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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ ปักษ์แรก มีนาคม ๒๕๖๐

มหาดไทย เข้าถึง พึ่งได้

ให้สัญชาติ

ปฏิบัติการพิเศษ

ให้สิทธิ



  ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

“...ความเจริญและความเสื่อมของบ้านเมืองนั้น ขึ้นอยู่กับผลงานการกระทำอันเป็น

ส่วนรวมของคนทั้งชาติ ซึ่งต่างมีหน้าที่แบ่งปันกัน ทำตามความรู้ความสามารถ 

ตามโอกาส และความถนัดของแต่ละบุคคล ดังนั้น ถ้าบุคคลยังเห็นว่ามีชาติมีประเทศ

เป็นที่พึ่งที่อาศัย ก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในการทำงานส่วนรวมของชาติให้ดี

เพื่อธำรงรักษาประเทศชาติไว้...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๗

 พล เอก  อนุ พ งษ์  เ ผ่ า จิ นด า  
รั ฐ มนตรี ว่ า ก า รกระทรว งมหาด ไทย  
เปน็ประธานการประชมุหารอืเพือ่จดัระเบยีบ 
แรงงานต่างด้าว พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้แทน 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากร- 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์   
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมการปกครอง  
กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัด  
๑๓ จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ 
อนุญาตให้ทำงานมากกว่า ๕ หมื่นคนขึ้นไป เข้าร่วมการประชุม
 การประชุมครั้ งนี้ เป็นผลสืบเนื่ องมาจากข้อสั่ งการของ 
นายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
ในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ โดยการจดัโซนนิง่ทัง้เรือ่งของคนและพืน้ที ่ซึง่หลงัจาก 
มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงาน 
ผิดกฎหมาย (อกคร.) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้กำหนด 
แนวทางการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (Zoning) ตามแนวทาง 
การนำเสนอของผูแ้ทนจากกระทรวงแรงงานทีใ่หข้ยายผลการจดัระเบยีบ 
แรงงานตา่งดา้วใน ๑๓ จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดัสมทุรสาคร ระนอง ปทมุธาน ี 
ชลบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ นนทบุรี นครปฐม ระยอง  
ภเูกต็ สงขลา และตาก โดยในสว่นของกระทรวงมหาดไทยไดร้บัมอบหมาย 

ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
บูรณาการการบริหารจัดการใน 
พื้นที่  มีการกำหนดมาตรการ 
จัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัย 
แรงงานตา่งดา้วครอบคลมุทัง้ ๓ มติ ิ 

คือ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม  
รวมทั้งจัดทำระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว 

ระดับจังหวัดให้เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ทั้งนี้  จังหวัดระนองและสมุทรสาคร ซึ่งเป็น 

จังหวัดนำร่อง ได้รายงานที่ประชุมถึงผลการ 
จดัระเบยีบแรงงานตา่งดา้วทีผ่า่นมาและการดำเนนิงานใน 

ระยะต่อไป ส่วนอีก ๑๑ จังหวัดเป้าหมาย กำหนดให้จัดส่งข้อมูล 
ความคืบหน้าให้กระทรวงแรงงาน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ย้ำถึงการขับเคลื่อนนโยบาย 
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ต้องการให้มีการดำเนินการตาม 
กฎหมายและมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน และขอให้ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องนำเสนอมาตรการและแนวทางที่จะดำเนินการตามอำนาจ 
หน้าที่ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย และ 
การบริหารจัดการ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนในระยะยาว เมื่อรัฐบาลได้ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะสรุปแนวทาง 
การดำเนินงานแจ้งให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มหาดไทยประชุมหารือ

จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 

จัดโซนนิ่งที่พักอาศัยและ
จดัทำระบบขอ้มลูแรงงานตา่งดา้ว

ระดับจังหวัด 
ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคง 

เศรษฐกิจ และสังคม
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 นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ตามแนวประชารฐั ผา่นระบบ 
วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด  
พัฒนาการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คลังจังหวัด  
พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด แรงงานจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย SMEs รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงนโยบายของ 
รัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการSMEs และให้ 
ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ 
รายย่อย โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ให้สมดุลมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก  
สร้างความเข้มแข็งภายในประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0  
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมได้สรุปแนวทาง 
การส่งเสริมและพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐที่จะดำเนินการต่อไป  
อาท ิการดำเนนิงานของกองทนุพฒันา SMEs ตามแนวประชารฐั การจดัตัง้ 
ศนูยส์นบัสนนุและใหก้ารชว่ยเหลอื SMEs การแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันา 
SMEs ตามแนวประชารัฐจังหวัด และแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด 
เพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต
 สำหรับกรอบการส่งเสริมและพัฒนา SMEs นั้น จะมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัด โดยม ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็น 
ประธาน ผูแ้ทนหนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งเปน็กรรมการ  

กระทรวงมหาดไทยจับมือ

กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดัน SMEs ตามแนวประชารัฐ 

สร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน  

และอตุสาหกรรมจงัหวดัเปน็กรรมการและเลขานกุาร ซึง่คณะกรรมการฯ  
ดงักลา่ว จะทำหนา้ทีก่ำหนดทศิทางและนโยบายในการสง่เสรมิและพฒันา  
SMEs ของจังหวัดในเชิงบูรณาการ ดำเนินการเสนอกรอบแผนงาน/ 
โครงการสง่เสรมิและพฒันา SMEs ของจงัหวดัใหก้บัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
รวมทัง้เพิม่บทบาทหนา้ทีข่องสำนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัในการเปน็ศนูย ์
สนับสนุนและช่วยเหลือ (SMEs Support and Rescue Center) นำไปสู่ 
การปฏิบัติและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 นอกจากนี้ มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ  
โดยเป็นกองทุนตามพระราชบัญญัติบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการส่งเสริมด้าน 
เทคโนโลยแีละการบรหิารจดัการใหแ้กผู่ป้ระกอบการ SMEs มกีารพฒันา 
เศรษฐกิจฐานรากไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ชาติและ 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยที่สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย  
๔.๐ ซึง่กระทรวงมหาดไทยโดยผูว้า่ราชการจงัหวดัถอืเปน็กลไกสำคญัตอ่ 
การบริหารจัดการ และผลักดันให้ SMEs เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการสร้าง 
การรับรู้และความเข้าใจบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ใหม่ๆ ในพื้นที่ 

ก้ า ว ย่ า ง อ ย่ า ง สิ ง ห์  
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ให้สัญชาติ–ให้สิทธิ

ปฏิบัติการพิเศษ

 อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ “การกำหนดสถานะให้กับบุคคลไร้สัญชาติ”  
เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับบุคคล ด้วยความตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย  
ในการรับรองสิทธิความเป็นคนไทย กำหนดสถานะให้กับบุคคลไร้สัญชาติ
 นายกฤษฎา บญุราช ปลดักระทรวงมหาดไทย เปดิเผยวา่ กระทรวงมหาดไทยไดส้ัง่การใหเ้รง่ดำเนนิโครงการกำหนดสถานะใหแ้กบ่คุคลไรส้ญัชาต ิ
มาตัง้แตป่ ี๒๕๕๘ โดยเนน้การแกไ้ขปญัหานกัเรยีน ทัง้ในและนอกระบบการศกึษา ทีไ่มม่สีญัชาตหิรอืสถานะทางทะเบยีน เพือ่ใหบ้คุคลดงักลา่วสามารถ 

เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่มี 
อายุไม่เกิน ๒๐ ปี เนื่องจากที่ผ่านมาเยาวชนที่เข้ารับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ไม่สามารถ 

หางานทำได้เพราะเป็นบุคคลไร้สัญชาติ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ 
ประชาชนกลุม่นีเ้ขา้สูก่ารศกึษาและการประกอบอาชพีภายหลงัจากสำเรจ็การศกึษาได้ 

 ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่ได้เสด็จฯ ไปทรงงานยังพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนราษฎรบ่อยครั้ง  
และทรงมีความห่วงใยต่อนักเรียน/นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติหรือสถานะบุคคล  
กระทรวงมหาดไทยจึงได้น้อมนำพระราชดำริของพระองค์มาเป็นแนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหา โดยการประสานขอข้อมูลกลุ่มเด็กนักเรียนที่ยังไม่มี 
สัญชาติไทยไปยังสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวง 

ศกึษาธกิาร ซึง่พบวา่มนีกัเรยีน/นกัศกึษาทีไ่มม่สีญัชาตไิทย  
จำนวน ๗๘,๑๗๕ คน กระทรวงมหาดไทย 

  บ ำ บั ด ทุ ก ข์   บ ำ รุ ง สุ ข

มหาดไทย เข้าถึง พึ่งได้
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โดยกรมการปกครองจึงได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบื้องต้นที่เก็บไว้ใน 
ระบบสารสนเทศที่สำนักทะเบียนกลาง และเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติที่อาจจะได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติ จำนวน  
๒๐,๓๓๗ ราย จากนั้นจึงได้ส่งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ไร้สัญชาติไปยัง 
อำเภอที่เป็นภูมิลำเนาที่อยู่ของนักเรียน/นักศึกษาเหล่านั้น เพื่อแจ้งให้ 
ผู้มีคุณสมบัติมายื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือนายทะเบียนเพื่อขอ 
สัญชาติไทยตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ขณะที่ผู้ที่จะได้รับสัญชาต ิ
ต้องมีเลขประจำตัว ๑๓ หลักเพื่อยืนยันตัวบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
ก่อนที่จะได้รับสัญชาติ
 ปัจจุบันมีนักเรียน/นักศึกษาไร้สัญชาติขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน  
๙,๒๗๒ ราย ได้รับการกำหนดสัญชาติไทยแล้ว ๕,๗๒๘ ราย (ข้อมูล  
ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙) แต่เนื่องจากที่ผ่านมา บุคคลไร้สัญชาติ 
จำนวนมากอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ยากต่อการเดินทาง 
มาตดิตอ่ราชการ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจงึไดด้ำเนนิการ 
แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ โดยจัดให้มีชุดปฏิบัติการเชิงรุกเคลื่อนที่ 
จากสว่นกลาง ลงพืน้ทีเ่ปา้หมายรว่มกบัเจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รหิารการทะเบยีน 
ภาคจงัหวดั อำเภอ และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ลงไปตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานและคุณสมบัติ รวมทั้งรับคำร้องการขอสัญชาติไทยในพื้นที่ 
ยากลำบากต่อการเดินทาง
 การปฏิบัติการเชิงรุกในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที ่
ตน้แบบในการกำหนดสถานะใหบ้คุคลไรส้ญัชาตใินกลุม่นกัเรยีน/นกัศกึษา  
ทีมงานจากสำนักงานบริหารงานทะเบียนจากส่วนกลางลงพื้นที่เพื่อเก็บ 
ข้อมูลจากทางอำเภอและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ยื่นคำร้องอย่างเร่งรัด  
ซึง่หากเปน็พืน้ทีท่ีม่กีลุม่เปา้หมายเปน็จำนวนมาก ชดุปฏบิตักิารฯ ถอืวา่ได้ 
แบง่เบาภาระงานของฝา่ยทะเบยีนในพืน้ทีไ่ดเ้ปน็อยา่งด ีโดยสามารถเรง่รดั 
การให้สถานะได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และชุดปฏิบัติการฯ จะพยายาม 
เข้าถึงทุกพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่ราชการจะให้บริการประชาชนได้
 ทั้งนี้ อำเภอแม่สอดซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ระบุว่ามีเด็กไร้สัญชาติ 
อยูร่าว ๑,๓๐๐ คน และขึน้ทะเบยีนไวแ้ลว้ ๒๖๐ คน กำลงัเขา้สูก่ระบวนการ 
พิสูจน์สัญชาติ โดยทางอำเภอ ฝ่ายทะเบียนได้ปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ 
ของแต่ละโรงเรียนและได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนต้องยึดระเบียบกฎหมาย  
อยา่งไรกต็าม นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแมส่อด แสดงความมัน่ใจวา่ 
เดก็กลุม่นีจ้ะสามารถดำรงชวีติไดอ้ยา่งปกตสิขุ เมือ่เขา้สูก่ารพสิจูนส์ญัชาต ิ

แล้วได้สัญชาติตามกฎหมาย โดยจะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ 
ต่อไป ในขณะที่เด็ก เยาวชน นักเรียน/ นักศึกษา ที่ได้รับสัญชาติ 
ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกดีใจที่มีสิทธิ  
มีสัญชาติเหมือนคนไทยทั่วไป และจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดและเรียนให้ 
สูงที่สุด พร้อมทั้งได้ขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ทำให้พวกตนได้รับ 
สิทธิในความเป็นคนไทย
 ในส่วนของพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ก็มีชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ 
ออกเดินทางเพื่อแก้ปัญหาสัญชาติ และสถานะบุคคลทุกพื้นที่ทั่ว 
ประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้เช่นกัน โดย ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต  
อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนที่ถูกส่งผ่าน 
สำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิเกีย่วกบัปญัหาชมุชนชาวเลในพืน้ที ่๕ จงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้ กรมการปกครองจึงได้สั่งให้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหา 
สัญชาติชาวเลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งชุดปฏิบัติการฯ ได้ลงพื้นที่นำร่อง 
ที่จังหวัดระนอง โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายในการกำหนดสัญชาติ  
ใหก้บัผูไ้รส้ญัชาต ิ๕๐๐ คน ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นระหวา่งลงพืน้ทีร่บัคำรอ้งขอม ี
สัญชาติ เนื่องจากที่จังหวัดระนองนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดสถานะให ้
เด็กนักเรียนเท่านั้น ยังมีกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น กลุ่มชนชาวมอแกน  
ทีไ่รส้ญัชาต ิดงันัน้ ชดุเฉพาะกจิจงึเรง่ดำเนนิการกำหนดสถานะใหป้ระชาชน 
ชาวไทยมีสิทธิเท่าเทียมกันต่อไป
 ภารกิจนี้นับเป็นภารกิจที่สำคัญหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย  
ทีมุ่ง่บำบดัทกุขบ์ำรงุสขุใหแ้กป่ระชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยเมือ่สามารถ 
กำหนดสัญชาติความเป็นคนไทยให้กับผู้ไร้สัญชาติได้แล้ว จะทำให้ 
คนกลุ่มนี้มีสิทธิเสมอภาคเท่ากับประชาชนคนไทยทุกคน และจะ 
ได้รับการดูแลสวัสดิการจากรัฐทัดเทียมกัน ทั้งในด้านการศึกษา 
เล่าเรียน และการรักษาพยาบาล ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
กว่าเดิม 
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  ม ห า ด ไ ท ย ห ม า ย ด่ ว น

 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ 
โฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีที่เริ่มมีปัญหาหมอกควันและ 
ฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐานความหนาแน่นในอากาศบริเวณจังหวัด 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง 
ในภาคเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่  
กระทรวงมหาดไทยจงึไดแ้จง้กำชบัแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าให้ผู้ว่า 
ราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และ 
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด  
โดยใหจ้งัหวดัดำเนนิการ “จดัตัง้กองอำนวยการระดบัจงัหวดั 
และระดบัอำเภอ” เพือ่บรหิารจดัการแกป้ญัหาหมอกควนัไฟปา่  
โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น ๓ เขต และมอบหมายให้ 
หน่วยงานภายในจังหวัด/ เขต/ ภาค เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
คือ ๑) ในพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำหนดแผน 
ปฏิบัติการโดยมีหน่วยทหาร หน่วย ต.ช.ด. และอื่นๆ เป็นผู้สนับสนุน  
๒) ในพืน้ทีห่มูบ่า้น ชมุชน และพืน้ทีเ่กษตรกรรม มอบหมายใหท้ีท่ำการ 
ปกครองอำเภอและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รวมทัง้กำนนั ผูใ้หญบ่า้น และ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เปน็ผูร้บัผดิชอบ 
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจังหวัด และอำเภอ ๓) พื้นที่ริมทางหรือ 
ถนนสายตา่งๆ ใหพ้จิารณามอบหมายหนว่ยงานสงักดักระทรวงคมนาคม 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกำหนดแผนปฏิบัติการ โดยมีหน่วยงาน 
ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาภาคประชาชน และอื่นๆ  
เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติ
 นอกจากนี้ยังให้แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด  
ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบติดตามในการประสานงานหรือบูรณาการกับ 

หนว่ยงานทกุกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง และ กอ.รมน.ภาค ๓ กรมประชาสมัพนัธ ์ 
กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีวิทยุการบิน หน่วยทหาร ต.ช.ด. และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  เพื่อให้เกิดความเป็น “เอกภาพ” 

ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะ 
ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ขั้นวิกฤติแล้ว  
โดยกำชบัใหก้องอำนวยการดงักลา่วจดัประชมุ 
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันเว้นวัน  
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น สำหรับการปฏิบัติ 
ในระดับอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤติ ให้ 
นายอำเภอกำกับดูแลแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

และใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย 
ร่วมกับทีมประชารัฐตำบลดำเนินการ 
ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
หรือหน่วยอื่นๆ ในพื้นที่ โดยมาตรการ 
และวิ ธี ด ำ เ นิ นก า ร ในช่ ว งตั้ ง แต่   
๖ มีนาคมนี้ เป็นต้นไป ให้พิจารณา 
ตามความเหมาะสม อาทิ มาตรการ 
ที่ต้องดำเนินการในช่วงนี้อย่างเข้มข้น  

คอื การใชว้ธิกีารไถกลบ การใชส้ารอนิทรยีย์อ่ยสลาย การตดัตอซงัขา้วโพด  
หรอืเศษวสัดทุางการเกษตร “การประกาศเขตหา้มเผาในพืน้ทีห่มูบ่า้น”  
หรือพื้นที่บุกรุกทำไร่เลื่อนลอยอย่างเด็ดขาด ตามข้อตกลงระหว่าง 
ประชาชนกับผู้นำท้องที่ การจัดชุดลาดตระเวนร่วมหน่วยงานต่างๆ  
ในพื้นที่ เพื่อเข้าระงับเหตุไฟป่า หรือเฝ้าระวังการเผาป่า การทำแนว 
ป้องกันไฟป่า เป็นต้น รวมทั้งให้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการห้าม 
การเผาป่า หรือเศษวัสดุทางการเกษตร ตามหมู่บ้านชุมชนอย่าง 
กวา้งขวางในพืน้ที ่ทัง้นี ้หากสถานการณห์มอกควนัเริม่มปีญัหาตอ่สขุภาพ 
ของประชาชนให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เตรียมรถพ่นน้ำ และ 
ออกคำแนะนำให้ประชาชนถึงวิธีการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ 
ดังกล่าวด้วย  

กระทรวงมหาดไทยสั่งด่วน 

จังหวัดภาคเหนือ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตั้งกองอำนวยการฯ บูรณาการทุกหน่วย

แก้ไขปัญหาหมอกควัน พร้อมเร่งทำความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่ ห้ามเผาในช่วงวิกฤติ
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มหาดไทยห่วงใยประชาชน 

หวั่นพายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน

สั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของป้าย และอาคารบ้านเรือนทั่วประเทศ

ภ า ร กิ จ ร า ช สี  ห์  

 เนื่องจากในขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน มักจะเกิดพายุฤดูร้อนและ 
พายุฝนฟ้าคะนอง มีลมกระโชกแรง ซึ่งอาจทำให้อาคารบ้านเรือน และ 
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมาย หรือที่มีสภาพชำรุด  
ล้มลงมาสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ 
โฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยในกรณีดังกล่าว  
กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดกำชับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตรวจสอบความปลอดภัยของป้ายโฆษณา 
ขนาดใหญใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบ และเขม้งวดในการพจิารณาอนญุาตกอ่สรา้ง 
หรือดัดแปลงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด เช่น ในกรณีที่ป้ายมีความสูงจาก 
ระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป  
ซึง่นอกจากจะตอ้งมวีศิวกรเปน็ผูค้ำนวณและรบัรองความมัน่คงแขง็แรงแลว้  
ยังต้องมีการตรวจสอบงานโดยวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาด้วย และ 
หากพบปา้ยทีก่อ่สรา้งหรอืดดัแปลงฝา่ฝนืกฎหมาย ใหด้ำเนนิการออกคำสัง่ 
ให้เจ้าของป้ายระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง และสั่งห้ามใช้ป้ายดังกล่าว  
หากไมส่ามารถแกไ้ขไดต้อ้งสัง่ใหร้ือ้ถอนทนัท ีสว่นปา้ยทีไ่ดร้บัอนญุาตแลว้  
แต่มีสภาพเก่า ชำรุด บกพร่องและไม่ปลอดภัย ต้องแจ้งเจ้าของป้าย 
ดำเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้รื้อถอนป้ายดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

สำหรับป้ายที่มีการติดตั้งบนพื้นดินที่มีความสูง ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมี 
พื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป และป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้า 
ของอาคารทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต ่๒๕ ตารางเมตรขึน้ไป เขา้ขา่ยเปน็อาคารทีต่อ้ง 
ตรวจสอบตามกฎหมาย หากป้ายดังกล่าวได้ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า  
๑ ปี เจ้าของป้ายต้องจัดหาผู้ตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารมาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและระบบอุปกรณ์ต่างๆ  
แล้วต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา 
ออกใบรับรองการตรวจสอบ
 นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้องค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ กำนนั ผูใ้หญบ่า้น และอาสาสมคัร รว่มกนัแจง้เตอืนประชาชน 
ใหช้ว่ยกนัสอดสอ่งดแูล และสำรวจตรวจสอบบรเิวณโดยรอบบา้นทีอ่าจมี 
ตน้ไมห้รอืวสัดอุปุกรณห์กัโคน่ลงมาได ้รวมทัง้ตดัแตง่กิง่ไมบ้รเิวณรมิถนน 
ในชุมชน และหากพบว่าตัวบ้านและบริเวณโดยรอบมีความเสี่ยง ให้แจ้ง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบทันที และให้จังหวัดกำชับ 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหป้ระสาน 
หน่วยงานทหารในพื้นที่ เครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วน พร้อมทั้ง 
จัดชุดเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) และทีมกู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือหากเกิดเหตุ  
โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุ ได้ทางสายด่วนสาธารณภัย ๑๗๘๔  
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
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