สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจําวันพุธที่ 1 เมษายน ๒๕๕8 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
******************
ประเด็น
ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียด
ยผ.
1. ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิ ญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อแก้ไข
ปัญหาการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2558
ปค./
2. ให้ ก รมการปกครองแจ้ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งรายให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
กระทรวงคมนาคมในการก่อสร้างถนนในท้องถิ่นทุรกันดารบริเวณดอยผาจิ อําเภอ จังหวัดเชียงราย
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการพราชดําริ
สน.สป.
3. ให้ กองสารนิ เทศ สํ านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยประชาสั มพั นธ์ ผ ลการ
ดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชน
หรือสาธารณะ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย และประชาชนสามารถ
เข้ามาดาวน์ โหลดข้อมูล การประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงมหาดไทยได้อย่าง
กว้างขวาง
4. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเตรียมความพร้อมในการประชุมขับเคลื่อน สป.มท. /จังหวัด
แผนงาน/โครงการตามความต้ อ งการของกลุ่ ม เกษตรกรทั้ ง 7 กลุ่ ม จั ง หวั ด นครราชสีมา
นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร
เทวกุล) เป็นประธานการประชุม
5. จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2558 สป.มท./จังหวัด
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2558 ณ สถานที่ฟักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ประจวบคีรีขันธ์
สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้การสนับสนุน 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1) การก่อสร้าง
มหาวิ ทยาลั ย และ 2) พั นธุ์ สับ ปะรด ดั งนั้น ขอให้ประสานงานกั บผู้ ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้นํางบประมาณที่ได้จัดทําและขอรับการสนับสนุนของ
แผนงาน/โครงการการดําเนินการมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และคนยากจนในการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง อย่ า งยั่ ง ยื น มาอยู่ ใ น Package
เดียวกันได้หรือไม่ และให้ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีประเด็น
ความต้องการของผู้ประกอบการ/ผู้ค้าขาย และเสนอข้อมูลดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยทราบ
สบจ.สป./
6. สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้มีมติยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าด่านสิงขร
ตท.สป./
ให้เป็น “จุดผ่อนปรนทางการค้าพิเศษ ด่านสิงขร” ก่อนที่จะยกระดับไปสู่ด่านถาวรต่อไป
จังหวัด
ดั งนั้ น ขอให้ เ ชิ ญ ผู้ ป ระกอบการมาปรึ ก ษาหารื อ ในประเด็ น ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและรองรับความต้องการด้าน ประจวบคีรีขันธ์
การค้า เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ต่อไป
ยผ./กทม.
7. ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการออกกฎหมายควบคุมอาคารใน
พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครให้ มี รู ป แบบที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ไ ทยให้ เ หมื อ นกั น ทั้ ง
กรุงเทพมหานคร
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รายละเอียด
8. ให้ก รมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชื่อมข้อมูล ภัยพิ บัติเข้ าระบบศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานรองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปภ.

ข้อสั่งการของรัฐมนตรี 1. ให้ดําเนินการจัดทําผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อน สนผ.สป./สน.สป.
ช่วยว่าการ
นโยบายรัฐบาลรอบ 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน ทุกหน่วยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยให้ประชาชนได้รับรู้ (แถลงผลงานกระทรวงมหาดไทยใน
กระทรวงมหาดไทย
วันที่ 20 เมษายน 2558)
ทุกกรม/
2. ให้ อ ธิ บ ดี ทุ ก กรมและผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทุ ก แห่ ง ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย รายงานเรื่องการบริหารงบประมาณที่ต้องดําเนินการตามกรอบ ทุกรัฐวิสาหกิจ
อํ า นาจหน้ า ที่ ข องรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยทราบในเบื้องต้นก่อน เพื่อป้องกันการกล่าวหาร้องเรียนที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
ก.พ.ร.สป./
3. การบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากมีกระทรวง กรมต่างๆ กรณีมอบอํานาจ
สบจ.สป./
ไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมีความสําคัญ
สกม.สป.
มากในเรื่องการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ หรือ Area-based ดังนั้น ขอให้ตั้งทีมงาน
ขึ้ น มาดํ า เนิ น การในเรื่ อ งดัง กล่ า ว โดยให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงาน
สรุปข่าวสารสําคัญจาก เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์แก้ไขปัญหาความ (นายภานุ แย้มศรี)
มั่นคงแบบบูรณาการ
การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ 23-27
(ศมบ.)
มีนาคม 2558 มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สําคัญดังนี้
1. การประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคง
แบบบูรณาการได้กําหนดประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
Video Conference ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์
ปฏิบัติการกระทรวงกลาโหม โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้อํานวยการศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ
บูรณาการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลร่วมกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุม
2. การส่งเอกสารที่เป็นการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ทางไปรษณีย์
พบว่ามีการส่งเอกสารที่เป็นการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ทางไปรษณีย์จาก
พื้นที่ อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไปที่ปลายทางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นกลวิธีใหม่
ของกลุ่มต่อต้าน เนื่องจากถูกจํากัดเสรีในการเคลื่อนไหวในทาง Social Network
ซึ่งเหตุการณ์นี้มีความสอดคล้องกับการแพร่ใบปลิวต่อต้านคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในพื้นที่จังหวัดระยอง
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รายละเอียด
3. NGOs และสื่อท้องถิ่นเสนอรัฐบาลสวีเดนปรับระดับความร่วมมือทาง
ทหารกับไทย กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าประเทศสวีเดนยกเลิกความ
ร่ ว มมื อ ทางการทหารกั บ ซาอุ ดี อ าระเบี ย เอกอั ค รราชทู ต ไทยประจํ า สวี เ ดน ได้
รายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือ องค์กร Swedish Peace and Arbitration
Society (SPAS) เสนอให้รัฐบาลสวีเดนยกเลิกความร่วมมือทางทหารกับประเทศไทยด้วย
นอกจากนั้นสื่อท้องถิ่นของประเทศสวีเดนได้เสนอข้อคิดเห็นว่าผลจากการปฏิวัติ
ทําให้ประเทศไทยมีความเป็นเผด็จการมากขึ้น จึงเสนอรัฐบาลสวีเดนให้ปรับระดับ
ความร่วมมือทางทหารกับไทยด้วยเช่นกัน
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ที่มีการเกณฑ์ทหาร ในเดือน
เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีการเกณฑ์ทหารในกรุงเทพมหานครและ
ทุกจังหวัด ซึ่งมีเหตุการณ์ทําร้ายร่างกายระหว่างกลุ่มวัยรุ่นอยู่เป็นประจํา สาเหตุจาก
การดื่มสุราและของมึนเมาที่มีขายอยู่รอบนอกบริเวณสถานที่เกณฑ์ทหาร
ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัด กองกํ าลังรักษาความสงบ และตํารวจ
ร่ ว มกั น ดู แ ลรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในสถานที่ ที่ มี ก ารเกณฑ์ ท หารด้ ว ย และ
กรณีที่มีการหลบหนีการเกณฑ์ทหารช่วงการประกาศใช้กฎอัยการศึก ทีมกฎหมาย
ของศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการเสนอให้พิจารณาบทลงโทษให้สูงขึ้น
5. การร้องเรียนการบุกรุกสวนป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กระทรวงมหาดไทย
ประสานศู นย์ ดํา รงธรรมจั ง หวั ดสุ ร าษฎร์ธ านี กรณีก ารร้อ งเรี ย นมี น ายทหารนํ า
ชาวบ้านบุกรุกสวนป่าเพื่อปลูกต้นปาล์มในเขตอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ทางจังหวัดติดตามเรื่องดังกล่าวและรายงานผลการติดตามให้ทางกระทรวงมหาดไทย
ทราบด้วย
6. การช่วยเหลือลูกเรือประมงชาวไทยที่ตกค้างในประเทศอินโดนีเซีย
กรณีที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่ นคงของมนุ ษย์ การจั ดชุ ดเฉพาะกิ จช่ วยเหลื อลู กเรื อประมงชาวไทยตกค้ างบน
เกาะอัมบนหรือเกาะเบนจินาประเทศอินโดนีเซีย พบว่าเป็นลูกเรือชาวไทยประมาณ
750 คน ซึ่งการเดินทางไปสํารวจและช่วยเหลือร่วมกับทางรัฐบาลอินโดนีเซียจะใช้
เวลาประมาณ 1 เดือน
ข้อสั่งการ/ข้อประสานงานของศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการโดย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบส่วนราชการดําเนินการแล้ว ดังนี้
1. ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2558 (มอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมข้อมูล /
แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น และผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร
เตรียมข้อมูลพร้อมเข้าประชุม และมอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เตรียมการเชื่อมสัญญาณการประชุม
2. การส่งเอกสารที่เป็นการต่อต้านสถาบันฯ (มอบกรมการปกครองติดตาม
สถานการณ์ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0214 (ส)/891 ลว. 24 มี.ค. 58)
3. การร้องเรียนการบุกรุกสวนป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี (มอบศูนย์ดํารงธรรม
ดําเนินการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0214 (ส)/901 ลว. 26 มี.ค. 58)
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ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ในกรณีเรื่องเร่งด่วนให้ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการรายงาน
ปลั ด กระทรวงมหาดไทยทราบเพื่ อ สามารถสั่ ง การได้ ทั น ที และรายงานให้ ท าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
๒. การต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ทางไปรษณีย์ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กํา ชั บ ผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด ตรวจตราและติ ด ตามการเคลื่ อ นไหวของมวลชนของ
แต่ละจังหวัด
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ที่มีการเกณฑ์ทหาร ให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทย กํ าชั บ ผู้ ว่า ราชการจั งหวัดทุ กจัง หวัด ดู แ ลไม่ใ ห้ มี ก ารจํ าหน่ ายและนํ า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปยังสถานที่คัดเลือกทหาร โดยถือเป็นนโยบายปฏิบัติ
ทุกจังหวัด
๔. ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําชับผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลการร้องเรียนการ
บุกรุกสวนป่าเพื่อปลูกต้นปาล์ม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลสถานการณ์ อย่าให้รุกล้ํา
บานปลายจนเกิดความขัดแย้งขึ้น การร้องเรียนดังกล่าวสามารถร้องเรียนหรือชุมนุมได้
แต่ต้องอยู่ในความสงบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในเรื่องคดีหรือกฎหมาย
๕. การช่วยเหลือลูกเรือประมงชาวไทยที่ตกค้างในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็น
ปัญหาที่ซับซ้อนให้ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการหารือกับสื่อมวลชน
ในการนําเสนอข่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ

กรุงเทพมหานคร (นายกังวาฬ ดีสุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา)
การบริหารจัดการ
1. มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2555 เห็ น ชอบให้ มี ก ารบริ ห าร
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งรุ ก ล้ํ า ลํ า น้ํ า
สาธารณะ กรณี ค ลอง จั ดการสิ่ งก่อสร้ างรุกล้ําลําน้ําสาธารณะตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริห าร
จัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) โดยมอบหมายให้
ลาดพร้าว
1) กระทรวงมหาดไทยและกรุ ง เทพมหานครร่ ว มกั น ดํ า เนิ น การตาม
กฎหมายสําหรับผู้บุกรุกลําน้ําสาธารณะ และไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างทุกประเภท
ถ้าหากตรวจสอบพบก็จะดําเนินการตามกฎหมาย
2) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาหาที่พักอาศัย
ถาวรให้กับผู้บุกรุก
2. ข้ อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านสังคม เมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2557 การกําหนดมาตรการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและ
การสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ําแนวคลองและทางระบายน้ํา โดยมอบหมายให้กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครและ
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันกําหนด
มาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ํา
แนวลําคลองและทางระบายน้ํา ซึ่งมีม ติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการในแนวทาง
เดียวกัน คือให้ดําเนินการกับผู้บุกรุกและหาที่อยู่อาศัย
3. กระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในที่ประชุมได้มีการเสนอแผนในการแก้ไข
ปัญหาผู้บุกรุกในคลองทั้งหมด 1,161 คลอง แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ
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- ระยะเร่งด่วนคือ ๙ คลอง มีคลองลาดพร้าวเป็นคลองนําร่อง (คลองสอง
และคลองลาดพร้าวเป็นคลองเดียวกัน)
- ระยะที่ 2 จํานวน ๓๔ คลอง
- ระยะสุดท้าย 1,118 คลอง คลองที่จะต้องดําเนินการตามแผน ซึ่งแผน
ดังกล่าวทางกรุงเทพมหานครได้มีการสํารวจรายชื่อผู้รุกล้ําต่างๆ โดยนําเสนอให้กับ
กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
เพื่อไปดําเนินการจัดหาที่อยู่
กรุงเทพมหานคร (นายสุริยา ปัทมานุช)
การบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําคลองลาดพร้าวและคลองสอง จะดําเนินการ
ตลอดความยาวคลอง ระยะทาง 22 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะแรก รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางระบายน้ํา ในแนวร่องน้ําที่
กําหนด และปรับปรุงประสิทธิภาพทางระบายน้ํา โดยการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริม
เหล็กและอาคารบังคับน้ํา
ระยะที่สอง ดําเนินการเต็มความกว้างคลองเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
หรือรองรับสิ่งสาธารณูปโภค เมื่อจัดหาที่อยู่อาศัยถาวรรองรับผู้บุกรุกได้ทั้งหมด
การดําเนินการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําคลองลาดพร้าวและคลองสอง
1. ประชุ ม หารื อ เพื่ อ การดํ า เนิ น การและตรวจสอบแนวเขตคลองที่ ร าชพั ส ดุ
คลองลาดพร้ าวหรือคลองสอง ร่วมกับกรมธนารักษ์ กรมชลประทาน กรมที่ดิน
สํานักการระบายน้ํา สํานักผังเมือง สํานักพัฒนาสังคมและสํานักงานเขตที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556
2. สํานักงานเขตที่เกี่ยวข้องสํารวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ํา และประชากรที่
ได้ รั บ ผลกระทบในแนวร่ อ งน้ํ า ความกว้ า ง 38 เมตร เป็ น จํ า นวนสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
3,023 หลังคาเรือน 3,170 ครัวเรือน และประชากรจํานวน 13,974 คน
3. กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1006/6278 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556
ส่งผลสํารวจดังกล่าวพร้อมบัญชีรายชื่อผู้บุกรุกให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อประสาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดหาที่อยู่อาศัยถาวรรองรับ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
4. ประสานข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สํ า นั ก พั ฒ นาสั ง คมของ
กรุงเทพมหานครในการประสานแผนประชาสัมพันธ์ และแผนการรื้อย้ายชุมชนกับ
สํานักงานเขตที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และประสานให้กรม
ธนารักษ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
5. คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ ปี 2558 (เพิ่มเติม) ให้กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ํา คลอง
ลาดพร้าวและคลองสอง งบประมาณทั้งสิ้น 2,426,600,000. บาท และสํานัก
การระบายน้ํา จัดประชุมเรื่องการพิจารณากําหนดแนวทางมาตรการจัดระเบียบและ
แก้ ไขปั ญหาสิ่งปลู กสร้ างที่รุกล้ําแนวเขตคลองลาดพร้ าวร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กองทัพบก กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน สํานักผังเมือง สํานัก
พัฒนาสังคม สํานักงานเขตที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 และมติมอบหมายให้
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(๑) สํานักงานเขตที่เกี่ยวข้องร่วมกับสํานักพัฒนาสังคมและกองประชาสัมพันธ์
ของกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ ร่วมกับผู้แทน
ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
(๒) การเคหะแห่งชาติจัดส่งข้อมูลที่อยู่อาศัยที่สามารถรองรับผู้บุกรุกให้
กรุงเทพมหานครโดยเร็ว
(๓) แต่งตั้งคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าประชุมและ
สํานักการระบายน้ํา ลงพื้นที่เพื่อกําหนดแนวก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชัดเจน
(๔) หากมี ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานให้ ก รุ ง เทพมหานคร
รายงานผ่านกระทรวงมหาดไทย เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานฯ เพื่อ
พิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหา
(๕) กระทรวงมหาดไทย จะเป็นเจ้าของเรื่องนัดประชุมหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาโครงการนําร่องฯ
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ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เร่งสํารวจรายชื่อประชาชนในพื้นที่และค่าใช้จ่ายงบประมาณที่จะใช้ในการเยียวยา
ประชาชนให้พร้อมก่อนนําเสนอที่ประชุมใหญ่ต่อไป
๒. การบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ําลําน้ําสาธารณะ กรณีคลองลาดพร้าวให้
ดําเนินการตามกรอบของมติคณะรัฐมนตรี หากกรุงเทพมหานครมีปัญหาอุปสรรคให้
แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
๓. ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางให้ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยติดกับพื้นที่
คลองโดยให้ปรับทัศนียภาพในส่วนที่ติดคลองให้สวยงาม สะอาด น่าอยู่และการใช้
พื้นที่คลองเป็นเส้นทางในการสัญจรทางน้ําเพื่อการแบ่งเบาการสัญจรทางถนน
๔. ให้ ก รุ ง เทพมหานครพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ใ นการออกแบบอาคารใน
กรุงเทพมหานครให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
๕. ให้กรุงเทพมหานครดูแลเรื่องการระบายน้ําเสียลงคลอง โดยตรวจสอบว่ามี
ระบบการบําบัดน้ําเสียก่อนระบายลงคลองเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

กทม.

การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิ ก จ่า ยงบประมาณและปั ญ หาอุ ป สรรค ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
ของหน่ วยงานในสั ง กั ด ไตรมาสที่ 2 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
กระทรวงมหาดไทย
1. กระทรวงมหาดไทย ภาพรวมมีการเบิกจ่ายแล้ว 194,404.382 ล้านบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.60 (เป้ า หมายร้ อ ยละ 55) และเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น แล้ ว
12,285.194 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.68 (เป้าหมายร้อยละ 55) (ข้อมูล
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558)
- ปัญหาอุปสรรค
(1) วงเงินงบประมาณของโครงการต่ํากว่าราคากลาง ทําให้ไม่มี
ผู้ยื่นประกวดราคา ต้องมีการสอบราคาใหม่
(2) การปรับลดค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรี
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รายละเอียด
(3) มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง
2. กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น การดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งบลงทุ น ได้
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ร้อยละ 80 ซึ่งที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 12 อยู่ในขั้นตอน
สั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ 20 (เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้
คือ ก่อหนี้ผูกพันร้อยละ 92 และเบิกจ่ายร้อยละ 44) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2558)
- ปัญหาอุปสรรค
(1) มีผู้เข้าร่วมประกวดราคาไม่มาก
(2) ผู้ประกอบการไม่ทราบว่ามีการประกวดราคาโครงการทั้งหมด
(3) การปรับเปลี่ยนราคากลาง
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง เบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 24.01
- ปัญหาอุปสรรค การปรับเปลี่ยนราคากลาง ทําให้การลงนามในสัญญา
ล่าช้าประมาณ 140 สัญญา
4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีผู้รับจ้างครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างเสนอให้กรมบัญชีกลาง สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสํานักอัยการสูงสุด
พิจารณาความถูกต้องเพื่อให้เกิดความรัดกุมและเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
5. กรมที่ดิน ได้ดําเนินการ TOR แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ทั้งหมดใน
เดือนพฤษภาคม 2558
6. กรมการปกครอง ได้รับจัดสรรงบลงทุน 1,204.642 ล้านบาท ก่อหนี้
ผูกพันแล้วประมาณ 800 ล้านบาท เบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 11.11 เนื่องจาก
เป็นการก่อสร้างที่ว่าการอําเภอ และที่พักข้าราชการ ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินเป็นงวด ๆ
7. การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบลงทุน 3,156.221 ล้านบาท
เบิกจ่ายได้แล้วร้อยละ 18 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเสนอลงนามและเสนอคณะรัฐมนตรี
อนุมัติแผนงาน/โครงการ
8. การไฟฟ้านครหลวง งานก่อสร้างอาคารที่ทําการการไฟฟ้านครหลวงสาขา
คลองเตยทดแทนอาคารเดิมที่ถูกไฟไหม้ แต่เนื่องจากมีอาคารเดิม 3 หลังในพื้นที่ซึ่ง
กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์ การไฟฟ้านครหลวงจึงได้เสนอแนว
ทางการอนุรักษ์และบูรณะอาคารให้กรมศิลปากรพิจารณา ส่งผลให้การลงนามใน
สัญญาก่อสร้างเลื่อนเป็นเดือนพฤศจิกายน 2558 และต้องกันเงินเหลื่อมปี
9. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาพรวมมีผลการเบิกจ่าย 5,012.27 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 28.19 งบลงทุนสามารถก่อหนี้ผูกพันคิดเป็นร้อยละ 79.47
- ปัญหาอุปสรรค
(1) มีการปรับรูปแบบ/รายการ/รายละเอียดโครงการและ/หรือ
ต้องขอความเห็นชอบของ กบจ./กบก.
(2) พื้นที่/รูปแบบรายการ ที่ต้องขอความเห็นชอบจากส่วนกลาง
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และทุกจังหวัด ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ ฯ และไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด
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การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ค้ามนุษย์

รายละเอียด
2. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และทุกจังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อย่างเต็มที่ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือใกล้เคียงมากที่สุด หากมีปัญหา/อุปสรรคหรือข้อติดขัดที่สุดวิสัย ขอให้
รายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยด่วน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. ปัญหา/อุปสรรคและข้อติดขัดที่ทําให้ขั้นตอน/กระบวนการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และทุกจังหวัด พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เช่น
1.1 ความพร้อมของโครงการที่เสนอของบประมาณ เช่น สถานที่ รูปแบบ
เป็นต้น ซึ่งต้องมีความพร้อมและไม่ติดปัญหา
1.2 รูปแบบสิ่งก่อสร้างซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เช่น เขื่อน/ผนัง
กั้นน้ํา เป็นต้น
1.3 การปรับปรุง/แก้ไขกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 กําหนดให้การเบิกจ่าย
จะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของหัวหน้าส่วนราชการ ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย

ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง และนายศักดิ์ชัย
แตงฮ่อ ผู้อํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง )
นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้จัดประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมประชุม กรมการปกครองได้
จัดทําข้อมูลและแนวทางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. รูปแบบการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
- การนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย
และส่งต่อไปยังประเทศอื่น
- การบังคับใช้แรงงานไม่ถูกต้อง เช่น ประมง โรงงานอุตสาหกรรม
- การบังคับค้าประเวณีเด็กและผู้หญิง
- การนํามาเป็นขอทาน
2. การป้องกันและแก้ไขด้านอุปสงค์ อุปทาน ที่ก่อให้เกิดการค้ามนุษย์
โดยกําหนดมาตรการสําคัญ 7 ด้าน คือ
2.1 มาตรการป้องกัน
- จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
รวมถึงให้สถานะที่ถูกต้องแก่ชนกลุ่มน้อยและบุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยเป็นเวลานาน
- รณรงค์สร้างจิตสํานึก ป้องกัน และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ผ่าน
กลไกทุกประเภทให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- เร่งจดทะเบียนแรงงานประมงใน 22 จังหวัดชายทะเล รวมทั้ง
จดทะเบียนเรือให้ครบถ้วน

ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด
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รายละเอียด
2.2 มาตรการสกัดกั้น
- จั ง หวั ด ชายแดนกํ า หนดมาตรการป้ อ งกั น แนวชายแดน และ
เส้ น ทางเดิ น เข้ า พื้ น ที่ ชั้ น ใน โดยตั้ ง ด่ า นในจุ ด เสี่ ย งที่ ผ่ า นไปยั ง จั งหวั ด ชายแดน/
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงดูแลช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ํา
- กํ า ชั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า จุ ด ตรวจ/จุ ด สกั ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง
จริงจัง และให้ครอบคลุมถนนสายหลักและสายรอง
- จัดตั้งชุดปฏิบัติการระดับตําบล ประกอบด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจําตําบล เป็นต้น
2.3 มาตรการปราบปราม
- ปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มเสี่ยง
เช่น ภาคประมง ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ภาคเกษตร เป็นต้น
- ใช้มาตรการทุกด้านในการสืบสวนสอบสวนขยายผลให้ถึงตัวการ
และเครือข่าย โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
- ให้จังหวั ดจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายตามอํ า นาจหน้ า ที่ หากมี ก ารจั บ กุ ม ให้ ติ ด ตามและ
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบจนกว่าคดีถึงที่สุด
2.4 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงเครือข่ายค้ามนุษย์ในพื้นที่
- จัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในทางลับ
เพื่อขยายผลสู่ตัวการและเครือข่าย
- ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น กรมสื บ สวนคดี พิ เ ศษ ฯลฯ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย เช่ น การยึ ด ทรั พ ย์
กฎหมายทางภาษี การฟอกเงิน เป็นต้น
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสอย่าง
จริงจังทุกกรณี
2.5 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารการ
ค้ามนุษย์
- พั ฒ นากลไกการรั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล /เบาะแสผ่ า นศู น ย์ ดํ า รงธรรม
จังหวัดและอําเภอ จัดหาเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับแจ้งข้อมูล
- จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการรับเรื่องร้องทุกข์ประจําตําบลหมู่บ้าน
- ประสานและพัฒนากลไกความร่วมมือจากองค์กร อาสาสมัคร
ภาคเอกชน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากภาคีเครือข่าย
2.6 มาตรการช่วยเหลือ เยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
- หากพบผู้ เ ป็ น เหยื่ อ ค้ า มนุ ษ ย์ ใ ห้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด รายงาน
กระทรวงมหาดไทยเพื่อดําเนินการอนุญาตให้ผู้เสียหายพํานักในประเทศเป็นการชั่วคราว
- การคุ้มครองพยาน
- จัดให้มีสถานที่คุ้มครอง/พักพิงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
- จัดหาล่ามเพื่อการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
2.7 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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รายละเอียด
- ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการป้ อ งกั น และ
ปราบปราม การค้ามนุษย์ของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด พร้อมทั้ง
กําชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือรับผลประโยชน์จากเครือข่าย
การค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด
- ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด /นายอํ า เภอบู ร ณาการส่ ว นราชการ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ลงปฏิบัติงานในพื้นที่
- กําชับผู้บังคับบัญชาอย่าปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปเกี่ยวข้อง
กั บ เครื อ ข่ า ยการค้ า มนุ ษ ย์ และใช้ ม าตรการทางการบริ ห ารอย่ า งเด็ ด ขาดกั บ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรมการปกครองประสานกับกระทรวงแรงงานในการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวเพื่อต่ออายุและรับบัตรประจําตัวแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน
2558 – 30 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่
ในประเทศไทยได้ถึง 30 มิถุนายน 2559
2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้กลไกด้านการข่าว
สุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร สถานประกอบการ
ภาคประมง ฯลฯ ตรวจสอบว่ามีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับ/ดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เครือข่ายการค้ามนุษย์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นการสืบสวนสอบสวนคดีที่ค้างเก่า และคดีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนเสนอข่าว เพื่อให้
ต่างประเทศได้ทราบ

การเชื่อมโยงข้อมูลบัตร กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง และนายวิเชียร
ประจําตัวประชาชน
ชิดชนกนารถ ผู้อาํ นวยการสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง )
เอนกประสงค์
กรมการปกครองได้ดําเนินการเก็บข้อมูลบุคคลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยใช้ระบบ
Smart Card
เลขประจําตัว 13 หลัก จนปี พ.ศ. 2547 ได้บรรจุข้อมูลบุคคลใน Microchip บน
บัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ปัจจุบันมีผู้ใช้บัตรประจําตัว
แบบ Smart Card จํานวน 53 ล้านใบ คิดเป็นร้อยละ 99 ของผู้ถือบัตร เหลืออีก
ประมาณ 600,000 ใบ เป็นบัตรรุ่นเดิมซึ่งเป็นบัตรตลอดชีพของผู้สูงอายุ
1. ข้อมูลในบัตรประจําตัวประชาชนแบบ Smart Card ประกอบด้วย
1.1 กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูลตามหน้าบัตร สูติบัตร ทะเบียนสมรส
1.2 กระทรวงกลาโหม จัดเก็บข้อมูล การทะเบียนทหาร (เฉพาะทะเบียนปี 2557)
1.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเก็บข้อมูล การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
(เฉพาะผู้ขึ้นทะเบียนปี 2556)
1.4 กระทรวงศึกษาธิการ จัดเก็บข้อมูลวุฒิการศึกษา (ปีการศึกษา 2557)
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1.5 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จัดเก็บข้อมูล คนพิการ
1.6 กระทรวงสาธารณสุข จัดเก็บข้อมูล สิทธิการรักษาพยาบาล
2. การใช้ข้อมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 แบบ Off-line ปี พ.ศ. 2553 – 2558 กรมการปกครองได้อนุญาต
ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใช้เครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader
เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ที่บริการประชาชน อ่านข้อมูลจากบัตรประจําตัว
ประชาชนแบบ Smart Card เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน
ของภาคธุรกิจเอกชน ลดภาระการใช้สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัว
ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดชั้นความลับในการใช้ข้อมูลไว้ด้วย
- ปัญหาอุปสรรค ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลบุคคลในบัตร ต้องนําบัตรกลับมาบรรจุข้อมูลใหม่
2.2 แบบ On-line กรมการปกครองได้ อ นุ ญ าตให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
จํานวน 118 หน่วยงาน มีผู้ใช้งาน (User) 200,000 ราย การตรวจสอบมากกว่า
100 ล้านรายการต่อปี
2.2.1 ปัญหาอุปสรรค ในปัจจุบันการเชื่อมโยงแบบ On-line กับ
หน่วยงานภาครัฐเป็นการอ่านข้อมูลในทิศทางเดียว (one way access) ซึ่งจะแสดง
ข้อมูลของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น
2.2.2 ข้อเสนอแนะ กรมการปกครองได้ทําการทดสอบร่วมกับ
กรมการกงสุ ล กระทรวงต่ า งประเทศและสานั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ทั้งนี้ กรมการปกครองขอเสนอแนวทางในการใช้บัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์
Smart Card แบบ On-line ในลักษณะเชื่อมข้อมูลสองทิศทาง (two way access)
ในการเข้าถึงข้อมูลของทุกส่วนราชการ ดังนี้
- กําหนดให้สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครองเป็น
หน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนของทุกส่วนราชการ
- กําหนดให้ส่วนราชการที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับ
กรมการปกครอง จัดทําระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูลรองรับการเข้าถึงข้อมูล
ประชาชนจากระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองผ่านเลขประจําตัวประชาชน
(13 หลัก)
- กําหนดให้หน่วยบริการประชาชนของรัฐทุกหน่วยงาน
ปรั บ ปรุ ง ระบบงานคอมพิ ว เตอร์ รองรั บ การอ่ า นบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) โดยติดตั้งเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader)
และปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการบริการประชาชน
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
และส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ก ระทรวงมหาดไทยเพื่ อ บรรจุ ใ นบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
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2. ให้กรมการปกครองจัดทําสรุปรายละเอียด และข้อเสนอแนะแนวทางในการใช้
บัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์ Smart Card แบบ On-line ในลักษณะ
เชื่อมข้อมูลสองทิศทาง (two way access) ในการเข้าถึงข้อมูลของทุกส่วนราชการ พร้อม
ทั้งนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปค.

ผลการดําเนินงาน
กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน)
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ กรมที่ดินได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาตรวจสอบการออกหนังสือที่ดินในเขตอุทยาน
จังหวัดภูเก็ต
แห่งชาติสริ ินาถ จังหวัดภูเก็ต จํานวน 488 แปลง ดังนี้
1) การออกโฉนดที่ดินที่อยู่ระหว่างดําเนินการขอออกใหม่ จํานวน 34 แปลง
ตรวจสอบแล้วพบว่า
- จํานวน 7 แปลง เป็น สค.1 บิน และได้มีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดแล้ว
- จํานวน 23 แปลง สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
- จํานวน 4 แปลง ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากมีที่รังวัดเกิน
2) การออกหนังสือแสดงสิทธิไปแล้ว จํานวน 454 แปลง แบ่งเป็น
- กลุ่มที่ 1 จํานวน 270 แปลง ยังไม่มีสาเหตุแห่งการเพิกถอนแก้ไข
- กลุ่มที่ 2 จํานวน 70 แปลง อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม
- กลุ่มที่ 3 จํานวน 21 แปลง ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอ่าน
แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ
- กลุ่ มที่ 4 จํ านวน 93 แปลง เป็นการออกโฉนดโดยคลาดเคลื่ อนและ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 จํานวน 34 แปลง ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการ
ส่ ว นที่ 2 จํ า นวน 6 แปลง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการตรวจสอบ
ทะเบียนการครอบครองที่ดิน
ส่วนที่ 3 จํานวน 53 แปลง ได้ออกโฉนดโดยไม่มีหลักฐาน สค.1
และมีแนวเขตคาบเกี่ยวกับแนวเขตป่าไม้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมที่ดิน
ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้แจ้งประสานในเบื้องต้นว่า นายกรัฐมนตรีมีกําหนดไป
มอบหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินทํากินให้แก่ชุมชน ในวันที่ 5 เมษายน
2558 ณ บ้านห้วยทราย ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมป่า
ไม้จะได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานอนุกรรมการ
จัดที่ดิน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรมที่ดินรายงานผลความก้าวหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
ทุกสัปดาห์
2. ให้กรมที่ดินประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ส่งข้อมูล
ว่ามีพื้นที่ที่จะดําเนินการจัดสรรโดยให้มีข้อมูล ได้แก่
1) จํานวนแปลงที่จะจัดสรร
2) ผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ก่อนจัดสรร

ทด.
ทด.
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3) ถือกรรมสิทธิ์ประเภทไหน แล้วแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดคนลงในพื้นที่ รวมทั้งให้ออกแบบฟอร์มการควบคุม
การจั ดคนเข้ าไปใช้ ประโยชน์ ในที่ ดิน เช่น หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ทั้ง นี้
ให้เร่งดําเนินการกรณีจังหวัดเชียงใหม่โดยด่วนก่อน

กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและ
การจัดเตรียมระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ผังเมือง)
ประปาและไฟฟ้าในเขต 1. ความก้าวหน้าการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขณะนี้สามารถดําเนินการออแกแบบผังแล้วเสร็จ จํานวน 6 จังหวัด แล้ว ได้แก่
จังหวัดสระแก้ว ตาก สงขลา มุกดาหาร ตราด และหนองคาย
2. การจั ด เตรี ย มระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานประปาและไฟฟ้ า ในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2558 สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
2.1 จังหวัดสระแก้ว
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 8 ไร่ ในพื้นที่บริเวณ หมู่ 2 บ้านหนอง
หมากบี้ ตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ บ้านหนองหมากบี้
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 8.5 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านโคก ตําบล
ป่าไร่ และหมู่ 4 ตําบลบ้านใหม่หนองไทร อําเภออรัญประเทศ เพื่อตั้งสถานีไฟฟ้าใน
อนาคต สําหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสอบถามความชัดเจนจากกรมที่ดิน ในการขอใช้
ที่เทศบาลริมถนนสุวรรณศร เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 2 ซึ่งอยู่ในโซน
จัดหา (ปัจจุบันยังเป็น พื้นที่ที่มีข้อพิพาทกับการรถไฟแห่งประเทศไทย) กรณีที่ไม่
สามารถใช้ที่เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้นได้จะขอข้อมูลที่สาธารณประโยชน์จากกรมที่ดิน
- การประปาส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 8-10 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านโคก
ตําบลป่าไร่ และหมู่ 4 ตําบลบ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ เป็นที่ตั้งสถานีจ่าย
น้ําที่สําคัญอันดับ 1 เนื่องจากสอดคล้องกับแนวเส้นทางการจ่ายน้ําประปาอําเภอ
อรัญประเทศ โดยขอให้กําหนดตําแหน่งติดกับถนนมากที่สุดเพื่อสะดวกต่อการ
บํารุงรักษา ในระยะต่อไปขอใช้พื้นที่ 5 ไร่ ในพื้นที่บริเวณบ้านหนองหมากบี้ เป็น
ที่ตั้งสถานีจ่ายน้ําที่สําคัญอันดับ 2 ซึ่งตําแหน่งดังกล่าว จะสามารถจ่ายน้ําสําหรับ
พื้นที่ CIQ บ้านป่าไร่ใหม่ได้อีก
2.2 จังหวัดตาก
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประสานขอข้อมูลที่สาธารณประโยชน์จาก
กรมที่ดิน เพื่อจัดหาที่ดินสําหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 สําหรับรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนและเขตเศรษฐกิจพิเศษในอําเภอแม่สอด โดยต้องการ
พื้นที่ 2 ไร่ ในโซนที่ได้กําหนดไว้
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 7 ไร่ ในพื้นที่ ตําบลท่าสายลวด และ ตําบล
แม่ปะ อําเภอแม่สอด เพื่อตั้งสถานีไฟฟ้าแม่สอด 3 ซึ่งจะรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม
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- การประปาส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 500 ไร่ ในพื้นที่ ตําบลท่าสายลวด และ
ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด เพื่อขุดสระกักเก็บน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาในฤดูแล้ง
(400 ไร่) และก่อสร้างระบบผลิต (100 ไร่) โดยมีแนวเขตที่ดินติดกับแม่น้ําเมยอ
ย่างน้อย 25 เมตร เพื่อทํารางชักน้ําเข้าสระ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวออกแบบเพื่อ
รองรับความต้องการใช้น้ําของทั้งเขตนิคมและครัวเรือนนอกนิคม
2.3 จังหวัดสงขลา
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 4 ไร่ ในพื้นที่ ตําบลสํานักขาม อําเภอ
สะเดา เป็ น ที่ ตั้ ง สถานี ไ ฟฟ้ า สะเดา 2 โดยขอให้ กํ า หนดตํ า แหน่ ง ซึ่ ง ติ ด กั บ ถนน
กาญจนวนิช
- การประปาส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 5 ไร่ ในพื้นที่ ตําบลสํานักขาม อําเภอ
สะเดา เป็นที่ตั้งสถานีจ่ายน้ํา โดยขอให้กําหนดตําแหน่งซึ่งติดกับถนนสาธารณะ
มากที่สุด (มีความกว้างอย่างน้อย 8 เมตร) เพื่อสะดวกต่อการบํารุงรักษา
2.4 จังหวัดมุกดาหาร
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 4 ไร่ ในพื้นที่ป่าดงบังอี่ ตําบลคําอาฮวน
อําเภอเมืองมุกดาหาร เป็นที่ตั้งสถานีไฟฟ้ามุกดาหาร 3 ซึ่งจะรองรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยขอให้กําหนดตําแหน่งซึ่งติดกับ ทล.3019
- การประปาส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 5 ไร่ ในพื้นที่ป่าดงบังอี่ ตําบลคําอาฮวน
อําเภอเมืองมุกดาหาร เป็นที่ตั้งสถานีจ่ายน้ํา โดยขอให้กําหนดตําแหน่งซึ่งติดกับ
ทล.3019 เพื่อสะดวกต่อการบํารุงรักษา
- การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ประสานขอข้ อ มู ล ที่ ส าธารณประโยชน์ จ าก
กรมที่ดิน เพื่อจัดหาที่ ดินสําหรับก่อสร้างสถานี ผ ลิตน้ํา เนื้อที่ 26-1-42 ไร่ ใน
อบต.บางทรายน้อย และจัดหาที่ดินสําหรับก่อสร้างสถานีจ่ายน้ําใหม่ 2 แห่ง บริเวณ
ถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหารทางเหนือและทางใต้ของเมือง โดยแต่ละแห่งใช้เนื้อที่ 2-5 ไร่
2.5 จังหวัดตราด
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 5 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านห้วงบอน ตําบล
ไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ เพื่อตั้งสถานีไฟฟ้าในอนาคต
- การประปาส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 5 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านห้วงบอน ตําบล
ไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ เป็นที่ตั้งสถานีจ่ายน้ํา โดยขอให้กําหนดตําแหน่งซึ่งติดกับ
ถนนสาธารณะที่มีความกว้างอย่างน้อย 8 เมตร เพื่อสะดวกต่อการบํารุงรักษา
2.6 จังหวัดหนองคาย
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 4 ไร่ ในพื้นที่บริเวณหมู่ 4 บ้านไชยา
ตําบลสระใคร อําเภอสระใคร เป็นที่ตั้งสถานีไฟฟ้าหนองคาย 2 โดยเป็นที่ดินซึ่งมี
หน้ากว้างติดถนนสาธารณะ สําหรับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งนิคมฯ ของ กนอ. 2,960 ไร่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประสานกับ กนอ. เพื่อขอใช้พื้นที่สําหรับก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าในอนาคตต่อไป
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอให้ประสานขอข้อมูลที่สาธารณประโยชน์จาก
กรมที่ดิน เพื่อจัดหาที่ดินสําหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองคาย 3 สําหรับรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนและเขตเศรษฐกิจพิเศษในอําเภอเมืองหนองคาย โดย
ต้องการพื้นที่ 4 ไร่ และตั้งอยู่ริม ทล.212 ในโซนที่ได้กําหนดไว้
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- การประปาส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ 5 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านไชยา ตําบล
สระใคร อําเภอสระใคร เป็นที่ตั้งสถานีจ่ายน้ํา โดยขอให้กําหนดตําแหน่งซึ่งติดกับ
ถนนสาธารณะมากที่สุด (มีความกว้างอย่างน้อย 8 เมตร) เพื่อสะดวกต่อการบํารุงรักษา
- การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ประสานขอข้ อ มู ล ที่ ส าธารณประโยชน์
ในเขตอําเภอเมือง บริเวณโครงการศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา จากกรม
ที่ดิน เพื่อจัดหาที่ดินสําหรับก่อสร้างสถานีจ่ายน้ําสระใคร โดยใช้เนื้อที่ 10 ไร่
ทั้ง นี้ ในกรณี ก ารขอใช้ พื้ น ที่ น อกโครงการ ให้ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคและการ
ประปาส่ ว นภู มิภ าคไปสํ า รวจแล้ ว นํ าข้ อ ดั งกล่ า วเสนอคณะอนุ ก รรมการภายใต้
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พิจารณาต่อไป
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กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน)
กรมที่ดินได้จัดส่งพิกัดพื้นที่ที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ ง เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 26 มี น าคม 2558 แล้ ว ขอให้ ร ายงานข้ อ มู ล
ดังกล่าวให้กรมที่ดินทราบภายในกลางเดือนเมษายน 2558
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับ
การใช้มาตรา 44
2. ให้กรมที่ดินเร่งรัดหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของที่ดิน ดําเนินการยืนยันความ
ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยภายในต้นเดือนเมษายน 2558
เพื่อจะได้นําไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
ศูนย์แสดง จําหน่าย
และกระจายสินค้า
OTOP บริเวณใต้
ทางด่วนใน
กรุงเทพมหานคร

กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มอบพื้นที่ใต้ทางด่วนให้ใช้จัดทําโครงการฯ จํานวน ๓ แห่ง คือ
๑. พื้นทีใ่ ต้ทางด่วนเพลินจิต
บริเวณพื้นที่ว่างใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงจุดตัดถนนสุขุมวิทและ
เพลินจิต มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางวา พื้นที่โดยรอบโครงการเป็นแหล่ง
ธุรกิจและโรงแรม ๓-๕ ดาว
1.1 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่
พักอาศัยในกรุงเทพฯ
1.2 รูปแบบในการจัดสถานที่ OTOP “The Gallery” จัดบรรยากาศ
เป็นห้องจัดแสดงแนะนําและจําหน่ายสินค้า OTOP ระดับ Premium และมีมุม
จําหน่ายกาแฟ และที่นั่งพักผ่อน
1.3 รูปแบบในการจัดกิจกรรม
- เจ้าหน้าที่ และสื่อในการแนะนําให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
- จัดจําหน่าย รับสั่งซื้อและจัดส่ง
- กิจกรรมส่งเสริมการขายและศิลปวัฒนธรรม ร้านจําหน่ายกาแฟ
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๒. พื้นที่ใต้ทางด่วนสีลม
บริเวณที่ว่างใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงจุดตัดถนนสีลม มีขนาดพื้นที่
ประมาณ ๔ ไร่ พื้นที่โดยรอบโครงการเป็นแหล่งธุรกิจและโรงแรม ๓-๕ ดาว
2.1 ลูกค้ากลุม่ เป้าหมายคือ นักธุรกิจ นักท่องเที่ยวและพนักงานบริษัท
2.2 รูปแบบการจัดสถานที่ OTOP “The Walking Street”จัดบรรยากาศ
ให้เป็นที่เดินเล่นจับจ่ายในเวลากลางคืน (Night Plaza) มีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นเมืองร้านค้าจํานวน ๑๐๐ ร้านค้า ร้านจําหน่ายสินค้า OTOP และอาหาร
จากภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ไฟแสงสว่าง ห้องน้ํา ที่นั่งพักผ่อน
และส่วนตกแต่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
2.3 รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม จั ด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า และอาหาร กิ จ กรรม
ส่งเสริมการขายและศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีการเจรจาธุรกิจและกระจายสินค้า
๓. พื้นที่ใต้ทางด่วนรามอินทรา
บริเวณพื้นที่ว่างใต้ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา - อาจณรงค์) ช่วงจุดตัด
ถนนรามอินทราขนาดพื้นที่ประมาณ ๘ ไร่ พื้นที่โดยรอบโครงการเป็น อาคาร
พาณิชย์และหมู่บ้านของครอบครัวระดับกลางถึงระดับสูง
3.1 ลูก ค้า กลุ่ ม เป้า หมายคือ ครอบครัวและประชาชนย่าน ลาดพร้าว
รามอินทรา วัชรพล หลักสี่ และมีนบุรี ฯลฯ
3.2 รูปแบบการจัดสถานที่ OTOP “The Avenue” บรรยากาศเป็นที่
พักผ่อนของครอบครัวหรือคนทํางาน หลังเลิกงานและวันหยุดมาซื้อของทานอาหาร
และร่วมกิจกรรม มีร้านค้าจํานวน ๑๐๐ ร้านค้า ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) จํานวน
๔๐ ร้านค้า ร้าน OTOP ชวนชิม จํานวน ๖๐ ร้านค้าและบริเวณลานอเนกประสงค์
สําหรับจัดกิจกรรม
3.3 รูปแบบการจัดกิจกรรม จัดจําหน่ายสินค้า มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และศิลปวัฒนธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมสินค้าการเจรจาธุรกิจและ
กระจายสินค้า
3.4 ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา มียอดจําหน่ายรวม
ทั้งสิ้น 87,056,108 บาท
ปัญหา/อุปสรรค
- ต้องเวียนผู้ประกอบการเข้ามาจําหน่าย ห้ามประจํา
- ผู้ประกอบการ OTOP เป็นผู้มีรายได้น้อย ไม่มีบ้านพักในกรุงเทพมหานคร
และการขนส่งสินค้าไม่สะดวก
- ข้อห้ามบริเวณใต้ทางด่วนเนื่องจากเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เช่น ห้ามใช้แก็ส ห้ามขายสุรา และห้ามเจาะ เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างการปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มยอด
จําหน่ายให้สูงขึ้น
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพือ่ เพิ่มยอด
จําหน่ายให้สูงขึ้น

พช.
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การสํารวจข้อมูล
สิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและ
นันทนาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่
สามารถใช้พนื้ ยาง
สังเคราะห์

รายละเอียด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
1. ผลการสํารวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถใช้ พื้ น ยางสั ง เคราะห์ มี 62 จั ง หวั ด ที่ แ จ้ ง ข้ อ มู ล พื้ น ที่
สิ่งก่อสร้างฯ ที่ยังไม่ได้ปูพื้นยางให้ทราบ คิดเป็นพื้นที่ต้องการใช้พื้นยางสังเคราะห์
ประมาณ 8,020,350 ตารางเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) สําหรับใน
ส่วนที่เหลือที่ได้เสนอมา เช่น ลู่กีฬา สนามฟุตซอล สนามวอลเล่บอล สนามตะกร้อ
สนามแบดมินตัน ทางเดินวิ่ง ลานเอนกประสงค์ และพื้นจักรยาน เป็นต้น
ทั้งนี้ กรณี การรั บรองมาตรฐานการใช้พื้นยางสังเคราะห์จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากการประสานงานทราบว่าจะ
สามารถประกาศรับรองได้ประมาณปลายเดือนเมษายน 2558
2. การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับ
การประสานจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ว่ า มี ค วามประสงค์ จ ะช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาราคายางพาราตกต่ํ า โดยการนํ า
ยางพารามาเป็ น ส่ ว นผสมในการทํ า ถนนพาราแอสฟั ส ต์ แต่ มี ปั ญ หาคื อ ต้ อ งมี
มาตรฐานตามที่กรมทางหลวงกําหนด ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการทดลอง
ดําเนินการ ยังไม่ได้ประกาศเป็นมาตรฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง)
กรณีการนํายางพารามาเป็นวัสดุเพื่อก่อสร้างถนน มี 2 ลักษณะ
1) พาราสเลอรีซีล (PARA SLURRY SEAL) ใช้ยางพาราร้อยละ5-7 เป็นส่วนผสม
หลักในการฉาบผิวถนน ขณะนี้ได้มีการรับรองมาตรฐานแล้ว
2) แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ใช้ยางพาราไม่เกินร้อยละ 10
เป็นส่วนผสมในการทําถนน ขณะนี้ยังไม่มีการรับรองมาตรฐาน และมีต้นทุนสูง
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรณี ก ารรั บ รองมาตรฐานการใช้ พื้ น ยางสั ง เคราะห์ จ ากสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หากมีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
การยกเว้นการเก็บค่า
น้ําขัน้ ต่ําประเภทที่ 1
ทีพ่ กั อาศัย สําหรับผูใ้ ช้
น้ําไม่เกิน 5 ลบ.ม.
ต่อเดือน

การประปานครหลวง (นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศ านติวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่า การการ
ประปานครหลวง)
การประปานครหลวง จะยกเว้นการเก็บค่าน้ําขั้นต่ํา สําหรับผู้ใช้น้ําประเภทที่ 1
ที่พักอาศัย ประมาณ 2.6 แสนราย กรณีผู้ใช้น้ําที่มีการใช้น้ําไม่เกิน 5 ลูกบาศก์
เมตรต่อเดือน เป็นจํานวนเงินปีละกว่า 90 ล้านบาท โดยให้มีผลตั้งแต่งวดการอ่านน้ํา
1 เมษายน 2558 ทั้งนี้ ในใบแจ้งหนี้ค่าน้ําประปา จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ใช้จริงจาก
การอ่านน้ํา แต่ยังคงคิดค่าบริการรายเดือน เป็นค่าดูแลรักษามิเตอร์ ในกรณีที่เกิด

สถ.
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รายละเอียด
ชํารุดเสียหายหรือถูกโจรกรรมจะดําเนินการติดตั้งใหม่ให้ฟรี โดยผู้ใช้น้ําไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การประปาส่วนภูมิภาค (นางสาวประภา พวงแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปา
ส่วนภูมิภาค)
การประปาส่ วนภู มิ ภาคได้ ชี้ แจงกั บสํ านั กงานผู้ ตรวจการแผ่ นดิ นแล้ วว่ าขณะนี้
ยังไม่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงได้ เนื่องจากหากเก็บตามจริงจะทําให้เสียรายได้
ปีละ 500 ล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินลงทุนในอนาคต
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตการให้บริการน้ําประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

กปภ.

สํานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น.

