอผลการดาเนินการเยียวยาซ่อม
สร้างบ้าน ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยให้จัดทาข้อมูลเปรียบเทียบก่อน
และหลังดาเนินการ ทั้งนี้ ปัญหาไม่ได้มีเฉพาะภาคใต้เมื่อเกิดพายุที่จะมีทุกภาคของ
ประเทศ จึงขอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกลไกประชารัฐในพื้นที่สนับสนุน
การดูแลซ่อมแซม
7. การจัดระเบียบเขตที่พักแรงงานต่างด้าว
รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานมีแผนที่จะจัดระเบียบพื้นที่ Zoning ให้แรงงาน
ต่างด้าวมีที่พักเป็นหลักแหล่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมกลุ่มย่อย 13 จังหวัดที่มี
แรงงานต่างด้าวเกิน 50,000 คน และมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวทาง
ร่าง พ.ร.บ. จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ได้มีการสอบถามความคิดเห็น ทั้งนี้ให้ใช้
กลไกของกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว เพื่อนาข้อมูล
มาหารือกับรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยต่อไป
8. การยกระดั บ เกษตรกรในภู มิ ภ าค จากการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่
16 พฤษภาคม 2560 รัฐบาลจะมีการดูแลประชาชนคนที่เลี้ยงชีพด้วยการเกษตร
ทุกแขนง ซึ่งมีปัญหาพื้นฐานคือ 1.ขึ้นอยู่กับลม ฟูา ฝน 2. อยู่ที่ความรู้ ซึ่งยังเป็น
เกษตร 1.0 โดยมี การประชุ มระหว่ างกระทรวงพาณิ ชย์ ที่ เป็ นแม่ งาน ร่ วมกั บ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนผ.สป./
ปค./สถ./
ทุกหน่วยงาน

สนผ.สป./
กฟน./กฟภ./
กปน./กปภ.
ทุกจังหวัด/
ทุกหน่วยงาน
สนผ.สป.

ปภ.

สนผ.สป./ปค.

สนผ.สป./ปค.
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ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย บทบาท
ของกระทรวงการคลังคือการหามาตรการช่วยประชาชน โดยมีกลไกในการช่วยเหลือ
คือ จานวนผลผลิต ราคา ปริมาณการขาย และมีเส้นความยากจนเป็นเกณฑ์ ฝากให้
ติดตามการดาเนินการต่อไป
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.0๐ น.
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