สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจําวันพุธที่ 22 เมษายน ๒๕๕8 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
******************
ประเด็น
ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
รายละเอียด
1. การแก้ไ ขปัญ หาขยะมูล ฝอย ให้กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นรายงาน
สถ.
ความคืบหน้าในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการแล้ว ได้แก่
- การสํารวจจุดกําจัดขยะในแต่ละจังหวัด/พื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ
- วิ ธี การกํ าจั ด ขยะที่ เ หมาะสม และเทคโนโลยี ที่ใ ช้ กํ าจั ด ขยะ ในแต่ ล ะ
จังหวัด/พื้นที่/จุดกําจัดขยะ
- การคํานวณต้นทุน (ค่าขนส่งและค่ากําจัดขยะ) ที่เป็นมาตรฐานทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนําเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทํา
สถ.
ข้อมู ลงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ นทั้ ง งบประมาณภาพรวมและ
งบลงทุนโดยแบ่งเป็นไตรมาส และรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
เพื่อเป็นข้อมูลนําเรียนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี กรณีแผนงาน/โครงการที่มี
งบประมาณเกิ น กว่ า 50 ล้ า นบาทที่ ต้ อ งรายงานคณะกรรมการติ ด ตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ตั๋วรูปพรรณช้าง ให้กรมการปกครองเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตั๋วรูปพรรณช้าง
ปค.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องสัตว์พาหนะ และรายงานความคืบหน้า
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
4. การออกเอกสารสิทธิที่ดินและการออกบัตรประจําตัวประชาชน ให้กรมที่ดิน
ทด./ปค.
และกรมการปกครองกํ า ชั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ อ อกเอกสารสิ ท ธิ ที่ ดิ น และออกบั ต ร
ประจําตัวประชาชนอย่างถูกต้อง
5. ร่างรัฐธรรมนูญ ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ รอง ปมท. (ถ.)
โดยเน้นเรื่องการปกครองเป็นหลัก รวมถึงการปกครองส่วนภูมิภาคและการกระจาย สกม.สป./ปค./สถ.
อํานาจ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ
6. ฐานข้อมูลรายได้ประชาชน ให้กรมการปกครองศึกษาและให้ไปแยกแยะ/
ปค.
จําแนกรายละเอี ยดกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่ มเกษตรกร กลุ่ มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มข้าราชการ
กลุ่ ม คนที่ เ ปลี่ ย นอาชี พ บ่ อ ยๆ และไม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี เป็ น ต้ น โดย
ตรวจสอบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด แล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยทราบด้ว ยเพื่อ นํา เรีย นนายกรั ฐมนตรี เ ป็น ฐานข้ อมู ลในการ
ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆ ต่อไป
7. ไฟไหม้บ่อขยะบางกะสี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้กรมป้องกัน
ปภ./สถ./
และบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนและช่วยเหลือ จ.สมุทรปราการ
การปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ด้วย
8. การจั ดที่ดิ น (คณะอนุก รรมการจัดที่ ดิน ) ให้ กรมที่ดิ นเสนอคณะรั ฐมนตรี
ทด.
ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ไ ด้รับการจัดที่ดิน เพื่อให้มีระเบียบ/
กฎหมายรองรับ
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รายละเอียด
9. การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร
9.1 โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ให้มีรายละเอียดกิจกรรมทั้ งหมด
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม Time Line และงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ให้รายงานผลความคืบหน้าต่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาโดยเร็ว
9.2 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ําคลอง
ลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ ให้สํานักระบายน้ํา
กรุงเทพมหานครเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ หากมี ความคืบหน้าให้นําเสนอผลการ
ดํา เนิน งานให้ รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยทราบในการประชุ ม หารื อ ข้ อ
ราชการกระทรวงมหาดไทย
9.3 การจัดระเบียบทางเท้า มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร ให้กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวสารสําคัญจาก เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์แก้ไขปัญหาความ (นายภานุ แย้มศรี)
มั่นคงแบบบูรณาการ
การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ 7 –17
(ศมบ.)
เมษายน 2558) มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สําคัญดังนี้
๑. การปราบปรามการค้ามนุษย์ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ
โดยให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการและดําเนินการตามมาตรการในระดับพื้นที่
และขยายผลการดําเนินงานไปยังทุกจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว
จํานวนมากเช่นเดียวกับ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี (ปทุมธานีโมเดล) ได้นําร่องในพื้น ที่
ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไอยรา โดยให้มีการดําเนินการขยายไปยังพื้นที่
จังหวัดอื่นด้วย
สํ า หรั บ พื้ น ที่ “ปทุ ม ธานี โ มเดล” ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ได้ มี ก าร
รายงานเพิ่มเติมว่าได้มีการส่งชุด Mobile Unit เข้าไปดําเนินการสํารวจเพื่อจัดทํา
ฐานข้อมูลระบบ GIS และได้ตั้ง ทีมในการให้บริการและการซักซ้อมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
2. การติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่ม ISIL (Islamic State of Iraq and the
Levant) ให้กระทรวงมหาดไทย ติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่ม ISIL อย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีผู้เข้าร่วมกับกลุ่มดังกล่าว แต่ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่าน
เพื่อเดินทางไปร่วมกับกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย
3. การจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ เดินทางบนรถไฟ ตํารวจรายงาน
การจับกุมคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่สถานีรถไฟทุ่งสง เป็นชาวเมียนมา 70 คน
และโรฮีนจา 6 คน ที่เดิ นทางโดยรถไฟจุดหมายปลายทางที่ อําเภอหาดใหญ่ และ
สุไหงโก-ลก เพื่อเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย ซึ่งทุกคนให้การว่าเสียค่านายหน้า
รายละประมาณ 3 แสนบาท
4. การจัดส่งผู้ลี้ภัยนาอูรูในเครือรัฐออสเตรเลียมาตั้งถิ่นฐานในราชอาณาจักร
กัมพูชา สํานักข่าวกรองแห่งชาติรายงาน กรณีสํานักข่าว ABC ของเครือรัฐออสเตรเลีย
เสนอข่าวว่าจะมีการจัดส่งผู้ลี้ภัยนาอูรูจากทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ และกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง ที่อยู่ในเครือรัฐออสเตรเลียมาตั้งถิ่นฐานในราชอาณาจักรกัมพูชา

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

รอง ปมท. (ถ)/
กทม.
กทม.

กทม.
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โดยออสเตรเลียให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่กัมพูชา ซึ่ง ในอนาคตอาจส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยในด้านการลักลอบเข้ามาประกอบอาชีพและแรงงาน
5. การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากสถิติพบว่า ยังมีผู้เสียชีวิตสูงขึ้น
จึงให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สรุปวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อวางมาตรการการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป
6. การจัดทํา TIP Report (Trafficking in Persons Report) ของสหรัฐอเมริกา
กระทรวงการต่างประเทศได้มีการรายงานการจัดทํา TIP Report ของสหรัฐอเมริกา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง วอชิง ตัน ดี.ซี. ได้ติ ดตามและรายงานว่าในวันที่
22 เมษายน 2558 จะมีการประชุม Subcommittee ที่มี Mr. Chris Smith เป็น
ประธาน โดยจะมี การเชิ ญ NGOs 3 รายจากประเทศไทยไปให้ถ้ อ ยแถลงต่ อ
คณะกรรมการซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ กรุง วอชิง ตัน ดี.ซี. พยายามติดต่อ
เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศไทยไปพบปะ Mr. Chris Smith และ NGOs
ทั้ง 3 ราย ก่อนการประชุม หากสามารถดําเนินการได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศจะเป็นผู้เดินทางไปพบด้วยตนเอง

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ข้อ สั่ ง การ/ข้อ ประสานงานของศู น ย์ แก้ ไ ขปัญ หาความมั่น คงแบบบู รณาการ
ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบส่วนราชการดําเนินการ
1. การปราบปรามการค้ามนุษย์ มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมผลการ
ปฏิบัติของจังหวัดต่างๆ และรายงานกระทรวงมหาดไทยทุกวันที่ 20 ของเดือน
ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0214 (ส)/940 ลว. 9 เม.ย. 58)
2. การติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่ม ISIL มอบหมายให้กรมการปกครองติดตาม
สถานการณ์ ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0214 (ส)/960 ลว. 17 เม.ย. 58)
3. การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มอบหมายให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับศูนย์แก้ไ ขปัญ หาความมั่นคงแบบ
บูรณาการ ในวันที่ 23 เม.ย. 57 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0214 (ส)/950
ลว. 16 เม.ย. 58)
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ให้ ก ระทรวงมหาดไทยกํ า ชั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด บู ร ณาการหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมมือในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยให้มี
ตรวจสอบความต้ องการ การควบคุม แนวทางปฏิบั ติ และบทลงโทษให้ชั ดเจน
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ว่าราชการจังหวั ดสามารถขับเคลื่อนการดําเนินการในพื้นที่ได้
และให้ ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
เสนอแนะการจดทะเบียนแรงงานกับกระทรวงแรงงานเพิ่มเติม รวมทั้งกรณีขอทาน
ที่ระหว่างนี้ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ โดยนําเสนอในที่ประชุม ศูนย์แก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบบูรณาการอีกทางหนึ่งด้วย
๒. การติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่ม ISIL ให้ใช้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย
ในการติดตามข่าวสาร

ปค./ศสน.มท./
ทุกจังหวัด

ปค.
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๓. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดมาตรการในการตรวจสอบ
ผู้ขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนถนนให้ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้ง มีการวางแผนการ
ตรวจสอบผู้ขับขี่บนถนนให้มากขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปภ.

การดําเนินการ
นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
มาตรการสําคัญเร่งด่วน 1. การดําเนินการมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
และคนยากจนในการ
1.1 แผนงาน/โครงการ 4,966 โครงการ 6,740 กิจกรรม
เสริมสร้างความ
1.2 สรุปเป็นกลุ่มโครงการได้ 9 กลุ่มโครงการ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- ด้านการพัฒนาอาชีพ/OTOP
- ด้านผลิตพืช
- ด้านปศุสัตว์
- ด้านประมง
- ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
- ด้านสาธารณูปโภค
1.3 เสนอของบประมาณ 6,529.090 ล้านบาท
2. ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการทั้ง หมด เพื่อให้ทราบว่า
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น และสามารถลดต้นทุน
เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเท่าใด ทั้งนี้ จะได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติต่อไป
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ยงกั น หารื อ และพิ จ ารณาร่ว มกั น ว่ า ในพื้ น ที่ ต้ อ งการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตรประเภทใดที่สามารถใช้ บริหารจัดการร่วมกัน ได้
เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น จัง หวัดชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา มีความ
ต้อ งการรถไถนา รถเกี่ ย วข้ าว ที่ใ ช้ร่ ว มกั น จํา นวนเท่ าใด เป็ นต้ น โดยให้ สํ ารวจ
สหกรณ์หรือกลุ่ มเกษตรกรที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายและมีการดําเนินงาน
บริหารที่ต่อเนื่อง และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร
เพื่อนําข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาร่วมกันแผนงาน/โครงการที่จังหวัดได้
ส่งมาแล้ว
การดําเนินงานตาม
กรมการปกครอง (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง)
มาตรการการป้ อ งกั น 1. ผลการดําเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา)
และปราบปรามการ ตามมาตรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ –
ค้ามนุษย์
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีจํานวน ๑,๖๘๖,๕๒๒ ราย และระหว่างวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๘ - ปัจจุบัน มีจํานวน ๖๓,๐๖๒ ราย

สนผ.สป./
สบจ.สป./
ทุกจังหวัด
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รายละเอียด
2. ผลการดําเนินการข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จํานวน
๑๔๖,๐๐๐ ราย (ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘) โดย
กรมการปกครองได้วางแนวทางให้จังหวัดลด Demand และ Supply โดยกําหนด
มาตรการที่สําคัญ 7 ด้าน
3. การดํ าเนิ นการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ รวมทั้งการให้สถานะ
ที่ถูกต้องกับชนกลุ่ มน้อยและบุคคลไร้สัญชาติซึ่งอาศั ยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน
กรณีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติที่มีการจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งใบอนุญาตทํางานชั่วคราวใช้ได้ถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรประจําตัวใหม่ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อจะได้รับการผ่อนผันให้
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา ๑ ปี โดยให้จังหวัดดําเนินการ
- รณรงค์ ผ่ า นกลไกของรั ฐ ทุ ก ประเภท กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งจิ ต สํา นึ ก ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- ให้ เร่ งดํา เนิ นการจดทะเบี ยนแรงงานประมงใน ๒๒ จั ง หวั ดชายทะเล
รวมทั้งการจดทะเบียนเรือประมงให้ถูกต้องครบถ้วน
4. การแก้ไขปัญหาแรงงานด้านประมง
4.1 ต้ องมี การแก้ ไ ข พ.ร.บ.ประมง กฎกระทรวง กฎหมายที่เกี่ ยวข้อ ง
เพราะการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยยังไม่รัดกุม
4.๒ ต้องมีแผนระดับชาติ การป้องกัน สกัดกั้น/ยับยั้ง การประมงที่ผิดกฎหมาย
4.๓ ต้องมีการจดทะเบียนเรือประมงทุกลํา
4.๔ ต้ องพั ฒนาระบบควบคุม โดยเฉพาะการควบคุ มการเข้า -ออกของ
เรือประมงในท่าเรือประมง
4.๕ ต้องมีระบบติดตามของเรือ
4.๖ ต้องมีระบบตรวจสอบย้อ นหลั ง ถึง ผลิตภั ณฑ์ ท างประมงที่มาขึ้นยั ง
ท่าเรือว่าทําการประมง ณ จุดไหน อย่างไร
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานสนับสนุ นด้านข้อมู ลให้กั บหน่ว ยงาน
รับผิดชอบหลัก และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เต็มความสามารถ
๒. ให้จังหวัดดําเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ อย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้มีแรงงาน
ต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเป็นเหตุให้ถูกนํามาค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มเสี่ยง เช่น
กลุ่มแรงงานประมง กลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมในโรงงาน สถานประกอบการ และแรงงาน
ภาคการเกษตรไม่มีการค้ามนุษย์รูปแบบการค้าประเวณีเด็ก และการบังคับค้าประเวณี
ในสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะและต้องไม่มีการนําคนมาขอทาน

การจดทะเบียนแรงงาน กรมการปกครอง (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง)
ต่ า งด้ า วแบบเบ็ ด เสร็ จ 1. ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่าง
(One Stop Service) ด้าวแบบเบ็ดเสร็จทั่วประเทศ ปี 2557

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปค./ทุกจังหวัด
ปค./กทม./
ทุกจังหวัด
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1.1 ข้ อ มู ลแรงงานต่า งด้ า ว (สั ญ ชาติ เ มีย นมา ลาว และกั มพู ช า) ที่ จ ด
ทะเบียนตามมาตรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน
2557 – 31 ตุลาคม 2557 มีจํานวน 1,626,235 ราย จําแนกเป็น
- สั ญชาติเ มี ยนมา 664,449 ราย (แรงงาน 623,648 ราย
ผู้ติดตาม 40,801 ราย)
- สัญชาติลาว 222,839 ราย (แรงงาน 231,689 ราย ผู้ติดตาม
9,150 ราย)
- สั ญ ชาติ กั ม พู ช า 738,947 ราย (แรงงาน 696,338 ราย
ผู้ติดตาม 42,609 ราย)
1.2 ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จํานวน 146,000 คน
(ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558)
- สัญชาติเมียนมา จํานวน 16,000 คน
- สัญชาติลาว จํานวน 20,000 คน
- สัญชาติกัมพูชา จํานวน 110,000 คน
2. สถานการณ์ปัจจุบัน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบ
แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัม พูชา ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้
2.1 กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทํางานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการ
ตรวจสัญชาติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมถึงผู้ติดตาม ที่อายุไม่เกิน 15 ปี
ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรประจําตัวใหม่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
และขอรับใบอนุญาตทํางาน ซึ่งจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี และได้รับอนุญาตให้ทํางานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
– 31 มีนาคม 2559
2.2 แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปิดให้จดทะเบียน
ใหม่ ในพื้ นที่ 22 จังหวัดชายทะเล โดยมีขั้ นตอนการปฏิบัติเ ช่นเดียวกับการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อปีที่ผ่านมา
2.3 การดําเนินการจดทะเบียนให้เริ่มดําเนินการตั้ง แต่วันที่ 1 เมษายน
2558 และสิ้นสุดการดําเนินการได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับจํานวนแรงงาน
ต่างด้าวของแต่ละจังหวัดและการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ต้องไม่
เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 งบประมาณที่ใช้ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน และจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการจั ด การปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า วและการค้ า มนุ ษ ย์ ด้ า นแรงงาน
(อกนร.) เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 มีมติให้การจดทะเบียนในครั้งนี้ ไม่ต้อง
ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพ เนื่ อ งจากปี ที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพแล้ ว และยั ง
ไม่ครบรอบปี ยกเว้นการขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่ในกลุ่มแรงงานประมง

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
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3. ผลการดําเนินงานในปัจจุบัน
3.1 ข้ อมู ลแรงงานต่ า งด้ า ว (สัญ ชาติ เมี ย นมา ลาว และกั ม พู ชา) ที่ ต่ อ
ทะเบี ย นแรงงานทุ ก อาชี พ ระหว่ า งวั น ที่ 1 – 20 เมษายน 2558 มี จํ า นวน
57,749 ราย แยกเป็น
- สัญชาติเมียนมา 29,708 ราย
- สัญชาติลาว 4,558 ราย
- สัญชาติกัมพูชา 23,483 ราย
3.2 ข้อมูลแรงงานต่างด้าว (เฉพาะด้านประมง) ระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2558
3.2.1 ที่ต่อทะเบียน จํานวนทั้งสิ้น 1,248 ราย แยกเป็น
- สัญชาติเมียนมา 813 ราย
- สัญชาติลาว 54 ราย
- สัญชาติกัมพูชา 381 ราย
3.2.2 ขึ้นทะเบียนใหม่ จํานวนทั้งสิ้น 4,065 ราย แยกเป็น
- สัญชาติเมียนมา 2,706 ราย
- สัญชาติลาว 59 ราย
- สัญชาติกัมพูชา 1,300 ราย
4. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
4.1 แรงงานต่างด้าวที่ไม่มารายงานตัวตามที่ได้จดทะเบียนตามประกาศของ
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ในปี ที่ ผ่ านมา เนื่ องจากไม่ อยากเสี ยค่ าใช้ จ่ ายในการ
จดทะเบียน ประกอบกับการปล่อยปละละเลยไม่มีการควบคุมการบังคับใช้กฎหมาย
4.2 ข้อมูลจากการจดทะเบียนอาจไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สัญชาติของแรงงานนายจ้างที่แท้จริง ฯลฯ เนื่องจากเป็นข้อมูลกล่าวอ้างจากแรงงาน
ต่างด้าวและนายจ้าง โดยไม่มีหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคล อาจก่อให้เกิดปัญหา
การค้ามนุษย์ได้
4.3 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอาจมีชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มไม่มีส ถานะ
ทางทะเบียนอื่น แฝงตัวมาดําเนินการจดทะเบียน เนื่องจากสามารถเดินทางออก
นอกเขตพื้นที่ได้ (นโยบายคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ เดิม) และสะดวกต่อการ
ประกอบอาชีพมากกว่า เนื่องจากนโยบายการอํานวยความสะดวกของศูนย์ One
Stop Service (OSS) จะสะดวกรวดเร็วกว่าการไปดําเนินการผ่านขั้นตอนตามปกติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร)
จังหวัดตราดประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ เนื่องจาก
ตามที่รัฐบาลใช้มาตรา 14 ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 ให้คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลําเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติด
กับประเทศไทย เข้ามาทํางานในประเทศบริเ วณพื้ นที่ช ายแดนเป็ นการชั่ว คราว
ในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กําหนด แต่ยังไม่ได้มีการนิยามว่าเป็นพื้นที่จังหวัด
อําเภอ หรือ ตําบล ประกอบกับขณะนี้ยังไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากต้องไป
ตกลงกับประเทศเพื่อนบ้ านให้แรงงานเข้ามาทํางานในประเทศ และจะต้องมีการ
ประกาศอนุญาตให้ทํางานจากกระทรวงแรงงานก่อน
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กองการต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชิงชัย แสงอินทร์)
กรณีการให้ แรงงานต่างด้า วสัญ ชาติ เมี ยนมา ลาว และกัมพูชา เข้ามาทํางาน
ในบริเวณพื้นที่ชายแดนแบบเช้าไปเย็นกลับหรือตามฤดูกาล คณะรัฐมนตรีไ ด้มีมติ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้แรงงาน
3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา สามารถใช้บัตรผ่านแดนหรือเอกสาร
ที่ประเทศต้นทางออกให้เข้ามาทํางานที่พื้นที่ชายแดนแบบไป-กลับ หรือตามฤดูกาลได้
โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
1. กระทรวงมหาดไทย ต้ องดํ าเนิ นการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้ใช้บัตรผ่านแดนแทนหนัง สือเดินทาง และออกประกาศอนุญ าตให้แรงงาน
ดังกล่าวสามารถทํางานได้ในพื้นที่ชายแดน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จะเป็นผู้ลงนามตาม มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ขณะนี้
กองการต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ยกร่างประกาศดัง กล่าว
เสร็ จเรี ยบร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง ได้ ผ่ านความเห็น ชอบของคณะกรรมาธิ การพิ จารณาร่ าง
กฎหมายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนาม
2. กระทรวงการต่างประเทศ ต้องเจรจากับประเทศเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา เพื่อปรับปรุงความตกลงว่ าด้วยการเดินทางข้ามแดนโดยเพิ่มวัตถุประสงค์
ในบัตรผ่านแดนให้แรงงานสามารถทํางานในประเทศไทยได้ ซึ่งคณะรั ฐมนตรีได้ มติให้
ดําเนินการเจรจาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 150 วัน
3. กระทรวงแรงงาน ได้กําหนดเชิญ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดําเนินการแก้ไขปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน
ทั้งนี้ การดําเนินงานมีขั้นตอน ประเด็น จํานวนมาก และต้องใช้ ระยะเวลานาน
ซึ่งอาจเสนอขอใช้มาตรา 44 เพื่อสามารถดําเนินการแก้ไ ขปัญ หาได้อย่างรวดเร็ว
เบ็ดเสร็จ โดยมีกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์)
ตามกฎหมายแรงงานการขออนุญาตเข้ามาทํางานในประเทศไทยให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต้อ งใช้ passport แต่มี ข้อจํา กัด ได้แก่ 1) ประเทศเพื่อนบ้านมี ความ
ยากลําบากในการจัดทํา passport 2) การทํา Border Pass ให้ประชาชนตาม
แนวชายแดนมีวัตถุประสงค์ไม่ตรงกัน
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ)
กรณีศึกษาในการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในพื้นที่จัง หวั ดตาก
พบว่าการทํา Border Pass มีความยากลําบาก และการเข้าออกของแรงงานต่างด้าว
ต้องเข้าออกเป็นจุด บริเวณอําเภอพบพระ อําเภอท่าสองยาง ซึ่งมีระยะห่างไกลจาก
สถานประกอบการ ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้ คือ เมื่อแรงงานต่างด้าว
เข้ามาทํางานในพื้นที่ แล้วต้องมาลงทะเบียนกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และต้องแจ้งประเภทของานที่ทํา และระยะเวลาทํางาน
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การดําเนินงานเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
รายละเอียด
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานมีขั้นตอน ตท.สป./ปค./
มากและต้องใช้ระยะเวลานาน อาจจะต้องใช้มาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น จังหวัดชายแดน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ตํารวจ และ
กองกําลังตามแนวชายแดน โดยให้ฝ่ายปกครองเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกันปรึกษาหารือ
กําหนดกรอบการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางาน เช่น เข้าจุดไหน ไปทํางาน
ที่ไหน และกลับเมื่อไหร่ เป็นต้น แล้วออกเอกสารเฉพาะกิจอนุญาตให้ทํางาน
2. ให้กรมการปกครองตรวจสอบสาเหตุ ที่แรงงานเวียดนามไม่จดทะเบี ยนแรงงาน
ปค.
เพิ่ มเติ ม และการดํ าเนินการจดทะเบี ยนแรงงานต่ างด้ าวให้ ร่ วมมื อกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง กาชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยไม่ให้เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทุกกรณี

กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)
ความคืบหน้าการส่งข้อมูลพิกัดพื้นที่ที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (มุกดาหาร สงขลา ตาก
สระแก้ว ตราด และหนองคาย) จํานวน 10 แปลง ได้แก่ 1) พื้นที่สาธารณะ จํานวน
7 แปลง 2) พื้นที่ป่าสงวน จํานวน 1 แปลง 3) พื้นที่ป่าไม้ถาวร จํานวน 1 แปลง
และ 4) พื้นที่ราชพัสดุ จํานวน 1 แปลง ขณะนี้ หน่วยงานรัฐเจ้าของพื้นที่ได้ส่งข้อมูล
พิกัดพื้นที่ที่ดินที่อยู่ในความดูแลให้กรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว และกรมที่ดินได้ส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดําเนินการต่อไป
กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง)
ความคื บ หน้า การวางผั ง เมื อ งเฉพาะในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิเ ศษ ระยะที่ 2
จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครพนม และ
จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
1. จังหวัดเชียงราย ดําเนินการ 3 อําเภอ 21 ตําบล ได้แก่ 1) อําเภอแม่สาย
8 ตํ า บล 2) อํ า เภอเชี ย งแสน 6 ตํ า บล 3) อํ า เภอเชี ย งของ 6 ตํ า บล ผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา ได้ดําเนินการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน
แม่สาย (เฉพาะบริเวณจุดผ่านแดนถาวร 20 ตร.กม.) และชุมชนชายแดนเชียงของ
(เฉพาะบริ เ วณจุ ด ผ่ า นแดนถาวร 82 ตร.กม.) ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานต่ อ ไป
จะออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะให้ครอบคลุมทั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
เชียงราย และในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 จะประชุมสัมมนาผังเมืองเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
2. จั งหวั ดกาญจนบุ รี ดําเนิ นการ 1 อํ าเภอ 2 ตํ าบล ได้ แก่ อํ าเภอเมื อง
กาญจนบุรี ตําบลบ้านเก่า และตําบลแก่งเสี้ยน ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ได้ศึกษา
และออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านพุน้ําร้อน (เฉพาะจุดผ่านแดน
ถาวร 15 ตร.กม.) จัดทําผังเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะชายแดนบ้านพุน้ําร้อน ตําบลบ้านเก่า
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(พื้น ที่ทั้ง ตํา บลบ้ านเก่า ) และศึกษา ออกแบบวางผั ง พื้น ที่เฉพาะชุม ชนชายแดน
บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ อําเภอสังขละบุรี (เฉพาะบริเวณจุดผ่อนปรน 27 ตร.กม.)
ทั้งนี้ ในการดําเนินงานได้ประสานกับกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากเป็นพื้นที่สําคัญด้านความมั่นคงของทหาร ขั้นตอนการดําเนินงานต่อไป
ออกแบบวางผั ง พื้ น ที่ เ ฉพาะให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด
กาญจนบุรี และในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 จะประชุมสัมมนาผังเมืองเพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. จังหวัดนครพนม ดําเนินการ 2 อําเภอ 13 ตําบล ได้แก่ 1) อําเภอ
เมืองนครพนม ตําบลในเมือง ตําบลหนองแสง ตําบลอาจสามารถ ตําบลหนองญาติ
ตํ า บลท่ า ค้ อ ตํ า บลนาราชควาย ตํ า บลบ้ า นผึ้ ง ตํ า บลกุ รุ คุ และตํ า บลโพธิ์ ต าก
2) อําเภอท่าอุเท ตําบลโนนตาล ตํา บลเวินพระบาท และตําบลรามราช ผลการ
ดําเนิ นงานที่ผ่า นมา รวบรวมข้ อมูลที่ เกี่ย วข้องในการออกแบบวางผัง พื้น ที่เขต
พัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษ ขั้น ตอนการดํ าเนิน งานต่อ ไป 1) ออกแบบวางผั ง พื้ น ที่
เฉพาะให้ครอบคลุมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม 2) ในวันที่ 23
มิถุนายน 2558 จะประชุม สัมมนาผัง เมื องเพื่อรองรั บเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
3) วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ดํ าเนินการสํารวจ
สภาพพื้นที่และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จังหวัดนราธิวาส ดําเนินการ 5 อําเภอ 5 ตําบล ได้แก่ 1) อําเภอเมือง
นราธิวาส ตําบลโคกเคียน 2) อํา เภอสุไหงโก-ลก ตําบลสุไหงโก-ลก (เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก) 3) อําเภอตากใบ ตําบลเจ็ะเห (เทศบาลเมืองตากใบ) 4) อําเภอแว้ง
ตํ า บลโล๊ ะ จู ด และ 5) อํ า เภอยี่ ง อ ตํ า บลละหาร ผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา
ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบวางผังทั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ขั้นตอนการดําเนินการต่อไป ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะให้ครอบคลุมทั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส และในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 จะประชุมสัมมนา
ผังเมืองเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.
2558 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. กรณี กรมที่ดิน ส่งข้อมูล พิกัดพื้นที่ ที่ดินที่อ ยู่ในความดูแลของรัฐให้สํ านักงาน
ทด./ยผ.
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ขอให้ประสานงานกับคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่าง
ใกล้ชิด และหากมีความเห็นอย่างไรให้ส่งความเห็นดังกล่าว เพื่อให้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติพิจารณา และกรณีหากมีการประกาศเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมความพร้อมในการดําเนินการ ดังนี้
- พิจารณาพื้นที่ว่าควรให้ภาคเอกชนหรือราชการเป็นผู้ดําเนินการ
- การพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และถนน
- การออก พ.ร.บ. การควบคุมอาคาร
2. การวางผังเมืองเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ให้กรมโยธาธิการ
ยผ./
และผังเมืองดําเนินการ ดังนี้
จังหวัดเชียงราย/
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รายละเอียด
- การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 ให้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และต้องผ่ านคณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบู รณาการ (กบจ.) ซึ่งมีภาคเอกชน
เกี่ยวข้อง ตรงกับความต้องการของพื้นที่แล้วนําข้อเสนอของจังหวัดมาพิจารณา กรณีหาก
มีการเพิ่มหรือลดพื้นที่จะได้เสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพิจารณา
- ให้ออกแบบวางผังทั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้รวดเร็วที่สุด
- ให้หาพื้นที่ของรัฐเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทํารายละเอียดการจัดทําผังเมืองรวมมาบตาพุด
และผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนบ้ า นค่ า ย - มาบข่ า จั ง หวั ด ระยอง เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในวันอังคารที่
28 เมษายน 2558

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กาญจนบุรี/
นครพนม/
นราธิวาส

ยผ.

การดําเนินการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและ
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ผังเมือง)
ความคืบ หน้ า โครงการก่อ สร้า งอาคารรั ฐสภาแห่ง ใหม่ พร้ อมอาคารประกอบ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
1. ผลงานสะสมที่ทําได้ ดําเนินการได้ร้อยละ 10.16 ผลงานที่ตั้งไว้ตาม
แผนที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 68.69 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 58.53 ทั้งนี้ มีความก้าวหน้า
ในงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน ได้แก่ งานขุดดิน งานฐานราก งานพื้นและเสา ชั้น B2
2. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่ทั้งหมด 123 - 1 - 5 7/10 ไร่) ยังไม่
มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้ส่งมอบแล้ว 102 - 3 - 76 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ
83.5) ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมด โดยส่งมอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2557 เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 20 - 0 - 80 ไร่
3. การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง (จํานวนดินทั้งหมด 1,180,443
ลูกบาศก์เมตร) ขนย้ายออกจากพื้นที่ได้ 728,406 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75
เหลือดินในพื้นที่ต้องขนออก 452,037 ลูกบาศก์เมตร (มีผู้รับซื้อแล้ว 255,105
ลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 มีผู้รับซื้อดินทั้ง หมดแล้ว โดยอยู่
ระหว่างทําสัญญาซื้อขาย
4. ปัญหา/อุปสรรค อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1) ปัญหา
การส่ ง มอบพื้น ที่ ที่เ หลือ ยั ง ส่ ง มอบไม่ ไ ด้ต ามสั ญ ญาก่อ สร้า งกระทบกั บแผนงาน
ก่อสร้าง 2) ปัญหาการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ล่าช้า 3) ปัญ หากรณีผู้ที่ไ ด้รับ
ผลกระทบจากโครงการฯ ในพื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าร้องเรียนไปยังคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการชดเชยที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ในส่วนที่ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มี
แผนการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรมโยธิการและผังเมืองจัดเตรียมข้อมูลสาเหตุของการก่อสร้างล่าช้า และ
หากมีการทุจริต ให้หาข้อมูล/หลักฐานแล้วส่งข้อมูลให้สํานักงาน ปปช. หรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาดําเนินการ

ยผ.
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โครงการเปลี่ยนระบบ
ไฟฟ้าสายอากาศเป็น
สายดิน

รายละเอียด
2. ให้จัดทํารายละเอียดความคืบหน้า โครงการก่อสร้า งอาคารรัฐสภาแห่ง ใหม่
พร้อมอาคารประกอบ รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ พร้อมทั้ง
ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย
การไฟฟ้านครหลวง (นายศุภกร นุ่มหอม ผู้ช่ วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
ด้านปฏิบัติการ)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า คือ ลดเหตุการณ์
ไฟฟ้าดับ หรือหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจะสามารถจ่ายคืนไฟฟ้าได้เร็วที่สุด
1.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายพลังไฟฟ้าให้ได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รองรับโครงการ/สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.3 เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงามยิ่งขึ้น
2. ภาพรวมของโครงการ
การไฟฟ้านครหลวงได้เริ่มดําเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 บริเวณถนนสีลม
ปัจจุบันโครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสายอากาศเป็นสายดิน ทั้งหมด 350 กิโลเมตร
แบ่งโครงการได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 โครงการที่จ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายใต้ดินแล้ว 35 กิโลเมตร
- สีลม 2.7 กิโลเมตร
- ปทุมวัน 6.7 กิโลเมตร
- จิตรลดา 6.8 กิโลเมตร
- พหลโยธิน 8.0 กิโลเมตร
- พญาไท 3.8 กิโลเมตร
- สุขุมวิท (ถนนสายหลัก) 7.0 กิโลเมตร
2.2 โครงการที่ อยู่ระหว่ างดําเนิ นการ ปี 2557 – 2563 ระยะทาง
53.3 กิโลเมตร (ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว)
- สุขุมวิท (ในซอยหลัก) 5.6 กิโลเมตร (แล้วเสร็จปี 2558)
- ปทุมวัน จิตรลดา และพญาไท 6 กิโลเมตร (แล้วเสร็จปี 2559)
- นนทรี 8.3 กิโลเมตร (แล้วเสร็จปี 2560)
- พระราม 3 ระยะทาง 10.90 กิโลเมตร (แล้วเสร็จปี 2562)
- รัชดาภิเษก - อโศก 8.2 กิโลเมตร (แล้วเสร็จปี 2563)
- รัชดาภิเษก - พระราม 9 ระยะทาง 14.30 กิโลเมตร (แล้วเสร็จ
ปี 2563)
2.3 โครงการเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน 261.60 กิโลเมตร
(อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ วงเงิน 48,717.20 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินงาน
10 ปี)
- โครงการที่สํ านัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ให้ความเห็นชอบ ระยะทาง
127.30 กิโลเมตร

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ยผ.

13

ประเด็น

รายละเอียด
- โครงการที่อยู่ระหว่างทบทวนเพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ระยะทาง 134.30 กิโลเมตร
3. โครงการนําร่องสุขุมวิท 24 ระยะทาง 800 เมตร ได้มีการเร่งรัดดําเนินงาน
โดยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวง กองบัญชาการตํารวจนครบาล และ
กรุงเทพมหานคร จากเดิมปฏิบัติงานระหว่างเวลา 22.00 น. - 05.00 น. ใช้ระยะเวลา
ดําเนินการ 8 เดือน เปลี่ยนเป็นปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาดําเนินการ
1 เดือน ซึ่งจะใช้เป็นรูปแบบในการดําเนินงานในโครงการอื่น ๆ ต่อไป
4. ปัญหาและอุปสรรค
4.1 ทางเท้าของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ไม่เพียงพอ และบางพื้นที่ไม่มีการ
จัดระเบียบทางเท้า
4.2 หน่วยงานอื่นที่ใช้เสาไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เช่น สายสื่อสาร
สายเคเบิล เป็นต้น ไม่มีเงินลงทุนในการนําสายลงท่อใต้ดิน

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภาค (นายธีร วุท ธิ์ วั ตรกิ จไพศาล ผู้ ช่ว ยผู้ว่ าการการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค ด้านวางแผนระบบไฟฟ้า)
โครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสายอากาศเป็นสายดิ น สํานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประเมินความคุ้มค่าของผลตอบแทน และ
เสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาทบทวน ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่ม
ดําเนินงานในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวก่อน เช่น ภูเก็ต
เชียงใหม่ สงขลา เป็นต้น โดยได้ดําเนินการแล้วเสร็จเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 70 กิโลเมตร
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้การไฟฟ้านครหลวงดําเนินการ ดังนี้
1.1 เสนอความต้อ งการที่ จะให้ก ระทรวงมหาดไทยสนับ สนุ นเช่ น การ
ปฏิบัติงาน การประสานหน่วยงาน การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
โดยให้พิจารณาเป็นกรณีในแต่ละเส้นทาง
1.2 พิจารณาห้วงระยะเวลาปฏิบัติงานให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
1.3 พิจารณามาตรการรองรับกรณีสายสื่อสาร สายเคเบิล ฯลฯ ที่ยังไม่สามารถ
นําลงใต้ดินได้
2. ให้จังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สํารวจและพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมในการ
เปลี่ ย นระบบไฟฟ้ า สายอากาศเป็ น สายดิ น โดยเน้ น พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ และแหล่ ง
ท่องเที่ยว

กฟน./กทม.

สถ./กฟภ./
ทุกจังหวัด
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