สรุปการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม 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 ประกอบดวย งานกอสรางพระเมรุมาศและอาคารโดยรอบงานพระราชพิธี งานสถาปตยกรรมและ
งานปราณีตศิลป การจัดทําดอกไมจันทน เปนตน ซึ่งผลการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามแผนที่กําหนด
สํ า หรั บ ในส ว นของ กฟน. ได ร ายงานสรุ ป ความคื บ หน า ของการดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย (เอกสารแนบ) ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ไดแก
๑) การติดตั้งเครื่องวัดขนาด ๔๐๐ A จํานวน ๔ เครื่องวัด ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง ซึ่งปจจุบัน
กฟน. ไดมีการประสานงานกับกรมศิลปากร ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาภายใน ทั้งนี้ ตามแผนได
กํ า หนดเป า หมายดํ า เนิ น การบรรจบไฟให ไ ด แ ล ว เสร็ จ ณ สิ้ น เดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๐ แต ทั้ ง นี้ ก็ ขึ้ น อยู กั บ ว า
กรมศิลปากรจะดําเนินการไดแลวเสร็จเมื่อใด หากดําเนินการไดเร็ว กฟน. ก็จะสามารถเขาดําเนินการบรรจบไฟให
ไดทันที หรือภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
๒) การทดสอบความพรอมของระบบไฟฟาทั้งระบบ ภายหลังการติดตั้งระบบไฟฟาและบรรจบไฟ
ไดแลวเสร็จ กฟน. ก็จะดําเนินการทดสอบระบบไฟฟาทั้งระบบในชวงระหวางเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐
กอนวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งนี้เพื่อใหมีความพรอมตลอดเวลา
๓) การจัดระเบียบสายสื่อสารในเสนทางริ้วขบวน ซึ่ง กฟน. ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนระยะ
โดยลาสุดไดดําเนินการในเสนทางริ้วขบวนที่เหลือ ไดแก ริ้วขบวนที่ ๖ ซึ่งเปนเสนทางริ้วขบวนอัญเชิญพระบรม
ราชสรีรางคารจากวัดราชบพิธฯ ไปยังวัดบวรนิเวศฯ ชวงถนนพระสุเมรุ (ระหวางถนนราชดําเนินกลางถึงถนนบวร
นิเวศน) โดย กฟน. สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จในชวงสัปดาหที่ผานมา เปนผลทําใหการจัดระเบียบสายสื่อสาร
ในสวนที่ กฟน. รับผิดชอบรวม ๖ เสนทาง สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จกอนเปาหมายที่กําหนด ๒ สัปดาห
(เปาหมายแลวเสร็จ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ครบทุกเสนทาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐
ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมีขอสั่งการเพิ่มเติมในเรื่อง การบรรจบไฟในบริเวณ
มณฑลพิธีทองสนามหลวง โดยขอให กฟน. ประสานและติดตามการทํางานกับกรมศิลปากรอยางใกลชิด และ
ให กทม. เขามาชวยในประสานงานดวยอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะในชวงการกอสรางถนนควรมีการประสานงาน
ในการกอสรางระบบสายไฟฟาลงใตดินไปพรอมกัน เพื่อไมใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน สวนระบบสายสื่อสารและ
อุปกรณประกอบที่ติดตั้งอยูบนเสาโคมไฟฟาสาธารณะ (เสาเขีย ว) บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีทองสนามหลวง
l

-๒ซึ่ ง อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ กทม. ขณะนี้ ไ ด ดํ า เนิ น การเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว พร อ มนี้ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย ไดมีขอสั่งการเพิ่มเติมขอให กทม. ระมัดระวังในเรื่องของการใชจายงบประมาณ ซึ่งจะตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย หรือตามอํานาจหนาทีท่ ี่กําหนดดวย
ขอราชการสําคัญเพิ่มเติมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การนําสายไฟฟาและสาย
สื่อสารลงใตดิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแจงวา ตามที่นายกรัฐมนตรีไดสั่งการมอบหมายใหหนวยงานที่
เกี่ยวของในการนําสายไฟฟาและสายสื่อสารลงใตดินประชุมรวมกันเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการ
ซึ่ งในส ว นของสายสื่ อสารโทรคมนาคมมอบหมาย กสทช. เปน เจา ภาพหลั กในการสั่ ง การ โดยประสานการ
ดําเนินการรวมกับ กฟน. และหนวยงานสายสื่อสารตางๆ ในการนําสายไฟฟาและสายสื่อสารลงใตดินไปพรอมกัน
แตเนื่องจากขณะนี้ทราบวา กทม. มีแผนจะดําเนินการลงทุนกอสรางทอรอยสายสื่อสารใตดินดวย ซึ่งเปนไปตาม
แนวทางที่นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาสั่งการไว ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดขอให กทม. พิจารณาศึกษา
ถึงความคุมคาของการลงทุนวาจะทําไดหรือไม ในการนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมีประเด็นขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการ ซึ่งเปนผลจากการประชุมรวมกันของ กฟน. บริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) กทม. และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใหพิจารณาแบงพื้นที่ออกเปน ๓ สวน ดังนี้
๑) พื้นที่ที่มีระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนผาน กฟน. มีแผนการกอสรางทอสําหรับรอยสายอยูแลว
๒) พื้นที่ที่รถไฟฟาขนสงมวลชนไมผาน แต กฟน. มีแผนการกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดินไวแลว
๓) พื้นที่ที่ยังไมมีการดําเนินการกอสรางใดๆ ซึ่งเปนปญหาที่จะตองมาพูดคุยกันระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความชัดเจนวาพื้นที่ไหนสามารถเขาดําเนินการได หรืออยูระหวางพิจารณา หรือรอดําเนินการ
ก็จะทําใหเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ จุลเจริญ)
รับเปนเจาภาพในการเรีย กหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของมาประชุมหารือรว มกัน โดยเฉพาะการพิจารณาพื้น ที่
สวนที่ ๓ เพื่อดําเนินการตอไป
ปดการประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

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

กองสารสนเทศดานบริหาร ฝายแผนกลยุทธ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห๎องประชุม 1 ศาลาวําการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
รายละเอียด
สรุปขําวสารสาคัญจากศูนย์ (นายวิ บูลย์ รั ตนาภรณ์ วงศ์ รองผู๎วํ าราชการจังหวัดปราจี นบุรี ชํว ยราชการ
แก๎ไขปัญหาความมั่นคงแบบ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
บูรณาการ (ศมบ.)
การประชุมระหวํางวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผํานมา มี
ประเด็นขําวสารที่สาคัญ ดังนี้
๑. สถานการณ์ภายในประเทศ
๑.๑ ผลสารวจเกี่ยวกับความยากจนที่มีผลตํอการเข๎าถึงการศึกษาของเด็กไทย
องค์การยูนิ เซฟประเทศไทย เปิดเผยผลส ารวจพบวําความยากจนเป็น
ปัญหาหลักที่ทาให๎เด็กไทยไมํสามารถเข๎าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพบวําเด็กวัย
๖ ปี ในครัวเรือนที่ยากจนมากได๎เรียนในชั้น ป.๑ เพียงร๎อยละ ๖๖.๙ ซึ่งน๎อยกวํา
ครัวเรือนที่ร่ารวยมากซึ่งได๎เรียนถึงร๎อยละ ๘๐.๓ นอกจากนี้ยังพบวํา ๑ ใน ๕ ของ
เด็ กในครั วเรื อนที่ ย ากจนและยากจนที่ สุ ดไมํ ได๎ เรี ยนตํ อในระดั บมั ธ ยมศึ กษา
ในขณะที่ครัวเรือนที่ร่ารวยที่สุดมีเด็กไมํได๎เรียน ในชั้นมัธยมศึกษาเพียง ๑ ใน ๒๐
จึงมองวําไทยจะไมํสามารถบรรลุเปูาหมายที่ต๎องการให๎เด็กทุกคนต๎องจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานภายในปี ๒๕๗๓ ได๎ หากความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและความเหลื่อมล้า
อันเกิดจากฐานะครอบครัวยังไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางเหมาะสม
๑.๒ ประกาศกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขออนุญาตทางานของคนตํางด๎าวชั่วคราว
กระทรวงแรงงานได๎ ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาตทางานและการอนุญาตให๎ทางาน ตามพระราชกาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนตํางด๎าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการออกโดยอาศัยอานาจ
ตามค าสั่ ง หั ว หน๎ าคณะรั กษาความสงบแหํ ง ชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เพื่ อ อ านวย
ความสะดวกและแก๎ ไขปั ญหาชั่ วคราว มี เนื้ อหาสาระโดยสรุ ป คื อ ให๎ แรงงาน
ตํ างด๎ าวที่ ท างานผิ ดประเภทสามารถเปลี่ ยนนายจ๎ างได๎ ทั นที ลู กจ๎ างที่ พิ สู จน์
สัญชาติแล๎ว แตํยังไมํได๎ขออนุญาตทางานให๎ นายจ๎างพาไปขอใบอนุญาตทางาน
และลู ก จ๎ า งที่ ไ มํ มี ใ บอนุ ญ าตท างานให๎ น ายจ๎ า งยื่ น ค าขอจ๎ า งได๎ ตั้ ง แตํ วั นที่
๒๔ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม 25๖๐
๒. ด๎านการตํางประเทศ
๒.๑ รายงานสถานการณ์การค๎ามนุษย์ประจาปี ๒๕๖๐ (TIP Report 2017)
สหรั ฐฯ ได๎เผยแพรํรายงานสถานการณ์การค๎ ามนุษย์ประจาปี ๒๕๖๐
(TIP Report 2017) ซึ่งประเทศไทยยังคงถูกจัดสถานะให๎อยูํใน Tier 2 Watch
List เป็นปีที่ ๒ ตํอเนื่องจากปีที่แล๎ว โดยในรายงานระบุวําประเทศไทยยังมีจุดด๎อย
ในการแก๎ ไ ขปั ญ หาการค๎ า มนุ ษ ย์ เชํ น ไมํ ไ ด๎ แ สดงให๎ เ ห็ น ถึ ง ความจริ ง จั ง ใน
การลงโทษเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับการค๎ามนุษย์ และการสอบสวนเพื่อดาเนินคดี
สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
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กับผู๎กระทาผิดยังมีน๎อย เมื่อเทียบกับขนาดของปัญหาหรือจานวนการกระทาผิด
อยํางไรก็ตาม รายงานดังกลําวระบุในทางบวกวํา รัฐบาลไทยให๎ความสาคัญกับการ
แก๎ ไขปั ญหาการค๎ ามนุ ษย์ ในหลาย ๆ ด๎ าน อาทิ การจั ดตั้ งที มสหวิ ชาชี พเพื่ อ
ชํ วยเหลื อและคั ดแยกเหยื่ อจากการค๎ ามนุ ษย์ มี การฝึ กอบรมให๎ กั บเจ๎ าหน๎ าที่
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์อยํางมากมาย เป็นต๎น
ทั้งนี้กระทรวงแรงงานยืนยันวําได๎มีความพยายามในการแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย์
ด๎านแรงงานมาอยํางตํอเนื่อง ทั้งการจัดตั้งชุดปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
การค๎ า มนุ ษ ย์ ด๎ า นแรงงาน บู ร ณาการรํ ว มกั บ หนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งลงพื้ น ที่
ตรวจสอบแรงงานอยํางเข๎มงวด รวมถึงได๎สั่งการเน๎นย้าให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติหน๎าที่
ด๎วยความสุจริต
๒.๒ การหารื อ เตรี ย มการเยื อ นประเทศสหรั ฐ ฯ อยํ า งเป็ น ทางการของ
นายกรัฐมนตรี
กรณีที่มีกระแสขําววําประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ยกเลิกคาเชิญนายกรัฐมนตรี
ในการเดินทางเยือนสหรัฐ ฯ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศยืนยันวํา
ไมํเป็นความจริงแตํอยํางใด ปัจจุบันอยูํระหวํางการเตรียมความพร๎อม โดยเมื่อวันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปลัดกระทรวงการตํางประเทศได๎นาคณะผู๎แทนอาวุโสของ
ไทยเข๎ารํวมหารือยุทธศาสตร์ไทย – สหรัฐ ฯ ครั้งที่ ๖ กับกระทรวงการตํางประเทศ
ของสหรัฐ ฯ ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีนางซูซาน ธอร์นตัน รักษาการผู๎ชํวยรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการตํางประเทศสหรัฐฯ เป็นประธานรํวม มีการหารือเตรียมการเยือน
สหรัฐ ฯ ของนายกรัฐมนตรีตามคาเชิญของประธานาธิบดี สหรัฐ ฯ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ในชํวงเวลาที่ทั้งสองฝุายสะดวก นอกจากนี้ยังได๎รํวมหารือในประเด็นอื่นอีก เชํน
ข๎อหํวงกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ และ
เสถียรภาพในทะเลจีนใต๎ เป็นต๎น
ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. ผลสารวจเกี่ยวกับความยากจนที่มีผลตํอการเข๎าถึงการศึกษาของเด็กไทย
ผู๎วําราชการจังหวัดทางานรํวมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ฝากให๎สารวจข๎อมูลและหาแนวทางชํวยเหลือเด็กที่ยากจนและไมํมี
ความพร๎อมได๎มีโอกาสเข๎าถึงระบบการศึกษา โดยมีโครงการที่เข๎าไปชํวยเหลือ เชํน
โครงการอาหารกลางวัน ฯ เป็นต๎น ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของกรมการ
พัฒนาชุมชนสามารถนามาชํวยเหลือด๎านการศึกษาได๎หรือไมํ
๒. ประกาศกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตทางานของคนตํางด๎าวชั่วคราว
การพิ สู จน์ สั ญชาติ แรงงานตํ างด๎ าว ให๎ ประสานกั บกระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงการตํางประเทศ เพื่อพิจารณาวําสามารถดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ และ
จัดทาหนังสือเดินทาง (Passport) ได๎ทันตามกาหนดระยะเวลา ๖ เดือนหรือไมํ
และกระทรวงแรงงานมีแนวทางในการแก๎ไขปัญหาอยํางไร
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ความคืบหน๎าการเตรียมการ
จัดงานพระราชพิธถี วาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

รายละเอียด
๓. รายงานสถานการณ์การค๎ามนุษย์ประจาปี 2560 (TIP Report 2017)
การแก๎ปัญหาการค๎ามนุษย์รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง นอกเหนือจากเรื่อง
แรงงานตํางด๎าวแล๎ว ให๎พิจารณาในมิติอื่นๆ ในบทบาทการปราบปราม ซึ่งเกี่ยวข๎อง
หลายฝุาย ได๎แกํ ฝุายความมั่นคง ทหาร ตารวจ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ ขอชมเชยการปฏิบัติงานของกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดปฏิบัติการ
เฉพาะกิจกรมการปกครอง โดยให๎ความสาคัญกับการแก๎ไขปัญหายาเสพติดและ
การค๎ามนุษย์ รวมทั้งซักซ๎อมจังหวัดดาเนินการเชํนเดียวกับสํวนกลาง

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ผู๎ชํวยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
1. ความคืบหน๎าการกํอสร๎างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร๎างประกอบพระเมรุมาศ และ
บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ
การประชุ มคณะกรรมการฝุ ายจั ดสร๎ างพระเมรุ มาศสิ่ งปลู กสร๎ างประกอบ
พระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ฯ ได๎ประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2560 โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธาน โดยที่
ประชุมมีมติรับทราบเกี่ยวกับการกํอสร๎างสิ่งปลูกสร๎างประกอบพระเมรุมาศและ
บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ฯ ดังนี้
1.1 พระเมรุมาศและอาคารประกอบ
1) พระเมรุมาศและอาคารประกอบความคืบหน๎าการกํอสร๎างภาพรวม
ร๎อยละ 53.9
2) พระที่นั่งทรงธรรมความคืบหน๎าการกํอสร๎างภาพรวม ร๎อยละ 70.3
3) ศาลาลูกขุนความคืบหน๎าการกํอสร๎างภาพรวมมากกวําร๎อยละ 60
4) ทับเกษตรและทิมความคืบหน๎าการกํอสร๎างภาพรวมมากกวําร๎อยละ 50
5) อาคารประกอบภายนอกมณฑลพิธี ประกอบด๎วย เกยลาบริเวณ
กาแพงแก๎วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พลับพลายกหน๎าวัดเชตุพนวิมลมังคลาราม
งานภูมิสถาปัตยกรรม มีความคืบหน๎าการกํอสร๎าง ร๎อยละ 12
1.2 งานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาศ
1) ประติ ม ากรรม เทวดานั่ ง อั ญ เชิ ญ พุํ ม และบั ง แทรก เทวดายื น
อัญเชิญฉัตร มหาเทพ สัตว์ประจาทิศ คชสีห์-ราชสีห์ ประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยง
2) จิตรกรรมฉากบังเพลิง บางงานมีความคืบหน๎าสมบูรณ์แล๎ว
1.3 งานประณีตศิลป์ ประกอบด๎วย การจัดสร๎างพระโกศจันทน์ การจัดสร๎าง
พระโกศพระบรมอัฐิ
1.4 การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ประกอบด๎วย พระมหาพิชัย
ราชรถ ราชรถน๎อย พระที่นั่งราเชนทรยาน ราชรถปืนใหญํ มีความคืบหน๎ามาก
2. สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม๎จันทน์และซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ในสํวนภูมิภาค
2.1 สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม๎จันทน์
2.1.1 สถานที่ จั ดพิ ธี ถวายดอกไม๎ จั นทน์ สามารถรองรั บประชาชนที่
เดินทางมารํวมพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ ดังนี้
1) วัด จานวน 703 แหํง
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2) สถานที่อื่นจานวน 175 แหํง เชํน ศาลากลางจังหวัดจานวน
18 แหํง ที่วําการอาเภอจานวน 82 แหํง โรงเรียนจานวน 14 แหํง และสถานที่
สาคัญจานวน 61 แหํง เป็นต๎น
2.1.2 จั งหวัดเลื อกซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ 2 แบบ คือ แบบซุ๎มขนาด
กลางและแบบซุ๎มขนาดเล็ก ดังนี้
1) ซุ๎มขนาดกลางจานวน 678 แหํง (จังหวัดจานวน 70 แหํง
และอาเภอจานวน 608 แหํง)
2) ซุ๎มขนาดเล็กจานวน 200 แหํง (จังหวัดจานวน 6 แหํง และ
อาเภอจานวน 194 แหํง)
ทั้ งนี้ สั ปดาห์ ถั ดไปจะมี การประชุ มวี ดิ ทั ศน์ ทางไกล (Video
Conference System : VCS) เพื่อแจ๎งกรอบเวลาดาเนินงาน (Timeline) ใน
การกํอสร๎างซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ให๎สํวนภูมิภาครับทราบ
2.1.3 การประมาณการรองรับผู๎เข๎ารํวมพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ ณ สถานที่
จัดพิธีถวายดอกไม๎จั นทน์ในสํ วนภูมิภาค สามารถแยกรายละเอียดตามขนาดที่
สามารถรองรับประชาชนได๎จานวน 6 ขนาด ดังนี้
1) ประชาชนต่ากวํา 10,000 คน จานวน 549 แหํง
2) ประชาชน 10,001-20,000 คน จานวน 164 แหํง
3) ประชาชน 20,001-30,000 คน จานวน 62 แหํง
4) ประชาชน 30,001-40,000 คน จานวน 28 แหํง
5) ประชาชน 40,001-50,000 คน จานวน 42 แหํง
6) ประชาชน 50,001 ขึ้นไป จานวน 33 แหํง
รวมทั้งหมดจานวน 878 แหํง ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได๎ประมาณ
13,046,116 คน
๒.๒ การออกแบบซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ขนาดกลาง
กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง)
กรมโยธาธิการและผังเมืองได๎ประสานงานและหารือกรมศิลปากร ซึ่งมี
ข๎อสรุปรํวมกันในการจัดทารายละเอียดการกํอสร๎างซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ขนาดกลาง
ในสํวนภูมิภาคทั้งหมด เพื่อให๎การดาเนินการกํอสร๎างเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และไมํกํอให๎เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ประกอบด๎วย
1. ตัวซุ๎มขนาดกลางมีความสูง ๗.๗๕ เมตร และความกว๎าง ๔.๕๐ เมตร
ด๎านหลังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์หนา ๕๐ ซม.
๒. การติดตั้งเครื่องทองน๎อยมีความสูง ๗๐ เซนติเมตร และยาว ๔.๕๐ เมตร
๓. การกํอสร๎างแบํงพื้นที่กํอสร๎างเป็น ๒ สํวน ประกอบด๎วย ๑) พื้นที่
ทั่วไปที่มีพื้นคอนกรีต ๒) พื้นที่ไมํมีพื้นคอนกรีต ซึ่งจะมีการถมดินบนฐานเป็นแบบ
โครงสร๎างฐานราก (Footing) ตัวฐานกว๎าง ๓ เมตร และยาว ๕ เมตร
4. โครงสร๎างแทํนฐานซุ๎มทาจากโครงเหล็กกลํองกรุไม๎อัดทั้งหมดและยึด
อยูํบนพื้นคอนกรีตเพื่อความแข็งแรง
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5. ลั กษณะของฉากเป็นไม๎อัดกันน้า และประดับฉากพื้นหลั งกรุไวนิล
สีกรมทํา รวมถึงติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ขนาด ๑.๕ เมตร x ๒ เมตร
6. โครงสร๎างตัวฐานเป็นแทํนไม๎อัดทาสีขาว และกรอบงานวิจิตรศิลป์เป็น
ไม๎อัด ฉลุตามรูปแบบของกรมศิลปากร
โดยการกํอสร๎างซุ๎มขนาดกลางทั้งหมดในสํวนภูมิภาค กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ได๎ประมาณการราคาในการกํอสร๎างตัวซุ๎มทั้งหมด รวมถึงการกํอสร๎างฐาน
รากเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 361,000 บาทตํอซุม๎
3. การประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์และการสนับสนุนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
กรุงเทพมหานคร (นางลักษณา โรจน์ธารง ผู๎ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร)
3.๑ การจั ด ท าดอกไม๎ จั น ทน์ เปู า หมายในการจั ด ท าทั้ ง หมดจ านวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ ดอก ซึ่งมีผู๎ประสงค์จัดทาดอกไม๎จันทน์มอบให๎อีกจานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐
ดอก (กาหนดสาหรับซุ๎มขนาดใหญํ จานวน ๑๖ ซุ๎ม ซุ๎มละ ๕๐,๐๐๐ ดอก ยกเว๎น
ลานเซ็นทรัลเวิล์ด จานวน ๒๐๐,๐๐๐ ดอก ซุ๎มขนาดกลาง จานวน ๒๓ ซุ๎ม ซุ๎มละ
๓๐,๐๐๐ ดอก สาหรับวัดตําง ๆ จานวน ๕0 เขต วัดละ ๒๐,๐๐๐ ดอก) ขณะนี้
ยอดดอกไม๎ จั น ทน์ ที่ ร วบรวมได๎ จ านวน ๔,๒๘๓,๘๘๕ ดอก โดยแยกเป็ น
ดอกไม๎จันทน์ที่กรุงเทพมหานครได๎จัดทาประมาณ 1,742,372 ดอก และที่ได๎รับ
สนับสนุน จานวน ๒,๕๔๑,๕๑๓ ดอก
3.๒ การสนับสนุนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
๑) การปรับปรุงถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวังตั้งแตํถนนราชดาเนินใน
ถึงถนนหน๎าพระลาน ถนนสนามไชย ถนนท๎ายวัง ถนนมหาราช กาหนดดาเนินการ
ตั้งแตํวันที่ ๑ สิงหาคม - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให๎ เสร็จกํอนเริ่มซักซ๎อมริ้ว
ขบวนอัญเชิญพระบรมศพ ฯ คือ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒) การติดตั้งกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยรอบพระบรมมหาราชวัง
จานวน ๕๔ ตัว ติดตั้งเพิ่มจานวน ๔๔ ตัว ดาเนินการแล๎วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้นจานวน ๙๘ ตัว โดยรอบท๎องสนามหลวงและแนวถนนราชดาเนิน
ถนนราชดาเนินกลาง ถนนราชดาเนินนอก แตํเดิมมีจานวน ๒๖๔ ตัว กรมทหาร
ปืนใหญํรักษาพระองค์ขอให๎ติดตั้งเพิ่ม จานวน ๘๕ ตัว แบํงเป็นถนนราชดาเนินใน/
ราชดาเนิ นกลาง จ านวน ๔๗ ตัว และถนนราชดาเนินนอก อีกจานวน ๓๘ ตัว
จะดาเนินการติดตั้งให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ สํวนการดาเนินการติดตั้ง
เพิ่มเติม เพื่อจะรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ โดยได๎สารวจและ
มี ก ารติ ดตั้ ง เพิ่ มเติ ม อี กจ านวน ๒๓๓ ตั ว ขณะนี้ ล งนามสั ญ ญาแล๎ ว และจะ
ดาเนินการติดตั้งให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
๓) ภารกิจตัดแตํงกิ่งไม๎ตามเส๎ นทางริ้วขบวน เพื่อไมํให๎ ล้ าออกมานอก
แนวฟุตบาทและจะตัดแตํงให๎สูงอยํางน๎อย ๘ เมตร ทั้งที่ถนนมหาราช ถนนท๎ายวัง
ถนนสนามไชย
๔) การตกแตํงพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังและเส๎ นทางริ้วขบวน
ตั้งแตํถนนราชดาเนินใน ถนนหน๎าพระลาน สนามหญ๎ารอบพระบรมมหาราชวัง
และเส๎นทางริ้วขบวน ฯ ดาเนินการแล๎วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
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๕) การสนับสนุนรถสุขาและถังขยะ การจัดเก็บขยะในชํวงซักซ๎อมริ้วขบวน
จะมีรถสุขาและถังขยะมาบริการ
๖) การตรวจพื้นที่และจับสุนัขจรจัด บริเวณพื้นที่ และเส๎นทางริ้วขบวน
๗) การกวดขันหาบเรํแผงลอยและคนเรํรอนในพื้นที่
3.๓ จุดบริการอาหารน้าดื่มและจุดประกอบอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑) บริเวณโดยรอบสนามหลวงและในพื้นที่ ทั้ง ๕๐ เขต ซุ๎มขนาดใหญํ
จานวน ๑๖ ซุ๎ม จะมีบริการอาหารครบทุกซุ๎ม
๒) บริเวณซุ๎มขนาดกลางตามแนวถนนสมเด็จพระปิ่นเกล๎า ถนนราชดาเนิน
กลาง ถนนราชดาเนินนอก ถนนหลานหลวง ในพื้นที่ชั้นในจะมีจุดบริการอาหาร
ครบทุกจุด รวมทั้งวัดจานวน ๖๐ วัด ใน ๕๐ เขต จะมีโรงทานที่ผู๎มีจิตศรัทธามา
ให๎บริการประชาชนครบทุกที่
๓) สถานที่ประกอบอาหารขนาดใหญํ ซึ่งเป็นจุดที่ปรุงอาหารสดสํงให๎ตาม
ซุ๎มตําง ๆ ที่กาหนดไว๎จานวน ๗ แหํง คือ ๑) บริเวณใต๎สะพานพระรามแปด ๒) วัด
ราษฏร์บูรณะ ๓) เชิงสะพานพระพุทธยอดฟูา ๔) เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล๎าทั้ง
ฝั่งขาเข๎าและฝั่งขาออก ๕) โรงเรียนวัดราชนัดดาหลั งลานพลับพลามหาเจษฎา
บดินทร์ ๖) บริเวณตรอกสาเกหลังธนาคารออมสินสาขาราชดาเนิน และ ๗) บริเวณ
ลานคนเมือง หน๎าศาลาวําการกรุงเทพมหานคร
๔) รายชื่อองค์กรที่แจ๎งความประสงค์จะมาบริการทาอาหารให๎มีทั้งหมด
จานวน ๑๙ องค์กร ดังนี้ ๑) มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กชาวไทย
ภู เ ขาก าพร๎ า ๓) มู ล นิ ธิ รํ ว มกตั ญ ญู ๔) สายธารน้ าใจ ๕) หลวงพํ อ เอกรั ต น์
๖) ครัวสิริกร ๗) วัดถ้าจุนโท ๘) วัดสังฆทาน ๙) มูลนิธิปุอเต็กตึ้ง ๑๐) โรงทาน
ศรัทธาธรรม ๑๑) กองทัพธรรม ๑๒) หลวงปูุพุทธะอิสระ ๑๓) สมาคมชาวปักษ์ใต๎
๑๔) มูลนิธิหลวงปูุมั่นฯ ๑๕) กลุํมอาสาดุสิต ๑๖) น้าดื่มเนสเลํ ๑๗) มูลนิธิฮารา
นามซิงค์ ฯ ๑๘) น้าดื่มตราสิงห์ ๑๙) น้าดื่มตราช๎าง
๔. ความคืบหน๎าการจัดทาดอกไม๎จันทน์ในสํวนภูมิภาค
กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
๔.1 ความคืบหน๎าการจัดทาดอกไม๎ จันทน์ในสํวนภูมิภาค หนํวยดาเนินการ
ที่ได๎รับมอบหมายหลัก ประกอบด๎วย กรมการปกครอง กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎ องถิ่ น กรมการพั ฒนาชุ มชน หนํ วยงานสนั บสนุ น ได๎ แกํ สถาบั นการศึ กษา
โรงพยาบาล บริษัทเอกชนตําง ๆ โดยมีจานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 1,030,281 คน
ผลการดาเนินการ (ข๎อมูล ณ 14 กรกฎาคม 2560) ดังนี้
4.1.1 ดอกไม๎จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัด/อ าเภอ เปูาหมาย
878 ชํอ กาหนดให๎จังหวัดดาเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560
เพื่อกรมการพัฒนาชุมชนจัดสํงให๎กรุงเทพมหานคร ภายใน 15 กันยายน 2560
- ผลการดาเนินการเดือนมิถุนายน 2560 แล๎วเสร็จ 212 ชํอ
คิดเป็น ร๎อยละ 24.14
- ผลการดาเนินการเดือนกรกฎาคม 2560 แล๎วเสร็จ 164 ชํอ
คิดเป็น ร๎อยละ 18.68
รวมทั้งสิ้น 376 ชํอ คิดเป็น ร๎อยละ 42.82
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๔.1.2 ดอกไม๎จันทน์สาหรับประชาชนทั่วไป กาหนดเปูาหมายร๎อยละ 50
ของจานวนประชากร (36,801,241 ดอก) ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในวันที่
20 กันยายน 2560 ผลการดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 19,416,944 ดอก คิดเป็น
ร๎อยละ 52.76
- เดือนพฤษภาคม 2560 ดาเนินการแล๎วเสร็จ 2,702,610 ดอก
คิดเป็น ร๎อยละ 7.35
- เดือนมิถุนายน 2560 ดาเนินการแล๎วเสร็จ 8,990,175 ดอก
คิดเป็น ร๎อยละ 24.43
- เดือนกรกฎาคม 2560 ดาเนินการแล๎วเสร็จ 7,724,159 ดอก
คิดเป็น ร๎อยละ 20.99
4.2 ข๎อจากัดและการแก๎ไข
๔.2.1 ขาดทักษะการประดิษฐ์ดอกไม๎จันทน์ โดยมีแนวทางการแก๎ไข ดังนี้
1) คัดเลื อกครู ต๎นแบบเข๎ ารับการฝึ กสอน ณ ส านักพระราชวั ง
184 คน
2) ครูต๎นแบบถํายทอดให๎วิทยากรจังหวัด 3,335 คน
3) วิทยากรจังหวัดถํายทอดให๎ประชาชน จิตอาสา 12 ล๎านคน
๔.2.2 วัสดุในการจัดทาราคาแพงและขาดตลาด ระหวํางเดือนพฤษภาคม
– กลางเดื อนมิ ถุ น ายน 2560 โดยมี แนวทางการแก๎ ไข คื อ หาวั ส ดุ ทดแทน
การขาดแคลนกระดาษอัดกลีบ จังหวัดได๎จัดหาวัสดุทดแทน เชํน กระดาษเอ 4 สี
ขาว/สี เหลื อง/สี ครี ม กระดาษสา เปลื อกข๎าวโพด ใบยาง การขาดแคลนหนวด
จันทน์ จังหวัดได๎จัดหาวัสดุทดแทน เชํน ใบลาน ไม๎ไผํ ไม๎ลังพาเลท เป็นต๎น
ทั้งนี้ บางจังหวัดสามารถผลิตวัสดุทดแทน และสามารถจัดสํงไปสนับสนุน
หรือจาหนํายให๎แกํจังหวัดข๎างเคียง
๔.๓ จังหวัดที่มีการจัดทาดอกไม๎จันทน์สาหรับประชาชนสูงสุด 5 ลาดับ ได๎แกํ
1) จังหวัดนครราชสีมา ดาเนินการแล๎วเสร็จ 1,542,957 ดอก
2) จังหวัดขอนแกํน
ดาเนินการแล๎วเสร็จ 1,403,871 ดอก
3) จังหวัดอุบลราชธานี ดาเนินการแล๎วเสร็จ 1,003,515 ดอก
4) จังหวัดกาฬสินธุ์
ดาเนินการแล๎วเสร็จ 709,191 ดอก
5) จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินการแล๎วเสร็จ 628,700 ดอก
5. การเตรียมพร๎อมระบบไฟฟูางานพระราชพิธี
การไฟฟูานครหลวง (นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผูว๎ าํ การการไฟฟูานครหลวง)
กาหนดแผนการดาเนินการ ดังนี้
1. ติดตั้งเครื่องวัดขนาด 400 แอมป์ จานวน 4 เครื่องวัด ณ ท๎องสนามหลวง
กาหนดระยะเวลาต๎นเดื อนกันยายน 2560 (ทั้ งนี้ หากกรมศิ ลปากรสามารถ
ดาเนินการระบบไฟฟูาภายในได๎เร็ว การไฟฟูานครหลวงสามารถดาเนินการได๎เร็ว
กํอนกาหนดระยะเวลา)
2. ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟูาและทดสอบระบบไฟฟูาทั้งระบบ กาหนดระยะเวลา
ระหวํางเดือนกันยายน – กลางเดือนตุลาคม 2560
3. ประสานหนํ วยงานสื่อสารเพื่อจัดระเบียบสายสื่ อสาร กาหนดระยะเวลา
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หน๎า 7

ประเด็น

รายละเอียด
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 โดยมีผลดาเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร
ตามเส๎นทางอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ดังนี้
๑) เส๎นทางดาเนินการแล๎วเสร็จ ได๎แกํ ถนนราชินี ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร
ถนนอัษฎางค์ ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร ถนนราชบพิธ ระยะทาง 0.3 กิโลเมตร
2) เส๎นทางอยูํระหวํางดาเนินการ ได๎แกํ ถนนพระสุเมรุ ซึ่งเป็นเส๎นทาง
เพิ่มเติม ระยะทาง 1 กิโลเมตร จุดเริ่มดาเนินการ ถนนราชดาเนินกลางถึงถนน
บวรนิเวศน์ คาดวําสามารถดาเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
ข๎อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
1. การมีสํวนรํวมของประชาชนในพื้นที่เพื่อเกิดกระแสความรํวมมือในจังหวัด
2. การปรับปรงทางกายภาพ ภูมิทัศน์ เส๎ นทางสั ญจร และสถานที่ตั้งซุ๎มถวาย
ดอกไม๎จันทน์
2.1 แจ๎งจังหวัดเริ่ มดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่จัดซุ๎ม
ถวายดอกไม๎จันทน์ ควรกาหนดระยะเวลาดาเนินการ (Timeline) การปลูกและ
ตั ด แตํ ง ต๎ น ไม๎ การขุ ด บํ อ ดั ก น้ าเพื่ อ ปู อ งกั น น้ าทํ ว มขั ง เนื่ อ งจากอาจต๎ อ งใช๎
ระยะเวลาดาเนินการ
2.2 แจ๎ งจั งหวั ด เตรียมดาเนิ นการเส๎ นทางสั ญจรส าหรับประชาชนที่จะเข๎ า
รํวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ฯ หากฝนตกตํอเนื่องถึงปลายเดือนตุลาคม
จังหวัดควรคานึ งถึงความสะดวกในการสั ญจรของประชาชน โดยเฉพาะจังหวัด
ภาคใต๎
2.3 ซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ เต็นท์ และสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับประชาชน
ทีม่ ารํวมพิธี ฯ
2.3.1 แบบซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ (สาหรับตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
มอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ประสานกรุงเทพมหานคร และกรมศิลปากรอยําง
เป็นทางการเกี่ยวกับแบบฐานรากซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ เพื่อความเหมาะสมกับ
พื้นที่ติดตั้งซุ๎ม ให๎มีความแข็งแรง และประหยัด
2.3.2 แจ๎งจังหวัดเตรียมการเรื่องเต็นท์ การยึดโยง และสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับประชาชนที่มารํวมพิธี ฯ
๔. ความคืบหน๎าการจัดทาดอกไม๎จันทน์สาหรับประชาชน
แจ๎งแนวทางปฏิบัติให๎จังหวัด โดยให๎บรรจุดอกไม๎จันทน์ในกลํอง มีปูายกากับ
และสภาพบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร๎อย
5. การจัดระเบียบสายสื่อสาร การเตรียมพร๎อมระบบไฟฟูาโดยรอบมณฑลพิธีท๎อง
สนามหลวง
5.๑ บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีท๎องสนามหลวง กาชับการดาเนินการจัดระเบียบ
สายสื่อสารซึ่งพาดผํานเสาเขียวของกรุงเทพมหานคร และให๎ระมัดระวังการใช๎จําย
งบประมาณให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางการใช๎จํายงบประมาณด๎วย
5.2 ให๎การไฟฟูานครหลวง ประสานกรุงเทพมหานคร และกรมศิลปากรในการ
นาสายไฟฟูาลงดินบริเวณถนนภายในมณฑลพิธีท๎องสนามหลวง
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กก.สป.
กก.สป./ยผ.
ทุกจังหวัด

กก.สป./ยผ./
กทม./
ทุกจังหวัด

กทม./พช.
กฟน./กทม.
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หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

6. กาชับให๎ดูแลรักษาความสะอาดถนนโดยรอบมณฑลพิธี และเส๎นทางที่ขบวน
พระบรมราชอิสริยยศเสด็จ ฯ ผําน ให๎ตรวจสอบสภาพพื้น ผิว ความแข็งแรงของ
ถนน และการตีเส๎นถนน
7. กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให๎บูรณาการกับสานักงานตารวจแหํงชาติดูแล
รักษาความปลอดภัย และควรให๎มีการซักซ๎อมแนวทางการประสานงานการเฝูา
ระวัง การตอบสนองตํอเหตุ การณ์ โดยให๎นาประเด็นดังกลํ าวมาหารือแนวทาง
การปฏิบัติรํวมกัน
8. การดูแลสุนัขและสัตว์เลี้ยง วางแผนการเฝูาระวังพื้นที่มณฑลพิธี และพื้นที่โดยรอบ
เส๎นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสด็จ ฯ ผําน ประสานหนํวยงานราชการ และ
เอกชนเจ๎าของพื้นที่ใกล๎เคียงให๎รับทราบ รวมทั้งให๎มีทีมตอบสนองตํอเหตุการณ์
ซักซ๎อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให๎เกิดความเรียบร๎อย
9. ให๎รายงานการเตรียมความพร๎อมการจัดงานพระราชพิธี ฯ ในสํวนภูมิภาคผําน
สื่อชํองทางตําง ๆ เพื่อให๎เห็นถึงความรํวมมือรํวมใจของประชาชน
10. การอานวยความสะดวกสาหรับประชาชนที่เข๎ารํวมพิธี ฯ ในกรุงเทพมหานคร
10.1 สารวจความเพียงพอของรถสุขาสาหรับการให๎บริการประชาชนที่มาเข๎า
รํวมพิธีในจุดตําง ๆ
10.2 ให๎บริ การอาหาร น้าดื่ม อยํางเพียงพอ เหมาะสม และแจ๎งให๎ ภูมิภาค
ดาเนินการในลักษณะเดียวกัน

กทม.
กทม.

กทม.

กก.สป./
สน.สป.
กทม./
กก.สป./
ทุกจังหวัด

ข๎อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
1. ขนาดของซุ๎ มถวายดอกไม๎ จั นทน์ ของจั งหวั ดจะเป็ นซุ๎ มขนาดกลางทั้ งหมด
สาหรับจังหวัดใหญํที่มีความพร๎อมและมีศักยภาพ สามารถจัดสร๎างซุ๎มขนาดใหญํได๎
2. มอบสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควบคุมการกํอสร๎างให๎เป็นไปตาม
แบบซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ของกรมศิลปากร
การจัดระเบียบสายสื่อสาร
และสายไฟฟูาลงใต๎ดิน

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
ศึกษาความคุ๎มคําและความเป็นไปได๎ของการจัดระเบียบสายสื่ อสารลงใต๎ดิน
และสายไฟฟูาใต๎ดินของกรุงเทพมหานคร หรือการแบํงพื้นที่ดาเนินการรํวมกับ
สานักงาน กสทช. กระทรวงคมนาคม บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (CAT)
ข๎อสังเกตของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
1. ให๎การไฟฟูานครหลวง และกรุงเทพมหานครแยกพื้นที่ดาเนินการเป็น ๓ พื้นที่
คือ (1) พื้นที่ที่มีรถไฟฟูาผําน และมีทํอสาหรับนาสายสื่อสารลงใต๎ดิน แตํขาดการ
ประสานการด าเนิ น การของหนํ ว ยงาน (2) พื้ น ที่ ที่ อ ยูํ ใ นแผนงานโครงการ
ดาเนินการสายไฟฟูาใต๎ดินของการไฟฟูานครหลวง (3) พื้นที่ที่ไมํอยูํในเงื่อนไข และ
แผนด าเนิ นการ เพื่ อสามารถด าเนิ นการวํ าพื้ นที่ ใดสามารถด าเนิ นการได๎ อยูํ
ระหวํางดาเนินการ หรือรอดาเนินการเพิ่มเติม
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กก.สป./
ยผ./
ทุกจังหวัด

กฟน./กทม.

กฟน./กทม.
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การเตรียมการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ๎าอยูหํ วั เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม
2560

รายละเอียด
2. มอบ รอง ปมท. (ถ) (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เป็นผู๎ประสานงาน หารือแนวทาง
การดาเนินการรํวมกับสานักงาน กสทช. และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

รอง ปมท. (ถ)

ผูช๎ วํ ยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
การจัดกิจกรรมระหวํางวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีกิจกรรม
สาคัญ คือ กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการจัดนิทรรศการ ดังนี้
1. แนวทางการจัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ระหวํางวันที่ 24 – 31
กรกฎาคม 2560
ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ก าหนดกรอบแนวทางการจั ด งาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยให๎จัดพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล
และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
กระทรวงมหาดไทยแจ๎ งให๎ จั ง หวั ดจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารกิ จกรรมบ าเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว เนื่ อ งในโอกาส
วั น เฉลิ มพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี ตั ว อยํ าง
กิจกรรม ได๎แกํ การพัฒนาแหลํงน้าหรือจัดเก็บผักตบชวา การปลํอยนก ปลํอยปลา
การไถํชีวิตโค/กระบือ การจัดหนํวยแพทย์พระราชทาน การดูแลผู๎ปุวยในพระบรม
ราชานุเคราะห์ การจัดกิจกรรมจังหวัด/อาเภอเคลื่อนที่ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
การรับบริจาคโลหิต การทาความสะอาดสถานที่สาธารณะ การปลูกต๎นไม๎ การจัด
กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลเพื่อชํวยเหลือโรงเรียน/ผู๎ปุวย ICU กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่
จังหวัดเห็นสมควร
แนวทางการดาเนินงานของจังหวัด
1) ด าเนิ นการชํ วงระหวํ างวั นที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560 เน๎ นการจั ด
กิจกรรมของจังหวัดในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยให๎ผู๎วําราชการจังหวัด หรือ
นายอาเภอเป็นประธานด๎วยตนเอง
2) กิ จกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ให๎ เป็นกิจกรรมที่ แสดงถึ งพลั ง
ความสามัคคีของทุกหมูํเหลํา โดยจัดจังหวัดละ 1 - 3 จุด สาหรับการจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ตามข๎อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม
2560 ให๎แยกเป็นคนละกิจกรรมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
3) กิจกรรมอื่น ๆ ที่ได๎รายงานมาแล๎ วให๎ดาเนินการตํอไปตามแผนที่จังหวัด
กาหนดไว๎
4) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผํานสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ให๎ประชาชนทุกหมูํ
เหลํามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของจังหวัด
5) เตรี ย มความพร๎ อ มในการรั บสิ่ ง ของพระราชทาน โดยต๎ อ งมี ร ะบบใน
การตรวจสอบและหลักฐานในการมอบสิ่งของพระราชทาน
สรุปกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ของ 76 จังหวัด รวม 1,142 กิจกรรม
มีผู๎เข๎ารํวม 1,316,550 คน
2. แนวทางการจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
2.1 การจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
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รายละเอียด
1) ดาเนินการจัดในห๎วงระยะเวลา ระหวํางวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม
2560 หรือตามที่จังหวัดเห็นสมควร
2) สถานที่จัดควรเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม โดยให๎พิจารณาจาก
สถานที่ราชการ สถานศึกษา อาคาร/ศูนย์ประชุมหรือ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ
สถานที่ของเอกชน เป็ นต๎น ทั้ งนี้ ให๎ คานึงถึงความสะดวกของผู๎ เข๎าชม และสิ่ ง
อานวยความสะดวกตําง ๆ เชํน ที่นั่งพักคอย ห๎องสุขา ที่จอดรถ สถานที่ทิ้งขยะ
เป็นต๎น
2.2 เนื้อหานิทรรศการ ควรประกอบด๎วย
1) พระราชประวั ติ สามารถหาข๎ อ มู ล ได๎ ที่ ส านั ก ราชเลขาธิ ก าร
www.ohm.go.th
2) พระราชกรณี ยกิ จ สามารถดู ตั วอยํ างข๎ อมู ลได๎ ที่ ส านั กงาน กปร.
www.rdpb.go.th เชํน การเสด็จพระราชดาเนินในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริในพื้นที่ พระมหากรุณาธิคุณที่มีตํอประชาชนในพื้นที่ เป็นต๎น
โดยนาเสนอในรูปแบบพระบรมฉายาลักษณ์ประกอบคาบรรยาย ที่ได๎รับ
การตรวจสอบความถูกต๎องแล๎ว
3) เชิญชวนให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดนิทรรศการ
4) ประชาสัมพันธ์แจ๎งกาหนดการจัดนิทรรศการให๎ทราบเป็นการลํวงหน๎า
อยํ างทั่ ว ถึ งทุ กกลุํ มเปู าหมาย โดยขอความรํ ว มมื อจากสื่ อมวลชนท๎ องถิ่ นใน
การดาเนินการ
3. การจัดพิธีการในสํวนภูมิภาค
3.1 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
- เวลา 07.00 น. รับชมถํายทอดสดพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา
ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แหํงประเทศไทย
- เวลา 18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ให๎ทุกจังหวัดจัดพิธีพร๎อมกับ
ในสํวนกลาง โดยมีผู๎วําราชการจังหวัดและเจ๎าอาวาสพิจารณาจัดสถานที่และนิมนต์
พระสงฆ์ตามความเหมาะสม
การแตํงกาย ข๎าราชการ สวมชุดปกติขาวไว๎ทุกข์ ประชาชน สุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี สวมชุดสีดาล๎วน
3.2 วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
- เวลา 07.00 น. พิธีทาบุญตักบาตร ให๎ทุกจังหวัดจัดพิธีพร๎อมกับใน
สํวนกลาง โดยผู๎วําราชการจังหวัดและเจ๎า อาวาสพิจารณาจัดสถานที่และนิมนต์
พระสงฆ์ตามความเหมาะสม
การแตํงกาย ข๎าราชการสวมเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ประชาชน
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อสีขาวนวลติดโบว์สีดากางเกงสีดา สุภาพสตรี สวมชุดผ๎าไทย
หรือชุดสุภาพสีขาวนวลติดโบว์ดา
- เวลา 08.00 น. พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ประกอบด๎วย
ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ -ฮินดู และซิกข์ หรือตามจานวนศาสนาที่มี
ในจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยมีผู๎วําราชการจังหวัด
เป็นประธาน
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รายละเอียด
การแตํงกาย ข๎าราชการ สวมเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ประชาชน
สุภาพบุรุษ สวมเสื้อสีขาวนวลติดโบว์สีดากางเกงสีดา สุภาพสตรี สวมชุดผ๎าไทย
หรือชุดสุภาพสีขาวนวลติดโบว์ดา
- เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ให๎ทุกจังหวัดจัดพิธี ฯ ณ ศาลากลางจังหวัด รวมทั้งสํงสมุดลงนามถวายพระพรชัย
มงคลให๎กรมราชเลขานุการในพระองค์ สานักพระราชวังโดยตรง
การแตํงกาย ข๎าราชการ สวมชุดปกติขาวไว๎ทุกข์ ประชาชน สุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรีสวมชุดสีดาล๎วน
- เวลา 13.00 น. การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให๎ทุกจังหวัดจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมีผู๎วําราชการจังหวัดเป็นประธาน
การแตํงกาย ข๎าราชการและประชาชน ให๎แตํงชุดเหมาะสมกับกิจกรรม
ที่จะดาเนินการ
4. งบประมาณในการดาเนินการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนงบประมาณให๎จังหวัดจัดทาโครงการ
เฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํ หั ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
4.1 กิ จ กรรมพิ ธี ทางศาสนาและกิ จกรรมเพื่ อสาธารณประโยชน์ จั ดสรร
งบประมาณแบํงตามขนาดจังหวัด ได๎แกํ จังหวัดขนาดเล็ก จังหวัดละ 240,000
บาท จังหวัดขนาดกลาง จังหวัดละ 290,000 บาท จังหวัดขนาดใหญํ จังหวัดละ
340,000 บาท
4.2 กิ จ กรรมการจั ดนิ ท รรศการ ฯ จั ด สรรงบประมาณทุ กจั งหวั ด ๆ ละ
70,000 บาท
ในการนี้ สมเด็จพระเจ๎าอยูํ ได๎โปรดเกล๎า ฯ พระราชทานเสื้อ 76 จังหวัด ๆ ละ
10,000 ตัว สาหรับประชาชนที่มารํวมกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทยจะแจ๎งการรับเสื้ อพระราชทานในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม
2560 ให๎จังหวัดทราบตํอไป
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ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามข๎อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เป็นชํวงเวลา ระหวํางวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2560 ดังนั้น ควรแยกกิจกรรม
เฉลิ มพระเกี ย รติ ฯ ให๎ ชั ดเจน เพื่ อไมํ ให๎ เกิ ดความสั บสนกั บ การจั ด กิ จกรรม
สาธารณประโยชน์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งประสานจังหวัดรับเสื้อ
พระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

สนผ.สป./
ทุกจังหวัด

การจัดระเบียบปูอมมหากาฬ กรุ งเทพมหานคร (นายวั ล ลภ สุ ว รรณดี ประธานที่ ปรึ กษาของผู๎ วําราชการ
กรุงเทพมหานคร)
การปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณปู อ มมหากาฬมี ความคื บ หน๎ า มาโดยตลอด
กรุ งเทพมหานครได๎ดาเนินการรื้อถอนบ๎าน และจัดทาเป็นสวนสาธารณะ ทั้งนี้
ก าหนดบ๎ านที่ ต๎ องมี การรื้ อถอนอี กทั้ งหมด 33 หลั ง เป็ นข๎ อพิ พาท 29 หลั ง
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ความคืบหน๎าโครงการเขื่อน
คลองลาดพร๎าว

รายละเอียด
สมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราชู ปถั มภ์ ได๎ เสนอขออนุ รั กษ์ บ๎ านจ านวน
28 หลัง ตํอมาได๎เสนอขออนุรักษ์เพียง 10 กวําหลั ง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครอยูํ
ระหวํางพิจารณาอีกครั้ง
สานักการโยธา กรุงเทพมหานคร (นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ รองผู๎อานวยการ
สานักการโยธา)
กรุงเทพมหานครได๎ดาเนินการรื้อถอนบ๎าน 4 หลัง ปัจจุบันคงเหลือบ๎านที่อยูํใน
ปูอมมหากาฬ 29 หลัง ทั้งนี้ ได๎มีการหารือกับผู๎แทนคณะกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุ งรั ตนโกสิ นทร์ และเมืองเกํา ผู๎ แทนสมาคมสถาปนิก สยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ฝุายความมั่นคง นักวิชาการอิสระ ผู๎แทนชุมชน เพื่อกาหนดแนวทาง
ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์บ๎านโบราณ ตามข๎อเสนอของสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยที่ประชุมมีความเห็นเสนอขออนุรักษ์ 18 หลัง ดังนี้
1) บ๎านไม๎โบราณเรือนไทยเดิม สมัยกํอนรัชกาลที่ 5 จานวน 2 หลัง
2) บ๎ านไม๎ โบราณอิทธิพลตะวันตก สมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7 จ านวน
13 หลัง
3) บ๎านครึ่งปูนครึ่งไม๎รํวมสมัยรัชกาลที่ 9 จานวน 3 หลัง
ทั้งนี้ คณะทางานอยูํระหวํางจัดทารายละเอียดเพื่อเสนอความเห็นขออนุรักษ์
บ๎าน 18 หลัง สาหรับบ๎าน จานวน 11 หลัง กรุงเทพมหานครจะเข๎าดาเนินการ
ปิ ดประกาศขอให๎ รื้ อ ย๎ ายทรั พย์ สิ นเพื่ อ จะเข๎ า ด าเนิ นการรื้ อ ถอนภายในวั น ที่
1 สิงหาคม 2560 นี้
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ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
1. การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได๎
กลํ าวถึงการจั ดระเบี ยบปูอมมหากาฬ และชื่นชมการดาเนิ นการ แตํอยากให๎ มี
การประชาสั มพั นธ์ สร๎างการรั บรู๎ และเปรียบเทียบให๎ เห็ นสภาพปัจจุบัน และ
หลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นแล๎ว
2. นาเสนอผลงาน และเผยแพรํผํานชํองทางตําง ๆ อยํางเหมาะสมเพื่อให๎ประชาชน
มีความเข๎าใจ เห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้น
3. ประสานงานการจั ดระเบียบปูอมมหากาฬให๎ ดาเนินการด๎วยความเรียบร๎อย
กาชับไมํให๎มีการใช๎ความรุนแรง
4. แนวทางการอนุรักษ์บ๎านเกํา ควรอนุรักษ์บ๎านไทยที่มีความสมบูรณ์ และจะต๎อง
มีลักษณะหรือรูปลักษณ์ที่สอดคล๎องกับบ๎านในสมัยกํอน
5. ดาเนินการให๎เป็นไปตามแผนการดาเนินการที่กาหนดไว๎
ขอขอบคุณที่ดาเนินการให๎เกิดความคืบหน๎า ทั้งในสํวนของกระทรวงมหาดไทย
และรัฐบาลที่สนับสนุนการดาเนินการอยํางเต็มที่

กทม./สนผ.สป.

กรุงเทพมหานคร (นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู๎อานวยการกองระบบคลอง
สานักการระบายน้า)
1. ความคืบหน๎าการกํอสร๎างเขื่อนคลองลาดพร๎าวความยาว 45.3 กิโลเมตร
จานวนเสาเข็มที่ต๎องตอกจานวน 60,000 ต๎น
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รายละเอียด
1.1 แนวกํ อสร๎ างเขื่ อนสํ วนที่ มี บ๎ านเรื อนประชาชนรุ กล้ า (ระยะทาง 13
กิโลเมตร) ดังนี้
1.1.1 ระยะที่สามารถเจรจารื้อถอน 8.34 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร
ดาเนินการกํอสร๎างเขื่อนแล๎ว 5.94 กิโลเมตร อยูํระหวํางดาเนินการ 2.4 กิโลเมตร
1.1.2 สํวนที่พบอุปสรรค 4.66 กิโลเมตร เนื่องจากไมํสามารถกาหนด
แนวเขตที่สาธารณะได๎ 0.90 กิโลเมตร และอยูํระหวํางเจรจาขอรื้อย๎ายประมาณ
3.76 กิโลเมตร ทั้งนี้ สานักการระบายน้า สานักงานเขต และฝุายความมั่นคงได๎
รํวมเจรจาเพื่อขอคืนพื้นที่กลับมากํอสร๎างเขื่อน
1.2 แนวกํอสร๎างเขื่อนสํวนที่ชุมชนรุกล้า 50 ชุมชน (ระยะทาง 32 กิโลเมตร)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และฝุาย
ความมั่นคง กาหนดแผนการรื้อย๎ายชุมชนถึงเดือนมิถุนายน 2560 ระยะทาง
13.40 กิโลเมตร แตํเนื่องจากการรื้อย๎ายชุมชนให๎ความรํวมมือไมํพร๎อมกัน ทาให๎
สามารถดาเนินการได๎ระยะทาง 4.46 กิโลเมตร ใน 18 ชุมชน โดยได๎ตอกเสาเข็ม
ไปแล๎วประมาณ 2.83 กิโลเมตร
การตอกเสาเข็ม ณ ปั จจุบัน สามารถดาเนินการได๎ 11,259 ต๎น จาก
ทั้งหมด 60,000 ต๎น คิดเป็น ร๎อยละ 18.77 ความยาวเขื่อนที่ตอกเสาเข็มได๎
8.77 กิโลเมตร ความคืบหน๎าทั้งโครงการคิดเป็น ร๎อยละ 15.16
2. ปัญหาอุปสรรค
2.1 ผู๎ไมํยินยอมรื้อย๎าย แยกออกเป็น 2 สํวน คือ 1) พื้นที่นอกแนวกํอสร๎าง
เขื่ อน ซึ่ ง กี ดขวางการกํ อสร๎ างบ๎ านมั่ นคงของกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและ
ความมั่ นคงของมนุ ษย์ กรมธนารั กษ์ เป็นผู๎ ดู แลพื้นที่ ขณะนี้ ได๎ ดาเนิ นการตาม
มาตรการทางกฎหมายแล๎ว 9 ราย และจะมีการดาเนินการอีก 7 ราย 2) พื้นที่ใน
แนวเขตกํอสร๎างเขื่อน กรมธนารักษ์มอบอานาจให๎ กรุงเทพมหานครเป็นผู๎ดาเนิน
มาตรการทางกฎหมาย พร๎อมที่จะใช๎ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่
21 มกราคม 2502
2.๒ ผู๎รับจ๎างทางานลําช๎า ไมํมีความตํอเนื่อง ทาให๎ การทางานไมํเป็นไปตาม
เปูาหมายของการดาเนินงาน
2.3 ชุมชนบ๎านรุกล้าชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จานวน 123
ครัวเรือน แยกเป็น 2 กลุํม 1) เครือขํายสถาบั นการจัดการที่ดินชุมชนแนวใหมํ
5 ภาค (สกทช.) จานวน 83 ครัวเรือน 2) เครือขํายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล๎อม
คูคลอง (คพสค.) จานวน 40 ครัวเรือน (ภายใต๎การขับเคลื่อนของ พอช.) ซึ่งมี
ปัญหา 4 หลังคาเรือน ทาให๎ไมํสามารถสร๎างบ๎านมั่นคงตํอไปได๎จานวน 26 หลัง
ทั้งนี้เป็นการรุกล้าที่ดินกรมธนารักษ์ที่เป็นพื้นที่ชุมชน 2 หลัง เป็นสิ่งปลูกสร๎างไมํมี
ผู๎อยูํอาศัย 1 หลัง และบ๎านรุกล้าลาน้า 1 หลัง
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กทม.
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การจัดเก็บขยะอันตรายใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร (นางสุวรรณา จุํงรุํงเรือง ผู๎อานวยการสานักสิ่งแวดล๎อม)
1. นโยบายและแผนงาน
แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร๎ขยะ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี พ.ศ.
2559 – 2560 กาหนดตัวชี้วัด คือร๎อยละของหมูํบ๎านหรือชุมชนตั้งจุดรับขยะ
อันตรายร๎อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) คือลดปริมาณขยะที่ต๎องกาจัดร๎อยละ 20 ในปี
2575 และแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 –
2562 ซึ่งมีความสอดคล๎องโดยในระยะเวลา 1 ปี กรุงเทพมหานครต๎องวางจุดคัด
แยกขยะให๎กับชุมชนครบทั้งหมด ร๎อยละ 100
2. กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
2.1 ศึกษาและพัฒนาแนวทางโดยใช๎ฐานข๎อมูล รวบรวมข๎อมูลจากสานักงาน
เขต ชี้แจงทาความเข๎าใจกับสานักงานเขตและตกลงแนวทางรํวมกัน สานักงานเขต
ก็ จ ะด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมผลด าเนิ นการของส านั กงานเขต โดยสนั บสนุ น
ส านั กงานเขตจั ดทาถุงขยะขนาด 130 ลิ ตร แยกเป็นขยะทั้งหมด 4 ประเภท
รวมถึงประเภทขยะอันตรายตั้งในชุมชนและสถานที่ที่เข๎ารํวมโครงการแยกขยะ
2.2 ผลการดาเนินการ กาหนดจุดตั้งวาง จุดแยกขยะอันตรายอยํางน๎อย 1 จุด
ในชุมชนหรือหมูํบ๎าน โดยมีชุมชนที่จดทะเบียนแล๎วทั้งสิ้น 2,440 แหํง ดาเนินการ
แล๎ว 1,348 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 55.25
3. การจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายของกรุงเทพมหานคร
3.1 สถานการณ์ทั่วไป กรุงเทพมหานครเริ่มแยกเก็บขนมูลฝอยอันตรายจาก
บ๎านเรือนตั้งแตํปี พ.ศ. 2540 โดยได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
สาธารณสุขไทย เพื่อวิเคราะห์ข๎อมูลการจัดเก็บ ซึ่งมูลฝอยอันตรายที่ดาเนินการ
จัดเก็บ ได๎แกํ ถํานไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ เครื่องส าอางที่
หมดอายุ ยารักษาโรคที่หมดอายุ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทาความสะอาดที่มีความเป็น
กรดหรือดํางอยํางแรง น้ามันเครื่อง หรือภาชนะบรรจุยาฆําแมลงที่เป็นขวดสเปรย์
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ ทั้งนี้พบวํามูลฝอยอันตราย
เหลํานี้จะมีปริมาณ ร๎อยละ 0.29 – 0.30 ของปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได๎ เมื่อปี
2559 จะมีมูลฝอยอันตรายประมาณ 29 ตัน/วัน แตํที่เก็บได๎จริง 2.27 ตัน/วัน
3.2 ระบบการจั ดเก็ บและรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชน โดยจัดให๎ มี
ภาชนะรองรับมูลฝอย 4 ประเภท แบํงเป็นสีตํางกัน และมีสติกเกอร์เครื่องหมาย
ตําง ๆ ติดที่ตัวถัง ซึ่งขยะอัน ตรายจะเป็นถังสี แดงมีสัญลั กษณ์มูลฝอยอันตราย
ส าหรั บทิ้ งมู ลฝอยอั นตรายในชุ มชน หรื อหากชุ มชนไมํ มี การตั้ งถั งขยะ ก็ จะมี
การประชาสั ม พั น ธ์ ให๎ ป ระชาชนคั ด แยกมู ล ฝอยอั นตรายใสํ ถุ ง และสํ งให๎ กั บ
เจ๎าหน๎าที่ในการจัดเก็บ
การจั ดรถจั ดเก็บมูลฝอยอันตราย มี รถขนาด 2 ตัน จานวน 358 คัน
และ 5 ตัน จานวน 899 คัน รวมจานวน 1,257 คัน จากรถทั้งหมด 1,924 คัน
คิดเป็นร๎อยละ 65 ที่มีชํองแยกเก็บมูลฝอยอันตรายด๎านหน๎าตัวรถจัดเก็บทุกวัน
รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบวําจะรับทิ้งมูลฝอยอันตรายเฉพาะ
ทุก 15 วัน เนื่องจากขยะประเภทนี้มีไมํมาก (การกาหนดวันและเวลาสานักงาน
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ประเด็น

รายละเอียด
เขตกาหนดตามความเหมาะสม) หลังจากที่มีการรวบรวมมูลฝอยอันตรายแล๎วก็จะ
นาไปรวบรวมที่ศูนย์ กาจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอยูํ 3 ศูนย์ ได๎แกํ
ศูนย์อํอนนุช สายไหม และหนองแขม ซึ่งบริษัทที่เข๎ามารับกาจัดมูลฝอยอันตราย
รับไปกาจัดถูกต๎องตามกรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด
4. โครงการความรํวมมือระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชนในการรวบรวมของเสีย
อันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
เป็นความรํวมมือระหวํางกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน
ตามแนวคิด “ประชารัฐ” พื้นที่ดาเนินการครอบคลุม 50 สานักงานเขต
4.1 หนํวยงานความรํวมมือ
1) สถานประกอบการ อาทิ ห๎างสรรพสินค๎า ปั้มน้ามัน ศูนย์จาหนํายวัสดุ
กํอสร๎าง ร๎านสะดวกซื้อ กลุํมอาคารสูง ได๎แกํ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๏ป จากัด บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จากัด จานวน 400 แหํง
บริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน) จานวน 100 แหํง บริษัท สยามพิวรรธน์ จากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
รวมสถานประกอบการที่ให๎ความรํวมมือ ประมาณ 500 กวําแหํง
2) กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจาก
ชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
3) บริษัทผู๎ให๎บริการบาบัดและกาจัดของเสีย เพื่อสนับสนุนการรีไซเคิล
บาบัด และกาจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
4) บริษัทหรือหนํวยงานตําง ๆ อาทิ หนํวยงานราชการ สถาบันการศึกษา
องค์กรหรือบริษัท เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
4.2 บทบาทความรํวมมือ
1) สถานประกอบการ เป็นสถานที่ตั้งวางจุดรวบรวมของเสียอันตรายจาก
ชุมชน
2) กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
คํ าใช๎ จํ ายในการด าเนิ นการจั ด การซึ่ ง คํ าใช๎ จํ ายจะแพงกวํ าขยะมู ล ฝอยปกติ
เปรียบเทียบขยะมูลฝอยปกติเสียคําใช๎จํายตันละประมาณ 2,000 บาท แตํมูลฝอย
อันตรายต๎องเสียคําใช๎จํายประมาณ 12,000 บาท/ตัน ในระยะเวลา 1 ปี จะต๎อง
เสี ยคําใช๎จํ ายขยะอันตรายถึงประมาณปีละ 10 ล๎ านบาท และหากเก็บได๎ตาม
เปูาหมายที่วางไว๎ คาดวําจะมีคําใช๎จํายมากขึ้น
3) บริษัทผู๎ให๎บริการบาบัดและกาจัดของเสีย สนับสนุนการรีไซเคิล บาบัด
และกาจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
4) บริษัทหรือหนํวยงานตําง ๆ อาทิ หนํวยงานราชการ สถาบันการศึกษา
องค์กรหรื อบริ ษั ท สนั บสนุ นการประชาสั มพันธ์ โครงการ ฯ โดยให๎ น ามู ลฝอย
อันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ มาทิ้ง ณ จุด
รวบรวมหรือให๎การสนับสนุนด๎านอื่นๆ
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การบูรณาการฐานข๎อมูล
ประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ

รายละเอียด
ข๎อสัง่ การของรัฐมนตรีวาํ การกระทรวงมหาดไทย
1. เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร๎ขยะ ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ต๎องเรํงรัดดาเนินการให๎
แล๎วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. มูลฝอยอันตรายหากไมํมีแนวทางที่ชัดเจนจะทาให๎เกิดปัญหาในอนาคต ให๎จัด
พื้นทีส่ าหรับแยกทิ้งมูลฝอยอันตราย โดยประสานความรํวมมือกับภาคเอกชน และ
พิจารณาความเป็นไปได๎ในการจัดเก็บในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ บ๎านเรือน
และแนวทางการจัดเก็บ
3. การจัดทาคาของบประมาณ ให๎เสนอของบประมาณโดยแยกออกจากงบประมาณ
อื่นให๎ชัดเจน อาจตั้งเป็นงบประมาณเฉพาะสาหรับการบริหารจัดการขยะในคาขอ
งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 ให๎มีการชี้แจงคําจัดเก็บ ขนย๎าย และการกาจัดที่ชัดเจน รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ ให๎เห็นภาพการดาเนินงานทั้งหมด
3.2 ให๎ภูมิภาคดาเนินการในแนวทางเดียวกับกรุงเทพมหานคร
4. เรํงรัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร๎ขยะ ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2559 – 2560 เนื่องจากมีความลําช๎า
5. การนาเสนอในครั้งตํอไปให๎ครอบคลุม ประเด็นการจัดทาคาของบประมาณ ฯ
และการดาเนินการในพื้นทีต่ ําง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กทม./สถ.

กรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผูอ๎ านวยการสานักบริหารการ
ทะเบียน)
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อน
แนวทางการบู ร ณาการฐานข๎ อ มู ล ประชาชนและการบริ ก ารภาครั ฐ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑. ให๎ สํ วนราชการและหนํ วยงานของรั ฐแจ๎ งรายชื่ อฐานข๎ อมู ลที่ ต๎ องใช๎ ใน
การบริ ก ารประชาชนไปยั ง กระทรวงมหาดไทยภายใน ๓ เดื อ น แล๎ ว ให๎
กระทรวงมหาดไทยรวบรวมรายชื่อฐานข๎อมูลดังกลําวแจ๎งให๎หนํวยงานเจ๎าของ
ฐานข๎อมูลทราบโดยเร็ว
กรมการปกครองจะสํงแบบสอบถามรายชื่อฐานข๎อมูล ฯ ไปยังสํวนราชการ
และหนํวยงานภายในสัปดาห์นี้ และในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะมีการประชุม
ชี้แจงวิธีการกรอกแบบสอบถาม ฯ ให๎กับผู๎แทนของสํวนราชการ/หนํวยงาน โดย
ต๎องสํ งแบบสอบถาม ฯ ให๎กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
ซึ่งกรมการปกครองจะได๎รวบรวมและประมวลผลรายชื่อฐานข๎อมูลที่ต๎องใช๎ใน
การบริการประชาชนเพื่อสํงให๎หนํวยงานเจ๎าของฐานข๎อมูลภายในวันที่ ๔ ตุลาคม
๒๕๖๐
๒. ให๎หนํวยงานเจ๎าของฐานข๎อมูลจัดเตรียมฐานข๎อมูลให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑ ปี
นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งรายชื่อฐานข๎อมูลจากกระทรวงมหาดไทย แล๎วให๎กระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการเชื่อมระบบฐานข๎อมูลดังกลําวกับระบบฐานข๎อมูลทะเบียนราษฎรและ
เปิดให๎หนํวยงานที่ร๎องขอใช๎งานโดยเร็ว โดยเน๎นการให๎บริการประชาชน และลด

สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
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รายละเอียด
การขอสาเนาเอกสารจากประชาชนตามคาสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ
ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่ อง การแก๎ ไ ขเพิ่ มเติ มกฎหมายเพื่ ออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุ รกิ จ ข๎ อ ๑๗ การมิ ให๎ สํ วนราชการขอเอกสารจากประชาชนใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ๎ง หรือรับแจ๎ง
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกาหนด โดยให๎สํ วนราชการที่ต๎องการใช๎
เอกสารดาเนินการขอเอกสารจากสํวนราชการที่ออกเอกสารนั้นโดยตรง
ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
วํ า แบบส ารวจรายชื่ อฐานข๎ อมู ล ฯ ควรอ๎ างอิ งกั บคูํ มื อบริ การประชาชนด๎ ว ย
ซึ่ งกรมการปกครองได๎ จั ดท าแบบส ารวจรายชื่ อฐานข๎ อมู ล ฯ โดยให๎ กรอกชื่ อ
กระบวนงานในคูํมือบริการประชาชนด๎วย
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ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. ประสานหนํวยงานเจ๎าของข๎อมูล เพื่อกาหนดหรือยืนยันระยะเวลาแล๎วเสร็จใน
การจัดเตรียมฐานข๎อมูลตําง ๆ ให๎ชัดเจน โดยบางฐานข๎อมูลอาจดาเนินการแล๎ว
เสร็ จ กํ อนระยะเวลา ๑ ปี นับแตํวันที่ ได๎รับ แจ๎งรายชื่อฐานข๎อมู ล เพื่อ ให๎ เกิ ด
ความคืบหน๎าในการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ
๒. ประเมินความเป็นไปได๎ในการจัดเตรียมฐานข๎อมูลตําง ๆ ทั้งหมดที่จะสามารถ
ดาเนินการ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาดาเนินการ (Timeline) ให๎แล๎วเสร็จภายใน
๑ ปี นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งรายชื่อฐานข๎อมูล
การเตรียมความพร๎อมใน
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมปูองกัน
การปูองกันและแก๎ไขปัญหา และบรรเทาสาธารณภัย)
อุทกภัย วาตภัย และ
สถานการณ์ฝนที่ตกหนักจากพายุที่เข๎ามายังประเทศไทย พบวําฝนตกเหนือ
ดินโคลนถลํม
เขื่อน ทั้งเขื่อนภูมิพล จ.ตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งพบจุดเสี่ยง ได๎แกํ
๑) ภาคเหนือในพื้นที่ จ.พะเยา จ. แพรํ ที่ผํานมายัง จ. สุโขทัยเกิดน้าล๎นตลิ่ง
บริเวณตัวเมืองสุโขทัยประมาณ ๑๕๐ เมตร ที่เป็นพื้นที่กํอสร๎างกาแพงปู องกัน
น้าทํวมของกรมโยธาธิการและผั งเมือง ขณะนี้กรมโยธาธิการและผั งเมือง และ
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎แจ๎งให๎จังหวัดแก๎ไขปัญหาโดยการเสริมแนว
คัน กั้นน้า เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คาดวําจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได๎
๒) ภาคใต๎ พบวําในทะเลมีคลื่น ๒ - ๓ เมตร โดยได๎แจ๎งเตือนเรือ นักทํองเที่ยว
และอุทยานแหํ งชาติตําง ๆ ให๎ เฝู าระวังอยํ างใกล๎ ชิด นอกนั้น ให๎ ถื อปฏิบัติตาม
ขั้นตอนปกติ
ข๎อสัง่ การของรัฐมนตรีวาํ การกระทรวงมหาดไทย
ที่ ผํ า นมามี ก ารฝึ ก การปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แบบบู ร ณาการ
(Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx) ณ ศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน) ดินแดง และกรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากชํอง
จ.นครราชสีมา โดยยังเหลือการฝึกในสํวนของ จ.พังงา และ จ. เชียงใหมํ
สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
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งบประมาณ

รายละเอียด
๑. นายกรัฐมนตรีมีข๎อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วํา การฝึก/ซักซ๎อมในการเผชิญเหตุและการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินของภัยตําง ๆ รวมสึนามิด๎วย โดยสร๎างความตระหนักรู๎ เน๎นการซักซ๎อมที่
สามารถปฏิบัติได๎จริงทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค เชํน ซักซ๎อมเหตุการณ์
ตึกถลํม อัคคีภัย สารพิษรั่ว เป็นต๎น
๒. จัดทาฐานข๎อมูลอาคารที่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และสามารถรองรับการใช๎งาน
ได๎จริงโดยเฉพาะเขตที่มีอาคารสูง
๓. จัดทาบัญชีเครื่องมือกู๎ภัยตําง ๆ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครอาจพิจารณาซักซ๎อม
แผนเผชิญเหตุในเขตสาคัญ ๆ รํวมกับภาคเอกชน เพื่อกระตุ๎นให๎เห็นถึงความสาคัญ
ของเรื่องดังกลําว
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ปภ./กทม.

กทม.
ปภ./กทม.

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายทรงกลด สวํางวงศ์ ผู๎อานวยการสานัก
นโยบายและแผน)
๑. ผลการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยได๎รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๓๖,๔๕๐.๐๙๑
ล๎านบาท หลังการโอนเปลี่ยนแปลง คงเหลืองบประมาณจานวน ๓๓๔,๗๕๔.๙๑๗
ล๎านบาท จาแนกเป็น รายจํายประจา จานวน ๒๘๒,๙๗๑.๐๒๙ ล๎านบาท รายจําย
ลงทุน จานวน ๕๑,๗๘๓.๘๘๘ ล๎านบาท มีผลการเบิกจํายงบประมาณไตรมาสที่ ๓
(๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ดังนี้
๑) งบรายจํายภาพรวม จานวน ๒๖๒,๔๑๖.๓๐๐ ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ
๗๘.๓๙ (เปูาหมายเบิกจํายสิ้นไตรมาสที่ ๓ ร๎อยละ ๗๓)
๒) งบรายจํ ายประจ า จานวน ๒๓๖,๕๔๓.๓๐๔ ล๎ านบาท คิ ดเป็ นร๎อยละ
๘๓.๕๙ (เปูาหมายเบิกจํายสิ้นไตรมาสที่ ๓ ร๎อยละ ๗๖)
๓) งบรายจํายลงทุน จานวน ๒๕,๘๗๒.๙๙๖ ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ ๔๙.๙๖
(เปูาหมายเบิกจํายสิ้นไตรมาสที่ ๓ ร๎อยละ ๖๓)
ทั้ งนี้ ผลการเบิ กจํ ายงบประมาณในภาพรวมเมื่ อเที ยบกั บ กระทรวงหรื อ
หนํวยงานเทียบเทํา ๒๔ หนํวยงาน พบวํา ผลการเบิกจํายของกระทรวงมหาดไทย
อยูํในลาดับที่ ๕
๒. การอุทธรณ์รายการตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจําย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี
งบประมาณที่ถูกตัดโอนประมาณ ๑,๒๙๐ ล๎านบาท มี ๕ หนํวยงานที่ขออุทธรณ์
จานวน ๑๙๒ รายการ ประมาณ ๑,๑๘๑ ล๎านบาท ได๎แกํ สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
การประปาสํ วนภู มิ ภาค และเมื องพั ทยา จากการประสานส านั กงบประมาณ
เบื้ องต๎นทราบวํา คณะรัฐมนตรีเห็ นชอบประมาณ ๑๐๖ รายการในสํ วนที่ได๎ ผู๎
รับจ๎างเรียบร๎อยแล๎ว ทั้งนี้ สานักงบประมาณจะได๎แจ๎งเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง
๓. งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารําง พ.ร.บ. งบประมาณรายจํายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จานวน ๒ คณะ ได๎แกํ
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รายละเอียด
คณะที่ ๑ คณะอนุ กรรมาธิการ ฝึ กอบรม สั มมนา ประชาสั มพันธ์ คําจ๎างเหมา
บริ การ คํ าจ๎ างที่ ป รึ กษา การวิ จั ยและถํ ายทอดเทคโนโลยี คํ าเชํ า คํ าใช๎ จํ าย
ในการเดิ น ทางไปตํ างประเทศ งบด าเนิ นงาน งบเงิ นอุ ดหนุ น งบรายจํ ายอื่ น
องค์การมหาชน หนํวยงานในกากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และ
งบประมาณแผนงานบู รณาการตามที่ ได๎ รั บมอบหมาย โดยมี พล.อ.ไพชยนต์
ค๎ าทั นเจริ ญ เป็ น ประธาน และคณะที่ ๒ คณะอนุ กรรมาธิ การครุ ภั ณฑ์ ที่ ดิ น
สิ่ ง กํ อ สร๎ า ง เงิ น นอกงบประมาณ หนํ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนงานบูรณาการตาม
ที่ได๎รับมอบหมาย โดยมี พล.อ. รังสาทย์ แชํมเชื้อ เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารําง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
ให๎ ความเห็ น ชอบค าขอเพิ่ มงบประมาณ ฯ จ านวน ๗ หนํ วยงาน (ส านั กงาน
ปลั ดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพั ฒ นาชุ มชน กรมที่ ดิ น
กรมปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรมสํ ง เสริ ม การปกครองท๎ อ งถิ่ น
กรุงเทพมหานคร) จานวน ๔๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๔,๑๒๔,๓๗๙,๑๖๐ บาท
และสํงให๎สานักงบประมาณเรียบร๎อยแล๎ว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ระหวํางวันที่ ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รําง พ.ร.บ. งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะพิจารณา
คาของบประมาณรายจํายของกระทรวงมหาดไทย และ ๔ แผนงานบูรณาการ
ได๎แกํ แผนงานบู รณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข๎มแข็ง แผนงาน
บูรณาการสํงเสริมการกระจายอานาจให๎แกํ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนงาน
บูรณาการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
แผนงานบูรณาการสํงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบคาขอเพิ่ม
งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ สภานิติ บัญญั ติแหํ งชาติ จะพิจารณารําง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 - 3
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวสิ ริมา วัฒโน ผู๎อ านวยการส านัก
พัฒนาและสํงเสริมการบริหารราชการจังหวัด)
๔. ผลการเบิกจํายงบประมาณจังหวัดและกลุมํ จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดและกลุํมจังหวัดได๎รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน ๒๖,๔๓๒.๗๐ ล๎านบาท
หลังการโอนเปลี่ยนแปลงคงเหลืองบประมาณจานวน ๒๕,๓๕๘.๔๖ ล๎านบาท โดยมี
ผลการเบิ กจํ ายงบประมาณ ณ วั นที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดั งนี้ งบรายจํ าย
ภาพรวม จานวน ๑๔,๔๓๙.๔๖ ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ ๕๖.๙๔ (เมื่อเทียบกับ
งบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลการเบิกจํายใกล๎เคียงกัน)
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การสร๎างการรับรูผ๎ าํ น
เครือขําย ID-IA-IR Chat
และการประชาสัมพันธ์งาน
ของกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด
๕. ผลการเบิกจํายงบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กบั เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (งบประมาณรายจํายเพิ่มเติม ๒๕๖๐)
รัฐบาลได๎จัดสรรงบประมาณรายจํายเพิ่มเติมสาหรับแผนงานดังกลําวจานวน
115,000 ล๎านบาท แบํงเป็น (๑) งบประมาณสํวนราชการ กลุํมจังหวัด องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น จานวน 75,056 ล๎านบาท (กลุํมจังหวัด จานวน 56,238
ล๎านบาท สํวนราชการ จานวน 17,588 ล๎านบาท องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จ านวน 1,230 ล๎ านบาท) (๒) งบประมาณกองทุ นพั ฒ นาเอสเอ็ มอี ตามแนว
ประชารัฐ จานวน 20,000 ล๎านบาท และ (๓) งบกลาง คําใช๎จํายสํงเสริมและ
สร๎างความเข๎มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ จานวน 19,942 ล๎านบาท
ผลการเบิกจํายงบประมาณของกลุํมจังหวัด ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จานวน ๒,๘๓๗.๙๖ ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ ๕.๐๕ โดยคาดการณ์วําวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐ จะสามารถเบิ กจํายงบประมาณได๎ จานวน 34,031 ล๎ านบาท คิดเป็ น
ร๎อยละ 61
สถานะการกํอหนี้ผูกพัน (งบลงทุน จานวน 47,873 ล๎านบาท) พบวํา สามารถ
กํอหนี้ผูกพันได๎ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕60 จานวน 30,978 ล๎านบาท คิดเป็น
ร๎อยละ 64.70 คาดการณ์วําจะสามารถกํอหนี้ผูกพันได๎ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
๒๕60 จานวน 40,134 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 83.83 มีการยกเลิกโครงการ
จานวน 2,063 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 3.70 (เนื่องจากมีข๎อสังเกตจากสานักงาน
การตรวจเงินแผํนดิน และโครงการไมํมีความพร๎อม ทั้งพื้นที่และแบบรูปรายการ)
มีงบประมาณเหลือจํายและกํอหนี้ผูกพันไมํทัน จานวน 5,676 ล๎านบาท คิดเป็น
ร๎อยละ 11.85 (สามารถกํอหนี้ผูกพันได๎จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสัง่ การของรัฐมนตรีวาํ การกระทรวงมหาดไทย
มอบรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย
กากับ เรํงรัด ติดตามการดาเนินการให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด

สนผ.สป./
สบจ.สป./กรม/
กปภ./จังหวัด

ส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวบุษบา ธรรมรักษ์ ผู๎อ านวยการ
กองสารนิเทศ)
นายกรัฐมนตรีได๎กลําวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน”
เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 วํา รัฐบาลได๎พยายามสร๎างกลไกการประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็ นชํองทางการสื่อสารของหนํวยงานภาครัฐ เพื่อให๎พี่น๎องประชาชนได๎รับ
ขําวสารของทางราชการบนพื้นฐานความเป็นจริง โดยใช๎เครือขําย ID - IA - IRChat
เชื่อมโยงสื่อทุกประเภทของกรมประชาสัมพันธ์ ที่มีทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์
กับโฆษกรัฐบาล โฆษกกระทรวง ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู๎วําการรัฐวิสาหกิจของ
ทุกกระทรวงในการตอบประเด็นปัญหาสังคมทุกเรื่องทุกมิติ โดยเน๎นความถูกต๎อง
รวดเร็ว ทันเวลาภายใน ๑ วันทาการ หรือเร็วที่สุด
๑. ที่ ม า เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ม อบหมายให๎
ปลัดกระทรวง โฆษกกระทรวง อธิบดี ผู๎วําการรัฐวิสาหกิจ มีหน๎าที่รับผิดชอบใน

สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

หน๎า 21

ประเด็น

รายละเอียด
การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องแกํประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่อยูํ
ในความรับผิดชอบของหนํวยงาน โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดสาคัญในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู๎บริหาร
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงได๎จัดตั้งกลุํม ID - IA - IR Chat
เพื่อประสานราชการเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเริ่มดาเนินการอยํางเป็นทางการตั้งแตํวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยแบํงกลุํมการสื่อสาร ดังนี้
กลุํมที่ ๑ ID Chat (Issue Discussion Chat) เป็นกลุํมสาหรับคณะทางาน
กาหนดประเด็นการชี้แจงขําวทันเหตุการณ์ ประกอบด๎วย ผู๎แทนสานักโฆษก สานัก
เลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี กรมประชาสั มพั นธ์ และส านั กงาน ก.พ.ร. มี หน๎ าที่
ติดตามข๎อมูลประเด็นขําวสาคัญทุกวันจากสื่อตําง ๆ รํวมกันวิเคราะห์และกาหนด
ประเด็นขําวส าคัญที่เป็น Hot Issue โดยจะแจ๎งเข๎ากลุํม IA Chat (Issue
Assignment) ให๎ผู๎บริหารระดับสูงของทุกหนํวยงานรับทราบภายในเวลา ๑๐.๓๐ น.
โดยมีแนวทางในการกาหนดประเด็นขําว ประกอบด๎วย
๑.๑ ประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันที่สื่อมวลชนและสาธารณชนให๎ความสนใจ
๑.๒ มีผลกระทบตํอภาพรวมของประเทศ/การทางานภาครัฐ/กระทบตํอ
ประชาชนในวงกว๎าง
๑.3 นโยบายสาคัญของรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญ
๑.4 ประเด็นตํอเนื่องที่สื่อมวลชน/สาธารณชนให๎ความสนใจ
กลุํมที่ ๒ IA Chat (Issue Assignment Chat) เป็นกลุํมตอบรับสาหรับ
ปลัดกระทรวง โฆษกกระทรวง อธิบดี ผู๎วําการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะต๎องติดตามข๎อมูล
ด๎วยตนเอง หากมีประเด็ นที่เกี่ยวข๎องกับความรับผิ ดชอบจะต๎องมีการตอบรั บ
การปฏิบัติทันที
กลุํมที่ ๓ IR Chat (Issue Report Chat) เป็นกลุํมรายงานผลการชี้แจง
ประเด็นขําวตาม IA Chat สาหรับปลัดกระทรวง โฆษกกระทรวง อธิบดี ผู๎วําการ
รัฐวิสาหกิจ โดยจะต๎องรายงานผลการสร๎างการรับรู๎เข๎าสูํกลุํม IR Chat ภายใน
ระยะเวลา ๑ วันทาการ
๒. ผลการดาเนินการ สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได๎แจ๎งข๎อมูล
การชี้แจงประเด็นขําวผํานชํองทางกลุํม IA Chat ตั้งแตํวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พบวํา มีหนํ วยงานที่ ได๎รับการประเมิน ๒๐ กระทรวง
ประกอบด๎วย ๑๕๓ กรม ๕๕ องค์กรมหาชน และ ๕๗ รัฐวิสาหกิจ โดยในสํวนของ
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย โฆษกกระทรวงมหาดไทย (นายชยพล
ธิติศักดิ์) อธิบดี ผู๎วําการรัฐวิสาหกิจได๎เข๎าเป็นสมาชิกกลุํมเรียบร๎อยแล๎ว
๒.๑ ตั้ งแตํ เดื อนกุ มภาพั นธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๐ มี ประเด็ นขํ าวส าคั ญที่
เกี่ยวข๎องกับหนํ วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จานวน ๒๐ ประเด็น ซึ่งได๎
ดาเนินการสร๎างการรับรู๎ตํอสาธารณะและดาเนินการตามข๎อกาหนดเป็นที่เรียบร๎อย
๒.๒ ตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๐ สป. ได๎รับแจ๎ งประเด็นขําว
ส าคั ญ ประจ าวั น ซึ่ ง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ของปลั ด กระทรวงมหาดไทย และโฆษก
กระทรวงมหาดไทย (นายชยพล ธิติศักดิ์) โดยได๎ดาเนินการชี้แจงเพื่อสร๎างการรับรู๎
ครบถ๎ วนทุ กประเด็ น ทั้ งนี้ กรณี ลํ าสุ ดเกิ ดขึ้ นที่ จ.นครนายก ซึ่ งมี ผู๎ ร๎ องเรี ยน
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รายละเอียด
เกี่ยวกับการปลํอยน้าเสียลงคลองและสํงกลิ่นเหม็นของฟาร์มสุกร

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
สน.สป./
เครือขําย ID - IA - IR Chat เป็นชํองทางในการสร๎างการรับรู๎ของรัฐบาลสูํ กรม/รัฐวิสาหกิจ
ประชาชน ดังนั้น ขอให๎ทุกหนํวยงานดาเนินการสร๎างการรับรู๎ตํอสาธารณะตาม
ประเด็นขําวส าคัญ (Hot Issue) ที่เกิดขึ้น และประชาสั มพันธ์งานส าคัญของ
กระทรวงมหาดไทยด๎วย
เรื่องอืน่ ๆ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. การแถลงผลงานรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในคราวการประชุม
คณะรั ฐมนตรี มีการหารือถึงการแถลงผลงานของรัฐบาล ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอวํา ต๎องเสนอผลการดาเนินงานที่แสดงให๎เห็นวํา
ประชาชนจะได๎ประโยชน์อยํางไร มีการนาเสนอของทุกหนํวยงานและทุกวัน
ดังนั้น ขอให๎ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแนวทางนาเสนอผลการดาเนินงาน
ของกรมและจังหวัดผํานชํองทางตําง ๆ ในห๎วงเวลาตามความเหมาะสม โดยจะต๎อง
แสดงให๎เห็นวําประชาชนจะได๎ประโยชน์อยํางไรด๎วย
๒. การบูรณาการแก๎ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ให๎มีการประเมินผลการจัดเก็บ
ผักตบชวาและวัชพืช ทั้งการเก็บเล็กและเก็บใหญํ โดยรายงานความคืบหน๎าให๎
ทราบด๎วย ทั้งนี้ อยําให๎มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชเหนือเขื่อนหรือแมํน้า
สาคัญ ๆ และกรมการปกครองเรํงรัดดาเนินการจัดตั้งชมรมคนริมน้า
๓. แหลํงน้า ขอให๎มีการกักเก็บน้าสาหรับใช๎ประโยชน์รํวมกันในพื้นที่ตําง ๆ ควบคูํ
กับการแก๎ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งขอทราบความคืบหน๎าการแก๎ไขปัญหาหมูํบ๎าน
ที่ไมํมีน้าประปาอุปโภค - บริโภค และระบบประปาหมูํบ๎าน ด๎วย
๔. การใช๎ยางพาราภายในประเทศ โดยรัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมให๎ เกิดการใช๎
ยางพาราภายในประเทศให๎ มากยิ่งขึ้น ดังนั้น หนํวยงานใดที่มีความต๎องการใช๎
ยางพาราสาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช๎เป็นสํวนผสมตําง ๆ ภายในหนํวยงาน
ขอให๎ดาเนินการได๎อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งขอทราบความคืบหน๎าการใช๎ยางพาราของ
หนํวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยด๎วย
นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎ดาเนิน นโยบาย
หยุดยั้งการตัดไม๎ทาลายปุาและทวงคืนผืนปุาจากผู๎บุกรุกครอบครองพื้นที่ปุาเพื่อ
ทาการเพาะปลูก โดยจะมีการนาประชาชนออกจากปุา ดังนั้น ขอให๎แจ๎งผู๎ วํา
ราชการจั งหวัด เพื่อประสานการปฏิบัติกับหนํว ยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ เกิดความ
ชัดเจนและรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
๕. การกาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให๎ตั้งสถานบริการ (Zoning) เมื่อวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได๎มีมติอนุมัติหลักการรําง พ.ร.ฎ. กาหนดเขต
พื้นที่เพื่อการอนุญาตให๎ตั้งสถานบริการ จานวน ๕ ฉบับ แบํงเป็น อนุญาตให๎ตั้ง
สถานบริการขึ้นใหมํในท๎องที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และอนุญาตให๎ตั้งสถานบริการ
เพิ่มเติมในท๎องที่ จ.เชียงราย ตราด สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี ซึ่งครบถ๎วนทุก
จังหวัดแล๎ว
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ทุกหนํวยงาน/
สน.สป./
สนผ.สป.

ยผ./ปค.

ปภ./สถ.
สถ./ปค./ยผ.
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หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
รายละเอียด
ดังนั้น ขอทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู๎ประกอบการสถานบริการและแนว
ทางการบรรเทาผลกระทบจากการบั ง คั บ ใช๎ ก ฎหมายวํ า ด๎ ว ยสถานบริ ก าร
โดยเฉพาะการกาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให๎ตั้งสถานบริการ (Zoning)
๖. แผนการผลิ ตและการตลาดข๎ าวครบวงจร การบุ กรุ กพื้ นที่ ปุ าเพื่ อท าการ สนผ.สป./ปค.
เพาะปลูกยางพาราและข๎าวโพด และปัญหาราคาสินค๎าเกษตรตกต่า (สับปะรด)
โดยเรื่องดังกลําวมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเป็นผู๎รับผิดชอบหลั ก แตํกระทรวงมหาดไทยเข๎าไปเกี่ยวข๎องด๎วย ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมีข๎อสั่งการให๎นาเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหาตํอนายกรัฐมนตรี
ภายใน ๓ เดื อน ดั งนั้ น ขอให๎ ปลั ดกระทรวงมหาดไทยประสานการปฏิ บั ติ กั บ
กระทรวงที่รับผิดชอบอยํางใกล๎ชิดด๎วย
๗. ปัญหาการเข๎าเมือง ชาวตํ างชาติ ซึ่งมีการจดทะเบียนสมรสอาพรางเพื่ อใช๎
ปค./สถ.
ในการยื่นคาขออยูํ ตํอในประเทศไทยกับส านักงานตรวจคนเข๎าเมือง การปลอม
แปลงเอกสารและหลักฐานตําง ๆ รวมทั้งการลักลอบขนยาเสพติด ดังนั้น ขอให๎
สนับสนุนข๎อมูลในสํวนที่เกี่ยวข๎องให๎กับคณะทางานเพื่อศึกษารายละเอียดตํอไป
๘. การจัดทาปูายเครื่องหมายหรือไฟสํองสวํางตามพื้น ทางเดินกรณีเกิดอัคคีภัย
ปภ./ยผ.
หรือไฟฟูาดับ โดยนายกรัฐมนตรีมีข๎อสั่งการให๎กระทรวงมหาดไทยพิจารณากาหนด
แนวทางจัดทาปูายเครื่องหมายหรือไฟสํองสวําง (LED) ตามพื้นทางเดินกรณีเกิด
อัคคีภัยหรือไฟฟูาดับตามอาคารประเภทตําง ๆ ที่อยูํภายใต๎กฎหมายวําด๎วยการ
ควบคุมอาคาร ดังนั้น ขอให๎กรมโยธาธิการและผังเมืองหารือความเป็นไปได๎รํวมกับ
หนํ ว ยงานที่ เกี่ ย วข๎ อง เชํ น สภาสถาปนิ ก สมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นต๎น
๙. การลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดาเนินงานตําง ๆ ของผู๎บริหารระดับสูง
สตร.สป./
โดยนายกรัฐมนตรีมีข๎อสั่งการในการให๎ความสาคัญกับการลงพื้นที่ เพื่อใช๎โอกาส ทุกกรมในสังกัด
ในการสร๎ างความเข๎ าใจกั บประชาชน ภาคเอกชน และข๎ าราชการในพื้ นที่ ถึ ง
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให๎จัดทาปฏิทิน/กาหนดการลงพื้นที่
ของนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี / รั ฐ มนตรี ชํ ว ยวํ า การกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ในแตํละห๎วงเวลาตามความเหมาะสม
๑๐. โครงการรถไฟฟูา สํว นตํอ ขยายสายสีเขีย ว ชํว งแบริ่ง - สมุท รปราการ
กทม.
ให๎ ป ระสาน แล๎ ว สรุ ป ข๎ อ มู ล ปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น การเพื่ อ น าเรี ย น
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยดาเนินการตํอไป

สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข๎อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 11.๐๐ น.
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