สรุปการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
***********************
เปดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุม โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผูบริหารสวนราชการกรมและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมทั้งหัวหนาสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของเขารวมการประชุม โดยสาระสําคัญของการประชุมในวันนี้ มีประเด็นการหารือขอราชการ
สําคัญที่เกี่ยวของกับ กฟน. ๑ เรื่อง ดังนี้
การพัฒนารูปแบบการใหบริการรับชําระคาบริการสาธารณูปโภค
นายปริ ญ ญา ยมะสมิ ต (ผู ว า การ กปน.) ได รั บ มอบหมายจาก นายสมคิ ด จั น ทมฤก
ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหรายงานสรุปภาพรวมการพัฒนารูปแบบการใหบริการรับชําระคาบริการ
สาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจทั้ง ๔ แหง ไดแก กฟน. กฟภ. กปน. และ กปภ. ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดมีบัญชาสั่งการไวในการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการใหบริการรับชําระคาบริการสาธารณูปโภคสรุปตาม
ตารางเปรียบเทียบการใหบริการของแตละหนวยงาน ดังนี้
ชองทางการรับชําระเงินคาสาธารณูปโภคในปจจุบันของ ๔ รัฐวิสาหกิจ

สําหรับแนวทางการดําเนินการในระยะตอไป ไดพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานใน
การรั บ ชํ า ระค า บริ ก ารผ า นบั ต รเครดิ ต ที่ ห น า เคาน เ ตอร บ ริ ก ารของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ ง ๔ แห ง ตามที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยได ม อบนโยบายไว โดยมี เ ป า หมายดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ พรอมกันทั้ง ๔ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดกลาวขอบคุณ
และใหกําลังใจในการทํางาน โดยไมมีประเด็นขอสั่งการเพิ่มเติมในเรื่องดังกลาวแตประการใด

-๒สํ า หรั บ ประเด็ น หารื อ ข อ ราชการในเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ สํ า คั ญ เป น การติ ด ตามความคื บ หน า
การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในเรื่องที่สําคัญ อาทิ การปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภั ยในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล การจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา ย
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ การออกเอกสารสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ให แ ก ร าษฎร
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานโอทอปคลองผดุงกรุงเกษม และสรุปผลการจัดงาน OTOP MID
YEAR 2012 ฯลฯ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีขอสั่งการเนนย้ําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรงรัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน/งบประมาณ และกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยมุงเนนการ
บูรณาการการทํางานรวมกันในรูปแบบประชารัฐเปนสําคัญ
ปดประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.
***********************
กองสารสนเทศดานบริหาร ฝายแผนกลยุทธ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 14 มิถนุ ายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
สรุปข่าวสาคัญจากศูนย์
แก้ไขปัญหาความมัน่ คง
แบบบูรณาการ (ศมบ.)

รายละเอียด
ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
(นายวิ บู ล ย์ รั ต นาภรณ์ ว งศ์ รองผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ดปราจี นบุ รี ช่ ว ยราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่
17 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2560 มีประเด็นข่าวสารที่สาคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 มาตรการทวงคืนผืนป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.)
ทส. ได้จั ดตั้ง “ศู นย์ ปฏิบั ติการพิทักษ์ป่ า (ศปก.พป.)” ขึ้น เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กอ.รมน. หน่วยทหาร
ตารวจ และฝ่ายปกครอง ในการปฏิบัติภารกิจทวงคืนผื นป่า และปราบปรามผู้ มี
อิทธิพลบุกรุกพื้นที่ป่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการในหลายพื้นที่ อาทิ เข้าตรวจสอบแพ
และรีสอร์ตที่มีลักษณะ ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมและ
อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี ได้ดาเนินคดีกับผู้ประกอบการที่กระทา
ผิดกฎหมายป่าไม้และป่ าสงวนแห่งชาติ จานวน 10 ราย ตรวจสอบพื้นที่ อาเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่เกาะพระทอง อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ได้ดาเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอีกหลายราย
1.2 โครงการระบบกระจายน้าบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ได้ดาเนินโครงการระบบกระจายน้าบาดาลด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ OVOWS (One Village One Water Supply) ตาม
แนวทาง “ทส. 4.0” ที่ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าบาดาลเพื่ อการเกษตรที่ เป็ นการเจาะบ่ อน้ าบาดาลศั กยภาพไม่ ต่ ากว่ า 10
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จานวน 1 บ่อ พร้อมกับก่อสร้างหอถังเก็บน้า จะมีการวาง
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งระบบกระจายน้าแจกจ่ายน้าให้กับชุมชน
และพื้นที่เกษตรกรรม โดยแต่ละแห่งจะมีผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า 10 ครัวเรือน
และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 50 - 100 ไร่
2. ด้านการต่างประเทศ
2.1 กรณี ศึ ก ษาการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการก่ อ การร้ า ยของประเทศ
อินโดนีเซีย
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานกรณีศึกษาการป้องกันและแก้ไข
ปั ญหาการก่ อการร้ า ยของอิ นโดนี เ ซี ย ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ช าวมุ ส ลิ ม ที่ ประสบปั ญหา
เหตุการณ์ไม่สงบ สรุปได้ ดังนี้
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หน้า 1

ประเด็น

รายละเอียด
(๑) รั ฐ บาลอิ น โดนี เซี ยปรั บเปลี่ ยนนโยบายและวิ ธี คิ ดจากการด าเนิ น
มาตรการป้องกันการก่อการร้ายที่เป็นความลับเนื่องจากกลัวจะกระทบความรู้สึก
ของชาวมุสลิ มซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศมาเป็นการดาเนินมาตรการ
อย่างเปิดเผย ประชาชนมีการรับรู้และมีส่วนร่วมมากขึ้นภายหลังเหตุระเบิดที่เกาะ
บาหลีเมื่อปี 25๔๕
(๒) มีการบั งคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและปรับปรุงองค์กรดาเนินการ
โดยรวมหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายที่สังกัดกระทรวงกลาโหมและสานักข่าวกรอง
แห่ ง ชาติ ไปจั ด ตั้ ง เป็ น หน่ ว ยต่ อ ต้ า นการก่ อการร้ า ยแห่ ง ชาติ และร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศในทุกมิติ
(๓) มีการใช้กระบวนการทางสังคมโดยให้โต๊ะอิหม่ามเข้าไปเผยแพร่คาสอน
ทางศาสนาที่ถูกต้องแก่ ผู้ กระทาความผิ ด และจัดโครงการสร้ างความเข้ าใจทาง
ศาสนาที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป
2.2 รายงานการจั ดอั นดับความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศพัฒ นา
อุตสาหกรรมและประเทศตลาดเกิดใหม่
สถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD (International Institute for
Management Development) ของสวิตเซอร์แลนด์ เผยแพร่รายงานการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศตลาดเกิด
ใหม่ ปี 25๖๐ โดยประเทศไทยขยับจากอันดับ ๒๘ ในปีที่แล้ว ขึ้นมาอยู่อันดับที่
๒๗ จากทั้งหมด ๖๓ ประเทศ ซึ่งปัจจัยที่ทาให้ ประเทศไทยปรับอันดับดีขึ้น ได้แก่
สภาวะเศรษฐกิ จและด้านประสิ ทธิภาพของภาครั ฐ ทั้ งนี้ เป็ นผลมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจระดับมหภาค ส่งสัญญาณดีขึ้น ทั้งในด้านการจ้างงาน การท่องเที่ยว และ
การค้าระหว่างประเทศ ในขณะที่ภาครัฐมีการปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนของ
หน่วยงานให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจมากขึ้น รวมถึงปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กรมที่ดิน (นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน)
กรมที่ ดิ นได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนการพิ จารณาเพิ กถอนหรื อแก้ ไข
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสาร
รายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย กรณีพื้นที่เกาะพระทอง อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีรองอธิบดี
เป็นประธาน ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และ
หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๖๐ วัน โดยหาก
พบการกระทาความผิดก็จะดาเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
และดาเนินการทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. มาตรการทวงคืนผืนป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ เน้นย้าผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครองในการบูรณาการและสนับสนุ น
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการทวงคืนผืนป่าของ ทส. ดังกล่าว
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หน้า 2

สนผ.สป./
ปค./สถ.

ประเด็น

ความคืบหน้าการเตรียม
การจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

รายละเอียด
๑.๒ เร่ งรั ดการด าเนิ นการสอบสวนกรณี พื้ นที่ เกาะพระทอง อ าเภอคุ ระบุ รี
จังหวัดพังงาให้แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลาภายใน 60 วัน
๒. ระบบประปาหมู่บ้าน
๒.๑ กรณีหมู่บ้านที่แล้งซ้าซากและไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน หากหน่วยงานใด
สามารถจัดหาแหล่งน้าและดาเนินการได้ ขอให้ สถ. ดาเนินการจัดให้มีระบบประปา
หมู่บ้านและมีความสะอาดที่เป็นมาตรฐานด้วย
๒.๒ กรณีหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้านแล้วแต่ไม่เพียงพอ หากหน่วยงานใด
สามารถจัดหาแหล่งน้าและดาเนินการได้ ขอให้ สถ. ขยายระบบประปาหมู่บ้านให้
สอดคล้องกับแหล่งน้าดังกล่าว
๒.๓ ขอให้จัดทาข้อมูลดังกล่าวและรายงานให้ทราบด้วย
๓. กรณีศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายของประเทศอินโดนีเซีย
3.1 ให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยเฝ้าระวัง และกาชับว่าต้องมี
ช่องทางการสื่อสารถึงเจ้าหน้าที่ หากมีเหตุเกิดในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุกคน
ต้องรับรู้ระบบการสื่อสารและการเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมเสมอ
3.2 หน่วยปฏิบัติมีทั้งตารวจและหน่วยทหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง กรณีมี
เหตุเกิดให้แจ้งแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดว่าควรดาเนินการอย่างไร
3.3 การใช้กระบวนการทางสังคม หรือจิตวิทยาสังคม โดยให้ผู้นาทางศาสนาเข้า
ไปเผยแพร่คาสอนทางศาสนา และทาความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางศาสนาที่ถูกต้อง

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

สถ.

ศสน.มท./
ศปข.มท./
สนผ.สป./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
1. ความคืบหน้าผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งประชุมกันไปเมื่อวานนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2
ในคณะกรรมการชุดนี้มีท่านรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ เครืองามเป็นประธาน
และมีรองปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
พิธีการ ฯ มีเรื่องที่เป็นความคืบหน้าทั้งหมด 6 เรื่อง และจะได้นาเสนอคณะกรรมการ
อานวยการจัดงานพระราชพิธี ฯ ซึ่งมีกาหนดประชุมในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานใน
การประชุม ดังนี้
1.1 แบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ทางกรมศิลปากรได้ออกค่าสี เ พิ่มเติมและได้
กาหนดค่าสี 2 สี คือ สีน้าเงินและสีเทาเป็นค่าสี สาหรับสีอื่น ๆ อาทิ สีเหลืองและ
สีขาวไม่ได้กาหนดค่าสี ให้ใช้ได้ตามความเหมาะสม
สาหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ที่เป็นแบบตั้งโต๊ะหมู่รูปแบบเป็นเหมือนเดิม
โดยมี ภาพพระบรมฉายาลั กษณ์ ฯ เป็ นภาพไวนิ ล ซึ่ งทางส านั กงานปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้จัดทาส่งไปให้ทุกจังหวัด
1.2 การจัดทาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ประจาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชน ทางสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการจัดทาภาพพระบรม
ฉายาลักษณ์ ฯ เป็นไวนิลพร้อมไฟล์ภาพเพื่อมอบให้กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การต่างประเทศ และกรุงเทพมหานครใช้ประดับซุ้มขนาดเล็ก และแบบตั้งโต๊ะหมู่
ส่งให้กับทุกหน่วยงานแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2560 โดยมีจานวนภาพ ดังนี้
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หน้า 3

ประเด็น

รายละเอียด
กระทรวงมหาดไทย 878 ภาพ กระทรวงการต่ า งประเทศ 30 ภาพ และ
กรุงเทพมหานคร 64 ภาพ
1.3 การเตรี ยมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในส่ วนภู มิภาค
(เพิ่มเติม) ได้มีหน่ วยงานเสนอขอเป็นเจ้าภาพ โดยคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณา
เห็นชอบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์เพิ่มเติมจานวนทั้งหมด 5 ซุ้ม
1.3.1 ซุ้มขนาดกลางที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม คือ
จุดที่ 1 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทีพ่ ุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม
จุดที่ 2 กระทรวงการคลังจัดที่ศูนย์ราชการ จังหวัดนนทบุรี
จุดที่ 3 จัดที่กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดนนทบุรี
จุดที่ 4 กระทรวงกลาโหมที่ถนนศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี
จุดที่ 5 กองทัพอากาศที่สนามกีฬากองทัพอากาศธูปะเตมีย์
จังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านพิธีการ
ถวายดอกไม้จันทน์ การอานวยความสะดวก และการบริการประชาชน
1.3.2 ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้ง จังหวัด นครปฐม นนทบุรี และ จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อทราบ
1.3.3 การจัดทาเมรุลอย เมรุจาลอง หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ไม่อนุญาตให้
จั งหวัด และอาเภอจั ดท าเมรุลอย เมรุ จาลอง หรื อสิ่ งก่อสร้างอื่น ๆ ส าหรับเผา
ดอกไม้จันทน์ กรณีที่จัดเผาดอกไม้จันทน์หากจุดใดจุดนั้นไม่มีเมรุ ให้จังหวัด และ
อาเภอนาไปเผาในจุดที่มีเมรุได้ โดยไม่จาเป็นต้องไปวันเดียวกันก็ได้
1.3.4 การฟ้อนรา สามารถจัดการฟ้อนราได้ในบริเวณพระราชพิธี ฯ แต่ไม่
ควรมีการเดินริ้วขบวน
1.3.5 ในส่ วนดอกไม้ จั นทน์ ที่ เป็ นตั วแทนส่ งเข้ ามาในส่ ว นกลางจะขอ
เปลี่ยนแปลงจากของอาเภอทั้ง 878 อาเภอเหลือเพียงตัวแทนของจังหวัด 76 จังหวัด
ทั่วประเทศ โดยทั้งหมดจะดาเนินการส่งมาที่กระทรวงมหาดไทยในวันที่ 15 กันยายน
2560 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะประสานการดาเนินการต่อไป
1.4 การเชิญกลุ่มบุคคลเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ซึ่ง
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ได้วางกรอบ
การเชิญบุคคลเข้าร่วมงานในพระราชพิธี วันที่ 26 ตุลาคม 2560 มี 3 เวลา คือ
เวลา 07.00 น. 17.30 น. และ เวลา 22.00 น. ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลที่จะเรียนเชิญ
ทางสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะจัดและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
1.5 การเตรียมการต้อนรับบุคคลสาคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ได้เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นหน่วยงานหลัก ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมีการเชิญกรมการปกครอง
และจังหวัดสมุทรปราการหารืออีกครั้งหนึ่ง
1.6 การขอความร่ วมมือหน่วยงานดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ ให้ ดาเนินการใน
2 ประเด็น ได้แก่ 1) ให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งให้ทุกวัดงดจัดงาน
ฌาปนกิจในช่วงพระราชพิธี ฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 และให้วัดที่เป็นสถานที่จัด
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หน้า 4

ประเด็น

รายละเอียด
พิธีถวายดอกไม้จันทน์งดจัดงานฌาปนกิจในระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560
2) ให้กรมประชาสัมพันธ์งดการเปิดเสียงเพลงชาติในบริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่
26 ตุลาคม 2560 ในช่วงเช้า – เย็น และในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ในช่วงเช้า
2. การประชุมของคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ใน
การประชุมครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
คณะอนุกรรมการ ฯ ชุดนี้ตั้งขึ้นโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดการจราจรมี
พล.ต.อ. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นประธานและ
มีผู้บัญชาการสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นเลขานุการ
ประชุ มเมื่ อวั นที่ 5 มิ ถุ นายน 2560 และมี ส่ วนที่ ทางคณะกรรมการ ฯ ให้
กระทรวงมหาดไทยเตรียมการ โดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
2.1 ส ารวจจ านวนประชาชนในทุ กจั งหวั ดที่ มี ความประสงค์ จะเดิ นทางมา
กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ระหว่างวันที่
๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยแยกเป็นเดินทางมาเป็นหมู่คณะและเดินทางมาโดย
ลาพัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรักษาความปลอดภัยและอานวยการจราจร
2.2 กาชับผู้ประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ในรัศมี ๑ กิโลเมตร
จากมณฑลพิ ธี ท้ องสนามหลวง) ให้ ปฏิ บั ติ ตามมาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบั ญญั ติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างเคร่งครัด โดยให้ดาเนินการก่อนวันงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ฯ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน
3. การก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร (นางลักษณา โรจน์ธารง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร)
3.1 การสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ กรุงเทพมหานครได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณสาหรับเป็นค่าก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จากรัฐบาล แต่เนื่องจากมี
ความจ าเป็ นเร่ งด่ วนเพื่อให้ การก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้ จันทน์แล้ วเสร็จทั นตาม
ก าหนดงานพระราชพิ ธี ฯ จึ ง ได้ ข อจั ดสรรเงิ นงบกลางของกรุ ง เทพมหานคร
ดาเนินการไปก่อน เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจะดาเนินการชดใช้
ทางบั ญชีในภายหลั ง โดยขณะนี้ได้ หาตัวผู้ รั บจ้างและสามารถลงนามในสั ญญา
เรียบร้อยแล้ว การดาเนินการอยู่ระหว่างจัดทาโครงสร้างของซุ้ม ณ โรงงานของ
ผู้รับจ้าง ซึ่งจะเริ่มนาไปติดตั้งที่จุดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
2560 และจะทยอยดาเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
ปัญหาและอุปสรรค ได้รับแจ้งจากเจ้าของพื้นที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จานวน
2 แห่ ง ได้แก่ ซุ้มบริเวณภายในกองบัญชาการกองทัพบกว่ามีการใช้พื้นที่ส าหรับ
การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกจะเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2560 และซุ้มลาน
เซ็นทรัลเวิล์ด มีสัญญาเช่าพื้นที่กับภาคเอกชนจนถึงเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งจะ
สามารถลงพื้นที่ก่อสร้างได้ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2560 และการก่อสร้างจะแล้ว
เสร็จตามกาหนดเวลา
3.2 การฝึกอบรมซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานพิธีการประจาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ มี
หน่วยงานรับผิดชอบซุ้มทั้งหมด 16 หน่วยงาน และไม่เคยปฏิบัติงานมาก่อน โดยจะ
มีการอบรมภาคทฤษฎีให้กับหน่วยงานที่ห้องประชุม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และภาคปฏิบัติที่ห้องประชุม
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ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
และฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ณ ซุ้ มถวายดอกไม้ จั นทน์ บริ เวณข้ างกองสลากเดิ มในวั นที่
11 ตุลาคม 2560
3.3 การเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของประชาชนของกรุงเทพมหานคร จังหวัด
ทุกจังหวัด และต่างประเทศเข้าสู่หอเปลื้อง ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
พระราชดาเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ เวลา ๑7.๓๐ น.
และเสด็จพระราชดาเนินกลับแล้ว เจ้าหน้าที่จะเชิญพานดอกไม้จันทน์ตัวแทนของ
ประชาชนจากทุกจังหวัด ต่างประเทศ และสานักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานคร
ไปยังจุดตั้งขบวนเชิญพานดอกไม้จันทน์ตัวแทนประชาชนเข้าสู่หอเปลื้องพระเมรุ
บริเวณถนนเส้นกลางท้องสนามหลวง โดยมีผู้เชิญพานดอกไม้จันทน์เดินแถวนาหน้า
ผู้ บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครไปยั ง บริ เ วณหน้ า พระเมรุ ม าศ จากนั้ น ผู้ บ ริ ห าร
กรุ งเทพมหานครเชิ ญพานดอกไม้ จันทน์ ให้ ส านั กพระราชวัง ซึ่งจั ดกรมวั งผู้ ใหญ่
ออกมารับพานดอกไม้จันทน์หน้าพระเมรุมาศจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครเชิญพาน
ดอกไม้จันทน์วางที่โต๊ะหน้ากรมวังผู้ใหญ่ กรมวังผู้ใหญ่เชิญพานดอกไม้จันทน์เข้าสู่
หอเปลื้องเพื่อรอถวายพระเพลิง ณ พระเมรุมาศในเวลา 22.00 น.
4. เป้าหมายการจัดทาดอกไม้จันทน์ของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ผลการดาเนินงานตามภารกิจที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมาย ดังนี้
1) ออกแบบและจัดทาดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอาเภอ จานวน 878 ช่อ
ขอรายงานผลความคืบหน้าของการดาเนินการจัดทาดอกไม้จันทน์จากทั่วประเทศทั้ง
878 อาเภอ
1.1) ก าหนดให้ จังหวั ดออกแบบและจัดทาดอกไม้จั น ทน์ ในลั กษณะ
ดอกไม้ประจาจังหวัด ส่วนจังหวัดที่ไม่มีดอกไม้จันทน์ประจาจังหวัดให้ออกแบบให้
เหมาะสมหรือใกล้เคียง
1.2) กาหนดแบบและขนาด กว้าง 21 – 24 ซม. และสูง 35 – 45 ซม.
1.3) ใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่หรือวัสดุดัดแปลงตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดทาดอกไม้จันทน์ของจังหวัด และอาเภอกาหนดให้ดาเนินการให้
แล้ ว เสร็ จ ภายใน 31 สิ งหาคม 2560 และก าหนดจั ดส่ งให้ ส่ ว นกลางภายใน
15 กันยายน 2560
2) สนับสนุนการจัดทาดอกไม้จันทน์สาหรับประชาชนทั่วไป ทุกจังหวัด
กาหนดวิทยากรกลุ่มอาชีพทาดอกไม้จันทน์จานวน 3,335 คน พร้อม
อุปกรณ์ ทั้งนี้ สานักพระราชวังได้ประสานกรมการพัฒนาชุมชนจัดอบรมครูต้นแบบ
ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในขณะนี้ทางกรมการพัฒนา
ชุมชนได้จั ดส่ งบุ คลากรมาอบรมจังหวั ดละ 2 คนรวมทั้งหมด 184 คน จากทั่ ว
ประเทศ ตอนนี้อบรมเสร็จสิ้นแล้วและดาเนินการจัดทาดอกไม้จันทน์พระราชทาน
7 แบบและตามแบบของกรุงเทพมหานครที่ส่งไปครั้งแรก 36 แบบ โดยมีหน่วยงาน
ภาคีทุกภาคส่วนร่วมฝึกสอน และจัดทาดอกไม้จันทน์พร้อมเชิญชวนกลุ่มพลังมวลชน
ประชาชนและจิตอาสา เข้ารับการฝึกสอนและร่วมทาดอกไม้จันทน์ โดยมีเป้าหมาย
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การจั ดท าไม่ น้ อยกว่ า 1,200,000 คน ซึ่ งการด าเนิ นการทั้ งหมดจะแล้ วเสร็ จ
ภายใน 30 กันยายน 2560
ความคืบหน้าการจัดทาดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด/อาเภอ เป้าหมาย
ที่จัดทา 878 ช่อ จัดทาแล้วเสร็จ 14 จังหวัด จานวน 151 ช่อ คงเหลือ 62 จังหวัด
จานวน 727 ช่อ กาหนดแบบเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างดาเนินการ และจะแล้ ว
เสร็จทั้งหมดภายในสิงหาคม 2560
สรุ ป ผลการจั ด ท าดอกไม้ จั นทน์ ส าหรั บ ประชาชน ก าหนดจั ดท าใน
เดือนพฤษภาคม – กันยายน และดาเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน 7 แบบ และตามแบบของกรุงเทพมหานคร 36 แบบ โดยมีเป้าหมาย
การดาเนินการเดือนละ 3,000,000 ดอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ เดือนพฤษภาคม
จ านวน 3,317,420 ดอก เดื อ นมิ ถุ นายนจ านวน 8,769,888 ดอก เดื อ น
กรกฎาคมจานวน 9,237,420 ดอก เดือนสิงหาคมจานวน 9,280,843 ดอก
และเดือนกันยายนจานวน 6,195,670 ดอก รวมทั้งหมดจานวน 36,801,241 ดอก
ซึ่งขณะนี้ดาเนินการแล้วเสร็จในเดื อนพฤษภาคมจานวน 2,605,919 ดอก และ
เดื อนมิ ถุ นายนจ านวน 2,455,568 ดอก รวมเป็ นจ านวน 5,061,487 ดอก
คิดเป็น 13.75 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูล ณ 11 มิถุนายน 2560)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
1. ในส่วนภูมิภาคได้ชี้แจงจังหวัดกับอาเภอพิจารณาเลือกซุ้มขนาดเล็ก และแบบตั้ง
โต๊ะหมู่ทกี่ าหนดเท่านั้น และให้ประชาชนจากตาบลเข้ามาร่วมพิธีที่อาเภอ
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่ตาบลที่ห่างไกลเดินทางลาบาก ได้ขอจัดซุม้ เพิ่มตามแบบ
ที่กาหนดให้จังหวัดจัดทา คือ ซุ้มรูปแบบขนาดเล็ก และเป็นแบบตั้งโต๊ะหมู่ ขณะที่
ส่วนกลางจะมีซมุ้ ขนาดกลาง ซุ้มขนาดใหญ่

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. รั บทราบแนวทางข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการฝ่ ายพิธีการ ฯ ครั้งที่
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้
1.1 แบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
1.2 การจัดทาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ประดับ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชน
1.3 การเตรีย มการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน ขอร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (ซุ้มขนาดกลาง) เพิ่มเติม
1.4 การเชิญกลุ่มบุคคลร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ ฯ
1.5 การเตรียมการต้อนรับบุคลสาคัญต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
1.6 การขอความร่วมมือหน่วยงานดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ
ทั้ ง นี้ ให้ ร อความชั ด เจนจากการประชุ ม คณะกรรมการ ฯ ในวั น ที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

กก.สป.
ทุกจังหวัด/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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ปัญหาอุทกภัยในพืน้ ที่
กทม. และเขตปริมณฑล

รายละเอียด
2. กรณีการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)
2.1 ควรพิจารณาความเหมาะสมด้านกายภาพ เช่น การเดินทางไม่สะดวก เป็นต้น
และให้จังหวัดขอเป็นหนังสือมายังกระทรวงมหาดไทยเป็นกรณีไป ถ้าตาบลใดเป็น
พื้นที่อยู่ไม่ห่างไกลมากก็ให้เดินทางมาเข้าร่วมที่อาเภอ
2.2 ให้จังหวัดสารวจเส้นทางวัดที่จะมีการจัดเป็นวัดเก่าแก่และมีความเป็นมา
อาทิ เคยเสด็จพระราชดาเนิน เป็นวัดเก่าแก่ประจาจังหวัด เป็นวัดศูนย์รวมในพื้นที่
เช่น วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่ าน กรณีเส้นทาง
สัญจรไม่ดี ให้ประสานหน่วยงานปรับปรุงเส้นทาง และดูแลรักษาต้นไม้ดอกไม้ข้าง
ทางให้เรียบร้อยรวมทั้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเก็บสายไฟฟ้าให้เรียบร้อยเพื่อให้
เกิดความสวยงาม
3. กรณีกลุ่มบุคคลร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ ฯ ผู้ได้รับเชิญเข้า
ร่วมงานให้เตรียมการเผื่อกรณีเข้าร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ฯ
4. กรณีการเตรียมการต้อนรับบุคลสาคัญต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก โดย
จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง จังหวัด
สมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือต่อไป
5. ให้กรุงเทพมหานครสารวจข้อมูลจานวนโรงแรม ชื่อโรงแรม สถานที่ตั้ง พร้อม
กาชับผู้ประกอบการโรงแรมในรัศมี ๑ กิโลเมตร จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้
ถือปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างเคร่งครัด
โดยให้ดาเนินการก่อนวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นระยะเวลา
๓ เดือน ทั้งนี้ ให้ รายงานการส ารวจข้อมูลให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทราบในการประชุมครั้งถัดไป
6. การฝึกอบรมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิธีการประจาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ของกรุ งเทพมหานคร ให้ นาแนวทางกรุงเทพมหานครเป็นตัวอย่างไปปรับใช้กั บ
จังหวัดต่าง ๆ อาทิ กล่องบรรจุดอกไม้จันทน์ของประชาชนให้เป็นกล่องกระดาษขาว
การซักซ้อมการปฏิบัติงาน การจัดยานพาหนะขนส่ง และการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน
ตามเครื่องแบบแต่ละสังกัด เป็นต้น
7. ช่อดอกไม้ตัวแทน ให้เสนอยืนยันในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ฯ ขอเป็น
ตัวแทนของภูมิภาค รวมจานวน ๘๗๘ ช่อ และคานวณว่าทั่วประเทศต้องใช้พาน
สาหรับเชิญช่อดอกไม้ตัวแทนไปยังหอเปลื้องกี่พาน พร้อมให้นาเรียนคณะกรรมการ ฯ
ว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งอาเภอดาเนินการจานวน ๘๗๘ ช่อแล้ว

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผูอ้ านวยการสานักการระบายน้า)
1. การประเมินสถานการณ์และความเสีย่ งปัญหาน้าท่วมในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2560)
น้าฝน ปัจจุบัน ปริมาณฝนสะสมถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 อยู่ที่ 675.5 มิลลิเมตร
มากกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 32.7 (เดือนพฤษภาคม 2560 อยู่ที่ 504 มิลลิเมตร)
น้ าเหนื อ ปริ มาณน้ าผ่ าน จั งหวั ดนครสวรรค์ 1,145 ลู กบาศก์ เมตร/วิ นาที
ปริมาณน้าระบายที่เขื่อนเจ้าพระยา 697 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปริมาณน้าระบายที่
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เขื่อนพระรามหก ขณะนี้ยังไม่มีน้าระบายผ่าน ปริมาณน้าผ่านบางไทร (ค่าเฉลี่ย)
968 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
น้าทะเลหนุน ฐานน้าทะเลสูงสุด เวลา 23.15 น. ระดับ +0.93 เมตร (สูงกว่า
ระดับน้าทะเลปานกลาง) ระดับน้าแม่น้าเจ้าพระยาสูงสุดวัดที่ปากคลองตลาด เมื่อ
วานนี้ระดับ +1.45 เมตร (สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลาง) เวลา 22.00 น. ฐานน้า
ทะเลสูงสุด เวลา 23.15 น. ระดับ +0.96 เมตร (สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลาง)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าระยะเร่งด่วนในจุดเสี่ยงน้าท่วม
การระบายน้ าปี 2559 และ 2560 ได้ เสริ มประสิ ทธิ ภาพที่ ต้ องระบายน้ า
เร่ งด่วน โดยใช้เครื่ องดีเซล เครื่องไฟฟ้า ในปี 2559 ระบายน้าได้รวม 336.59
ลูกบาศก์เมตร/ วินาที ปี 2560 ระบายได้ 482.09 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพิ่มขึ้น
145.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็นการเพิ่มและเร่งระบายน้าในจุดที่มีปัญหา โดยมี
วิธีการเตรียมการรับมือกับฝนที่จะตก ได้แก่ การลอกท่อ การติดตั้งเสริมเครื่องสูบน้า
การผลักดันน้าโดยใช้เรือผลักดันน้าของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ได้มีการนามาติดตั้ง
ที่บริเวณคลองเปรมประชากร เพื่อผลักดันน้าไปทางคลองรังสิต
3. แผนรับมือ 9 ขัน้ ตอน สาหรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
3.1 ติดตามสถานการณ์ฝน
3.2 เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสูบน้าในจุดเสี่ยง
3.3 ลดระดับน้าในคลอง, บ่อสูบน้า, แก้มลิง
3.4 แจ้งสถานการณ์แก่เจ้าหน้าที่
3.5 ส่งเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเร่งด่วน
3.6 หน่วยงานภาคสนามรายงานสถานการณ์
3.7 เพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์ในจุดที่ไม่เพียงพอ
3.8 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.9 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
กรณีหากเกิดเหตุน้าท่วม กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหา
น้าท่วมโดยมีผู้อานวยการเขตเป็นผู้บัญชาเหตุการณ์ และมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม
ประจาศูนย์ด้วยจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ
4. การบูรณาการแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณพื้นทีร่ อยต่อระหว่างจังหวัด
ได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ เตรี ย มพร้ อ มรั บ สถานการณ์ น้ า ปี 2560 ระหว่ า ง
กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ประตูน้าจุฬาลงกรณ์ เป็นความร่วมมือในการแก้ปัญหา
น้าที่มาจากด้านเหนือผ่านจังหวัดปทุมธานี เข้ากรุงเทพมหานครโดยใช้คลองรังสิ ต
เป็นพื้นที่รับน้าและระบายออกสู่แม่น้าเจ้าพระยา ด้านท้ายน้าจะออกสู่แม่น้าบางปะกง
แต่หากฝนตกบริเวณจังหวัดปทุมธานี หรือบริเวณเหนือกรุงเทพมหานครจะระบายไป
ทางคลองหกวาสายล่างเพื่อออกไปยังคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต และคลองแสนแสบ
บางส่วนในการระบายออกด้านข้าง
5. ปัญหาขยะในระบบระบายน้า
ผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานครได้ จั ดท าโครงการไม่ ทิ้ งขยะลงแหล่ งน้ า และ
ทางสาธารณะ โดยได้มอบหมายให้ทุกสานักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
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ร่วมกันรณรงค์ และได้เปิดโครงการไปแล้ว ซึง่ ได้มีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ
6. การประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้า
เมื่อมีฝนตกหรื อน้ าท่วมขั ง การประชาสั มพั นธ์ ให้ ประชาชนรั บทราบเดิมยังมี
ช่ อ งทางน้ อ ยอยู่ ตามนโยบายให้ มี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ โดย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เชิญสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ ทีวี สื่อหนังสือพิมพ์ ประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2560 เพื่ อ แจ้ ง ข่ า วสารให้ สื่ อ ทราบจาก กลุ่ ม Line,
Facebook, Twitter และเบอร์โทรศัพท์ของสานักการระบายน้า โดยจะแจ้งกรณี
ฝนตก น้าท่วมขัง หรือสภาพอากาศไปยังสื่อเพื่อแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบ

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
กทม./ปภ./
ขอขอบคุณการทางานของ กทม. ซึ่งสามารถระบายน้าได้เร็วและดีขึ้น โดยให้ นนทบุรี, ปทุมธานี,
ดาเนินการ
สมุทรปราการ,
1) เพิ่มการสูบน้า และประสาน 6 จังหวัดปริมณฑลเพื่อการระบายน้า/การผันน้า
นครปฐม,
2) ประสาน บก. ๐๒ เพื่อแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศล่วงหน้า ในการเตรียมแก้ไข
ฉะเชิงเทรา,
ปัญหาการจราจร และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีน้าท่วมขังได้ทันสถานการณ์ พระนครศรีอยุธยา
แนวทางการรับฟังการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน
เกีย่ วกับคาถาม 4 ข้อ ของ
นายกรัฐมนตรี

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบวรศักด์ วานิช ผู้อานวยการสานักตรวจ
ราชการและเรื่องราวร้องทุกข์)
1. สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีคาถาม 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนได้ตอบ
และแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ประกอบด้วยคาถาม
ดังนี้
1) ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
2) หากไม่ได้จะทาอย่างไร
3) การเลือกตั้งเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่าง
เดี ยวไม่ ค านึ งถึ งเรื่ องอนาคตของประเทศและเรื่ องอื่ นๆ เช่ น ประเทศชาติ จะมี
ยุทธศาสตร์หรือการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
4) ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโอกาส
เข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธี
อะไร
2. กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ก าหนดแนวทางการปฏิ บัติ โดยได้ มีหนั งสื อแจ้ งผู้ ว่ าราชการจังหวัดทุ ก
จั งหวัด และขอความร่ วมมือกรุ งเทพมหานคร ส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้ ง
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
2.2 สถานที่รับฟังความคิดเห็นกาหนดให้ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด ศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชนส านั ก
นายกรัฐมนตรี ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตทุกเขต
เป็ นสถานที่รั บฟังความคิดเห็ น ห้ วงเวลาการรับฟังความคิดเห็ น เริ่มรับฟังความ
คิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน เป็นต้นไป ระหว่างเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
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ทั้งนี้ ยังไม่ได้กาหนดเวลาสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น
2.3 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น กาหนดให้รับฟังความคิดเห็นช่องทางเดียว คือ
ให้ ประชาชนเดินทางมาแสดงความคิดเห็ นด้วยตนเอง ณ สถานที่ ที่กาหนด โดย
วิธีการคือผู้แสดงความคิดเห็นต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนและกรอกข้อมูล
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก และรายการอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็นด้วย
2.4 แบบสอบถามความคิดเห็น กระทรวงมหาดไทยได้ออกแบบแบบสอบถาม
และน าขึ้นที่หน้ าเว็บไซต์ศูนย์ ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และให้ จั งหวัดทุ ก
จั งหวั ดน าไปลงในเว็ บ ไซต์ ของจั งหวั ดด้ ว ย นอกจากนี้ ส านั กตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ ได้มีการตัดคลิปที่นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชา
และนาขึ้นที่เว็บไซต์ของศูนย์ดารงธรรม
2.5 ให้จังหวัดมีการแต่งตั้งคณะทางานกลั่นกรองผลการตอบคาถามและแสดง
ความคิดเห็นของแต่ละจังหวัดและรวบรวมส่งมาที่กระทรวงมหาดไทย
2.6 ระยะเวลาการรายงานผล ให้ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ สานักงานเขต รวบรวม
แบบสอบถามส่ งให้ ศู น ย์ ด ารงธรรมจั งหวั ด หรื อศู นย์ รั บเรื่ องราวร้ องทุ กข์ ของ
กรุ งเทพมหานคร โดยการรายงานครั้ งแรกวั นที่ 23 มิ ถุ นายน 2560 ส าหรั บ
ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชน ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ส่ ง แบบสอบถามทั้ ง หมดให้
กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
ศูนย์ ดารงธรรมจั งหวัด ศูนย์ รั บเรื่ องราวร้ องทุ กข์ ของกรุ งเทพมหานคร
รวบรวมแบบสอบถามให้คณะทางานกลั่นกรอง ฯ สรุปผลการตอบแบบสอบถามและ
แสดงความคิดเห็น รายงานสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทุก 10 วัน รายงานครั้ง
แรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2.7 การประชาสั มพั นธ์ ให้ จั งหวั ดเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ ประเด็ นค าถาม
4 คาถาม ข้อมูลสถานที่ ห้วงเวลา ช่องทาง และแบบสอบถามให้ประชาชนทราบใน
สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ รวมทั้ง ได้ชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนว่าการรับฟัง
ความคิดเห็นนี้ไม่ใช่การสารวจหรือการทาโพลของรัฐบาล เป็นเพียงการให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะได้นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป รวมทั้ง
ได้กาชับให้ เจ้ าหน้ าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมไม่ ขยายความหรื อตีความคาถามทั้ ง
4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน
ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
1. ปรั บการน าเสนอผั งขั้นตอนการดาเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
กรุงเทพมหานคร และสานักงานเขตให้มีความชัดเจน โดยเพิ่มในส่วนการทางาน
คณะทางานกลั่นกรองผลการตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
2. ให้กรมการปกครอง และกรุงเทพมหานครพิจารณาการเปิดรับความคิดเห็นของ
ประชาชนในช่องทางอื่น ๆ เช่น จุดบริการในพื้นที่เอกชน ห้ างสรรพสิ นค้า พื้นที่
สาธารณะ เคาเตอร์เซอร์วิส นอกสถานที่ และนอกเวลาราชการ (ตามเวลาเปิด – ปิด
ของสถานที่นั้น ๆ) โดยให้กรมการปกครอง และกรุงเทพมหานครสรุปข้อมูลพื้นที่ที่
สามารถเป็ น จุ ดรั บฟั งความคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ ม เช่ น จ านวนกี่ แห่ ง สถานที่ ใดบ้ าง
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หน้า 11

ประเด็น

รายละเอียด
ช่วงเวลาที่ให้บริการ นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายในวันจันทร์
๑๙ มิถุนายน 25๖๐ เพื่อเป็นข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
3. กาชับเจ้าหน้าที่ที่รับข้อมูลข้อคิดเห็นไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลเนื่องจากถือว่าเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล

การพั ฒ นารู ป แบบการ การประปานครหลวง (นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง)
ให้บ ริก าร : การช าระ สื บ เนื่ องจากการประชุ ม หารื อข้ อ ราชการของกระทรวงมหาดไทยเมื่ อ วั น ที่
ค่าบริการของประชาชน 17 พฤษภาคม 2560 รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยได้ ม อบหมายให้
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภู มิ ภาค การประปานครหลวง และการประปาส่ วนภู มิ ภาค หาช่ องทางในการ
พัฒนาการชาระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต
ช่องทางในปัจจุบันที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทยทั้ง 4 หน่วย ได้
มีช่องทางการชาระอยู่ 9 ช่องทาง ได้แก่
1) ชาระหน้าเคาน์เตอร์ของรัฐวิสาหกิจ (ให้บริการครบทุกรัฐวิสาหกิจ)
2) ชาระหน้าเคาน์เตอร์ตัวแทน (ให้บริการครบทุกรัฐวิสาหกิจ)
3) ชาระหน้าตู้ ATM (ให้บริการครบทุกรัฐวิสาหกิจ)
4) ชาระหน้าตู้ KIOSK (ให้บริการเฉพาะ กปน./กฟภ.)
5) หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ให้บริการครบทุกรัฐวิสาหกิจ)
6) หักบัญชีบัตรเครดิต (ให้บริการครบทุกรัฐวิสาหกิจ)
7) ผ่านระบบโทรศัพท์ (ผ่าน App) (ให้บริการครบทุกรัฐวิสาหกิจ)
8) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ผ่าน Web) (ให้บริการเฉพาะ กปน./กฟน./กฟภ.)
9) ผ่านระบบ P-card (ให้บริการเฉพาะ กฟน.)
ปัจจุบันการชาระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตโดยตรงหน้าที่ทาการของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจยังไม่เริ่มดาเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้วางแผนการดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณรั ฐวิสาหกิจที่ได้ดาเนินการด้วยความเรียบร้อย รับทราบแนวทาง
การปรั บปรุ งการให้ บริ การ : การช าระค่าบริการผ่ านบัตรเดบิ ต เครดิ ตสามารถ
ด าเนิ น การได้ ภ ายในเดื อนตุ ล าคม ๒๕๖๐ หากมี โ อกาสจะน าเรี ยนที่ ประชุ ม
คณะรัฐมนตรีให้ทราบต่อไป
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ มท. /กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

สตร.สป./ปค./
กทม.

กปน./กปภ./
กฟน./กฟภ.

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้อานวยการส านัก
นโยบายและแผน)
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนช. ได้รับหลักการแล้ว
เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2560 ตามร่ า ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายของประเทศไว้จานวนทั้งสิ้ น
2,900,000 ล้ านบาท โดยจาแนกงบประมาณรายจ่ายของประเทศในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
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หน้า 12

ประเด็น

รายละเอียด
1.1 ส่วนราชการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,425,180.8362 ล้านบาท คิดเป็น
ร้ อยละ 83.63 แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แก่ ส่ ว นของกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ 361,452.3460 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 12.46 ของกระทรวง/
หน่วยงานอื่น 2,063,728.4902 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 71.17
1.2 จังหวัด/กลุ่มจังหวั ด 32,653.5204 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.13
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบแผนบูรณาการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (มาตรา 60)
25,631.9343 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.88 งบแผนบูรณาการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจในประเทศ (มาตรา 58) 7,021.5861 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.25
1.3 งบประมาณอื่น ๆ 442,165.6463 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 15.24
ได้แก่
1.3.1 กองทุน/เงินหมุนเวียน 181,346.7112 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.25
1.3.2 แผนบริหารหนี้/ชดใช้เงินคงคลั ง 260,818.9322 ล้ านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 8.99 เช่น กองทุนจัดรูปที่ดิน 80 ล้ านบาท ชดใช้เงินกู้ และ
ดอกเบี้ย 464.7109 ล้านบาท
2. การจ าแนกตามรายจ่ายที่ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณทั้งสิ้น
361,997.0569 ล้านบาท จาแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 งบส่วนราชการ งบประมาณ 99,594.2308 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 28
แบ่งออกเป็น
2.1.1 งบประจา 63,556.7816 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 64 ได้แก่
- บุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างบุคลากร) งบประมาณ 18,652.9970
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 29
- ค่าตอบแทน อส. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ค่าตอบแทนผู้นาทางศาสนา
งบประมาณ 24,217.0063 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 38
- งบด าเนิ น งานตามภารกิ จ กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ
20,686.7783 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 33 (ค่าดาเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอย
ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค)
2.1.2 งบลงทุน งบประมาณ 36,037.4492 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 36
ได้แก่ ผูกพันเดิม งบประมาณ 19,779.3378 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 55 และ
ผูกพันใหม่ รายการปีเดียว งบประมาณ 16,258.1114 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ
45 แบ่งออกเป็น
1) ยผ. งบประมาณ 21,727.3252 ล้านบาท
2) กปภ. งบประมาณ 5,457.0040 ล้านบาท
3) ปภ. งบประมาณ 3,981.0698 ล้านบาท
4) สป. งบประมาณ 1,714.0004 ล้านบาท
5) ทด. งบประมาณ 1,303.1730 ล้านบาท
6) ปค. งบประมาณ 1,286.1822 ล้านบาท
7) พช. งบประมาณ 266.2705 ล้านบาท
8) สถ. งบประมาณ 139.6011 ล้านบาท
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หน้า 13

ประเด็น

รายละเอียด
2.2 งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 262,402.8261 ล้านบาท
คิดเป็น ร้อยละ 72 แบ่งออกเป็น
2.2.1 เงินอุดหนุน งบประมาณ 146,569.1141 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 56 ได้แก่ งบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม จัดการคุณภาพน้า นม
และอาหารกลางวัน ยาเสพติด คุณภาพการศึกษา
2.2.2 Fix cost (เกี่ยวกับคน) 115,833.7120 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 44 ได้แก่ เงินเดือนครู บาเหน็จบานาญ อสม. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
3. การดาเนินการในห้วงเวลาต่อไปตามปฏิทินงบประมาณ หลังจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยเริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา และเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
แล้ วเสร็จ จะปรั บลดงบประมาณลงได้จานวนหนึ่ ง ในการนี้สานักงบประมาณจะ
นาเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาคาของบประมาณเพิ่ม ของ
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 และขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ได้ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตาม
วงเงิ นที่คาดว่ าจะปรั บลดได้ หลั งจากนั้นส านั กงบประมาณจะนาเสนอแนวทาง
ดังกล่าวที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่
27 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอคาขอ โดยให้เสนอได้
เฉพาะรายการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ประเทศ นาเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบส่งสานักงบประมาณ
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งหน่วยงานในสังกัด
ที่ ป ระสงค์ จ ะจั ด ท าค าขอเพิ่ มงบประมาณตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดและส่ ง ให้
กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อกลั่นกรองและรวบรวมเพื่อ
ขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนส่งให้สานักงบประมาณ
ซึ่งส านั กงบประมาณจะพิจารณารายละเอียดคาขอต่างๆ นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาระหว่างวันที่ 7 – 21 กรกฎาคม 2560 คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบ
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารายการแปร
ญัตติและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
และคาดว่าการประชุมในวาระ 2,3 จะกาหนดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
แจ้ งให้ ทุกหน่ วยงานรั บทราบว่าได้มีการเปลี่ ยนแปลงปฏิ ทินงบประมาณ และ
แนวทางการจั ดท าร่ างงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างการจัดทาแผนจากแผนกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป็น
แผนระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบล ระดับหมู่บ้าน โดยมีหน่วยที่
รับผิดชอบบู รณาการเป็นส านักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มเตรียมดาเนินการ และปรับโครงสร้าง
จัดทาแผนบูรณาการ ซึ่งอาจใช้ ม. ๔๔ ในการเตรียมจัดทาไปพลางก่อน

สนผ.สป./
สบจ.สป./
ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด
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หน้า 14

ประเด็น
ผลการตรวจติดตามเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของผูว้ ่าราชการ
จังหวัดและนายอาเภอ
ให้เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาลและภารกิจสาคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย
(Achievement
Monitoring System)
ไตรมาสที่ 2

รายละเอียด
ส านัก งานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นางสายพิ รุ ณ น้อยศิริ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย)
1. ที่มา กระทรวงมหาดไทยกาหนดให้มีการตรวจติดตามการทางานของผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด และนายอ าเภอเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และกระตุ้ น การท างานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอให้มีมาตรฐานการทางานใกล้เคียงกันทั่วประเทศ
รวมทั้งสามารถใช้ผลการตรวจติดตามในการบริหาร สั่งการ และกากับดูแลพื้นที่
ผ่านกลไกการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการ
กรมในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ฯ ครอบคลุ ม
5 หัวข้อหลัก 17 ประเด็น
แนวทางการประมวลผล จะประมวลจากผลการตรวจติดตาม ฯ กระบวนงาน
หลักที่กาหนด (Checklist) โดยนามาประมวลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจัดกลุ่ม
จังหวัดตามผลการดาเนินงานด้วยสัญลักษณ์สี 3 ระดับ ได้แก่
- กลุ่มไฟสีเขียว จังหวัดที่มีผลการดาเนินงานระดับดี (ได้คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป)
- กลุ่มไฟสีเหลือง จังหวัดที่มีผลการดาเนินงานระดับปานกลาง (ได้คะแนน
ร้อยละ 51 - 74 )
- กลุ่มไฟสีแดง จังหวัดที่มีผลการดาเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ได้คะแนน
ต่ากว่าร้อยละ 51)
2. ผลการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอาเภอ
2.1 ผลการตรวจติดตาม ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559)
- จังหวัดที่มีผลการดาเนินงานระดับดี มีจานวน 70 จังหวัด
- จังหวัดที่มีผลการดาเนินงานระดับปานกลาง มีจานวน 5 จังหวัด
- ไม่มีจังหวัดที่มีผลการดาเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์
- จังหวัดที่อยู่ระหว่างตรวจสอบผลการดาเนินงาน จานวน 1 จังหวัด
2.2 ผลการตรวจติดตาม ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2560)
- จังหวัดที่มีผลการดาเนินงานระดับดี มีจานวน 70 จังหวัด
- ไม่มีจังหวัดที่มีผลการดาเนินงานระดับปานกลาง
- จังหวัดที่มีผลการดาเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ มีจานวน 1 จังหวัด
- จังหวัดที่อยู่ระหว่างตรวจสอบผลการดาเนินงาน จานวน 5 จังหวัด
3. ตัวอย่างโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ซึ่งพิจารณาตาม
กระบวนงาน ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตัวชี้วัดที่ 1.2) ได้แก่
จังหวั ดพระนครศรีอยุธยา ดาเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหารุนแรง หรือวิกฤติ (1 อาเภอ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน) ปี 2560
(ลุมพลีโมเดล)
กิจกรรม สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยพัฒนากระบวนการ
กาหนดแผนงาน (Roadmap) แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการบูรณาการทางานทั้ง
ผู้นาทางศาสนา มัสยิด โรงเรียน ส่วนราชการ ผู้นาท้องถิ่น พร้อมจัดทาข้อตกลง
ร่วมกัน (MOU) ระหว่างผู้นาชุมชนและครัวเรือน การเอกซเรย์ (X-ray) ชุมชน
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หน้า 15

ประเด็น

รายละเอียด
การคัดกรองระดับหมู่บ้าน ตาบล บัตรบุคคล/ครัวเรือน/ตาบลสีขาว และส่งเสริม
การพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างจริงจังต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน ลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ร้อยละ 70
ผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการบาบัด ร้อยละ 100 ผู้ผ่านการบาบัดรักษาได้รับการติดตาม
ร้อยละ 100 ปัจจุบันเป็นชุมชนนาร่องโครงการ “ประชาร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตาบลลุมพลี” ตาบลลุมพลี อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ตัวชี้วัดที่ 2.2) ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดาเนินการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภาพปัญหา ปัญหาขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและปัญหาขยะอันตรายจาก
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
กิ จกรรม โรงพยาบาลค่ ายวิ ภาวดี รั งสิ ตส่ งเสริ มการบริ หารจั ดการขยะ
ต้นทาง โดยได้สารวจปริมาณขยะจากครัวเรือนที่เข้าร่วมในเบื้องต้นพบว่ามีขยะเฉลี่ย
วันละ 30 – 40 กิโลกรัม/ครัวเรือน ดาเนินการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง และ
สนับสนุนนาไปใช้ซ้าให้เกิดประโยชน์ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก การคัดแยก
พลาสติกเพื่อจาหน่าย และกิจกรรมเสริมรายได้จากวัสดุรีไซเคิล (Recycle)
ผลการด าเนิ นงาน ลดขยะมู ล ฝอยที่ เกิ ดจากครั ว เรื อน 1-2 กิ โ ลกรั ม/
ครัวเรือน/วัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนภายในจังหวัด
3.3 การกาจัดผักตบชวา (ตัวชี้วัดที่ 2.3) ได้แก่ จังหวัดพัทลุง
สภาพปัญหา ปัญหาผั กตบชวาบริเวณทะเลน้อย มีปริมาณมากที่สุดแห่ ง
หนึ่ งของประเทศ ซึ่งส่ งแม่น้าล าคลองตื้นเขิน เป็นอุปสรรคต่อการสั ญจรทางน้ า
เกิดปัญหามลภาวะ และกระทบต่อระบบนิเวศ
กิจกรรม กาหนดเป็นวาระสาคัญของจังหวัด ดาเนินการจัดเก็บใหญ่ สารวจ
ปริมาณผักตบชวา และร่วมมือจากท้องถิ่นท้องที่ ประชาชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาบรรทัด และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย โดยร่วมกาหนดเป้าหมาย กิจกรรม
และบูรณาการเครื่องมือเครื่องจักรจากหน่วยงานในพื้นที่
ผลการดาเนินงาน สามารถจัดเก็บผักตบชวาได้เกือบครบตามเป้าหมายที่
จังหวัดกาหนดไว้ และประชาชนโดยรอบมีส่วนร่วมโดยใช้ประโยช์จากผั กตบชวา
นาไปผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
3.4 ศูนย์ดารงธรรม (ตัวชี้วัดที่ 3.2) ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ดาเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)
สภาพปัญหา จังหวัดอยู่ในเขตปริมณฑล และเป็นชุมชนขนาดใหญ่ทาให้
ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐได้ยาก
กิ จกรรม จั งหวั ดจั ดตั้ งศู นย์ บริ การเบ็ ดเสร็ จในบริ เวณห้ างสรรพสิ นค้ า
เซ็ น ทรั ล พลาซา เวสต์ เกต อ าเภอบางใหญ่ จั งหวั ด นนทบุ รี เพื่ อ เพิ่ มช่ องทาง
การอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
ผลการดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน (15 พฤษภาคม
2560) มี ผู้ รั บบริ การรวม 386,129 ราย/ เฉลี่ ย 1,500 ราย/วั น และได้ รั บ
คัดเลือกเป็นหน่วยงานตัวอย่างด้านการอานวยความสะดวกประชาชน
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รายละเอียด
4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
4.1 การกาหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณตามภารกิจ ตัวชี้วัด ของระบบตรวจ
ติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ ยัง
ไม่ชัดเจน
ข้ อเสนอแนะเชิ งพื้ นที่ ของผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเสนอให้
ทุกกิจกรรมควรกาหนดค่าเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และกาหนดแผนที่
นาทาง (Roadmap) การดาเนินงาน
4.2 การจัดทาแผนปฏิบติการ (Operation Plan) ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
ข้ อเสนอแนะเชิ งพื้ นที่ ของผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเสนอให้
ก าหนดแผนปฏิ บ ติ ก ารให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ประเด็ น บู ร ณาการหน่ ว ยงาน ภาคี
เครื อข่ า ยที่ เ ข้า ร่ ว มเป็ น หน่ว ยดาเนิน การ เจ้ า ภาพหลั ก /เจ้ าภาพรอง เข้า ร่ ว ม
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อให้กิจกรรมมีความครอบคลุม
4.3 การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล แผนงาน/โครงการส าคั ญ ต่ า ง ๆ ยั งไม่ มี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ของผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเสนอให้
เพิ่มเติม/แต่งตั้งคณะทางานให้ครบถ้วนเพื่อแต่ละหน่วยงานสามารถนาข้อมูลเข้า
รวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อใช้สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารและ
การตัดสินใจ
4.4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยังไม่ครอบคลุมการแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเสนอให้สร้าง
ความร่วมมือในทุกระดับ ทุกภาคส่วนทั้งราชการและเอกชน การใช้กลไกประชารัฐ
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบความสาเร็จ
กรมการปกครอง ( ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
กรมการปกครองได้ดาเนินการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
นายอาเภอตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยใช้
แนวทางการตรวจติดตาม ฯ เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการทางานของนายอาเภอ
ให้สอดรับกับประเด็นการตรวจติดตามของกระทรวงมหาดไทย โดยแบ่งออกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่
๑) ด้านความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๒) ด้านการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง
๓) ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
๔) ด้านความปลอดภัยของประชาชน
โดยกรมการปกครองได้มีข้อสั่งการ ให้ปลัดจังหวัดดาเนินการตรวจติดตามเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของนายอาเภอตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสาคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System) ในไตรมาส ๑, ๒
โดยปรากฏผลการด าเนิ นงานตามประเด็ น ตรวจติ ด ตามเฉลี่ ย ในภาพรวม 76
จังหวัด ในไตรมาสที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 77.82 และ ไตรมาสที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ
77.11 ผลการดาเนินงานแยกตามประเด็นตรวจติดตามทั้ง 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
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ประเด็นตรวจติดตาม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
1. ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ 86 ร้อยละ 89
2. การรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง
ร้อยละ
ร้อยละ
83.40
81.80
3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ร้อยละ
ร้อยละ
ในพื้นที่
76.20
70.60
4. ความปลอดภัยของประชาชน
ร้อยละ 54 ร้อยละ 73
การตรวจติดตามผลสาเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยกาหนดให้
มีการรายงานผลการตรวจติดตาม ปีละ 2 ครั้ง (รอบเมษายน และตุลาคม) และมี
การสรุปผลการติดตามเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน
และระดับต้องปรับปรุง ซึ่งผลการประเมินระดับคุณภาพมีประมาณ ร้อยละ 23.55
ระดับมาตรฐานประมาณ ร้อยละ 74.82 และระดับต้องปรับปรุงมีประมาณ ร้อยละ
1.42 (จังหวัดนครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ และจังหวัดอุดรธานี)
ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
1. ขอขอบคุ ณ คณะผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ ได้ ดาเนิ นการ และให้
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป ทั้งนี้ยังคงให้มีการประเมินตามแนวทางของสานักงาน
ก.พ. และส านั กงาน ก.พ.ร. โดยให้ ผู้ ตรวจ ฯ ใช้ประเด็นการประเมินจังหวัดของ
สานักงาน ก.พ.ร. ประกอบการลงตรวจพื้นที่ด้วยเพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนการทางาน
ของจังหวัดให้ครบทุกมิติ
๒. การแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล
จากระบบปกติ (เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน) ระบบตามคาสั่ง คสช. (เพื่อแต่งตั้งโยกย้าย)
และระบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาหนดเพิ่มเติม (เพื่อกระตุ้นการทางาน
ให้ได้มาตรฐาน) รวมทั้งมิติพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณา
๓. ฝากให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๔. เกณฑ์การประเมินนายอาเภอ ควรกาหนดตัวชี้วัดหลัก ซึ่งกาหนดให้นายอาเภอ
ต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดนั้นเพื่อสามารถสะท้อนผลสาเร็จของจังหวัดได้
รายงานความคืบหน้า
การดาเนินงานโอทอป
คลองผดุงกรุงเกษม

สตร.สป./
กพร.สป./
ปค./กจ.สป.

กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ผลการจัดงานระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560 ณ ตลาดคลอง
ผดุงกรุงเกษม ทาเนียบรัฐบาล
1. ที่มา
1.1 นโยบายของนายกรัฐมนตรี
1.1.1 การสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่ง
จาหน่ายสินค้าก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
1.1.2 เป็นการเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง
1.1.3 มอบหมายให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็น
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เจ้ าภาพประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ ดาเนินการ
3 เดือนต่อเนื่อง
1.1.4 เริ่มดาเนินการเดือนมกราคม 2558 มีคณะกรรมการตลาดคลอง
ผดุงกรุงเกษมเป็นฝ่ายบริหารจัดการ
1.2 กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดาเนินการถึงปัจจุบันเป็นจานวน
3 ครั้ง ได้แก่
1.2.1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2558 งาน OTOP To
AEC “มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากล” ยอดจาหน่าย 74,810,136 บาท
1.2.2 ครั้งที่ 2 ระหว่างวั นที่ 3 – 27 พฤศจิกายน 2559 งาน OTOP
Wisdom To The World “โอทอปภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ยอดจาหน่าย
64,027,499 บาท
1.2.3 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2560 งาน
Thailand’s Best Local Product “สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ใน
ที่เดียว” โดยตั้งเป้ายอดจาหน่ายไว้ที่ 200 ล้านบาท
2. ตารางการดาเนินงานตลาด
ธีมงาน
รอบที่ 1
รอบที่ 2
(12 วัน)
(12 วัน)
แปรรูป (จักสาน อาหารไทย ผ้า) เน้นนวัตกรรม 4-15 พ.ค. 60 16-27 พ.ค. 60
เกษตรปลอดภัย (ข้าวไทย ผัก ผลไม้)
1-12 มิ.ย. 60 13-24 มิ.ย. 60
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
1-12 ก.ค. 60 13-24 ก.ค. 60
หน่วยงานภาคี ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมการพัฒนาชุมชน และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนงบประมาณ 9.5 ล้านบาท
3. สรุปผลการดาเนินงาน ภาพรวมผลการจัดงาน สินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด
คือ ผลิ ตภัณฑ์เด่นของกลุ่ มจังหวัด ยอดผู้ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP เข้าร่วม
จาหน่ายสินค้า จานวน 517 ราย ผู้เข้าชมงาน จานวน 161,467 คน ยอดจาหน่าย
รวมทั้งสิ้น 91,346,541 บาท โดยแบ่งเป็นยอดจาหน่ายในงาน 81,569,111 บาท
ยอดสั่ งซื้อ 9,777,430 บาท โดยในทุกรอบการจาหน่ายจะมีการเปลี่ ยนแปลง
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าร่วมจาหน่ายสินค้า
3.1 ผลการดาเนินงาน รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 4 – 15 พฤษภาคม 2560)
ยอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น 26,509,007 บาท
ยอดขายรวม
24,751,287 บาท
ยอดสั่งซื้อ
1,757,720 บาท
3.2 ผลการดาเนินงาน รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤษภาคม 2560)
ยอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น 30,326,564 บาท
ยอดขายรวม
26,708,564 บาท
ยอดสั่งซื้อ
3,618,000 บาท

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

หน้า 19

ประเด็น

รายละเอียด
3.3 ผลการดาเนินงาน รอบที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2560)
ยอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น 34,510,971 บาท
ยอดขายรวม
30,109,261 บาท
ยอดสั่งซื้อ
4,401,710 บาท
4. การบริหารจัดการและการปรับปรุงแก้ไข/แนวทางการยกระดับยอดจาหน่าย/
วิธีการ
4.1 ปรับบูทจาหน่ายสินค้าตามความต้องการผู้บริโภค โดยเพิ่มสินค้าเครื่องประดับ
กระเป๋าแบรนด์เนม
4.2 เพิ่มและคัดสรรสินค้าเด่นของจังหวัด โดยเพิ่มสินค้าผ้าพื้นเมือง ผลิตผลทาง
การเกษตรตามฤดูกาลที่โดดเด่นของจังหวัด
4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยสินค้าราคาถูก นาทีทอง คูปองแลกรางวัล
หรือของที่ระลึก ลดสั่งลา กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
4.4 ปรั บผั งงานให้น่าสนใจ โดยปรับเส้ นทางเดิน ปรับบูทให้มีความสวยงาม
ทิศทางเหมาะสม
4.5 เพิ่มสินค้าโซน บ้านและสวน โดยเพิ่มต้นไม้ประดับบ้านที่หายาก น่าสนใจ
โดดเด่น หัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์เด่นของจังหวัด
4.6 รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยขอความร่วมมือ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้ใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษในการบรรจุสินค้า ประชาชนที่นาถุงผ้า
มาจับจ่ายในตลาด ร้านค้าจะลดราคาให้ มีร้านจาหน่ายถุงผ้าราคาถูกในงาน แจกถุง
ผ้ า ให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ชมงาน โดยหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น และ
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
5. สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ดังนี้
5.1 ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 81.30
5.2 ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 72.00
5.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดและบริษัทเครือข่าย
คิดเป็นร้อยละ 63.30
5.4 อาหารและเครื่องดื่มชวนชิมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 50.00
(ที่มา : สารวจจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤษภาคม 2560)
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สรุปผลการจัดงาน OTOP กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
MID YEAR 2017
1. ผลการจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2560 ในธีมงาน Best Local to
Global /ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทยระดับโลก
1.1 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจาหน่ายสินค้า จานวน 2,637 บูท
1.2 ผู้เข้าชมงาน จานวน
369,374 คน
1.3 ยอดจาหน่าย รวมทั้งสิ้น 857,584,547 บาท
- ยอดจาหน่ายในงาน
749,607,497 บาท
- ยอดสั่งซื้อ
107,977,050 บาท
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2. กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ
2.2 กิจกรรมการจัดแสดง Highlight OTOP ซึ่งประกอบด้วยมุมแสดงผลิตภัณฑ์
โอทอป แบ่งตามประเภท ได้แก่ มุมศิลปิน OTOP มุม OTOP แบรนด์เนม มุม NEO
OTOP และมุมหมู่บ้านไม้แกะสลักจากภาคเหนือ
2.3 โซนจาหน่ายสินค้า OTOP Premium จัดแสดงสินค้า OTOP ขึ้นเครื่อง และ
OTOP จากประเทศอาเซียน
2.4 โซนจาหน่ายสินค้า OTOP 3 – 5 ดาว
2.5 โซน OTOP Street Food
2.6 กิจกรรมส่งเสริมการขาย
2.7 โซนนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วม
3. ผลสารวจความพึงพอใจ ดังนี้
3.1 ผู้ประกอบการ
3.1.1 ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาดับ ได้แก่ 1) สถานที่จัดงาน 2) การ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่ 3) รูปแบบการจัดงาน
3.1.2 ข้อเสนอแนะ ได้แก่
- การเลื อกห้ วงเวลาการจัดงาน ควรเลื อกให้ ตรงกับช่วงวันเสาร์
อาทิตย์อยู่หัวท้ายในช่วงต้นเดือนหรือสิ้นเดือน
- ควรขยายพื้นที่การจัดงานไปมุมอื่นของกรุงเทพมหานคร หรือจัดให้
ถี่ขึ้น เพื่อสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
3.2 ผู้เข้าชมงาน
3.2.1 ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลาดับ ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดงาน 2) สถานที่
ในการจัดงาน 3) รูปแบบผลิตภัณฑ์
3.2.2 ข้อเสนอแนะ คือ ควรเลือกห้วงเวลาจัดงานที่ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์อยู่
หัวท้ายการจัดงาน และตรงกับสิ้นเดือนเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสมาเที่ยวชมงานและ
อุดหนุนสินค้าได้มากขึ้น
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน และทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน
เรื่องอืน่ ๆ

ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
๑. การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย ติ ด ตามความคื บ หน้ า การออกระเบี ย บ
กฎกระทรวง ประกาศมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง สาหรับกฎกระทรวงเรื่องการกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ ให้ใช้อัตราของกระทรวงสาธารณสุขไปพลางก่อน
ทั้งนี้ หากมีกรอบแนวทาง กรอบเวลาที่ชัดเจน ให้ เร่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดาเนินการตามกรอบแนวทางใหม่ที่กาหนดขึ้น ตั้งแต่การทิ้งขยะ การเก็บและ
ขนส่ งขยะ การฝั งกลบขยะ แนวคิด 3 Rs ตลอดจนการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
ซึ่งเป็ นนโยบายของรัฐบาล ส่ วนการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้าน
การจั ดการขยะมู ลฝอยจะสอดคล้ องกั บการแบ่ งกลุ่ มพื้นที่ (Cluster) โดยให้ แจ้ ง

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

หน้า 21

สถ.

ประเด็น

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
รายละเอียด
ผู้ประกอบการทราบถึงโรงกาจัดขยะที่สามารถจาหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมทั้ง
รายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
๒. โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม สนผ.สป./
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และทุนการศึกษาพระราชทานแก่
ทุกจังหวัด
โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 10 จังหวัดภาคใต้ กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตั้งแต่
การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ และการติดตามดูแลของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ขอให้จงั หวัดให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวด้วย
๓. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กาชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
สถ./กทม.
กรุงเทพมหานครตรวจสอบ และปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่
ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้
สามารถตรวจสอบข้ อมู ลย้ อนหลั ง ได้ โดยให้ สถ. เป็ นหน่ วยงานรวบรวมข้ อมู ล
ในภาพรวมนาเรียนให้ทราบด้วย
๔. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าคลองเปรมประชากร ขอให้กรุงเทพมหานคร
กทม.
เร่งรัดการจัดทาและเสนอแผนการดาเนินงานโครงการ ฯ ดังกล่าว
๕. โครงการสาคัญต่าง ๆ ของรัฐที่มีความจาเป็นจะต้องดาเนินการ ขอให้หน่วยงาน
ยผ.
ที่รับผิดชอบระบบผังเมืองสนับสนุนการดาเนินการโครงการฯ ดังกล่าวด้วย
๖. การแจ้งเตือนการก่อการร้าย แจ้งซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทาความเข้าใจ
ศสน.มท./
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและมาตรการการเผชิญเหตุต่าง ๆ
สนผ.สป./ปค.
๗. ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ลงโทษ กจ.สป./ศปท.มท.
ปลดผู้ฟ้องออกจากราชการในตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยให้พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายคืนสิทธิ ความชอบธรรมให้กลับสู่ตาแหน่งซึ่ง
ไม่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม
๘. แนวทางปฏิ บัติ ในการคั ดเลื อกข้ าราชการพลเรื อนสามั ญขึ้ นด ารงต าแหน่ ง
กจ.สป.
ประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งปลัดกระทรวง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงจะต้องพิจารณาคัดเลือกจากผู้
ดารงต าแหน่ งรองปลั ดกระทรวง ทั้งนี้ ต้องรอการแจ้งแนวทางปฏิ บัติ อย่ างเป็ น
ทางการจากสานักงาน ก.พ. ต่อไป
๙. การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ขอให้
ปภ./กทม./
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานการปฏิบัติกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ทุกจังหวัด
ท้องถิ่น และกรมการปกครองเพื่อเตรียมการระบายน้าโดยไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง ทางน้า
และมี การส่ งน้ าจากพื้ นที่ ที่ น้ าท่ วมขั งไปยั งพื้ นที่ เก็ บกั กน้ า รวมทั้ งพิ จารณาหา
แนวทางในการดาเนินการโดยใช้แนวทางประชารัฐ ซึ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
๑๐. การดาเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
สนผ.สป.
แจ้งให้จังหวัดสนับสนุนและรับทราบการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีสาธารณะ 4 ภาครับฟัง
ความคิดเห็นร่างสัญญาประชาคม ฯ
11. การออกเอกสารสิทธิ ขอให้ กากั บดูแลและกาชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ทด.
จะต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เกิดข้อผิดพลาด
๑2. การก่อสร้างเส้นทางจุดผ่านแดนถาวรช่องภูดู่ อ.บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ตท.สป.
ขอให้รวบรวมประเด็นปัญหาและนาเรียนให้ทราบด้วย

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

หน้า 22

ประเด็น
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๑3. ขอขอบคุ ณและชมเชยการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของกองร้ อยอาสารั กษาดิ นแดน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ทางานร่วมกับหลายหน่วยงานได้อย่างเรียบร้อย
โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการค้ามนุษย์

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ปค.

สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.
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