สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
ประเด็น

รายละเอียด

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

๑. เรื่องการขับเคลื่อน ๘ วาระมหาดไทย รอบครึ่งปีหลัง (ไตรมาส ศสน.มท.
๑. ข้อสั่งการของ ปมท.
แ ล ะ เ รื่ อ ง ที่ แ จ้ ง ใ ห้ ที่ ที่ ๓ และ ๔) มอบ เลขาฯ ศสน.มท. (นายภานุ แย้มศรี) ดําเนินการ
ประชุมทราบ
โดยดูที่เป้าหมายหลักว่าสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและ คสช.
อย่างไรบ้าง
๒. ขอให้ ปภ. มีการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ ปภ. ให้มีความพร้อม
ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตาม
มาตรฐานสากล
๒. สรุปข้อมูลการดําเนินการ
รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ ศสน.มท.
ข อ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้านการข่าวและสถานการณ์สําคัญ ดังนี้
สนั บสนุ นการขั บเคลื่ อน
๑. สรุปรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า
นโยบายรั ฐบาล มท. คสช. พร้อมด้วย รอง นรม. ด้านเศรษฐกิจ (ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล)
(ศสน.มท.)
รมว.คค. (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) รมช.คค. (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘
๑) ด้านการพัฒนาประเทศ จากการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ได้กําหนดนโยบาย
(๑) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มีการขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยให้ภาครัฐสามารถจัดซื้อสินค้าบริการที่อยู่ในบัญชี
นวัตกรรมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของ
งบประมาณที่ได้รับ (๒) การสร้างความเข้มแข็งของ SMEs ได้ขยาย
ผลโครงการที่ปรึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อช่วยผู้ประกอบการใน
การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค (๓) การจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเชิงธุรกิจ (๔) การบริหาร
จัดการภาครัฐโดยเน้นบูรณาการหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ
๒) ด้ า นเศรษฐกิ จ สศช. รายงานว่ า ไตรมาสที่ ๑ ของปี
๒๕๕๘ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓ เนื่องจากการบริโภคของ
ภาคเอกชน การท่องเที่ยว และการจ้างงานเพิ่มขึ้น

2

ประเด็น

รายละเอียด
๓) ด้านการเกษตร ประเทศไทยควรมีการพิจารณาปรับโครงสร้าง
ภาคการเกษตรในระยะยาว โดยส่งเสริมภาคการเกษตรควบคู่กับการค้า
การตลาด การลงทุ น การส่ งเสริมการปลูกพืชที่สอดคล้ องกั บสภาพ
ภูมิศาสตร์ การลดต้นทุนการผลิต การจัดสรรที่ดินทํากินให้เกษตรกร
ที่ไม่มีที่ดินทํากิน เป็นต้น
๔) ครบรอบ ๑ ปี คสช. ได้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ และการสร้างความเชื่อมั่นให้
ประชาชนในประเทศและต่างประเทศ
๒. สถานการณ์สําคัญ
๑) สนช. เห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ....
วาระ ๓ โดยสาระสําคัญของกฎหมาย คือ การเสียภาษีจากการ
รับมรดกในส่วนเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท อัตราการเก็บภาษี เก็บ
ร้อยละ ๕ จากผู้สืบสันดาน และเก็บร้อยละ ๑๐ สําหรับบุคคลอื่น
ทรัพ ย์สิน ที่ถูก เก็บ ภาษีเ ป็น สิน ทรัพ ย์ที่มีก ารขึ้น ทะเบีย นไว้เ ป็น
หลักฐาน
๒) การร่างรัฐธรรมนูญ กําลังอยู่ระหว่างเตรียมการเข้าสู่การ
ทําประชามติในเดือน มิ.ย. ๕๘ ได้มีการแสดงความคิดเห็นคัดค้าน
บางประเด็ น เช่ น การใช้ อํ า นาจตามมาตรา ๘๑ – ๘๒ การ
กําหนดให้ ปลั ดกระทรวงแต่ ละกระทรวงเลือกกันเองเพื่อแต่ งตั้ง
ผู้รักษาการแทน นรม. เป็นต้น
๓) ความเคลื่อนไหวทางการเมือง มีการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
ต่างๆ เช่น รําลึกเหตุการณ์ที่สี่แยกราชประสงค์ ถ.ราชดําริ
๔) การเสนอแนวทางแก้ไขการทําประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดยกลุ่มองค์กรชาวประมง
และผู้ ป ระกอบการ ได้ ยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง นรม. ผ่ า นศู น ย์ บ ริ ก าร
ประชาชน ทําเนียบรัฐบาล
๕) ปัญหาชาวโรฮีนจาลักลอบเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ ซึ่ง
ยังคงมีสื่อต่างประเทศให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง
๖) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์แม่น้ําเจ้าพระยา โดยภาคีพัฒนา
ริ ม พื้ น ที่ ริ ม น้ํ า เจ้ า พระยา (พพพ.) ได้ ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ รั ฐ บาลให้
ทบทวนโครงการพัฒนาริมน้ําเจ้าพระยา เนื่องจากเชื่อว่าจะเกิด
ผลกระทบต่อชุมชน

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
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นายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท.
๓ . ก า ร ร ายงานขอ ง
ศสน.มท.
รายงาน ดังนี้
๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พ.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สําคัญ ดังนี้
๑) การแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา/ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง
- สขช. รายงานสรุปการประชุมร่วม ๓ ประเทศ ระหว่าง
ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีการ
จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับชาวโรฮีนจาที่อยู่กลางทะเลและ
จะให้พักไม่เกิน ๑ ปี เพื่อดําเนินการส่งไปประเทศที่สาม
- กต. รายงานว่า (๑) เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ สหรัฐอเมริกา
ได้เชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่ต่ํากว่าปลัดกระทรวงของไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และเมียนมา ประชุม ASEAN Dialogue เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา
(๒) แถลงการณ์ร่วม
ระหว่าง UNHCR, OHCHR, UN SRSG Migration and Development
และ IOM ให้สมาชิกอาเซียนสนับสนุนมาตรการ ๙ ข้อ ในการช่วยเหลือ
ชาวโรฮีนจา (๓) วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทร
อินเดียเพื่อแก้ปัญหาคนลักลอบเข้าเมือง
๒) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการกระทําประมง
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ศรชล. รายงานการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการกระทําประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื่อแก้ไขปัญหา IUU
Fishing ตามคําสั่ง หน.คสช. ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๕๘ โดยมี ผบ.ทร. เป็น ผอ.ศปมผ. แบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานการชี้แจง/ประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานปรับปรุงกฎหมายการจัดระเบียบเรือประมง และกลุ่มงาน
การบังคับใช้กฎหมายในทะเล
๓) การเปิดศูนย์บําบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโพนโฮง
สปป.ลาว ตร. รายงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว
เปิดศูนย์บําบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโพนโฮง โรงพยาบาลโพนโฮง
แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาล
โพนโฮง ที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนรัฐบาล สปป. ลาว
๓. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท.
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ มีจํานวน ๑๘ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่เสนอโดย มท.

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ศสน.มท.

หน่วยงานที่นํา
เรื่องเพื่อเสนอ
ความเห็น
เข้า ครม.
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จํานวน ๗ เรื่อง โดย ๕ เรื่องเป็นการขอมติ ครม. เรื่องร่างกฏกระทรวง
ขอใช้ ผั งเมื องรวม ในพื้ นที่ จ.สระแก้ ว นครปฐม ประจวบคี รี ขั นธ์
พิษณุโลก และ จ.ลําปาง และ ๒ เรื่อง เป็นการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โครงการป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําและ
ริม ทะเลทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง ยผ. ขอเสนอเปลี่ ย นแปลงโดยขอ
ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เดิมใน จ.นครพนม ไม่สามารถดําเนินการได้
ขอปรับ เปลี ่ย นเป็น ในพื ้น ที ่ จ.พิษ ณุโ ลก และเสนอร่า ง พรฎ.
ควบคุมอาคารในเขตเทศบาลใน อ.แม่สอด จ.ตาก
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ขอให้ รอง ปมท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ติดตามเร่งรัดเรื่องที่มีการนําเข้าที่ประชุม ครม. ดังนี้
๑. ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๕๒ เพื่อให้ มท. (โดย จ.บึงกาฬ) ดําเนินการ
โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ จ.บึงกาฬ บนที่ดินสาธารณประโยชน์
หนองเงี่ยง และป่าช้า บ้านท่าไคร้ ตามข้อเสนอแนะของ สตง.
๒. การขออนุ มั ติ อั ต รากํ า ลั ง เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ของรั ฐ บาล
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่ วนราชการอื่ นที่ ไม่ มี
หน่วยงานในระดับอําเภอ
๓. ขอปรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาพื้นที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม (ระยะเร่งด่วน ๖ เดือน)
จ.นครปฐม สระบุรี และ จ.ลพบุรี
๔. เรื่องแต่งตั้งผู้ว่าการ กฟภ.

๔. การดํ าเนิ น งานศู น ย์
รอง ปมท. (ส), ผอ.ศสส.สป. และ ผู้แทน สตป.สนผ.สป. รายงาน
บั ญ ช า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ผลการดําเนินงาน ศบช.มท. ดังนี้
มหาดไทย (ศบช.มท.)
๑. เป้าหมายการดําเนินงาน ศบช.มท. คือ (๑) การติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากทุกสื่อ (๒) การเป็นศูนย์กลางข้อมูล
การบริหารราชการ และ (๓) การเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์ใน
ภาวะวิกฤต โดยการเปลี่ยนรูปแบบการรายงานจากกระดาษเป็น
digital และสามารถเรียกดูข้อมูลจาก tablet/smart phone ได้
๒. สิ่งที่ได้จากการดําเนินงานระยะที่ ๑ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
Hardware เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ และ
การพัฒนาระบบ Software เพื่อติดตามสถานการณ์ บริหารสถานการณ์

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

สนผ.สป. (สสม.)
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และทุก
หน่วยงาน
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วิกฤต บริหารราชการ และบริหารข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
๓. สิ่งที่อยู่ระหว่างการดําเนินงานระยะที่ ๒
๓.๑ การพัฒนาระบบการสื่อสาร (communication) ให้สามารถ
สื่ อสารได้ ทุ กที่ และทั นที ผ่ านอุ ปกรณ์ พกพาโดยสามารถรั บ-ส่ ง
ข้อความ เสียง และภาพเคลื่อนไหว
๓.๒ การพัฒนาระบบรายงานสําหรับผู้บริหาร (applications)
ในมิติที่แตกต่างกัน ทั้งมิติของหน่วยงาน และมิติของเวลา
๓.๓ การพัฒนาระบบรายงานให้สามารถเชื่อมโยงกับการ
แสดงผลเชิงพื้นที่/แผนที่
๓.๔ การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลข่าวสารสําคัญ โดยใช้
บริการข่าวจากสํานักข่าวต่างๆ ในการเลือกหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับ มท.
๓.๕ การพัฒนาระบบการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของ มท.
๔. โครงสร้ า งการทํ า งานของ ศบช.มท. (Peopleware)
แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๔.๑ คณะกรรมการบริหาร ศบช.มท. มี ปมท. เป็นประธาน
ทํ าหน้าที่ กํา หนดแนวทางการดํ า เนิ นงาน อํา นวยการขั บเคลื่ อ น
กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ ศบช.มท.
๔.๒ คณะทํางานขั บเคลื่อน ศบช.มท. มี รอง ปมท. ที่ได้รั บ
มอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะทํางาน ทําหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงานต่อ คกก.บริหาร ศบช.มท. รวมทั้งกลั่นกรอง
ข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์/ตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร
๔.๓ ทีมงานส่วนปฏิบัติการ ศบช.มท. มี ผช.ปมท. ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็น ผอ.ส่วนปฏิบัติการ กํากับดูแล
๔.๓.๑ ทีมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากกรม/รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานในสังกัด สป.มท. และเวร
รั กษาสถานที่ จากกองกลาง ซึ่ งจะสั บเปลี่ ยนหมุ นเวี ยนกั นปฏิ บั ติ
หน้าที่ติดตามสถานการณ์ข่าวสารจากทุกสื่อ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔.๓.๒ ที ม วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ประกอบด้ ว ย
เจ้ า หน้ า ที่ จ าก สนผ.สป., สบจ.สป., สตร.สป., ศปก.มท. และ
สน.สป. โดยสั บเปลี่ ยนหมุ นเวี ยนกั นปฏิ บั ติ หน้ าที่ สรุปและประเมิ น
รายงานสถานการณ์ กรณี ปกติ รายงานรู ปแบบเอกสารถึงผู้ บริ หาร
วันละ ๒ รอบ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๓๐ น. กรณีเร่งด่วน ศปก.มท.

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
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รายงาน ผ่านโทรศัพท์/SMS/Line ถึงผู้บริหารโดยทันที และตลอดเวลา
๔.๓.๓ ที ม สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน ประกอบด้ ว ย
เจ้าหน้าที่จาก ศสส.สป., ศปก.มท. กก.สป. และ กค.สป. ทําหน้าที่
สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานทั้ งในส่ วนของอุ ปกรณ์ การสื่ อสาร และ
อุปกรณ์สํานักงาน ฯลฯ
ประเด็นที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและดําเนินการเพิ่มเติม
ประเด็น ปมท.
๑. มอบหมาย สตร.สป. (ศดธ.) ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงข้อมูล
ศดธ. ร่วมกับทีม ศบช.มท. ซึ่งประกอบด้วย สนผ.สป., สน.สป.,
กค.สป., ศสส.สป. และ ศปก.มท.
๒. ผู้บริหารสนับสนุนการดําเนินงาน ศบช.มท. อย่างเต็มที่ ทั้งในส่วน
ของงบประมาณสําหรับพัฒนา hardware และ software ให้ใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงสนับสนุนเรื่องการจัดโครงสร้างกําลังคนเพื่อ
รองรับการดําเนินงานและบริหารสถานการณ์ที่รวดเร็ว
๓. ควรกํ าหนดวั นทดลองใช้ งานระบบ เพื่ อทดสอบระบบการ
ทํางาน และแก้ไขปัญหาข้อติดขัด รวมถึงให้จังหวัดร่วมทดลองใช้งาน
ระบบให้แพร่หลายและขยายวงกว้างขวาง จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาระบบให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. ควรตั้งงบประมาณรองรับการดําเนินการ ศบช.มท. ในภาพรวม
๕. การดําเนินงาน ศบช.มท. เป็นการพัฒนางานของ ศปก.มท. ซึ่ง
ในอนาคตจะหล่อหลอมเข้าอยู่ในโครงสร้างของ ศบช.มท. ที่ถาวรต่อไป
ประเด็น รอง ปมท. (ม)
๑. การดําเนินงาน ศบช.มท. เน้นการจัดระบบการสื่อสาร โดย
รายงานข่าวสารให้ผู้บริหารด้วยความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
๒. เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ วิ ก ฤตเร่ ง ด่ ว น ศบช.มท. ต้ อ งปรั บ
โครงสร้างเข้าสู่การบริหารสถานการณ์ที่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดระบบเทคโนโลยีที่สามารถ
สื่อสารจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว
๓. ควรพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการบริหารสถานการณ์
ดังนี้ (๑) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (๒) ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่
เพื่ อประโยชน์ ในการอํ านวยการสถานการณ์ (๓) การเชื่ อมโยงกั บ
หน่ วยงานที่ มี ศูนย์ ฉุกเฉิ นอื่ นๆ เพื่อให้การช่วยเหลือเข้ าถึงพื้นที่ ได้
อย่างรวดเร็ว

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
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ประเด็น นายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท.
๑. การใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ควรให้ทุกหน่วยงานใช้งานระบบ ศบช.มท. จนเกิดความเคยชิ น
ซึ่งในที่สุดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคน มท.
๒. ควรมีการทดลองใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ของ ศบช.มท.
ในเวทีการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยเฉพาะการทดสอบ
และโต้ตอบกับเหตุการณ์อย่างปัจจุบันทันด่วน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาและกระตุ้นการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. ข้อราชการของ พช.

พช.
อธิบดี พช. แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. เชิญเข้าร่วมชมงาน OTOP Midyear ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑
พ.ค. ๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
๒. พช. จัดโครงการตลาดนัดชุมชน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เริ่ ม แรกกํ า หนดจั ด ภาคละ ๓ จั ง หวั ด ในหมู่ บ้ า น
ท่องเที่ยว และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๓. กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี มี ปั ญ หาการแก้ ไ ขระเบี ย บ
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของกองทุน

๖. ข้อราชการของ ยผ.

รองอธิบดี ยผ. (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล) รายงานเรื่อง ยผ.
การจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด มี กํ า หนดประกาศใช้ ภ ายในสิ้ น ปี
๒๕๕๘ โดยปั จ จุ บั น ประกาศใช้ บั ง คั บ แล้ ว จํ า นวน ๒๔ จั ง หวั ด
ประกาศแล้วรอมีการคัดค้าน ๙๐ วัน จํานวน ๑๔ จังหวัด สําหรับอีก
๓๕ จั ง หวั ด มี ก ารประกาศแล้ ว ๕ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จ. อุ ต รดิ ต ถ์
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชัยนาท และ จ.นครราชสีมา

๗. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ๑. การประปานครหลวง
กปน.
รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
๑) ผู้บริหารจาก Thua Thien Hue Construction and Water
Supply State-owned Company Limited (HueWACO) ประเทศ
เวียดนามศึกษาดูงาน MWA Call Center 1125 โดยให้ความสนใจใน
ส่วนของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้า ระบบการจัดการข้อมูล
ผู้ใช้น้ํา และระบบการรับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘
๒) จ่า ยบิล ค่า น้ํา ประปา กปน. ตลอด ๒๔ ชม. ผ่า นบริก าร
K-Mobile Banking Plus ของ ธ.กสิกรไทยเพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ชําระค่าน้ําประปาที่สะดวก รวดเร็ว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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๓) กปน. เปิดศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ํา เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
เข้าถึงคุณภาพน้ําประปาทั้ง ๕๐ สถานีให้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านทาง
QR code วิธีใช้งานง่าย เพียงติดตั้ง app QR Code reader ใน
Smart Phone แล้วใช้สแกนภาพ QR code ของศูนย์บูรณาการ
คุ ณ ภาพน้ํ า ก็ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ทั น ที หรื อ กรณี มี Line
สามารถใช้ Line QR code reader ได้
๒. การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.
๑) กปภ. ร่ วมบริ จาคเงิ น ๑ ล้ านบาท ช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ย
แผ่นดินไหวที่เนปาล โดย รมว.มท. เป็นผู้รับมอบ
๒) กปภ. จั ดตั้ งศู นย์ ป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต กปภ.
(ศปท.กปภ.) ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช. กับ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐวิ สาหกิ จ (สคร.) เพื่ อเป็ นช่ องทางในการ
ตรวจสอบการทํางานของพนักงานในองค์กร
๓) กปภ. ร่วมกับกรมชลประทานจัดสัมมนาการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการน้ําและก่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ําร่วมกัน
ณ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘
๓. การไฟฟ้านครหลวง
กฟน.
๑) กฟน. ปรั บปรุงระบบไฟฟ้ าให้ ๖๐ โรงเรียน เพื่ อเฉลิ มพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้า
อย่ างมีประสิทธิ ภาพและปลอดภัย โดยมีพิธีเปิ ดอย่ างเป็ นทางการ
ณ โรงเรียนคลองกันยา จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘
๒) กฟน. ทํ า พิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ ดํ า รงธรรม และศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
ข่าวสาร กฟน. ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสํานักงาน
ใหญ่ เ พลิ น จิ ต เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล
ข่าวสาร ให้คําปรึกษา และข้อเสนอแนะของประชาชน รวมถึงเป็น
การสนองนโยบายรัฐบาลและ มท.
๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.
๑) รายงานความก้ าวหน้ า โครงการขยายเขตไฟฟ้ าให้ บ้ านเรื อน
ราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดําเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลา
ดําเนินการ (ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘) ผลการดําเนินงาน ๒๕,๑๘๐ ครัวเรือน
(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๐ พ.ค. ๕๘)
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๒) ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการกําจัด
ขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา การจัดทําเงื่อนไขการก่อสร้าง (TOR)
โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) ได้จัดทํา
ควบคู่ กั น ไปกั บ การขออนุ มั ติ โ ครงการฯ จาก ครม. ปั จ จุ บั น อยู่
ระหว่างการประสานให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ปรับแก้ไขให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน มิ.ย. ๕๘ นี้
รอง ปมท. (ม) รายงานผลจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์
๘ . ข้ อ ร า ช ก า ร ข อ ง
รอง ปมท. (ม)
ยาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
๑. โครงการที่ดําเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดที่ของหน่วยงานต่างๆ
๑) โครงการในสถานศึ ก ษา เช่ น โครงการครู D.A.R.E
ให้ความเห็นว่า ปค. สามารถดูแลสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา
๒) โครงการฟื้นฟูสารวัตรนักเรียน การคัดกรองนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงโดย สธ. เห็นว่าควรจะมีการตั้งศูนย์ฯ ระดับอําเภอ สําหรับใน
ส่วนของการดูแลเยาวชน โดย พม. ควรมีระบบดูแลในระดับตําบล
และหมู่บ้าน นอกจากนั้นในบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่รู้จัก
ประธานเยาวชน ควรมีการมอบหมายให้ อปท. ดูแล
๓) โครงการฝึ กอาชี พของ รง. ซึ่ งควรมี การผลั กดั นให้ ฝึ ก
หลักสูตร ๑๒๐ วัน โดย ปค. และจังหวัด และควรให้ รง. เข้ามาร่วม
โครงการฯ ก่อนที่ผู้บําบัดจะเสร็จสิ้นกระบวนการบําบัด ๑๒๐ วัน
๔) การปรับ ปรุง แก้ไ ขบัญ ชีท ้า ยประกาศ คสช. ฉบับ ที่
๑๐๘/๒๕๕๗ กรณีผู้ที่มีการครอบครองยาเสพติดไม่เกินปริมาณที่
กําหนดให้เป็นผู้ได้รับการบําบัดซึ่งเป็นช่องว่างให้ผู้ค้ายาเสพติด
๒. พบการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่ จ.กระบี่ โดยตั้งแต่ต้นปี
๒๕๕๘ มี ส วนปาล์ ม ที่ ห มดสั ญ ญาสั ม ปทาน ถู ก ประชาชน
ครอบครอง และมีการตั้งกลุ่มเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น ทั้งนี้ อาจมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง จึงควรมีการตรวจสอบต่อไป
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. เรื่องยาเสพติดขอให้ รอง ปมท. (ม) ประมวลการทํางานทุกส่วน
ของ มท. รวมทั้ง ปค. และ สถ. เพื่อเตรียมร่วมประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
๒. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ให้ รอง ปมท. (ม)
และ ทด. ติดตามเร่งรัดการดําเนินงาน

รอง ปมท. (ม)/
ปค./สถ./
จังหวัดที่
เกี่ยวข้อง

รอง ปมท. (ม)

รอง ปมท. (ม)/
ทด.
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๙ . ก า ร บ ริ ห า ร
ผอ.สนผ.สป. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สนผ.สป.
ของ มท. ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ
งบประมาณของ มท.
๖๘.๔๔ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจํา ร้อยละ ๗๗.๖๓ และ
เบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๙.๖๕
๑ ๐ . โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ น ว
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ใ ห้ แ ก่
ข้าราชการและบุคลากร
ของ มท.

ผอ.สนผ.สป. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ หน่วยงานที่
การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดําริให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของ เกี่ยวข้อง
มท. จํานวน ๔ รุ่น ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ จ.เพชรบุรี
จํานวน ๔ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓ มิ.ย.
๕๘ รุ่ นที่ ๓ วั นที่ ๑๐ มิ .ย. ๕๘ และ รุ่ นที่ ๔ วั นที่ ๑๗ มิ .ย. ๕๘
ขณะนี้มีผู้ส่งรายชื่อแล้วโดยเฉลี่ย รุ่นละ ๑๕๐ – ๑๗๐ คน
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. ให้ เ ฉลี่ ย บุ ค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในแต่ ล ะรุ่ น ให้ มี ทั้ ง
บุคลากรระดับสูง และระดับเจ้าหน้าที่
๒. ให้จัดทําคู่มือการดูงานเพื่อติดตามผลที่ได้จากการศึกษาดูงาน

๑๑. เรื่องการบริหารงาน
บุคคล

กจ.สป.
ผอ.กจ.สป. แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การปรั บ เงิ น เข้ า สู่ บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นของข้ า ราชการพลเรื อ น
สามัญ ซึ่งทาง ก.พ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจึง
ควรเร่งออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมายใหม่ และเลื่อนขั้น
เงินเดือนรอบที่ ๒ (๑ เม.ย. ๕๘)
๒. ประชาสัมพันธ์การจัดสอบเพื่อเลื่อนข้าราชการระดับ ชกพ.
โดยสอบรอบแรก ในวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ และรอบสอง วันที่ ๖ – ๗
มิ.ย. ๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. ให้เชิญ ผอ.กจ. ของทุกกรมในสังกัด มท. มาประชุมทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนข้าราชการ
๒. ให้ทําหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการเกี่ยวกับรายละเอียดในการ
สอบเลื่อนข้าราชการระดับ ชกพ.

๑๒. เรื่องอื่นๆ

หัวหน้ า กพร.สป. รายงานความคื บหน้าการจัดทําคู่มือตาม กพร.สป.
พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ขยายเวลาถึง
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๘ โดยคู่มือกลางของ มท. ได้จัดทําเรียบร้อยแล้ว
และส่งให้จังหวัดเป็นแนวทางในการจัดทําคู่มือ ทั้งนี้ จังหวัดควร
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มีก ารจัด ประชุม ร่ว มกับ ส่ว นราชการส่ว นภูมิภ าคภายในจัง หวัด
เพื่อจัดทําคู่มืองานของจังหวัดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว
ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

