สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจาวันพุธที่ 29 เมษายน ๒๕๕8 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
******************
ประเด็น
ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
รายละเอียด
๑. การขยายผลโครงการพระราชดาริ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการดาเนิน
ทุกจังหวัด
โครงการปิดทองหลังพระและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผล/ต่อยอดให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
2. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้สอดส่องดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่ของ ปค./ทุกจังหวัด
รัฐเข้ าไปเกี่ ยวข้ องในกระบวนการค้ ามนุ ษย์ หรื อเรี ยกรับผลประโยชน์จากเครื อข่ าย
การค้ามนุษย์ พร้อมทั้งใช้มาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาผิด
3. การแก้ไขปัญหาเผาป่าและเผาพื้นที่เพื่อการเกษตร ให้กรมการปกครองจัดทา
ปค./ปภ.
แผนรองรับการแก้ไขปัญหาเผาปุาและเผาพื้นที่เพื่อการเกษตรของปีต่อไป โดยศึกษา
เทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้การเผา รวมทั้งหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้บริหารจัดการให้
เกิดผลกระทบน้อยที่สุด เช่น จัดหมุนเวียนการเผาในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น
4. ร่ างรั ฐธรรมนู ญ ให้ ฝุ ายบริ หารและฝุ ายข้ าราชการประจ าที่ ได้ รั บมอบหมาย ผช.รมว.มท./
ร่ วมกั นจั ดท าข้ อเสนอร่ างรั ฐธรรมนู ญ โดยเน้ นประเด็ นการปกครองส่ วนภู มิ ภาค รอง ปมท.(ถ)/
การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น รวมถึงประเด็ นอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับกระทรวงมหาดไทย
สดร.สป.
ทั้งนี้ ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
5. สุราชุมชน/พื้นบ้าน ให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดทาข้อมูลสรุ ปการดาเนินงาน
พช.
สุราชุมชน/พื้นบ้าน นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อชี้แจงคณะรัฐมนตรี
พร้ อมทั้ ง ให้ มีการพั ฒนาผลิตภั ณฑ์ สุ ราชุ มชน/พื้ นบ้ านอย่ างต่ อเนื่ อง และควบคุ ม
การจาหน่ายให้ถูกต้อง
6. กรณีสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ให้กระทรวงมหาดไทยสรุปรายละเอี ยด รอง ปมท.(ม)
กรณีสัญญาเช่าที่ดินของรัฐเพื่อการเกษตรที่หมดอายุในจังหวัดภาคใต้ เช่น ที่ดินอยู่ใน
/สนผ.สป.
จังหวัดใด จานวนเท่าใด สาเหตุความขัดแย้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น
7. การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด ให้ ผู้ บริ หารทุ กหน่ วยงานในสั งกั ด ทุกหน่วยงาน/
กระทรวงมหาดไทย ทุ ก จั ง หวั ด ท้ อ งที่ แ ละท้ อ งถิ่ น ดู แ ลสอดส่ อ งบุ ค ลากรของรั ฐ
ทุกจังหวัด
โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติด
8. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการ ทุกหน่วยงาน/
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ให้ทุกหน่วยงานในสัง กัดกระทรวงมหาดไทย
ทุกจังหวัด
ติดตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ให้ดาเนินการและรายงาน
ความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
9. ปฏิทินผลผลิตการเกษตร ให้กรมการปกครองสรุปปฏิทินผลผลิตการเกษตร
ปค.
ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งมาตรการ/แนวทางในการแก้ไข
10. เรื่องที่ให้นาเสนอ/ชี้แจงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม
- ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุป Roadmap การแก้ไขปัญหาขยะ
สถ.
เสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การดาเนินการในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และนครปฐมให้
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รายละเอียด
หารื อกั บกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ ได้ข้ อสรุปและดาเนินการ
ให้มีผลความคืบหน้า
- ให้กรมการปกครองสรุปข้อมูลการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งปลัดอาเภอ
เป็นระดับที่สูงขึ้น การเพิ่มตาแหน่งปลัดอาเภอ เงินเพิ่มประจาตาแหน่งปลัดอาเภอ ฯลฯ
นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อชี้แจงให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา
- ให้กรมการปกครองสรุปข้อมูลการขอเช่าคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อนาไปใช้ใน
กิจกรรม Counter Service เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
- ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทาข้อมูลความคืบหน้าการจัดทาผังเมือง
รวมจังหวัดและการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

สรุปข่าวสารสาคัญจาก เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์แก้ไขปัญหาความ (นายภานุ แย้มศรี)
มั่นคงแบบบูรณาการ
การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ 20-24
(ศมบ.)
เมษายน 2558 มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สาคัญดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนที่ผิดกฎหมาย การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เรื่องการบู รณาการสื่ อ
ด้านความมั่นคง มี รองนายกรั ฐมนตรี รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาวิทยุ ชุมชนที่ผิดกฎหมาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด สนับสนุนการดาเนินงานของตารวจและสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ (กสทช.)
ในพื้ นที่ เพื่อรั บทราบข้ อมูล ความคื บหน้ าและปัญ หาอุป สรรคการด าเนิ น การต่ อ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ได้รับอนุญ าต ให้แจ้งนายอาเภอและใช้กลไกในฐานะ
ผู้อานวยการรักษาความมั่ นคงจัง หวัด สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการ
ดาเนินการของตารวจและสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แล้วรายงานผลการปฏิบัติให้กระทรวงมหาดไทย
ทราบภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 (แจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ตามหนังสือ
ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ มท 0214 (ส)/ ว999 ลว. 24 เมษายน 2558)
2. EU ให้ใบเหลืองประเทศไทย กรณี EU ประกาศให้ใบเหลืองประเทศ
ไทยเรื่องการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU : Illegal Unreported and Unregulated
Fishing) สรุปข้อกล่าวหาของ EU ใน 3 ประเด็น คือ
(1) ประเทศไทยไม่สามารถปราบปรามการทาประมงผิดกฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ไม่มีมาตรการในการเฝูาระวังการกระทาความผิด
(3) ขาดมาตรการการควบคุมและการลงโทษผู้กระทาความผิด
โดยให้เวลา 6 เดือน ในการปรับปรุง ซึ่ง EU จะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาประสาน
และแนะนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วงเวลานี้ หากยังไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น
จะมีการดาเนินการได้ใน 2 แนวทาง คือ 1) คงระดับใบเหลืองและให้ดาเนิน การ
ปรับปรุงต่อ หรือ 2) ให้ใบแดงและห้ามส่งสินค้าอาหารทะเลไปยัง EU

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปค.
ปค.
ยผ.
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3. กรณีเพลิงไหม้บ่อ ขยะ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการให้
กระทรวงมหาดไทยและตารวจหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ว่ามาจากการเกิดขึ้นเอง
อันเนื่องมาจากสภาพอากาศหรือมีผู้ทาให้เกิดขึ้น เพื่อวางมาตรการการแก้ไขปัญหา
ไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรณรงค์ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาปุาเพื่อการเกษตรด้วย
4. การห้า มเด็ก นัก เรี ยนหญิ งคลุม ฮิญ าบ กรณี สถานศึกษาแห่ งหนึ่ง ใน
จังหวัดพังงา ห้ามเด็กนักเรียนหญิงคลุมฮิญาบ ได้ก่อให้ เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
มาก โดยส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยในข้อห้ามดังกล่าว ผู้แทนสานักข่าวกรอง
แห่งชาติได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าใน 3 จังหวัดชายแดนใต้มีการสร้างกระแสเรียกร้อง
ให้ผู้หญิงคลุมฮิญาบแบบเคร่งครัด (คลุมแบบปิดหน้า) แทนการคลุมแบบเปิดหน้า
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความยุ่งยากในการตรวจสอบบุคคลได้
5. การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ
บูรณาการได้รับบัญชาจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ให้ จั ง หวั ด ที่ มี ส ถิ ติ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ สู ง สุ ด 5 ล าดั บ แรก ในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ 2558 ที่ผ่านมา ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ นครราชสีมา
เชียงราย และพิษณุโลก ชี้แจงแผนและมาตรการที่ดาเนินการ และแนวทางการ
แก้ไขให้ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการทราบ (แจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 6 จังหวัด ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท. 0214 (ส)/ว994 ลว 23 เมษายน 2558
และแจ้ง ปภ. ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท. 0214 (ส)/993 ลว. 23 เมษายน 2558)

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. การแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนที่ผิดกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ
ปค./สถ./
และท้องถิ่น ให้ประสานความร่วมมือกับตารวจและสานักงานคณะกรรมการกิจการ
ทุกจังหวัด
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในพื้นที่
สารวจข้อมูลวิทยุชุมชนในพื้นที่ เช่น จานวนสถานีวิทยุในพื้นที่ ความถูกต้องของการจด
ทะเบียน นิติบุคคลที่จดทะเบียน รัศมีการออกอากาศ ความซ้าซ้อนของคลื่นความถี่ เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้พิจารณาการออกใบอนุญาตให้รัดกุม ควบคุมการดาเนินของสถานี
วิทยุอย่างเคร่งครัด และดาเนินการถอดถอนรายที่ทาผิดกฎหมาย
2. กรณี IUU ให้ใบเหลืองด้านการประมงประเทศไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปค./ทุกจังหวัด
นายอาเภอ เจ้าหน้าที่ในท้องที่เร่งดาเนินการตามมาตรการแก้ไขตามแนวทางและ
ระยะเวลาที่ IUU กาหนด และให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการท่าเรือ
ที่กาหนดเป็นจุดเข้า-ออกของเรือ (Port in - Port out) พร้อมทั้งชี้แจงทาความ
เข้าใจกับกลุ่มเรือประมงถึงผลกระทบกรณีไม่ดาเนินการตามที่ IUU กาหนด
3. กรณีไฟไหม้บ่อพักขยะ ให้กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นประสานท้องที่
สถ.
ตรวจสอบสาเหตุการเกิดไฟไหม้บ่อพักขยะ และกาหนดมาตรการในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
4. การห้ามเด็กนักเรียนหญิงคลุมฮิญาบ ให้กรมการปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด ปค./ทุกจังหวัด
รวมถึงกรณีการขอสร้างมัสยิด การกระจายเสียงพิธีละหมาด อาหารฮาลาล ฯลฯ เนื่องจาก
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขอให้ยึดแนวทางที่ไม่นาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างศาสนา/ชุมชน
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โครงการพัฒนาริมฝั่ง
แม่น้าเจ้าพระยา

รายละเอียด
5. ความปลอดภัยทางถนน ให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปภาพรวม
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จุดแข็งจุดอ่อนของมาตรการที่ดาเนินการผ่านมา และ
ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจัง หวัด ทุกจัง หวัดให้เน้น ในการสร้างวัฒนธรรมและ
รณรงค์สร้างจิตสานึกให้ชุมชนร่วมกันดูแล/แก้ไขปัญหาในชุมชน พร้อมทั้งบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ปภ./ทุกจังหวัด

กรุ ง เทพมหานคร (นายพิ นิ ต เลิ ศ อุ ด มธนา ผู้ อ านวยการส านั กงานออกแบบ
สานักการโยธา)
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ในส่วนของการดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการขับเคลื่อนการดาเนินงานซึ่ง
ได้กาหนดการประชุมติดตามความคืบหน้ากับรองนายกรัฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม (พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
การดาเนินงานที่ผ่านมาได้มีการดาเนินการประชุมคณะทางานประสานงานในการ
บริหารโครงการครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีรองปลัด
กรุงเทพมหานครเป็นประธาน
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ให้กรุงเทพมหานครดาเนินการ
- สรุปคืบหน้าการดาเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
- จัดทาตารางระยะเวลาในการดาเนินงานกิจกรรม (Timeline)
- น าร่ างวาระการประชุม คณะกรรมการอ านวยการโครงการพัฒ นาริ ม
ฝั่ง แม่ น้ าเจ้ า พระยาที่ ก าหนดประชุม ในวั น ที่ 6 พฤษภาคม 2558 น าเรี ย นให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
๒. โครงการก่ อ สร้ า งเขื่ อ นคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก และประตู ร ะบายน้ าคลอง
ลาดพร้าว ให้กรุงเทพมหานครกาหนดแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนและรายงาน
ความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะ ๆ

การบริหารงบประมาณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)
ของกระทรวงมหาดไทย ๑. ภาพรวมการเบิกจ่ ายงบประมาณประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 343,461 ล้านบาท
เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ 218,838 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.72 โดย
กระทรวงมหาดไทยอยู่ ในลาดั บที่ 6 ของประเทศในการเบิ กจ่ ายงบประมาณของ
กรมบัญชีกลาง แยกเป็นรายจ่ายประจาอยู่ที่ร้อยละ 72.99 และรายจ่ายเพื่อการลงทุน
คิดเป็นร้อยละ 24.45 หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุดในเรื่องของงบ function คือ
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 75.96 สาหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
สูงสุด คือ กรมการพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 69.31 (ณ วันที่ 27 เมษายน 2558)
๒. ผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับการ
จัดสรรประมาณ 17,782 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 35.25
ประมาณ 6,267 ล้านบาท จังหวัดที่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด คือ จังหวัด

กทม.
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รายละเอียด
ชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 82.51 กลุ่มจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด คือ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี)
คิดเป็นร้อยละ 57.75 (ณ วันที่ 27 เมษายน 2558)
ส านั กนโยบายและแผน ส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย (นายชลธี ยั งตรง
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน)
๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีการปรับแผนงาน/
โครงการ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวั นที่ ๑๘ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕8 เรื่องมาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครั ฐ โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น พิจารณาแผนงาน/โครงการซึ่ง มี ความจาเป็นต้ องด าเนิ นการตาม
โครงการ/รายการเดิม ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 ให้ส่วนราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับ
ดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม
2558 พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐรวบรวมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สานักงบประมาณ
และกระทรวงการคลังเสนอ
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่
ขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2558 ดังนี้
1. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. กรมการปกครอง
3. กรมที่ดิน
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. การประปาส่วนภูมิภาค
6. เมืองพัทยา
๒. การรายงานสถานภาพงบประมาณประจาปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงมหาดไทย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครั ฐ (คตร.) รวบรวมรายงานสถานภาพงบประมาณ รายการ/
โครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจั ดจ้างต่อครั้งตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (งบลงทุนและงบดาเนินงาน) ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นประจาทุกเดือน โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด รายงานให้ คตร. ทราบ ภายในวันอังคารที่ ๒ ของเดือน เพื่อรวบรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ ๓ ของเดือน โดยให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน
๒๕๕๘ เป็นต้นไป

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
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รายละเอียด
กระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ให้ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และจัง หวัด/กลุ่มจังหวัด จัดทารายงานสถานภาพ
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) กาหนด พร้อมทั้งรายงานตามปฏิทินการรายงาน
และสาเนาให้กระทรวงมหาดไทย (สานักนโยบายและแผน และสานักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) เพื่อรวบรวม
นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบต่อไป
3. วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในภาพรวมของ
กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2559 วงเงิน 355,326.2428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 3.49
ทั้งนี้ ตามปฏิทินงบประมาณ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 คณะรัฐมนตรี
จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณประจาปี พ.ศ.2559 เพื่อนาเสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น ขอให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
จัดส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ให้กระทรวงมหาดไทย
ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เพื่อส่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
สานักส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ)
1. ผลการดาเนินการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.1 จังหวัดที่มีการก่อหนี้ผูกพันครบถ้วนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
จานวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สระบุรี ชัยนาท สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์
ชลบุรี อุดรธานี และน่าน
1.2 โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้เริ่มดาเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว
งบประมาณ 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.66 โครงการที่ไ ม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมจานวน 509 โครงการ งบประมาณ
2,928.603 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.34 ซึ่ง อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้าน
งบประมาณ ได้อนุมัติโครงการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มโครงการที่ อ.ก.น.จ.ด้านแผนและด้านงบประมาณ มีมติ
อนุมัติไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 จานวน 7 จังหวัด 4 กลุ่ม
จังหวัด 22 โครงการ งบประมาณ 176,509,262 บาท
- กลุ่มโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2558 และยั ง คงมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 46 จัง หวัด 15 กลุ่มจัง หวัด
242 โครงการ งบประมาณ 1,821,518,330.90 บาท
- กลุ่ ม โครงการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบ
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แผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ จาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว จานวน 23 จังหวัด 7 กลุ่ม
จังหวัด 61 โครงการ งบประมาณ 315,539,291 บาท
- กลุ่มโครงการที่เป็นการนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2558 ที่ยัง ไม่ไ ด้รับงบประมาณ (โครงการสารอง) ซึ่ง ผ่านความ
เห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว จานวน 27 จังหวัด 7 กลุ่มจังหวัด 105 โครงการ
งบประมาณ 293,616,314 บาท
- กลุ่ ม โครงการที่ เ ป็ น การขอโอนเปลี่ ย นแปลงกรณี ก ระทบต่ อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2558 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว
และต้องเสนอ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ จานวน
22 จังหวัด 10 กลุ่มจังหวัด 62 โครงการ งบประมาณ 167.828 ล้านบาท
- งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจัง หวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ที่ ไม่ สามารถเบิก จ่า ยงบประมาณได้ ภายในวั นที่ 30 กั นยายน 2558
จานวน 5 จังหวัด 2 กลุ่มจังหวัด 11 โครงการ งบประมาณ 131.1286 ล้านบาท
- กรณี ข องงบประมาณจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด นอกเหนื อ จาก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งได้อนุมัติกันเงินเหลื่อมปีแล้ว ดังนี้
(1) กรณี ไม่ กระทบแผน 1 กลุ่มจังหวัด 2 โครงการ งบประมาณ
1.2925 ล้านบาท
(2) กรณี ก ระทบแผน 2 จั ง หวั ด 4 โครงการ งบประมาณ
21.1706 ล้านบาท
2. ความคืบหน้างบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.1 ผ่านการพิจารณาของ ก.น.จ. ในกรอบวงเงิน 28,000 ล้านบาท และ
ได้เสนอไปยังสานักงบประมาณ
2.2 สานักงบประมาณได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับ
พิจารณาจัดสรรภายใต้กรอบวงเงิน 25,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 41
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎเกณฑ์และปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
กาหนดเวลา หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

การจั ด เก็ บ ภาษี บ ารุ ง กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)
ท้องที่
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 มอบหมายให้ กระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทย จัดทาราคาปานกลางขึ้นใหม่แทนการใช้ราคาปานกลางปี
พ.ศ. ๒๕๒๑ - 25๒๔ เนื่องจากไม่สะท้อนถึงราคาที่ดินที่แท้จริงในปัจจุบัน
- ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้แจ้งให้
จัง หวั ดจั ด ทาราคาปานกลางขึ้ นใหม่ เพื่ อใช้ ในการจั ด เก็ บภาษีปี พ.ศ.2558 –
2561 การจัดเก็บภาษีบารุง ท้องที่ตามราคาปานกลางใหม่ คาดว่าจะจัดเก็บภาษี
บารุงท้องที่ได้เป็นเงิน 34,000 ล้านบาท ประชาชนจะต้องเสียภาษี (จากเดิมเสีย
ภาษี ไ ร่ ละ ๑๑๓ บาท) เพิ่ ม ขึ้ น ไร่ ล ะ ๔,๒๘๔ บาท จะต้ อ งเสี ย ภาษี เ ฉลี่ ย ไร่ ล ะ
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รายละเอียด
๔,๓๙๗ บาท คิดเป็น ๓๘ เท่า หรือร้อยละ ๓,๗๘๖ โดยมีจังหวัดที่จะต้องเสียภาษี
สูงสุดและต่าสุด ดังนี้
1) จังหวัดที่มีการเสียภาษีสูงสุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ประชาชน
จะต้องเสียภาษี (จากเดิมเสียไร่ละ 2,682 บาท) เพิ่มขึ้น ไร่ละ 117,330 บาท
จะต้องเสียภาษีเฉลี่ยไร่ละ 120,012 บาท คิดเป็น 44 เท่า คิดเป็นร้อยละ 4,375
2) จังหวัดที่มีการเสียภาษีต่าสุดได้แก่ จ.พัทลุง ประชาชนเสียภาษี
(จากเดิมเสียไร่ละ 28 บาท) เพิ่มขึ้น ไร่ละ 173 บาท จะต้ องเสียภาษีเฉลี่ยไร่ละ
201 บาท คิดเป็น 6 เท่า คิดเป็นร้อยละ 618
- เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 กระทรวงการคลังแจ้งว่าเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับประชาชนผู้เสียภาษีให้ตระหนักถึงภาระภาษีที่ต้องเสียเพิ่ม เมื่อมีการนา
ภาษี ที่ ดิ น และ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ฉบั บ ใหม่ ม าบั ง คั บ ใช้ ใ นปี 25 60 จึ ง ขอให้
กระทรวงมหาดไทย ปรับอัตราภาษีบารุงท้องที่ในปี 2559 ให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า โดยไม่
ต้องปรับราคาปานกลางที่ดิน
ทั้งนี้ การปรับอัตราภาษีเป็น 3 เท่า ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง คาดว่าจะ
จัดเก็บภาษีได้ 2,700 ล้านบาท โดยจะเก็บภาษีเฉลี่ย ไร่ละ 339 บาท เพิ่มขึ้น
226 บาท คิดเป็น 2 เท่า หรือร้อยละ 200
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. การบริหารงบประมาณต้องใช้กลไกอานาจทางปกครอง ดาเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และแผนงาน/โครงการต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
2. ให้กรมการปกครองพิ จารณาหลั กเกณฑ์ในการเก็บภาษีบารุงท้องที่ให้เหมาะสม
ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ภายไต้ตามราคาประเมินใหม่ของคณะกรรมการ
ประเมิน ราคาที่ ดิน ก าหนดเพื่ อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิ จารณา ทั้ งนี้ ให้ นาข้อมู ล
ดังกล่าวมาปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี
3. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่ง รัด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ กากับดูแลการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือน
ภาษีปูาย ภาษีโรงแรม ภาษีที่ดินที่รกร้าง เป็นต้น โดยให้ดาเนินการอย่างเข้มข้น

มาตรการสาคัญเร่งด่วน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร มาตรการส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ การช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและคนยากจนในการ
และคนยากจนในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้
เสริมสร้างความ
1. ภาพรวม จานวนโครงการทั้ง สิ้น 4,966 โครงการ จานวนกิจกรรม
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6,740 กิจกรรม ประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน 12,515 กลุ่ม 2,187,511
ครัวเรือน คิดเป็นประชากรประมาณ 10 ล้านคน งบประมาณ 6,529,090,030 บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2558)
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2. กลุ่มโครงการ เป็น 9 ประเภท
1) ด้านการพัฒนาอาชีพ
2) ด้านการผลิตพืช
3) ด้านการปศุสัตว์
4) ด้านการประมง
5) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
6) ด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
9) ด้านสาธารณูปโภค
3. ประโยชน์ที่กลุ่มเกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับอย่างเป็นรูปธรรม
1) เลี้ยงปศุสัตว์เล็ก 2) เลี้ยงปศุสัตว์ใหญ่ 3) โรงสี 4) ลานตาก 5) โรงเรือน 6)
เครื่องตัดข้าว/สีข้าว 7) บาดาล/บ่อ/คลอง/ฝาย 8) เงินทุน 9) ระบบน้า/ไฟฟูา/
เครื่องสูบน้า 10) เครื่องจักรกล/รถ 11) ฝึกอาชีพ/สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/OTOP
และ 12) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น
ถนนเพื่อขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร ตลาดนัดชุมชน ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์พืช อาคารจาหน่ายสินค้า ยุ้ง ฉางชุมชน เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
คานวณว่าจะสามารถทาให้รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจานวนเท่าไหร่ และสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตต่อครัวเรือนได้เท่าไหร่
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. พิจารณาโครงการที่กลุ่มเกษตรกรเสนอมาในประเด็น
- กรณีเงินทุนหมุนเวียน ขอให้ตรวจสอบว่าจะสามารถดาเนินการได้หรือไม่
เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการ
ช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่เกษตรกร ทั้งนี้ ให้ปรึกษากับสานักงบประมาณ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ
- เครื่องจักรทางการเกษตร ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดว่าหากมีความต้องการ
เครื่องจักรทางการเกษตรต้องให้สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็น
ผู้ดาเนินการนาเครื่องจักรไปใช้ในการลดต้นทุนทางการผลิต โดยนาไปรวมกัน และ
หมุนเวี ยนกันใช้ รวมทั้งให้ป ระสานข้อมูลกั บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่า ง
ใกล้ชิด
2. ให้จัดทาข้อมูลกรณีการดาเนินงานแล้วจะสามารถลดพื้นที่การจัดทาโซนนิ่ง
ทางการเกษตรได้จานวนเท่าไหร่ โดยเฉพาะพื้นที่โซนนิ่งปลูกข้าวที่มีปัญหา
3. โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ อย่างใกล้ชิด ต้องมีความ
คืบหน้า รวมทั้งใช้กลไกทั้งหมดของกระทรวงมหาดไทยไปขยายผลให้เกิดผลสาเร็จ
เช่น โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาริ โครงการของกรมพัฒนา
ชุมชน เป็นต้น
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การลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร

รายละเอียด
กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)
นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กาหนดนโยบายการลดต้นทุนการ
ผลิต จานวน 5 มาตรการ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองรั บผิด ชอบ
มาตรการลดค่าเช่านาลงไร่ละ 200 บาท
1. ผลการดาเนินงาน ปี 2557
- จานวนขึ้นทะเบียนผู้เช่านาแล้ว 380,965 ราย
- จานวนขึ้นทะเบียนผู้ให้เช่านาแล้ว 411,519 ราย
- ดาเนินการเจรจาเพื่อลดค่าเช่านาลง 380,965 ราย
- ลดค่าเช่านาลงได้เฉลี่ย 200 – 816 บาท/ไร่
- เกษตรกรได้รับได้รับการลดค่าเช่าลงเฉลี่ยรายละ 631 – 22,238 บาท/ราย
- จานวนเงินที่สามารถเจรจา ลดค่าเช่านาลงได้ 342,139,308 บาท
- จังหวัดที่มีการเช่านา 70 จังหวัด
- จังหวัดที่ไม่มีการเช่านา 3 จังหวัด (อานาจเจริญ ชุมพร และยะลา)
- จังหวัดไม่มีการทานา 3 จังหวัด (กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
2. แนวทางการดาเนินการต่อไป (การผลิตปี 2558/59)
กรมการปกครองได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) ให้นายอาเภอตรวจสอบการควบคุมค่าเช่านาซึ่งแต่ละตาบลมี ประกาศ
อัตราค่าเช่านาขั้นสูง ไว้ทุกตาบลแล้ว และในปีการผลิต 2558 นายอาเภอจะต้อง
ต้องกาชับให้ดาเนินการตามประกาศของแต่ละตาบลห้ามเช่าเกินกว่าราคาที่ควบคุม
2) ให้ควบคุมค่าเช่านาไม่ให้มีราคาแพงกว่าปีที่ผ่านมา
3) มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในแต่ละพื้นที่
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรมการปกครองจัดทารายละเอียดข้อมูลนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบใน
ครั้งต่อไป โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจง

การดาเนินงานเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 1 กรณีที่ดินที่
อยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานรัฐที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สานักส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ)
ผลการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
1) การถอนสภาพที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามมติ กนพ. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทารายละเอียดทางด้านกฎหมายและ
ค่าชดเชยเสนอคณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติ เพื่ อใช้อานาจตามมาตรา 44 ซึ่ ง
คณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดทาร่างคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการถอนสภาพที่ดินของรัฐ
ที่กาหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิ จพิเศษใน 6 จัง หวั ด ได้แก่ 1) จ.สระแก้ว 2) จ.ตาก
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3) จ.มุกดาหาร 4) จ.ตราด 5) จ.สงขลา และ 6) จ. หนองคาย โดยประกอบด้วยพื้นที่
ประเภท พื้นที่ปุาสงวน พื้นที่ปุาไม้ถาวร พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ราชพัสดุ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
เสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาต่อไป
2) ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ได้ ล งนามใน
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24
เมษายน 2558 ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 เพิ่มอีก 5 จังหวัด ได้แก่
1) จังหวัดหนองคาย 2) นราธิวาส 3) เชียงราย 4) นครพนม และ 5) กาญจนบุรี
3) กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสานักงาน BOI สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดลงพื้นที่จัง หวัดสระแก้ว ตาก ตราด
มุกดาหาร สงขลา และหนองคาย เพื่ อประชาสั มพั นธ์และชี้ แจงผู้ ประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยกาหนดลงพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่
8 พฤษภาคม 2558
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอชมเชยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมที่ดินที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
และได้ผลเป็น Pilot Project ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถดาเนินการได้ และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา การดาเนินการต่อไป
นั ด ประชุ ม คณะกรรมการชุ ดใหญ่ เพื่ อพิ จารณามอบหมายให้ เอกชนหรื อการนิ คม
อุตสาหกรรมเป็นผู้ดาเนินการ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบประปา ระบบไฟฟูา และถนน แล้วเสนอผลการประชุมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

การดาเนินงานของคณะ กรมที่ดิน (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสารวจ)
คณะอนุกรรมการจัด
1. ผลการดาเนินงาน การประชุ มติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
ที่ดิน
คณะอนุก รรมการจัด หาที่ ดิน คณะอนุ กรรมการจั ดที่ดิ น และคณะอนุก รรมการ
ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพภายใต้ค ณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๒/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔
ส านั ก งานนโยบายและแผ นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ผู้แทน
คณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการจัดที่ดินและกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตปุา
สงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
2) การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ที่ ปุ า สงวนแห่ ง ชาติ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปลู ก ทดแทน
เท่ากับจานวนเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาต
3) ค่าตอบแทนในการดาเนินงานปลูกสร้างสวนปุา ปลูกไม้ยืนต้ น และการ
ปลูกปุาเศรษฐกิจชุมชน เนื้อที่ ๕๐ ไร่ กาหนดระยะเวลา ๑๕ ปี ในอัตรา ๑๐๐ บาท
ต่อไร่ (ปีละ ๕,๐๐๐ บาท)
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ยผ./ทด.

12

ประเด็น

รายละเอียด
4) งบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ (งบกลาง) ฝุายเลขานุการเสนอให้
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง เป็นจานวนเงิน ๓๑.๙๔๕๔ ล้านบาท จากวงเงิน ๖๐
ล้านบาท แยกเป็น
4.1) กิ จ กรรมการอ านวยการของ คทช. และคณะอนุ กรรมการของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๒๕ ล้านบาท
4.2) กิจกรรมตรวจสอบการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร
ในพื้น ที่ที่ ส่ งมอบ เพื่ อจั ดที่ ดิน ท ากิ นให้ชุ ม ชน (ของกรมที่ ดิน เพื่ อกิ จของ คทช.
จังหวัด) จานวน ๖.๙๔๕๔ ล้านบาท
มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และให้สานักงบประมาณจัดสรร
การใช้ งบประมาณกั บ หน่ ว ยงานโดยตรงจากกรอบวงเงิน ที่ เหลือ ส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้อง หากมีความจาเป็นต้องขอรับ การสนับสนุ น งบประมาณให้เสนอ คทช.
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
5) เรื่องข้อกาหนดการใช้ที่ดินของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินภายใต้นโยบายการ
จัดที่ดินทากินให้ชุมชนของหน่วยงานที่มีพื้นที่ดาเนินการ คณะทางานด้านบูรณาการ
การจัดที่ดินและกฎหมายในคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
ข้อกาหนดที่จะนามาบังคับใช้กับผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินให้เป็นไปตามข้อ กาหนด
ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้ คทช.จังหวัด ใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือก
ราษฎรเข้ า ไประโยชน์ ซึ่ ง จะได้ น าเสนอคณะอนุ ก รรมการจั ด ที่ ดิ น พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอ คทช. ต่อไป และเสนอแนวทางการดาเนินงานตาม
นโยบายของ คทช. นั้น ควรให้มีการรองรับการปฏิบัติง านในทุกระดับชั้น โดยให้
คทช. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินการ โดยให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
นาเสนอ คทช. ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้ง นี้ ให้กาหนดรายละเอียดเพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีด้วย
2. กรมที่ดินได้รับการประสานงานจากฝุายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม)
คาดว่า จะกาหนดให้ มี การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ (คทช.)
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น.
3. เรื่องพื้นที่ หลังจากที่ได้มีการส่งมอบพื้นที่ใน 4 จังหวัดแรกไปแล้ว เมื่อวันที่
7 เมษายน 2558 คือ 1) จ.เชียงใหม่ 2) จ.มุกดาหาร 3) จ.นครพนม และ 4) จ.ชุมพร
ทั้งนี้ จะมีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มอีก 12 จังหวัด แบ่งเป็น
พื้นที่ป่าไม้ 8 จังหวัด ได้แก่ 1) จ.กาญจนบุรี 2) จ.ราชบุรี 3) จ.ลาปาง
4) จ.อุตรดิต 5) จ.เชียงราย 6) จ.พะเยา 7) จ.ยโสธร และ 8) จ.อุบลราชธานี
พื้นที่ ส.ป.ก. 4 จังหวัด ได้แก่ 1) จ.อุทัยธานี 2) จ.ชุมพร 3) จ.กาฬสินธุ์
และ 4) จ.นครราชสีมา
โดยในเบื้องต้นกรมที่ดินได้ตรวจสอบแล้วทั้ง 12 จัง หวัด ปรากฏว่า มีข้อมูลรูป
แผนที่ไม่ครบถ้วน รายชื่อผู้บุกรุกไม่ครบถ้วน และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
กรมที่ดินได้ทาหนังสือแจ้งให้ฝุายเลขาทราบแล้ว
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ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรมที่ดินจัดทาข้อมูลการจัดที่ดินในจังหวัดนาร่อง 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ชุมพร
นครพนม และมุกดาหาร) พื้นที่ทั้งหมด 58,000 ไร่ ให้แล้วเสร็จ เช่น งบประมาณ
หลักเกณฑ์ในการใช้ที่ดิน ค่าธรรมเนียม คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน เป็นต้น
เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ง ชาติ (คทช.) พิจารณาแล้ว
จะได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

ความคืบหน้า
กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
การดาเนินงานหมู่บ้าน ความคืบหน้าการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชนได้
เศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการในปี พ.ศ.2552 – 2557 แล้ว จานวน 5,427 หมู่บ้าน โดยแบ่งระดับ
การพัฒนาหมู่บ้านออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) พออยู่พอกิน 3,493 หมู่บ้าน
2) อยู่ดีกินดี 1,238 หมู่บ้าน
3) มั่งมีศรีสุข 696 หมู่บ้าน
ในปี พ.ศ.2558 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณจานวนทั้งสิ้น 169
ล้า นบาท โดยท าเพิ่ มเป็ น งบ Function จ านวน 878 หมู่บ้ า น (อ าเภอละ 1
หมู่บ้าน) เพื่อจัดทาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และได้ปรับระดับการพัฒนา
ของหมู่บ้านที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ดาเนินการอยู่แล้ว 4,394 หมู่บ้าน โดยมี
งบประมาณสนับสนุนให้หมู่บ้านละ 20,000 บาท หลังจากได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในไตรมาสที่ 2 สานัก งาน ก.พ.ร. ได้ วัด ผลการด าเนิน งานโดยประเมิ นผลดั ช นี
ความสุขมวลรวมของประชากรในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 2 ครั้ง
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ส ร้ า งแกนน าหมู่ บ้ า น เพื่ อสร้ า งคนให้ ไ ปพั ฒ นา
ฝึกครอบครัวพัฒนาตัวอย่างเป็นครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน เพื่อไปขยายผลต่อ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนไป
ดาเนินการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในไตรมาสที่ 2 และ 3 อีกจานวน
1,000 หมู่ บ้าน งบประมาณ 98 ล้า นบาท ผลการด าเนิน งาน ดาเนินการแล้ ว
ประมาณร้อยละ 53
สรุปแล้วในปี พ.ศ. 2558 กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ 7,200 หมู่บ้านจาก
เปู า หมายที่ รั ฐ บาลตั้ ง ไว้ ร้ อ ยละ 25 ของ 19,000 หมู่ บ้ า น และในขณะนี้
สานักงาน กปร. ในฐานะฝุายเลขานุการยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในภาคการเกษตรและชนบท
อยู่ระหว่างการสารวจความซ้าซ้อนข้อมูลหมู่บ้าน ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละหน่วยงานมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
กาหนดเกณฑ์ที่เป็นกลางที่ทุกหน่วยงานจะใช้ร่วมกัน โดยในขณะนี้ให้ยึดหลักเกณฑ์
4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ที่กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการอยู่ ดังนี้
1) ด้านจิตใจและสังคม
2) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้
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ทั้งนี้ สานักงาน กปร. ได้มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนจัดประชุมชี้แจงท า
ความเข้าใจคณะทางานจังหวัดและอาเภอทั้ง 4 ภูมิภาค รวมทั้งให้เป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนชุมชน
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการ
- จั ด ท าแผนชุ ม ชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบู ร ณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท
โดยยึ ดความต้ องของประชาชนเป็น หลัก และพิจารณาสนับ สนุน ปัจจั ยการผลิ ต
- ให้ บู รณาการงบประมาณร่ วมกั บงบประมาณจั งหวั ด/กลุ่ มจั งหวั ด และ
งบประมาณของท้องถิ่น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน

การให้ ค วามช่ว ยเหลื อ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน
ประเทศเนปาล
และบรรเทาสาธารณภัย
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดาเนินการ
1. รวบรวมสิ่งของบริจาคเพื่อส่ง ไปประเทศเนปาลเบื้องต้นได้แก่ ผ้าห่ม
20,000 ผื น อาหารจากซี พี 10,000 ชุ ด แผ่ น ยางปู ร องนอนจากจั ง หวั ด
สมุทรสาคร และเงินบริจาคจากทุกจังหวัด โดยจะได้ประสานการขนส่งกับกองบิน
บน.6 ดอนเมืองต่อไป
2. เตรียมหน่ วยปฏิบั ติในการกู้ภั ย ประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่ ที่ไ ด้ รับ การ
รับรองการฝึกจากต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยทหาร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดิ นไหวที่ประเทศ
เนปาล โดยได้ดาเนินการดังนี้
- ส่วนกลาง เปิดบัญชีรับบริจาคเงิน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเฟื่องนคร
159-0-08088-2
- ส่วนภูมิภาค เปิดรับบริจาคเงินและสิ่ง ของ ผ่านศูนย์ดารงธรรมจัง หวัด
พร้อมทั้งชี้แจงลักษณะสิ่งของที่สามารถบริจาคได้ เพื่อความสะดวกในการขนส่ง
- มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 28 เมษายน 2558 มอบหมายกองทั พ ไทย
กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย (กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงสาธารณสุข ในการรวบรวมสิ่งของจาเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
- เตรียมจัดส่งเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์บุคคลร่วมกับตารวจ กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อประเทศเนปาลมีความพร้อม
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ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประเทศ
เนปาล โดยชี้แจงรายละเอียดการบริจาคเงิน/สิ่งของ เช่น ช่องทางการบริจาคเงิ น
ชนิด/แบบของสิ่งของที่ต้องการรับบริจาค เป็นต้น พร้อมทั้งวางระบบการขนย้าย/
ขนส่งสิ่งของบริจาคให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว
2. ให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยศึกษาระบบการกู้ภัย/ระบบช่วยเหลือ
จากกรณีแผ่ นดินไหวที่ ประเทศเนปาล เพื่ อเตรียมพร้อมรองรั บสาธารณภั ยที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด
ปภ.

สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 1๑.00 น.

