สรุปการประชุมหารือขอราชการสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย

***********************
เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย เป น ประธานการประชุ ม โดยมี ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูบริหารสวนราชการกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด รวมทั้งหัวหนาสวน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมประชุม โดยสาระสําคัญของ
การประชุมในวันนี้ มีประเด็นหารือขอราชการสําคัญ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดส อบถาม กฟน.
๑ เรื่อง ไดแก ความคืบหนาการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดสอบถาม กฟน. ถึงความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการติดตั้งระบบไฟฟาในบริเวณพื้นที่
มณฑลพิธีทองสนามหลวง ซึ่ง ชวก. (คุณธีระวัฒน) ไดนําเรียนเพื่อทราบในเบื้องตนวา กฟน. ไดดําเนินการตามแผน
ที่ กําหนด โดยขณะนี้ ไ ด เ ตรี ย มทอร อยสายไฟฟ า ใตดิน ไว เรีย บรอยแล ว พร อมที่จ ะเชื่อมตอเขา กับ ระบบไฟฟ า
ที่กรมศิลปากรรับผิดชอบดําเนินการไดในทันที เมื่อมีการประสานแจงมา
สําหรับประเด็นหารือขอราชการในเรื่องอื่นๆ ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
แจงใหที่ประชุมทราบวา ในสัปดาหหนาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด
นครราชสี มา ซึ่ งในการประชุ ม ครั้ งนี้ น ายกรั ฐ มนตรี จ ะมี การนําเสนอผลงานรั ฐ บาลในรอบ ๓ ป (ป ๒๕๕๗ –
ปจจุบัน) ตอที่ประชุมเพื่อทราบ และไดสั่งการมอบหมายใหกรมและรัฐวิส าหกิจในสังกัด จัดทํารายงานผลการ
ดํ าเนิ น งานฯ ในส ว นของกระทรวงมหาดไทย สงใหสํานักนโยบายและแผน สป. เพื่ อรวบรวมสงใหสํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ภายในวันศุกรที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยประเด็น
สําคัญใหหนวยงานพิจารณาจากแผนงาน/โครงการสําคัญที่ไดดําเนินการสนองตามนโยบายรัฐบาล ในชวง ๓ ป
ที่ผานมา และที่อยูระหวางดําเนินการในปจจุบัน รวมทั้ง ที่จะดําเนินการในอนาคต ซึ่งสํานักนโยบายและแผน สป.
ไดจัดสงแบบฟอรมใหหนวยงานเพื่อดําเนินการแลว
ทั้งนี้ จากการประสานงานกับฝายเลขานุการฯ เพื่อหารือเรื่องการจัดทําขอมูลดังกลาว ไดรับแจงวา กฟน.
ไมมีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของที่จะตองรายงาน เนื่องจากประเด็นในการนําเสนอในครั้งนี้ เนนแผนงาน/โครงการ
ที่ไดมีการขอเบิกจายจากงบประมาณแผนดิน เพื่อดําเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น ดังนั้น กฟน.
จึงไมตองจัดทํารายงานผลงานรัฐบาลในรอบ ๓ ป สงใหสํานักนโยบายและแผน สป. แตอยางใด

ปดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
******************************

กองสารสนเทศดานบริหาร ฝายแผนกลยุทธ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา ๑๓.30 น.
ณ ห๎องประชุม 1 ศาลาวําการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
สรุ ป ขํ า วสารส าคั ญ จาก
ศู น ย์ แ ก๎ ไ ขปั ญ หาความ
มั่ น ค ง แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
(ศมบ.)

รายละเอียด
(นายวิ บู ล ย์ รั ตนาภรณ์ ว งศ์ รองผู๎ วํ า ราชการจั งหวั ด ปราจี น บุ รี ชํ ว ยราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
การประชุมระหวํางวันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีประเด็นขําวสาร
ที่สาคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.๑ การสร๎างเครือขํายความปลอดภัยดูแลเมือง
กรุงเทพมหานครได๎จัดอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ๎งเหตุ
สร๎างเครือขํายความปลอดภัยดูแลเมือง ๕๐ เขต โดยทาการฝึกอบรมให๎เจ๎าหน๎าที่
เทศกิจ เจ๎าหน๎าที่รักษาความสะอาด อาสาสมัคร ผู๎ขับขี่จักรยานยนต์รับจ๎าง และ
ผู๎แทนชุมชน ได๎มีความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันและแจ๎งเหตุ การสังเกตจดจาวัตถุระเบิด
และวิธีแก๎ไขสถานการณ์ในเบื้องต๎น เพื่อเป็นหู เป็นตาแกํเจ๎าหน๎าที่รัฐ โดยเฉพาะ
อยํ า งยิ่ ง การดู แ ลพื้ น ที่ ท๎ อ งสนามหลวงในชํ ว งที่ มี พ ระราชพิ ธี ส าคั ญ ทั้ ง นี้
กรุ งเทพมหานครมี เปู าหมายฝึ กอบรมอาสาสมั ครให๎ ได๎ ๕๐,๐๐๐ คน ทั่ วพื้ นที่
๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร
1.๒ การจับกุมแก๏งอาชญากรชาวตํางชาติ
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตารวจภูธรภาค 1 ได๎จับกุมคนร๎ายชาว
โคลอมเบี ย ๓ คน ในข๎อหาลั กทรัพย์ ตู๎เซฟในบ๎านเรือนประชาชนท๎องที่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม 25๖๐ ที่ผํานมา ซึ่งผู๎แทนตารวจตั้งข๎อสังเกตวํา
ประเทศไทยเป็นเหมือนสวรรค์ของแก๏งอาชญากรจากตํางชาติ เชํน แก๏งยาเสพติด
จากไนจีเรีย แก๏ง Call Center จากจีน แก๏งล๎วงกระเป๋าจากเวียดนาม และแก๏ง
Skimming จากมาเลเซีย เป็นต๎น
1.3 การประชาสัมพันธ์วิธีการปูองกันการถูก Hack ข๎อมูลบัญชี facebook
เนื่ องจากปั จจุ บัน facebook ได๎กลายเป็นเปูาหมายในการ Hack ข๎อมูล
ของกลุํ มมิ จฉาชี พหลายรูปแบบ กระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคมจึ งได๎
ประชาสั มพั น ธ์ ใ ห๎ ป ระชาชนทราบถึ งวิ ธี การปู อ งกั น การถู ก Hack ข๎ อมู ล บั ญ ชี
facebook ดังนี้ ๑) ระมัดระวังไมํให๎โทรศัพท์มือถือหาย ๒) ไมํบันทึกรหัสผํานไว๎บน
คอมพิวเตอร์ ๓) ควรเลือกเชื่อมตํอกับ Wifi ที่นําเชื่อถือ หรือวิธีที่ปลอดภัยที่สุด คือ
การเชื่อมตํอด๎วยระบบ 3G หรือ 4G ๔) ไมํใสํหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเอง
ในบัญชี facebook เพื่อปูองกันผู๎เก็บโทรศัพท์ได๎ ทาการเปลี่ยนรหัสและสํงรหัสใหมํ
เข๎ามาในเครื่อง เพื่อเข๎าใช๎งานในบัญชีนั้น ๕) ควรเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์บุคคลที่
ไว๎วางใจลงในบัญชี เพื่อใช๎ยืนยันกรณีลืมรหัสผําน และ ๖) ควรเปลี่ยนรหัสผํานเป็น
ระยะ ๆ และพยายามตั้งรหัสผํานที่สามารถคาดเดาได๎ยาก
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2. ด๎านการตํางประเทศ
กาหนดการรัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศประเทศตําง ๆ เข๎าเยี่ยม
คารวะนายกรัฐมนตรี ในห๎วงนี้รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศประเทศตําง ๆ
มีกาหนดเยือนประเทศไทยอยํางเป็นทางการและเข๎าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ดังนี้
๑) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศจีน
ได๎เข๎าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีมีการหารือในประเด็นสาคัญ เชํน โครงการความ
รํวมมือรถไฟไทย – จีน และได๎เชิญนายกรัฐมนตรี เข๎ารํวมประชุมผู๎นากลุํม BRICS
กับประเทศตลาดเกิดใหมํ และประเทศกาลังพัฒนา ที่เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน ใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ เป็นต๎น
๒) เมื่ อวั น ที่ 4 สิ งหาคม ๒๕๖๐ รั ฐมนตรี วํ าการกระทรวงการตํ างประเทศ
ออสเตรเลียได๎เข๎าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี มีการหารือในประเด็นตําง ๆ ทั้งด๎าน
เศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา จะมี
ความรํวมมือด๎านอาชีวศึกษาสาขาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และภาษาอังกฤษ
3) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศสหรัฐฯ
ได๎เข๎าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีมีการหารือในประเด็นสาคัญ เชํน ความรํวมมือด๎าน
การตํอต๎านการกํอการร๎าย ประเด็นความขัดแย๎งบริเวณคาบสมุทรเกาหลีและทะเล
จีนใต๎ เป็นต๎น นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได๎เชิญชวนให๎นักลงทุน สหรัฐฯ เข๎ามา
ลงทุนใน EEC ด๎วย
4) วันที่ 10 สิงหาคม 2560 รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศ รัสเซีย
มีกาหนดเข๎าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในการเยือนประเทศไทยอยํางเป็นทางการ ใน
โอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย - รัสเซีย ครบรอบ 120 ปี รวมถึง
เป็ นการสานตํ อการหารื อของนายกรัฐมนตรี จากการเดิ นทางเยือนรัสเซี ยเมื่ อปี
2559
ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. การสร๎างเครือขํายความปลอดภัยดูแลเมือง กาชับ สั่งการในห๎วงการถวาย
พระเพลิงพระบรมศพให๎เตรียมวางระบบการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัด
โดยรวม และพื้นที่เฉพาะที่จะจัดงาน ให๎มีมาตรการวางแผนรํวมกันทั้งฝุายปกครอง
ทหาร ตารวจ ประชาชน โดยให๎สํวนกลางเตรียมจัดทาแผน กาหนดรูปแบบ (Model)
เพื่อเป็นแนวดาเนินการปูองกันการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งต๎องบูรณาการให๎
สอดคล๎องกับพื้นที่
ในพื้ น ที่ กรุ งเทพมหานครซึ่ งอาจใช๎ กลไกเจ๎ าหน๎ า ที่ เทศกิ จ เจ๎ าหน๎ าที่ รั กษา
ความสะอาด อาสาสมัคร และแยกพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งแบํงเป็นพื้นที่
ใกล๎บริเวณพิธีท๎องสนามหลวง เจ๎าหน๎าควรเป็นเจ๎าหน๎าที่ของกรุงเทพมหานคร หรือ
เจ๎าหน๎าที่ตารวจนครบาล โดยให๎ประสานงาน หรือหารือแนวทางดาเนินการรํวมกัน
ทุกฝุาย
๒. การประชาสัมพันธ์วิธีการปูองกันการถูก Hack ข๎อมูลบัญชี Facebook ควรมี
แนวทางปฏิบัติ/คูํมือแจงให๎สํวนราชการ ผู๎ปฏิบัติงานได๎มีมาตรการปูองกัน และ
การวางมาตรการโครงขํายมหาดไทยให๎พร๎อม
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ปค./กทม.

หน๎า 2

ศสส.สป.

ประเด็น
รายงานการเตรียมจัดงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในสํวนของ มท.

รายละเอียด
ผู๎ชํวยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
1. การกํอสร๎างซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ในสํวนภูมิภาค
๑.๑ การกํอสร๎างแบบซุ๎มทั้งหมดในสํวนภูมิภาคจานวน 878 แหํง ดังนี้ (๑) ซุ๎ม
ขนาดกลางจานวน 691 แหํง (จังหวัดจานวน 76 แหํง และอาเภอจานวน 615 แหํง)
(๒) ซุ๎มขนาดเล็กจานวน 187 แหํง (อาเภอจานวน 187 แหํง)
๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได๎มอบหมายให๎กรมโยธาธิการและผังเมือง ดาเนินการ
ถอดแบบซุ๎มขนาดกลาง ขณะนี้ได๎ดาเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว และได๎แจ๎งจังหวัด
รับทราบเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งดาเนินการสํงแบบการกํอสร๎างซุ๎มขนาด
กลางที่บันทึกลงแผํน CD ให๎สํวนภูมิภาค
๑.๓ ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี ได๎ จั ดสํ งภาพพระบรมฉายาลั กษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให๎จังหวัดเพื่อ
มอบให๎ อาเภอ อาเภอละ 1 องค์ (ยกเว๎นอาเภอเมืองที่จัดรํวมกับจังหวัด) นาไป
ประดับที่ซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์แบบขนาดกลางและแบบขนาดเล็ก ทั้งหมด ๘๗๘ ภาพ
รวมทั้งดาเนินการจัดสํงให๎สํวนภูมิภาคเรียบร๎อยแล๎ว
๑.๔ กระทรวงมหาดไทยให๎จังหวัดและอาเภอที่เลือกซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ ทั้ง
แบบขนาดกลางและแบบขนาดเล็ก สร๎างซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ให๎เป็นไปตามแบบ
รายละเอียดที่กรมโยธาธิการและผังเมืองถอดแบบไว๎ให๎แล๎วเสร็จตามกรอบเวลาที่
จังหวัด/อาเภอกาหนด ทั้งนี้ซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์จานวน 878 แหํง มีกาหนดแล๎ว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
๒. การจัดเตรียมด๎านพิธีการถวายดอกไม๎จันทน์ของประชาชน
๒.๑ คณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อวั นที่
26 มิถุนายน 2560 ได๎มอบหมายให๎กรุงเทพมหานครเป็นหนํวยงานหลัก จัดการ
ซักซ๎อมพิธีและขั้นตอนการ ถวายดอกไม๎จันทน์ของประชาชนให๎กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการตํางประเทศ และหนํวยงานที่เป็นเจ๎าภาพจัดพิธี มีแนวทางปฏิบัติใน
รูปแบบเดียวกัน
๒.๒ กรุ ง เทพมหานครได๎ ก าหนดซั ก ซ๎ อ มเกี่ ย วกั บ พิ ธี แ ละขั้ นตอนถวาย
ดอกไม๎จันทน์ ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬา
ไทย-ญี่ ปุ นดิ น แดง และได๎ เชิ ญผู๎ แทนหนํ วยงานตํ าง ๆ เข๎ ารํ วมซั กซ๎ อม ส าหรั บ
กระทรวงมหาดไทยได๎แจ๎งจังหวัดให๎สํงตัวแทนจังหวัดละ 2 คน
๓. การจัดประชุมเพื่อซักซ๎อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ใน
สํวนภูมิภาค
กระทรวงมหาดไทยกาหนดจัดการประชุมรํวมระหวํางคณะกรรมการอานวยการ
จัดพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ในสํวนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการ
อ านวยการจั ดพิ ธี ถวายดอกไม๎ จั นทน์ ของจั งหวั ดและอ าเภอผํ าน ระบบVideo
Conference System ไปยังทุกจังหวัด และผํานระบบ DOPA Channel ไปยังทุก
อาเภอ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. จากห๎องประชุม ๑
อาคารศาลาวําการกระทรวงมหาดไทย เพื่อซักซ๎อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานพระราชพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
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กรุงเทพมหานคร (นางลักษณา โรจน์ธารง ผู๎ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร)
๔. การจัดทาดอกไม๎จันทน์สาหรับประชาชน
กรุ งเทพมหานครด าเนิ นการจั ดท าดอกไม๎ จั นทน์ และดอกไม๎ จั นทน์ ที่ ได๎ รั บ
สนับสนุน มียอดรวม ณ ปัจจุบัน (7 สิงหาคม 2560) จานวน 5,415,726 ดอก
๕. ความคืบหน๎าการกํอสร๎างซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ขนาดใหญํและขนาดกลาง
๕.๑ ความคืบหน๎าการกํอสร๎างซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ขนาดใหญํเริ่มกํอสร๎างเมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 และกาหนดแล๎ วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน 2560
รวมทั้งกาหนดการรื้อถอนภายใน 18 พฤศจิกายน 2560
๕.๒ ความคืบหน๎าการกํอสร๎างซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ขนาดกลางจานวน 23 ซุ๎ม
เริ่มกํอสร๎าง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 และกาหนดแล๎วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน
2560 รวมทั้งกาหนดการรื้อถอนภายใน 4 พฤศจิกายน 2560
๕.๓ ปัญหาและอุปสรรคการกํอสร๎างซุ๎มขนาดกลางลําช๎าพื้นที่ใจกลางเมือง และ
การกํอสร๎างมีผลกระทบกับการจราจรเนื่องจากตัวซุ๎มสํวนใหญํตั้งบนทางเท๎า
๕.๔ การประดับตกแตํงไม๎ดอกไม๎ประดับซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ขนาดใหญํและ
ขนาดกลางเริ่มดาเนินการหลังจากการกํอสร๎างซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์แล๎วเสร็จ ถึง
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
๖. การกาหนดผังบริเวณซุ๎มขนาดใหญํและซุ๎มขนาดกลาง
๖.๑ ซุ๎ มพระลานพระราชวั งดุ สิ ต 1 ซุ๎ม อยูํ ระหวํ างน าความกราบบั งคมทู ล
พระกรุณาทรงทราบฝุาละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยแบบซุ๎ม
และบริเวณจุดตั้งซุ๎ม และหนํวยอาหารพระราชทาน 904
๖.๒ ซุ๎มข๎างกองสลากเดิม 2 ซุ๎ม มีเต็นท์พักคอย 16 หลัง เต็นท์พิธีการ 4 หลัง
และใกล๎กับซุ๎มยังมีหนํวยอาหารพระราชทาน 904 บริเวณสวนสันติพร
๖.๓ ซุ๎มฐานทัพเรือกรุงเทพ ๑ ซุ๎ม ซึ่งกองทัพเรือบริหารจัดการทั้งหมด
๖.๔ ซุ๎มสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช
โรงพยาบาลศิริราช 1 ซุ๎ม ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชบริหารจัดการทั้งหมด
๖.๕ ซุ๎มเชิงสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) 1 ซุ๎ม มีเต็นท์พักคอย 12 หลัง เต็นท์
พิธีการ 2 หลัง และเต็นท์บริการอาหาร-น้าดื่ม 2 หลัง
๖.๖ ซุ๎มลานปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพุทธยอดฟูาฯ 1 ซุ๎ม มีเต็นท์พักคอย
10 หลัง เต็นท์พิธีการ 2 หลัง และเต็นท์บริการอาหาร-น้าดื่ม 2 หลัง
๖.๗ ซุ๎มลานเซ็นทรั ลเวิล์ด 1 ซุ๎ม ซึ่งส านักงานตารวจแหํ งชาติบริหารจัดการ
ทั้งหมด
๖.๘ ซุ๎มกองบัญชาการกองทัพบก 1 ซุ๎ม ซึ่งกองทัพบกบริหารจัดการทั้งหมด
๖.๙ ซุ๎มลานหน๎าสนามศุภชลาศัย 1 ซุ๎ม ซึ่งกรมพลศึกษาบริหารจัดการทั้งหมด
๖.๑๐ ซุ๎มวัดเทพศิรินทราวาส 1 ซุ๎ม มีเต็นท์พักคอย 22 หลัง เต็นท์พิธีการ
2 หลัง และเต็นท์บริการอาหาร-น้าดื่ม 2 หลัง
๖.๑๑ ซุ๎มวัดบวรนิเวศวิหาร 1 ซุ๎ม มีเต็นท์พักคอย 6 หลัง เต็นท์พิธีการ 2 หลัง
และเต็นท์บริการอาหาร-น้าดื่ม 2 หลัง
๖.๑๒ ซุ๎มอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก 1 ซุ๎ม มีเต็นท์พักคอย 10 หลัง เต็นท์พิธีการ
2 หลัง และเต็นท์บริการอาหาร-น้าดื่ม 2 หลัง
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๖.๑๓ ซุ๎มศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) 1 ซุ๎ม มีเต็นท์พักคอย
12 หลัง เต็นท์พิธีการ 2 หลัง และเต็นท์บริการอาหาร-น้าดื่ม 2 หลัง
๖.๑๔ ซุ๎มศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางมด ทุํงครุ 1 ซุ๎ม มีเต็นท์พักคอย
12 หลัง เต็นท์พิธีการ 2 หลัง และเต็นท์บริการอาหาร-น้าดื่ม 2 หลัง
๖.๑๕ ซุ๎มสวนหลวง ร.9 1 ซุ๎ม มีเต็นท์พักคอย 12 หลัง เต็นท์พิธีการ 2 หลัง
และเต็นท์บริการอาหาร-น้าดื่ม 2 หลัง
กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
๗. ความคืบหน๎าการจัดทาดอกไม๎จันทน์ในสํวนภูมิภาค
๗.๑ ดอกไม๎จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัด/อาเภอ มีเปูาหมายจัดทาทั้งหมด
878 ชํอ ดาเนินการเสร็จ 500 ชํอ (คิดเป็นร๎อยละ 56.95 ) อยูํระหวํางดาเนินการ
378 ชํอ (คิดเป็นร๎ อยละ 43.05 ) โดยมีกาหนดแล๎ วเสร็จภายในเดือนสิ งหาคม
2560
๗.๒ ดอกไม๎จั นทน์ส าหรับประชาชน สรุปผลการจัดทาดอกไม๎จันทน์ส าหรับ
ประชาชน กาหนดเปูาหมาย 36,801,241 ดอก ขณะนี้ดาเนินการเสร็จเรียบร๎อย
แล๎ว (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560) 33,680,568 ดอก (คิดเป็น ร๎อยละ
91.52 ข๎อมูล ณ 4 สิงหาคม 60) ซึ่งมีประชาชนละอาสาสมัครเข๎ารํวม การจัดทา
ดอกไม๎จันทน์จานวนมาก และปริมาณเกินจากเปูาหมายเกือบ ๑ เทําตัว โดยในเดือน
กรกฎาคมมี เ ปู า หมาย 9,237,420 ดอก และด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร๎ อ ย
16,915,334 ดอก ซึ่งมี สาเหตุการเกินจากเปูาหมายดังกลํ าว เนื่ องจากมีบาง
จังหวัด เชํน จ. นครราชสีมามีเปูาหมาย 1,000,000 ดอก แตํ ขณะนี้ดาเนินการ
แล๎วเสร็จ 1,500,000 ดอก และบางจังหวัดดาเนินการยังไมํ เป็นไปตามเปูาหมาย
ทางกรมพัฒนาชุมชนขอให๎ดาเนินการอยํางตํอเนื่อง
๗.๓ การสํ ง มอบชํ อดอกไม๎ จั นทน์ จ ากสํ ว นราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ให๎แกํสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ/สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อ
ดาเนินการ จัดเก็บลงกลํองให๎เรียบร๎อย
ข๎อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
1. การดูแลซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ กาชับให๎ดูแลเรื่องการรักษาความสงบเรียบร๎อย
โดยให๎มีผู๎รับผิดชอบสาหรับการประสานงานศูนย์สํวนกลาง
๒. แบบซุ๎มถวายดอกไม๎จันทน์ ให๎มีการทางานรํวมกับกรมศิลปากร และขออนุมัติ
เจ๎าของหนํวยงานที่ออกแบบรับทราบวําได๎มีการนาแบบไปใช๎ให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย
๓. การติดตั้งพระบรมฉายาลั กษณ์ที่เป็นไวนิล ให๎ มอบแนวทางกาชับ ควรติดตั้ง
ให๎ เหมาะสมกับชํวงเวลา เชํน ชํวงหลั งเดือนกันยายน เป็นต๎น เพื่อให๎ คงสภาพดี
มีการดูแลรักษาความสะอาดให๎เรียบร๎อย และสมพระเกียรติ
4. การซักซ๎อมพิธีถวายดอกไม๎จันทน์ คัดเลือกบุคคลที่จะเป็นเจ๎าหน๎าที่ให๎เหมาะสม
(จังหวัดละ 2 คน) รวมถึงการอานวยความสะดวกประชาชนให๎สามารถเข๎าถึงพิธีถวาย
ดอกไม๎จันทน์ด๎วยมือประชาชนเอง และให๎ประชาชนจิตอาสา ลูกเสือเนตรนารีเข๎ารํวม
อานวยความสะดวก โดยใช๎แนวทางปฏิบัติเชํนเดียวกับกรุงเทพมหานคร
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โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชดาริ ห๎วงที่ ๑
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียด
5. หารือคณะกรรมการฝุายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการบริหารจัดการดอกไม๎จันทน์ (ที่มีจานวนเกินจากเปูาหมาย)
อยํางเหมาะสม
6. การแก๎ไขปั ญหาสัตว์ สุนัขจรจัด และคนเรํรํอน ให๎กาหนดมาตรการการแก๎ไข
ปัญหา สารวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ใกล๎เคียงพระสุเมรุ พร๎อมกาหนดจุดกักกันสัตว์
หรือจุดพักชั่วคราว

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ผู๎ชํวยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)
1. ภาพรวมการดาเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
พระราโชบายการดาเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ เพื่ อให๎ ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี
มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอยํางยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดง
ความส านึ กในพระมหากรุณาธิคุ ณของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภู มิพล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ตร และสมเด็ จ พระนางเจ๎ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ
ในรั ชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ สุขของ
ประชาชน
2. การดาเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
เพื่อให๎การปฏิบัติงานของผู๎ที่เกี่ยวข๎องเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และสมพระเกียรติ
ได๎มีคาสั่งหนํวยราชการในพระองค์ 904 (สานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ)
จั ดตั้งศู นย์ อานวยการใหญํ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
(ศอญ.)
โครงสร๎างการดาเนิ นงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
ประกอบด๎วย
2.๑ สํวนบัญชาการ/อานวยการ ได๎แกํ ศูนย์อานวยการใหญํโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ (ศอญ.) ตั้งอยูํที่สนามเสือปุา เป็นที่จัดตั้งไว๎เพื่อ
ประสานเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ ฯ และจะมีการเชิญประชุม
เป็นคราว ๆ ไป
๒.๒ สํวนปฏิบัติการ ประกอบด๎วย (๑) ศูนย์อานวยการภาคสนามชุมชนเข๎มแข็ง
ประชามี สุ ข (๒) ศู น ย์ อ านวยการภาคสนามแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข (๓) ศู น ย์
อานวยการภาคสนามงานประดิษฐ์และงานศิลปาชีพ (๔) ศูนย์อานวยการภาคสนาม
การแสดง/นิทรรศการ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการแยกเป็นรายพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวําง
การดาเนินการจัดทารายละเอียดการปฏิบัติงานตามภารกิจตําง ๆ
3. กรอบระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการจิ ตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาริ
กาหนดดาเนินการระหวํางวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 – 5 ธันวาคม 2561
โดยแบํงออกเป็น 3 ห๎วงเวลา ดังนี้
ห๎วงที่ 1 เริ่มวันที่ 28 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2560 ดาเนินการในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
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รายละเอียด
- ระยะแรก วันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2560 ดาเนินโครงการสัปดาห์
จิตอาสา โดยมีการเปิดรับลงทะเบียนเบื้องต๎น
- ระยะที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ดาเนินโครงการน้าจิต + น้าใจ
- ระยะที่ 3 วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2560 รับลงทะเบียนโครงการ
ประชาชนจิตอาสา ซึ่งกรมการปกครองเป็นผู๎รับผิดชอบ
- ระยะที่ 4 วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดาเนินโครงการโดยพิธีการ
ปลํอยคาราวานจิตอาสา
- ระยะที่ 5 วันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 สัปดาห์หนํวย
พระราชทานและประชาชนจิตอาสา
- ระยะที่ 6 วันที่ 14 – 31 สิงหาคม 2560 ดาเนินกิจกรรมจิตอาสา
ห๎วงที่ 2 เริ่มวันที่ 5 ธันวาคม 2560 – 28 กรกฎาคม 2561 ดาเนินการใน
พื้นที่จั งหวัดที่มีเขตพระราชฐาน หรือจังหวัดที่มี เจ๎าหน๎าที่ส านักพระราชวังหรือ
ลูกจ๎างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริปฏิบัติงานอยูํซึ่งมีจานวน 5 จังหวัดที่อยูํ
ในแผนงาน ประกอบด๎วย จ.เชียงใหมํ พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส สกลนคร และ
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ห๎วงที่ 3 เริ่มวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 – 5 ธันวาคม 2561 ดาเนินการทุก
พื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบเหมือนกับห๎วงที่ ๑
และห๎วงที่ ๒
ทั้งนี้ เมื่ อวั นที่ 9 สิ งหาคม 2560 มีหนั งสื อเชิญหนํวยงานที่เกี่ ยวข๎ อง
ในสํวนของกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
หนํ วยงานตํางๆ ประชุมหารือเพื่อจัดทาจิตอาสาเฉพาะกิจในงานถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพ ฯ โดยโครงการดังกลําวจะดาเนินงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ทุกจังหวัด ดังนี้ (๑) กาหนดดาเนินการรับลงทะเบียนกรุงเทพมหานคร ณ สานักงาน
เขตทุ กเขต และสํ วนภู มิ ภ าค ณ ที่ วํ าการอ าเภอทุ กอ าเภอทั่ วประเทศ ในวั นที่
1 – 30 กันยายน 2560 (๒) กาหนดการรับของพระราชทาน กรุงเทพมหานคร
บริ เวณสนามเสื อปุ า และสํ วนภูมิ ภาคตามที่ผู๎ วํ าราชการจังหวัดก าหนด ในวันที่
7 – 12 ตุลาคม 2560 (๓) กาหนดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับงานพระราชพิธี
ทั่วประเทศ ในวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560
กรุงเทพมหานคร (นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู๎อานวยการกองระบบคลอง)
4. กิจกรรม “เราทาความดี ด๎วยหัวใจ” โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาริ ระหวํางวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560
4.๑ ที่ ม าของกิ จ กรรม เมื่ อเดื อนมิ ถุ นายน 2560 กรุ งเทพมหานครได๎ รั บ
การประสานงานจากทหารมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษาพระองค์ โดยสมเด็ จ
พระเจ๎ าอยูํ หั ว ฯ มี พระราชด าริเกี่ ยวกั บกิ จการบาเพ็ ญประโยชน์ในพื้นที่ ชุมชน
โดยรอบพระราชวังดุสิต ระหวํางวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2560 ซึ่งได๎กาหนดเป็น
โครงการต๎นแบบในการดาเนินโครงการ ในวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560
และได๎เลือกคลองที่อยูํในพื้นที่โดยรอบพระราชวังดุสิต เชํน คลองส๎มปุอย คูน้าข๎าง
ทางรถไฟ คู น้ ารอบสนามม๎ า และวั ดโบสถ์ สามเสน มี จิ ตอาสาเข๎ารํ วมโครงการ
ประมาณ 600 คน การดาเนินการเป็นไปด๎วยดี และเห็นผลของกิจกรรมดังกลําว

สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2560

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

หน๎า 7

ประเด็น

รายละเอียด
เชํน เปิดทางน้าไหล เกิดการพัฒนาวัด เกิดความสะอาดบริเวณตลาดราชวัตรและ
ตลาดศรี ยํ าน เป็ นต๎ น โดยโครงการประสบความส าเร็จ สามารถให๎ หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องใช๎เป็นต๎นแบบในการดาเนินการ ดังกลําว
4.๒ กิจกรรมโครงการ “เราทาความดี ด๎วยหัวใจ ระยะที่ 1” ระหวํางวันที่
28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 กรุงเทพมหานครและหนํวยงานทหารลงพื้นที่
เพื่อกาหนดแผนการดาเนินกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 5 คลอง ประกอบด๎วย
1) คลองกระท๎อนแถว มี จุดเริ่มต๎นจากคลองชักพระถึงคลองวัดอัมพวา
กายภาพคลองมีความกว๎าง ๓ - ๖ เมตร ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร พื้นที่เขตบางกอก
น๎อย ซึ่งกิจกรรมดาเนินการเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 เพื่อเรํง
ระบายน้าไปยังคลองชักพระ และระบายน้าลงสูํแมํน้าเจ๎าพระยา ซึ่งเป็นการแก๎ไข
ปัญหาน้าทํวมบริเวณดังกลําว
๒) คลองวัดยางสุทธาราม มีจุดเริ่มต๎นจากคลองชักพระถึงถนนจรัญสนิทวงศ์
กายภาพคลองมีความกว๎าง ๓ - ๔ เมตร ความยาว ๘๐๐ เมตร พื้นที่เขตบางกอกน๎อย
เป็ นคลองที่มีขนาดเล็ ก ซึ่งไมํสามารถนาเครื่องจักรเข๎าได๎ จึงใช๎แรงงานคนเพียง
อยํางเดียว หลังจากกาจัดวัชพืชแล๎วสามารถระบายน้าได๎ดี
๓) คลองหลวงวารี มีจุดเริ่มต๎นจากแมํน้าเจ๎าพระยาถึงระยะคลองหลวงวารี
กายภาพคลองมีความกว๎าง ๒ – ๑๐ เมตร ความยาว ๒๓๕ เมตร พื้นทีเ่ ขตคลองสาน
๔) คลองบึ งพระยาสุ เรนทร์ มี จุ ด เริ่ มต๎ นจากคลองพระยาสุ เ รนทร์ ถึ ง
ถนนสุขาภิบาล ๕ กายภาพคลองมีความกว๎าง ๑๐ – ๑๕ เมตร ความยาว ๕,๕๐๐ เมตร
พื้นที่เขตบางเขน
๕) คลองขวางบน มี จุ ดเริ่ มต๎ นจากคลองบางนางจี นถึ งคลองสวนอ๎ อย
กายภาพคลองมีความกว๎าง ๕ – ๘ เมตร ความยาว ๑,๐๕๐ เมตร พื้นที่เขตพระโขนง
เขตสวนหลวง
๖) คลองทับช๎างลําง มีจุดเริ่มต๎นจากถนนกรุงเทพกรีฑาถึงถนนกรุงเทพ ชลบุรี กายภาพคลองมีความกว๎าง ๘ – ๑๐ เมตร ความยาว ๖๐๐ เมตร พื้นที่เขต
สะพานสูง
กิ จ กรรมเมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2560 มี จ านวนจิ ต อาสาทั้ ง หมด
2,170 คน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 มีจานวนจิตอาสาทั้งหมด 1,765 คน
และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 มีจานวนจิตอาสาทั้งหมด 1,594 คน โดย
สานักพระราชวังได๎จัดเตรียมอาหารในรูปแบบรถเคลื่อนที่ และสานักงานเขตให๎
การสนั บ สนุ น น้ าดื่ ม ส าหรั บผู๎ เ ข๎า รํ ว มกิ จ กรรม ซึ่ ง ผู๎ เ ข๎า รํ ว มกิ จกรรมบางสํ ว น
เดินทางมาจากตํางจังหวัด
การดาเนินกิจกรรมดังกลําว สภาพคลองมีผักตับชวา ขยะจานวนมาก
และตะกอนดิน ที่ทาให๎ เกิดการตื้นเขินของคลอง รวมทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ทาให๎
สภาพคลองสามารถระบายน้าได๎ดี ไมํมีสิ่ง กี ดขวาง และได๎รั บความรํวมมือของ
หลายภาคสํวน เชํน ทหารบก ทหารเรือ และภาคประชาชน
สรุปการดาเนินการของกรุงเทพมหานคร จิตอาสาที่เข๎ารํวมกิจกรรมมา
จากหลายพื้น ที่ ไมํได๎อยูํในกรุงเทพมหานครอยํางเดียว สํ ว นใหญํ เป็นผู๎ สู งอายุ
กิจกรรมของกรุงเทพมหานครไมํเหมาะสมกับจิตอาสาที่มาเข๎ารํวม กรุงเทพมหานครจึง
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ได๎จัดหากิจกรรมที่เหมาะสมทดแทนเพื่อปูองกันไมํเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
4.๓ กรุ ง เทพมหานครได๎ รั บ การประสานงานจากหนํ ว ยทหารมหาดเล็ ก
ราชวัล ลภรั ก ษาพระองค์ใ ห๎ มี การกาหนดกิ จกรรมระยะที่ 2 โดยการจั ดทาแผน
ระหวํ างวั นที่ 14 สิ งหาคม – 31 ธั นวาคม 2560 และมี ก ารคั ด เลื อ กคู ค ลอง
ในเบื้องต๎น ประกอบด๎วย
1) คลองลารางตายิ้ม วันที่ 14 สิงหาคม 2560 พื้นที่เขตมีนบุรี โดยมี
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ หนํวยงานสานักการระบายน้า สานักสิ่งแวดล๎อมของ
กรุงเทพมหานคร หนํวยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และจิตอาสา โดยมี
โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ เป็นศูนย์อานวยการภาคสนาม (ศอส.)
2) คลองตาเลํ ง พื้ น ที่ เ ขตบึ ง กุํ ม โดยมี โ รงเรี ย นสายอั ก ษร เป็ น ศู น ย์
อานวยการภาคสนาม (ศอส.)
3) คลองควาย พื้นที่เขตบางบอน โดยมีโ รงเรียนคงรัตอุทิศ เป็น ศูนย์
อานวยการภาคสนาม (ศอส.)
4) ลากระโดง ซอยยิ้มประยูร พื้นที่เขตภาษีเจริญ โดยมีโรงเรียนฐานปัญญา
เป็นศูนย์อานวยการภาคสนาม (ศอส.)
5) คลองวัดน๎อยนพคุณ พื้นที่เขตดุสิต โดยมีอาคารอาทิตย์กาลังเอก เป็น
ศูนย์อานวยการภาคสนาม (ศอส.)
6) คูน้าริมทางรถไฟ สายใต๎ พื้นที่เขตบางซื่อ โดยมีโรงเรียนราชนันทาจารย์
สามเสนวิทยาลัย 2 เป็นศูนย์อานวยการภาคสนาม (ศอส.)
7) คลองขั นแตก พื้ นที่ เขตประเวศ โดยมีบึ งรั บน้าหนองบอน เป็ น ศู น ย์
อานวยการภาคสนาม (ศอส.)
8) คลองตาเปี ย พื้ นที่ เขตประเวศ โดยมี บึ งรั บน้ าหนองบอน เป็ น ศู น ย์
อานวยการภาคสนาม (ศอส.)
9) คลองลากอไผํ พื้นที่เขตลาดกระบัง โดยมีโรงเรียนวัดทิพพาวาส เป็น
ศูนย์อานวยการภาคสนาม (ศอส.)
10) ลากระโดงสาธารณประโยชน์ แยกพัฒนาการ ถนนเทอดไท พื้นที่เขต
บางแค โดยมีโรงเรียนปทุมอนุสรณ์ เป็นศูนย์อานวยการภาคสนาม (ศอส.)
11) คลองสวนเลี ยบ พื้ นที่ เขตจอมทอง โดยมี วั ดศาลาครึ น เป็ น ศู น ย์
อานวยการภาคสนาม (ศอส.)
โดยคลองทั้งหมดนี้ หนํวยงานทหารรักษาพระองค์เป็นผู๎สารวจและกาหนด
สถานที่ทากิจกรรม และมอบกาหนดการให๎ กรุงเทพมหานคร สานักงานเขต และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน สานักอนามัย สานักการแพทย์ สานักปูองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ซึ่ งมี การประชุ มหารื อที่ จะสนั บสนุ นกิ จกรรมดั งกลํ าว และด าเนิ น
กิจกรรมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 ปัญหาคือ 1) กิจกรรมที่จัด
ขึ้นไมํสอดคล๎องกับจิตอาสา ปลัดกรุงเทพมหานครได๎มอบหมายให๎หากิจกรรมที่มีความ
เหมาะสมกับจิตอาสาที่เป็นผู๎สูงอายุ 2) ความยั่งยืน กรุงเทพมหานครได๎ให๎สานักงาน
เขตทุกเขตประชาสัมพันธ์สร๎างจิตอาสาในเขตพื้นที่ และเชิญชวนเยาวชนมาเป็นจิต
อาสาเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน
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กรมการปกครอง (ร๎อยตารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
กรมการปกครองมีสํวนรํวมตั้งแตํเริ่มต๎น เรื่องการพัฒนาระบบการทาโปรแกรมใน
การลงทะเบียนจิตอาสา และการบันทึกข๎อมูลการทากิจกรรมของจิตอาสาทั้งหมด
ในชํวงเวลาที่ผํานมา โดยสนับสนุนอุปกรณ์ และบุคลากรให๎ ทางานรํวมกับ ทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในการบันทึกข๎อมูล
ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข๎อมูลกรมการปกครอง
(นายสัญชัย เตชนิมิตวัช)
5. การด าเนิน โครงการจิต อาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริข อง
กรมการปกครอง
5.1 การพัฒนาระบบโปรแกรม กระทรวงมหาดไทยได๎รับมอบหมายให๎ดาเนินการ
สาหรับการรับลงทะเบียน ดังนี้
1) การรับลงทะเบียน ประชาชนจิตอาสาที่เข๎ารํวมโครงการต๎องมีการลงทะเบียน
และยืนยันตัวตนทุกครั้งเพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมในแตํละวันที่มีการดาเนินการโครงการ
2) การบันทึกเวลาการทางานในแตํละกิจกรรมทั้งเวลาเข๎าและออก
3) ระบบประเมิน รายงานผลการเข๎ารํวมกิจกรรมของประชาชนจิตอาสา
4) ระบบประมวลผลการสรุปผลการทาความดี
5.2 การสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช๎ในการสนับสนุนการรับ
ลงทะเบียนและการบันทึกเวลาความดี ประกอบด๎วย 3 โครงการหลัก ได๎แกํ
1) โครงการสั ปดาห์ จิตอาสา รายงานตั้งแตํ วันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2560
มี การสนั บสนุ นบุ คลากร 16 คน มี จุ ดรั บลงทะเบี ยน 1 จุ ด ใช๎ อุ ปกรณ์ 5 ชุ ด
ผู๎ลงทะเบียน 813 คน มีคนเข๎ารํวมกิจกรรม 809 ครั้ง
2) โครงการน้าจิต+น้าใจ รายงานตั้งแตํวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 มีการสนับสนุน
บุคลากร 16 คน มีจุดรับลงทะเบียน 1 จุด ใช๎อุปกรณ์ 10 ชุด ผู๎ลงทะเบียน 288 คน
มีคนเข๎ารํวมกิจกรรม 271 ครั้ง
3) โครงการประชาชนจิตอาสา เราทาความ ดี ด๎วยหัวใจ รายงานตั้งแตํวันที่
13 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 มีการสนับสนุนบุคลากร 108 คน แบํงเป็น
2 ชํวง ชํวงที่ ๑ รับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2560 มีจุดรับ
ลงทะเบี ยน 1 จุ ด ใช๎ อุ ปกรณ์ 30 ชุ ด ชํ วงที่ 2 การท ากิ จกรรมของประชาชน
จิตอาสา ในการบันทึกเวลาเข๎า – ออก เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม
2560 มีจุดรับ ลงทะเบียน 6 จุด ใช๎อุปกรณ์ 50 ชุด ผู๎ลงทะเบียน 15,718 คน
มีคนเข๎ารํวมกิจกรรม 15,039 ครั้ง
ชํวงการดาเนิ นกิจกรรมในห๎วงที่ 1 มีผู๎ลงทะเบียนทั้งสิ้น รวม 18,615 คน
การทากิจกรรมทั้งสิ้น ๑6,119 ครั้ง
ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. ขอบคุณกรุงเทพมหานคร กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ชํวยจัดหาเครื่องมือ
ในการดาเนินโครงการ ฯ รวมถึงกรมการปกครองในเรื่องการรับลงทะเบียน
2. จัดทาข๎อมูลความเชื่อมโยงคลองที่ดาเนินการแล๎ว และรายละเอียดคลองตําง ๆ
แผนการดาเนินการให๎เกิดความยั่งยืนให๎คนในพื้นที่ดาเนินการเอง โดยเฉพาะการเก็บ
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โครงการรถไฟฟูาสํวนตํอ
ขยายสายสีเขียว

รายละเอียด
เล็ก การจัดตั้งอาสาสมัคร ควรหามาตรการให๎ผู๎อานวยการเขตประชาสัมพันธ์ให๎คนใน
พื้นที่ได๎มีสํวนรํวม สาหรับคลองระบายน้าให๎หามาตรการรักษาความสะอาดด๎วย
3. การดาเนินงานในสํวนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ในชํวงกํอนงานถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ฯ ควรเป็นโครงการที่ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม มีกิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึง
การลงทะเบียนจิตอาสา ให๎ข๎าราชการระดับสูงมีสํวนรํวมและลงทะเบียนจิตอาสาด๎วย
ตามความเหมาะสม
4. แนวทางการสรุปการลงทะเบียนจิตอาสา และการปฏิบัติงานจิตอาสา ควรประมวล
ให๎เห็นวําปฏิบัติงานจานวนเทําไหรํ อยํางไร และให๎ดาเนินการซักซ๎อมภูมิภาคให๎เป็น
แนวปฏิบัติเดียวกัน เพื่อเป็นข๎อมูลทูลเกล๎า ฯ ถวายรายงานสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ฯ
ตํอไป

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

กทม./ปค./
ทุกจังหวัด/
สนผ.สป.
กทม./ปค./
ทุกจังหวัด/
สนผ.สป.

กรุงเทพมหานคร (นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู๎อ านวยการกองขนสํง ส านั ก
การจราจรและขนสํง)
ความคืบหน๎าการดาเนินโครงการรถไฟฟูาสํวนตํอขยายสายสีเขียว ชํวงหมอชิต –
สะพานใหมํ – คูคต และชํวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
๑. ความคืบหน๎าการดาเนินการ
1.๑ ความคืบหน๎าในการดาเนินการเปิดให๎บริการเดินรถ
วั นที่ 9 กุ มภาพั นธ์ 2560 คณะกรรมการจั ดระบบการจราจรทางบก
(คจร.) ได๎มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2560 เห็นควรให๎กรุงเทพมหานครเปิดให๎บริการ
เดินรถโครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ชํวงแบริ่ง – สมุทรปราการ ไปกํอนจานวน
1 สถานี เพื่อให๎สามารถเปิดให๎บริการได๎โดยเร็ว
วันที่ 3 เมษายน 2560 กรุงเทพมหานครได๎เปิดให๎บริการเดินรถไฟฟูา
สายสี เขียว ชํวงแบริ่ ง – สมุทรปราการ จานวน 1 สถานี คือ สถานีสาโรง โดยมี
นายกรั ฐมนตรี เป็ นประธานการเปิดให๎ บริการเดินรถที่สถานีดังกลํ าว ซึ่งปัจจุบัน
การให๎บริการเดินรถถึงสถานีสาโรงยังไมํมีการเก็บคําโดยสาร มีประชาชนใช๎บริการ
ประมาณ 25,000 คน/วัน
๑.2 ความคืบหน๎าในการดาเนินการรับโอนทรัพย์สิน และหนี้สิน ทั้งหมดของ
โครงการ
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)
ได๎ มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560 เห็ น ชอบในหลั ก การให๎ รั ฐ บาลสนั บ สนุ น
งบประมาณให๎ กรุ งเทพมหานครส าหรั บการรับโอนโครงการรถไฟฟูาสายสี เขียว
ชํวงแบริ่ง – สมุทรปราการ และชํวงหมอชิต – สะพานใหมํ – คูคต โดยมอบให๎
กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
พิจารณาหารื อสัดสํ วนการลงทุนที่เหมาะสมระหวํางรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร
รวมทั้ง แนวทางที่กรุงเทพมหานครจะชาระหนี้คืนให๎รัฐบาลตํอไป ปัจจุบันยังอยูํ
ระหวํางการพิจารณาหารือข๎อสรุปรํวมกัน
๒. ปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะเพื่อดาเนินการ
๒.1 ปัญหาในการดาเนินการรับโอนทรัพย์สิน และหนี้สิน ทั้งหมดของโครงการ
ข๎อจากัดด๎านงบประมาณที่ไมํเพียงพอของกรุงเทพมหานคร ในการชาระคืนคํางาน

สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2560

หน๎า 11

ประเด็น

รายละเอียด
โครงสร๎างพื้นฐานจานวน 60,815.73 ล๎านบาท ของโครงการ เนื่องจากจาเป็นต๎อง
ใช๎งบประมาณสาหรับเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนคําบริหารจัดการเดินรถ และ
คํ างานติ ดตั้ งระบบเดิ น รถ ของโครงการทั้ ง 2 เส๎ น ทางดั งกลํ าว อี กทั้ งต๎ องใช๎
งบประมาณสาหรับการดาเนินการในภารกิจหน๎าที่อื่น ๆ ของกรุงเทพมหานครอีก
เป็นจานวนมาก
2.๒ ข๎อเสนอแนะเพื่อดาเนินการ รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณการลงทุนใน
โครงสร๎างพื้นฐานของโครงการ วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 60,815.73 ล๎านบาท ให๎กับ
กรุงเทพมหานคร และให๎การรถไฟฟูาขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทยโอนทรัพย์สิน
ของโครงการมาเป็ นของกรุ งเทพมหานคร โดยภายหลั งจากที่ กรุ งเทพมหานคร
สามารถบริหารจัดการเดินรถไฟฟูาสายสี เขียวทั้ง 2 เส๎นทางดังกลําว จนมีรายได๎
มากกวํ า รายจํ า ยที่ ก รุ ง เทพมหานครต๎ อ งใช๎ ใ นการด าเนิ น การโครงการแล๎ ว
กรุงเทพมหานครจึงแบํงรายได๎ที่หักคําใช๎จํายแล๎วคืนให๎รัฐบาล

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. เรํ งรั ดด าเนิ นการรั บ รั บโอนทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ น ทั้ งหมดของโครงการสํ วน
ตํอขยาย ฯ และวางระบบบริหารจัดการเดินรถให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย โดยให๎หารือ
สานักงานตรวจเงินแผํนดินเพื่อหาแนวทางการแก๎ไขข๎อขัดข๎อง ประเด็นการให๎บริการ
ฟรีในชํวงเปิ ดให๎บริ การในชํวงแรก เนื่องจากภาระความรับผิดชอบคําใช๎จํายอยูํใน
ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดาเนินการตําง ๆ เพื่อไมํให๎เกิดปัญหา
ในภายหลัง
๒. ศึกษาการแบํ งการรั บ โอนทรั พย์สิ น และหนี้สิ นของโครงการเป็น สองชํ วงได๎
หรือไมํ เพื่อลดภาระด๎านการบริหารจัดการทางการเงิน และการกํอหนี้
3. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐานของโครงการจาก
รัฐบาล ให๎ เรํ งดาเนิ นการหารือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ดาเนินการตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
4. ดาเนินการข๎อ 2 และ 3 ให๎มีความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครรับรองด๎วย
5. ให๎ชะลอการดาเนินโครงการสํวนตํอขยายคูคตที่เสนอโครงการขึ้นมาใหมํ
การให๎ความชํวยเหลือ
ผูป๎ ระสบอุทกภัย และ
การดาเนินการฟืน้ ฟู
และเยียวยา

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
1. สถานการณ์ปัจจุบัน
๑.๑ สภาพอากาศระหวํ างวันที่ 8 – 11 สิ งหาคม 2560 จะมีฝนลดลง และ
ระหวําง วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2560 จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ ซึ่งได๎มีการแจ๎ง
ให๎จังหวัดรับทราบสถานการณ์แล๎ว
สถานการณ์ อุ ทกภั ยตั้ งแตํ วั นที่ 5 กรกฎาคม 2560 จนถึ งปั จจุ บั น เกิ ดขึ้ น
44 จั งหวั ด 300 กวํ าอ าเภอ ปั จจุ บั นสถานการณ์ คลี่ คลายแล๎ ว 36 จั งหวั ด มี
สถานการณ์อยูํ 8 จั งหวัด ได๎แกํ จ. สกลนคร กาฬสิ นธุ์ นครพนม ร๎ อยเอ็ด ยโสธร
อุบลราชธานี หนองคาย และ จ. พระนครศรีอยุธยา รวมครัวเรือนที่ได๎รับผลกระทบ
ประมาณ 170,000 ครัวเรือน จานวนประชาชน 500,000 กวําคน
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กทม.

ประเด็น

รายละเอียด

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

๑.๒ ผลกระทบ
๑.๒.๑ ด๎ านชีวิ ต มี ผู๎ เสี ยชีวิต 29 ราย สกลนคร 11 ราย มหาสารคาม
4 ราย ร๎ อยเอ็ ด 4 ราย มุ กดาหาร 2 ราย อุ ดรธานี 2 ราย ศรี ส ะเกษ 3 ราย
ขอนแกํน 2 ราย อุบลราชธานี 1 ราย จังหวัดได๎ให๎ความชํวยเหลือแล๎วทั้ง 29 ราย
๑.๒.๒ ด๎ านที่ อยูํ อาศั ย จากการส ารวจเบื้ องต๎ น บ๎ านเรื อนได๎ รั บความ
เสียหาย 4,129 หลัง จังหวัดจะเรํงให๎ความชํวยเหลือทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
๑.๒.๓ ด๎านการเกษตร (เกษตรกร รวม 748,393 ราย)
- ด๎านพืช เกษตรกร 646,893 ราย พื้นที่ 5.98 ล๎านไรํ
- ด๎านประมง เกษตรกร 40,685 ราย พื้นที่ 33,260 ไรํ
- ด๎านปศุสัตว์ เกษตรกร 60,815 ราย สัตว์ 1,557,959 ตัว
๑.๒.๔ ด๎ านโครงสร๎ างพื้ นฐาน ถนน 2,055 จุ ด คอสะพาน 43 แหํ ง
สะพาน 177 แหํง โรงเรียน 131 แหํง วัด 39 แหํง สถานที่ราชการ 7 แหํง ฝาย/
ทานบ 8,704 แหํง
2. การบริหารจัดการข๎อมูล
การบริหารจัดการข๎อมูลมีการบริหารจัดการ 2 หลัก คือ 1) การบริหารจัดการคน
เกี่ ยวกั บการแจ๎ งเตื อนเพื่ อให๎ เตรี ยมพร๎ อมในการรั บมื อตํ างๆ การแก๎ ไขปั ญหา
ความเดือดร๎อนของประชาชน ตั้งแตํการบรรเทาทุกข์ การชํวยเหลือ การสงเคราะห์
เยียวยา โดยหลักคิดที่รัฐบาลได๎กาหนดไว๎ คือ ต๎องให๎การชํวยเหลือทันทีและทั่วถึง
2) การบริหารจัดการน้า เป็นการแก๎ไขปัญหาน้าทั้งระบบ ทั้งเรํงการระบายน้า และ
กักเก็บน้าไว๎ใช๎ในชํวงหน๎าแล๎ง
หลั กในการบริ หารจั ดการ คื อการบู รณาการหนํ วยงานที่ เกี่ ยวข๎ อง และเรื่ อง
เครื่ องมื อและทรั พยากร ตั้ งแตํการตั กน้ า พรํองน้า ระบายน้ า และขุดลอกกาจั ด
สิ่งกีดขวางทางน้าตํางๆ
3. การเตรียมความพร๎อม ได๎มีการแจ๎งเตือนภัย โดยมีการแจ๎ง 2 สํวน คือ 1) แจ๎ง
ประชาชน เพื่ อให๎ เข๎ าใจและรั บทราบสถานการณ์ ในทางพื้ นที่ เพื่ อจะได๎ เตรี ยม
ความพร๎ อมรั บมือ 2) แจ๎งเตือนหนํวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อที่จะได๎เตรียม
ความพร๎อมในการประชุม ในการซักซ๎อม มอบหมายภารกิจ การบูรณาการเครื่องมือ
เครื่องจักรตํางๆ และการเตรียมเผชิญเหตุ ซึ่งในแตํละพื้นที่มีแผนที่เตรียมการไว๎อยูํ
แล๎ วเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ ยง จุดเสี่ ยง จุดปลอดภัย จุดพักพิง สิ่งของดารงชีพเบื้องต๎น
ยานพาหนะ และการประสานหนํวยงานตํางๆ
4. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
4.1 การเผชิญเหตุ โดยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ทั้งระดับจังหวัด
และระดั บอาเภอ การประสานการปฏิ บั ติรํ วมกับหนํ วยงานทหาร สํ วนราชการ
หนํ วยงานด๎ านการปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ทั้งนี้ ยังเน๎นเรื่ องการบริ หาร
จัดการน้า โดยการแก๎ไขตามสถานการณ์ตํางๆ
๔.2 การบรรเทาทุ ก ข์ เป็ น การออกชํ ว ยเหลื อ ดู แ ลเรื่ อ งการสั ญ จร
การติดตํอสื่อสารกับประชาชน เพื่อไมํให๎ประชาชนถูกตัดขาดหรือขาดการติดตํอกับ
ทางราชการ โดยมีการฟื้นฟูเยียวยา แบํงออกเป็น 3 ระยะ ได๎แกํ
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ประเด็น

รายละเอียด
1) ระยะเรํงดํวน ให๎การชํวยเหลือด๎านชีวิต ด๎านที่อยูํอาศัย ด๎านการประกอบ
อาชีพ ด๎านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล๎วจะมีการสารวจ
และให๎การชํวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
2) ระยะสั้น ด๎านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การดูแลเด็ก
กาพร๎า ครอบครัวยากไร๎ ผู๎พิการและผู๎สูงอายุ ด๎านการฟื้นฟูบูรณะสถานที่ราชการ
และศาสนสถาน ด๎านผู๎ประกอบการและลูกจ๎าง ด๎านการเงินการคลังเพื่อชํวยเหลือผู๎
ประสบอุทกภัย
3) ระยะยาว ให๎การชํวยเหลือด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและคมนาคม
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎านการวางระบบผังเมือง
ซึ่งทั้ง 3 ระยะนางบประมาณมาจากงบประมาณแผํนดินของหนํวยงานตําง ๆ
งบประมาณขององค์ กรปกครองสํ วนท๎ องถิ่ น เงิ นทดรองราชการในอ านาจของ
ผู๎ วํ า ราชการจั ง หวั ด เงิ น กองทุ น ชํ ว ยเหลื อ ผู๎ ป ระสบสาธารณภั ย ของส านั ก
นายกรัฐมนตรีเพื่อชํวยเหลือเรื่องคําทาศพและซํอมแซมบ๎านเรือน และเงินบริจาค
ซึ่ ง ในวั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2560 คณะกรรมการกองทุ น ฯ จะมี ก ารประชุ ม
รายละเอี ย ดคํ า ชดเชยความเสี ย หายแกํ ผู๎ ป ระสบภั ย ในพื้ น ที่ ป ระกาศเขตให๎
การชํวยเหลือ
5. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติการเงินการคลังเพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ประสบอุทกภัยในปี 2560 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. มาตรการภาษีเพื่อสํงเสริมการบริจาคเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัย
2. มาตรการภาษีเพื่อชํวยเหลือ และฟื้นฟูผู๎ได๎รับผลกระทบจากอุทกภัย
2.1) ยกเว๎นภาษีสาหรับคําใช๎จํายในการซํอมแซมอสังหาริมทรัพย์
2.2) ยกเว๎นภาษีสาหรับคําใช๎จํายในการซํอมแซมรถยนต์
3. โครงการสินเชื่อ ฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560
6. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
1. เห็ นชอบการชํ วยเหลื อเยี ยวยาเกษตรกรที่ ได๎ รั บผลกระทบจากอุ ทกภั ย
เนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกาตามข๎อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ชํวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได๎รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่ องจากพายุตาลัส
และพายุเซินกา ครัวเรือนละ 3,000 บาท (กรอบวงเงินงบประมาณ 1,685 ล๎านบาท)
(จากงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสารองจําย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น)
7. หลักการให๎การชํวยเหลือเยียวยาผลกระทบเพียงบางสํวนเบื้องต๎น เพิ่มเติมจากระเบียบ
กระทรวงการคลัง ฯ ให๎สามารถดารงชีพในชํวงประสบอุทกภัย
คุณสมบัติเกษตร
1) เป็นเกษตรกรที่ได๎รับผลกระทบจากอุทกภัย ในชํวง 5 กรกฎาคม –
15 สิงหาคม 2560 เนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ตามพื้นที่ประกาศให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
2) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตํอกรมสํงเสริมการเกษตร กรมประมง
และกรมปศุสัตว์ กํอนวันประกาศเขตให๎ความชํวยเหลือ ฯ
3) เป็นเกษตรกรที่คณะกรรมการหมูํบ๎านให๎การรับรอง

สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2560
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กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย
หลั งจากน้ าทํวมเมื่อปี 2554 – 2555 มู ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก
สภากาชาดไทย ได๎รํวมลงนาม (MOU) รํวมกับกรมการพัฒนาชุมชน เปูาหมายคือ
ชํวยเหลือเฉพาะหน๎าโดยการตั้งครัวอาหารปรุงสุก โดยใช๎กลุํมแมํบ๎าน กรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นหลัก ข๎าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู๎นาชุมชน เชํน เกิดอุทกภัย
ภาคใต๎ที่ผํานมามีการแจกข๎าวกลํองไปทั้งสิ้น 300,000 กวํากลํอง ในครั้งนี้ก็เชํนกัน
มีการตั้งโรงครัว เพื่อนพึ่ง (ภา) ใน 6 จังหวัด ประกอบอาหารสด 9 จุด จัดทาอาหาร
ทั้งสิ้น 78,250 กลํอง เป็นการเช็คข๎อมูลลํวงหน๎าวําหากมีการประกาศภัยจาก
กรมปู องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย พั ฒนาการจั งหวั ดจะต๎ องประสานงานกั บ
ผู๎วําราชการจังหวัด และดาเนินการตั้งโรงครัว ซึ่งทั้งนี้คําใช๎จํายทั้งหมดสํงมาเบิกที่
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ในครั้งนี้ได๎ทาการเบิกไปทั้งสิ้น
2,347,500 บาทถ๎วน

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวาํ การกระทรวงมหาดไทย
1. ในชํวงการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบคุณผู๎วํ าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง นายอาเภอ กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ที่ได๎ลงพื้นที่ดูแลพี่น๎อง
ประชาชน อีกทั้งบุคลากรของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท๎องที่ และท๎องถิ่น ที่เข๎า
ให๎การชํวยเหลือประชาชน
2. การดาเนินการในชํวงที่ผํานมาดาเนินการเป็นไปด๎วยดี แตํ มีบางประการที่ต๎องแก๎ไข
ฝากเรื่ องการแจ๎ งเตื อนภัยตําง ๆ จากหนํ วยงานที่ เกี่ ยวข๎อง การประสานงานระหวําง
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง และกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
เมื่อมีการรับการแจ๎งเตือน แล๎วจะมีการแจ๎งไปยังประชาชนนั้น เมื่อทาการแจ๎งให๎มีการทา
บันทึกวําแจ๎งเมื่อไร แจ๎งอยํางไร และแจ๎งทางชํองทางใดบ๎าง และต๎องยืนยันได๎วํามีการแจ๎ง
เหตุการณ์แล๎วจริง
3. การฟื้นฟูและการพิจารณาการชํวยเหลื อมีกลไกอยูํแล๎ว ขณะนี้รัฐบาลอยูํระหวํางหา
มาตรการเสริมอื่น ๆ
4. เรํงชํวยเหลือด๎านการประกอบอาชีพ และหากพื้นที่ใดจะต๎องมีการประเมินความเสียหาย
ก็ให๎เรํงดาเนินการ

ปภ./ปค./สถ.

การขับเคลื่อนหลักปรัชญา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านกิจการความมัน่ คงภายใน
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูํ (นายประยูร รัตนเสนีย์)
การปฏิบัตจิ นเป็นวิถชี วี ติ
กลไกการดาเนินการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ไปสูํ
การปฏิบั ติจนเป็ นวิถีชีวิ ต ผํ านศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง สํวนกลาง (ศจพ.มท.) ระดับ
จังหวัด (ศจพ.จ.) ระดับอาเภอ (ศจพ.อ.) ทีมครูฝึกระดับอาเภอ ทีมครูฝึกระดับตาบล
ขั้นตอนการดาเนินการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ดาเนินการตามลาดับ
การดาเนินงานระดับอาเภอ (ศจพ.อ.) ได๎มีการฝึกครูฝึกระดับอาเภอโดยศูนย์พัฒนา
ชุมชนทั้ง 11 ศูนย์ ไปแล๎ว 878 อาเภอ มีวิทยากรระดับอาเภอ 4,390 คน ครบ
สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2560
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ตามเปู าหมาย ขณะนี้อยูํ ระหวํางการฝึ กวิทยากรระดับตาบล ดาเนินการแล๎ ว
ร๎อยละ 90 โดยดาเนินการควบคูํกับระดับหมูํบ๎านทั้ง 75,000 หมูํบ๎าน ดาเนินการ
แล๎ว 12,774 หมูํบ๎าน คิดเป็น ร๎อยละ 17 ซึ่งกาหนดระยะของการดาเนินการ
ขับเคลื่อนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560
ทั้งนี้ ในสํวนการชี้แจงตําง ๆ ระดับกระทรวง รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
เป็ นประธาน ศจพ.มท. ได๎ เน๎นย้าการดาเนินการตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในที่ประชุมมอบนโยบาย 4 ภาค ให๎แกํ ผู๎วําราชการจังหวัด ผู๎บริหารท๎องถิ่น
กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน สํวนกรมการปกครองได๎ชี้แจงเพิ่มเติมในการประชุมปลัดจังหวัด
นายอาเภอทั่วประเทศ ในระดับอาเภอ ให๎บูรณาการงบประมาณจากองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นสาหรับให๎ชุดวิทยากรระดับตาบลไปขยายผลในระดับหมูํบ๎าน
กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
กรมการพัฒนาชุมชนได๎ เสนอขออนุมัติ งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ในแผนงานบู รณาการเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง และยั่งยืนให๎ กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (แผนภาค) จานวน 91,000 ล๎านบาท ขณะนี้ได๎รับการอนุมัติแล๎ว
วงเงินทั้งสิ้น 1,109 ล๎านบาท จาแนกเป็นภาคเหนือ 159 ล๎านบาท ภาคตะวันออก
64 ล๎านบาท ภาคกลาง 427 ล๎านบาท ภาคใต๎ 285 ล๎านบาท ภาคใต๎ชายแดน
174 ล๎านบาท สามารถนางบประมาณไปสนับสนุนการขับเคลื่อน SEP ได๎ทั้งหมด
กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
สาหรับงบประมาณดาเนินการระดับอาเภอปี พ.ศ. 2560 มีงบประมาณโครงการ
สนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอาเภอและท๎องที่ อาเภอ
ละ 1 ล๎ านบาท ส าหรั บใช๎ทุกกิจกรรม ทั้งนี้ การขับเคลื่ อน ฯ จะใช๎ งบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
1. ให๎สรุปเนื้อหาและผลการดาเนินการทั้งหมด มาหารือกับรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย
2. การขอใช๎งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากเป็นงบประมาณรายจําย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให๎จัดทาแผนการใช๎จํายงบประมาณ แผนการ
ขับเคลื่อนให๎ชัดเจน และสอดคล๎องตามหลักเกณฑ์การใช๎จํายงบประมาณ เพื่อที่จะ
ได๎ไมํเกิดปัญหาการใช๎งบประมาณของภูมิภาค

สนผ.สป./พช./
ปค./สถ.

การจัดงานตลาดคลองผดุง กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
กรุงเกษม
1. ที่มา
กระทรวงมหาดไทยได๎ รั บ มอบหมายให๎ ด าเนิ นการจั ดงานตลาดคลองผดุ ง
กรุ งเกษม ระหวํ างวั นที่ 4 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2560 รํ วมกั บส านั ก
เลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี และบริ ษัทประชารัฐรั กสามั คคี (ประเทศไทย) จ ากั ด
ภายใต๎ชื่องาน Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค๎า หลากหลายทั่วไทย
หาได๎ในที่เดียว
สรุปประชุมหารือข๎อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2560
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2. การดาเนินงาน
2.1 ธีมจัดงานแบํงออกเป็น 3 ชํวง ดังนี้
เดื อนพฤษภาคม 2560 ธีมงานแปรรู ป (จักสาน อาหารไทย ผ๎ า) เน๎ น
นวัตกรรม (Forward Greater Innovation)
เดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 ธี มงานเกษตรปลอดภั ย (ข๎ าวไทย ผั ก ผลไม๎ )
(Healthy Nature)
เดือนกรกฎาคม 2560 ธีมงานทํองเที่ยวโดยชุมชน (Local Tourism)
2.2 ลักษณะการจัดกิจกรรมภาพรวม อาทิ การแสดงสินค๎าจากท๎องถิ่น การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตามดารินายกรัฐมนตรี การประชาสัมพันธ์การใช๎ถุงผ๎า
และการตอบคาถาม 4 ข๎อของนายกรัฐมนตรี การบริการทาบัตรประจาตัวประชาชน
2.3 การด าเนิ น การ จั ดประชุ มผู๎ ค๎ ารายยํ อยประเมิ นผลรายวั น เพื่ อแก๎ ไข
รายบุคคลที่มียอดจาหนํายสินค๎าน๎อย โดยมีเปูาหมายไมํทิ้งใครไว๎ข๎างหลัง
3. ผลการดาเนินงาน
3.1 ผลส าเร็จเกินเปูาหมายที่กาหนด มียอดจาหนํ าย 209,135,445 บาท
จานวนผู๎เข๎าเยี่ยมชม 320,915 คน ผู๎ประกอบการที่เข๎ารํวม 1,056 ราย ถือเป็น
ปรากฏการณ์ใหมํในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมที่มียอดจาหนํายรายวันสูง
ประมาณ 3 ล๎านบาทตํอวัน
3.2 สามารถชํวยเหลื อเกษตรกรขายสิ นค๎าทางการเกษตร เชํน สั บ ปะรด
จ.อุตรดิตถ์ จานวนประมาณ 500 ตัน มังคุด จานวนประมาณ 14 ตัน
3.3 ขยายผลเป็ นสถานที่ ดู งาน ให๎ จั งหวั ดน าไปขั บเคลื่ อนบริ ษั ทประชารั ฐ
รักสามัคคี (จังหวัด) ในพื้นที่
4. ปัจจัยแหํงความสาเร็จ
4.1 นายกรัฐมนตรีได๎ให๎ความสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานอยํางเป็น
รูปธรรม และลงพื้นที่เยี่ยมชมงานด๎วยตนเอง
4.2 การบูรณาการจัดงาน กิจกรรม ระหวํางหนํวยงานภาคีในกระทรวงมหาดไทย
รํวมหมุนเวียนจัดกิจกรรมทุกวัน
4.3 การคัดเลือกสินค๎าที่มีคุณภาพของภาคี เครือขํายสานพลังประชารัฐ
4.4 สื่อมวลชนให๎ความสนใจประชาสัมพันธ์การจัดงาน
การจัดงานศิลปาชีพ
ประทีปไทย OTOP
ก๎าวไกล ด๎วยพระบารมี

กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
กรมการพัฒนาชุมชน รํวมกับมูลนิธิสํงเสริมศิลปาชีพ จัดงานศิลปาชีพ ประทีป
ไทย OTOP ก๎าวไกล ด๎วยพระบารมี ระหวํางวันที่ 12 - 20 สิ งหาคม 2560
ณ ศูนย์การแสดงสินค๎าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
1. เปูาหมายการจัดงาน
1.1 เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
1.2 แสดงและจาหนํายสินค๎าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ผํานการสํงเสริม
จากสํวนราชการตําง ๆ
1.3 เพิ่มความเข๎มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ยอดจาหนําย 850 ล๎านบาท
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2. ผังการจัดงาน ประกอบด๎วย 2,512 บูท ประกอบด๎วย อาหาร เครื่องดื่ม ผ๎า
และเครื่องแตํงกาย ของใช๎ ของประดับตกแตํง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร
OTOP ชวนชิม และสินค๎าประเภทอื่น ๆ
3. รูปแบบการจัดงาน ประกอบด๎วย 5 สํวน ดังนี้
3.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งแบํงออกเป็น 2 พื้นที่ ดังนี้
1) นิ ทรรศการเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎ าอยูํ หั ว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
2) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า ฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 จั ดแสงให๎ มีความโดดเดํน และแสดงนิทรรศการแบบมีชีวิ ต 4 ภาค
ได๎ แ กํ ภาคเหนื อ สาธิ ต การท าเครื่ อ งเขิ น และเครื่ อ งประดั บ เงิ น จ.เชี ย งใหมํ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทอเสื่อลายขิด จ.ยโสธร และผ๎าลายขิด จ.หนองบัวลาภู
ภาคกลาง จักสานไมํไผํ จ.อํางทอง ผ๎าด๎นมือ จ.สุพรรณบุรี ภาคใต๎ จักสานกระจูด
จ.นราธิวาส และแกะสลักไม๎เทพธาโร จ.ตรัง
3.2 Highlight ประกอบด๎วย ๓ สํวน ดังนี้
3.2.1 สืบสานตานานผ๎า ถํายทอดภูมิปัญญา เทิดทูนพระมารดาแหํง
แผํนดิน นาเสนอรูปแบบ Pavilion เส๎นทางผ๎าไหม เส๎นทางผ๎าฝูาย จัดแสดงผ๎า
โบราณ ผ๎าหายาก ผ๎าที่มีราคาสูง และผ๎านวัตกรรม พร๎อมจาหนํายผลิตภัณฑ์ผ๎ า
4 ภาค
3.2.2 ศิลปิน OTOP นาเสนอผลงานศิลปิน OTOP โดดเดํนปี 2559 และ
2560 จัดเป็น Pavilion ขนาดพื้นที่ 750 ตร.ม. นาเสนอสินค๎าของศิลปินที่
สามารถนามาจัดแสดงโชว์ได๎
3.2.3 หัตถศิลป์ ถิ่นไทย จัดแสดง และจาหนํายผลิตภัณฑ์ จาแนกหมวดหมูํ
ตามลักษณะงานที่สํงเสริมในมูลนิธิศิลปาชีพ จานวน 8 หมวดงาน โดยครูศิลป์ของ
แผํ นดิ น และครู ชํางศิ ลปหั ตถกรรม (ศ.ศ.ป.) ได๎แกํ 1) งานเครื่องถม เครื่องเงิ น
เครื่องทอง และงานคร่า 2) งานทอผ๎าไหม งานทอผ๎าจก ผ๎าแพรวา ผ๎าไหมมัดหมี่
ผ๎าฝูาย 3) งานแกะสลักไม๎ หินแกะสลัก งานสลักหนัง 4) งานจิตรกรรม 5) งานปั้น
และงานเคลือบดินเผา 6) งานไม๎ไผํลายขิด และยํานลิเภา 7) งานปัก 8) งานดอกไม๎
ประดิษฐ์ และงานตกแตํงด๎วยปีกแมลงทับ จัดเป็น Pavilion ขนาดพื้นที่ 750 ตร.ม.
นาเสนอสินค๎าระดับ Premium
3.3 การแสดง และจาหนํายสินค๎า OTOP
3.3.1 OTOP Premium เป็นรูปแบบนาเสนอสินค๎าที่จัดขึ้นใหมํ พร๎อม
บริการการตัดเย็บเพิ่มเติม ดังนี้
- การจัดโซนตลาดผ๎าพร๎อมการตัดเย็บในรูปแบบตลาดผ๎าชื่อดัง เชํน
ตลาดผ๎านาขํา จ.อุบลราชธานี ตลาดผ๎าแมํแจํม จ.เชียงใหมํ เป็นต๎น ซึ่งจะนาชํางตัด
ผ๎ามาให๎บริการวัดตัว และให๎บริการตัดเย็บในงาน
- OTOP Best Seller นาผลิตภัณฑ์ที่มียอดจาหนํายสูงเข๎ารํวม
จาหนํายในงาน จานวน 40 บูท
- ผลิตภัณฑ์ศิลปิน OTOP นาผลงานศิลปิน OTOP ปี 2559 และ
2560 เข๎ารํวมจาหนําย จานวน 40 ราย
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3.3.2 การแสดงและจาหนํายสินค๎า OTOP ทั่วไป ได๎แกํ
๑) OTOP Classic (3 - 5 ดาว) จานวนไมํน๎อยกวํา 2,000 บูท
๒) หมูํบ๎าน OTOP เพื่อการทํองเที่ยว จานวน 4 หมูํบ๎าน
3) Young OTOP จานวน 20 บูท
๔) ของขวัญเพื่อแมํ จัดเป็น Pavilion
3.3.๓ OTOP 4.0 ดังนี้
๑) OTOP Brand name คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP จากโครงการ
พัฒนายกระดับสร๎างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ CLUSTER กระเป๋า จานวน 20 บูท
2) OTOP ขึ้นเครื่อง คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่อง จานวน
40 บูท พิจารณาผลิตภัณฑ์ในหมวดงานสํงเสริมในมูลนิธิสํงเสริมศิลปาชีพ
๓) OTOP Trader 10 จังหวัด (จ. ชุมพร สุรินทร์ นครราชสีมา
สระบุรี เชียงราย อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา และ จ. นนทบุรี) OTOP
Minimart และ OTOP lifestyle
4) OTOP ONLINE คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ และ
ทีว่ างจาหนํายผลิตภัณฑ์ระบบ ONLINE จานวน 40 บูท OTOPTHAI.SHOP
3.4 การสํงเสริมการขาย ได๎แกํ เดินแฟชั่นโชว์ผ๎าไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ประกวดร๎องเพลง เยาวชนลูกทุํง OTOP ประเมินสุขลักษณะ OTOP ชวนชิม นาที
ทอง และจับฉลากชิงรางวัล
3.5 การบริการประชาชนและอื่น ๆ ได๎แกํ Health & Spa จุดบริการ Wifi
ธนาคาร ไปรษณีย์ สนามเด็กเลํน
4. กาหนดการ
4.1 การแถลงขํ า ว วั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ลาน
อเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย
4.2 พิธีเปิดงาน วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีกลางในงาน
ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก๎าวไกล ด๎วยพระบารมี

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสัง่ การของรัฐมนตรีวาํ การกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณทุกงานที่กรมการพัฒนาชุมชนได๎มีการขับเคลื่อนการพัฒนา OTOP
อยํางตํอเนื่อง มีระบบ และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การสํงเสริมการซื้อ
ขายออนไลน์ ให๎พิจารณาเพิ่มเติมชํองทาง แพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมด๎วย เชํน
Alibaba Lazada เป็นต๎น

พช.

กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)
ความคืบหน๎าการอานวยความสะดวกแกํผู๎เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ระหวํางวันที่ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 เดินทางไปแล๎ว
23 เที่ยวบิน จานวนประมาณ 6,508 คน คงเหลือ 8 เที่ยวบิน ซึ่งจะเดินทาง 20 –
23 สิงหาคม 2560 อีกจานวน 2,312 คน
ผู๎แสวงบุญเดินทางถึงเมืองเมกกะฮ์ แล๎ว ประมาณ 5,000 คน อยูํระหวํางรอ
เดิ นทางจากเมื องมะดิ นะห์ ประมาณ 1,300 กวํ าคน มี ยอดผู๎ เสี ยชี วิ ต 3 ราย
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คําใช๎จํายโดยเฉลี่ยตํอคนประมาณ 180,000 - 250,000 บาท
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ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณที่ดาเนินการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และมีเสียงสะท๎อนที่ดี ขอให๎
ดาเนินการให๎เรียบร๎อยตํอไป
การเตรียมการประชุม
คณะรัฐมนตรีอยํางเป็น
ทางการนอกสถานที่
และการลงพืน้ ที่

ผู๎ชํวยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา)
๑. กาหนดการลงพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี รั ฐมนตรีลงพื้นที่ดูงานจังหวัดตําง ๆ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ระหวํางวันที่ 12 - 20 สิงหาคม ๒๕60 มอบหมายให๎กระทรวงกาหนด
พื้นที่ดูงาน และโครงการสาคัญตามภารกิจ เชํน โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โครงการ
ที่ต๎องการเสนอให๎คณะรัฐมนตรีแก๎ไขปัญหา หรือโครงการที่มีการแก๎ไขปัญหาสาคัญ
เรํงดํวน
๑.๒ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข๎องลงพื้นที่
ดูงาน จ. นครราชสี มา ในวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ คณะทางานส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ สํวนราชการ จ. นครราชสีมา อยูํระหวํางสารวจพื้นที่
และเสนอรํางกาหนดการลงพื้นที่ให๎นายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาตํอไป
๑.๓ ประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี อยํ างเป็ น ทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี สุ รนารี จ. นครราชสีมา ในวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวาระการ
ประชุม ๒ สํวน ได๎แกํ
๑.๓.๑ วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๓.๒ วาระการประชุ มเพิ่ มเติ ม โดยส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ประกอบด๎วย ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และผลการลงพื้นที่ดูงานของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได๎
มอบหมายให๎ กระทรวง และหนํ ว ยงานที่ เกี่ ยวข๎ องจั ดท าข๎ อมู ลประกอบภายใต๎
๕ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 1) บริหารจัดการ
น้าให๎เพียงพอตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยํางยั่งยืน 2) แก๎ปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎มีรายได๎น๎อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3) สร๎ างความเข๎มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูํกับการแก๎ไขปัญหาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 4) ใช๎โอกาสจากการพัฒนาโครงขํายคมนาคม
ขนสํงที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหมํ ๆ ของภาค 5) พัฒนาความรํวมมือและใช๎ประโยชน์จากข๎อตกลงกับประเทศ
เพื่อนบ๎านในการสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ
กระทรวงมหาดไทยขอให๎กรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดจัดทาข๎อมูลเพื่อ สํงให๎สานัก
นโยบายและแผน สป. ได๎แกํ ๑) ผลการดาเนินงานสาคัญในชํวง 3 ปีที่ผํานมา (พ.ศ.
2557 - 2559) ๒) แผนงาน/โครงการสาคัญอยูํระหวํางดาเนินการ และแผนงานใน
อนาคต (พ.ศ.2560-2564) ๓) สรุปแผนงาน โครงการตามความต๎องการเพิ่มเติม
เพื่อแก๎ไขปัญหาเรํงดํวนในพื้นที่ (ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก งบประมาณ
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และผลที่คาดวําจะได๎รับ) ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมจัดสํงให๎
ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคม ทั้ งนี้ ส านั กพั ฒนาและ
สํงเสริมการบริหารราชการจังหวัดได๎ให๎จั งหวัดจัดทาแผนงาน โครงการตามกรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของจั ง หวั ด ในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ และจั ด สํ ง ให๎
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเรียบร๎อยแล๎ว

หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. ให๎ ตรวจสอบก าหนดการวั นที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ให๎ ชั ดเจนอี กครั้ งเพื่ อ
นายกรัฐมนตรีสามารถเดินทางกลับมาปฏิบัติหน๎าที่ที่กรุงเทพมหานครได๎ทัน
๒. ประสานส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กาหนดการรองนายกรัฐมนตรี หากมี
การเดินทางลงพื้นที่ลํวงหน๎า
๓. รวบรวมแผนงาน โครงการที่ สะท๎ อนความต๎ องการในพื้ นที่ อยํ างแท๎ จริ ง ให๎
ความส าคั ญกั บโครงการที่ จะสํ งผลตํ อประชาชนในระดั บฐานรากทั้ งหมด เชํ น
การแก๎ ไ ขปั ญ หาการเกษตร การปู อ งกั น อุ ทกภั ย เป็ น ต๎ น เพื่ อ แก๎ ไ ขปั ญหาให๎
ประชาชน เกษตรกรได๎จริง
๔. สรุปข๎อมูลทั้งหมด แล๎วเข๎าหารือรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง

สนผ.สป./
สตร.สป./
สบจ.สป./
20 จังหวัด
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๑. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้า นายกรัฐมนตรีได๎มีดาริให๎มีแผนงาน ปภ./สถ./ยผ./
โครงการการบริหารจั ดการน้าของทุกหนํวยงานให๎เป็นภาพรวม โดยมอบแนวทาง
สบจ.สป.
การบริหารจัดการคือทาอยํางไรสามารถจัดเก็บน้าไมํให๎แล๎ง และสามารถแก๎ไขปัญหา
การระบายน้าเพื่อลดปัญหาอุทกภัย หากมีโครงการแล๎ว ต๎องระบุการดาเนินการแล๎ว
เสร็จเมื่อไหรํ หากโครงการใดเป็นโครงการแก๎ไขปัญหาเรํงดํวน แตํไมํได๎รับการจัดสรร
งบประมาณ ให๎เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยจัดทารายละเอียดเมื่อทาแล๎ว
จะสํงผลดีตํอประชาชนในพื้นที่ไหน อยํางไร
ให๎เรํงจัดทาข๎อมูลแผนงาน โครงการเกี่ยวกับโครงสร๎างพื้นฐาน ที่จะดาเนินการใน
พื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคาดวําจะนัดประชุมภายในสัปดาห์หน๎า
สาหรับแผนงาน โครงการเพื่อการชํวยเหลือการประกอบอาชีพของประชาชนให๎
พิจารณาจากแผนงาน โครงการตามภารกิจ (Function) และตามนโยบายสาคัญของ
รัฐบาล (Agenda) เพื่อให๎ประชาชนสามารถได๎รับประโยชน์อยํางเต็มที่ ทั้งนี้ การจัดหา
เครื่องมือทางการเกษตร ให๎ดาเนินการเป็นไปตามระเบียบ และข๎อสังเกตของสานักงาน
ตรวจเงินแผํนดิน
๒. แนวทางการจั ด งานวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ๎ า สิ ริ กิ ติ์ กก.สป./ปค./สถ.
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กาชับจังหวัดให๎ดาเนินการให๎เป็นไปตามแนวทาง
ที่กระทรวงมหาดไทยได๎แจ๎ง
๓. การขับเคลื่อนหมูํบ๎านอยูํดีมีสุข สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงมีพระราช สถ./ปค./พช.
ปรารภให๎ชํวยเหลือประชาชน การขับเคลื่อนหมูํบ๎านอยูํดีมีสุข การให๎สัญชาติ และ
การพัฒนาโรงพยาบาลประจาอาเภอ ทั้งนี้ ได๎นาเรียนนายกรัฐมนตรี ซึ่งได๎มอบหมาย
ให๎กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการจัดหางบประมาณในการสารวจและซํอมแซมใน
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หนํวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

เบื้องต๎น
ให๎ ก รมสํ ง เสริ ม การปกครองท๎ อ งถิ่ น พิ จารณาสนั บสนุ น งบประมาณเพื่ อ ให๎
ความชํวยเหลือเพิ่มเติม และเตรียมเป็นประเด็นมอบนโยบายให๎ผู๎วําราชการจังหวัด
๔. การกักเก็บน้าในชั้นใต๎ดิน ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รอง ปมท. (ถ)/
ศึกษาวําสามารถดาเนินการในพื้นที่ใด เพื่อเป็นแนวทางให๎จังหวัด อาเภอพิจารณา
กทม.
ดาเนินการกักเก็บน้าชํวงอุทกภัย และนากลับมาใช๎ได๎ตํอไป
๕. ตลาดชุมชน เรํงจัดทาข๎อมูลสรุปวําทุกพื้นที่มีตลาดชุมชนแล๎ว บางพื้นที่มีกาลัง สถ./พช./อต./
ซื้ออยํางไร และหากมีแล๎วมีแนวทางชํวยเหลืออยํางไร เพื่อเป็นข๎อมูลประกอบวําควร
สนผ.สป.
จัดตั้งหรือไมํจัดตั้งตลาดชุมชน
๖. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ทาให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของ
พช.
ประชาชน เรํงขับเคลื่อนการสนับสนุนการทาธุรกิจให๎สอดคล๎องห๎วงเวลาที่ผลผลิต
ออกสูํตลาด
๗. การแก๎ไขปัญหาผักตบชวา เรํงเสนอพื้นที่ดาเนินการ Kick-off
ยผ.
๘. การบูรณาการกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รายงานความคืบหน๎าการเชื่อมโยง ศสส.สป./กทม.
ข๎อมูลให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยทราบด๎วย
๙. การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราสํวน ๑ : ๔๐๐๐
ทด.
(One Map) ขอทราบความคืบหน๎าเพื่อสรุปนาเรียนรัฐบาลโดยเร็ว
๑๐. การจัดตั้งกรมผังเมือง เรํงจัดทาข๎อมูลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ยผ./กพร.สป.
๑๑. การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแผนจัดการจราจรหรือไมํ รวมทั้ง
กทม.
การกํ อสร๎ างอุ โมงค์ จราจรใต๎ ดิน ผลการดาเนิ นการเป็นอยํ างไร สรุปนาเรี ยนให๎
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยทราบด๎วย (สนข.กทม.)
๑๒. การใช๎ประโยชน์ยางพาราในการสร๎างถนน ลานกีฬา สรุปข๎อมูลปริมาณการใช๎ สถ./ทุกหนํวยงาน
ประโยชน์ และพื้นที่ดาเนินการ นาเรียนรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยทราบ
๑๓. การตรวจสอบสถานบริการ พื้นที่การจัดโซนนิ่งสถานบริการ กาชับแนวทางการ
ปค.
ตรวจสถานบริการ อยําให๎เปิดสถานบริการผิดกฎหมาย อาทิ ไมํอยูํในพื้นที่ และเวลา
เปิดปิดเกินเวลาที่กาหนด มีเยาวชนอายุต่ากวํา ๒๐ ปีเข๎าใช๎บริการ หรือปัญหา
ยาเสพติด
๑๔. เตรียมแผนการซักซ๎อมแนวปฏิบัติ พิธีการรับไฟพระราชทาน
กก.สป.
๑๕. กาชับการปฏิบัติตัวของข๎าราชการในฐานะข๎าของแผํนดิน และดูแลประชาชน
ทุกหนํวยงาน
1๖. การบริหารจัดการขยะ และน้าเสีย เรํงรัด ติดตามการขับเคลื่ อนให๎มีความ
สถ./กทม.
คืบหน๎าโดยเร็ว
1๗. OTOP การจัดงานที่คลองผดุงกรุงเกษม ขอขอบคุณการดาเนินงานของทุก
พช./
หนํวยงาน รวมถึงรัฐวิสาหกิจทีท่ าให๎การจัดงานดาเนินการไปด๎วยดี
ทุกหนํวยงาน
1๘. ผังเมือง เตรียมการเรื่องผังเมืองเพื่อรองรับนโยบายด๎านเศรษฐกิจ (เขตเศรษฐกิจ
ยผ.
พิเศษ)
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข๎อมูล ณ วันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 17.๐๐ น.
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