สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจําวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕8 เวลา ๑๔.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
******************
ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดทิ ศั น์ทางไกล (Video Conference System)
ข้อสั่งการของ
๑. แนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกหน่วยงาน/
รัฐมนตรีว่าการ
ทุกจังหวัด
- ให้ปฏิบัติราชการตามบทบาทหน้าที่/ภารกิจที่กฎหมายกําหนด
กระทรวงมหาดไทย
- ไม่ละเว้น ไม่ปล่อยปละละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งกํากับดูแล
และสอดส่องเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ/ผู้ใต้บังคับบัญชา หากพบว่ามีการ
กระทําผิดให้ดําเนินตามมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด
- ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ให้บริการด้วยใจ เพื่อสอดคล้องกับความ
คาดหวังของสังคมที่มีต่อกระทรวงมหาดไทย
ทุกหน่วยงาน/
๒. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกันปกป้องและไม่ให้มี ทุกจังหวัด
การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์
- น้อมนําแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้ทรงพระราชทาน
มาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
ตามพระราชดําริ เป็นต้น
๓. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกหน่วยงาน/
นายอําเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําหน้าที่ ทุกจังหวัด
เป็นแกนหลักของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหมู่บ้าน/ชุมชน ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและลดความขัดแย้งของประชาชน
ในพื้นที่ รวมถึงต้องไม่เป็นผู้ก่อหรือมีส่วนในการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ดําเนินการป้องกันและแก้ไข ทุกหน่วยงาน/
ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มความสามารถ โดยลดสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งใน ทุกจังหวัด
ด้านอุปสงค์ (Demand Side) คือ การลดจํานวนผู้เสพยาเสพติด/การบําบัดผู้เสพ
และในด้านอุปทาน (Supply Side) โดยการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด
ทั้ ง นี้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นายอํ า เภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ผู้ปฏิบัติงาน ต้องใช้มาตรการด้านการข่าวติดตามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
จริงจัง ไม่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีการละเลยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด จะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด
ทด./
๕. การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ดินและพื้นที่ป่า)
- ดู แ ลรั ก ษาทรั พยากรธรรมชาติ แ ละป้อ งกั น การบุ ก รุก พื้ น ที่ ป่า หรื อ ที่ ทุกจังหวัด
สาธารณะ โดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง และไม่ เข้ า ไปมี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การกระทําความผิด
- กํากับดูแลการออกเอกสารสิทธิที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
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๖. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ปค./
6.1 กรณีจัดอันดับ TIP Report ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการค้า มนุษ ย์ และต้ อ งไม่มี ส่ว นเกี่ย วข้ อ งหรือ เรี ย กรั บ ทุกจังหวัด
ผลประโยชน์จากกระบวนการค้ามนุษย์ โดยดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหา ดังนี้
- ด้านแรงงาน สํารวจ/ตรวจสอบให้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
- ค้าประเวณี ใช้มาตรการด้านการข่าวในการปราบปราม
- ขอทาน เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน
- ผู้อพยพ ให้ปฏิบัติตามหน้าที่/มาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้นําไปสู่
การค้ามนุษย์
ปค./
6.2 ด้าน IUU กรณีประเทศไทยกระทําผิดกฎหมายด้านประมง
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเล มีการบังคับใช้กฎหมาย 22 จังหวัด
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะ ชายทะเล
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย เช่ น การจดทะเบียนเรือตามกฎหมาย ติดตั้งอุปกรณ์ แสดงตํ าแหน่ง
เรือประมง การใช้อุปกรณ์การประมงถูกต้อง รายงานการได้มาหรือสถานที่ที่ทํา
ประมง เป็นต้น
- สนับสนุ นการดําเนินงานของศูนย์ บัญชาการแก้ ไขปัญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ซึ่งมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์ เช่น
สนับสนุนการจัดตั้งและขับเคลื่อนการดํ าเนินงานของศูนย์ควบคุ มการแจ้งเรื อ
เข้า - ออก (Port In - Port Out Controlling Center) และศูนย์ให้บริการและ
อํานวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service)
ประจําในแต่ละจังหวัดชายทะเล เป็นต้น
6.3 ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทําความเข้าใจ ให้ทราบถึงสถานการณ์การ ทุกหน่วยงาน/
ค้ า มนุ ษ ย์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ประเทศไทยหากปั ญ หา ทุกจังหวัด
ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่
ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

ขอกําชับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/พนักงาน ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติราชการตามแนวทาง ดังนี้
1. ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ท้องที่ และ
ท้องถิ่น ทําหน้าที่ในการดูแล/แก้ไขปัญหาของประชาชนทั่วประเทศ
๒. ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการกระทําผิดกฎหมาย
๓. ปฏิบัติราชการตามหน้าที่/ภารกิจที่กฎหมายกําหนด ไม่ละเลยและ
ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
๔. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบทุกระดับชั้น
รวมทั้งดําเนินการลงโทษผู้กระทําความผิดตามอย่างเด็ดขาด
5. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่
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ข้อราชการของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ขอเน้นย้ําการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให้แก่ประชาชน
ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด ต้องรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
และรายงานสถานการณ์ อุปสรรค แนวทางแก้ไขให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
2. การบริหารทั้งด้ านบุคคล พื้นที่ และงาน มุ่งมั่นการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. บูรณาการการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการให้เหมาะสมกับพื้นที่
4. ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
5. สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ หากพบว่า
มีการกระทําความผิดต้องดําเนินการตามมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้ง
รายงานต้นสังกัดโดยเร็ว
6. ประมวลผลการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

กรมการปกครอง
(นายกฤษฎา บุญราช
อธิบดีกรมการปกครอง)

๑. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ กําชับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
๑.๑ การลด Demand
- ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่จด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
- เร่ ง ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นต่ อ อายุ แ รงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ เ คยจด
ทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว พร้ อ มทั้ ง สํ า รวจแรงงานต่ า งด้ า วที่ ยั ง ไม่ เ คยลงทะเบี ย นไว้ ซึ่ ง
ต้องการจะจดทะเบียนเพิ่ม
- บูรณาการกับตํารวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปลุกจิตสํานึกของประชาชนในพื้นที่ต่อต้านการค้ามนุษย์
- ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานแก้ไขการค้ามนุษย์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
- ติดตามและประเมินผลในพื้นที่
๑.๒ การลด Supply
- สกัดกั้นในพื้นที่ทั้งบนฝั่งและในทะเล
- ปราบปรามอย่างเข้มงวด เช่น การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ใช้มาตรการ
ทางภาษี เป็นต้น
- ใช้มาตรการด้านการข่าวในการจับกุม/เข้าถึงเครือข่ายการค้ามนุษย์
- ดํ า เนิ น การลงโทษอย่ า งเด็ ด ขาดกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ ข้ า ไป
เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการค้ามนุษย์
- ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ โ ดยกํ า หนด
มาตรการในแต่ละพื้นที่
- ติดตามและประเมินผลในพื้นที่

ปค./
ทุกจังหวัด
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๒. การปฏิ บั ติ ร าชการตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาของ ทุกหน่วยงาน/
ประเทศ เช่น ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ไม่ปล่อยปละละเลยปัญหาที่เกิดใน ทุกจังหวัด
พื้นที่ การกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหา การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทํ า
ความผิด เป็นต้น ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการปฏิบัติราชการของผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ปกครอง
ปค./
3. ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร์
ทุกอําเภอ
จากการสํารวจพบว่ามีลักษณะการกระทําความผิดใน 3 ลักษณะ คือ
- นําคนต่างด้าวมาสวมสิทธิคนไทย
- นําคนต่างด้าวใหม่มาสวมสิทธิคนต่างด้าวเดิม
- การขอย้ายทะเบียน การจดทะเบียนสมรสแบบอําพราง เช่น การมาจด
ทะเบียนสมรสฝ่ายเดียว
ให้นายอํ าเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ปกครอง สอดส่องดูแลและ
ตรวจสอบงานทะเบียนที่ผิดสังเกต พร้อมทั้งกําชับเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้ถูกต้อง
กรมส่ งเสริ มการปกครอง ขอกํ า ชั บ ผู้ บ ริห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และพนักงานท้องถิ่น ดําเนินการ
ท้องถิ่น
1. ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ บาล เช่ น ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
(นายวัลลภ พริ้งพงษ์
ปัญหายาเสพติด ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกที่สาธารณะ เป็นต้น โดยยึด
อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
- ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําผิด
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ตั้งใจปฏิบัติงานตามหน้าที่/ภารกิจ และไม่ ละเลย/ไม่ละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
- การให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เพื่อแก้ไข
ปัญหาของประชาชน
- ใช้กลไกการข่าวในท้องถิ่น และรายงานข่าวสารที่มีผลต่อความ
มั่นคง ความสงบเรี ยบร้อย ปั ญหาของประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ
2. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้ว
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

ทุก อปท.

ทุก อปท.

กรมป้องกั น และบรรเทา สถานการณ์แผ่นดินไหว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ เจ้าหน้าที่ท้องที่ ทุกหน่วยงาน/
และท้องถิ่น ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ทุกจังหวัด
สาธารณภัย
(นายฉั ต รชั ย พรหมเลิ ศ ในห้วงเวลานี้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและลดตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ โดยมี
อธิบดีกรมป้องกันและ
ข้อมูลทางวิชาการที่ชี้แจง ดังนี้
บรรเทาสาธารณภัย)
- แผ่ น ดิ น ไหวที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณจั ง หวั ด พั ง งา ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด
แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล และการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ําบริเวณหมู่เกาะ
อันดามัน
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- การเกิดแผ่นดินไหวในทะเล หากมีแรงสั่นสะเทือนขนาดมากกว่า 7
จึงจะมีการเตือนภัยสึนามิ
- จังหวัดที่มีความเสี่ยงแผ่นดินไหวในประเทศไทย มีจํานวน 60 จังหวัด
และไม่มีความเสี่ยง 16 จังหวัด
ทั้งนี้ ให้จังหวัด อําเภอ และท้องถิ่นจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยยึดแนวทางของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ผังเมืองรวมจังหวัด มีผลการดําเนินการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กรมโยธาธิการและผังเมือง
1. ประกาศเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ แล้ว 19 จั งหวัด (สิงห์บุรี สระบุรี
(นายมณฑล สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมโยธาธิการและ เชียงใหม่ นครนายก ยโสธร ปราจีนบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ยะลา น่าน
ผังเมือง)
พิษณุโลก เชียงราย นครปฐม ตราด ลําปาง สุรินทร์ พะเยา นครศรีธรรมราช)
2. รอการประกาศเป็นกฎกระทรวง 19 จังหวัด (หนองบัวลําภู ปทุมธานี
กระบี่ แพร่ เลย ชุมพรประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ระนอง พังงา ชัยภูมิ ตรังอุบลราชธานี
แม่ฮ่องสอน พัทลุง นครสวรรค์ อ่างทอง นราธิวาส อุทัยธานี)
3. ปรับปรุงร่างกฎกระทรวง 35 จังหวัด ซึ่งคาดว่าจะเริ่มปิดประกาศ
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ขอให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดเร่ งรั ดการประชุ มคณะที่ ปรึ กษาผั งเมื องจั งหวั ด
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558

การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (เฉพาะส่วนกลาง)
ความก้ า วหน้ า โครงการ กรุงเทพมหานคร (นายกังวาฬ ดีสุวรรณ ผูอ้ ํานวยการสํานักการระบายน้ํา)
ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต
กรุงเทพมหานครได้รับงบกลางเพื่อดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําประจําปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) จํานวน 4 โครงการ
เสริมเหล็กและประตู
ระบายน้ําคลองลาดพร้าว รวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนและประตูระบายน้ํา คลองลาดพร้าว คลองบางบัว
คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระราม 9 –
รามคําแหงไปทางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต้ จากคณะกรรมการกําหนด
นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ปริมาณงานก่อสร้าง : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม
ประมาณ 45.30 กิโลเมตร
ระยะเวลาก่อสร้าง : 42 เดือน
วงเงินงบประมาณ : 2,426.60 ล้านบาท
งบประมาณดําเนินงาน : งบประมาณปี 2558 (เพิ่มเติม) - 2561 4 ปี
- ปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม : 243,000,000 บาท
- ปีงบประมาณ 2559
: 121,330,000 บาท
- ปีงบประมาณ 2560
: 1,031,135,000 บาท
- ปีงบประมาณ 2561
: 1,031,135,000 บาท

ทุกจังหวัด
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๑. โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําราคากลาง และจัดทํา TOR เพื่อหา
ตัวผู้รับจ้าง
๒. โครงการก่ อสร้ างเขื่ อนคลองสอง-คลองลาดพร้ าวฯ มี วงเงิ นตั้ งแต่ 200
ล้านบาทขึ้นไป อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก่อนดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลจัดให้แก่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
๓. กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการระบายน้ําได้จัดตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนด
ตํ า แหน่ ง แนวร่ อ งน้ํ า 20 - 38 เมตร เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีสํานักการระบายน้ํา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สํานักงานเขต 8 เขต กรมธนารักษ์ สํานักพัฒนาสังคมและกรุงเทพมหานครซึ่งได้
เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558
๔. กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการระบายน้ําได้ประสานงานกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2558และวันที่ 29 เมษายน 2558 เพื่อติดตามความ
คืบหน้าของการดําเนินงานดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
๔.1 การเคหะแห่งชาติได้จัดส่งโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
ตามแนวคลองลาดพร้าว รัศมี 5 กิโลเมตร จํานวน 269 หน่วย เพื่อรองรับ
๔.2 กรุงเทพมหานคร (สํานักการระบายน้ํา, สํานักพัฒนาสังคม , สํานักงานเขต)
กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปักหลักแนว
ก่อสร้างเขื่อน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 และในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558
๔.3 กรุงเทพมหานคร (กองประชาสัมพันธ์) จัดทําแผนประชาสัมพันธ์
- แผนการประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการก่ อ สร้ า งเขื่ อ นคลองสองคลองลาดพร้าว
- แผนการอพยพผู้รุกล้ําแนวคลองสอง-คลองลาดพร้าว
- แผนการก่อสร้างเขื่อนริมคลองสอง-คลองลาดพร้าว
ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทําแผน
๑. แผนการประชาสัมพันธ์ โดย กรุงเทพมหานคร (กองประชาสัมพันธ์)
๒. แผนการอพยพ (จัดหาที่อยู่อาศัย) โดยกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กทม.
(สํานักการระบายน้ํา สํานักพัฒนาสังคม สํานักงานเขต) การเคหะฯ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
๓. แผนการก่อสร้างโดย กรุงเทพมหานคร (สํานักการระบายน้ํา)
สําหรับ timeline ของการดําเนินงาน ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการ
ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับประชาชนควบคู่ไปตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ซึ่งกํ าหนดระยะเวลาก่ อสร้างไว้ภายในเดือนกันยายน 2558 ดั งนั้น การย้าย
บ้านเรือนที่รุกล้ํากําหนดภายในเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อให้การก่อสร้างสามารถ
ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยต้องประสานขอความร่วมมือจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและการเคหะแห่งชาติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรุงเทพมหานครดําเนินงานใน 3 ส่วน คือ
1) การประชาสัมพันธ์โครงการ
2) กําหนดแผนการอพยพคนในพื้นที่โดยจัดหาที่อยู่อาศัย
3) ร่างแผนการก่อสร้างตามโครงการ
ทั้งนี้ แผนดําเนินการต้องมีความชัดเจนและมีความพร้อมในการดําเนินโครงการ
จนแล้วเสร็จ โดยเฉพาะแผนการอพยพและสถานที่ในการรองรับประชาชนที่ต้อง
ย้ายออกจากพื้นที่

กทม.

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การรักษาความสะอาด
สวนสมเด็ จ พระนางเจ้ า มอบหมายกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) รอง ปมท.(ถ)/
กทม.
สิริกิติ์ ฯ สวนวชิรเบญจทัศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร
และสวนจตุจักร
การรถไฟแห่งประเทศไทย สวนจตุจักร ฯลฯ เพื่อหารือร่วมกันในการจัดระเบียบ
การรักษาความสะอาด และการใช้ประโยชน์ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
สวนวชิรเบญจทัศและสวนจตุจักร
การจอดรถรอบ
กรุงเทพมหานคร (พลตํารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
1. ปัญหาที่เกิดจากการจอดรถรอบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- ปัญหาการจราจรติดขัด
- ปัญหามลพิษ
- ปัญหาการสั่นสะเทือนซึ่งส่งผลกระทบต่อพระบรมมหาราชวัง วัด และ
โบราณสถานในบริเวณใกล้เคียง
2. แนวทางการแก้ไขปัญหา
2.1 จัดหาสถานที่จอดรถรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งจุดที่มีความเหมาะสมใน
ขณะนี้ คือ สถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ (ปิ่นเกล้า) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
บริ ษั ท ขนส่ ง จํ า กั ด กรุ ง เทพมหานครพร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นาและประสานกั บ
ผู้ประกอบการให้นํารถมาจอดในบริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ (ปิ่นเกล้า) เพื่อ
เป็นจุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และขณะนี้กรุงเทพมหานครได้พัฒนาท่าเรือเพื่อเป็น
ทางเลื อ กให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ป ระสงค์ จ ะเดิ น ทางไปชมพระบรมมหาราชวั ง
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทําบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับบริษัท ขนส่ง จํากัด เพื่อขอใช้พื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ (ปิ่นเกล้า) จอด
รถโดยสารรับส่งนักท่องเที่ยว แต่ขณะนี้ยังไม่มีการลงนามใน MOU ดังกล่าว
ซึ่งหากมีการลงนามแล้วกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ที่จอดรถ
ห้องน้ํา เป็นต้น
2.2 ให้เจ้าหน้าทีต่ ํารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และผลักดันให้
รถไปจอดบริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ (ปิ่นเกล้า)
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บริษัท ขนส่ง จํากัด (นายมาโนช สายชูโต)
บริษัท ขนส่ง จํากัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๕๘ เพื่อพิจารณากรณีกรุงเทพมหานครแจ้งความประสงค์ขอใช้พื้นที่สถานี
ขนส่งกรุงเทพสายใต้ (ปิ่นเกล้า) เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารของนักท่องเที่ยวไปชม
พระบรมมหาราชวัง โดยที่ประชุมมีมติให้กรุงเทพมหานครใช้พื้นที่บริเวณอาคาร ๑
ในพื้ น ที่ ส ถานี ข นส่ ง กรุ ง เทพสายใต้ (ปิ่ น เกล้ า ) เป็ น ที่ จ อดรถโดยสารเพื่ อ นํ า
นักท่องเที่ยวไปชมพระบรมมหาราชวังได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจอดรถ
ตามมาตรฐานที่กําหนด และมีช่องทางให้รถจอดประมาณ ๘๔ ช่อง ซึ่งบริษัท
ขนส่ง จํากัด จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียม และบริหารจัดการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จํากัด ได้รับมอบหมายภารกิจจากนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ร่วมกับ พล.ม.๒ จัดระเบียบรถยนต์ตู้
โดยสานสาธารณะ โดยจะย้ า ยรถยนต์ ตู้ ที่ จ อดบริ เ วณอนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ
โรงพยาบาลราชวิธี หรือบริเวณพื้นที่ต่างๆที่ยังมีการจอดรถกีดขวางการจราจรให้
ไปจอดบริเวณ สถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ (ปิ่นเกล้า)
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ดังนี้
- การจอดรถบริ เ วณพระบรมมหาราชวั ง ทํ า ให้ ส ถานที่ สํ า คั ญ ของ
ประเทศชาติ เกิ ด ความเสี ย หาย จึ งให้ นํ า รถมาจอดในบริ เ วณพื้น ที่ ส ถานี ข นส่ ง
กรุงเทพสายใต้ (ปิ่นเกล้า)
- ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจอดรถให้กับ
บริษัท ขนส่ง จํากัด ตามระเบียบที่กําหนด
- บังคับใช้กฎหมายด้านจราจรให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนํารถไปจอด
สถานีขนส่งกรุงเทพ สายใต้ (ปิ่นเกล้า)
- อํานวยการให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถนํารถไปจอดสถานีขนส่ง
กรุงเทพ สายใต้ (ปิ่นเกล้า) และกลับมารับนักท่องเที่ยวได้โดยสะดวก
เส้นทางจักรยาน
(Bike Lane)

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรุงเทพมหานครร่วมกับตํารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. ให้กรุงเทพมหานครศึกษาและพิจารณาเส้นทางที่มีความเหมาะสมในการ
ดําเนินการ Bike Lane เพิ่มเติมโดยสามารถจัดทําแบริเออร์กั้นแบ่งเส้นทาง
รถจักรยานได้อย่างชัดเจน และไม่กระทบต่อการจราจร
3. สร้างกระแสรณรงค์ให้เกิดการมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน

กทม.

กทม.
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การดําเนินงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)
กรมการปกครองได้ ดํ า เนิ น การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
๑. จัดตั้งกลุ่มงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขึ้นภายในกรมการปกครอง
๒. แก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับนักเรียนที่ไม่มีสถานะบุคคล โดยได้ดําเนิน
โครงการกําหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ ประจําปี 2558 นําร่องที่
จั ง หวั ดตาก ซึ่ง มีนั ก เรี ย นที่ มี ปัญ หาสั ญ ชาติ จํ านวน 13,575 คน พบว่ า เป็ น
นักเรียนที่มีคุณสมบัติจะได้รับสัญชาติไทย 1,154 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง
ดําเนินการแยกประเภท และพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิที่อยู่อาศัยหรือใบต่างด้าว
สําหรับนักเรียนที่เหลือทั่วประเทศได้มีการนํารายชื่อเข้าระบบฐานข้อมูล พบว่า
เป็นนักเรี ย นที่ขึ้นทะเบี ยนไม่ มี สั ญ ชาติ จํา นวน 77,982 คน โดยอยู่ระหว่ า ง
ตรวจสอบหลักฐาน และให้อําเภอดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
๓. ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์และ
ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส โดยได้ดําเนินการ ดังนี้
- สํารวจและจัดทําระบบข้อมูลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และ
ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จํานวน 705 ราย และเป็น
ไข้ยากจนที่ขึ้นทะเบียน จํานวน 1,394 ราย กระจายอยู่ใน ๔๑ จังหวัด
- แนะนําให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรขึ้นในระดับตําบล
หรื อหมู่ บ้าน เพื่ อดู แ ลช่ว ยเหลือผู้ป่วยดั งกล่าว โดยขอให้ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณ โดยให้มีคณะกรรมการระดับอําเภอ ซึ่งมี
นายอําเภอเป็นประธาน
- เชื่อมโยงรายชื่อผู้ป่วยดังกล่าวไปยังสภากาชาดไทย เพื่อสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ติดตามผู้ป่วยในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินลงพื้นที่
๔. ขั บ เคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา ริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ ๓๗๐ หมู่บ้าน ใน
๒๐ จังหวัด โดยกรมการปกครองได้มอบหมายให้นายอําเภอเป็นเจ้าภาพดูแลการ
ดําเนินงาน และได้สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 16.850 ล้านบาท เพื่อดําเนิน
โครงการใน ๓ ลักษณะ ได้แก่
- การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
- การส่งเสริมอาชีพของราษฎร
- การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรมการปกครองดําเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบและเป็นไปตาม
ระเบียบ/กฎหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปค.
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2. อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานให้เป็นไปตามพระราชประสงค์
3. ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอย่างเต็มที่
การดําเนินงานหนึ่งตําบล กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
1. การดําเนินงาน OTOP ภูมิภาค กรมการพัฒนาชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ 50 ล้านบาท และใช้งบประมาณจํานวน ๓๙,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ในการดําเนินงาน OTOP ภูมิภาค 5 จังหวัด (จังหวัดพัทลุง ระยอง กําแพงเพชร
อุดรธานี และภูเก็ต)
1.1 วัตถุประสงค์
- เผยแพร่ภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้า
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสินค้า
- สร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้า
1.2 ผลการดําเนินงาน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจาก 76 จังหวัด ร้านค้า
350 บูธ มีผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น ๒๘๔,๗๕๒ คน และยอดจําหน่ายรวมทั้งสิ้น
๒๖๗,๓๓๗,๒๒๗ บาท
1.3 การดําเนินการในระยะต่อไป กรมการพัฒนาชุมชนได้พิจารณาใช้
งบประมาณที่เหลือจากการจัดใน 5 จังหวัดแรก เพื่อจัด OTOP ภูมิภาค เพิ่มเติม
ในพื้นที่ ๕ จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี ศรีสะเกษ
และบุรีรัมย์ โดยได้ประสานจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน E-Auction
2. การจัดงาน OTOP Midyear 2015 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการ
จัดงาน OTOP Midyear 2015 เพื่อจัดแสดงและกระจายสินค้า OTOP
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงการพัฒนา
ของสินค้า OTOP
การดําเนินงาน
- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ผู้ผลิตสินค้า OTOP ทั่วประเทศ และ
ผู้ประกอบการจากหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยว (OVC) : OTOP Village Champion
70 หมู่บ้าน มีจํานวนร้านค้าทั้งหมด 1,300 บูธ
- ระยะเวลาจัดงานระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2558
- สถานที่จัดงาน ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 500,000 คน ประมาณการยอด
จําหน่าย 500 – 700 ล้านบาท
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยให้เน้นการ
พัฒนาด้านคุณภาพ ความสะอาด การบรรจุหีบห่อโดยคํานึงถึงความสวยงามและ
รักษาคุณภาพของสินค้า

พช.
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ประเด็น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียด
2. ให้ความรู้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เรื่อง การนําเสนอ “Content” ของ
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึง “เนื้อหาที่มีประโยชน์” เพื่อทําให้ผู้บริโภคประทับใจ
และจดจํา Brand สินค้าได้

สํานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 16.00 น.

