สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเด็น
รายละเอียด
สรุ ป ข่ า วสารส าคั ญ จาก (นายวิ บู ล ย์ รั ตนาภรณ์ ว งศ์ รองผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ปราจี น บุ รี ช่ ว ยราชการ
ศู น ย์ แ ก้ ไ ขปั ญ หาความ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
มั่ น ค ง แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
การประชุมระหว่างวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2560 มีประเด็นข่าวสารที่สาคัญ
(ศมบ.)
ดังนี้
1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.๑ กรุงเทพมหานครรณรงค์รวมพลังประชาชน นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุก
วันอาทิตย์
กรุงเทพมหานคร รณรงค์รวมพลังประชาชน “นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุก
วันอาทิตย์และการพัฒนาทาความสะอาด” โดยมอบหมายให้ทุกสานักงานเขตจัด
กิจกรรม “นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้ ” กาหนดนัด
หมายวันและเวลาออกไปเก็บขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนในทุกวัน
อาทิ ตย์ หมุ น เวี ย นไปตามถนน ซอย หรื อ ชุ มชนต่ าง ๆ ทั้ งนี้ เพื่ อรณรงค์ ไม่ ให้
ประชาชนลักลอบทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ และเป็นการป้องกันปัญหาขยะ
กีดขวางทางระบายน้าอีกทางหนึ่ง
1.๒ ผลการดาเนินการการรับคาขอจ้างคนต่างด้าว ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 33/2560
กระทรวงแรงงานรายงานผลการรับคาขอจ้างคนต่างด้าวตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๓/25๖๐ ว่าได้รับแจ้งคาขอจ้างคนต่างด้าวทั้งสิ้น
๗๙๗,๖๘๕ คน แยกเป็นเมียนมา ๔๖๑,๔๕๘ คน กัมพูชา ๒๓๕,๗๕๗ คน และลาว
๑๐๐,๔๗๐ คน ทั้งนี้จากข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม 25๖๐ มีคนต่างด้าวเข้ารับ
การสัมภาษณ์เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างแล้ว ๔๘๑,๘๗๐ คน ซึ่งในจานวนนี้
มี ผู้ ไม่ ผ่ านการสั มภาษณ์ ๓,๐๓๔ คน โดยสาเหตุ ที่ ไม่ ผ่ านการสั มภาษณ์ ได้ แก่
๑) เป็นแรงงานอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ๒) เป็นแรงงานอายุเกินกว่า ๕๕ ปี ๓) มาอยู่กับ
นายจ้างหลังจากพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๖๐ ประกาศใช้ และ ๔) ทางานในกิจการต้องห้ามสาหรับคนต่างด้าว
1.3 การแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้าง และปัญหาการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้าง เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาไซเตส (CITES)
ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 มีการจับกุมการกระทาผิดของด่านตรวจสัตว์ป่าทั่วประเทศ
ทั้ง ๔๐ แห่ง รวม 131 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 89 คน และยึดของกลางได้จานวน
มาก ทั้ ง ที่ เ ป็ น สั ต ว์ ป่ า มี ชี วิ ต ซากสั ต ว์ งาช้ า ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าจากงาช้ า ง
นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานของประเทศลาว
สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
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หน้า 1

ประเด็น

รายละเอียด
ในการติดตามเส้นทางการลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้างตามแนวชายแดนไทย – ลาว
ด้วย ส่วนปัญหาด้านอื่น ๆ ที่ยังคงน่าเป็นห่วง คื อ การลักลอบค้าไม้พะยูงบริเวณ
จังหวัดชายแดนที่ติดกับลาว เนื่องจากมีแม่น้าโขงเป็นช่องทางธรรมชาติ ซึ่งยากต่อ
การสกัดกั้น
2. ด้านการต่างประเทศ
2.1 ประเด็นหารือสาคัญกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ฯ
ในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย
เมื่ อวั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2560 นายเร็ กซ์ ทิ ล เลอร์ สั น รั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทาเนียบรัฐบาล
มี ป ระเด็ น หารื อที่ ส าคั ญประการหนึ่ ง คื อ ทั้ งสองฝ่ ายเห็ นพ้ องกั นที่ จะเพิ่ มพู น
ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่ง ซึ่งผู้แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในศูนย์ แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการและศู นย์ปฏิบัติการ
สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อนนโยบายมี ความเห็ นว่ า ปั จจุ บั นประเทศต่ าง ๆ ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการต่อต้าน การก่อการร้ายมากขึ้น ไทยจึงควรตระหนักและมีบทบาท
ต่อเรื่องนี้ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ในช่วงที่ผ่านมา
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลายประเทศเดินทางเยือนไทยแสดงให้
เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีความสาคัญในภูมิภาคนี้
2.2 การชี้แจงต่อต่างประเทศเกี่ยวกับคดีรับจานาข้าว
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
กฎหมายในคดี ทุ จ ริ ต โครงการรั บจ าน าข้ า ว เพื่ อชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ คณะทู ต
ต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจาประเทศไทยได้รับทราบ เพื่อ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น โดยมีเนื้อหาข้อมูลโครงการ
รั บจ าน าข้าว และการดาเนิ นการตามกฎหมายต่ออดี ตนายกรั ฐมนตรี พร้ อมทั้ ง
เน้นย้าว่าการดาเนินการทุกขั้นตอนในคดีดังกล่าว เป็นไปตามหลักศุภนิติกระบวน
หรือหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process of Law) ไม่มีการแทรกแซง
กระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด
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ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ขอบคุณกรุงเทพมหานครดาเนินการเรื่องขยะในทุกมิติให้มีความคืบหน้า ทั้งเรื่อง
การกาจัด และการจัดเก็บขยะ ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี
พ.ศ. 2559 – 2560 และออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รัดกุม รอบคอบ ส่งผลกระทบ
น้อยที่สุด รวมทั้งให้หารือกรุงเทพมหานครเรื่องการบริหารจัดการขยะ และโรงกาจัด
ขยะเพิ่มเติม ตลอดจนรณรงค์หลักการ 3R เพื่อลดปัญหาการกาจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง
๒. การด าเนินการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และลักลอบค้าสัตว์ป่ าและงาช้าง
เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) เป็นเรื่องในเชิงนโยบาย ควรสรุปข้อมูล
แจงจั งหวั ดเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง และอาจเพิ่มเป็ นหั วข้ อเช็คลิ สต์ส าหรั บ
การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของผู้ว่าราชการจังหวัด
สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

หน้า 2

กทม./สถ.

สนผ.สป./
สตร.สป.

ประเด็น
รายละเอียด
รายงานการเตรียมจัดงาน
กรุงเทพมหานคร (นางลักษณา โรจน์ธารง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร)
พระราชพิธีถวายพระเพลิง ๑. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
๑.๑ การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน
อดุลยเดช ในส่วนของ มท. ๒๕๖๐ เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ คน โดยกาหนดให้สานักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต รับสมัคร
ซึ่ง ๒,๐๐๐ คนแรกจะได้รับของพระราชทาน ส่วนคนที่ ๒,๐๐๑ ขึ้นไปจะได้รับของ
พระราชทานในภายหลัง
๑.๒ โครงการจิ ต อาสาเฉพาะกิ จ แบ่ งได้ ๘ ประเภท คื อ ๑) งานเกี่ ยวกั บ
ดอกไม้จันทน์ ๒) งานประชาสัมพันธ์ ๓) งานโยธา ๔) งานขนส่งเพื่อความปลอดภัย
๕) งานบริการประชาชน ๖) งานแพทย์ ๗) งานรักษาความปลอดภัย และ ๘) งาน
จราจร ซึ่งจิ ตอาสาที่เคยลงทะเบี ยนโครงการทาความดี ด้วยหั วใจแล้ วสามารถ
ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจได้ แต่จะได้รับเฉพาะปลอกแขนและบัตรประจาตัว
เท่ า นั้ น หากประชาชนที่ ยั ง ไม่ เ คยลงทะเบี ย นจะได้ รั บ เสื้ อ หมวก ผ้ า พั น คอ
พระราชทาน ปลอกแขน และบัตรประจาตัว
๒. การก่อสร้างสร้างพระเมรุมาศจาลอง
สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจาลอง ประกอบด้วยลานพระราชวังดุสิต จานวน 1 แห่ง
จุดติดตั้งบริเวณ 4 มุมเมือง จานวน ๔ แห่ง และจุดติดตั้งบริเวณ 4 มุมท้องสนามหลวง
จานวน ๔ แห่ง รวมทั้งหมด ๙ แห่ง ประกอบด้วย
๒.๑ ลานพระราชวังดุสิต
๒.๒ กองสลากเดิม สถานที่ตั้งบริเวณที่ว่างข้างกองสลากเดิม
๒.๓ สวนนาคราภิรมย์ สถานที่ตั้งบริเวณสวนนาคราภิรมย์ติดถนนมหาราช
๒.๔ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 1 สถานที่ตั้งบริเวณลานหน้าพระบรม
ราชานุสรณ์รัชกาลที่ 1 ติดถนนตรีเพชร
๒.๕ ลานคนเมือง (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) สถานที่ตั้งบริเวณหน้าอาคาร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครติดกับลานคนเมืองติดถนนดินสอ และถนนศิริพงศ์
๒.๖ มุมเมืองด้านทิศเหนือ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) สถานที่ตั้ง
บริ เวณด้ านหน้ าสนามกี ฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์ ) ห่ างจากถนนหลั ก (ถนน
พหลโยธิน) 200 เมตร จุดนี้กองทัพอากาศ เป็นผู้บริหารจัดการ
๒.๗ มุมเมืองด้านทิศใต้ เขตบางนา ไบเทคบางนา สถานที่ตั้งบริเวณด้านหน้า
อาคารไบเทคติดกับถนนบางนา-ตราด
๒.๘ มุมเมืองด้านทิศตะวันออก เขตลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง สถานที่ตั้งบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุ สาวรีย์
รัชกาลที่ 4 ติดกับถนนฉลองกรุงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
๒.๙ มุ มเมื องด้ านทิ ศตะวั นตก พุ ทธมณฑล จ.นครปฐม สถานที่ ตั้ งบริ เวณ
ด้านหน้าวิหารพุทธมณฑลห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย 4 150 เมตร
ส าหรั บ พระเมรุ มาศจ าลองที่ ล านพระราชวั งดุ สิ ต เป็ นความรั บผิ ดชอบของ
กรุงเทพมหานคร ที่ต้องก่อสร้างตามแบบเลขที่ สถ.๙๐๑-๑/๖๐ ซึ่งได้ดาเนินการ
ก่อสร้ างเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ความคืบหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ ๑๘
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กาหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)
๓. โครงการก่อสร้างพระเมรุมาศจาลองส่วนภูมิภาค
๓.๑ การออกแบบเป็นการดาเนิ นการร่ วมกั นระหว่ างแผนกสถาปนิกหน่ วย
ราชการในพระองค์ ๙๐๔ กรมศิลปากร และกรมโยธาธิการและผังเมือง มี ๒ แบบ
ประกอบด้วย
๑) แบบเลขที่ สถ.๙๐๑ - ๑/๖๐ ส าหรั บ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร 5 แห่ ง ได้แก่ บริเวณลานพระราชวังดุสิ ต บริเวณ 4 มุมเมือง
จานวน ๔ แห่ง และบริเวณ 4 มุมท้องสนามหลวง จานวน ๔ แห่ง
๒) แบบเลขที่ สถ.๙๐๑ - ๒/๖๐ สาหรับใช้ในการก่อสร้างพื้นที่ต่างจังหวัด
จังหวัดละ 1 แห่ง รวม ๗๖ แห่ง
๓.๒ ค่าการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประมาณการราคาตามแบบ
เลขที่ สถ.๙๐๑ - ๒/๖๐ เป็นค่าก่อสร้างประมาณ ๒,๖๙๔,๐๐๐ บาท (ซึ่งเป็นการ
ก่อสร้ างเฉพาะองค์พระเมรุมาศจาลอง ไม่รวมงานสถาปัตยกรรมที่ต้องตกแต่งให้
สมพระเกียรติ) โดยการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่เป็นวิธีการคัดเลือก ซึ่งในวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) โดยทาง
กระทรวงมหาดไทยขอยกเว้นระเบียบ และขอใช้ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
พิเศษ (ถ้าได้รับการอนุมัติภายในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะดาเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ)
๓.๓ ความคื บหน้าการเตรียมการก่ อสร้ างพระเมรุมาศจ าลองในภู มิภาคทั้ ง
๗๖ จั งหวัด ให้ใช้งบประมาณของจังหวัดดาเนินการก่อสร้างแท่นคอนกรีตขนาด
๘ x ๘ เมตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เป็นผู้ประสานงานกับผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคค่าวัสดุ
ประเภทเหล็กมูลค่าประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ค่าแรงและไม้แบบมีผู้รับจ้างสนับสนุน
ซึ่งมีการเลือกพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาศจาลองของจังหวัด เช่น หน้าศาลากลาง
จังหวัด สนามกีฬาจังหวัด สวนสาธารณะ วัดประจาจังหวัด เป็นต้น
๓.๔ เรซิ่ น ผู้ ประกอบการรั บจ้ างได้ ประสานบริ ษั ทผู้ ผลิ ตเรซิ่ นให้ มี ปริ มาณ
เพียงพอทุกจังหวัด และแบ่งสัญญาการก่อสร้างออกเป็น ๕ สัญญาตามภาค ๆ ละ
๑๙ จังหวัด รวมทั้งของกรุงเทพมหานครอีก ๘ แห่ง รวมทั้งหมด ๘๔ แห่ง โดยให้
บริษัทรับจ้างก่อสร้างในแต่ละสัญญาใช้เรซิ่นจากแหล่งเดียวกันทั้งหมด
๓.๕ โครงเหล็ก บริษัทรับจ้างขนาดใหญ่มีความพร้อมนาโครงสร้างเหล็กไปติดตั้ง
ประกอบหน้า และจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
การไฟฟ้านครหลวง (ร.ต.สาเริง เชี่ยวชูกุล ผู้อานวยการไฟฟ้าเขตวัดเลียบ)
๔. การเตรียมความพร้อมการจ่ายไฟฟ้า
๔.๑ การประสานงานกับกรมศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบและติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าภายใน และดาเนินการบรรจบไฟฟ้าให้กับจุดรับไฟภายใน ซึ่งงานมีความคืบหน้า
ไปแล้ว ร้อยละ ๘๐ โดยมีแผนบรรจบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๖๐ ซึ่งดาเนินการเร็วกว่าแผนเดิมที่กาหนดไว้สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ไม่
รวมเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ า (Generator) ที่ จะเข้ าไปติ ดตั้ งในช่ ว งต้ น เดื อนตุ ล าคม
นอกจากนั้นการไฟฟ้านครหลวงจะร่วมกับกรมศิลปากรเข้าทดสอบระบบไฟฟ้าให้
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เรียบร้อยในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560
๔.๒ รูปแบบการจ่ายไฟฟ้าหลัก ในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีจุดจ่าย
ไฟฟ้าหลัก ๔ จุด คือ
๑) จุดจ่ายไฟฟ้าหลัก MPS 1 จ่ายไฟฟ้าใน ๒ จุดหลัก คือ (๑) MDB A จ่ายไฟฟ้า
ให้แสงสว่างในพระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุนและทับเกษตร ทิศเหนือ-ทิศใต้ รวมทั้ง
ระบบถ่ายทอดสดของกรมประชาสัมพันธ์ในพระที่นั่งทรงธรรม (๒) MDB B จ่าย
ไฟฟ้าให้แสงสว่างพระเมรุ บ่อน้ารอบพระเมรุ และงานภูมิสถาปัตย์ ทิศเหนือ - ทิศใต้
๒) จุดจ่ายไฟฟ้าหลัก MPS 2 จ่ายไฟฟ้าสาหรับเวทีโรงละคร (หนังใหญ่) และ
ระบบปรับอากาศ CDU ด้านทิศเหนือ
๓) จุดจ่ายไฟฟ้าหลัก MPS 3 จ่ายไฟฟ้าใน ๒ จุดหลัก คือ (๑) DB 4 จ่าย
ไฟฟ้าสาหรับระบบปรับอากาศ CDU ด้านทิศใต้ (๒) MDB N จ่ายไฟฟ้าให้กับพระ
เมรุและปั๊มน้าของบ่อน้ารอบพระเมรุ ชุดที่ ๒
๔) จุดจ่ายไฟฟ้าหลัก MPS 4 จ่ายไฟฟ้าให้กับเวทีดนตรีสากล และเวทีโขน
๔.๓ ระบบส ารองไฟฟ้า ดาเนินการติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเพื่อสารองไฟฟ้าใน
บริเวณพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในทุกจุด ทั้งนี้ ในพื้นที่การแสดง
ระบบสารองไฟฟ้าดาเนินการโดยเอกชน
กรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
๕. ความคืบหน้าการจัดทาดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค
๕.๑ ดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัด/อาเภอ ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว (เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๐)
๕.๒ ดอกไม้จันทน์ส าหรับประชาชน สรุปผลการจัดทาดอกไม้จันทน์สาหรับ
ประชาชน กาหนดเป้าหมาย 36,801,241 ดอก ขณะนี้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560) 44,858,833 ดอก (คิดเป็น ร้อยละ
121.89 ข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 60) และเกินเป้าหมาย 58 จังหวัด และบางจังหวัด
ดาเนินการยังไม่ถึงเป้าหมาย จานวน 18 จังหวัด ทางกรมการพัฒนาชุมชนขอให้
ดาเนินการไปถึงเป้าหมายจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ อย่างต่อเนื่อง
๕.๓ การส่ ง มอบช่ อ ดอกไม้ จั น ทน์ จากส่ ว นราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ให้แก่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ/สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อ
ดาเนินการจัดเก็บลงกล่องให้เรียบร้อย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)
๖. การดาเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
สานักราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มาประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล (Video Conference System) ไปยังจังหวัด และระบบ Dopa Channel ไป
ยังอาเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมด้วย สาระสาคัญการประชุมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพฯ ซึ่ ง มี กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กรุงเทพมหานคร จังหวัด และต่างประเทศ ดังนี้
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๖.๑ การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร ณ สนามเสือป่า สานักงาน
เขต 50 เขต และที่ว่าการอาเภอทุกแห่ง ในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เวลา
08.00 – 16.00 น. รวมทั้งในต่างประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ในวันที่ 1 – 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
๖.๒ การรั บ สิ่ ง ของพระราชทาน โดยมี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวงการต่างประเทศรับสิ่งของพระราชทาน ณ สานัก
พระราชวัง สนามเสือป่า ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560
๖.๓ ในวันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2560 จิตอาสาทั้งในและต่างประเทศ รับสิ่งของ
พระราชทาน ณ สถานที่ที่ลงทะเบียนหรือสถานที่ที่กาหนด
๖.๔ ในวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560 เป็นการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
ทั้ง 8 ประเภทงาน คือ (๑) งานดอกไม้จันทน์ (๒) งานประชาสัมพันธ์ (๓) งานโยธา
(๔) งานขนส่ง (๕) งานบริการประชาชน (๖) งานบริการด้านการแพทย์ (๗) งานรักษา
ความปลอดภัย (๘) งานจราจร
๖.๕ คุณสมบัติของการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ฯ ข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตารวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน
และประชาชนทุกกลุ่มอายุ กรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทาความ ดี
ด้วยหัวใจ” แล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ฯ ได้
๖.๖ หลักฐานการสมัครมีบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ากว่า
7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ขอให้นาเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขประจาตัว
ประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดง สมุดบันทึกความ ดี “ประชาชน
จิตอาสา เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
๖.๗ สิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก/เสื้อผ้า/พันคอ/ปลอกแขนและบัตร
ประจ าตั วจิ ตอาสา “เราท าความ ดี ด้ วยหั วใจ” รวมทั้ งบั ตรประจ าตั วจิ ตอาสา
เฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
๖.๘ ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดและอาเภอดาเนินการ
ดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าสมัคร
เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในแต่ละประเภทของงานทั้ง 8 ประเภท ตามความถนัดและ
สมัครใจ
2) ให้ทุกอาเภอเตรียมความพร้อมของบุคลากรและระบบการลงทะเบียน
โดยให้พิจารณาจัดช่องรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจและไม่ให้กระทบต่อประชาชน
ที่มารับบริการตามปกติ
3) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันจันทร์
ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ สานักพระราชวัง สนามเสือป่า
4) ให้จังหวัดและอาเภอวางระบบการปฏิบัติงานในห้วงเวลาระหว่างวันที่
18 – 31 ตุลาคม 2560 โดยนาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งทุกจังหวัดอาเภอ
ได้ แบ่ งมอบหน้ าที่ ให้ ผู้ เกี่ ยวข้ องไว้ แล้ วมาพิ จารณามอบหมายภารกิ จให้ จิ ตอาสา
เฉพาะกิจ โดยให้มีการซักซ้อมความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานจริง
5) ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด และนายอ าเภอให้ ความส าคั ญกั บการด าเนิ น
โครงการดังกล่าว โดยกากับดูแลและอานวยการด้วยตนเอง
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รายละเอียด
๖.๙ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานการปฏิบัติกับกรุงเทพมหานครและกระทรวง
การต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ดังนี้
1) ประชาสั มพั นธ์และเชิ ญชวนให้ ข้ าราชการและประชาชนทุกหมู่ เหล่ า
สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในแต่ละประเภทของงานทั้ง 8 ประเภท ตามความถนัด
และสมัครใจ
2) ให้ ทุ กส านั กงานเขตเตรี ยมความพร้ อมของบุ คลากรและระบบการ
ลงทะเบียน โดยให้พิจารณาจัดช่องรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจและไม่ให้กระทบ
ต่อประชาชนที่มารับบริการตามปกติ
๓) ให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลที่เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์
ของประชาชนจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและระบบการลงทะเบียนในการรับ
ลงทะเบียน โดยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อมูลการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ
แล้วจะได้ผลิตบัตรจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” และบัตรจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อมอบให้กับผู้ลงทะเบียนต่อไป
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ข้อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้ ดาเนิ นการก่อสร้ างซุ้ม และพระเมรุมาศจาลองอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ ยผ./ทุกจังหวัด/
กทม.
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
กทม.
๒. ให้สรุปซุ้มขนาดกลางที่มีปัญหาเรื่องตาแหน่งไม่เหมาะสม นาเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
๓. ขอขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ทาให้งานการก่อสร้างพระเมรุมาศจาลอง กก.สป./ยผ./
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว สามารถก่อสร้างได้จริงตามแบบที่กรมศิลปากรออกแบบ กทม./ทุกจังหวัด
ขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสาหรับดาเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ
จาลองในพื้นที่ภูมิภาค ๗๖ แห่ง และกรุงเทพมหานคร ๘ แห่งแล้ว ทั้งนี้ สาหรับ
สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจาลองในส่วนภูมิภาคควรพิจารณาตามความเหมาะสม และ
สมพระเกียรติ ส่วนบริ เวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้มีเส้นทาง พื้นที่อานวยความ
สะดวกประชาชน เต็นท์ ที่นั่ง ตามแนวทางที่ได้สั่งการไปแล้ว
กฟน.
๔. การติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประสานการจัดระบบ
สารองไฟฟ้าในพื้นทีจ่ ัดแสดง (เวทีดนตรีสากล เวทีหนังใหญ่ เวทีโขน) เพิ่มเติม
พช.
๕. การจัดทาดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค กรณีเกินกว่าเป้าหมายแล้วให้ดาเนินการ
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง
ปค.
6. เร่งจัดทาคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้ครอบคลุม
การจัดทาบัตรประจาตัวพระราชทานจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” และบัตร
จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ทั้งนี้ การดาเนินการ
ในส่ วนภู มิ ภาคให้ ค านึ งถึ งความพร้ อมของอุ ปกรณ์ เครื่ องมื อส าหรั บด าเนิ นการ
ดังกล่าว
7. ประสานกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการลงทะเบียนและ
ปค.
การจัดทาบัตรจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ในต่างประเทศ
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ประเด็น
โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชดาริ ห้วงที่ ๑ ใน
พื้นที่ กทม. (ระหว่างวันที่
28 กรกฎาคม 2560 –
5 ธันวาคม 2560)

รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร (นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อานวยการกองระบบคลอง)
1. กิจกรรม “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาริ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560
ขณะนี้กรุงเทพมหานครดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่สานักราชเลขาธิการได้
กาหนดคลองดาเนินการร่วมกับสานักงานเขต ให้เป็นไปตามพระราโชบายของสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว ผลการด าเนิ นการระหว่ าง 14 – 28 สิ งหาคม 2560 ทั้ งหมด
9 คลอง ดังนี้
1.1 คลองลารางตายิ้ม ดาเนินการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 จิตอาสาและ
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,091 คน
1.2 คลองตาเร่ง ดาเนินการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 จิตอาสาและหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,351 คน
1.3 คลองควาย ดาเนินการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 จิตอาสาและหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,330 คน
1.4 คลองลากระโดงซอยยิ้มประยูร เขตภาษีเจริญ ดาเนินการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2560 จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,290 คน
1.5 คลองวัดน้อยนพคุณ ดาเนินการเมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 จิตอาสา
และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3,830 คน
1.6 คูน้าริมทางรถไฟสายใต้ คลองเปรมประชากร คลองส้มป่อย ดาเนินการเมื่อ
วันที่ 21 - 22 สิ งหาคม 2560 จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 2,750 คน
1.7 คลองขันแตก เขตประเวศ ดาเนินการเมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560
จิตอาสาและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,104 คน
1.8 คลองตาเปีย เขตประเวศ ดาเนินการเมื่อวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2560
จิตอาสาและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,042 คน
1.9 คลองหัวหมากน้อย เขตบางกะปิ ดาเนินการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560
จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 900 คน
ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2560 ได้ ด าเนิ น การที่ ค ลองวั ด มะขาม เขต
ลาดกระบัง และวันที่ 30 สิงหาคม 2560 อยู่ระหว่างดาเนินการที่ลารางกระโดง
ซอยเพชรเกษม 51 เขตบางเขน
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
2.๑ คลอง คู ลาราง ลากระโดง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้นปราศจากขยะมูลฝอย
วัชพืชผักตบชวา
๒.2 เพิ่มประสิ ทธิภาพในการระบายน้ าและไหลถ่ายเทน้ า ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา น้าท่วมและเน่าเสีย
2.๓ ลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของยุงและสัตว์พาหะนาโรค
2.๔ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม
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การบูรณาการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV

รายละเอียด
3. ข้อสั่งการของ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ปฏิบัติราชการราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้กรุงเทพมหานครดาเนินการ
สารวจคลอง คู ลาราง ลากระโดง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานเขต ว่าแห่ง
ใดมีความตื้นเขิน วัชพืช ผักตบชวาหนาแน่น จาเป็นต้องขุดลอกดินเลน เปิดทางน้า
ไหล กาจัดวัชพืชผักตบชวา ตามแนวทางกิจกรรม “ เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ ” และ
รวบรวมรายชื่อ คลอง คู ลารางนั้น ๆ พร้อมรายละเอียดความกว้าง ความยาว และ
ตาแหน่ง เพื่อนามาจัดทาแผนกิจกรรมในห้วงเวลาต่อไป จนถึง 5 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ทาการสารวจและจัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
4. สาเหตุที่พบปัญหาผักตบชวา วัชพืชมีจานวนมาก
4.1 เนื่องจากภารกิจของสานักงานเขตมีจานวนมาก ทาให้ วงรอบการจัดเก็บ
วัชพืชของสานักงานเขตมีจานวนมาก เป็นเหตุทาให้คลอง คู ลารางเกิดภาวะตื้นเขิน
4.2 คู ลารางที่ติดบ้านเรือนประชาชน ทาให้เข้าถึงพื้นที่ยากลาบากเป็นอุปสรรค
ในการจัดเก็บ
4.3 แรงงานไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องดูแลทั้งท่อระบายน้า คลอง และ
รวมถึงการแก้ไขปัญหาร้องเรียนเรื่องน้าท่วมให้กับประชาชน
4.4 เครื่องจักรไม่เพียงพอ ซึ่งบางคลองต้องใช้เครื่องจักรในการจัดเก็บ
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
5.1 กรุ งเทพมหานครมอบทุ กส านั กงานเขตแต่ งตั้ งคณะท างานแก้ ไขปั ญหา
ผั ก ตบชวาระดั บ เขต และจั ดตั้ ง ชมรมคนริ ม น้า ตามนโยบายรั ฐ บาล เพื่ อให้ มี
การอนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลรักษาคูคลองให้สะอาด ปราศจากผักตบชวาและวัชพืช และ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว
5.2 กรุงเทพมหานครกาลังศึกษาวิธีการกาจัดผักตบชวาอย่างถาวร
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ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หาวิธีการ/แนวทางในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาเส้นทางน้า ลาคลอง ที่จิตอาสาเข้า
ไปดาเนินการแล้วให้เกิดความยั่งยืน ติดตามผลการดาเนินงานคลองที่มีการดาเนิน
กิจกรรมไปแล้ว รวมทั้งเชื่อมโยงกิจกรรมของชมรมคนริมน้าในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมด้วย

กทม./ปค.

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายรังสฤษดิ์ จิตดี ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
1. ที่มา
1.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ได้ผลประชุมดังนี้
1.1.1 มีมติให้ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ของสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นศูนย์
ควบคุมระบบ CCTV ทั่วประเทศ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานตารวจ
แห่ งชาติ ร่ วมรั บผิ ดชอบในการดู แลระบบบริหารจั ดการกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด
(CCTV)
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1.1.2 ผลการตรวจสอบข้ อ มู ล ความมี อ ยู่ จ ริ ง และประสิ ท ธิ ภ าพของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ปัจจุบันมีข้อมูลกล้องวงจรปิดทั่วประเทศ จานวน
321,705 กล้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560)
1.2 ค าสั่ ง คณะกรรมการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทั ศน์ วงจรปิ ด
(CCTV) ทั่ ว ประเทศ ที่ 1/2560 ลงวั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2560 แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ จานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ทั่วประเทศ โดยมีนางอาทิตยา สุธาธรรม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธาน มีหน้าที่ กาหนดรูปแบบ มาตรฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาตรฐานการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) และวางระบบการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ
ชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการก าหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายความมั่นคง) เป็น
ประธาน มี หน้าที่ ... (1) กาหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล การรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) (2) กาหนดแนวทางการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ การใช้ประโยชน์ การบารุงรักษา และการรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์ควบคุมและข้อมูลของระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร และภาพรวมของประเทศ
2. แนวทางการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
2.1 ระยะที่ 1 (ปี 2560 - 2561) กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการและ
เชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด 18 จังหวัด (ตามกลุ่ม
จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร รวมเป็น 19 ศูนย์ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ
ระดับประเทศ จานวน 1 ศูนย์ (สตช.(191)) โดยในระดับจังหวัดให้มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์กล้อง CCTV มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน และตารวจภูธรจังหวัดเป็นเลขานุการ
2.2 ระยะที่ 2 (ปี 2562) ขยายศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การและเชื่ อ มโยงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด เพิ่มเติมอีก 55 จังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ กอ.รมน และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้รับผิดชอบ
3. แนวทางในการวางระบบการเชือ่ มโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
3.1 แนวทางที่ 1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ดาเนินการเอง
ทั้งหมด กาหนดให้ศูนย์ในระดับต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันแบบ Real time ผ่าน
ระบบ Cloud ซึ่งจะมีบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) เป็นผู้ให้บริการ
ระบบ โดยหน่วยงานเจ้าของกล้องจะทาการอัพโหลดข้อมูลโดยตรงขึ้นไปยัง Cloud
Storage และกาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างน้อย 30 วัน ตามมาตรฐานที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด
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3.2 แนวทางที่ 2 ในปี 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอศูนย์
จาลองในการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ศูนย์บริการลูกค้าภาครัฐ CAT
ไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงจังหวัด เป็นโครงการนาร่อง
3.3 แนวทางที่ 3 เห็ นชอบแนวทางบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ตามที่
คณะอนุกรรมการชุดที่ 2 ได้นาเสนอ คือ ระยะที่ 1 ) 2560 - 2561 เป็นการกาหนด
ระเบียบให้หน่วยงานเจ้าของกล้องตลอดจนข้อกาหนดในการซ่อมบารุงระบบกล้อง
CCTV ที่มีอยู่เดิมและที่จัดหาทดแทนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดบุคลากรเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประจาศูนย์เฝ้าระวัง หรือเป้าหมายที่สาคัญทุก
ระดับ มีการรายงานทุกสถานะการใช้งานของระบบกล้อง CCTV ตามแบบสรุปรายงาน
และรายงานผ่านระบบ รายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบ
ทั้งนี้ การกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ตลอดจนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ข้อมูลทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ข้อมูลภาพซึ่งจะต้องนาไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ โดยในระยะ
เร่งด่วนในขณะนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีจะทาแผนของบกลางเพื่อที่จะซ่อมแซม จัดหา ทดแทน และติดตั้งกล้อง
เพิ่มเติมสาหรับกล้ องของหน่วยงานภาครัฐที่ ชารุดเสียหาย ซึ่งมีบันทึกอยู่ในระบบ
จานวน 32,000 กว่ากล้อง ให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 ส่วนที่ 2 ในปี 2562
คณะอนุกรรมการชุดที่ 2 ได้เสนอการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
อย่างครบวงจร โดยมีการนาเอาระบบอัจฉริยะมาใช้ในการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เช่น
ระบบตรวจจับใบหน้า ระบบตรวจจับป้ายทะเบียน เป็นต้น โดยจะบูรณาการเชื่อมโยง
กั บระบบฐานข้ อมู ลของฐานข้ อมู ลทะเบี ยนประวั ติ ราษฎรของกรมการปกครอง
ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดที่ 2 จะได้นาเสนอรายละเอียด
แผนงานโครงการไปยังคณะกรรมการบริหารภายในเดือนตุลาคม 2560 นี้
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวันชัย เขียวชะอ่า ผูอ้ านวยการส่วนเทคโนโลยี
การสือ่ สาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
รูปแบบที่ CAT ออกแบบระบบกล้อง โดยภาพหน้ากล้องจะมารวมที่ NVR ของแต่ละ
หน่ วยงาน บางส่ วนจะบั นทึกอยู่ ภาคพื้ นดิ น และบางส่ วนจะส่ งไปเก็ บบน Cloud
Storage
กรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผูอ้ านวยการสานักบริหารการทะเบียน)
ส าหรั บการเปรี ยบเที ยบภาพใบหน้ าจากกล้ องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กั บ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน การจับภาพใบหน้าแล้วนามาเปรียบเทียบ
ยั งมี ข้ อจ ากั ดหลายอย่ าง เช่น การดู มุ มเอี ยง มุ มเงย เพราะภาพจากการท าบั ตร
ประชาชนจะเป็นภาพหน้าตรง
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4. การบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร (นายไวทยา นวเศรษฐกุล หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบจราจร )
4.1 กรุ ง เทพมหานครเป็ นส่ ว นหนึ่ งของคณะอนุ กรรมการทั้ ง 2 ชุ ด ได้ แก่
คณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่ว
ประเทศ และคณะอนุ กรรมการก าหนดแผนบริ หารจั ดการระบบการเชื่ อมโยง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
4.2 การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร มีจานวน
ทั้งหมด 53,249 กล้อง เป็นกล้องออนไลน์อยู่ในระบบสามารถดูได้เป็น Real Time
14,845 กล้อง อีก 38,404 กล้องเป็นกล้อง Stand alone หรือเป็นกล้องที่ไม่ได้
ออนไลน์ไปสู่ศูนย์ควบคุม แต่หากเกิดเหตุสามารถดึงภาพมาใช้งานได้แต่จะมีความ
ล่าช้า ซึ่งเมื่อก่อนกรุงเทพมหานครจะมีศูนย์ให้บริการประชาชน หรือหน่วยสืบสวน
สอบสวนต่างๆที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แต่ในปัจจุบันได้ขยายพื้นที่บริการ
ออกเป็น 12 ศูนย์ รวมทั้งหมดเป็น 13 ศูนย์ โดยมีศูนย์ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์หลัก 12 ศูนย์กระจาย 6 กลุ่มเขต ประกอบด้วย ศูนย์จตุจักร ศูนย์บางเขน
ศูนย์ราชเทวี ศูนย์ห้วยขวาง ศูนย์มีนบุรี ศูนย์บึงกลุ่ม ศูนย์พระโขนง ศูนย์บางคอแหลม
ศูนย์บางพลัด ศูนย์จอมทอง ศูนย์บางบอน ศูนย์ราษฎร์บูรณะ ทุกศูนย์ให้บริการ 24
ชั่วโมง
4.3 การเชื่ อมโยงสั ญญาณภาพไปยั งหน่ วยงานต่ าง ๆ ได้ แก่ กองบั ญชาการ
กองทั พบก กองพลที่ 1 รั กษาพระองค์ กองทั พเรื อ กองบั ญชาการทหารสู งสุ ด
กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยข่าวกรองทหาร สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กองบัญชาการตารวจนครบาล ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (บก.02)
กองบังคับการตารวจจราจร กองบัญชาการตารวจสันติบาล สถานีตารวจนครบาลทั้ง
88 สถานี และ 9 บก.น. สานักงานเขต 50 เขต กรุงเทพมหานคร และกองอานวยการ
ร่วมเฉพาะกิจต่างๆ ในส่วนของจุดสนามหลวง ได้แก่ กองอานวยการร่วมกองทัพภาคที่
1 (กอร.รส.) กองอานวยการร่วมกรุงเทพมหานคร และกองอานวยการร่วมตารวจ โดย
ในแต่ละหน่วยงานจะใช้ในภารกิจของหน่วยงาน และในการเชื่อมโยง กรุงเทพมหานคร
เชื่อมให้ทั้งหมดเท่าที่กรุงเทพมหานครจะสามารถเชื่อมได้
4.4 การตรวจสอบ ดูแล บารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
1) จัดให้ มีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ควบคุมศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสา
ชิงช้า) และศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 12 ศูนย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
2) มีการตรวจสอบกล้องดังนี้
2.1) กล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าศูนย์ควบคุมมีการตรวจสอบทุกวัน
2.2) กล้อง Stand alone มีการวนรอบการตรวจสอบกล้องทุก ๆ 15 วัน
ทั้งนี้ ในปี งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2561 กรุ งเทพมหานครได้อนุมั ติ
งบประมาณในการดาเนินโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์
เข้าสู่ศูนย์ควบคุม เพื่อแจ้งผลสถานะการทางานของกล้อง Stand alone เมื่อกล้องมี
อุปกรณ์ชารุด โดยจะแจ้งสถานการณ์ทางานแบบ real time
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4.5 แผนการเชือ่ มโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบคงที่
(Stand alone)
ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 – 2562 ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง จานวน 9 เขต
และพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ จานวน 10 เขต
ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 – 2563 ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จานวน
9 เขต และพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ จานวน 7 เขต
ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2564 ในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ จานวน 8 เขต
และพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ จานวน 7 เขต
ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2565 เชื่ อ มโยงระบบสั ญญาณภาพจาก
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ของเอกชน เข้าสู่ส่วนกลาง
กรุ งเทพมหานครขอรั บการสนั บสนุ นจากภาครั ฐบาลในการด าเนิ นการ
เชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าสู่ส่วนกลาง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านกิจการความมัน่ คงภายใน
(นายประยูร รัตนเสนีย)์
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จะมีการเชื่อมโยงกับศูนย์
บริหารจัดการและเชื่อมโยงระบบกล้อง ฯ 18 ศูนย์ (ตามกลุ่มจังหวัด) ซึ่งทุกจังหวัด
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีตารวจภูธรจังหวัดเป็นเลขานุการ เพราะใน
การที่จะดูจุดต่าง ๆ ว่ากล้องสามารถใช้ประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหน ฝ่ายตารวจ
จะทราบข้ อมู ลดี กว่ า และจะให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดดู ว่ าจะต้ องใช้ ข้ อมู ลส่ วนใด
เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งมาตรฐานกล้ อ งกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม จะมี
การกาหนดมาตรฐานที่จะให้บริษัทใช้ในจุดที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เป็นการบังคับ
ทางกฎหมาย เพื่อที่จะให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระยะต่อไป

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ข้อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ฝากนาเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องระบบวีดิทัศน์ทางไกล หากต้องพัฒนาหรือ
ปรับปรุงให้ดาเนินการเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อไป
2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลทางกายภาพ
ทั้งหมด การดูแลเชื่อมโยงระบบซึ่งเก็บข้อมูลโดยระบบ Cloud Storage และจะ
เชื่ อมโยงฐานข้ อมู ล ระบบของกระทรวงต่ าง ๆ จึ งให้ เตรี ยมจั ดท าข้ อมู ล ชี้ แจง
การเปรียบเทียบภาพใบหน้าสาหรับเชื่อมโยงการตรวจสอบในอนาคต
3. การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซอฟแวร์ มาตรฐานกล้อง
และข้อมูลของทั้งรัฐและภาคเอกชนมีความแตกต่างกัน จึงขอฝากคณะอนุกรรมการ
กาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ควรกาหนด
แนวทางการบูรณาการให้ชัดเจน ทาอย่างไรถึงจะเชื่อมโยงระบบที่มีทั้งหมดได้ จะต้อง
เปลี่ ยนกล้ องให้ เป็ นมาตรฐานเดี ยวกั นเฉพาะในส่ วนของภาครั ฐ หรื อไม่ ส าหรั บ
ภาคเอกชนหากจะมีการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์คงต้องมีการขอความร่วมมือ
4. ตรวจสอบความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ Cloud Storage มากน้อยเพียงใด

ศสส.สป./ปค./
กทม.
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5. หารือร่วมกับผู้ดาเนินงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ดูแลระบบไอทีในเรื่องต่างๆ ให้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้วย
6. พัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีอยู่เดิมให้ดีที่สุดและใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด

การบูรณาการข้อมูล
แผนงานและโครงการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ประเทศเพื่อเป็นแผนหลัก
ในการดาเนินการ
ด้านการผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)
1. ที่มา ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2560 “ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงคมนาคม จัดทาแผนภาพซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ เช่น ระบบราง ถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อเป็นแผนหลักในการดาเนินการ
ด้านการพัฒนาผังเมืองของประเทศต่อไป”
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ อบู รณาการข้อมู ล แผนงานและ
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อเป็นแผนหลักในการดาเนินการ
ด้ า นการผั ง เมื อ ง โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเป็ น ประธาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ กรมโยธาธิการและผั งเมืองเป็น กรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจ
หน้าที่บูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการ 4 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านคมนาคมและขนส่ง ได้แก่ ทางหลวง ถนน ระบบราง ระบบ Terminal
(สนามบิน ท่าเรือ สถานีขนส่งสินค้า Container Yard ICD )
1.2 ด้านแหล่งน้า ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน้า ฝาย ประตูระบายน้า สถานีสูบน้า
คลองส่งน้า คลองระบายน้า
1.3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบบาบัดน้าเสีย
สถานที่กาจัดขยะ สถานีดับเพลิง โรงฆ่าสัตว์ พลังงาน
1.4 ด้านผังเมือง ได้แก่ ผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาค ผังเมืองรวมจังหวัด
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ
2. ผลการดาเนินการ ข้อมูลที่ดาเนินการบูรณาการจาก 28 หน่วยงาน 7 กระทรวง
ได้ รั บ ครบถ้ว นเมื่ อเดือ นกรกฎาคม 2560 โดยแบ่ง การจัด ท าข้ อมู ล ออกเป็ น
2 ประเภท ดังนี้
2.1 ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้จัดทาฐานข้อมูลแล้วเสร็จ
ทั้ง 4 ด้าน
2.2 ข้อมูลเอกสารรายงานแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้ง 4 ด้านในแต่ละระดับ ได้แก่
2.2.1 ระดับประเทศ ยกตัวอย่างข้อมูลด้านคมนาคมและขนส่งเป็นการ
เชื่ อมโยงเส้ นทางหลั ก และด้ านแหล่ งน้ าเชื่ อมโยงข้ อมู ล แหล่ งน้ าขนาดใหญ่ ใน
ภาพรวมประเทศ ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จแล้ว
2.2.2 ระดับภาค ข้อมูลด้านคมนาคมและขนส่งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง
หลักระหว่างภูมิภาค และด้านแหล่งน้าเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน้าขนาดใหญ่ และขนาด
รอง ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จแล้ว
2.2.3 ระดับจังหวัด ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 70 ซึ่งกาหนดจะจัดทา
ข้อมูลแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานในระดับจังหวัด ให้แล้ว
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ผลการจัดงาน “ศิลปาชีพ
ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล
ด้วยพระบารมี” ครัง้ ที่ ๖
(ระหว่างวันที่ 12 – 20
สิงหาคม 2560)
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เสร็ จภายใน 5 กันยายน 2560 และจะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
บูรณาการข้อมูล ฯ ต่อไป
3. การดาเนินงานระยะถัดไป
3.1 จัดทาข้อมูลประกอบแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ในระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อเป็นแผนหลักในการดาเนินการด้านการผัง
เมือง เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๐
3.3 จั ดพิมพ์รายงาน แผนภาพแสดงความเชื่ อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เสนอนายกรัฐมนตรี
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การจัดพิมพ์ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 – 4 สัปดาห์
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ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณการดาเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการบูรณาการข้อมูล
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน การจัดทาผังประเทศ และการพัฒนา
ประเทศในอนาคต

ยผ.

กรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
รายงานผลการจัดงานในรูปแบบวีดีทัศน์ สรุปได้ ดังนี้
1. การจัดงานระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2560 (จานวน 9 วัน) ณ ศูนย์แสดง
และจาหน่ายสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ธีมงาน หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญา
ความเป็นไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา)
เป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560
2. สรุปผลการจัดงาน
2.1 ยอดจาหน่ ายรวมทั้งสิ้น 874,147,621 บาท (แยกเป็น ยอดจาหน่า ย
ภายในงาน 769,851,743 บาท และ ยอดสั่งซื้อสินค้า 104,295,878 บาท)
เฉลี่ยวันละ 97,127,513.44 บาท
2.2 ผู้ เข้าชมงานทั้งสิ้ น 431,436 คน รวมผู้ ผลิต ผู้ ประกอบการเข้าร่วม
จาหน่ายสินค้า จานวน 2,627 บูท
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ขอขอบคุ ณกรมการพั ฒ นาชุ มชน และหน่ ว ยงานในสั งกั ด ที่ เกี่ ยวข้ องที่ ร่ ว ม
พช.
ดาเนิ นการ ส าหรับการสืบสานศิลปาชีพของไทยเป็น ไปตามพระราชดาริ โดยมุ่ง
อบรมให้ผู้มีฝีมืองานศิลปาชีพและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทั้งนี้ การดาเนินการสืบสาน
ศิลปาชีพเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนสามารถเชื่อมโยงทั้งงานศิลปาชีพ และงาน OTOP ได้
อย่างแท้จริง และฝากชมเชยเจ้าหน้าที่พัฒนากรในพื้นที่ด้วย
๒. ขอชมเชยการจัดตลาดชุมชนในพื้นที่ ต.วังหิน อ. โนนแดง จ. นครราชสีมา เป็น จ. นครราชสีมา
ตลาดที่สามารถสะท้อนถึงวิถีชุมชนได้เป็นอย่างดี

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

หน้า 15

ประเด็น
เรื่องอื่น ๆ

รายละเอียด
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑. ผลจากการประชุม คณะรัฐมนตรี ให้ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพิ่ม
ภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้สรุปรายงานเป็น
ความลับ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
2. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต้องแก้ไขทันที ไม่ยืดเยื้อ ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือนหรือมีความคืบหน้าในการดาเนินการ
3. เลื่อนการชี้แจงแถลงผลงานของรัฐบาล ครบรอบ 3 ปีออกไปไม่มีกาหนด

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ศดธ.มท./
ศปท.มท.
ทุกจังหวัด/
ทุกหน่วยงาน
สน.สป./สนผ.สป./
ทุกหน่วยงาน

สตร.สป./ปค.
4. ให้รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.สมุย
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎ์ธานี และนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สถ.
5. การรั บโอนถนนให้ อยู่ในความรับผิ ดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ใน
เบื้องต้นรัฐบาลให้กองทัพบกสารวจและสรุปข้อมูลเส้นทาง/ถนนที่มีปัญหา และได้
เสนอให้กองทัพบกซ่อมบารุงเส้นทางที่ต้องการความเร่งด่วน รวมทั้งให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเร่งสารวจถนนที่ได้รับการถ่ายโอน เพื่อจัดทาคาของบประมาณ
ซ่อมบารุงและงบประมาณก่อสร้าง
จ. ชลบุรี
6. การร้องเรียนเรื่องถนนน้าท่วมในพื้นที่เมืองพัทยาปัญหาน้าท่วมขังซ้าซาก ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรีประสานการปฏิบัติกับกระทรวงคมนาคมต่อไป
ทด.
7. เร่ ง รั ด การจั ด ที่ ดิ น ท ากิ น ให้ ชุ ม ชน (คทช.) และหากมี ก ารลงพื้ น ที่ ข อง
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีอาจนาเสนอผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่
8. ศูนย์บริการร่วมจังหวัด (One Stop Services : OSS) รายงานความคืบหน้า
สบจ.สป./
การดาเนิ นการในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จั งหวัด นาเรี ยนรัฐมนตรี ว่าการ
ศดธ.มท./
กระทรวงมหาดไทย
สตร.สป./
9. การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ ทด./สนผ.สป./
พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อดาเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม ซึ่งคณะรัฐมนตรี จ. สมุทรสงคราม
ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ใน 3 ประเด็น โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
9.1 เสนอเรื่องการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนต่อ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
9.2 ส ารวจ ตรวจสอบพื้ นที่ที่ ใช้ ประโยชน์ ในการด าเนิ นโครงการเพื่ อน ามา
คานวณพื้นที่ปลูกและบารุงป่าชายเลนทดแทนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และให้
เกิดการขอใช้งบประมาณกับสานักงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
10. ป.ย.ป. (คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
สนผ.สป.
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง)
10.1 เร่งรัดดาเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
๑๐.2 รายงานผลการศึกษาเพื่อจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ กพร.สป./ทด./
(Doing Business) ให้สรุปผลการดาเนินการของหน่วยงาน นาเรียนรัฐมนตรีว่าการ กฟน./กปน./
กระทรวงมหาดไทย
กทม.
๑0.3 โครงการ SMART Visa จัดทาสรุปความคืบหน้าการดาเนินการแก้ไข ตท.สป./สกม.สป.
กฎหมาย (กฎกระทรวงมหาดไทย) นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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ประเด็น

รายละเอียด
๑1. การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคา ประเด็นการร้องเรียนเหมืองอัครา ทาง
คสช. ได้สั่งระงับดาเนินการและตรวจสอบผลกระทบสุขภาพประชาชน ให้ กรมที่ดิน
ตรวจสอบความถูกต้องการออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ของที่ดิน และจัดทา
ข้อมูลนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑2. ผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ. นครราชสีมา
ให้จัดทาข้อมูลความต้องการเครื่องมือสาหรับขุดเจาะ/ขุดบ่อบาดาลให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับการแก้ไขปัญหาน้านอกเขตชลประทานเพื่อพิจารณา
ความจาเป็น ความคุ้มค่า การบริหารจัดการ และหน่วยดาเนินการควรเป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้รวมถึงการจัดทาข้อมูลความต้องการเครื่องมือทางการเกษตร
สาหรับเกษตรกรที่จาเป็น อาทิ เครื่องเกี่ยวนวด เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
13. การกักเก็บน้า ให้ศึกษาแนวทางกักเก็บน้า เส้นทางคลองชลประทานคลองหาด
จ. สระแก้ว สามารถเป็นพื้นที่กักเก็บน้าได้หรือไม่
๑4. การทางานของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีความรอบรู้ทั้งใน
นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจของหน่วยงาน (Function) และ
วาระพื้นที่ (Area) รวมทั้งแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ การค้าการลงทุน ความเป็นอยู่
ประชาชน โดยให้กาหนดเป็นประเด็นมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
๑5. การประเมินผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
16. ให้ รายงานความคืบหน้า การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง
17. การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมา ขอขอบคุณอธิบดี ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในสังกัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งทาให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ทั้งงานนโยบาย งานตามอานาจหน้าที่ และงานบูรณาการ/งานพื้นที่
18. ให้เร่งรัดการบริหารจัดการขยะ และน้าเสีย โดยพิจารณาความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการ

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

ทด.

สบจ.สป./
สนผ.สป./สถ.

ปภ./
จ. สระแก้ว
สนผ.สป.

สตร.สป.
พช./สนผ.สป.
ทุกหน่วยงาน
สถ./กทม.

สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 17.3๐ น.
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