สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจําวันพุธที่ 18 มีนาคม ๒๕๕8 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
******************
ประเด็น
ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้ ก รุ ง เทพมหานครใช้ พื้ น ที่ บ ริ เ วณใต้ ท างด่ ว นเป็ น สถานที่ ใ ห้
กทม.
ประชาชนค้าขาย แต่ต้องไม่มีการค้างคืน
2. ให้กรมการปกครองเตรียมข้อมูลการลดต้นทุนการผลิต เช่น ค่าเช่านา
ปค.
พร้อมทั้งประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
3. ให้แจ้งทุกจังหวัดนําตัวแทนเกษตรกรไปดูงานนิทรรศการผลผลิตทาง สบจ.สป.
การเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
สถ.
4. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทําข้อมูลรายละเอียดมาตรการ
การควบคุ มโรงฆ่ าสั ตว์ ที่ อยู่ ในสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นทั้ งหมด
แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
สถ.
5. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ ดู แ ลความสะอาดของส้ ว มในพื้ น ที่ โดยเฉพาะจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น สถานที่
ท่องเที่ยว
สถ.
6. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อเร่งรัดการรับรองคุณภาพการใช้ยางพาราสร้างสนามกีฬา ลู่วิ่ง ทั้งนี้
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด
สถ.
7. ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ ทบทวนภารกิ จ ถ่ า ยโอนที่ ไ ม่ เ หมาะสม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่พร้อมรับการถ่ายโอน โดยให้ประชุม
หาข้อยุติโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
8. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทําแผนเตรียมความพร้อม ปภ./สถ./ปค.
ล่วงหน้าในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมอกควัน ไฟป่า ในปี พ.ศ. 2559 ใน
พื้นที่เ กษตร ทั้งพื้นที่ ราบ และพื้นที่ภูเขา ให้ มี ป ระสิท ธิภาพ และขอให้
ผู้ปกครองท้องที่ ท้องถิ่น ช่วยกันดูแล และฝึกอบรมเกษตรกรที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ราบให้ใช้วิธีการฝังกลบแทนการเผา สําหรับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ภูเขา ขอให้ผู้ปกครองท้องที่ และท้องถิ่น ช่วยกันจัดทําตารางการเผา
เพื่อควบคุมไม่ให้ควันพิษจากหมอกควันไฟป่าเกินมาตรฐานที่กําหนด
ปภ.
9. ให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ด ทํ า แผนทุ ก แผนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถปรับได้
10. การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานโดดเด่ น ของกระทรวงมหาดไทย รอง ปมท.(ส)/
มอบหมายให้ ก องสารนิ เ ทศ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยขอรั บ
สน.สป.
คําแนะนําจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต) คัดเลือก
ผลงานที่ โ ดดเด่ น และนํ า เสนอปลั ด กระทรวงมหาดไทยเพื่ อ พิ จ ารณา
คัดเลือกผลงานของกระทรวงมหาดไทยที่มีความโดดเด่นที่เป็นตัวอย่างที่ดี

คณะทํางาน
ที่รับผิดชอบ
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ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ก่อนนําไปประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
และสื่ อ อื่ น ๆ (เดื อ นละ 1-2 ครั้ ง ) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทราบและเห็ น
ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการคัดเลือกงานที่นําเสนอใน
วารสารไทยคู่ฟ้า
11. ให้ กระทรวงมหาดไทยกําชับผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
12. ให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ด ทํ า ข้ อ มู ล กรณี ใ ห้
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมาอยู่ในภายใต้ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อจะได้นําเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการต่อไป
13. ให้กรมพัฒนาชุมชนดูแลสินค้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดเสนอขายที่ประเทศ
สิงคโปร์ โดยคัดเลือกสินค้า OTOP ที่ดีมีคุณภาพเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดสิงคโปร์ได้

สรุปข่าวสารสําคัญ
จากศูนย์แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบ
บูรณาการ (ศมบ.)

เลขานุ ก ารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย (นายภานุ แย้มศรี)
การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่าง
วันที่ 9-13 มีนาคม 2558 มีข้อสั่งการที่สําคัญดังนี้
1. การจัดตั้ง “เครือข่ายคนรักในหลวง” ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุน
และให้ความร่วมมื อในการดําเนินการจัดตั้ง “เครือข่ ายคนรักในหลวง”
โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทยประสานการปฏิบัติกับ
หน่ วยงานระดับกรม และรัฐวิ ส าหกิจในสังกั ดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง (นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์)
เป็นหัวหน้าคณะทํางาน
2. การป้องกันอัคคีภัยในฤดูแล้ง มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเพิ่ม
มาตรการและแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง
- ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อจัดเตรียมความพร้อม กําลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะ
ในการดับเพลิง ป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้สามารถเผชิญเหตุได้ในทันที
- ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนเพิ่ ม ความระมั ด ระวั ง และรั บ ทราบ
ช่องทางการแจ้งเหตุ ทั้งนี้ ขอให้กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการรับแจ้งเหตุ
ให้มี ความพร้อมในการประสานงาน และบู รณาการร่วมกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดเวลา
3. จั ด การฝึก จํ า ลองสถานการณ์ภัย แล้ง ขอให้ก ระทรวงมหาดไทย
จัดการฝึกจําลองสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติ
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น กรณี พิ เ ศษ โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อตรวจสอบการเตรียมพร้อม
ของหน่วยงาน และการมี contact point และ contact persons ที่ชัดเจน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกจังหวัด
ปภ.
พช.

คณะทํางาน
ที่รับผิดชอบ
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คณะทํางาน
ที่รับผิดชอบ

4. การติดตั้ง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยง จ.ปทุมธานี
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยขยายผลการดําเนินการติดตั้ง CCTV และ
ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งบริ เ วณจุ ด เสี่ ย งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่
รับผิดชอบในส่วนของจังหวัดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย
ข้อสั่งการ/ข้อประสานงานของศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ
ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานดําเนินการ ดังนี้
1. การป้องกันอัคคีภัยในฤดูแล้ง (มอบผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดําเนิ นการและรายงานผลการปฏิบัติให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0214 (ส)/844 ลว. 13 มี.ค. 2558)
2. จัดการฝึกจําลองสถานการณ์ภัยแล้ง มอบกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยดําเนินการ (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0214 (ส)/830 ลว.
11 มี.ค. 2558) และให้ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย เชิญผู้แทนศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ
และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมหารือเตรียมการจัดการฝึก
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558
3. การติดตั้ง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยงจังหวัดปทุมธานี
มอบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดําเนินการตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท
0214 (ส)/846 ลว. 13 มี.ค. 2558 และแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค
ทราบและประสานการปฏิบัติกับจังหวัดปทุมธานี (ตามหนังสือ ด่วนมากที่
มท 0214 (ส)/845 ลว. 13 มี.ค. 58)
ผู้อํานวยการกองสารนิเทศ (นางสาวบุษบา ธรรมรักษ์)
กองสารนิ เ ทศได้ จั ด ทํ า สารคดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ จํานวน 30 ตอน ซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว ฯ ซึ่ งกํ าหนดออกอากาศทางสถานี วิ ทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 หลังข่าวในพระราชสํานัก
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ทุกหน่วยงานร่วมมือในการดําเนินการแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยการลงข้อความเทิดทูนใน Social Network ตาม
แนวทางน้ําดีไล่น้ําเสีย
การจัดระเบียบ
ทางเท้า (คลองถม)

กรุ ง เทพมหานคร (พล.ต.ต. วิ ชัย สั ง ข์ป ระไพ ที่ ป รึก ษาผู้ว่า ราชการ
กรุงเทพมหานคร)
ผลความคืบหน้านโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานคร
เพื่อคืนทางเท้าและผิวการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งปรับภูมิทัศน์
ทํ า ความสะอาดให้ ก รุ ง เทพมหานครเป็ น เมื อ งที่ น่ า ท่ อ งเที่ ย วและเป็ น

- เลขานุการ รมว.
มท.(พล.ต.ต. ธารา
ปุณศรี)
-ผู้ช่วยเลขานุการ
รมว.มท.
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(นายจาดุร
อภิชาตบุตร)
- ประจํา สลน.
(พล.ต.ต. ปราโมช
ปทุมวงศ์)
- คณะทํางาน
รมว.มท.
(นายสายสุรีย์
บุนนาค)

มหานครแห่งความสุข เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย
กํ าหนดให้ ดํ าเนิ นการทุ กพื้ นที่ ในกรุ งเทพมหานคร ทั้ งนี้ ในส่ วนการจั ด
ระเบียบทางเท้า (คลองถม) กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการจัดระเบียบและ
ปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองถมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีกลุ่มผู้ค้าที่เป็นผู้มี
อิทธิพลประมาณ 20 คน ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด ทั้งนี้ เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้ไปชี้แจงให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
และผู้บัญชาการทหารบก (พลเอกอุดมเดช สีตบุตร) ทราบผลการดําเนินงาน
ดังกล่าวแล้ว ซึ่งเห็นด้วยกับแนวทางการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร
สําหรับกรณีกลุ่มผู้มีอิทธิพลได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 1
ประสานการปฏิบัติกับกรุงเทพมหานครต่อไป
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. การจัดระเบียบทางเท้า (คลองถม) และพื้นที่อื่น ๆ ต้องจัดระเบียบให้
เกิดความเรียบร้อย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถค้าขายได้แต่ต้องอยู่ในระเบียบ
กฎหมายที่กําหนด
2. ประชาสั ม พั นธ์ใ ห้สื่ อ มวลชนทราบว่ า กรุ งเทพมหานครได้จัด พื้ น ที่
ค้าขายบริเวณตลาดถนนคนเดินรองรับผู้ค้าจากคลองถมแล้ว และการจัด
ระเบียบทางเท้าเป็นการดําเนินการตามกฎหมาย โดยไม่ใช้ความรุนแรงและ
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว
ผลการดํ าเนิ น ง า น กรุงเทพมหานคร (นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร)
ตลาดน้ําวิถีไทย
1. ตลาดน้ําวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม
คลองผดุงกรุงเกษม
1.1 ผลการดําเนินงาน จากการประเมินผลการดําเนินงานตั้งแต่
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวม ๑๘ วัน
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้
- มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน
- ด้านการจับจ่ายใช้สอย มีรายได้ประมาณ ๖๐ ล้านบาท (เฉลี่ย
๓๐๐ บาท/คน)
- กระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณโดยรอบพื้นที่การจัดงาน ได้แก่ ตลาด
นางเลิ้ง ประชาสัมพันธ์ ๕ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ํา สินค้า Bangkok Brand
จากการประเมิ น ของกรุ ง เทพมหานคร ผลการจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ของ
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีรายได้รวมประมาณ ๕๕,๘๑๐,๘๖๔ บาท แบ่ง
ออกเป็น
- รายได้ทางเรือ ๘๑ ลํา เป็นเงิน ๒๕,๔๐๕,๔๓๒ บาท
- สินค้า Bangkok Brand ๓๐ ร้าน เป็นเงิน ๑๒,๔๐๕,๔๓๒ บาท
- สินค้าจากชุมชนต่าง ๆ และเขตพระนคร เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐0
บาท เขตดุสิต และเขตป้อมปราบฯ เฉลี่ยวันละ ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
1.2 อัตรากําลัง/การสนับสนุนการจัดงาน ได้บูรณาการหน่วยงานที่

คณะทํางาน
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เกี่ ย วข้ อ งในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร และภาคเอกชนเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.3 แผนการดําเนินงานต่อเนื่องจากตลาดน้ําวิถีไทยคลองผดุง
กรุงเกษม
- ประชาสัมพันธ์ ๕ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ํา อย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมร่วมกับ ๕ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ํา
- จั ด เทศกาลตลาดน้ํ า คลองผดุ ง กรุง เกษม เป็น ประจํ า ต่ อ เนื่ อ ง
ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี
กรุง เทพมหานคร (นางสาวปราณี สัต ยประกอบ ผู้อํานวยการสํ า นัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร)
โครงการตลาดศิลปะคลองผดุงกรุงเกษม
ระยะเวลาจัดงาน ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ วันที่ 13-15 , 20-22 , 2729 มีนาคม 2558 รวม 9 วัน
เวลาจัดงาน : 15.00 - 20.00 น.
สถานที่ จั ด งาน : คลองผดุ ง กรุ ง เกษม ระหว่ า ง สะพานมั ฆ วาน –
สะพานอรทัย ฝั่งถนนกรุงเกษม
จํานวนเวที : 1 เวที
กิจกรรม : 1. การจัดแสดงผลงาน การสาธิตงานศิลปะต่าง ๆ
2. กิจกรรมงานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์
4. กิจกรรมนําเสนอภูมิปัญญาด้านขนม ของว่าง
5. กิจกรรมการออกร้านจําหน่ายสินค้า
การจัดแสดงผลงาน การสาธิตงานศิลปะต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 โซน
- โซนที่ 1 ศิ ลปะร่ว มสมั ย เป็นส่วนแสดงผลงาน/ สาธิต /
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปะต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มศิลปินระดับ
อาชีพ อาทิ ศิลปินอาชีพ อาทิ กลุ่มบ้านศิลปิน ,กลุ่มศิลปินจากสมาคมนักศึกษา
เก่า คณะมัณฑนศิลป์ งานศิลปะจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น
- โซนที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เป็นส่วนแสดง
ผลงาน การสาธิ ต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ศิ ลปะต่าง ๆ จากกลุ่ ม ชุ ม ชน
พื้นบ้านต่างๆ เช่น กลุ่มชุมชนวัฒนธรรม อาทิ แป้งพวง ชุมชนเกาะศาลเจ้า,
ทําเครื่องกระดาษ ตรอกเจริญไชย, เป็นต้น
- โซนที่ 3 ขนมไทย เป็นส่วนของการสาธิต และ จําหน่าย
ขนมไทยที่เป็นที่เลื่องชื่อ และถือเป็นส่วนสําคัญต่อการอนุรักษ์ให้ขนมไทย
มี ก ารจัด นิ ท รรศการ การเสวนา และการสาธิ ต พร้ อมทั้ งจํ าหน่า ยขนม
อาหาร 15 ซุ้ม
- โซนที่ 4 อาหาร และเครื่องดื่ม เป็ นส่วนที่ นําผลิ ตภัณ ฑ์
เครื่องดื่ม อาหาร ที่มีชื่อเสียงมารวมกันในรูปแบบตลาดบกและตลาดน้ํา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะทํางาน
ที่รับผิดชอบ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้แก่ ตลาดบนบก จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 15 ซุ้ม และตลาดน้ํามีเรือใน
คลองจําหน่ายอาหาร 10 - 15 ลํา จากตลาดน้ําเขามอ วัดประยุรวงศาวา
สวรวิหาร หรือจากเรืออื่น ๆ ตามความสมัครใจ
กิจกรรมเด่นในแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1 : EAT & ART @ Klongpadung เช่น กิจกรรมกิน
ขนมชมจันทร์ และกิจกรรมการแสดงดนตรีในหลากรูปแบบ เป็นต้น
สัปดาห์ที่ 2 : เริงลีลาศ เช่น ดนตรีเริงลีลาศ โดย สุนทราภรณ์
และสัมผัสเพลงยุคขวัญเรียมจาก ชรินทร์ นันทนาคร เป็นต้น
สัปดาห์ที่ 3 : โก๋หลังวัง เช่น กิจกรรมการประกวดการแต่งกายยุค
2499 และกิจกรรมนั่งรถโบราณชมเมือง เป็นต้น
ทั้งนี้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 กรุงเทพมหานครจะกราบเรียนเชิญ
นายกรัฐมนตรีสํารวจเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม และร่วมในกิจกรรม “โก๋หลังวัง”
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรุงเทพมหานครดําเนินการจัดตลาดน้ําอย่างต่อเนื่อง
2. ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดการสัญจรทางน้ํา
โดยใช้ เรื อพายในคลองต่ าง ๆ ของกรุ งเทพมหานครเพื่ อเป็ นทางเลื อกหนึ่ ง
ในการเดินทางของประชาชน
การดูแลสวนรถไฟ

กทม.

กรุงเทพมหานคร (นางสาววีนา วงศ์สินธุ์เชาว์ ผู้อํานวยการสํานักงาน
สวนสาธารณะ สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร)
สวนรถไฟ หรือ สวนวชิรเบญจทัศ มีเนื้อที่ 375 ไร่ กรุงเทพมหานครได้
จ้างเอกชนเป็นผู้ดูแล บํารุงรักษา ใช้งบประมาณปีละ 10,728,000 บาท
จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 6,612,000 บาท ติดตั้งกล้อง CCTV
จํานวน 80 ตัว มีจุดสุขาสาธารณะทั้งหมด 8 แห่ง ให้บริการในลักษณะ
สวนเอนกประสงค์ มีทางเดิน วิ่ง เส้นทางจักรยาน ศูนย์เยาวชน ศูนย์
กีฬา ศูนย์ผีเสื้อ และศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม สําหรับในส่วนที่มีปัญหา คือ
สุขาสาธารณะ ชํารุด เสียหาย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทําโครงการ
ปรับปรุงสุขาสาธารณะดังกล่าวแล้ว คาดว่าแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2558
กรุงเทพมหานคร (นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร)
สวนรถไฟ กรุงเทพมหานครได้เช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อ
จัดทําเป็นสวนสาธารณะ แต่พื้นที่อีกส่วนหนึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย
นําไปจัดทําเป็นตลาดเพื่อจําหน่ายสินค้า
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรุงเทพมหานครดูแล บํารุงรักษา พื้นที่ในบริเวณสวนรถไฟให้มี
ความสะอาดเรียบร้อย
2. ให้ กรุงเทพมหานครจัดทําสรุปปัญ หา/อุปสรรค แนวทางแก้ ไขและ

กทม.

คณะทํางาน
ที่รับผิดชอบ
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แผนการพัฒนาในระยะต่อไป รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
นําเรียนคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

การดําเนินงานกองทุน กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
หมูบ่ า้ นและ
1. หลักการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีหลักการสําคัญคือ มุ่งแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชน แห่งละ ๑ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ชุมชนเมือง
เป็นทุนหมุนเวียนให้ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนบริหารจัดการกันเอง มีเป้าหมาย
เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต
2. ด้านกฎหมาย มีการดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
3. ด้านคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (อพช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/ระดับกรุงเทพมหานคร (พจ.)
คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น ระดั บ อํ า เภอ/ระดั บ เขต (พอ.) กลไกการ
ขับเคลื่อนมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับตําบล อําเภอและจังหวัด
4. ผลการดําเนินการ
๑) ปี 2544 จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจํานวน ๗๙,๒๕๕
กองทุน ดังนี้
- กองทุนหมู่บ้าน
จํานวน ๗๔,๙๘๙ กองทุน
- กองทุนชุมชนเมือง
จํานวน ๓,๕๒๘ กองทุน
- กองทุนชุมชนทหาร จํานวน
๗๓๘ กองทุน
และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จํานวน ๘๑,๕๘๐.๖ ล้านบาท ดังนี้
- เงินกองทุน ๑ ล้านบาท จํานวน ๗๙,๒๕๕ ล้านบาท
- เงิ น เพิ่ ม ทุ น แก่ ก องทุ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การดี (AAA) จํ า นวน
๒,๓๒๕.๖ ล้านบาท (กองทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
- สมาชิกทั้งหมด ๑๑,๖๘๘,๙๓๐ คน
- กองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคล ๗๑,๓๑๙ กองทุน (๘๙.๙๙%)
๒) สนับสนุนเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ ๒ โดยใช้
งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง จํานวน ๗๙,๒๕๕ กองทุน งบประมาณ
๑๙,๕๕๙.๒๐ ล้านบาท มีเงื่อนไขดังนี้
- สมาชิกตั้งแต่ ๕๐ - ๑๕๐ คน เพิ่มเงินกองทุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- สมาชิกตั้งแต่ ๑๕๑ - ๓๕๐ คน เพิ่มเงินกองทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- สมาชิกตั้งแต่ ๓๕๑ ขึ้นไปเพิ่มเงินกองทุน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการพิจารณาการเพิ่มเงินกองทุนระยะที่ ๒ อนุมัติจัดสรรโอนเงินแล้ว
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รับผิดชอบ
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รายละเอียด
๔ ครั้ง จํานวน ๕๙,๙๒๐ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๐ งบประมาณ
๑๔,๒๕๙.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๐
3) สนับสนุนเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓
- อนุมัติจัดสรรโอนเงินแล้ว ๓ ครั้ง ดําเนินการไปแล้วร้อยละ ๖๗
- ครั้งที่ ๔ กําหนดพิจารณาเมื่อมีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อย
4) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งหมด ๗๙,๒๕๕ กองทุน
- จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ๗๗,๑๔๔ กองทุน
- ยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ๒,๑๑๑ กองทุน
๕. ข้อดี ข้อเสียของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- ข้อดี คือ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย ชุมชนมีการเรียนรู้
ร่วมกันและบริหารจัดการด้วยตนเอง มีกองทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพใน
ชุมชนและนําดอกเบี้ยมาใช้พัฒนาชุมชน/จัดสวัสดิการชุมชน
- ข้ อ เสี ย คื อ สมาชิ ก อยู่ เ ท่ า เดิ ม ไม่ มี ก ารพิ จ ารณาตามความ
เหมาะสม ไม่มีการแยกประเภทตามรายได้ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์
๖. ปัญหาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ
- ด้านกระบวนการ ไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- กระบวนงาน ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้
- การนํ า เงิ น กองทุ น ไปใช้ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การสํ าคั ญของการ
จัดทําโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- ด้านการบริหาร คณะกรรมการ ฯ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และ
การตรวจสอบอย่างจริงจัง
- ด้านสมาชิก นําเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
๗. บทบาทกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ
กรมการพั ฒนาชุ ม ชนในฐานะที่ เป็ น คณะกรรมการกองทุ นหมู่ บ้ า นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการ สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดในฐานะที่เป็นคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด
สํานักงานพั ฒนาชุมชนอํ าเภอ ในฐานะที่เป็นคณะอนุกรรมการสนั บสนุ น
ระดับอําเภอ
๘. การติ ด ตามการดํ า เนิ น โครงการเพิ่ ม ทุ น ฯ ระยะที่ 3 ร่ ว มกั บ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/อําเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
และ สทบ.สาขา พบปัญหา/อุปสรรคการดําเนินโครงการ ดังนี้
- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีปัญหาการบริหารจัดการกองทุน
หนี้ค้างชําระไม่เป็นตามหลักการเพิ่มทุน มีการดําเนินงานอยู่ในระดับต้อง
ได้รับการปรับปรุง และพัฒนากองทุน (ไม่มีแผนการดําเนินการ/มีหนี้ค้าง
ชําระมากกว่า 15%/มีเรื่องร้องเรียนระบบบัญชี)
- ไม่ ส ามารถจั ด ประชุ ม ประชาคมเพื่ อ ขอรั บ การเพิ่ ม ทุ น ได้
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนเมือง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ระหว่างการออมเงินบัญชีที่ 2
และการแก้ไขการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กําหนด
- ชะลอการดําเนินโครงการเนื่องจากต้องการทราบความชัดเจน
ของการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 3 อย่างต่อเนื่อง
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรมการพัฒนาชุมชนกํากับดูแลการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุ ม ชนเมื อ งให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การที่ สํ า คั ญ /วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ
รวมถึงการอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ/แบบแผน
การจัดกิจกรรม
กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
ริมคลองผดุงกรุงเกษม นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้จัดกิจกรรมริมคลองผดุงกรุงเกษมอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 - ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียด
การจัดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมที่สําคัญในแต่ละเดือน
1) มีนาคม 2558 - ต้นเดือนเมษายน 2558 กิจกรรม “วิถีข้าว วิถีไทย
มหัศจรรย์ข้าวไทย และกิจกรรม Art Market โดยมีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก
2) เดือนเมษายน 2558 ไม่มีกิจกรรมเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์
3) เดือนพฤษภาคม 2558 จําหน่ายผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และจัด
กิจกรรม Back to school การแสดง/สาธิต ของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหลัก
4) เดือนมิถุนายน 2558 - กรกฎาคม 2558 จําหน่ายต้นไม้ ตู้ปลา ปลา
สวยงาม อุปกรณ์ในการจัดตู้ปลา มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก
5) เดือนสิงหาคม 2558 จําหน่ายอาหารฮาลาล Organic Food
อาหารสี่ภาค และสินค้าธงฟ้า โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลัก
6) เดือนกันยายน 2558 จําหน่ายอาหารแปรรูป อาหารอุตสาหกรรม
แช่แข็ง และ Jewelry โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก
7) เดือนตุลาคม 2558 จําหน่ายสินค้า Geographical Indication : GI)
และสินค้าจากย่านการค้าต่าง ๆ โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลัก
8) เดือนพฤศจิกายน 2558 กิจกรรม “Art and Crafts” OTOP
โดยมีกระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เป็นเจ้าภาพหลัก
9) เดือนธันวาคม 2558 จําหน่ายสินค้าของขวัญปีใหม่ และสินค้า
ของที่ระลึก โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลัก
2. สถานที่ จั ด งาน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมเดื อน
พฤศจิกายน 2558 บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่สะพานอรทัยไป
จนถึงเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ จัดได้ประมาณ 70 ร้านค้า
3. งบประมาณ ใช้งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559

พช.
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โครงการสั ม มนาเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทํ า
แผนการแก้ไขปั ญ หา
ขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่
เร่งด่วน

กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น (ดร.โชคชั ย เดชอมรธั ญ รองอธิ บดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นได้ จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อจั ดทํ า
แผนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม
2558 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
- ส่วนกลาง เพื่อร่วมพิจารณาด้านเทคนิค
- ส่วนภูมิภาค เพื่อรับรองว่าข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยพิจารณาจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมซึ่งมีปัจจัย
(1) มีพื้นที่ในการกําจัดขยะมากกว่า 80 ไร่ (2) ปริมาณขยะมากกว่า 350 ตัน
(3) ระยะห่างสายส่งไฟฟ้าจากโรงเผาไปยังโรงไฟฟ้า และ (4) ไม่มีปัญหาการ
ร้องเรียน ทั้งนี้ มีจังหวัดที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวเข้าร่วมประชุม 16 จังหวัด
1. ข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน
1.1 พื้นที่ในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยระยะเร่งด่วน
จํานวน 16 จังหวัด 21 จุด
1.2 งบประมาณ มี จั งหวั ดที่ ของบประมาณ 14 จั งหวั ด (ยกเว้ น
จังหวัดนครสวรรค์และสุราษฎร์ธานี ซึ่งทํา MOU กับเอกชนแล้ว) แบ่งเป็น 2 ระยะ
- ระยะเร่ งด่ ว น งบประมาณประจํ า ปี พ.ศ. 2559 จํ า นวน
ทั้งสิ้น 4,686,371,154 บาท (ระบบฝังกลบ 2,840,229,154 บาท
ระบบ RDF 535,442,000 บาท และระบบเตาเผา 1,310,700,000 บาท)
สามารถกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยสะสมได้ 6,478,244 ตั น และกํ า จั ด ขยะ
ต่อเนื่องได้ 3,991 ตัน/วัน ในพื้นที่ 16 จังหวัดเร่งด่วน
- ระยะต่อไป คาดว่าจะใช้งบประมาณ 6,123,857,466 บาท
2. ต้นทุนในการกําจัดขยะมูลฝอย
2.1 วิธีฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ
- ค่าขนส่ง (Shipping Fee) ขึ้นอยู่กับระยะทาง
- ค่ากําจัดขยะ (Tripping Fee) ซึ่งเก็บข้อมูลจากปี 2549
และปี 2554 มีต้นทุนเฉลี่ย 314.50 บาทต่อตัน
2.2 เตาเผาขยะ มีข้อมูลอ้างอิงเพียงแห่งเดียว คือ จังหวัดภูเก็ต
ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยเช่น
กําหนดจังหวัด/พื้นที่/จุดที่ดําเนินการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ วิธีการกําจัด
ขยะที่ เ หมาะสมในแต่ ล ะจั ง หวั ด /พื้ น ที่ / จุ ด คํ า นวณต้ น ทุ น ในแต่ ล ะวิ ธี
ผลตอบแทน และจุดคุ้มทุน เป็นต้น
2. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีการแยกขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติกก่อนนําไปฝังกลบ และกําชับ
ให้ใช้จ่ายงบประมาณการกําจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ
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สถ.

คณะทํางาน
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ประเด็น
โรงฆ่าสัตว์

รายละเอียด
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น (ดร.โชคชั ย เดชอมรธั ญ รองอธิ บดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงฆ่าสัตว์ทอี่ ยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จํานวน 461 แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 แห่ง เทศบาล 436 แห่ง
และองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 22 แห่ง)
ปัญหาและอุปสรรค
1. การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ไม่มีความรู้ความสามารถ เนื่องจาก
ไม่มีการกําหนดคุณสมบัติ (พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2535)
2. มาตรฐานความสะอาด
แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงฆ่าสัตว์
การเสนอร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ...
โดยมีสาระสําคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่
1. การกําหนดคุณสมบัติพนักงานตรวจโรคสัตว์ และต้องผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์
2. กํ า หนดให้ มี ก ารรั ก ษาความสะอาดและระบบกํ า จั ด น้ํ า เสี ย ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
กรุ ง เทพมหานคร (นายสั ต วแพทย์ ว รฉั ต ร ตั้ ง สวั ส ดิ์ รั ก ษาราชการ
ผู้ อํ า นวยการ สํ า นั ก งานสั ต วแพทย์ ส าธารณสุ ข สํ า นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร)
1. การสํารวจโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง
1.1 โรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบมาตรฐานสากล
ผลิตเพื่อการส่งออก มีจํานวน 2 แห่ง ชนิดสัตว์ ได้แก่ ไก่ และเป็ด
1.2 โรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบขนาดกลางและเล็ก
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ มีจํานวน 10 แห่ง ชนิดสัตว์ ได้แก่ สุกร 4 แห่ง
โค กระบือ 4 แห่ง ไก่ 1 แห่ง และ แพะ แกะ 1 แห่ง
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการฆ่าสัตว์
2.1 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
ซากสัตว์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
2.2 พ.ร.บ.การฆ่าและจําหน่ายเนื้อสัตว์ เกี่ยวกับตรวจสัตว์ก่อนและ
หลังฆ่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 พ.ร.บ.การสาธารณสุข เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
(โรคอาหารเป็นพิษ) สุขอนามัยบุคคล เครื่องใช้ระบบระบายน้ํา (น้ําเสีย)
และขยะ หน่วยงานที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะทํางาน
ที่รับผิดชอบ

12

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรุงเทพมหานคร (นายสัตวแพทย์ชัยยศ เสตะจันทน์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและการตรวจเนื้อสัตย์ สํานักงานสัตวแพทย์
สาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร)
การควบคุมโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง ในส่วนโรงฆ่า
สัตว์ที่เป็นมาตรฐานเพื่อการส่งออก จํานวน 2 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น จะมี
เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตย์มากํากับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศ สําหรับโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่ อ ม เพื่ อ การบริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 10 แห่ ง
ดังกล่าวข้างต้น จะมีข้าราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรค
และพนักงานเจ้าหน้าที่ลงไปกํากับ ดูแล แต่เนื่องจากมีการนําเนื้อสัตว์จาก
นอกพื้นที่เข้ามาจําหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงต้องใช้ พ.ร.บ.
การสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าที่ลงไปสุ่มตรวจในสถานประกอบการ ตลาดสด
เพื่อควบคุมลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรุงเทพมหานครจัดทําข้อมูลการควบคุมโรงฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนําเรียนคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
2. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรี ย มความพร้ อ มในการแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานตรวจโรคสั ต ว์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
คุณสมบัติที่กําหนด
3. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กํากับดูแลโรงฆ่าสัตว์ในเรื่องความสะอาดและดําเนินการตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
การดํ า เนิ น การตาม
ม า ต ร ก า ร สํ า คั ญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจน
ในการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)
รัฐบาลได้กําหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน โดยให้
เกษตรกรรวมตั ว เป็ น กลุ่ ม อาชี พ เสนอแผนงาน/โครงการที่ แ ก้ ไ ขปั ญ หา
พื้นฐานของกลุ่มอาชีพและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มอาชีพ
ทั้งนี้ กลุ่มอาชีพที่เสนอแผนงาน/โครงการ ต้องมีความพร้อมและเป็นการ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
1. จังหวัดที่เสนอแผนงาน/โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558)
จํานวน 69 จังหวัด สรุปข้อมูลได้ดังนี้
- แผนงาน/โครงการ จํานวน 4,664 โครงการ
- โครงการย่อย 7,604 โครงการ
- กลุ่มเกษตรกร 12,017 กลุ่ม
- ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑,549,๗49 ครัวเรือน
- เสนอของบประมาณ 9,929,254,21๕.๗๐ บาท
2. แผนงาน/โครงการที่เสนอ สรุปเป็นกลุ่มโครงการได้ 8 กลุ่มโครงการ
2.1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ/OTOP

กทม.
สถ.
สถ.

คณะทํางาน
ที่รับผิดชอบ
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2.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการทําเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย
ยางพารา เป็นต้น
2.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการทําปศุสัตว์
2.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการทําประมง
2.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการทําปุ๋ย
2.6 ปัจจัยการผลิต
2.7 โครงสร้างพื้นฐาน
2.8 กลุ่มอื่น ๆ
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
จั บ คู่ (Matching) ข้ อ มู ล หากได้ ข้ อ สรุ ป จะนํ า เรี ย นรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้พิจารณาว่ากลุ่มที่ได้รับประโยชน์แต่ละโครงการเป็นกลุ่มเกษตรกร
และผู้ยากจนจริง ๆ โดยเน้นที่การส่งเสริมการเกษตรและปัจจัยการผลิต
2. ให้ เ พิ่ ม กลุ่ ม อาชี พ /กลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ใ ห้ มี จํ า นวนมากขึ้ น
ครอบคลุมเกษตรกรและผู้ยากจนทั่วประเทศ
3. ให้กําชับผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาแผนงาน/โครงการที่มีการเสนอ
จากกลุ่มทําการเกษตร กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการทําเกษตรในพื้นที่ เช่น
การเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าว การปลูกพืชชนิด
อื่น ๆ ทดแทน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูล Zoning ภาคเกษตร
4. กําหนดช่วงระยะเวลาการดําเนินงาน เช่น ระยะที่ 1 แผนงาน/โครงการ
ที่สามารถดําเนินการได้ทันที เป็นต้น
5. ให้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกแผนงาน/โครงการ
ที่สามารถดําเนินการได้และมีประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง รวมถึง
กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/อุปกรณ์ให้มีราคาที่เหมาะสม

สนผ.สป./
สบจ.สป.

สํานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 19.00 น.

