สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจาวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
******************
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การจัดกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิ ม พระชนมพรรษา
83 พรรษา 12 สิงหาคม
2558 “ปั่ น เ พื่ อ แ ม่
หรือ BIKE FOR MOM”

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์)
สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ ฎราชกุม าร ทรงมี ปณิ ธานในการจั ด
กิ จ กรรมจั ก รยานถวายพระเกี ย รติ ร่ ว มกั บ พสกนิ ก รชาวไทยทั้ ง แผ่ น ดิ น เนื่ อ ง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิ ง หาคม 2558
ในเบื้องต้นมีรายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดการจัดงาน วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
2. การประชาสัมพันธ์โครงการ
- การเปิดตัวกิจกรรม (Kick off) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
- ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ส่วนกลางจะส่ง
พระบรมฉายาลักษณ์ ข้อความ Cutout ป้ายประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ
ให้จังหวัดใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โดย
ไม่ให้มีการปรับเปลี่ยน/แก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น
- การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ประสานจังหวัด
- สามารถสอบถามและค้ น หารายละเอี ยดได้ ที่ ส ายด่ วน 1122 และ
www.bikeformom2015.com

3. การลงทะเบียน เริ่ มเปิ ดให้ลงทะเบี ยนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยใช้
เลข 13 หลั กของบั ตรประจ าตั วประชาชน ซึ่ ง สามารถลงทะเบี ยนผ่ านช่ องทาง
ดังต่อไปนี้
- Website ในส่ ว นกลางที่ www.bikeformom2015.com และใน
ส่วนภูมิภาคที่ www.bikeformom2015.moi.go.th
- ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
- จุดลงทะเบียนที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์ได้รับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน 1 ชุด (ทั่วประเทศ
รวม 90,000 ชุด มอบให้จังหวัดละ 1,000 ชุด)
4. การแจกจ่ายเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์ได้รับเสื้อและ
เข็มกลัดพระราชทาน ตามวัน และสถานที่ ดังนี้
- ส่วนกลาง ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกี ฬากองทั พบก
ถนนวิภาวดีรังสิต
- ส่วนภูมิภาค ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่ศาลากลางจังหวัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษณ์ ธนาวณิ ช ผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้แก่
1. จัดทาระบบการลงทะเบียนและ Website การประชาสัมพันธ์ในระดับ
ภูมิภาค ซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและเลือกลงทะเบียนของแต่ละ
จังหวัดได้ ซึ่งได้ วางระบบป้องกันการลงทะเบียนซ้าซ้อนและการลงทะเบียนไม่
ถูกต้องจากเลข 13 หลักของบัตรประจาตัวประชาชน
ทั้ ง นี้ ได้ มี การประสานกรมการปกครองในการใช้ ฐานข้ อมู ลทางการ
ทะเบียนและเครื่องสแกนบัตร Smart Card ไว้แล้ว
2. เชื่อมโยงระบบการลงทะเบียนของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งระบบ
สามารถประมวลผลรายชื่อผู้ลงทะเบียนในภาพรวมและแยกแต่ละจังหวัดได้
3. ประสานกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ให้ มีก าร
บริการเครือข่าย/ช่องทางให้เพียงพอเพื่อรองรับการลงทะเบียน
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้จังหวัดพิจารณาความเหมาะสมของระยะทางการปั่น จักรยานของจังหวัด
ให้อยู่ระหว่ าง 25-40 กิโลเมตร และพิ จารณาเส้นทางเหมาะสมกับทุ กเพศทุ กวั ย
รวมถึงพิจารณาระยะเวลาของกิจกรรมปั่นจักรยานของจังหวัดให้มีความเหมาะสม
เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติทั้งในพิธีเปิด-ปิด เช่น กาหนดปล่อยตัว
จากจุ ดเริ่ มต้ นช้ ากว่ าส่ วนกลางประมาณ 20-30 นาที และให้ พร้ อมเพรี ยงกั น
ณ จุดสิ้นสุดก่อนพิธีปดิ ที่ส่วนกลางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เป็นต้น
2. ให้กระทรวงมหาดไทยพิ จารณาแนวทางในการคัดเลือกผู้ ลงทะเบี ยนที่ มีสิทธิ์
ได้รับเสื้อและเข็มพระราชทาน โดยกระจายแก่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม/ทุกหมู่เหล่า
การเตรี ยมความพร้ อ ม กรุงเทพมหานคร (นายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อานวยการสานักการระบายน้า)
รองรับสถานการณ์น้าท่วม 1. สถานการณ์น้าท่วมกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
- ปี 2556 สานักการระบายน้า ได้กาหนดจุดเสี่ยงน้าท่วมมีจานวน 37 จุด
- ปี 2557 จุดเสี่ยงน้าท่วมลดลงเหลือจานวน 24 จุด สามารถดาเนินการ
แก้ไขแล้ว 2 จุด (ถนนสามเสน ช่วงหน้าโรงเรียนโยธินบูรณะ และถนนพหลโยธิน
58 ช่วงปากซอยพหลโยธิน 58 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
- ปี 2558 มีจุดเสี่ยงน้าท่วมเหลือ 22 จุด
2. ปัญหาอุปสรรคต่อการระบายน้า ส่วนใหญ่เกิดจาก ขยะ สิ่งของ เศษวัสดุ
คราบไขมัน ฯลฯ ซึ่งอุดตันในท่อระบายน้า ทาให้กีดขวางการระบายน้าและเป็น
อุปสรรคต่อการทางานของเครื่องสูบน้าตามสถานีสูบน้า เป็นเหตุให้การระบายน้า
ไม่มีประสิทธิภาพ

ผช.ปมท./
กก.สป./
จังหวัด
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3. การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมปี 2558
3.๑ ขุดลอกและเปิดทางน้าไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าใน
คลองจานวน 1,682 สาย ระยะทาง 2,600 กิโลเมตร แบ่งเป็น
- การจ้างเหมาดาเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 35
- กรุงเทพมหานครดาเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 71
3.2 ท าความสะอาดท่ อ ระบายน้ า ระยะทางรวม 6,400 กิ โ ลเมตร
ดาเนินการแล้วเสร็จ 3,600 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 64
3.3 เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้าตามสถานีสูบน้า ประตูระบายน้า บ่อสูบน้า
จานวน 660 แห่ ง ให้ มีประสิท ธิภาพ ซึ่ ง ปัจจุ บัน สามารถระบายน้าได้ 1,717
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3.4 เตรียมหน่วยบริการเร่งด่วน หรือ หน่วย BEST ให้บริการ 24 ชั่วโมง
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้าท่วมให้กรุงเทพมหานครดาเนินการ ดังนี้
1. การระบายน้า
- เตรียมความพร้อมระบบการระบายน้า เช่น ท่อระบายน้า อุโมงค์ระบาย
น้า เป็นต้น ให้มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด
- ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมวัสดุและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ง าน
โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงน้าท่วม
- พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น เรื่องน้าทะเลหนุน เป็นต้น
- ประสานการไฟฟ้านครหลวงสนับสนุ นกรณีไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไฟฟ้าดับ
ซึ่งส่งผลต่ออุปกรณ์ในการระบายน้า
2. ปัญหาขยะ
- ดูแล/บริหารจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของเอกชน โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่มีขยะมากกว่าปกติและเสี่ยงน้าท่วม เช่น ตลาดสด ชุมชน เป็นต้น ไม่ให้มี
การสะสมของขยะเป็นระยะเวลานาน
- ดาเนินการจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
- ให้สานักระบายน้า กรุงเทพมหานคร บูรณาการกับสานักงานเขต และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ ทางานอย่างสัมพันธ์กันและให้ความร่วมมือ
ระหว่างกันในการแก้ไขปัญหาขยะ
3. การแก้ปัญหาจราจร
- คาดการณ์สถานการณ์ฝนตก/ปริมาณน้าฝน/ผลกระทบเพื่อวางแผน
รองรับสถานการณ์ โดยบูรณาการศูนย์ควบคุมและการสั่งการจราจร (บก 02) ตารวจ
จราจร ทหาร และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ประสานงานกับ ศูนย์ควบคุมและการสั่งการจราจร (บก 02) เพื่อรับทราบ
เส้นทางการจราจรเกิดเหตุการณ์วิกฤต พร้อมทั้งประสานตารวจและทหาร ประจา
จุดในพื้นที่วิกฤตดูแลไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด

กทม./ปภ./
กฟน.
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- กรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้ตารวจจราจรเจรจาตกลงและนารถคู่กรณีออกจาก
จุดเกิดเหตุโดยเร็ว และกรณีรถเสียให้จัดชุดอาชีวศึกษาช่วยเหลือ
4. การประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจกับประชาชน ในประเด็น ดังนี้
- การคาดการณ์สถานการณ์ฝนตกที่ส่งผลกระทบต่อการจราจร โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ
- ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์จราจร เช่น เส้นทางจราจรที่เกิดน้าท่วม
เส้นทางสายรอง เส้นทางที่ปิดการจราจร เส้นทางเลี่ยง เป็นต้น
- สาเหตุของการเกิดน้าท่วม เช่น ขยะอุดตันทางระบายน้า เป็นต้น
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวงจัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับแจ้งเหตุกรณีไฟฟ้าขัดข้องในขณะเกิด กฟน.
สถานการณ์วิกฤติ
ผลความคืบหน้าการจัด กรุงเทพมหานคร (พลตารวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
ระเบียบการจราจรบริเวณ กรุงเทพมหานคร)
รอบเกาะรัตนโกสินทร์
กรุ งเทพมหานครได้ จัดประชุมหารื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องประกอบด้ วย ส านั ก
พระราชวัง สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ประกอบการรถโดยสาร
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส.) กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล กองพลทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ และศูนย์แก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบบูรณาการ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ใช้พื้นที่ของสถานีขนส่ง กรุง เทพ (ปิ่นเกล้า) เป็นสถานที่จอดรถโดย
บริษัท ขนส่ง จากัด อนุญาตให้ใช้อาคาร ๑ ในการจอดรถนักท่องเที่ยว
๒. ให้บริษัท ขนส่ง จากัด พิจารณาการลงนาม MOU กับกรุงเทพมหานคร
ในการปรับปรุงสถานีขนส่งกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) ด้านโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น
๓. ให้กรุงเทพมหานครจัดทาเครื่องหมายจราจร ให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่
การติดตั้งกล้อง CCTV และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จาเป็น
๔. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตารวจ และทหาร ฝ่ายละ ๓ นาย ในการอานวย
สะดวกภายในพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า)
5. กาหนดจุดรับ-ส่ง บริเวณหน้ากรมศิลปากร ถนนพระสุเมรุ
6. สามารถนารถโดยสารท่องเที่ยวเข้าจอดสถานีขนส่งกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า)
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕8 เป็นต้นไป
การแก้ไขปัญหาแล้ง
ซ้าซาก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย)
1. นายกรัฐมนตรีได้ปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่ประสบภัยแล้งซ้าซากจาก
เดิมใช้สถิติย้อนหลัง 3 ปี เปลี่ยนแปลงเป็นย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2558
2. การแก้ไขปัญหาแล้งซ้าซาก ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว
จานวน 17 จังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะนา
ข้อมูลแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป
3. กรณี ก รมชลประธานประกาศให้ เ กษตรกรชะลอการท านาปี เนื่ อ งจาก
ปริมาณน้าจากแหล่งน้าต้นทุนลดลงต่ากว่าปกติ โดยจะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จั ด การน้ าทางด้ า นการเกษตร ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของน้ าเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการน้าเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทาบ่อบาดาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณการจัดทาระบบประปาหมู่บ้าน 4,012 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วว่ามีแหล่งน้าและมีระบบไฟฟ้าเข้าถึง
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าตรงกับ
โครงการพื้นที่ยุทธศาสตร์น้า จานวน 356 โครงการ และเป็นโครงการที่อยู่ใน
พื้นที่แล้งซ้าซาก จานวน 546 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 และในปีต่อไปจะ
บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทาคาของบประมาณต่อไป
การประปาส่วนภูมิภาค (นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค)
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ไ ด้รับ การสนับสนุนงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.
2557 - 2558 จานวนทั้งสิ้น 2,225 ล้านบาท เช่น งานก่อสร้างระบบประปา
(ภัยแล้งเร่งด่วน) การก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้า งบประมาณที่ คณะกรรมการ
บริหารจัดการน้าจัดสรรให้ เป็นต้น
การประปาส่วนภูมิภาค (นายจาเนียร เมืองจันทร์ ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรน้า)
สถานการณ์ภัยแล้ง ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จานวนทั้งสิ้น 14 สาขา
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทาแผนระยะ
สั้น และแผนระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั้ง 14 สาขา
เรี ยบร้ อยแล้ ว เช่น การจ่ ายน้ าเป็ นเวลา การรั บน้ าจากแหล่ ง น้าประปาใกล้ เคี ยง
การเจาะบ่อบาดาล และการนารถบรรทุกน้าขนน้าแจกจ่าย เป็นต้น
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรมป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยพิ จารณาดาเนินงานโดยไม่ใ ห้เกิ ด
ความซ้ าซ้ อ นกั บ แผนงาน/โครงการและพื้น ที่ ด าเนิน งานของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
หากหน่วยงานอื่นได้ดาเนินการไปแล้ว ให้ดาเนินการในลักษณะเสริม/เพิ่มเติม
2. ให้ ก รมส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่ น และการประปาส่ วนภู มิ ภาค ดู แ ล/
พัฒนา/ต่อยอด แหล่งน้าที่หน่วยงานอื่นได้ดาเนินการไปแล้วเพื่อ พัฒนามาเป็น
ระบบประปาเพื่อลดพื้นที่แล้งซ้าซากต่อไป

ปภ.
สถ./กปภ.
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กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดจัดทาโครงการ OTOP ภูมิภาค (เพิ่ มเติม) ไตรมาสที่
3-4 จานวน 5 จังหวัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่
1. จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 6 – 12 มิถุนายน 2558
2. จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2558
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558
4. จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2558
5. จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558
ทั้งนี้ ได้นาผู้ค้าขายในตลาดนัดชุมชนเข้าไปจาหน่ายสินค้าในโครงการ OTOP
ภูมิภาค ดังกล่าวด้วย
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้กรมการพัฒนาชุมชนดูแลการพัฒนาสินค้าหนึ่ง ตาบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์
OTOP อย่างต่อเนื่อง
2. ให้กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควบคุมดูแลการ
ผลิตสุราพื้นบ้าน/ชุมชนให้มีมาตรฐาน และให้การจาหน่ายเป็นไปตามกฎหมาย

ความก้าวหน้าของการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต)
ดาเนินงานตาม พ.ร.บ. 1. ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
อานวยความสะดวกใน
ส่วนที่ 1 กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
การพิ จ ารณาอนุ ญ าต ของส่วนกลาง (ทุกกรมในสังกัด) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ของทางราชการ พ.ศ.
ส่วนที่ ๒ กระทรวงมหาดไทยได้จัดคู่มือสาหรับประชาชนที่มอบอานาจให้
2558
ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ได้นาข้อมูลดังกล่าวเข้าในระบบสารสนเทศของ สานักงาน ก.พ.ร.
เรียบร้อยแล้ว
2. ปัญหาอุปสรรค
2.1 ความไม่ ชั ด เจนของระบบสารสนเทศและการประสานงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. และสั่งการตรงในพื้นที่ ทาให้กระทรวงมหาดไทยกากับดูแลยาก
เกิดความสับสน
2.2 สานักงาน ก.พ.ร. ไม่แจ้ง ยืนยัน การขอรับจัดสรรรหัสสาหรับเข้า
ระบบสารสนเทศของภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 ระบบสารสนเทศซับซ้อน ขาดการจัดอบรมสาหรับผู้ใช้ระบบ
2.4 ขาดข้ อมู ลบั ญ ชีคู่ มือ ฯ ของส่ว นราชการในอานาจกระทรวงอื่น ๆ
ที่มอบอานาจลงพื้นที่
ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าจะนาผู้รั บผิดชอบทั้งหมดไปปรึกษาหารือปัญ หาอุปสรรค
ดังกล่าวกับ สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดาเนินงานให้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัด

พช.
ปค./สถ.
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ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้ กรมการปกครองท าหนั งสื อ เสนอรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยในการ
ขอยกเว้ นไม่ให้ น าบทบัญญั ติแห่ง พ.ร.บ. อานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (มาตรา ๕) มาบังคับใช้ในการดาเนินการ
ตามกฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่
1. พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐

สรุปข่าวสารสาคัญจาก เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์แก้ไขปัญหาความ (นายภานุ แย้มศรี)
มั่นคงแบบบูรณาการ
1. รายงานผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ศมบ.)
ให้ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ทราบ ดังนี้
1.1 ขณะนี้กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น ได้บังคับใช้แล้ว
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558
1.2 ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดาเนินการ
- สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเครื่องเล่นขนาดใหญ่
จานวน 12 แห่ง ให้มีความปลอดภัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558
- อบรมให้ความรู้แก่ช่าง/วิศวกร ผู้ประกอบการเครื่องเล่นขนาดใหญ่
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เพื่อให้มีการตรวจสอบระบบความ
มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งอบรมให้ ความรู้กับช่าง/วิศวกรใน
ท้องถิ่นอื่นๆ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558
2. การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่าง
วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2558 มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สาคัญ ดังนี้
2.1 กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล สานักข่าวกรองแห่งชาติ แจ้งเตือนให้
หน่วยงานด้านความมั่นคงระมัดระวังการต่อต้านรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน
2558 โดยมีกลุ่มที่เตรียมเคลื่อนไหว 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มคิดต่างจากรัฐบาล
2) กลุ่มเคลื่อนไหวแนวทางรุนแรง 3) กลุ่มขบวนการนักศึกษา 4) กลุ่มเรียกร้องสิทธิ
มนุษยชนและ NGOs ในพื้นที่
2.2 การระบาดของ MERS-CoV กระทรวงการต่างประเทศรายงานกรณี
เกาหลีใต้ยืนยันการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle
East Respiratory Syndrome – Coronavirus : MERS-CoV) ซึ่งการระบาดของ
ไวรัสเมอร์สมีต้นทางจากซาอุดีอาระเบีย จึงควรมีคาเตือนแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ (ฮัจญ์) ในช่วงต้น สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป รวมทั้งแจ้ง
เตือนนักท่องเที่ยวและแรงงานชาวไทยที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้ให้ทราบสถานการณ์
และระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการติดเชื้อและระบาดมายังประเทศไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปค.

8

ประเด็น

รายละเอียด
2.3 การใช้คาว่า “การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
(ยฐมป.)” ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ ขอให้ทุกหน่วยหลีกเลี่ยง
การใช้คา เช่น ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา และให้ใช้คาว่า “การโยกย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (ยฐมป.)” แทน เพื่อความถูกต้องและไม่เป็นการแบ่ง
เชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งเป็นการเฉพาะ
2.4 กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันไม่มีหนังสือเดินทาง พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร ที่ออกให้โดยประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ รายงานยืนยันว่าใน
ปั จจุ บั น พ.ต.ท. ทั กษิ ณ ชิ นวั ตร ไม่ มี ห นั ง สื อเดิ นทางที่ ออกให้ โดยประเทศไทย
เหลืออยู่แล้ว แต่ยังมีหนังสือเดินทางของประเทศ United Arab Emirates (UAE),
Montenegro และ Republic of Uganda ซึ่งคาดว่าอาจมีของประเทศอื่นอีกหลาย
ประเทศที่ ตั้ งเป็ นพลเมื องพิ เ ศษของประเทศนั้ น ๆ และหาก พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ฯ
จะเดินทางกลับประเทศไทยก็สามารถทาได้ โดยกระทรวงการต่างประเทศ จะออก
เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ซึ่งเป็นเอกสารรับรองสัญชาติไทย
ของบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดิน ทาง ในกรณีนี้จะแตกต่างจากกรณีนักท่องเที่ยวที่ทา
หนังสือเดินทางหายระหว่างเดินทางในต่างประเทศ ซึ่งสถานทูตไทยจะออกหนังสือ
เดินทางชั่วคราว (เล่มสีเขียว) แทนโดยจะต้องมีการขอวีซ่ากากับด้วย
2.5 การกวดขันจับกุมร้านเหล้าหรือเหล้าปั่นที่เปิดขายบริเวณรอบสถานศึกษา
และมหาวิ ทยาลัย สานั กงานตารวจแห่ง ชาติ รายงานว่าขณะนี้ สานักงานต ารวจ
แห่ ง ชาติ อ ยู่ ร ะหว่ า งการบู ร ณาการประสานงานกั บ กรมการปกครอง และ
กรุงเทพมหานคร ในการกวดขันจับกุมร้านเหล้าหรือเหล้าปั่นที่เปิดขายบริเวณรอบ
สถานศึกษาและมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิ ทยาลั ยหอการค้ า โดยศูน ย์แก้ ไ ขปัญ หาความมั่ นคงแบบบู ร ณาการ ขอให้
สานักงานตารวจแห่งชาติ เร่งประสานการปฏิบัติกับกระทรวงมหาดไทย ดาเนินการ
ในทุกพื้นที่และรายงานผลให้ทราบ
2.6 การบิดเบือนข่าวสารการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายรัฐบาล
ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ ขอให้ทีม IO ของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงต่ อประชาชนและนาไปขยายผลในทุ กพื้ นที่เป้ าหมายการทวงคื นผืนป่ าตาม
นโยบายรัฐบาลกรณีการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายรัฐบาลมีการบิดเบือน
ข่าวสารจากกลุ่มเห็นต่างรัฐบาลเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ว่ามีการเลือกปฏิบัติเฉพาะต่อ
กลุ่มผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดภาคเหนือ ขณะที่ละเลยต่ อกลุ่มผู้บุกรุกผืนป่าในเขต
จังหวัดภาคใต้
3. สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติใ น
การควบคุมการเคลื่อนย้ายอาวุธปืน โดยยึดถือตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ฉบั บที่ 1 ทั้ง นี้ กรมการปกครองได้แ จ้ง แนวทางการปฏิบั ติ ไ ปยัง ทุ ก
จังหวัดให้รับทราบและถือปฏิบัติแล้ว โดยเฉพาะการควบคุมร้านค้าอาวุธปืนในพื้นที่
และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มี
วิทยุด่วนแจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทย โดยขอให้ดาเนินการควบคุมให้เป็นไปตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบั บที่ 1 หากมีความต้องการขอเคลื่อนย้ ายอาวุ ธปื น
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ขอให้เสนอเรื่องมาที่ ฝ่ายยุ ทธการของสานักเลขาธิ การคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ก่อนปฏิบัติการ 7 วัน เพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. การแก้ไขปัญหาขยะบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดาเนินการขนย้ายขยะบริเวณ
เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วน เนื่องจากมีผลต่อแหล่งน้าดิบใน
การผลิตน้าประปาเพื่ออุปโภคบริโภค
2. Social Business มีแนวทางในการคืนกาไรให้สังคม ส่งเสริมธุรกิจรากหญ้า
ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์นาข้าวที่มีอยู่นามาปรับปรุงแล้ว
กระจายให้จังหวัดต่าง ๆ เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้ยากจน ทั้งนี้ ขอให้กรมการปกครอง
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3. การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ให้กระทรวงมหาดไทย
สนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่
จังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558

สถ./ลพบุรี

ปค.

สป.มท.

สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 17.30 น.

