สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจําวันพุธที่ 8 เมษายน ๒๕๕8 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
******************
ประเด็น
ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียด
1. แผนงาน/โครงการตามความต้องการของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด รอง ปมท. (ถ)/
ประจวบคีรีขันธ์ ให้สรุปแผนงาน/โครงการโดยตรวจสอบกับกระทรวงเกษตรและ รอง ปมท. (ส)/
สหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีว่าการ รอง ปมท. (ม)
กระทรวงมหาดไทย เพื่อนําเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
สนผ.สป.
2. การพัฒนาด่านสิงขร ปัจจุบันเป็นด่านจุดผ่อนปรนพิเศษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ปมท. (ส)
ประจวบคีรีขันธ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วมกันหารือและพิจารณา ตท.สป./ปค./
หลักเกณฑ์ ข้อกําหนดต่าง ๆ และผลกระทบ เช่น ด่านศุลกากร เวลาเข้า-ออกการ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข้ามแดน จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ในการยกระดับด่านสิงขรให้เป็นจุดผ่าน
แดนถาวรและการขยายจนถึงอําเภอมหาชัย
3. การดําเนินมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน รอง ปมท. (ถ)/
ในการเสริมสร้างความเข้ มแข็งอย่างยั่งยืน ให้ดําเนินการครอบคลุมเป้าหมาย
สนผ.สป.
เกษตรกรและประชาชนที่ยากจนทั่วประเทศ จํานวน 25 ล้านคน รวมถึงพิจารณา
แผนงาน/โครงการและงบประมาณให้เหมาะสม
4. ปัญหาหมอกควัน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดูแลและบริหารจัดการกรณี ปภ./จ.เชียงใหม่
ที่จําเป็นต้องมีการเผาเพื่อทําการเกษตร
ปค./ทุกจังหวัด
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขด้านอุปสงค์ และอุปทาน
- ด้านอุปสงค์ การตรวจสอบแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม/แรงงาน
ด้านประมง การปราบปรามการค้าประเวณี/ขอทาน และการผลักดันผู้อพยพ
- ด้านอุปทาน ใช้มาตรการด้านการข่าว และไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปเกี่ยวข้องการหรือเรียกรับผลประโยชน์จากเครือข่ายการค้ามนุษย์
5.2 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น กรม
ประมง กรมเจ้าท่า กรมจัดหางาน เป็นต้น เพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของแรงงาน
ประมงโดยตรวจสอบทั้งก่อนออกจากท่าเรือและกลับจากการทําประมง
6. การปล่อยตัวผู้ต้องขัง จํานวน 35,000 คน ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ได้รับ กทม./ทุกจังหวัด
พระราชทานอภัยโทษ โดยให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดแทนจากการเฝ้าระวังเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนและสร้างอาชีพให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้
ปค.
- ให้จังหวัดใช้กลไกฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เช่น พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด โรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา
โรงเรี ยนวิ วั ฒน์ พลเมื อง เป็ นต้ น ดํ าเนิ นการสํ ารวจความต้ องการในการฝึ กอาชี พ/
การศึกษา พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
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รายละเอียด
- มอบหมายสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศึกษาว่ามี
ระเบียบ/กฎหมายอะไรรองรับบ้าง และต้องเพิ่มเติมกฎหมายในการช่วยเหลือกลุ่ม
คนเหล่านี้อย่างไรบ้าง
7. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชื่อมข้อมูลภัยพิบัติเข้าระบบศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการสั่งการ
ของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
8. อาวุธปืนของกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ให้ขอรับการสนับสนุนอาวุธปืน
จากหน่วยงานอื่น ๆ พร้อมทั้งศึกษาระเบียบ/มาตรการในการควบคุมอาวุธปืน เช่น
ระบบเบิกจ่ายอาวุธปืน การดูแลรักษา การเก็บอาวุธ เป็นต้น
9. การกํ า จั ด ขยะ ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งทํ า กํ า หนดการเพื่ อ ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปศึกษาและดูงานเทคโนโลยีในการกําจัดขยะ
เช่น เตาเผาขยะที่จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น
10 . การก่ อ สร้ า งห้ อ งสมุ ด เฉลิ มพระเกี ยรติ ส มเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดยึดถือเป็นภารกิจสําคัญ ดังนี้
- ระบบการบริหารจัดการ ต้องวางระบบการบริหารงานที่ดี มีเจ้าหน้าบรรณารักษ์
และขอเสนอให้ศึกษาการจัดทําระบบหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)
- หนังสือ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทําตัวแบบการจัดการหนังสือใน
ห้องสมุดให้เหมาะกับผู้ใช้บริการโดยต้องเป็นหนังสือในเชิงที่หาความรู้ได้ง่าย แล้ว
แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการตามตัวแบบที่กําหนด
11. การจัดตลาดนัดชุมชน ให้แจ้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดําเนินการจัดตลาดนัด
ชุมชนในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค จังหวัดและประเทศใกล้เคียง
12. ขยายพื้นที่การให้บริการน้ําประปา ให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขต
การให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้พิจารณาหาทาง
ช่วยเหลือทดแทนการให้บริการน้ําประปา และดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้ประปาท้องถิ่นด้วย

ข้อสั่งการของรัฐมนตรี การดํา เนิน การยุ้ ง ฉาง ให้ ก ระทรวงมหาดไทยประสานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่ ว มกั น ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานยุ้ ง ฉางในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งดําเนินการยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม และให้ตรวจสอบว่าจํานวนยุ้งฉางมีเพียงพอ
หรือไม่ หรือมีปัญหา/อุปสรรคใดที่ส่งผลให้ดําเนินการไม่สําเร็จ
สรุปข่าวสารสําคัญจาก เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์แก้ไขปัญหาความ (นายภานุ แย้มศรี)
มั่นคงแบบบูรณาการ
การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่
(ศมบ.)
๓0 มีนาคม 2558 - ๓ เมษายน 25๕๘ มีรายละเอียดดังนี้
๑. การเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม/ผู้อํานวยการศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)
๑.๑ ให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในช่วงเทศกาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สกม.สป.
ปภ.
ปค.
ยผ./สถ.
ยผ./ทุกจังหวัด

พช./ทุกจังหวัด
กปภ.

ปค.
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รายละเอียด
สงกรานต์ให้พร้อม โดยเฉพาะการระบายน้ําท่วมขั งให้มีการชี้ แจงทําความเข้าใจกับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สําหรับพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ต้องเพิ่มความ
เข้มข้นในการดูแลความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมการเล่นสงกรานต์ให้เหมาะสม
๑.๒ ให้ ก ระทรวงมหาดไทยกํ า ชั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เตรี ย มการและ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนที่กําหนดไว้ ส่วนพื้นที่การจัด
งานสงกรานต์ที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อย่าให้เกิดเหตุร้ายแรง ป้องกันการทะเลาะวิวาท ป้องกันอุบัติเหตุหมู่
มีมาตรการรองรั บที่ ดีใ นการช่ว ยเหลือ เมื่อเกิด เหตุฉุ กเฉิน การป้ องกั นและดูแ ล
ประชาชนผู้บริสุทธิ์จากเหตุร้ายแรง
๑.๓ ให้ตํารวจเตรียมแผนดูแลความปลอดภัยด้านอาชญากรรมเป็นพิเศษ
เนื่องจากช่วงนี้มีการปล่อยตัวนักโทษจํานวนมากอันเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๔ ให้ใช้มาตรการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เห็น
ต่างรัฐบาล ซึ่งอาจมีการสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุไม่พึงประสงค์ช่วงเทศกาล
สงกรานต์และกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันที่เหมาะสม
๒. การยกเลิกกฎอัยการศึก ให้ชี้แจงทําความเข้าใจว่าการที่หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ยกเลิกกฎอัยการศึกและออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ของชาตินั้น เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นมาตรการที่อ่อนตัว
กว่ากฎอัยการศึก นอกจากนี้ในคําสั่งดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเสียหาย
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ได้
๓. การจัดตั้งนิคมฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ
บูรณาการ ให้กระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์การจัดตั้งนิคมฮาลาลที่จังหวัด
เชียงใหม่ เนื่องจากมีข้อมูลว่าอาจมีการนําเข้าแรงงานที่เป็นชาวมุสลิมจากประเทศ
เพื่อนบ้านในนิคมดังกล่าวและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นประโยชน์แอบแฝง
๔. การสํารวจเมรุเผาศพตามวัดทั่วประเทศ สํานักข่าวกรองแห่งชาติได้รายงาน
ข่ าว กลุ่ม แนวร่ ว มขบวนการเสรี ไ ทยต่ อ ต้ า นเผด็ จ การแห่ ง ชาติ โพสข้ อความใน
Facebook ถึงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรณีให้มีการสํารวจเมรุเผาศพตาม
วัดทั่วประเทศว่ามีเหตุผลใด เนื่องจากเป็นหน้าที่และภารกิจของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าเป็นกระบวนการที่ทาง
กรมการสรรพกําลังกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ต้องการสํารวจ
ทรัพยากรในการเตรียมพร้อมการป้องกันประเทศเพื่อดูศักยภาพของวัดต่างๆ ว่ามี
ความพร้อมในการรองรับกรณีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่
ข้ อ สั่ ง การ/ข้ อ ประสานงานของ ศมบ. ซึ่ ง ปลั ด กระทรวงมหาดไทยได้ ม อบ
ส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยดําเนินการดังนี้
๑. การเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (ให้ดําเนินการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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๒. การจัดตั้งนิคมฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบกรมการปกครองติดตาม
สถานการณ์ตามหนังสือลับ ด่วนที่สุด ที่ มท0214 (ส)/928 ลว. ๓ เม.ย. ๕๘)
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ร่ ง สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ ประชาชนในการ
ดําเนินงานของรัฐบาล ที่แสดงถึงความมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในการจัดตั้ง
นิคมฮาลาลซึ่งเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรต่างๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จ.เชียงใหม่

รายงานความคื บ หน้ า กรุงเทพมหานคร (นายกังวาน ดีสุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา)
โครงการบริ หารจั ดการ โครงการบริหารจัดการน้ํา ๔ โครงการของกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณ
น้ําของกรุงเทพมหานคร อุดหนุนจากรัฐบาลในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ประกอบด้วย
๑. โครงการขุดลอกขยายคู คลอง เพื่อการระบายน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่ (36 สาย) งบประมาณ 118.9140 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ ๙0 วัน
อยู่ ระหว่ างดํ าเนิ นการจั ดทํ าราคากลางและ TOR คาดว่ า จะได้ ผู้ รั บ จ้ า งในเดื อ น
พฤษภาคม 2558
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ
บริเวณประตูระบายน้ําหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครและคลองนครเนื่องเขต
จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง (งบต่อเนื่อง) ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ๕ ปี อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําราคากลางและ TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างใน
เดือนมิถุนายน 2558
๓. โครงการก่ อ สร้ า งเขื่ อ นคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก และประตู ร ะบายน้ํ า คลอง
ลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณ
เขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้ารามคําแหงไปทางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต้
(งบต่อเนื่อง) ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 4 ปี อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําราคา
กลางและ TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนมิถุนายน 2558
๔. โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร
(งบต่อเนื่อง) อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําราคากลางและ TOR คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างใน
เดือนสิงหาคม 2558
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การดํ า เนิ น โครงการบริ หารจั ดการน้ํ าใช้ ง บประมาณสู ง ให้ ก รุ ง เทพมหานคร
ดํ า เนิ น การสํ า รวจและวิ เ คราะห์ พื้ น ที่ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารดํ า เนิ น งานให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
โครงการพั ฒ นาริ ม น้ํ า กรุ ง เทพมหานคร (นายพินิ ต เลิ ศ อุ ด มธนา ผู้อํา นวยการสํ า นั ก งานออกแบบ
เจ้าพระยา
สํานักการโยธา)
โครงการพัฒนาริมน้ําเจ้าพระยาอยู่ในระหว่างกําลังดําเนินการสํารวจและศึกษา
เช่น สิ่งแวดล้อม โบราณสถานและผลกระทบทางด้านอื่นๆ เป็นต้น ขณะนี้ได้เสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
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ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรุงเทพมหานครนําโครงการดําเนินงานด้านอื่นๆ ที่มีแนวทางคล้ายกันเพื่อนํา
งบประมาณมาเทียบเคียง โดยให้มีความสอดคล้องและสมเหตุสมผล

การเร่ ง รั ด การบริ ห าร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
งบประมาณของ
1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น
ห น่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
343,461.918 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ทั้งหมด 196,893.505 ล้านบาท คิดเป็น
กระทรวงมหาดไทย
ร้อยละ 57.33 เกินเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ (เป้าหมาย
การเบิกจ่ายร้อยละ 55) และสําหรับในส่วนของงบลงทุนได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น
65,768.593 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ทั้งหมด 14,044.995 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.36 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘)
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑๗,๗๘๒.๒๔ ล้านบาท งบการเบิกจ่าย 5,365.49 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 30.17
3. การเบิกจ่ายงบลงทุนของสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย งบลงทุนที่ได้รับ
การจัดสรร ทั้งสิ้น 1,234.735 ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 197.497 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 16.0 ในเดือนเมษายน 2558 คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้
ร้อยละ 90 คิดเป็น 1,111 ล้านบาท และสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 35
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (นายชาญนะ เอี่ยมแสง)
เบิกจ่ายงบลงทุนได้แล้ว 6,695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.85 และสามารถ
ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วทั้งสิ้นร้อยละ 81.32 คิดเป็นงบประมาณจํานวน 26,000
ล้านบาท ขณะนี้มีโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการกว่า 600 โครงการ ซึ่งเป็น
โครงการก่อสร้างและบํารุงรักษาประมาณ 272 โครงการ โครงการสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 195 โครงการ ประปาหมู่บ้าน 111 โครงการ ซึ่งได้ดําเนินการเร่งรัดการ
ก่อหนี้ผูกพัน คาดว่าแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
เบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว 76.280 ล้านบาท ปัญหาส่วนใหญ่เป็นรายการครุภัณฑ์
เครื่องจักรกลสาธารณภัย ซึ่งถูกสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตในเรื่องการมีผลประโยชน์
ร่วมกันของผู้เสนอราคา ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาข้อหารือของสํานักงานอัยการ
สูงสุด รายการที่ดินสิ่งก่อสร้างเป็นโครงการด้านแหล่งน้ําอยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558
กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช)
ได้รับการจัดสรรงบลงทุน 1,200 ล้านบาท สามารถลงนามก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว
724 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วประมาณ 100 ล้านบาท คาดว่าในเดือนเมษายนจะ
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้อีก 126 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 900 ล้านบาท รายการที่
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ไม่สามารถดําเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพียง
กึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ได้กําชับสํานัก/กอง เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน
กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.90 คาดว่าจะดําเนินการ
แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2558 ซึ่งโครงการที่มีการเผยแพร่ TOR แล้วมีผู้วิจารณ์
คัดค้าน ต้องทบทวน /สอบราคา
กรมพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 237.714 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.09 สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ)
ผลเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ ๒๗.90 จํานวน ๓๗๓ โครงการ ได้ดําเนินการ
ประกวดราคาแล้วเสร็จไปแล้ว ๓๔๘ โครงการ เหลือ ๒๕ โครงการซึ่งจะต้องมีการ
ปรับราคากลางใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี ทําให้ต้องใช้เวลาในการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทั้งนี้ ได้มีการเร่งรัดและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาค (นางสาวจันทิรา จุโฬทก)
ได้รับงบจัดสรรงบลงทุน 3,156.221 ล้านบาท เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ ๑๙
ในส่วนของการก่อหนี้ผูกพันในเดือนเมษายนคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ร้อยละ 98
สําหรับโครงการเดิมที่เซ็นสัญญาแล้ว แต่มีปัญหาคือกรมทางหลวงไม่อนุญาตให้
ก่อสร้าง จึงต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบรายการ ปัญหาการรออนุญาตการใช้พื้นที่
หน่วยงานราชการ ซึ่งได้มีการเร่งรัดและติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด
กรุ ง เทพมหานคร (นายชลธี ยั ง ตรง ผู้ อํ า นายการสํ า นั ก นโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 2.38 มีปัญหาอุปสรรค 2 โครงการเนื่องจากมี
การปรับราคากลางใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 คือ
1) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้าม
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบโดยวิธี
E-Auction แล้ว คาดว่าจะสามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 และ ๔
2) โครงการต่ อ ขยายสะพานอรุ ณ อมริ น ทร์ พ ร้ อ มทางขึ้ น -ลง และทาง
ยกระดับข้ามแยกศิริราช ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบโดย
วิธี E-Auction แล้ว คาดว่าจะสามารถก่อหนี้และเบิกจ่าย ได้ในไตรมาสที่ 3 และ 4
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เมืองพัทยา (นายชลธี ยังตรง ผู้อํานายการสํานักนโยบายและแผน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ ๑๓.๔๗ สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม
2558 แล้วทุ กรายการ รวมเป็ นเงิน 983.210 ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่ าย
5.456 ล้านบาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)
เบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปีงบประมาร ๒๕๕๘ งบลงทุน
17,700 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 14,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.63
ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน 516 โครงการ 2,900 ล้านบาท ดําเนินโครงการ/
กิจกรรมเดิม 2๗๙ โครงการ ปรับแผนการดําเนินงาน ๒๓๗ โครงการ
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกกระทรวง ทุกรัฐวิสาหกิจ ที่มีงบประมาณในโครงการที่มี
วงเงินเกิน 50 ล้านบาท ต้องรายงานการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เกี่ยวกับโครงการที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
โครงการที่กําลังดําเนินการ และโครงการที่อยู่ในแผนงาน 3 เดือนที่จะทําต่อใน
อนาคต เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น โดยกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ รวบรวมรายงานทุกหน่วยงานนําเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
รับทราบ
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ขอให้รวบรวมข้อมูลเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยล่วงหน้าก่อนนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
การเตรียมความพร้อม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)
1. การเตรียมความพร้อมการแถลงผลการดําเนินงานทีส่ ําคัญตามนโยบายของ
การแถลงผลการ
ดําเนินงานทีส่ าํ คัญตาม รัฐบาลในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน
นโยบายของรัฐบาลใน
ผลงานเด่นรอบ ๖ เดือน ของกระทรวงมหาดไทย สรุปเป็น 4 ประเด็น ดังนี้
ภารกิจของ
ประเด็นที่ ๑ ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย
ประเด็นที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ํา
ประเด็นที่ ๓ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
รอบ 6 เดือน
ประเด็นที่ ๔ ด้านการปฏิรูป
กําหนดการแถลงผลการดําเนินงานสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่
17 เมษายน 2558 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการแถลงผลงานของรัฐบาล
ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 ราย ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการโดย
แบ่ งเป็ นกลุ่ ม ภารกิ จ โดยกระทรวงมหาดไทยอยู่ใ นกลุ่มภารกิจด้ านความมั่ นคง
สถานที่จัดนิทรรศการของกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่บริเวณโถงด้านล่างตึกสันติไมตรี
ซึ่งจัดร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ
นําเสนอ ได้แก่

ทุกหน่วยงาน/
สนผ.สป./
สบจ.สป./
ทุกจังหวัด
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รายละเอียด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2) การกําจัดขยะ กรณีการดําเนินโครงการนําร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
3) การเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนเอนกประสงค์ Smart Card
4) ศูนย์ดํารงธรรม
ทั้งนี้ ได้ เ สนอประเด็ นดั งกล่ า วให้ โ ฆษกรัฐ บาลทราบเรี ย บร้ อ ยแล้ว และในวัน ที่
10 เมษายน 2558 โฆษกรัฐบาลจะส่งรายละเอียดต่างๆ ของผลงานรอบ 6 เดือน
ให้ ก ระทรวงมหาดไทยเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการแถลงผลการดํ า เนิ น งานของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
2. การเตรียมความพร้อมการแถลงผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยมีกําหนดแถลงผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
ในวั นที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ศาลาว่า การ
กระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แถลงผลการดําเนินงาน
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. การเตรียมความพร้อมการแถลงผลการดําเนินงานที่สาํ คัญตามนโยบายของ สนผ.สป./สน.สป.
รัฐบาลในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน ในวันที่ 17 เมษายน 2558
ขอให้ดําเนินการ ดังนี้
ปภ.
เรื่องที่ 1 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิง รุก ต้องนําเสนอข้อมูลการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องน้ําอุปโภค น้ําบริโภค และแผนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อลดพื้นที่แล้ง
ซ้ําซากของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่องที่ 2 การกําจัดขยะ ต้องนําเสนอข้อมูล
สถ./ยผ.
1) การบริหารจัดการขยะ ต้องนําเสนอข้อมูลของหน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง Road map ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหน่วยงาน ข้อมูลแนวทางการ
บริหารจัดการขยะ ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการกําจัด
ขยะทั้ ง ในส่ ว นที่ ใ ช้ เ ป็ น พลั ง งานและไม่ ใ ช้ เ ป็ น พลั ง งาน โดยศึ ก ษาจากพื้ น ที่ ที่ มี
ศักยภาพที่สามารถบริหารจัดการได้เป็นหลัก ทั้งจํานวน ปริมาณ และระยะทางเป็น
เกณฑ์ ทั้งนี้ ต้องมีฐานกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจ่ายเงินให้กับคนที่เก็บ
ขยะที่สามารถยอมรับได้ เช่น การเก็บขยะระยะทาง 30 กิโลเมตร จากพื้นที่บ้านคน
ไปยังพื้นที่ฝังกลบควรจะเก็บราคาเท่าไหร่ และหากไม่รู้วิธีการกําจัดด้วยเทคโนโลยี
ประเภทใดก็ให้แยกขยะก่อนฝังกลบ
2) เทคโนโลยี ต้ อ งนํ า เสนอวิ ธี ก ารกํ า จั ด ขยะซึ่ ง ขณะนี้
กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการกําจัดขยะ ได้แ ก่
ระบบ RDF , ชีวะมวล , เผารวม ฯลฯ
ปค.
เรื่องที่ 3 การเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจํา ตัวประชาชนเอนกประสงค์
Smart Card ต้องนําเสนอให้เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยมีระบบฐานข้อมูล มี
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ประเด็น

รายละเอียด
สถานที่บริการ และประชาชนจะสามารถใช้ประโยชน์ได้กี่วิธี วิธีทําทําอย่างไร และ
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
เรื่ องที่ 4 ศู นย์ ดํ ารงธรรม ต้ องนํ าเสนอให้ ครอบคลุ ม ทุ กมิ ติ และให้ จั ด
นิทรรศการให้ดี
2. การเตรียมความพร้อมการแถลงผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ให้นําข้อมูลที่จะนําเสนอในการจัดนิทรรศการ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก่อนจัดนิทรรศการ เช่น ประปา
ทันใจ คนไทยมีสุข ทุกคนมีน้ําใช้ ให้อธิบายว่ามีรายละเอียด และกิจกรรมอะไรบ้าง
เป็นต้น และขอให้ทุกกรมและทุกรัฐวิสาหกิจนําเสนอผลการการดําเนินงานเพื่อสร้าง
การรั บรู้ รวมทั้ ง ขอความร่ วมมื อสื่อ มวลชนประจํ า กระทรวงมหาดไทยนํ า เสนอ
ผลงานของกระทรวงมหาดไทยให้ทราบอย่างแพร่หลาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สตร.สป.
ทุกหน่วยงาน/
สน.สป.

กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)
การเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนเอนกประสงค์ Smart Card ขณะนี้
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทําหนังสือแจ้งว่าให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร บู ร ณาการการดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น ทั้ ง นี้
กรมการปกครองจะเชิญหน่วยงานดังกล่าวมาประชุมภายในสัปดาห์นี้
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนเอนกประสงค์ Smart Card ขอให้
กรมการปกครองเป็ นหน่ วยงานหลักในการให้ข้อคิดว่ าต้องมีข้อมูล ใดบ้างที่ต้อง
นํามาใช้ประโยชน์ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องนํา
ข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้คนประเภทใดมาใส่ในข้อมูลบัตร Smart Card ซึ่งหาก
มีข้อมูลดังกล่าวแล้วสามารถตรวจสอบและจ่ายเงินได้ทันที เป็นต้น
การเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและลด
อุบตั เิ หตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย)
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
หลั ก คิ ด ในการทํ า งานร่ ว มกั น ของทุ ก หน่ ว ยงาน ใช้ คํ า ว่ า “สติ วิ นั ย น้ํ า ใจ
ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี”
เป้าหมาย
1) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยจะเชื่อมโยงการทํางานตั้งแต่ศูนย์ของรัฐบาล ไปยังศูนย์จังหวัด และ
ศูนย์ท้องถิ่น เป็นการบูรณาการเชิงพื้นที่
2) การตอบสนองหลังจากเกิดเหตุ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความ
พร้อมของสาธารณสุข ทีมกู้ชีพ กู้ภัย
3) การลดความเสี่ยง ความเสี่ยงทั้งหมดเกิดที่คน รถยนต์ และถนน การลดความ

ปค.
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รายละเอียด
เสี่ยงทําได้หลายรูปแบบทั้งในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับทางสังคม และ
มาตรการประชาสัมพันธ์
4) การสร้างความยั่งยืน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย คือ ต้องทําอย่างไรให้
คนเจ็บ คนตายต้องลดลงในระยะยาว และต้องทําต่อเนื่องนอกเหนือจากที่ได้ทํา
ในช่วงเทศกาล
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

OTOP สานสัมพันธ์
สองแผ่นดิน

กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
1. กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทําโครงการ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
โดยนําสินค้า OTOP ออกไปจําหน่าย จํานวน 30 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
- เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ด้าน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และด้านการบริหารจัดการ
ตลาดกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้าน
สรุปการดําเนินโครงการฯ ในประเทศต่างๆ จํานวน 30 จังหวัด ดังนี้
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 10 จังหวัด ได้แก่ เลย,
อุตรดิตถ์, นครพนม, น่าน, อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ, บึงกาฬ, หนองคาย, พะเยา
และมุกดาหาร
- ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 7 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ, ตราด, สุรินทร์
, บุรีรัมย์, จันทบุรี, ตาก และสระแก้ว
- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จํานวน 6 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร,
กาญจนบุรี, อุทัยธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, และระนอง
- สหพันธรัฐมาเลเซีย จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ สตูล , นราธิวาส , ยะลา และ สงขลา
- สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน
และเชียงราย
ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2558 ดําเนินการแล้ว 12 จุด ใน 15 จังหวัด เช่น จังหวัด
ศรีสะเกษ นําสินค้าไปจําหน่ายที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักร
กั ม พู ช า จั ง หวั ด เลยและจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ นํ า สิ น ค้ า ไปจํ า หน่ า ยที่ แ ขวงไชยะบุ รี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น สําหรับที่เหลืออีก 15 จังหวัด
จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
2. กรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ภูมิภาค
จํานวน 5 จังหวัด ดําเนินการแล้ว จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัด
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รายละเอียด
อุดรธานี จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพัทลุง เพื่อทดสอบตลาดว่าเศรษฐกิจฐาน
รากแย่จริงหรือไม่ ผลปรากฏว่า
- จังหวัดระยอง จําหน่ายได้ 55 ล้านบาท
- จังหวัดอุดรธานี จําหน่ายได้ 55 ล้านบาท
- จังหวัดกําแพงเพชร จําหน่ายได้ 50 ล้านบาท
- จังหวัดพัทลุง จําหน่ายได้ 47 ล้านบาท
ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจฐานรากมีการขยายตัวได้ดี สําหรับจังหวัดภูเก็ต กําหนด
จัดหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยจะรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทราบต่อไป
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้นําสินค้า OTOP เด่นๆ ของแต่ละจังหวัด และ SMEs ไปจําหน่ายเพื่อเปิด
ตลาดให้มากขึ้น หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานก็ให้พัฒนาให้มีมาตรฐาน และให้
กรมการพัฒนาชุมชนจัดทําข้อมูลผลการดําเนินงาน เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ความคืบหน้าการ
ดําเนินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง)
1. การวางผังเมืองพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ดําเนินการปรับปรุง
แล้วเสร็จ ดังนี้
1.1 จังหวัดสระแก้ว ขอบเขตพื้นที่ รวม 332.00 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่
2 อําเภอ 4 ตําบล
ได้แก่ 1) อําเภออรัญประเทศ พื้นที่ 247.00 ตร.กม.
ประกอบด้วย ตําบลบ้านด่าน ตําบลป่าไร่ และตําบลท่าข้าม 2) อําเภอวัฒนานคร
พื้นที่ 85.00 ตร.กม. ได้แก่ ตําบลผักขะ โดยมีแผนผัง ดังนี้
- แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เช่น ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนนสายรอง และถนน
สายหลัก ทางรถไฟ เป็นต้น
- แผนผั งแสดงโครงการสาธารณู ปโภค เช่ น สถานี ไฟฟ้ า และสถานี จ่ าย
น้ําประปา เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปการ เช่น สถานีดับเพลิง สถานพยาบาล
และโรงเรียน เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการนันทนาการและการท่องเที่ยว เช่น สวนสาธารณะ
โรงแรม/รีสอร์ท และเส้นทางจักรยาน เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านป่าไร่ เช่น โครงการ
ก่อสร้างด่านบ้านป่าไร และโครงการปรับปรุงถนนสายหลักและก่อสร้างที่หมายตา
ชุ ม ชนบ้ า นป่ า ไร เป็ น ต้ น พร้ อ มทั้ ง ภาพรวมการพั ฒ นาย่ า นบริ เ วณพื้ น ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมป่าไร่-บ้านใหม่หนองไทร
- ผังย่าน บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านด่าน เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ําบ้านด่าน และโครงการเส้นทางจักรยานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เป็นต้น
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รายละเอียด
- ผังย่าน บริเวณพื้นที่ตําบลผักขะและศูนย์กระจายสินค้า เช่น โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในชุมชน และโครงการ Factory outlet และศูนย์
กระจายสินค้าชุมชน (OTOP) เป็นต้น
ทั้งนี้ มีรายงานจากจังหวัดว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของ ตชด. ร้องเรียนว่า
ในพื้นที่ได้มีการปลูกป่าชุมชนไว้แล้ว
1.2 จังหวัดตาก ขอบเขตพื้นที่ รวม 1,419.00 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่
3 อําเภอ 14 ตําบล ได้แก่ 1) อําเภอแม่สอด พื้นที่ 793.70 ตร.กม. ประกอบด้วย
ตําบลแม่สอด ตําบลแม่ตาว ตําบลท่าสายลวด ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลแม่กาษา
ตําบลแม่ปะ ตําบลมหาวัน และตําบลแม่กุ 2) อําเภอพบพระ พื้นที่ 419.40 ตร.
กม. ประกอบด้วย ตําบลพบพระ ตําบลช่องแคบ และตําบลวาเล่ย์ และ 3) อําเภอ
แม่ระมาด พื้นที่ 205.90 ตร.กม. ประกอบด้วย ตําบลแม่ระมาด ตําบลแม่จะเรา
และตําบลขะเนจือ โดยมีแผนผังดังนี้
- แผนผั ง แสดงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนาคต เช่ น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนนสายรอง ถนนสายหลัก
และเส้นทางรถไฟ เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค เช่น สถานที่จ่ายไฟฟ้า สถานที่จ่าย
น้ําประปา และสถานที่กําจัดขยะ เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปการ เช่น สถานีดับเพลิง สถานพยาบาล เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการนันทนาการและท่องเที่ยว เช่น สวนสาธารณะ และ
โรงแรม/รีสอร์ท และเส้นทางจักรยาน เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนแม่สอด – เมืองใหม่ เช่น
โครงการปรับปรุงภูมิทัศ น์ริมน้ําและทางจักรยาน และโครงการศูนย์การบริหาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านวาเล่ย์ เช่น โครงการซุ้ม
ประตูทางเข้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และโครงการศูนย์รวบรวมและกระจาย
สินค้าบ้านวาเล่ย์ เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ เช่น โครงการ
ขุดสระกักเก็บน้ําดิบ และก่อสร้างระบบผลิตน้ําประปา และโครงการพัฒนาศูนย์
อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป เป็นต้น
- ผังแม่บท (Master Plan) บริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการ และศูนย์การเรียนรู้
(R&D) เช่น โครงการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ ด้านท่องเที่ยวและนันทนาการ และด้าน
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนพบพระ เช่น โครงการพัฒนา
จุดพักนักท่องเที่ยว และโครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมสินค้าและกระจายสินค้าด้าน
การเกษตร เป็นต้น
1.3 จัง หวั ด ตราด ขอบเขตพื้ นที่ รวม 50.20 ตร.กม. ครอบคลุ ม พื้นที่ 1
อําเภอ 3 ตําบล ได้แก่ อําเภอคลองใหญ่ (ทั้งอําเภอ) พื้นที่ 50.20 ตร.กม.
ประกอบด้วย ตําบลไม้รูด ตําบลคลองใหญ่ และตําบลหาดเล็ก โดยมีแผนผังดังนี้
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- แผนผั ง แสดงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนาคต เช่ น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมการบริการ และที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เป็นต้น
- แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนนเดิมสายหลัก และถนนเดิม
สายรอง เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค เช่น สถานที่จ่ายไฟฟ้า และสถานที่
จ่ายน้ําประปา เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปการ เช่น สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการนันทนาการและการท่องเที่ยว เช่น สวนสาธารณะ
และโรงแรม/รีสอร์ท เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนไม้รูด เช่น โครงการก่อสร้าง
สถานีขนส่งแห่งใหม่ และโครงการสถานีจ่ายน้ําประปา เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนคลองใหญ่ เช่น โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และก่อสร้างจุดหมายตา และโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนหาดเล็ก เช่น โครงการปรับ
ปรุงถนนเข้าชุมชนและลานกีฬาบ้านคลองนา และโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนประมงบ้านคลองนา เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณพื้นที่ชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก เช่น
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจุดชมวิวบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ
และโครงการศูนย์ราชการบริการด้านการผ่านแดน เป็นต้น
1.4 จังหวัดหนองคาย ขอบเขตพื้นที่วางผังตามมติ กนพ. (ครั้งที่ 2/2558)
ครอบคลุมพื้นที่ 2 อําเภอ 13 ตําบล รวม 539.30 ตร.กม. ได้แก่ 1) อําเภอเมือง
หนองคาย พื้นที่ 501.30 ตร.กม ประกอบด้วย ตําบลเวียงคุก ตําบลโพธิ์ชัย ตําบล
ค่ายบกหวาน ตําบลหินโงม ตําบลบ้านเดื่อ ตําบลหนองกอมเกาะ ตําบลหาดคํา
ตําบลสีกาย ตําบลมีชัย ตําบลโพนสว่าง ตําบลพระธาตุบังพวน และตําบลในเมือง
2) อําเภอสระใคร พื้นที่ 38 ตร.กม ได้แก่ ตําบลสระใคร ขอบเขตพื้นที่วางผังตาม
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ 22 ตําบล รวม 1,059.90
ตร.กม. โดยเพิ่ ม จากขอบเขตพื้ น ที่ ว างผั ง ตามมติ กนพ. (ครั้ ง ที่ 2/2558) อี ก
3 อําเภอ ได้แก่ 1) อําเภอศรีเชียงใหม่ พื้นที่ 87.50 ตร.กม ประกอบด้วย ตําบล
บ้านหม้อ ตําบลพระพุทธบาท และตําบลพานพร้าว 2) อําเภอท่าบ่อ พื้นที่ 65.98
ตร.กม ประกอบด้วย ตําบลกองนาง ตําบลโพนสา และตําบลท่าบ่อ 3) อําเภอโพนพิสัย
พื้นที่ 367.16 ตร.กม ประกอบด้วย ตําบลวัดหลวง ตําบลจุมพล และตําบลกุดบง
โดยมีแผนผังดังนี้
- แผนผั ง แสดงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในอนาคต เช่ น ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง เช่น ถนนเดิมสายหลัก และ
ถนนเดิมสายรอง เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค เช่น โรงแรม/รีสอร์ท สวนสาธารณะ เป็นต้น
- แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปการ เช่น สถานที่ราชการ โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น
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- แผนผังแสดงโครงการนันทนาการและการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว
และโรงแรม เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณชุมชนเมืองหนองคาย เช่น โครงการลานเก็บตู้
คอนเทนเนอร์ (Container Yard) และโครงการออกแบบที่หมายตาสัญลักษณ์เมือง
(Landmark) เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณชุมชนท่าบ่อ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พื้นที่ริมแม่น้ําโขง และโครงการศูนย์การเรียนรู้ เกษตรชุมชนแปลงเกษตรสาธิต
ผลิตใบยาสูบและพืชผลทางเกษตร เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณชุมชนโพนพิสัย เช่น โครงการปรับปรุง
ตลาดการค้ า ชายแดน (จุ ด ผ่ อ นปรน) และโครงการขยายขุ ด ลอกและปรั บ ปรุ ง
ภูมิทัศน์ห้วยหลวง เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณชุมชนสระใคร เช่น โครงการถนนทางเข้า
นิคมอุตสาหกรรม และโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนทางเข้าชุมชน เป็นต้น
- ผังย่าน (District Plan) บริเวณชุมชนศรีเชียงใหม่ เช่น โครงการปรับ
ปรุงตลาดการค้ าชายแดน (จุ ดผ่อนปรน) และโครงการออกแบบสวนสาธารณะ
บึงงามน้ําใส บ้านโนนสง่า เป็นต้น
2. ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. กรมโยธาธิ การและผังเมื อง
กําหนดจัดทําพิธีส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ พร้อมกัน
ทั่ ว ประเทศ ให้ จั ง หวั ด บริ ห ารจั ด การเรื่ อ งหนั ง สื อ เปิ ด รั บ บริ จ าคหนั ง สื อ และ
ดําเนินการคัดกรองหนังสือที่เป็นประโยชน์เก็บไว้ในห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดแต่ละแห่ง
จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 เครื่องให้บริการ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาระบบ
หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้การดําเนินงานห้องสมุดเกิดความยั่งยืน
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กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน)
ในวันที่ 20 เมษายน 2558 กรมที่ดินจะส่งข้อมูลพิกัดพื้นที่ที่ดินที่อยู่ในความ
ดูแลของหน่วยงานรัฐที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กรมโยธาธิการ
และผั ง เมื อ ง ขณะนี้ ไ ด้ รั บ รายงานข้ อ มู ล พิ กั ด พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด หนองคายและ
มุกดาหารแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง สําหรับที่ยัง
ไม่ได้รับรายงานข้อมูลพิกัดพื้นที่ ได้แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ส่งข้อมูลให้กรม
ที่ดินภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 เพื่อดําเนินการทําแผนที่พิกัดที่ดินต่อไป
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้ ก รมโยธาธิ การและผั ง เมืองเสนอข้อมูล การวางผังเมือ งพื้ นที่เ ฉพาะเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยต้อง
นําเสนอให้สั้น และกระชับ
2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่จะ
เกิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ในกรณี การจัดตั้งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิเ ศษ เช่น มี สถานศึก ษา
เพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวดีขึ้น เป็นต้น

ยผ.
จ.สระแก้ว
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เพื่อสนับสนุนการ
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ศูนย์ดาํ รงธรรม
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3. ให้กรมที่ดินเร่งรัดดําเนินการให้ได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 เพื่อจะได้
เสนอพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป
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ทด.

คํ าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวั นที่ 18 กรกฎาคม
2557 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ให้กระทรวงมหาดไทย
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ดํ า รงธรรมในทุ ก จั ง หวั ด และกํ า หนดโครงสร้ า งศู น ย์ ดํ า รงธรรม โดย
กระทรวงมหาดไทยได้หารือกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีข้อสรุปดังนี้
1. ขอรับการสนับสนุนอัตรากําลังทั้งสิ้น 697 อัตราทั่วประเทศ แบ่งเป็น
ส่วนกลาง 13 อัตรา และส่วนภูมิภาค 684 อัตรา (จังหวัดละ 9 อัตรา)
2. ระยะเวลาดําเนินการ เป็น 2 ระยะ
2.1 ระยะเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยได้ขอรับการสนับสนุนด้าน
บุคลากรจากส่วนราชการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามร่างโครงสร้างและอัตรากําลัง
- ส่วนกลาง มีโครงสร้างอัตรากําลัง 13 อัตรา ได้เสนอผ่าน
คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงแล้ว มีลักษณะเป็นระดับ
กลุ่มงานขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าเป็นระดับชํานาญการพิเศษ
และมีการแบ่งเป็นส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อประสานงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
- ส่วนภูมิภาค มีโครงสร้างอัตรากําลัง 9 คน เป็นกลุ่มงาน โดยมี
หั วหน้ าเป็ นระดั บชํ านาญการพิ เศษ ขึ้ นตรงกั บผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ประกอบด้ วย
ผู้วิเคราะห์งาน และนิติกรสนับสนุนด้านกฎหมาย
หลั งจากผ่ านคณะอนุ กรรมการข้ าราชการพลเรื อนกระทรวงและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบแล้ว ได้ส่งไป 1) ขอรับการ
สนั บ สนุ น จากนายกรั ฐ มนตรี และ 2) ช่ อ งทางปกติ ผ่ านคณะกรรมการกํา หนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) เป็นประธาน
2.2 ระยะต่อไป กําหนดลงพื้นที่สํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์งาน
เริ่มต้นเดือนเมษายน 2558
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้จัดทําประเด็นซึ่งแสดงถึงความจําเป็นและภาระงาน (Workload) ในการขอรับ
สนับสนุนที่มีความชัดเจน และชี้ให้เห็นว่าศูนย์ดํารงธรรมเป็นหน่วยงานที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่
เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1. ขอรับการสนับสนุนอัตรากําลังของที่ทําการปกครองอําเภอ โดยขออัตรากําลัง
การขอรับการสนับสนุน
ปลัดอําเภอจํานวน 1 อัตราและเจ้ าหน้ าที่ปกครอง หรื อพนั กงานราชการ หรื อ
ด้านบุคคลของ
ลู กจ้ างประจํ า จํ านวน 2 อั ตรา ซึ่ งได้ นํ าเรี ยนพลเอกประวิ ตร วงษ์ สุ วรรณ รอง
กรมการปกครอง
นายกรัฐมนตรีเพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ผช.ปมท./
กจ.สป.
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2. การปรับปรุงตําแหน่งปลัดอําเภอที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเป็นตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
3. การขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มของปลัดอําเภอสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามระเบียบสํานักงานข้าราชการพลเรือนว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีเหตุพิเศษ คือ 1) งานไม่น่าอภิรมย์
2) งานเสี่ยงภัย 3) งานลําบากตรากตรํา โดยใช้งบประมาณ 32 ล้านบาทต่อเดือน
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ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรมการปกครองเตรียมข้อมูลและเหตุผลความจําเป็นให้มีความชัดเจน เช่น
การปฏิ บั ติ งานแทนส่ วนราชการที่ ไม่ มี หน่ วยงานในอํ าเภอ งานพิ เศษของรั ฐบาล
ความคุ้มค่าของงบประมาณ เป็นต้น พร้อมทั้งสรุปข้อมูลนําเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
สํานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น.

