
สรุปผลการประชุมเพ่ือมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 

และการปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน 
เม่ือวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

วันน้ี (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เป็นการประชมุเพ่ือมอบนโยบายการดําเนิน
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน การพัฒนาและการรักษาความมั่นคง
พ้ืนที่ชายแดน รวมถึงภารกิจเร่งด่วนอ่ืนๆ ของกระทรวงมหาดไทย และเป็น
การพูดคุยปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ๓๒ จังหวัด ก่อนที่คณะผู้ว่าราชการจังหวดั
ชายแดนจะเดินทางไปร่วมประชุมกับกระทรวงการต่างประเทศในช่วงบ่าย 
และไดม้ีการ Video Conference ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ด้วย โดยในช่วงแรกของการประชมุจะเป็นการมอบนโยบาย และในช่วงหลัง
ขอให้จังหวัดนําเสนอปัญหาข้อขัดข้องหรือข้อเสนอที่ต้องการให้กระทรวง 
มหาดไทยรับไปดําเนินการตอ่ไป 
  
นโยบาย/ประเด็นหลักสําคัญ มีดังน้ี 
๑. การดําเนินความสัมพันธกั์บประเทศเพื่อนบ้าน  
    - ขอให้ยึดยุทธศาสตร์/นโยบายของรัฐบาลเป็นกรอบในการดําเนินงาน 
และขอให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความสอดคล้องตรงกับระยะเวลาที่
รัฐบาลไดแ้ถลงกับรัฐสภา ซึ่งเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ดําเนินการตาม
กรอบดังกล่าวอยู่แล้ว โดยสิ่งสําคัญของการดําเนินความสมัพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้านน้ันต้องสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน โดยใช้หลกั
รัฐศาสตร์ในการเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันซึง่จะนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนหรือข้อพิพาทในเร่ืองเขตแดน นอกจากนี้ 
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใชค้วามเป็นผู้นําในพ้ืนที่บูรณาการการทํางาน
ร่วมกับทหาร ตํารวจ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วย 
   - สําหรับกลไกความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็น 
Core relation เช่น JC JBC JCBD RBC เป็นต้น มีบริบทที่คล้ายกัน 
ในเรื่องการสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ เช่น ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
การค้าการลงทุน การแก้ไขปัญหาชายแดน การปราบปรามการค้ามนุษย์    
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทีเ่กี่ยวข้องให้
ความร่วมมือดาํเนินการด้วย เพราะมีบทบาทสําคัญในส่วนน้ีอยู่แล้ว 
อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใชก้ลไกของผู้ว่าราชการจังหวัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จังหวัดชายแดน 
- ตท.สป. 
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เอง ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 
เช่น กลไกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน – เจ้าแขวง 
ไทย – ลาว กลไกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – 
กัมพูชา หรือเมืองคู่แฝด (Sister Cities) เป็นต้น ประกอบกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปึ พ.ศ. ๒๕๕๘ ย่ิงจําเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุน การค้า
การลงทุน และความร่วมอ่ืนๆ มากยิ่งขึ้น   
    - สําหรับเร่ืองการจัดทําบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ที่ต้องมีการ     
ลงนาม ขอจังหวัดดําเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว้ และ
เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการดําเนินการขอให้จังหวัดหารือกระทรวง 
มหาดไทยก่อนที่จะมีการลงนาม 
 
๒. การพัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
    - หากจังหวัดใดมีความประสงค์ทีจ่ะเสนอเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษขอให้เสนอเร่ืองมายังรัฐบาลเพื่อพิจารณา โดยขอใหจั้งหวัดพิจารณา
ความเหมาะสมและศักยภาพของพ้ืนที่ อาทิเช่น  
      (๑) เป็นพ้ืนที่ที่มีจุดผ่านแดน กรณีหากเป็นจุดผ่อนปรนการค้าต้อง
ผลักดันใหม้ีการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร     
      (๒) มีหน่วยงานท่ีมีความพร้อมปฏิบัตงิาน เช่น ตรวจคนเข้าเมือง 
ด่านศุลกากร ฯลฯ 
      (๓) มีถนนหนทางเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่แล้ว ยกตัวอย่าง
เช่น จังหวัดหนองคาย ในอนาคตเศรษฐกิจจะเจรญิเติบโตมากข้ึน หากจีน
ก่อสร้างถนนผ่านลาวมาถึงจังหวัดหนองคายแล้วเสร็จ 
      (๔) ในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถดําเนินการในภายหลังได้ โดย
ให้ประสานการดําเนินงานดังกล่าวกับการไฟฟ้า การประปา กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมทีด่นิ การนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง   
      (๕) สําหรบัการจัดหาทีด่นิต้องเป็นที่ดินของรัฐ  
    - ขอขอบคณุผู้ว่าราชการจังหวัด ๖ จังหวัดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรก ที่ไดร้่วมกันดําเนินการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษให้เป็นรปูเป็นร่างข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการสํารวจพ้ืนที่ การจัดทํา
ข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ขอแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบว่า ในวันน้ีผมได้ 
ลงนามเอกสารถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติเร่ืองการขอใช้พ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ป่าสงวน สปก. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
- ตท.สป. 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
- สบจ.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จังหวัดพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
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    - สําหรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว มีปัญหาพื้นที่บ้าน
หนองไทรซึ่งเป็นที่ป่าสงวนยังไม่สามารถถอนสภาพได้ เน่ืองไม่อยู่พ้ืนที่
ตามประกาศของ กนพ. ขณะน้ีจึงไม่สามารถดําเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
หากมีการประกาศเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมเติมก็สามารถ
ดําเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ทันที เน่ืองจากได้มีการเตรยีมความพร้อมไว้
แล้ว ขอให้จังหวัดสระแก้วตดิตามเรื่องดังกลา่วอย่างใกล้ชิดด้วย 
 
๓. การเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 
(One Stop Service : OSS)  
    - ขอขอบคณุผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไดด้ําเนินการเตรียมความพร้อมของ 
OSS จากการรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่านทราบว่าปัญหา
ของ OSS คือ หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถนําเจ้าหน้าที่ไป
ปฏิบัติงานที่ OSS ได้ทั้งหมด จึงขอให้จังหวัดประสานพูดคุยกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องทั้งส่วนกลางและในระดับจังหวดั รวมถึง BOI เพ่ือให้การ
บริหารจัดการ OSS มีประสิทธิภาพ สามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ 
นักลงทุนที่เดินทางมาติดต่อประสานในระดบัพ้ืนที่ 
 
๔. การเปิดจุดผ่านแดน  
    - ความพร้อมของทั้ง ๒ ฝา่ยเป็นสิ่งสําคัญ ขอให้จังหวัดคํานึงถึง
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเสนอขอเปิด/ยกระดับจุดผ่านแดน 
ศักยภาพของพ้ืนที่และความคุ้มค่าในด้านต่างๆ หากจังหวัดมีความพร้อม
ขอให้เสนอเรื่องการยกระดับ/เปิดจุดผ่านแดนถาวร เพ่ือให้กระทรวง 
มหาดไทยพิจารณาต่อไป  
    จากปัญหาที่ผ่านมา ยกตวัอย่างกรณีการยกระดับจุดผอ่นปรนการค้า
ด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร ถึงแม้ทั้ง ๒ ฝ่ายจะมีความพร้อม แตต่ดิ
ปัญหาทางข้อกฎหมาย คือ ฝ่ายเมียนมาไมย่อมลงนามรับรองผลการ
สํารวจสภาพภูมิประเทศร่วม (Joint Detail Survey) จึงไม่สามารถเปิด
ด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ ต่อมาจึงได้ปรับเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ
ด่านสิงขร ซึ่งมศัีกยภาพใกล้เคียงกับจุดผ่านแดนถาวร และจะได้มีการเปิด
จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรอย่างเป็นทางการในเร็ววันน้ี หากจังหวัดอ่ืนๆ 
จะดําเนินการในรูปแบบเดียวกันก็ขอให้เสนอมา 
 
๕. การสัญจรข้ามแดน  
    - ทราบมาว่าในปีที่แล้ว กรมการปกครองได้มีบทบาทสนับสนุน 
ช่วยเหลือในเรือ่งของการจัดระเบียบแรงงาน และในปีน้ีกรมการปกครอง

- จ.สระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จังหวัดพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
- จังหวัดชายแดน 
- ตท.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปค., ตท.สป. 
- จังหวัดชายแดน 
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ได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเข้ามาชว่ยเหลือ เช่น การดําเนินการ
พัฒนาระบบ E-Border Pass จึงขอให้กรมการปกครองดําเนินการให้เกิด
ความเรียบร้อยต่อไป 
 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่างๆ   
    - ปัญหาการค้ามนุษย์ ถือเป็นปัญหาสําคัญ ในขณะน้ีไทยถูกจัดอันดับ
อยู่ในบัญชกีลุม่ที่ ๓ หรือ Tier ๓ (ประเทศที่ดําเนินการไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานข้ันต่าํของกฎหมายสหรัฐและไม่มคีวามพยายามในการแก้ไข
ปัญหา) จากการประเมินพบว่า ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหา
และผลงานทีแ่น่ชัดในเรื่องดังกล่าว สิ่งสําคัญคือ อาจเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ด้วย โดยองค์กรสิทธิ
มนุษยชนและองค์กรที่อยู่ในพ้ืนท่ีได้รายงานว่า มีเหย่ือการค้ามนุษย์ใน
ประเทศไทย ปัญหาแรงงาน ซึ่งเป็นประเดน็ท่ีกดดันประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก ในปีทีผ่่านมาเอกชน (คาร์ฟูร์) ได้ถอนสินค้าทั้งหมด หากในช่วงกลาง
ปียังไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่างประเทศอาจนําประเด็นน้ี มาเป็น
มาตรการกีดกันทางการค้าประเทศไทย (Sanction) จะทาํให้เกิดความ
ลําบากอย่างย่ิง จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไดม้ีการกําชับไปยังทุกหน่วยงาน
ในพ้ืนที่คอยดแูลกวดขันสอดส่องไม่ให้มีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมชิอบเก่ียวกับ
การค้ามนุษย์ทกุกรณี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการค้าประเวณี หากตรวจเจอ
ต้องจับกุมทันที อย่างไรก็ตามสําหรับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในส่วน
ของกระทรวงมหาดไทย ทางกรมการปกครองได้ดําเนินมาตรการด้าน
แรงงาน โดยให้มีการจดทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
รวมถึง จะได้มกีารออก พ.ร.บ. เพ่ือจัดระเบียบคนขอทานทั่วประเทศเพ่ือ
แก้ไขปัญหาเร่ืองดังกล่าวด้วย  
      - การดําเนินการด้านประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : 
IUU) พบว่า มปัีญหาอยู่ ๒ เรื่อง คือ ๑.ด้านกฎหมาย และ ๒.ด้านการ
ปฏิบัติ กล่าวคือการดําเนินการเรื่อง IUU มกีฎหมายเฉพาะหน่วยงาน 
เช่น กฎหมายของกรมเจ้าท่า กฎหมายของกรมประมง ซึ่งทําให้การ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทําได้ค่อนข้างยาก  
         จากพระราชบัญญตัิการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศใช้แล้ว
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเคร่ืองมือระดับนึง ไมส่ามารถรับมือ
กับ IUU ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงต้องให้มีการออกกฎหมาย
รับมือ IUU ใหเ้ร็วที่สุด  

 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
- ปค. 
- ตท.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปค. 
- จังหวัดชายทะเล 
๒๒ จังหวัด 
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        ขอให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทํา
ประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงาน ชี้แจงทําความเข้าใจใหผู้้ประกอบการประมงปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่กําหนดให้ครบถ้วน เช่น เรอืประมงขนาดใหญต่้องจด
ทะเบียนทั้งหมด ต้องมีระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : 
VMS) ต้องมีอาชญาบัตรทําการประมง ต้องมีใชแ้รงงานที่ถูกต้อง มีการ
รายงานเรือเข้า – ออก หรือ Port in-Port out เป็นต้น รวมถึงขอความ
ร่วมมือให้ผู้ประกอบการประมงมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม 
อย่าให้ส่งผลกระทบต่อประมงพื้นบ้าน/ประมงชายฝั่ง ทั้งน้ี ฝากหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องช่วยดูเร่ืองงบประมาณสําหรับการดําเนินการดังกล่าวด้วย 
 
๗. การแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    - การจับกุมคดียาเสพตดิ จะพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมสี่วนเข้าไป
เก่ียวข้องเกือบทุกครั้ง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอดส่องดแูลอย่าให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องอย่างเด็ดขาด นอกจากน้ี ให้มีการ 
บูรณาการการทํางานในพ้ืนท่ีร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ทหาร เพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
   - ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทําให้คนในพ้ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
หากไม่มี Demand แล้ว Supply ก็ไม่เกิดข้ึน ตามแนวทางของรัฐบาลได้
มีการพูดคุยว่า คนที่ได้รับการบําบัดหรือพ้นโทษคดียาเสพติดแล้ว หาก
กลับไปอยู่ในพ้ืนที่ภูมิลําเนาเดมิหรือพ้ืนทีใ่นจังหวัดใด ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะต้องทราบ และขอให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ไดแ้ก่ นายอําเภอ 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลเป็นพ่ีเลี้ยงให้บุคคลดงักล่าว รวมถึงสร้างศักยภาพ
และทักษะด้านอาชีพ เช่น การหางานให้ทํา จัดหาหลักสตูร/การอบรม
เพ่ือสร้างอาชีพ เป็นต้น ทั้งน้ี การดําเนินการเรื่องดังกล่าวให้ประสบ
ความสําเร็จถึงจะเร่ืองที่ทําไดย้าก แต่เป็นหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด   
ท่ีต้องใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยท่ีมีอยู่ดูแลคนที่ได้รบัการบําบัดหรือ
พ้นโทษ กรณีตอ้งมีกฎหมายให้เค้ามารายงานตัวในพ้ืนที่หรือไม่ สําหรับ
ประเด็นน้ีจะได้มีการพูดคุยกับกระทรวงยุตธิรรมต่อไป 
    - ประเด็นปัญหาด้านยาเสพตดิ ฝากทางส่วนนโยบายและแผนของ 
มท. จัดทําตัวแบบ/แผนงานสําหรับการดูแลผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด      
ท่ีพ้นโทษหรือผู้ที่มาจากโครงการบําบัดไม่ให้กลับไปเก่ียวข้องยาเสพติดอีก 
หากจังหวัดจําเป็นต้องใช้งบประมาณสําหรับการดําเนินการเรื่องดังกล่าว  
ให้จัดทําข้อเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบกลางฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
- ศพส.มท. 
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๘. ศูนย์พักพิงต่างๆ ตามแนวชายแดน  
    - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดแูลศูนย์พักพิงต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อย 
และเกิดความม่ันคง รวมถึงอํานวยความสะดวกในการเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงฯ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรระหว่างประเทศด้วย  
    - กรณีเกดิเหตุไฟไหม้ทีศู่นย์พักพิงในช่วงที่ผ่านมา ขอขอบคุณจังหวัด
แมฮ่่องสอนและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื
ในการดแูลแก้ไขปัญหาดังกลา่วเป็นอย่างดี  
    - ขอให้กรมการปกครองศึกษาตัวอย่างกรณี การส่งกลบัผู้พักพิงด้าน 
สปป.ลาว เพ่ือเป็นต้นแบบใหท้างด้านเมียนมา  
 
๙. ภารกิจสําคัญเร่งด่วนอ่ืนๆ 
    - กรณีแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยดําเนินการศึกษาบทเรียนจากกรณีดังกล่าว หากมีเหตุการณ์
เกิดขึ้นในพ้ืนทีเ่สี่ยงต่างๆ จะได้สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เร่ืองของระบบโลจิสตกิส์ ระบบของการ
ติดต่อสื่อสาร ฯลฯ รวมถึงเพ่ือให้จังหวัดนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติและใหม้ี
ความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้และ
ในขณะน้ีประเทศเนปาลมีความต้องการไฟฟ้าเป็นอย่างมาก กรณีดังกลา่ว
ขอให้การไฟฟ้าฯ ช่วยจัดหาเครื่องป่ันไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีส่ามารถใช้ได ้
๑๐๐ – ๒๐๐ ครัวเรือน เพ่ือบริจาคใชใ้นทีพั่กพิงผู้ประสบภัย 
    - เน่ืองจากเศรษฐกิจโลก (ตลาดอเมริกาและยุโรป) มีปัญหาในเรื่อง
ของกฎเกณฑ์การค้า รวมถึงมาตรการกีดกันต่างๆ ประกอบกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงฝากผู้ว่าราชการจงัหวัดทุกจังหวัด
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิการเช่ือมโยงการค้าและการลงทุนโดยเริ่มต้น
ให้มีการเปิดตลาดการค้าในระดับชายแดนและระดับภูมิภาค ตามบริบท
ของแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน  
    - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใหค้วามสําคัญในการส่งเสริมสินค้า OTOP 
โดยให้มกีารเปิดตลาดให้ได้มากข้ึน เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถขายสินค้าได ้
    - อยากให้มกีารจัดประชมุ Conference กับผู้ว่าราชการจังหวัด        
ในลักษณะเช่นน้ีอีก โดยอาจแบ่งเป็นแต่ละกลุ่มจังหวัด/พ้ืนที่ ตามแต่
ความเหมาะสม เพ่ือให้มีการพูดคุย ปรึกษาหารือ และนําเสนอปัญหา
ข้อขัดข้อง เพ่ือจะไดร้่วมกันในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานในเรื่องต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย เน่ืองจากทุกจังหวัด  
ต่างก็มีภารกิจมาก จะได้ไม่เป็นการเสียเวลา  

- ทุกจังหวัด 
- ปค. 
- ตท.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปภ. 
- ทุกจังหวัด 
- กฟภ. 
 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
- พช. 
- สนผ.สป. 
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   - สําหรับโครงการปิดทองหลังพระ ซึ่งรัฐบาลให้ความสาํคัญเป็นอย่าง
มาก ขอให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือต่อยอดและ
ขยายผลการดาํเนินการโครงการดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินงานโครงการของจังหวัดให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบด้วย 
   - สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศท่ีได้ร่วมการ
ประชมุในวันน้ี และขอให้ช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่เพ่ือช่วยเหลือและดูแล
ทุกข์สุขพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ี ใหส้มกับทีร่ัฐบาลไว้วางใจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในพ้ืนที่ 

- จังหวัดที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย     ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กระทรวง 
มหาดไทยดําเนินการในหลายประเด็น จึงขอประสานข้อราชการกับ      
ทุกจังหวัด ดังน้ี 
๑. การรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล 
    - กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของท่ีศูนย์ดํารงธรรม
ของจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัด โดยในส่วนกลางได้มีการเปิดบัญชีของ    
ศูนย์ดํารงธรรมเพ่ือรองรับเงินบริจาคที่จังหวัดต่างๆ จะรวบรวมส่งมา 
ส่วนการบริจาคสิ่งของให้ประสานกับกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ทํางานร่วมกับทางกองทัพ ซึ่งไดจ้ะให้อธิบดี 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณได้รายงานในเรื่องน้ีต่อไป 
    - ขอขอบคณุผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขณะน้ีจํานวนเงินบริจาค 
ท่ีกระทรวงมหาดไทยไดร้ับจํานวนประมาณ ๑๔ ล้านบาท ในส่วนเงิน
บริจาคเพ่ิมเตมิขอให้จังหวัดทยอยส่งมาไดท้ี่บัญชศูีนย์ดํารงธรรม ในช่วง
ระยะ ๓ – ๔ วันน้ี  
    - ขอให้ทุกจังหวัดเป็นศูนย์ประสานข้อมลูให้กับชาวเนปาลที่อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ทีต่้องการรับทราบข้อมลูเก่ียวกับสถานการณ์ใน
ประเทศเนปาล โดยในส่วนกลาง กรมต่างๆ และรฐัวิสาหกิจก็ได้ร่วมมือ
กันดําเนินการในส่วนน้ีด้วย 
 
๒. การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
    - ในช่วง ๒ – ๓ วันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนท่ีจังหวัดนครนายก
และเมื่อคืนทีผ่า่นมาเกิดเหตพุายุฤดูร้อนท่ีจงัหวัดมหาสารคาม เมื่อเช้า
ได้รับรายงานว่าได้มีการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความเรียบรอ้ยแล้ว เช่น 
เรื่องของไฟฟ้า เป็นต้น จึงขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดใกล้เคียงที่ได้
ร่วมกันให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวด้วย 
 

 
 
 
 
- ปภ. 
- ศูนย์ดํารงธรรม 
- ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปภ. 
- กฟภ. 
- จังหวัดที่
เก่ียวข้อง 
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๓. ผลผลิตทางการเกษตร 
    - ในช่วงเดือน พ.ค. ถึง ม.ิย. และช่วงเดือน ก.ย. ถึง ต.ค. จะมีผลผลติ
ทางการเกษตรออกมาจํานวนมาก เช่น ผลไม้ ยางพารา กระเทียม 
หอมแดง เป็นต้น ขอให้จังหวัดดําเนินการจัดทําปฏิทินพยากรณ์ รวมท้ัง
ทําแผนการดําเนินงานต่างๆ โดยประสานกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้
มอบหมายให้กรมการปกครองได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นการ
เตรียมการรองรับผลผลิตทางการเกษตรไว้ลว่งหน้าด้วย  
 
๔. งบประมาณจังหวัด ปี ๒๕๕๘ 
   - ตามท่ี อกนจ. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ กรอบงบประมาณปี 
๒๕๕๙ รวมถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๕๘ ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ซึง่ ผอ.สบจ. จะได้ชีแ้จงในเร่ืองดังกล่าวต่อไป 
 
๕. คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจังหวัด 
   - คณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็น
ประธาน ไดม้ีการต้ังคณะกรรมการกองทุนระดับจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวดั 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรอืรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไดร้ับมอบหมาย
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือการอนุมัติหรือไม่อนุมัตใินเรื่องการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย
กองทุน วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย จะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม โดยในวันที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา 
๑๔.๐๐ น. จะมีการประชุม Conference โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
กระทรวงยุติธรรมจะชีแ้จงเร่ืองดังกล่าวให้กับทุกจังหวัด หากมีข้อสงสัยใน
ประเด็นใดขอให้จังหวัดเตรียมประเด็นข้อคําถามไว้ด้วย 

 
- จังหวัดที่
เก่ียวข้อง 
- ปค. 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
- สบจ.สป. 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

รองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย  
(นายไมตรี อินทุสุต) 

๑. การพัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    - จากการตรวจสอบการประกาศพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแกว้ พบว่า บ้านหนองไทร อําเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแก้ว 
ยังไม่ผ่านการประกาศ กนพ. ฉบับที่ ๑ และฉบับที ่๒ รวมถึงพ้ืนที่ของ
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสงขลา โดยจะได้ขอให้มี
การปรับเพ่ิมพ้ืนที่อีกครั้ง และเสนอที่ประชุม กนพ. พิจารณา ซึ่งคาดว่า 
จะมีการประชมุในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
    - ศูนย์ขับเคล่ือนของกระทรวงมหาดไทยได้พยายามประสานกับหน่วย
ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่ยังไม่มีความชัดเจนสําหรับ
ภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาลงทนุในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

 
- จังหวัดพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
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โดยในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวดัตากได้กําหนดจัดการประชมุ
ชี้แจงและให้ข้อมูลเร่ือง การลงทุน สิทธิประโยชน์ แรงงาน การสาน
สัมพันธ์เมืองคู่มิตร การลงทุนส่งเสริมกิจกรรม ๑๓ ประเภทที่จะได้สทิธิ
ประโยชน์หลายๆ อย่าง รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ที่จะส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ใหแ้ก่นักลงทุนและประชาชนผูส้นใจ  
    - ตามที่หลายจังหวัดได้มกีารวางแผนที่จะพัฒนาพ้ืนทีจ่ังหวัดเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังน้ัน 
ต้องมีเตรียมความพร้อมในเรื่องการกําหนด Positioning การเชื่อมโยง
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพร้อมในด้านตา่งๆ รวมถึงความพร้อมของ
ประชาชน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 
๒. การประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน
ระหว่างการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ท่ัวโลก ประจําปี 
๒๕๕๘ 
    - ในช่วงบ่ายวันน้ี (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ที่โรงแรมอนันตรา กทม.  
จะมีการเสวนาระหว่างเอกอัครราชทตูและกงสุลใหญ่กับผู้แทนที่เก่ียวข้อง 
เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และปัญหาการข้ามแดน
ทุกรูปแบบ ณ จัดข้ึนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ชายแดนได้รับเชิญเข้าประชมุด้วย ดังน้ัน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชายแดนได้นําข้อสังเกตของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการ
พัฒนาความสัมพันธ์ การสานสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึง 
ข้ออุปสรรคต่างๆ ไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการเสวนาในการประชมุ
ดังกล่าว 
 
๓. การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา คร้ังที่ ๕ 
    - ในห้วงวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยได้กําหนด
เป็นเจ้าภาพจัดการประชมุผูว้่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา  
คร้ังที่ ๕ ณ กรงุเทพมหานคร จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน 
ไทย – กัมพูชา ได้เตรียมความพร้อมด้วย 
 
๔. กลไกความร่วมมือพหุภาคี  
    - ในช่วงปลายได้มีการกําหนดการประชมุกลไกความรว่มมือพหุภาคี 
เช่น IMT-GT, GMS ซึ่งล่าสดุในการประชุม IMT-GT ผู้ว่าราชการจังหวัด
สตลูได้ไปประชุมทีล่ังกาวี และได้มีการสานสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ
ประเทศมาเลเซีย โดยกระทรวงมหาดไทยรว่มกับสํานักงานคณะกรรมการ

 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จังหวัดชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จังหวัดชายแดน
ด้านกัมพูชา 
 
 
 
 
- จังหวัดภาคใต้ 
๑๔ จังหวัด 
- สบจ.สป. 
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เขา้ร่วมประชมุมาโดยตลอด    
ในทุกปี โดยในระยะต่อไปจะได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ ๑๔ จังหวัด 
ร่วมกับสํานักสง่เสริมและบรหิารราชการจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพด้าน
สารัตถะ หารือถึงเรื่องการเสนอโครงการ/กจิกรรมทีด่ําเนินการร่วมกัน    
ในกลุ่ม IMT-GT ให้ได้ข้อยุต ิโดยเฉพาะเรื่อง Infrastructure การ
เชื่อมโยงเส้นทางการค้าทางทะเล ตามเส้นทางมาเลเซีย – ภูเก็ต – 
ระนอง การเปิดจุดผ่านแดนต่างๆ ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส 
เป็นต้น 
 
๕. การแก้ไขปัญหาไขเ้ลือดออก 
    - ตามที่ได้รบัหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุข ไดต้ระหนักถึงปัญหา
โรคไข้เลือดออก โดยในปีน้ีเพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว ๑๗ เปอร์เซ็นต ์ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดคงได้รับการประสานจากทางสาธารณสุขจังหวัดในเรื่อง
ดังกล่าวอยู่แลว้ ขอให้จังหวัดกําชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้
ความสําคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ถ้าจังหวัดใด 
มีการแพร่ระบาดเกิน ๒ อําเภอ ขอให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือ
ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชดิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด  
 

อธิบดีกรมการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการด้านประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) 
    - ตามที่ไดม้ีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันการประมงผิดกฎหมาย 
ตามคําสั่ง คสช. ที ่10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 บทบาทของ
กระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing มี 6 ประเด็น ดังน้ี  
      (๑) ขอใหผู้้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์
บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทําประมงผดิกฎหมาย  
      (๒) ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอบูรณาการ 
ทุกภาคส่วน 
      (๓) ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอเร่งทําความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทัว่ไป และผู้ประกอบการ
ประมงให้ดําเนินการตาม ๓ มาตรการ ได้แก่ จดทะเบียนเรือประมง 
อาชญาบัตร และแรงงาน 
      (๔) การรบัจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (แรงงานประมง)  
      (๕) การจัดกําลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน ณ ศูนย ์PIPO ทั้ง ๒๘ จดุ 
โดยให้จดักําลังประจําจุด ซึ่งกรมการปกครองจะจัดกําลัง อส. ประมาณ 
๒๘ คน ร่วมกับกําลังของหน่วยงานอื่น 
 

- จังหวัดชายทะเล 
๒๒ จังหวัด 
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รองอธิบดี 
กรมการปกครอง  

(นายประดิษฐ์ ยมานันท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (๖) การบังคับใช้กฎหมายโดยให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองร่วมมือกับ
ตํารวจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบทั้ง ๒๘ จุด ให้เป็นไปตาม ๓ 
มาตรการข้างตน้ 
   - สรุปได้ว่าสิ่งสําคัญในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing คือ เรือ คน 
เครื่องมือ และสถานท่ีทําการประมงต้องถกูต้องตามกฎหมาย ดังน้ัน ขอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดไดม้ีการรณรงค์หรือทํา Campaign ในจังหวัด ใหผู้้ทํา
การประมงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กําหนด 
  - ตามคําสั่ง คสช. ที่ 10/2558 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 ไดม้ีการ
จัดตั้งศูนย์ใน ๔ ระดับ ไดแ้ก่ ศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทํา
ประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นหัวหน้าศูนย์ 
มีอํานาจในการจัดตั้งเจ้าหน้าที่วางระบบการจัดการ รวมทัง้การบังคับใช้
ท้ังหมด (ระดับชาติ) โดยแยกเป็น ๓ ศูนย์ย่อย 
    - ศูนย์ประสานงานปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(ศรชล.) มี ๓ ส่วนใหญ ่ซึ่งคุมพ้ืนที่ ๒๒ จังหวัดทางทะเล  
    - ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าเรือเข้า - ออก หรือ Port in -Port out  
มี ๒๘ ศูนย์ ใน ๒๒ จังหวดัทางทะเล ในแตล่ะศูนย์มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
๑๖ นาย และเอกชน ๒ นาย รวม ๑๘ นาย เพ่ือทําหน้าที่ในการวางระบบ 
ซึ่งรายละเอียดคาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดน่าจะได้รับการประสานเร่ือง
ดังกล่าวแล้ว เน่ืองจากจะเริ่มดําเนินการในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป  
   (๓) ศูนย์ใหบ้ริการและอํานวยความสะดวกให้แก่เรือประมงแบบ
เบ็ดเสร็จ (ระดบัจังหวัด) ทําหน้าท่ีควบคุมระบบการรายงานทั้งหมด  
เพ่ือจะออกใบประกาศ หรือ Certificate เพ่ือให้ทราบที่มาของวัสดุ
อุปกรณ์ รวมทัง้สินค้าในการประมงทั้งหมดที่จะรายงานออกสู่สากล 
โดยศูนย์ให้บรกิารในระดับจังหวัด จะมีการควบคุมตั้งแตต่น้ทาง คือ 
ใบอนุญาตการใช้เรือ ทะเบียนเรือ คนที่จะลงไปในเรือประมง การตดิตั้ง 
VMS ซึ่งบังคับตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสข้ึนไป สาํหรับเรือ ๖๐ ตันกรอส 
มีกฎหมายเดิมอยู่แล้ว เคร่ืองมือประมงทุกชนิด อาชญาบัตร ใบอนุญาต 
สถานท่ีทําการประมง เรื่องทกุลํา ที่จะออกทําการประมงต้องมีทุกอย่าง
ข้างต้นครบถ้วน โดยหน่วยงานที่สําคัญ ๔ หน่วยหลักที่เก่ียวข้องมี 
แรงงาน ประมง เจ้าท่า  ศรชล. หากออกไปน่านนํ้าต่างประเทศต้องมี
ตรวจคนเข้าเมอืงเข้ามาร่วมในบางจุดด้วย 
   - สําหรับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งครอบคลุมไปถึงเจ้าของเรือ ขอให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชีแ้จงทําความเข้าใจผู้ประกอบการประมง เช่น  
เรือ ๓๐ ตันกรอส ต้องทําสมดุทําการบันทึกการประมง มกีารติดตั้งระบบ 



๑๒ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VMS มีการแจง้การเข้าออกเรือทุกครั้งตามที่ศูนย์กําหนด การทําประมง
ทุกชนิดต้องมีการกําหนดการครอบครองเครื่องมือทางการประมง เป็นต้น 
    - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๒๒ จังหวัด ไดม้อบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไปศึกษาศึกษารายละเอียดตามคําสั่ง คสช. ฉบับท่ี ๑๐/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ Port in - Port out ในข้อ ๖ ๘ ๙ ๑๐ 
และ ๑๑ ท้ังน้ีขอเน้นยํ้าว่าตามคําสั่ง คสช. ฉบับน้ี ไม่ประสงค์จะให้เกิด
ความเดือดร้อนกับประมงพืน้บ้าน แต่เน้นเรือประมงขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ขนาด ๓๐ ตันกรอส ขึ้นไป 

อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๑. การรับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล   
    - ขณะน้ี ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตร ีอินทุสตุ) เรื่องการนําส่งเงินบริจาค 
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานให้ทุกจังหวัดส่งเงิน
บริจาคมาที่บัญชีเดียว คือ บัญชีศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย         
ซึ่งจะได้รวบรวมนําส่งให้รัฐบาลต่อไป 
    - กรณีการส่งสิ่งของบริจาค จากปัญหาระบบขนสง่ที่จะนําของจาก       
แตล่ะจังหวัดมายังส่วนกลางและนําส่งต่อไปยังเนปาล เน่ืองจากการขนส่ง
โดยเคร่ืองบิน C ๑๓๐ มีจํานวนเพียงวันละ ๒ เท่ียว หากเป็นของหนัก 
เช่น ข้าวสาร ขอให้จังหวัดรบัจากผู้บริจาคและชีแ้จงทําความเข้าใจ  
โดยนําของไว้ในที่ตั้งก่อน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้
ประสานการปฏิบัติกับจังหวัดในทุกวัน และจากข้อตกลงขององค์การ
สหประชาชาต ิสิ่งของที่ส่งต้องเป็นของใหม่เท่าน้ัน เช่น เสือ้ผ้า ฯลฯ 
สําหรับอาหารงดเว้นที่เป็นเน้ือวัวโดยเดด็ขาด เน่ืองจากชาวเนปาลนับถือ
ศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ ่โดยรายละเอียดของการปฏิบัติกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งประสานทีมงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด       
ทุกจังหวัดแล้ว  
    - ขอขอบคุณจังหวัดสมทุรสาครที่กรุณานําส่งผ้ายางอเนกประสงค์
จํานวนมาก ซึง่ได้นําส่งไปประเทศเนปาลแล้ว และในขณะน้ีมฝีนตก         
ท่ีเนปาล จึงมคีวามจําเป็นที่จะต้องใชผ้้ายางเพิ่มเติมจํานวนมาก หาก
จังหวัดใดมโีรงงานผลิตยางธรรมชาติ ขอใหผู้้ว่าราชการจังหวัดประสาน
การปฏิบัติในพ้ืนท่ีเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้วย  
    - นอกจากน้ีแล้ว ประเทศเนปาลยังขาดไฟฟ้า หากจังหวัดใดมีความ
ประสงค์จะบรจิาคเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
จะได้ประสานรายละเอียดการปฏิบัติกับจังหวัดโดยตรงตอ่ไป 
 

- ทุกจังหวัด 
- ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
- กฟภ. 
 
 



๑๓ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
๒. การแก้ไขปัญหาการใชง้บประมาณเงินทดรองราชการและงบป้องกันฯ  
    - งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท จังหวัดสามารถใช้ไดใ้นรปูคณะกรรมการ
ก่อนเกิดภัย ถ้าประกาศภัยแลว้ไม่สามารถใช้ไดโ้ดยเดด็ขาด มิเชน่น้ันจะเป็น
ปัญหาในภายหลัง 
    - งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท จังหวัดสามารถใช้ไดต้่อเมื่อประกาศเป็น
เขตภัยพิบัติเทา่น้ัน และขอความกรุณากําชับผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างย่ิง
การมอบเงินไปยังอําเภอ อาจเกิดความสันสนในทางปฏิบัติได้  
โดยรายละเอียดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว 
    - กรณีจังหวัดใดที่งบประมาณเหลือน้อย ขอให้จัดทําแผนบริหาร
จัดการในส่วนน้ีให้มีความชัดเจนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติม โดยตอ้งเป็นมติของ กชภจ. เท่าน้ัน และทุกรายการต้องมีการ
ประกาศภัย ในเร่ืองดังกล่าวท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กําชับให้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับกระทรวงการคลัง เพ่ือให ้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถทาํงานได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกดิความ
คล่องตัว  
 
๓. งบประมาณแหล่งนํ้า  
    - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งบประมาณปี ๒๕๕๗ และ ปี ๒๕๕๘ โดยโครงการที่มีปัญหาทางศูนย์ ปภ. 
เขต จะเข้าไปรบัผิดชอบ ในสว่นโครงการที่ไม่มีปัญหาขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเร่งรัดดาํเนินการ สําหรับงบประมาณปี ๒๕๕๘ ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การสํารวจออกแบบและให้ผูว้่าราชการจังหวัดยืนยันพ้ืนทีอี่กครั้งหน่ึง 
โดยปลดักระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายว่าทุกโครงการซึ่งใช้งบประมาณ
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรายการ จะต้องผ่านความเห็น
ของผู้ว่าราชการจังหวัดเท่าน้ัน 

- ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๑. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - งบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ ในปี ๒๕๕๘ 
จํานวน ๓๐,๘๖๙ ล้านบาท ภาพรวมการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๘ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ประมาณ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งกําหนดให้มผีลการเบิกจ่าย ๕๕ 
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และขณะน้ีได้มีการผกูพันสญัญาไปแล้ว ๘๔ เปอร์เซ็นต์ 
หรือเกือบ ๒๗,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ต้องเร่งรัดในการดําเนินการ 
ก่อสร้างเพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสสุดท้ายตาม
มติคณะรัฐมนตรี 

 
- ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
๒. การดําเนินมาตรการตรวจสอบไฟไหม้บ่อเก็บขยะ 
    - สําหรับมาตรการการเขา้ไปตรวจสอบไฟไหม้บ่อเก็บขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และบ่อเก็บขยะของเอกชน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือซักซอ้มแนวทาง
และเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าไปตรวจสอบ และให้มีการ 
จัดเวรดแูล เชน่  ดูว่าส่วนใดมีแนวโน้มท่ีจะเกิดไฟไหม้ได้ ซึ่งสาเหตุทีท่ําให้
เกิดไฟไหม้อาจเกิดจากแกส๊ภายในบ่อขยะ หรืออาจจะมีการลักลอบเข้าไป
ดําเนินการในพ้ืนที่ทําให้เกิดไฟไหม้ เป็นตน้ 
 
๓. การตรวจสอบป้ายโฆษณาท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
    - เน่ืองจากในช่วงน้ีมีพายุฤดูร้อนเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกําชับใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบป้ายโฆษณาที่อาจไม่ได้มาตรฐาน 
รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน 
 
๔. การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษคดียาเสพติด  
    - ในปี ๒๕๕๘ กรมส่งเสรมิปกครองท้องถ่ินมีงบประมาณสําหรับการ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษยาเสพติดที่ผ่านการบําบัดโดยสมัครใจ  
หากมีงบประมาณเหลือก็สามารถนําไปใช้ในการฝึกอบรมอาชีพกรณีของ 
ผู้ต้องโทษได้ ซึง่เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางกรมส่งเสริม
ปกครองท้องถ่ินจะมีหนังสือซกัซ้อมความเข้าใจกับจังหวัดต่อไป 

 
- ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 

- ทุกจังหวัด 
 

อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชน 

๑. โครงการ OTOP สองแผ่นดิน 
    - รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยได้มนีโยบายสนับสนุนให้จังหวัด 
ท่ีมีสถาปนาเมอืงพ่ีเมืองเมืองน้องกับประเทศเพ่ือนบ้าน นําสินค้า OTOP 
ออกไปจําหน่าย ปัจจุบันดําเนินการไปแล้ว ๑๖ จังหวดั เหลือ ๑๔ จังหวัด
ท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการ จากปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพบว่า การออกไป
จําหน่ายสินค้า OTOP เพียงอย่างเดยีว อาจไม่เพียงพอ ดังน้ัน ควรเชิญ
วิสาหกิจชุมชน SME เช่น สินค้าด้านการเกษตรซึ่งน่าจะเป็นจุดขายไป
ร่วมกัน โดยอาจมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณชิย ์
กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากข้ึน  
 
๒. โครงการตลาดนัดชุมชนไทย 
    - ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นยํ้าว่า ตลาดนัดชมุชนไทยจะเป็น
แหล่งค้าขายสร้างรายได้ให้ประชาชนโดยการนําผลผลติมาจําหน่าย  
โดยจังหวัดอาจจะจัดตลาดนัดอาทิตย์ละครัง้ หรือสองอาทิตย์ครั้ง หรือ 

 
- ทุกจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
 
 



๑๕ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
หน่ึงเดือนครั้ง หรืออาจจัดในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เพ่ือเป็นการเปิดกว้าง
ให้ประชาชนคนในชนบทได้เรียนรู้การค้าขาย รวมถึงผู้ซื้อจะได้สินค้าท่ีมี
ราคาถูกด้วย 
 
๓. กลไกความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    - ขอความรว่มมือเก่ียวกับงานด้านการตา่งประเทศ ตามที่กรมการ
พัฒนาชุมชนได้ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนในประเทศเพ่ือนบ้านร่วมกับ
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และจังหวัดศรีสะเกษ – 
จังหวัดอุดรมชีัย จังหวัดตราด – จังหวัดเกาะกง จังหวัดระนอง – เกาะ
สอง เป็นต้น เน่ืองจากการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านน้ันมีปัญหา
เก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นอย่างมาก เช่น ปัญหาการขนส่งสินค้า  
การไปค้างคืน การไปทํางานในพ้ืนท่ี ดังน้ัน จึงขอความร่วมมือจังหวัด 
ใช้กลไกการเจรจาระหว่างจังหวัดกับจังหวัดของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะ
ทําให้การทํางานง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็วกว่าที่จะใช้กลไกอ่ืนเช่น JC 
GBC  
 
๔. การถ่ายทอดให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองผลิตภัณฑช์ุมชน 
    - ขณะน้ีสํานักงานอาเซียนมอบหมายใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์
อํานวยการถ่ายทอดให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องผลติภัณฑ์ชมุชนให้กับกลุ่ม
อาเซียน โดยให้งบประมาณมาจํานวน ๙ ลา้นบาทเศษ ซึ่งไทยจะต้องเป็น
เจ้าภาพในการอบรมทั้ง ๑๒ ประเทศ พร้อมกับจัดให้มีการศึกษาดูงาน 
ในจังหวัดต่างๆ ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จึงขอความร่วมมือจังหวัด
ช่วยประสานเร่ืองการศึกษาดูงาน ช่วยดูแลและเป็นสื่อกลางด้วย 
 
๕. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    - เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีได้โอนภารกิจดังกล่าวมาที่กรมพัฒนา
ชุมชน และไดต้ั้งงบประมาณดําเนินการในปี ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชว่ยกํากับดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย 
 

 
 
 
 
 
- จังหวัดชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัด 
 

ผู้อํานวยการ 
สํานักส่งเสริมและบริหาร

ราชการจังหวดั สป. 

งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
    - ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ ขณะน้ี ได้เบิกจ่ายไป
ร้อยละ ๓๕.๒๕ หรือประมาณ ๖,๒๐๐ ล้านบาทเศษ โดยมีจังหวัดและ
กลุ่มจังหวดัทีส่ามารถก่อหน้ีผกูพันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ประกอบด้วย ๘ จังหวดั ไดแ้ก่ จังหวดันนทบุรี สระบุร ีชัยนาท สมทุรสาคร 
ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุร ีอดุรธานี และน่าน  

- ทุกจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 



๑๖ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
    - สําหรับโครงการที่ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันภายใน ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๘ ทางทีป่ระชมุ อกนจ. ด้านแผนและงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๘ ไดม้ีมติอนุมตัิไปแล้ว จํานวน ๕๐๙ โครงการ 
งบประมาณ ๒,๙๐๐ ล้านบาทเศษ โดยแบ่งออกเป็น ๗ กลุ่มโครงการ  
คือ กลุ่มโครงการที่ อกนจ. ได้อนุมตัิไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
กลุ่มโครงการที่ดําเนินการตามแผน กลุ่มโครงการที่ขอโอนเปล่ียนแปลง
กรณีไม่กระทบแผน กลุ่มโครงการที่นําโครงการ Y2 มาดําเนินการ กลุ่ม
โครงการทีด่ําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงกรณีกระทบแผน ซึ่ง อกนจ. 
ด้านแผนและงบประมาณใหค้วามเห็นชอบทั้งหมดตามท่ีจังหวัดเสนอมา 
รวมถึงกรณีของงบประมาณทีไ่ม่สามารถเบิกจ่ายได้ ภายใน ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๘ และงบประมาณในส่วนของปี ๒๕๕๗ ซึ่งท่ีประชุมได้มีมติว่าต้อง
ดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  
    - สําหรับกลุ่มโครงการทีก่่อหน้ีผูกพันแล้ว แต่คาดว่าไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทัน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ขอให้จังหวดัเร่งดําเนินการ
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการของสํานักงบประมาณและ
ขอให้ส่งรายละเอียดโครงการและคําชีแ้จงมายังกระทรวงมหาดไทย 
ภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
    - สําหรับโครงการที่ขอโอนเปล่ียนแปลงโดยใช้เงินงบประมาณเหลือ
จ่ายเพิ่มเติมขอให้จังหวัดดําเนินการโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและ
มาตรการของสํานักงบประมาณ และขอใหส้่งรายละเอียดโครงการและ   
คําชี้แจงมายังกระทรวงมหาดไทย ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
    - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการทางระบบตดิตามและประเมินแผนงานของ
กระทรวงมหาดไทย หรือระบบ Padme ดว้ย  
    - สําหรับกรอบงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๙ จากผล
การพิจารณาของ อกนจ. เห็นชอบกรอบวงเงิน ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท และ
สํานักงานประมาณได้เสนอคณะรฐัมนตรีเหน็ชอบ ภายในกรอบวงเงิน
ประมาณ ๒๕,๑๐๐ ล้านบาทเศษ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 

    - เสนอให้มกีารแก้ไขปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน
ไทย – ลาว ซึ่งได้จดัทําตั้งแตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในขณะนัน้แนวความคิด
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนยังไม่สะเด็ดนํ้า จึงทําให้ความตกลงฉบับ
ดังกล่าวมีข้อจํากัดและปัญหาอุปสรรค ไม่สอดรับกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการท่องเที่ยว 
ท่ีขยายเพ่ิมมากขึ้น ภาคเอกชนในพื้นที่จึงได้เสนอให้มีการขยายระยะเวลา

- ตท.สป 



๑๗ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

การใช้บัตรผ่านแดน/บัตรผ่านแดนชั่วคราว จากเดิม ๓ วัน ๒ คืน เป็น ๕ 
วัน ๔ คืน หรือ ๗ วัน ๖ คืน เป็นต้น รวมถึงเสนอให้มีการขยายพ้ืนที่การ
ใช้บัตรผ่านแดน/บัตรผ่านแดนชั่วคราวซึ่งเดมิเดินทางไดถึ้งแขวงไชยะบุร ี
ให้ขยายไปถึงแขวงหลวงพระบาง จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยประสาน 
กระทรวงต่างประเทศเพ่ือหารือกับกระทรวงการต่างประเทศของ สปป.
ลาว โดยจังหวัดเลยได้ประชุมหารือกับแขวงไชยะบุรี โดยแขวงไชยะบุรี 
มีความยินดีทีจ่ะใหม้ีการขยายพื้นท่ีให้เข้าไปได้ถึงแขวงหลวงพระบางได้ 
แตต่ดิขัดท่ีความตกลงดังกล่าว ทั้งน้ี หอการค้าจังหวัดเลยก็ได้ผลักดัน
เรื่องน้ีอีกทางหน่ึงไปยังหอการค้าไทย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
 

    - ตามมตคิณะรัฐมนตรีเรือ่งการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
ระหว่างจังหวัดตาก – เมียวดี ได้มีการสานสัมพันธ์ระหว่างมาโดยตลอด     
ซึ่งท่ีผ่านมาไดม้ีการจัดโครงการ OTOP ๒ แผ่นดิน ระยะเวลา ๓ วัน 
สามารถจําหน่ายสินค้าได้ประมาณล้านบาทเศษ และในวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดตากได้กําหนดจดัโครงการป่ันจักรยานไหว้พระ 
๙ วัด สองแผน่ดิน ระหว่างจังหวัดตากและเมียวด ีจึงขอเรียนเชิญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด และขอเชญิ
ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมในพิธีเปิดพร้อมร่วมป่ันจักรยาน 
    - ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวดัตากจะไดม้ีการจัดประชมุเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง ๑๓ Cluster โดยได้
เชิญสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดมีาร่วมบรรยายดว้ย เพ่ือชี้แจงทาํความเข้าใจให้
ภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมลงทุนทราบถึงสิทธิพิเศษ (ยกเว้น/ลดหย่อน/
ผ่อนปรน) ของการเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึง
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคู่ขนานระหว่างจังหวัดเมียวดีกับจังหวัด
ตาก นอกจากน้ี ผู้ว่าราชการจังหวัดตากไดแ้จ้งให้ที่ประชมุทราบว่าได้รว่ม
หารือกับผู้บัญชาการทหารสงูสุดถึงข้อกฎหมายใดที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อ
การลงทุนอาจต้องมีการปรับปรุง เช่น ความตกลงว่าด้วยการเดินทาง 
ข้ามแดนไทย - พม่า เป็นต้น 
    - เน่ืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมมากขึ้น จังหวัดตากจะได้
เสนอให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยวเพ่ิมเติม เน่ืองจาก
ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากมีพ้ืนที่จํานวน ๕ อําเภอ ทีต่ิดกับพ้ืนที่
ชายแดน เพ่ือให้เกิดการค้าขายและแลกเปล่ียนสินค้าอุปโภคบริโภคของ 
คนในพ้ืนที ่
 
 

- พช. 
- ตท.สป. 

 
 
 

 
 
 
- สบจ.สป 
- ตท.สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตท.สป. 



๑๘ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
 

    - ขอรายงานผลการดําเนินการให้ที่ประชุมรับทราบใน ๒ เร่ือง ได้แก ่ 
      ๑. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมาเลเซีย จังหวัดสตูลได้มีการ
สานสัมพันธ์กับประเทศมาเลเซียมาอย่างตอ่เน่ือง โดยได้เชิญอดตี
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมดั) รวมถึงมุขมนตรี
รัฐเปอร์ลิสและมุขมนตรีรัฐเคดาห์ซึ่งมีพ้ืนที่ชายแดนติดกับจังหวัดสตลู
เดินทางมาเยือนบ่อยคร้ังเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันบ่อยคร้ัง โดย
จังหวัดสตลูไดข้อให้มาเลเซียสนับสนุนให้พ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับการ
ประกาศจากยูเนสโก้ให้เป็นอุทยานธรณีโลก (Global Geo Park) ซึ่งไทย
จะได้ประโยชน์มาก ขณะน้ี จังหวัดได้รายงานให้กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
เพ่ือเสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว โดยทางจังหวัดได้มีหนังสือย่ืนไป
ทางยูเนสโกโดยตรงอีกทางหน่ึงด้วย  
     ๒. การพัฒนาพื้นที่ชายแดน 
         ๑) ได้เสนอให้ทางมาเลเซียพัฒนาถนนในฝ่ังมาเลเซีย ระยะทาง 
๑๓ กโิลเมตร เพ่ือเชื่อมระหว่างด่านวังประจันของไทยกับด่านวังเกลียน 
ของมาเลเซียซึง่มีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาที่มีความคดเค้ียว โดยฝั่งไทยกรม
โยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการออกแบบ/ศึกษาความเป็นไปได้และ
ปรับปรุงถนนเรียบร้อยแล้ว ในเร่ืองดังกล่าวต้องมีการผลักดันใหม้าเลเซีย
ดําเนินการต่อไป 
         ๒) รัฐเปอร์ลิสได้เสนอที่จะสร้างถนนและสะพานเชื่อมโยงระหว่าง
ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิสกับท่าเรือตํามะลัง ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ซึ่งในเรื่อง
น้ีได้เคยมีการพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุม IMT-GT เมื่อปี ๒๕๓๗ 
ในขณะน้ันฝ่ายไทยยังไม่มีความพร้อม ปัจจุบันฝ่ายไทยได้มีการศึกษา
ความเป็นไปได้และจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยจังหวัดได้เสนอแนวทาง
ใหมโ่ดยจะสร้าง ลงทะเลนํ้าตืน้ ขณะน้ีจังหวัดได้เสนอกระทรวงคมนาคม
เพ่ือพิจารณาดําเนินการก่อสร้างโดยอาจให้เอกชนเป็นผู้ดาํเนินการ ทราบ
ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งทา่น
จะเดินทางตรวจพ้ืนที่โครงการดังกล่าวในช่วงกลางเดือนน้ี พร้อมกับตรวจ
พ้ืนที่การก่อสรา้งท่าเรือปากบาราด้วย 
         ๓) รัฐเคดาห์ได้เสนอให้มีการเปิดด่านท่ีเกาะตะรุเตา เน่ืองจากห่าง
จากเกาะลังกาวีเพียง ๕ กิโลเมตร โดยเกาะลงักาวีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
มาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากในแตล่ะปี มีเทีย่วบินขึ้นลงวันละ ๓๐ เที่ยว 
และนักทอ่งเทีย่วดังกล่าวมีความต้องการมาท่องเที่ยวยังเกาะตะรุเตาซึ่ง 
มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร ์โดยจังหวัดสตลูได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและ

 
- สบจ.สป 
- ตท.สป. 
- สนผ.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สบจ.สป 
- ยผ. 
 
 
 
 
- สบจ.สป 
- สนผ.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตท.สป. 
- ยผ. 
 
 
 



๑๙ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
ผังเมืองอยู่ระหว่างดําเนินการศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะ รวมไปถึง
เกาะตะรุเตา 
         ๔) ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าขายบริเวณด่านวังประจันของ
ไทยกับด่านวังเกวียนของมาเลเซีย จากเดิมใน ๒ ฝั่ง สามารถเข้าออกได้
โดยไม่ต้องใช้บัตรผ่านแดนในระยะทาง ๒ กิโลเมตร เมื่อเดือนที่ผ่านมา
จากนโยบายของรัฐบาล ตรวจคนเข้าเมืองได้มีความเข้มงวดเร่ืองการเข้า 
– ออก จึงทําให้บรรยากาศการค้าขายบริเวณดังกล่าวมีความซบเซาลง 
โดยเฉพาะในฝัง่มาเลเซีย   
        ๕) ฝั่งมาเลเซียเสนอให้มีการขยายเวลาเปิดด่านวังประจันของไทย
กับด่านวังเกลียนของมาเลเซีย จากเดิมเปิด ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เป็น 
๐๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. หรือ ๒๓.๐๐ น. เช่นเดียวกับด่านปาดังเบซาร์และ
ด่านสะเดา จากการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่ายังไม่มีความ
พร้อมด้านอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงเห็นว่ายังไม่พร้อมที่จะ
ขยายเวลาเปดิด่านในขณะน้ี 

 
 
- ตท.สป. 
 
 
 
 
 
- ตท.สป. 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

    - เสนอให้มกีารยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นจุดผ่าน
แดนถาวร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณา
การเปิดจุดผ่านแดน สมช. แล้ว ต่อมาจากการที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทาง
เยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ก็ได้
หยิบยกเร่ืองการเปิดยกระดบัจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นจุด
ผ่านแดนถาวร รวมถึงด่านสิงขร หารือกับทางเมียนมา ประกอบกับ 
จังหวัดได้มีการเตรียมการเร่ืองดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาเกือบสิบปี และ
ได้ใช้งบประมาณในการศึกษาวิจัย มีการวางแบบแปลน ศึกษาสิ่งแวดล้อม 
วางผังพ้ืนที่เฉพาะ มีการพัฒนาถนนลูกรังและถนนลาดยางบางส่วนเข้าไป
แล้ว ล่าสุดกรมทางหลวงไดอ้นุมัติงบประมาณจํานวน ๑๓๐ ล้านบาท        
อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมดําเนินการได้ภายในปลายเดือนน้ี 
โดยจะเหลือระยะทางอีก ๘ กม. ทั้งน้ี จังหวัดได้เสนอขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณจากงบกลางฯ จํานวน ๕๐ ล้านบาท ไปยังกระทรวงการคลัง 
สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อย่างไร
ก็ตาม เน่ืองจากเส้นทางดังกล่าวอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ จังหวัดจึงได้ขอ
ความร่วมมือกองทัพภาคเสนอเรื่องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พิจารณาเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือมอบหมายหน่วยงานทหารช่างในพ้ืนที่รับ
เป็นหน่วยดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวเพ่ือพัฒนาเป็นเส้นทางพัฒนาความ
มั่นคง ดังน้ัน จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยชว่ยผลักดันในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 
 

- ตท.สป. 
- สนผ.สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
    - สืบเน่ืองจากเรื่องดังกล่าว จังหวัดแมฮ่อ่งสอนได้ดําเนินการศึกษา
ออกแบบแผนผังอาคารที่ทําการด่าน และส่วนประกอบอ่ืนๆ บริเวณที่จะ
เปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่บ้านห้วยต้นนุ่น โดยใช้งบประมาณของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จํานวนเกือบ ๕ ล้านบาท โดยจากผล
การศึกษาจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารท่ีทําการด่าน และ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ จํานวน ๙๐๐ ล้านบาท ใช้ระยะเวลา ๓ ปี และเพ่ือให้
เกิดความรวดเร็วในการดําเนินการและเกิดการบูรณาการของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสนับสนุนเรื่องดังกล่าว
ให ้คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้จังหวัดแมฮ่่องสอนเป็นหน่วยงาน
ดําเนินการต่อไป 
    - จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เสนอเรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องระหว่างจังหวัดแม่ฮอ่งสอนกับรัฐคะยา เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนร่วมกัน  
จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยผลักดันเร่ืองดงักล่าวไปยังกระทรวงการ
ต่างประเทศเพ่ือพิจารณาเร่ืองดังกล่าว ทั้งน้ี จากการพูดคุยกับรัฐคะยา 
คาดว่าจะกําหนดลงนาม MOU ณ กรุงเนปิดอว์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘  

- สนผ.สป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตท.สป. 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
 

    - ในส่วนด้านชายแดนไทย – กัมพูชา ไดร้ับความร่วมมือจากกองทัพ
ภาคที่ ๒ ร่วมกับกองทัพภูมิภาคที่ ๔ ของกัมพูชา ในการจัดประชมุ RBC 
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ หลังจากการประชุมได้มีการจัดทําบันทึก
ความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การ
ปราบปรามยาเสพตดิ การลักลอบตดัไม้พะยูง เป็นต้น เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติของจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชาให้เป็นในทิศทาง
เดียวกัน และเพ่ือเป็นการบูรณาการการทํางานระหว่างจังหวัดและ
กองทัพ 
    - จังหวัดศรสีะเกษไดด้ําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ – จังหวัดอุดรมชียั จังหวัดศรีสะเกษ – จังหวัด
เสียมราฐ ทําให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ จากข้อจํากัดของบัตร
ผ่านแดนทําใหเ้กิดปัญหาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา ได้มีการเข้มงวดเรื่องการเข้า
เมืองทําให้มูลค่าการค้าชายแดนลดลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
    - จังหวัดศรสีะเกษได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและกรมเอเชีย
ตะวันออกในการเข้าไปพัฒนาชุมชนในประเทศกัมพูชา นอกจากน้ี 
จังหวัดศรีสะเกษได้ลงนาม MOU ร่วมกับจังหวัดอุดรมชียัในเรื่องของการ
พัฒนาชุมชน ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านดีมากขึ้น 

- ตท.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
- ตท.สป. 
 
 
 
 
 
- พช. 
- ตท.สป. 
 

 



๒๑ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
ขณะเดียวกัน จังหวัดศรีสะเกษไดด้ําเนินการจัดทําหมู่บ้านคู่ขนานตาม
แนวชายแดนระยะทาง ๑๒๗ กม. โดยเป็นความสัมพันธ์ในระดับกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย 
    - จังหวัดศรสีะเกษได้เตรียมการพัฒนาพื้นที่บริเวณเมืองใหม่ช่องสะงํา 
ไว้เพ่ือรองรับการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่พ้ืนท่ีบริเวณ
ดังกล่าวมีความพร้อมด้านเสน้ทางคมนาคม อาคารสถานที่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ รวมถึงมีพ้ืนที่ของรัฐซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ จํานวน 
๑,๐๐๐ ไร่เศษ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าเข้าไปประจําเป็นที่
เรียบร้อย อาทิ ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เป็นต้น ท้ังน้ี ในระยะต่อไป
อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรสีะเกษ และอําเภออัลลองเวง จังหวดัอุดรมีชยั จะได้
มีการหารือถึงการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรว่มกันอีกครั้ง
หน่ึงและจะไดร้ายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป 
    - ขอขอบคณุกระทรวงมหาดไทยที่จะดําเนินการทบทวนระบบการ
สัญจรข้ามแดนให้ไดข้้อยุต ิ
    - จังหวัดศรสีะเกษจะได้เสนอเร่ืองการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวร
ช่องสะงํา จากเดิม ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เป็น ๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ให้
เหมือนกับจุดผา่นแดนถาวรไทย – กัมพูชาในพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยขอให้
กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
เปิดจุดผ่านแดน สมช. เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
 
 

- สบจ.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตท.สป. 

 
- ตท.สป. 
 

 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
จันทบุรี 
 

    - เน่ืองจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอให้
ขยายพ้ืนที่การใช้บัตรผ่านแดน จากเดมิซึ่งเดินทางได้ถึง ๒ อําเภอชายแดน 
ได้แก่ อําเภอสอยดาวและโป่งนํ้าร้อน ให้สามารถเดินทางเข้ามาได้ถึงตัว
จังหวัด (อําเภอเมืองจันทบุรี) เน่ืองจากชาวกัมพูชาที่มฐีานะมีความ
ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และที่สําคัญคือเข้ามา
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน  
   - ในเรื่องแรงงานตามฤดูกาล ขณะน้ี จากการใชม้าตรการของกระทรวง
แรงงานก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงขอผ่อนปรนให้ขยายเวลาการ 
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยเฉพาะแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิาร ซึ่งตามธรรมชาติของแรงงานต่างด้าว 
(พม่า ลาว กัมพูชา) จะอยู่โรงงานเดือนสองเดือนก็จะมีการเคล่ือนย้าย 
หากจะใช้รูปแบบเดิมของกระทรวงแรงงานที่กําหนดให้การจดทะเบียน
ระยะเวลา ๑ ปีจดครั้ง จะมปัีญหาแรงงานผิดกฎหมายเหมือนเดิม จาก
การประสานผูบ้ริหารกระทรวงแรงงานพบว่าเรื่องน้ีติดอยู่ที่สํานักงานสภา
ความมั่นคงแหง่ชาติ จึงยังไมส่ามารถเสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาได้ 
 

- ตท.สป. 
 
 
 
 
 

- ปค. 
- ตท.สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
   - การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ซึ่งทุกรัฐบาลมุ่งเน้นดําเนินการ จังหวัด
จันทบุรีได้ดําเนินมาตรการเชิงรุกด้านปราบปรามคู่ขนานกับด้านการ
ป้องกันในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยไดอ้อกกฎเหล็กในทุกพ้ืนที่
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ กล่าวคือภายใน ๓ เดือนแรกหลังจากออก
มาตรการดังกล่าว กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สจ. สท. รวมถึง สมาชิก อปท. หาก
ทราบว่าลูกบ้านเก่ียวข้องกับยาเสพติดต้องมารายงานให้นายอําเภอ
รับทราบเพ่ือนําเข้าบําบัดในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง หากหลังจาก ๓ 
เดือนแรกไปแล้ว พบว่า มีผูต้ิดยาเสพตดิในพ้ืนที่ตนแล้วน่ิงเฉยปล่อยปละ
ละเลย ต้องลาออก ซึ่งมาตรการดังกล่าวทาํให้ข้าราชการท้องถ่ินทั้งหมด
กระตือรือร้น เอาจริงเอาจัง และทําให้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลงเป็น
อย่างมาก 
 

- ศพส.มท. 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
  

    - สถานการณ์ภายหลังจากการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เป็นที่
ดีใจของประชาชนชาวประจวบและชาวเมืองมะริด โดยในวันที่ ๒๒ พ.ค. 
๒๕๕๘ ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
จัดโครงการสัมมนานักลงทุนผู้สนใจเข้ามาลงทุน ณ จุดผ่อนปรนพิเศษ
ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์ ขณะน้ี มนัีกธุรกิจผู้สนใจจํานวนมาก 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
   - เน่ืองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมอืงมะริดมีความพร้อมที่จะ
ติดต่อค้าขายระหว่างกัน แตต่ิดขัดเรื่องการรับรองผล Joint Detail 
Survey จึงไมส่ามารถยกระดบัจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจดุผ่านแดน
ถาวรได ้จึงเสนอให้ปรับหลักเกณฑ์/วิธีการในเรื่องของ Joint Detail 
Survey และระเบียบข้ันตอนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
ท่ีจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งน้ี โดยไมล่ะเลยประเด็น
ด้านความมั่นคง และหากกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศได้มี
การพูดคุยกันให้มีความเข้าใจกันมากย่ิงข้ึนในประเด็นปัญหาเรื่องเขตแดน 
ก็จะทําให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในต่อการค้าชายแดนเป็นอย่างย่ิง  
    - เสนอให้มกีารบูรณาการเพ่ือประสานแนวทางการปฏิบัติงาน 
ระเบียบข้ันตอนต่างๆ และงบประมาณร่วมกนัระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
ท่ีมีหน่วยงานปฏิบัติงานในจุดผ่านแดน ไดแ้ก่ กรมการปกครอง กรม
ศุลกากร สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดน 
 
 
 

- ตท.สป. 
- สบจ.สป. 
 
 
 
 
- ตท.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สนผ.สป. 
- ตท.สป. 
 



๒๓ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี 
 

   - ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้มี
การเปิดจุดผ่านแดนบ้านพุนํ้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงมหาดไทย
จึงได้ออกประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๖ โดยไดม้ีการพูดคุยระหว่างฝ่ายไทยกับเมียนมาถึงข้อตกลงต่างๆ 
ร่วมกัน จนขณะน้ีได้กําหนดระยะเวลาเปดิทาํการตั้งแต ่๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. 
ของทุกวัน และในเรื่องพ้ืนทีฝ่่ายไทยสามารถใช้บัตรผ่านแดนถึงเมือง
ทวายและฝ่ายพม่าสามารถเข้าถึงอําเภอเมืองกาญจนบุรีได ้ส่วนเอกสารที่
ใชใ้นการผ่านแดนไดแ้ก่ หนังสือเดินทาง (Passport) บัตรผ่านแดน 
(Border Pass) ใช้ได้ระยะเวลา ๑๔ วัน และบัตรผ่านแดนชั่วคราว 
(Temporary Border Pass) ใช้ได้ระยะเวลา ๗ วัน อย่างไรก็ตาม ในส่วน
การตรวจตราสินค้ายังไม่สามารถดําเนินการได้เตม็รูปแบบ จังหวัด
กาญจนบุรีจึงได้ร้องขอไปยังกระทรวงคมนาคมให้มีการดาํเนินการให้รถ
ขนส่งสินค้าไทยสามารถเดินทางไปถึงเมืองทวายได้ และให้รถขนส่งสินค้า
พม่าเข้ามาถึงอําเภอเมืองกาญจนบุรีได้ ซึ่งจะทําให้การขนสง่และการค้า
ชายแดนเป็นไปด้วยความสะดวก และทําให้มูลค่าการส่งออกสินค้าของ
ไทยเพ่ิมมากขึน้อีกด้วย 
    - ในเร่ืองการส่งเสริมการค้าชายแดน จงัหวัดกาญจนบุรีได้นําคณะ
ประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และกลุ่มการค้า SME ไป
พบปะหารือกับมุขมนตรีภาคตะนาวศรี รวมท้ังได้หารือเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัด
กาญจนบุรีกับเมืองทวาย ขณะน้ี จังหวัดกาญจนบุรีไดส้่งร่างดังกล่าวให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาตรวจสอบแล้ว    
    - การร่วมจัดแสดงสินค้า OTOP สองแผน่ดิน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่าน
มาทางทวายได้นําสินค้ามาจัดแสดงและขายท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมา
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนได้
มอบหมายจังหวัดกาญจนบุรนํีาสินค้าไปขายที่เมืองทวาย ซึ่งประสบ
ความสําเรจ็โดยสินค้า OTOP และเคร่ืองใช้สอยเป็นทีส่นใจของชาวเมยีนมา
เป็นอย่างมาก ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีจะได้กําหนดนําสินค้าไปจําหน่ายที่
เมืองทวายอีกครั้งในช่วงปลายปีน้ี  

- ตท.สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตท.สป. 
 
 
 
 
 
- พช. 
 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
 

   - ได้รับแจ้งจากกรมการจดัหางานถึงผลการประชมุของกระทรวง
แรงงานซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน โดยมต ิ
ท่ีประชุมดังกลา่วได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการใน
เรื่องการให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในศูนย์รับซื้อผลไม้จังหวัดตราด 
จึงขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการ

- ปค. 
- ตท.สป. 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ผู้มอบนโยบาย ประเด็น/รายละเอียด หน่วยงาน 
กระทรวงมหาดไทยทีช่่วยผลกัดันการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวมาโดย
ตลอด 
    - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนทุกจังหวัดไดม้กีารดําเนินงาน
ด้านการต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
โดยนัยยะคือกระทรวงมหาดไทยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการวาง
ยุทธศาสตรด์้านการต่างประเทศ ท้ังน้ี งานด้านการต่างประเทศของ
จังหวัดชายแดนควรท่ีจะใชช้อ่งทางความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นให้การ
ดําเนินการเกิดความรวดเร็ว 
    - เน่ืองจากจังหวัดตราดเป็นหน่ึงในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ประกอบกับในวันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ
เพ่ือนบ้านที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเสนอให้มีการปฏิรูปวิธีคิดเรื่องระบบ
การผ่านแดนของคนและสินคา้ เพ่ือให้การเข้า – ออกของคนและสินค้า 
ณ จุดผ่านแดน เกิดความรวดเร็วที่สุด เพ่ือให้กลไกการจัดการสินค้า
เกษตรสามารถเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ เสนอให้มกีารเชื่อมโยง
เส้นทางการค้าทางทะเลจากเวียดนาม – กัมพูชา – ไทย (จังหวัดตราด
เชื่อมไปยังด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ)์ – เมียนมา (เมืองมะริด)  
    - สนับสนุนให้นโยบายส่งเสริม SME เป็นหน่ึงในปัจจัยสาํคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
    - ระบบตดิตามผูต้ดิยาเสพติดที่ผ่านการบําบัดเป็นหัวใจสําคัญทีจ่ะ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบ
นโยบายไว้ข้างต้น 

 
 
- ตท.สป. 
 
 
 
 
 
 
- สบจ.สป. 
- ตท.สป. 
 
 
 
 
 
 
- สนผ.สป. 
 
- ศพส.มท. 

 
กองการต่างประเทศ  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑4.๐๐ น. 

 


