สรุปการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
(เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับ กฟน.)
***********************
เปดประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานการประชุม โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผูบริหารสวนราชการกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
รวมทั้ ง หั ว หน า ส ว นราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย และเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ร ว ม
การประชุม โดยสาระสําคัญของการประชุมในวันนี้ มีประเด็นการหารือขอราชการสําคัญที่เกี่ยวของกับ กฟน.
๒ เรื่อง ดังนี้
ความคื บหน า การเตรี ยมการจัด งานพระราชพิธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก) ในฐานะฝายเลขานุการ
ไดรายงานสรุปภาพรวมผลความคืบหนาการดําเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) รายงานผลความคืบหนาการจัดทําดอกไมจันทนในสวนภูมิภาค
และกรุงเทพมหานครรายงานผลการความคืบหนาในสวนกลาง เกี่ยวกับการจัดทําซุมถวายดอกไมจันทนและ
การจัดเตรียมความพรอมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนที่เขามารวมงานพระราชพิธีในสวนกลาง
สําหรับในสวนของ กฟน. ไดรายงานสรุปความคืบหนาการจัดระเบียบสายสื่อสารในเสนทางริ้วขบวน
เคลื่ อ นพระบรมศพและพระบรมราชสรี ร างคาร ซึ่ ง กฟน. ได รั บ มอบหมายให ดํ า เนิ น การรวม ๖ เส น ทาง
(เอกสารแนบ ๑) ขณะนี้ สามารถดํ า เนิ นการไดต ามแผนที่ กํา หนด โดยยั ง คงเหลื อเพีย งเส น ทางเดี ยวที่ยั ง ไม ได
ดําเนินการ คือ ริ้วขบวนที่ ๖ (สวนที่ ๒) ซึ่งเปนริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากวัดราชบพิธฯ ไปยัง
วัด บวรนิเ วศฯ (เอกสารแนบ ๒) เนื่ องจากเพิ่งไดรับ ทราบขอมูล ผังเส น ทางดังกลาวจากผูชว ยปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก) ในการประชุมวันนี้ ซึ่งการดําเนินการในสวนนี้ กฟน. ไดตอบชี้แจงวาจะสามารถ
เรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายใน ๒ สัปดาห เมื่อมีผังเสนทางที่ชัดเจนแลว
นอกจากนี้ ในส ว นของพื้ น ที่ อื่ น ๆ โดยรอบท อ งสนามหลวงและพระบรมมหาราชวั ง กฟน. ได
ดํ า เนิ น การออกสํ า รวจพบว า บนเสาเขี ย ว ซึ่งเปน เสาโคมไฟฟา สองสวางของกรุงเทพมหานคร ยังมีอุป กรณ
ระบบสื่อสารและสายสื่อสารเกาะเกี่ยว/พาดอยูบนเสาเขียวอยางไมเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่ง กฟน. ไดมีการ
ประสานแจงไปยังสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อใหดําเนินการแลว
ขอราชการสําคัญของ รมช.มท. (นายสุธี มากบุญ) ไดมีขอสั่งการใหทุกกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ทําการศึกษารายละเอียดของรางกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของหนวยงาน ซึ่งไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) แลว ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง และไมกระทําผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีการประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้ โดยไดย้ําเตือนขอใหทุกกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
จะตองศึกษาในสวนที่ตนเองเกี่ยวของใหดี และจะตองมีการจัดอบรมใหความรูแกพนักงาน/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เพื่อปองกัน มิใหเกิดการปฏิบัติที่ผิดพลาด อันจะนําไปสูการกระทําความผิด และถูกลงโทษตามกฎหมายได
ปดประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

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

กองสารสนเทศดานบริหาร ฝายแผนกลยุทธ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด
การทางานของกระทรวงมหาดไทย ทั้งงานในหน้าที่ (Function) งานนโยบาย
(Agenda) และงานในพื้นที่ (Area) ส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ การดาเนินการในขณะนี้เพื่อเร่งรัดงานให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งแก้ไข
ปั ญหา ทั้งนี้ รู ปแบบการทางานเดิมของรัฐบาลคื อให้ รองนายกรั ฐมนตรี 1 ท่าน
รับผิดชอบกระทรวงและงานตามนโยบาย แต่เนื่องจากไม่สามารถครอบคลุมงานตาม
นโยบายได้ทั้งหมด นายกรัฐมนตรีจึงปรับเปลี่ยนให้กระทรวงขับเคลื่อนงาน โดยให้
รองนายกรั ฐมนตรี ติ ดตามงานของแต่ละกระทรวง ผ่ านการประชุมเพื่อรายงาน
ความคืบหน้าแต่ละกระทรวง และร่วมแก้ไขปัญหา
ส าหรั บการดาเนิ นงานของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง แต่ละหน่วยงานได้นาเรียน
ความคืบหน้า รายงานปัญหาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะ ๆ มี
ความสอดคล้องกับรัฐบาลทั้งงานนโยบาย (Agenda) งานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (Area)
ทุกงานมีคาตอบที่สามารถนาไปอธิบายหรือตอบคาถามได้ในทันที เนื่องจากงานมีการ
ขับเคลื่อน ทุกผลงานสามารถตอบสนองรัฐบาลได้ดี
ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สาหรับคนทางาน
แม้จะมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ แต่เรายิ่งทางานมากเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้น
และบุคคลเหล่านี้จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของกระทรวงมหาดไทยในอนาคต

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน

สรุปข่าวสารสาคัญจากศูนย์ ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ (นายวิ บู ลย์ รั ตนาภรณ์ ว งศ์ รองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดปราจี นบุ รี ช่ วยราชการ
บูรณาการ (ศมบ.)
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 การตรวจสอบความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่นหรือเครน
กระทรวงแรงงานได้เร่งรัดดูแลความปลอดภัยในการทางานของแรงงาน
ด้วยการจัดให้มีการตรวจสอบสถานประกอบการ ที่มีการใช้ปั้นจั่นหรือเครนทั่ว
ประเทศ พบว่ า มี สถานประกอบการที่ ใช้ ปั้นจั่ นทั้ งหมด 816 แห่ ง ได้ ปฏิ บั ติ
อย่างถูกต้องแล้ว 480 แห่ง และยังปฏิบัติไม่ถูกต้องอีก 336 แห่ง ซึ่งกระทรวง
แรงงานได้มีคาสั่งให้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ เพื่อผลใน
การลดอัตราการประสบอันตรายเนื่องจากการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่นให้ลดลงตาม
นโยบาย Zero Accident
1.2 การจัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ใน พ.ศ. 2559
ประเทศไทยมี ปริ มาณขยะมู ลฝอยเกิ ดขึ้ น 27.06 ล้ านตั น หรื อคิ ดเป็ นอั ตรา
การสร้ างขยะ 1.14 กิ โลกรั ม/คน/วั น และประสบปั ญหาประชาชนขาดวิ นั ย
สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

หน้า 1

ประเด็น

รายละเอียด
ทิ้งขยะไม่ ลงถั ง และปัญหาขยะพลาสติ กไหลลงสู่ ทะเล ซึ่ ง ในขณะนี้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาลังอยู่ระหว่างพิจารณาเตรียมจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดล้ อม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยสลายยาก ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมี
สถานที่กาจั ดขยะที่ถูกต้ องตามหลั กวิชาการเพียง 300 กว่าแห่ ง จากทั้ งหมด
ประมาณ ๓,000 แห่ง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย
จัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ได้ร้อยละ ๗๕ ภายใน พ.ศ. 25๖๔
และจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ภายใน พ.ศ. 25๖๒
1.3 พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลใช้
บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 มีสาระสาคัญ คือ 1) ให้อานาจรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประกาศ
กาหนดเขตพักอาศัย (Zoning) สาหรับผู้รับอนุญาตให้ทางาน 2) จัดระบบการนา
คนต่ างด้าวมาท างานในประเทศ ให้ ชั ดเจนยิ่งขึ้น โดยนายจ้ างที่จ าเป็นต้องใช้
แรงงานต่างด้าวสั ญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ต้องไปทาสั ญญาการนาคน
ต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศกับผู้รับอนุญาตให้นาคนต่างด้าวมาทางาน
ซึ่งเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน และ
๓) แก้ไขเพิ่มบทลงโทษการกระทาผิดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวให้มีอัตราโทษสูงขึ้น
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2. ด้านการต่างประเทศ
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศบริเวณภูมิภาคตะวันออกกลาง
ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดย
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) และ
ประเทศมุสลิมอื่น ประกาศคว่าบาตร ตัดความสัมพันธ์และลดระดับความสัมพันธ์
ทางการทูตกับกาตาร์ โดยอ้างเหตุผลว่า กาตาร์ให้การสนับสนุนอิหร่า นและกลุ่ม
ก่อการร้ายและพยายามแทรกแซงกิจการภายในของบาห์เรน ปัจจุบันกลุ่มประเทศ
GCC และอียิปต์ ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กาตาร์ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
อิหร่าน ปิดฐานทัพตุรกีในกาตาร์ ประกาศตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้ายและ
ปรับนโยบายทางทหาร การเมือง สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กลุ่มประเทศ GCC อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยในกาตาร์ ซึ่งมีประมาณ
3,000 คน ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. การตรวจสอบความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่นหรือเครน
มอบกรมโยธาธิการและผังเมืองศึกษารายละเอียดการใช้เครนในการก่อสร้างว่า
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เพื่อนามาดาเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
2. การจัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มก าลั งอยู่ ร ะหว่ างพิ จารณา
จัดเตรียมเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมข้อมูลการ
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ความคืบหน้าการเตรียมการ
จัดงานพระราชพิธถี วาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในส่วนของ มท.

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
รายละเอียด
จัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อให้เห็นสถานการณ์ ปัจจุบันในฐานะของผู้ปฏิบัติ ปัญหา
การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร เช่น
การซื้อถังขยะที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว จากการที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมจะท าการเก็บภาษีสิ่ งแวดล้ อมนั้น เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ หาข้อมูลว่ า
เป็นการจัดเก็บภาษีจากขยะประเภทใด และสรุปข้อมูลทั้งหมดมานาเสนอ เพื่อ
เสนอในที่ประชุม ศมบ. ต่อไป
3. พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
รอง ปมท. (ม)/
เร่งรัดการจัดตั้งคณะทางาน ฯ การจัดโซนนิ่งที่อยู่อาศัย ซึ่ง มท. เกี่ยวข้อง
สนผ.สป./
ดาเนินการ เร่งทาความเข้าใจกับประชาชน และให้สรุปแนวทางการดาเนินการ
ปค.
นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศบริเวณภูมิภาคตะวันออก
ศปข.มท./สน.สป.
กระทรวงมหาดไทยควรติดตามข่าว ให้ถือเป็นหัวข้อข่าวสารอีก 1 เรื่อง โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) คนของกระทรวงมหาดไทยเองที่ดาเนินงานเรื่องการข่าว
ให้ถือเป็นหัวข้อข่าวสารที่ต้องติดตาม และ 2) ต้องติดตามในฐานะประชาคมข่าว
วงการสื่อสารเพื่อมีข้อมูล ทราบแนวทางในการระมัดระวัง หรือแนวทางป้องกันได้

ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
๑. ผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ มิ ถุนายน ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐ บาล
ผลการประชุมสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1.1 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ดังนี้
๑) หมายก าหนดการพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศ พ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จานวน ๕ วัน ระหว่างวันที่
๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒) การจั ด ท าภาพประดั บ ซุ้ ม ถวายดอกไม้ จั น ทน์ ข องประชาชน
เห็ นสมควรเป็ นภาพพระบรมฉายาลั กษณ์ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓) การจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
กาหนดจานวน ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
๑.๒ ความคืบหน้าในด้านการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบ
พระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ การจัดแสดงมหรสพ
สมโภช และการจัดนิทรรศการ
1.2.1) การจั ดสร้ างพระเมรุ มาศ สิ่ งปลู กสร้ างประกอบพระเมรุ มาศ
และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ภาพรวมมีความคืบหน้าร้อยละ ๔๗.๙
เร็วกว่าแผนที่กาหนดซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
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รายละเอียด
1.2.2) การแสดงมหรสพสมโภช การแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ เรื่อง
รามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การจัดแสดง
มหรสพสมโภช ณ เวทีบริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ จานวน ๓ เวที
- กาหนดเริ่มแสดงเวลา ๑๘.๐๐ น. ในวันที่มีพระราชพิธีถวาย
พระเพลิ งพระบรมศพ ถึ งเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวั นรุ่ งขึ้ น โดยทุ กเวที จะหยุ ด
การแสดงเมื่อมีพระราชพิธีในพระเมรุมาศ
- เวทีที่ ๑ การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระและโขนพระราชทาน
- เวทีที่ ๒ การแสดงละคร หุ่นหลวง และหุ่นกระบอก
- เวทีที่ ๓ การบรรเลงดนตรีสากล “ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า ”
และการแสดงบัลเล่ต์เรื่องมโนห์รา
1.2.3) การจัดนิทรรศการ นายกรัฐมนตรีมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
จั ด นิ ท รรศการงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร) เป็นประธานกรรมการ ซึ่งการจัดนิทรรศการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้ ศึ กษาเกี่ยวกั บศิ ลปวัฒนธรรม เครื่ องประกอบเมรุ มาศด้ านช่ างสิ บหมู่ และ
ชมความงดงามของสิ่ งปลู กสร้างและส่ วนประกอบที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑.๓ ความคืบหน้าในด้านการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
1.3.1) การจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
- ริ้วขบวนที่ 1 เชิญพระโกศ โดย พระยานมาศสามลาคาน
จากพระที่นั่ งดุสิ ตมหาปราสาท ไปยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม
- ริ้วขบวนที่ 2 เชิญพระโกศ โดยพระมหาพิชัยราชรถ จากหน้า
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
- ริ้วขบวนที่ 3 เชิญพระโกศ โดยราชรถปืนใหญ่เวียนพระเมรุมาศ
โดยอุตราวัฏ ๓ รอบ แล้วเชิญพระโกศประดิษฐานบนพระเมรุมาศ
- ริ้ วขบวนที่ 4 เชิ ญพระบรมอั ฐิ โดยพระที่ นั่ งราเชนทรยาน
และพระบรมราชสรีรางคาร โดยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย จากพระเมรุมาศ
ท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
- ริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระบรมอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน จาก
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานบนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
- ริ้วขบวนที่ 6 เชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากพระบรมมหาราชวัง
ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
- ริ้วขบวนที่ 7 เชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากวัดราชบพิธสถิต
มหาสีมารามราชวรวิหารไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
1.3.2) การจัดที่พักให้กับผู้เข้าร่วมริ้วขบวน ขอให้กาหนดผู้ร่วมริ้วขบวน
ให้ชัดเจน และจัดที่พักให้เหมาะสม (สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับสั่งเพิ่มเติม)
1.3.3) การซักซ้อมการเดินริ้วขบวน ขอให้ซักซ้อมจังหวะการเดินในริ้ว
ขบวนให้เหมาะสมเป็นไปตามจังหวะไม่ช้าหรือเร็วเกินไป (สมเด็จพระเทพฯ ทรง
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รับสั่งเพิ่มเติม)
๑.๔ ความคืบหน้าในด้านการพิธีการ
1.4.1) ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน กรมศิลปากรดาเนินการ
ออกแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน โดยประดับพระบรมฉายาลั กษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จานวน ๓ แบบ (จากเดิมมี
4 แบบ)
- ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดใหญ่ (กว้าง ๘.๐๐ x สูง ๙.๕๐ ม.)
- ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง (กว้าง ๔.๕๐ x สูง
๗.๗๕ ม.)
- ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดเล็ก (กว้าง ๓.๓๐ x สูง ๔.๕๐ ม.)
1.4.2) สถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ในส่ ว นกลาง จ านวน ๑๐๓ แห่ ง ประกอบด้ ว ย ซุ้ ม ถวาย
ดอกไม้ จั นทน์ ขนาดใหญ่ จ านวน ๑๖ แห่ ง ซุ้ มถวายดอกไม้ จันทน์ ขนาดกลาง
จานวน ๒๓ แห่ง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก จานวน ๖๔ แห่ง
เพิ่มเติมจากเดิม ๑๐๑ แห่ง จานวน ๒ แห่ง ได้แก่ (๑) ซุ้มบริเวณ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ (๒) วัดบูรณศิริมาตยาราม
ในส่ ว นภู มิ ภ าค จ านวน ๘๗๘ แห่ ง ทั้ ง นี้ ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกล
ทุ ร กั น ดารมอบให้ จั ง หวั ด พิ จ ารณาตามความเหมาะสม ให้ จั ด พิ ธี ส งฆ์ แ ละ
นิทรรศการการทรงงานในพื้นที่
ในปริมณฑล (เพิ่มเติม) 5 แห่ง ได้แก่ พุทธมณฑล (1 ซุ้ม) โดย
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์ราชการ (1 ซุ้ม) โดยกระทรวงการคลัง
กองบั ญชาการกองทัพไทย (1 ซุ้ม) โดยกองบัญชาการกองทั พไทย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน (1 ซุ้ม) โดยกระทรวงกลาโหม สนามกีฬา
ธูปเตมีย์ (1 ซุ้ม) โดยกองทัพอากาศ
ในต่างประเทศ จานวน ๗๖ แห่ง กระทรวงการต่างประเทศแจ้ง
สถานเอกอัครราชทูตไทยทุกประเทศดาเนินการจัดพิธีที่สถานเอกอัครราชทูตไทย
สถานกงสุลใหญ่ไทย วัดไทย หรือสถานที่ที่เหมาะสม และจัดนิทรรศการการเสด็จ
เยือนและพระราชไมตรีในต่างประเทศ
1.4.3) การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค
จังหวัดและอาเภอจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
ครั้งแรกจัดก่อนงานพระราชพิธีในวันเวลาที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานในพิธี เพื่อนาดอกไม้จันทน์ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดและอาเภอ จังหวั ด
ละ ๑ ช่ อ ส่ ง ให้ ก รุ ง เทพมหานครภายในวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๖๐ เพื่ อ
กรุงเทพมหานครรวบรวมเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธี
ครั้งที่สองจัดพิธีในวันพระราชพิธีในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
1.4.4) พิธีการถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน
(1) ให้เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และให้หยุด
พักในช่วงเสด็จพระราชดาเนินขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศ โดยดาเนินการ
ทุกพื้นที่ทั้งในส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ
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(2) กรุงเทพมหานครจัดการซักซ้อมพิธี และขั้ นตอนการถวาย
ดอกไม้จันทน์ของประชาชนให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และ
หน่ ว ยงานที่ เป็ น เจ้ าภาพจั ดพิ ธี เพื่ อให้ การจั ดพิ ธี มี แนวทางปฏิ บั ติ ในรู ปแบบ
เดียวกัน
(๓) การจัดสร้างเมรุลอย เนื่องจากมีส่วนภูมิภาคบางจังหวัดและ
อาเภอตามวัดต่าง ๆ ไม่มีเมรุ จึงเห็นสมควรให้ดาเนินการโดยยึดหลัก “พอเพียง
เรียบง่าย สมพระเกียรติ” โดยนาดอกไม้จันทน์ไปเผาที่วัดที่มีเมรุ
(๔) ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จะได้รับแผ่นพับ
ที่ระลึกฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(๕) ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน
วัด สถานศึกษา ซึ่งมีที่ตั้งบริเวณสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์หรือบริเวณที่มี
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อเปิดสถานที่ให้ประชาชนได้พักและใช้บริการห้อง
สุขา
1.4.5) การเตรียมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง
(๑) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสานักพระราชวัง
ทาหน้าที่ต้อนรับ อานวยความสะดวก การรับรองและบริการแจกอาหาร น้าดื่ม
ดอกไม้จันทน์ ตลอดจนแนะนาด้านการแพทย์พยาบาล ห้องสุขา และสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้ร่วมพระราชพิธี
(๒) ส านักพระราชวัง โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ร่วมกับ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รับผิ ดชอบการพิจารณากาหนดจัดที่นั่ง และ
บัตรติดแสดงตนของผู้ที่ได้รับเชิญร่วมพระราชพิธีตามกลุ่มต่าง ๆ ตามแนวทางที่
เคยปฏิบัติ
(๓) การเตรียมการต้อนรั บบุคคลสาคัญต่างประเทศกรณีแสดง
ความประสงค์ร่วมพระราชพิธี โดยกระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเตรียม
ความพร้อมด้านพิธีการ ด้านการอานวยความสะดวก และด้านงบประมาณ เมื่อ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
1.4.6) การดูแลแขกต่างประเทศ ขอให้ดูแลผู้ แทนของต่างประเทศให้
เรียบร้อย เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อย (สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับสั่งเพิ่มเติม)
1.4.7) การจัดทาเข็มที่ ระลึ กเนื่องในงานพระราชพิ ธีถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ประชุ มเห็นชอบให้ จัดสร้างเข็ มที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพ ฯ จ าหน่ ายในราคาเข็ มละ ๓๐๐ บาท ซึ่ งส านั กงานปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรีจะได้มีการออกแบบและจัดสร้างเข็มที่ระลึก ฯ
1.4.8) การจัดทาเข็มที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ฯ ขอให้ดาเนินการให้เรียบร้อย (สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับสั่งเพิ่มเติม)
๑.๕ ความคืบหน้าในด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร
1.5.1) แผนการจัดการจราจรกาหนดปิดเส้นทางการจราจร ดังนี้
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(1) ปิ ดเส้ นทางการจราจรในพื้ นที่ชั้ นในและบริ เวณมณฑลพิ ธี
ท้องสนามหลวง โดยปิดการจราจรล่วงหน้า ๒ วัน ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
(2) ปิดเส้นทางการจราจรในพื้นที่ชั้นในระดับที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๖๐
(3) ปิดเส้นทางการจราจรในพื้นที่ชั้นในระดับ ๒ เป็นการขยาย
การปิดถนนเพิ่มเติมจากระดับที่ ๑
(4) ปิดเส้นทางการจราจรในพื้นที่ชั้นในระดับที่ ๓ เมื่อประชาชน
เดินทางเข้ามาเต็มพื้นที่จะทาการปิดการจราจรเต็มรูปแบบ เป็นการขยายการปิด
ถนนเพิ่มเติมจากระดับที่ ๒ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการจราจรรอบนอก
(5) เตรียมเส้นทางเสด็จพระราชดาเนิน เส้นทางบุคคลสาคัญที่เข้า
ร่วมพระราชพิธี และเส้นทางฉุกเฉิน
๑.๖ ความคืบหน้าในด้านการประชาสัมพันธ์
1.6.1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ฯ
1.6.2) การเตรี ย มการถ่ า ยทอดสดผ่ า นโทรทั ศ น์ ร วมการเฉพาะกิ จ
แห่ งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ ดิจิทัล และสถานี โทรทัศน์ดาวเที ยมทุกสถานี
สถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT
World และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1.6.3) การเตรียมอัฒจันทร์บันทึกภาพสื่อมวลชน
1.6.4) การอบรมสื่อมวลชน ขอให้อบรมซักซ้อมสื่อที่เป็นพิธีกรให้พูดให้
ถูกต้องและให้เว้นช่วงการพูด เพื่อให้ผู้รับชมได้ฟังเสียงจริงในพระราชพิธี เสมือน
อยู่ในพระราชพิธีด้วย (สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับสั่งเพิ่มเติม)
๑.๗ ความคืบหน้าในด้านการจัดทาหนังสือ
1.7.1) จัดทาหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
จานวน ๓ รายการ ได้แก่
(๑) หนั งสื อ “พระเมรุ มาศสมั ยรั ตนโกสิ นทร์ และพระเมรุ ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
(๒) หนังสือ “เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร”
(๓) หนังสือ “นวมินทราศิรวาทราชสดุดีร้อยกรองเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร”
1.7.2) จั ด ท าหนั ง สื อ จดหมายเหตุ ง านพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพฯ จานวน ๖ รายการ ได้แก่
(๑) หนั ง สื อจดหมายเหตุ ง านพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช มหิ ตลาธิ เบศรรามาธิ บดี จั กรี นฤบดิ นทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (จดหมายเหตุฉบับหลัก)
(๒) หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพ ฯ ฉบับประชาชน
(๓) หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพ ฯ ฉบับสื่อมวลชน
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(๔) หนังสื อกานท์กวี คีตการปวงประชาน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(๕) หนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(๖) หนั ง สื อ จดหมายเหตุ ฉ บั บ วี ดิ ทั ศ น์ “ทรงสถิ ต ในดวงใจ
ไทยนิรันดร์”
1.7.3) จัดทาแผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
จานวน ๓ แบบ ได้แก่
(๑) แบบที่ ๑ มี เ นื้ อ หาหลั ก ๘ ข้ อ ได้ แ ก่ พระราชประวั ติ
จอมกษัตริ ย์ ผู้ ยิ่ งใหญ่ พระปรีชาเกริกไกรไปทั่วหล้ า พระราชกรณียกิจเพื่อปวง
ประชา พระราชดาริ พัฒนาเทิดถาวร พระเกียรติยศปรากฏทั่วสากล ดิเรกดลถวาย
พระเพลิงเถกิงนุสรณ์ พระเมรุมาศ สูงส่งอลงกรณ์ เจิดกาจร กาหนดการพระราช
พิธี
(๒) แบบที่ ๒ ย่ อเนื้ อหาจาก ๘ หั วข้ อในแบบที่ ๑ แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษเพื่อแจกชาวต่างประเทศ
(๓) แบบที่ ๓ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ ทศพิธราชธรรม
พระเมรุ มาศ สิ่ งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ พระยานมาศ ซุ้มถวาย
ดอกไม้จันทน์ และหมายกาหนดการ เพื่อแจกในงานจัดแสดงนิทรรศการ
1.7.4) การดูแลความถูกต้องของแผ่นพับ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียด
ของข้อมูล และภาษาในแผ่นพับให้ถูกต้อง
1.7.5) การรื้อถอนพระเมรุมาศ/การดูแลต้นไม้ใหญ่ บริเวณสนามหลวง
หลังเสร็จพระราชพิธีแล้ว (สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับสั่งเพิ่มเติม)
(1) รัฐบาลควรพิจารณาย้ายพระเมรุมาศ ไปไว้ในที่ที่เหมาะสม
เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้ศึกษาไม่ควรมอบให้วัดต่าง ๆ
(2) ขอให้นาต้นไม้กลับคืนมาให้เรียบร้อย และดูแลไม่ให้ตอกตะปู
หรือนาวัสดุไปพิงที่ต้นไม้ เพื่อทาให้บ้านเมืองสวยงาม (สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงรับสั่ง
เพิ่มเติม)
กรมการพัฒนาชุมชน (นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
1. กรมการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายที่ดาเนินการจัดทาดอกไม้จันทน์ 878 ช่อ ซึ่ง
เป็ น ตั ว แทนของจั งหวั ด/อ าเภอ ขณะนี้ ด าเนิ น การจั ดท าเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
228 ช่อ (21 จังหวัด) และอยู่ระหว่างดาเนินการ 650 ช่อ (55 จังหวัด) โดยให้
จังหวัดส่ งดอกไม้จั นทน์ (ตัวแทนของจังหวัด/อาเภอ) ให้ กรมการพัฒนาชุมชน
ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 เพื่อรวบรวมนาส่งกรุงเทพมหานครภายในวันที่
15 กันยายน 2560
2. สรุ ป ผลการจั ด ท าดอกไม้ จั น ทน์ ส าหรั บ ประชาชน ก าหนดเป้ า หมาย
36,801,241 ดอก ขณะนี้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เดือนพฤษภาคม –
มิ ถุ น ายน 2560) 11,566,825 ดอก และมี แ ผนการด าเนิ นงานในเดื อ น
กรกฎาคม 9,237,420 ดอก เดื อนสิ งหาคม 9,280,843 ดอก และเดื อน
กันยายน 6,195,670 ดอก
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รายละเอียด
การไฟฟ้านครหลวง (นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผูว้ า่ การการไฟฟ้านครหลวง)
ภาพรวมการจั ด ระเบี ย บสายไฟฟ้ า และสายสื่ อ สารบริ เ วณโดยรอบท้ อ ง
สนามหลวงและพระบรมมหาราชวังรวมถึงเส้นทางเสด็จ 6 เส้นทางดาเนินการได้
เกื อ บทั้ ง หมด คงเหลื อ เส้ น ทางถนนหน้ า พระธาตุ ซึ่ ง จะเป็ น เสาเขี ย วของ
กรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงานคาดว่าจะดาเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในสัปดาห์นี้ สาหรับเส้นทางจากสนามหลวงไปวัดบวรนิเวศวิหาร ทางการไฟฟ้า
นครหลวงได้รับแจ้งเส้นทางในวันนี้และจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
ข้อคิดเห็นของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
1. การจัดสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคถิ่นทุ รกันดารห่างไกล ขณะนี้
ตรวจสอบทางจังหวัดแล้วยังยืนยันใช้สถานที่ที่อยู่ในจังหวัดและอาเภอ
2. สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการจัดสร้าง
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่ วนภูมิภาคทั้งหมด 878 แห่ ง โดยให้
พิจารณาเลือกระหว่างซุ้มขนาดกลางหรือซุ้มขนาดเล็ก ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย
จะขอหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติม และจะประชุมผ่านระบบ VCS ไปยังจังหวัดเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติอีกครั้ง
กรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร )
1. การประดับดอกดาวเรือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกเขตและ
ส านั กสิ่ งแวดล้ อมเตรี ยมพร้อมที่ จะประดับ ดอกดาวเรื องทุกถนน และทุ กส่ วน
ราชการในสังกัด
2. การรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่จะเข้ามาอยู่ในบริเวณพระราชพิธี
พระบรมศพ ฯ ได้สั่งการให้ทุกเขตโดยเฉพาะเขตรอบในดาเนินการตรวจสอบพื้นที่
โดยเฉพาะโรงแรมที่เป็น เกสต์ เฮาส์ โรงแรมที่ขึ้นทะเบียน อพาร์ทเม้นท์ ห้ องเช่า
รายวัน โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักและให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงาน ฯ ดังนี้
1.1 การแสดงมหรสพ ให้รวบรวมการแสดงของจังหวัดรายงานให้ทราบ เน้นย้า
ให้สถานศึกษามีส่วนร่วม และควรซักซ้อมทาความเข้าใจจังหวัดให้ชัดเจน
1.2 การจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เรื่องหมายกาหนดการขณะนี้แน่ชัดแล้ว
ให้ข้าราชการที่ต้องไปร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ ฯ เตรียมร่างกายให้พร้อม
1.3 การจั ด นิ ท รรศการ ฯ พระราชประวั ติ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ให้
กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาและสถานที่ให้เหมาะสม
1.4 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เป็นข้อยุติแล้วมีทั้งหมด 3 แบบ คือ ซุ้มขนาด
ใหญ่ ซุ้มขนาดกลาง และซุ้มขนาดเล็ก
1.5 สถานที่จัดตั้งซุ้ม ให้กระทรวงมหาดไทยสารวจพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ
เพื่อเพิ่มจุดติดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ห่างไกล โดยดูเรื่องความเหมาะสม
และสมพระเกียรติ

กก.สป./กทม./
ทุกจังหวัด
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การเตรียมการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม
2560

รายละเอียด
1.6 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองถอดแบบซุ้มขนาดกลางแบบละเอียดและ
ประเมินราคาแบบซุ้มด้วย
1.7 การจัดสร้างเมรุลอย ไม่ให้ทางจังหวัดจัดสร้างเมรุลอย แต่ให้คัดเลือกวัดที่
มีเมรุ ลอย อยากทราบข้อมูลวัดที่ มีเมรุ ลอย และไม่ ต้องขนย้ายดอกไม้ จันทน์ มี
จานวนกี่แห่ง และวัดที่ไม่มีเมรุลอยและต้องขนย้ายดอกไม้จันทน์มีจานวนกี่แห่ง
ทั้งนี้ การอั ญเชิ ญดอกไม้ จั นทน์ ไปยังวั ดที่ มีเมรุ ลอยให้ ดาเนิ นการตามรู ปแบบ
อัญเชิญดอกไม้จันทน์ของกรุงเทพมหานคร
1.8 ดอกไม้จันทน์สาหรับประชาชน ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน และ
กรุงเทพมหานครทาได้เรียบร้อยดีมาก สาหรับดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนทั้ง 76
จังหวัดต้องน าส่งให้ ทางกรุงเทพมหานคร ให้ จังหวัดจัดทาพิธีถวายอธิ ษฐานจิต
ก่อนทีจ่ ะนามาส่งที่ส่วนกลาง
1.9 กระทรวงมหาดไทยควรส่ ง รายละเอี ย ดของการด าเนิ น การถวาย
ดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้ส่วนภูมิภาคได้รับทราบอย่างละเอียด
รวมทั้งสารวจสิ่งอานวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น อาหาร ห้องสุขา การ
บริการทางการแพทย์ เป็นต้น ให้จังหวัดตระหนักถึงการให้บริการประชาชน โดย
พิจารณาแนวทางของกรุงเทพมหานครเป็นตัวอย่าง
1.10 การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณรอบสนามหลวง
และพระบรมมหาราชวัง ให้ดาเนินการให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดในเดือนมิถุนายน
1.11 การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ให้จังหวัดประสานการไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาคจั ดระเบี ยบสายไฟฟ้ าและสายสื่ อสารบริเ วณงานพระราชพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์พระบรมศพ ฯ ให้เรียบร้อย

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ยผ.
กก.สป./กทม./
ทุกจังหวัด

กก.สป./
พช./ทุกจังหวัด
กก.สป./กทม./
ทุกจังหวัด

ส านักนโยบายและแผน (นางณัฐธยาน์ บัวชุม (รกน.) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์)
กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมีปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน
๑. กิจกรรมในส่วนกลาง สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดพิธีกิจกรรมจัดในวันพฤหัสบดีที่ ๒7 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 07.00 น.
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทาเนียบรัฐบาล โดยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล
๕ ศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประกอบไปด้วย ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ เข้ า ร่ ว มประกอบพิ ธี ประมาณ 350 คน ส าหรั บ
กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรส
รั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวงมหาดไทยและคู่ สมรส ปลั ดกระทรวงมหาดไทย
ส าหรั บ การแต่ ง กาย ข้ าราชการ เครื่ อ งแบบสี กากี ค อพั บ แขนยาว พลเรื อ น
สุภาพบุรุษ เสื้อพระราชทานแขนยาว สีขาวนวล/สุภาพสตรี ชุดผ้าซิ่นสีขาวนวล
(ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) ทั้งนี้ในการจัดพิธีจะถ่ายทอดสดทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สทท.)

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒8 มิถุนายน 2560

หน้า 10

กฟน.
กฟภ.

ประเด็น

รายละเอียด
๒. กิจกรรมในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางจังหวัดเตรียม
ความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
2.1 กิจกรรมการจัดพิธี ทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา มี ผู้ ว่าราชการ
จั งหวั ดเป็ นประธาน เพื่ อถวายพระพรชั ยมงคลและถวายพระราชกุ ศลเฉลิ ม พระเกี ยรติ สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว เนื่ องในโอกาสวั นเฉลิ มพระชนมพรรษา ๖๕
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม ๒๕60
ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ ที่เหมาะสม การแต่งกายข้าราชการเครื่องแบบ
สี กากี คอพั บแขนยาว พลเรื อนสุ ภาพบุ รุ ษเสื้ อพระราชทานแขนยาวสี ขาวนวล
สุ ภาพสตรี ชุ ดผ้ าซิ่ นสี ขาวนวล ชุ ดสุ ภาพสี ขาวนวล (ประดั บเครื่ องหมายหรื อ
สัญลักษณ์ไว้ทุกข์) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนามหามงคล ในส่วนภูมิภาคให้
รับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
(สทท.) จากส่วนกลางในวันพฤหัสบดีที่ ๒7 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 07.00 น.
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัด
2.2 กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ให้มีการ
จัดกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (เวลาตามความเหมาะสม) ตัวอย่าง
เช่น การพัฒนาแหล่งน้าหรือจัดเก็บผักตบชวา การปล่อยนก ปล่อยปลา การไถ่ชีวิต
โค/กระบือ การจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน การดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
การจัดกิจกรรมจังหวัด/อาเภอเคลื่อนที่ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การรับบริจาค
โลหิต การทาความสะอาดสถานที่สาธารณะ การปลูกต้นไม้ การจัดกิจกรรมเดินวิ่ง
การกุศล เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนผู้ป่วย ICU กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่จังหวัดเห็นสมควร
เป็นต้น
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด
จัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (งบประมาณ 26.560 ล้ านบาท)
จัดสรรให้จังหวัดดังนี้
1) กิจกรรมพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ รวม
ทั้งหมด 21,240,000 บาท ดังนี้
- จังหวัดขนาดเล็ก 39 จังหวัด จังหวัดละ 240,000 บาท
- จังหวัดขนาดกลาง 14 จังหวัด จังหวัดละ 290,000 บาท
- จังหวัดขนาดใหญ่ 23 จังหวัด จังหวัดละ 340,000 บาท
2) กิจกรรมการจัดนิทรรศการฯพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ทุกจังหวัด (จังหวัดละ 70,000 บาท รวมทั้งหมด 76 จังหวัด จานวน 5,320,000
บาท)
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1) แจ้งแนวทางจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม
2560 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคจัดพิธีทางศาสนามหามงคลให้รับชม
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รายละเอียด
การถ่ ายทอดสดทางสถานี วิ ทยุ โทรทั ศน์แห่ งประเทศไทย กรมประชาสั มพั นธ์
(สทท.) จากส่วนกลางในวันพฤหัสบดีที่ ๒7 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 07.00 น.
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัด
2) ให้จังหวัดสรุปประเภทกิจกรรมและจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พร้อม
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร (นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อานวยการสานักการโยธา)
ความคืบหน้าการดาเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา สรุปได้ดังนี้
1. ด้านการออกแบบและภูมิสถาปัตย์
ได้ดาเนินการออกแบบแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลาง
จัดทาราคากลาง ควบคู่กับการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานในที่ประชุม
ติ ดตามความคื บหน้ าในการประสานงานหน่ ว ยงานได้ สั่ งการให้ ทุ กหน่ วยงาน
ประสานงานเป็นการภายในกับกรุงเทพมหานคร จานวน 10 หน่วยงานเพื่อหา
แนวทางในการดาเนินงานอนุญาตให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตามกรอบระยะเวลา
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 กรณีพื้นที่โครงการผ่านเขตพระราชฐานอยู่ระหว่างทาหนังสือประสาน
นาเสนอในรายละเอียด
1.2 หน่วยงานที่มีหนังสือแจ้งพิจารณาว่าไม่ขัดข้องในการดาเนินงานโครงการ
แล้ว 3 หน่วยงาน ได้แก่
1.2.1 การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย กรณีขอใช้พื้ นที่ใต้สะพานทาง
พิเศษสายศรีรัช
1.2.2 การรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีขอใช้พื้นที่ใต้สะพานพระราม 6
1.2.3 เลขาธิ การสภาผู้ แทนราษฎร กรณี พื้ นที่ โ ครงการผ่ านบริ เวณ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
1.3 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้แจ้งประสานเป็นการภายใน
ว่าไม่ขัดข้องในการดาเนินงานโครงการเพื่อขอใช้พื้นที่ใต้สะพานรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
ฝั่งธนบุรีเป็นจุดบริการสาธารณะ
1.4 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้
ความเห็ นเพิ่มเติมรายละเอียดรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (Environmental
Impact Assessment : EIA) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ปรับแก้รายงานตามข้อคิดเห็น
และได้ส่งรายงานที่ได้แก้ไขให้คณะกรรมการชานาญการเรียบร้อยแล้ว
1.5 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารที่กรุงเทพมหานครส่งให้เพื่อขออนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า
1.6 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครส่ง
เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ปัจจุบันได้ส่งเอกสารแล้ว
1.7 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้ แจ้ งปรั บแก้ และเพิ่ มเติ ม
รายละเอียดรูปแบบ บริเวณที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ใต้สะพานพระราม 7 สะพาน
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ความคืบหน้าการแสดง
ความคิดเห็นต่อคาถามของ
นายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

รายละเอียด
กรุงธน สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อเป็นจุดบริการสาธารณะ โดยได้ดาเนินการ
ปรับปรุงรายละเอียดตามที่เสนอแล้ว
1.8 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า มีมติที่
ประชุ ม ที่ ม อบหมายให้ ก ระทรวงกลาโหม และกรุ ง เทพมหานครในฐานะ
อนุ กรรมการโครงการด้านการออกแบบและภูมิสถาปัต ย์ประชุมร่วมกับสมาคม
สถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย สมาคมภูมิสถาปนิก
ประเทศไทย เพื่อหารือในเรื่องรูปแบบ
ผลการประชุ ม สมาคมฯ ไม่ ได้ ให้ ข้ อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ในด้ าน
รูปแบบ แต่เป็นข้อเสนอให้ยุติโครงการ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงรายละเอียด
ครบทุกประเด็นตามข้อเสนอของสมาคมแล้ว
2. ด้านการย้ายชุมชนและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานคร ได้ อนุ มั ติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการก าหนดค่ า
ช่ ว ยเหลื อ โดยปั จ จุ บั นอยู่ ระหว่ างการจั ดท าสั ญ ญา และเตรี ยมการจ่ ายเงิ น
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ คาดว่ าจะสามารถเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือ ได้ใน
เดื อนกรกฎาคม 2560 เป็ นไปตามแผนงานการย้ ายชุ มชนและแผนงานการ
ก่อสร้างโครงการ
3. ปัญหาอุปสรรคและประเด็นขอความร่วมมือ
ขอความร่ วมมือให้ กองทั พบกช่ วยเหลื อในการปฏิ บัติการด้านข่าวสาร (IO)
เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์และกลุ่มผู้สนับสนุนการต่อต้านโครงการที่แท้จริงเพื่อจะ
ได้วางแผนและทาความเข้าใจต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหา
การต่อต้านโครงการจากการได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
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ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาตามแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ การขอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา หากมีปัญหาในทาง
การปฏิบัติให้รีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ขับเคลื่อนต่อไป
๒. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้
ดาเนินการตามแผนงาน
๓. การออกแบบการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาในรูปแบบใหม่
น าเรี ย นรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนงานต่อไปได้
4. ให้สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณแยก
เกียกกาย เพื่อนาเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ต่อไป

กทม.

สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ (นายบวรศักดิ์ วานิช ผู้อานวยการสานัก
ตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์)
1. กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดช่องทางการแสดงความคิดต่อคาถามของ
นายกรั ฐมนตรี 4 ข้อ ผ่ านศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดารงธรรม
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รายละเอียด
จังหวัด ศูนย์ ดารงธรรมอาเภอ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานครและ
สานักงานเขต โดยเริ่มรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วั นที่ 12 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้
จากการประชุ มหารื อข้ อราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่ อวั นที่ 14 มิ ถุ นายน
2560 ได้กาหนดสถานที่รับฟังการแสดงความคิดเห็นต่อคาถามของนายกรัฐมนตรี
4 ข้อเพิ่มเติม โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ตามห้วงเวลา
การให้บริการของจุดให้บริการนั้น ๆ ดังนี้
1) พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ย จุ ด บริ ก ารด่ ว นมหานคร
(Bangkok Express Service) ที่ให้บริการในห้างสรรพสินค้าและสถานีรถไฟฟ้า
จานวน 11 จุด และการออกหน่วยให้บริการของสานักงานเขตเคลื่อนที่
2) พื้นที่จังหวัดอื่น ประกอบด้วย ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัด (One Stop
Service) 47 แห่ง ที่ให้บริการในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าในพื้นที่จังหวัด
และการออกหน่วยให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่และอาเภอเคลื่อนที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมอาเภอเข้าร่วมออกหน่วยให้บริการ
2. ช่องทางรั บฟังความเห็ น มีช่องทางเดียวคือให้ ประชาชนเดินทางมาแสดง
ความคิดเห็นด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่กาหนด โดยผู้แสดงความคิดเห็นต้องแสดง
บั ตรประจ าตั ว ประชาชนและกรอกข้ อมู ล หมายเลขบั ตรประจ าตั ว ประชาชน
13 หลัก และรายการอื่น ๆ ตามแบบพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น
3. ระยะเวลาการรายงานผล กาหนดห้วงเวลาการรายงานการรับฟังความคิดเห็น
ต่ อค าถาม 4 ข้ อ ทุ ก 10 วั น ครั้ ง แรกในวั นที่ 23 มิ ถุ นายน 2560 โดยให้
อ าเภอ/เขตรวบรวมแบบสอบถามส่ งจั งหวั ด/กรุ งเทพมหานคร แล้ วจั งหวั ด/
กรุงเทพมหานครรวบรวมและสรุปข้อมูลรายงานกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2530 เพื่อกระทรวงมหาดไทยสรุปภาพรวมรายงานสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ต่อไป
4. สรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นต่อคาถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ระหว่าง
วันที่ 12 – 27 มิถุนายน 2560 รวม 258,813 คน ดังนี้
4.1 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2560) มีผู้มาแสดงความ
คิดเห็นรวม 220,804 คน
4.2 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2560) มีผู้มาแสดงความ
คิดเห็นรวม 38,009 คน
5. ยอดสะสมสู งสุ ดและต่ าสุ ด 3 อั นดั บ รอบที่ 1 (ระหว่ างวั นที่ 12 – 23
มิถุนายน 2560) และรอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2560) ดังนี้
5.1 จังหวัดยอดสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น และจังหวัด
สกลนคร
5.2 จังหวัดยอดสะสมต่าสุด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร อ่างทอง และจังหวัด
เพชรบุรี

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

สตร.สป.
ข้อคิดเห็นปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
1. กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางการรวบรวมแบบสอบถามและสรุปข้อมูล
รายงานมายังกระทรวงมหาดไทย ตามประเภท ได้แก่
สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒8 มิถุนายน 2560
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ประเด็น

ความคืบหน้าการจัดตั้ง
ชุดคุ้มครองตาบล (ชคต.)

รายละเอียด
1.1 คาถามปรนัย (ข้อ 1 และ 3) ได้/ไม่ได้ ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง
1.2 คาถามอัตนัย (ข้อ 2 และ 4) ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิด โดยให้จังหวัดสรุป
ค่าน้ าหนั กการแสดงความคิดเห็ นว่าประชาชนตอบคาถามไปในทิศทางใด เช่น
1) ด้านการเมือง 2) ด้านกฎหมาย 3) ด้านการบริหาร และ 4) ด้านอื่น ๆ
2. น าเรี ยนปรึ กษาแนวทางการเผยแพร่ผลการรวบรวมแบบสอบถามและสรุป
ภาพรวมการแสดงความคิดเห็นต่อคาถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ระยะแรกควร
ดาเนินการอย่างไร เพื่อแจ้งแนวปฏิบัตใิ ห้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน)
(นายประยูร รัตนเสนีย์)
แนวทางการจั ดท ารายงานผลการรั บฟั งความคิ ดเห็ นต่ อค าถาม 4 ข้ อของ
นายกรัฐมนตรี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชน
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคาถาม 4 ข้อ
ส่วนที่ 3 การจัดลาดับยอดสะสมสูงสุดและต่าสุดในประเด็นคาถาม 4 ข้อของ
จังหวัด

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ประสานส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี เพื่ อแจ้ งกรอบการสรุ ปข้ อมู ล
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมให้เป็นแนวทางเดียวกับรัฐบาล
2. สรุปการแสดงความคิดเห็นต่อคาถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อในรอบแรก (วันที่
30 มิถุนายน 2560) รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
3. ก าชับผู้ ว่าราชการจั งหวั ดดาเนินการตามเวลาที่กาหนด ไม่ควรแสดงความ
คิดเห็นต่อการแสดงความคิดเห็น ฯ ในพื้นที่ จัดเก็บรักษาเอกสารสาหรับการอ้างอิง
เอกสารการแสดงความคิดเห็น ฯ เป็นความลับ ไม่ควรเผยแพร่

รอง ปมท. (ม)/
สตร.สป./
สดร.สป.

กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
1. ที่มา มติคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
เห็นชอบหลักการให้จัดตั้งชุดคุ้มครองตาบล (ชคต.) ให้ครบทุกตาบลในจังหวัด
ชายแดนใต้ โดยในปี 2560 ให้จัดตั้ง ชคต. เพิ่ม 60 ชุด
2. กรมการปกครองได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมร่วมกัน ในวันที่
5 กรกฎาคม 2560 เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ต่อไป
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรมการปกครองดาเนินการตามแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้มอบหมาย พร้อมหารือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) ส่วนหน้าในแนวทางปฏิบัติต่อไป

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒8 มิถุนายน 2560

หน้า 15

ปค.

ประเด็น
ความคืบหน้าการดาเนินการ
ตามการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรปู
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.) :
การสร้างตลาดชุมชนเพื่อ
เป็นการยกระดับการค้าขาย
ในชุมชน

รายละเอียด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดี กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น)
1. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 แบ่งตลาดเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่ ตลาดมีโครงสร้าง และตลาดไม่มีโครงสร้าง ซึ่งอยู่ในกากับดูแลของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร
2. ตลาดในภาพรวมจานวน 11,416 แห่ง (ไม่รวมตลาดของกรมการพัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานคร และมีตลาดหยุดให้บริการ 63 แห่ง) โดยแบ่งเป็นประเภทตลาด
ในกากับดูแล ดังนี้
2.1 ตลาดขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 1,256 แห่ ง แบ่งเป็ นตลาดมี
โครงสร้าง 1,100 แห่ง ไม่มีโครงสร้าง 156 แห่ง
2.2 ตลาดเอกชน 2,462 แห่ ง ซึ่งขออนุญาตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ดาเนิน แบ่งเป็นตลาดมีโครงสร้าง 2,062 แห่ง ไม่มีโครงสร้าง 400 แห่ง
2.3 ตลาดนัด 7,756 แห่ง
2.4 ตลาดชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน) 2,155 แห่ง
2.5 ตลาดในกากับองค์การตลาด 5 แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560)
3. มาตรฐานตลาด 4 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้ านสุ ขลั กษณะทั่ วไป ได้ แก่ แสงสว่ างการระบายอากาศ น้ าประปา
เพียงพอ ระบบไฟฟ้า เครื่องมือดับเพลิง ที่จอดรถ
3.2 ด้านการจั ดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ที่ตั้งรองรับขยะ วางระบบ
น้าเสีย บ่อดักไขมัน ระบบบาบัดน้าเสีย ห้องสุขา และการล้างทาความสะอาดเป็น
ประจา
3.3 ด้านความปลอดภัยอาหาร และความคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ การควบคุม
ตาชั่งกลาง ป้ายราคาสินค้า จุดทดสอบสารปนเปื้อน
3.4 ด้ านการมีส่ วนร่วมของผู้ ค้า และผู้ซื้อ ได้แก่ ตู้รับฟังความคิดเห็ นผู้ ซื้อ
การอบรมผู้ขายของ ตรวจสุขภาพผู้ค้า
4. ข้อเสนอการสร้างตลาดชุมชน ซึ่งได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และองค์การตลาด ดังนี้
4.1 ปรั บปรุ งตลาดที่ ไม่ มี โครงสร้ างขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และ
ภาคเอกชนให้ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นตลาดที่เกิดในชุมชน
ประชาชนได้เข้าไปซื้อขายอย่างต่อเนื่อง เป็นประจา (ติดตลาดแล้ว)
4.2 ปรับปรุงตลาดชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากเป็นตลาดที่มี
เกษตรกรและคนในชุมชนเป็นผู้ค้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่โดยตรง
ข้อสังเกตปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
ประเด็นองค์ประกอบตลาด ให้เพิ่มประเด็นความหนาแน่นชุมชน ความห่างไกล
และจานวนผู้ค้าผู้ขาย ประกอบการพิจารณาว่าเหมาะสมก่อสร้างหรือไม่ด้วย

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒8 มิถุนายน 2560
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สถ.

ประเด็น

ความคืบหน้าการยกระดับ
การรังวัดทีด่ นิ ด้วยระบบ
ดาวเทียม (RTK GNNS
Network)

รายละเอียด
ข้อสังเกตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน และ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ฝากพิจารณาประเด็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้ค้าภายหลังที่ได้ก่อสร้างตลาดที่มี
โครงสร้างเพื่อที่จะได้ไม่กระทบต่อผู้ค้าในพื้นที่เดิม

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จัดทาข้อมูลเพิ่มเติม ตามข้อสังเกตของปลัดกระทรวงมหาดไทย และชี้แจงให้
เห็ นแต่ละหมู่บ้ านมีสถานที่ ค้าขายตามความเหมาะสมทั้งกาลั งซื้อและสถานที่
หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งควรนาเสนอประเด็นความก้าวหน้าดังกล่าวผ่านการประชุม
ป.ย.ป.
ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ควรกาหนดเกณฑ์พิจารณาการสร้างตลาดชุมชนให้ชัดเจน ว่าพื้นที่ใดควรสร้าง
หรื อไม่ ควรสร้ าง โดยค านึ งถึ งความคุ้ มค่ า คุ้ มทุ น ของตลาดประกอบ รวมทั้ ง
พิจารณาตลาดชุมชนเป็นหลัก
2. ให้พิจารณาเกณฑ์ตลาด Clean Food Good Taste ของกระทรวงสาธารณสุข
ประกอบ

สถ./พช./อต.

สถ./พช./อต.

สถ./พช./อต.

กรมทีด่ นิ (นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดนิ )
กรมที่ดินขอรายงานความคืบหน้าโครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบ
ดาวเทียม (RTK GNSS Network) ซึ่งเป็นโครงการสาคัญของกระทรวงมหาดไทย
และกรมที่ดินตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่นามาปรับปรุง
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยวีดิทัศน์และอินโฟกราฟฟิก (Infographics) ดังนี้
๑. สาเหตุของปัญหา
การทาแผนที่รู ปแปลงที่ดินเพื่อออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในที่ดิ นทาการรังวั ด
ด้วยวิธีแผนที่ชั้น ๒ ซึ่งใช้ระวางแผนที่เป็นหลัก กระทาโดยวิธีวัดระยะโยงยึดโดยไม่
มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จากเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ซึ่งมีอยู่หลายเส้นและ
มีความคลาดเคลื่ อนสะสม ทาให้ การลงตาแหน่ งรูปแปลงที่ ดินในระวางแผนที่
ไม่ตรงกับเขตพื้นที่การครอบครองทาประโยชน์ เกิดการทับซ้อนหรือไม่เชื่อมต่อกัน
ของรูปแปลงที่ดินในระวางแผนที่ทาให้ไม่สามารถใช้อ้างอิงและแก้ปัญหาข้อพิพาท
แนวเขตที่ดินได้ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตามมาอีกมากมาย ได้แก่
๑.๑ เกิดข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐ และเอกชนด้วยกัน
๑.๒ การออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน
๑.๓ ก่อให้เกิดความล่าช้า และสิ้นเปลืองในการระวังชี้แนวเขต
๑.๔ ขาดความเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิ
๑.๕ เกิดความล่าช้าในการให้บริการ
กรมที่ดิน ได้นาเทคโนโลยีการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์
หรือ RTK GNSS Network (Real Time Kinematic Global Navigation
Satellite System Network) มาแก้ไขปัญหาที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่
สามารถให้ ค่าพิกัดของรูปแปลงที่ดินได้อย่างถูกต้องแม่นยาในระดับเซนติเมตร
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ประเด็น

รายละเอียด
และถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสารวจและทาแผนที่ที่มีการติดตั้งและใช้งาน
กันอย่างแพร่หลายทุกทวีปทั่วโลก
๒. หลักการทางานของ RTK GNSS Network ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่
๒.๑ สถานีรับสัญญาณถาวร ทาหน้าที่รับสัญญาณดาวเทียม GNSS ทั่วโลก
เช่น ระบบดาวเทียม GPS ของประเทศสหรัฐอเมริกา BeiDou ของประเทศจีน
Glonass ของประเทศรัสเซีย และ Galileo ของสหภาพยุโรป เป็นต้น โดยจะรับ
สัญญาณดาวเทียมตลอดเวลาและส่งข้อมูลให้ศูนย์ควบคุมแบบ Real Time
๒.๒ ศูนย์ควบคุม ทาหน้าที่เก็บและประมวลผลข้อมูลดาวเทียมจากสถานีรับ
สัญญาณดาวเทียมถาวรทั้งโครงข่ายและส่งค่าปรับแก้ความคลาดเคลื่อนให้กับเรื่อง
รับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน
๒.๓ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มแบบเคลื่ อ นที่ จะรั บ สั ญ ญาณในพื้ น ที่
ให้บริการ และเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมเพื่อขอค่าปรับแก้ความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะ
ทาให้ได้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตรที่ถูกต้องและแม่นยาในระดับเซนติเมตรทันที
รูปแปลงที่ดินรังวัดด้วย RTK GNSS Network จะมีความถูกต้องแม่นยาและ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของการครอบครองจริง
๓. จุดเด่นของการรังวัดทีด่ ินด้วย RTK GNSS Network
๓.๑ สามารถรับสัญญาณและประมวลผลจากดาวเทียมนาหนได้ทุกระบบ
๓.๒ ความถูกต้องแม่นยาสูง (ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ๔ เซนติเมตร)
๓.๓ สะดวก รวดเร็ว และได้ค่าพิกัดในทันที
๓.๔ สามารถบูรณาการการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
๔. เป้าหมายโครงการ
จัดทารูปแปลงที่ดินที่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยระบบ RTK GNSS Network
ทั่วประเทศ รวมจานวน ๓๖,๔๓๔,๕๓๓ แปลง
การติดตั้งระบบ RTK GNSS Network โดยคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
น้าและภูมิอากาศแห่งชาติได้มีการกาหนดตาแหน่งของสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
ถาวรครอบคลุ มพื้ นที่ ทั่ วประเทศ จ านวน ๒๒๒ สถานี ภายในปี ๒๕๖๑ ซึ่ งมี
๔ หน่ วยงานหลักที่ดาเนินการติดตั้ง ได้แก่ (๑) กรมที่ดิน จานวน ๑๒๑ สถานี
(ติดตั้งแล้ ว ๖๑ สถานี ติดตั้งปี ๒๕๖๐ จานวน ๓๐ สถานี และติดตั้งปี ๒๕๖๑
จานวน ๓๐ สถานี ) (2) กรมแผนที่ทหาร จานวน ๘๐ สถานี (ติดตั้งปี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑) (๓) กรมโยธาธิการและผังเมือง จานวน ๑๕ สถานี (ติดตั้งครบถ้วน) และ
(๔) สถาบั นสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร จานวน ๖ สถานี (ติดตั้ง
ครบถ้วน)
๕. แผนการด าเนิน งาน ใช้ห ลัก ประชารัฐ ด้ว ยความสมัค รใจ ประกอบด้ว ย
๔ แผนงานหลัก ได้แก่
๕.๑ แผนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระเบียบข้อกฎหมาย
ดาเนินการโดยใช้งบประมาณของกรมที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
๕.๒ แผนประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ และการจัดอบรม ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑
๕.๓ แผนรังวัดเฉพาะรายจัดทารูปแปลงที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network
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ระยะที่ ๑ ดาเนินการจานวน ๑๘ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระยะ
ที่ ๒ ดาเนินการทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยจะ
สามารถให้ บริ การรั งวัดเฉพาะรายแก่ประชาชนได้จานวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐
แปลงต่อปี
๕.๔ แผนเดินสารวจจัดทารูปแปลงที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network
จะดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๑ โดยใช้งบดาเนินงานปีละ
๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้สามารถเดินสารวจรังวัดที่ดินได้ปีละ ๑,๓๐๐ ระวาง (รวม
๓,๐๐๐,๐๐๐ แปลง)
๖. ความเชือ่ มโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ )
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
โครงการฯ มียุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สอดรับกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และได้ใช้โมเดล
ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๗. ผลทีจ่ ะได้รับ
เป็ นการยกระดั บการรังวัดที่ดิ นให้ ได้มาตรฐานสากลเพื่อ (๑) ลดข้อพิพาท
เกี่ยวกับที่ดิน (๒) ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระการระวังชี้แนวเขต (๓) เพิ่มความเชื่อมั่นใน
ถือครองที่ดิน (๔) ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ (๕) ก่อให้เกิดการบูรณาการ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
โครงการฯ นี้จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด แก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการ
ระดับสากลตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล
ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ให้กาหนดพื้นที่เดินสารวจรังวัดที่ดินที่มีการติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
ถาวรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เรียบร้อยแล้ว และจัดเตรียมแผนงานเดิน
สารวจรังวัดที่ดินที่มีการติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวรในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งแผนการเดินสารวจ ฯ (ระยะยาว) ที่ต้องให้มีความชัดเจนด้วย
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการให้เรียบร้อย
ข้อสัง่ การของรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประสานกรุงเทพมหานครสาหรับการดาเนินการรังวัดที่ดิน เนื่องจากอาจจะมี
ข้อจากัดการดาเนินการในพื้นที่ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ หรือสิ่งบดบังต่าง ๆ ในการ
รังวัดที่ดิน เป็นต้น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
เนื่องจากการชี้แนวเขตมีความสาคัญ ดังนั้น ควรประสานกับกรมการปกครอง
เพื่อซักซ้อมทาความเข้าใจกับกานัน ผู้ใหญ่บ้านในการชี้แนวเขตหรือรับรองแนวเขต
ให้มีความถูกต้อง
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ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. การบริหารจัดการขยะ เร่งรัดดาเนินการ และสร้างความเข้าใจกับระเบียบ
ข้อกาหนดแนวทางให้ประชาชนทาความเข้าใจด้วย พร้อมตรวจสอบ Cluster ว่ามี
ความถูกต้องชัดเจน เพื่อสามารถดาเนินการให้เกิดความเรียบร้อย
๒. โครงการสั ป ดาห์ จิ ต อาสาฯ บั นทึ กข้ อมู ล รายละเอี ยดจิ ตอาสา เพื่ อเป็ น
ฐานข้อมูลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. การดาเนินการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. โรงรับจานา กระทรวงการคลังขอให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณา แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับการเพิ่มช่องทางการชาระดอกเบี้ย และ
เพิ่มวงเงินในการรับจ านา ดังนั้น จึงขอให้ กรมการปกครองดาเนินการในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง
๔. การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ให้เร่งรัดการดาเนินการ
ของหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องที่ต้ องเชื่ อมโยงข้อมูลประชาชน และรายงาน
ความคืบหน้าให้ทราบด้วย เพื่อจะได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๕. การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ เนื่องจากในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงานมีข้อเสนอให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาออกกฎหมาย ระเบี ยบข้ อบั งคั บให้ มีความยื ดหยุ่ นเพื่ อสนับสนุนการ
ทางานของกระทรวงพลังงาน ดังนั้น ขอให้กรมที่ดินจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ชี้แจง/ทาความเข้าใจขั้นตอนการใช้ที่ดินสาธารณะว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่
ตามมติทปี่ ระชุม บยศ.
๖. การรายงานผลการด าเนิ น งานของคณะท างานสานพลั ง ประชารั ฐ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยจะประสานกั บส านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อรวบรวม และรายงานผลการดาเนินงาน
ของคณะทางานสานพลังประชารัฐในภาพรวม ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะดาเนินการ
ในส่วนคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)
๗. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิ วาส กรมศุลกากรเป็น
หน่วยรับผิดชอบหลัก อาจพิจารณาช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง ศอ.บต.
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
8. ระบบกล้ อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด (CCTV) พลเอก ประวิ ตร วงษ์สุ ว รรณ
รองนายกรั ฐ มนตรี ประธานกรรมการเพื่ อ ตรวจสอบการใช้ ง านของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมีสานักงานตารวจแห่งชาติเป็น
ผู้ดูแล บูรณาการ และใช้ประโยชน์ กระทรวงดิจิทัล ฯ และกระทรวงมหาดไทยดูแล
เรื่องข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีทั้งหมดในพื้นที่ ทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน ดังนี้
๘.๑ การเตรียมข้อมูล โดยแจ้งจังหว้ดดาเนินการสารวจ จานวน ชนิด ความละเอียด
ของกล้อง เพื่อบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลกล้อง CCTV รวมถึงความเป็นไปได้
ด้านเทคนิคว่าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้หรือไม่
๘.๒ การเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลระหว่างภาครัฐ เอกชน ให้พิจารณาความเหมาะสม
ว่ามีกฎหมายอื่น ๆ รองรับหรือไม่ กรณีเกิดเหตุและต้องการขอเชื่อมโยงใช้ข้อมูล
เนื่องจากค่อนข้างเป็นปัญหา ข้อจากัด และค่าใช้จ่ายสูงมาก
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9. การลงพื้นทีต่ รวจราชการของนายกรัฐมนตรีในภาคต่าง ๆ นายกรัฐมนตรีมอบ
สตร.สป.
ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการ จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแนวทาง/
รูปแบบในการดาเนินการดังกล่ าว เช่น จัดเป็นกลุ่มงาน/นิทรรศการในลั กษณะ
เดียวกันไว้ด้วยกัน และให้มีผู้นาเสนอ/บรรยายเพียงคนเดียว เป็นต้น
๑๐. การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ศึกษาข้อมูลและเตรียมจัดทากฎหมาย กถ.สป./สกม.สป.
ทีเ่ กี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
11. แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
กจ.สป.
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตาแหน่งปลั ดกระทรวงและอธิบดี ซึ่งปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ผู้ ที่จะได้รั บการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งปลั ดกระทรวงจะต้องพิจารณา
คัดเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวงเท่านั้น ดังนั้น ขอให้จัดเตรียมข้อมูล
แนวทางการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งอธิบดีในส่วนของกระทรวงมหาดไทยไว้ด้วย
๑๒. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี สนผ.สป./พช.
ชีวิต (Way of Life) ได้มอบแนวทางการดาเนินงานให้ กรมการพัฒนาชุมชน
เรียบร้อยแล้ว โดยรอผลการดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะได้นาเสนอแนวคิด
ในคณะกรรมการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามกรอบการปฏิ รู ป ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ต่อไป
13. ข้อเสนอการบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และการจัดทาโครงสร้าง
สบจ.สป.
ภาค ขอให้ติดตามความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ทราบด้วย

ข้อสั่งการ/ข้อคิดเห็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ปั จ จุ บั น มี ก ฎหมายของกระทรวงมหาดไทยที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่ง
จะต้ องมี การรั บฟั งความคิ ดเห็ นและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ได้ แก่ ร่ าง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ดังนั้น ขอให้พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงาน
ศึ กษาและท าความเข้ าใจกรอบการปฏิ บั ติ ตามกฎหมายดั งกล่ าว โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

สกม.สป./
ยผ./ปค.

กค.สป./
ตภ.สป./
ตภ.มท./
ทุกหน่วยงาน

สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒8 มิถุนายน 2560
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