สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจาสัปดาห์
ประจาวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจาสัปดาห์ โดย
มี ปมท. เป็นประธานสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ประเด็น
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การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

๑. ข้อสั่งการของ ปมท .
๑. แผนงานสาคัญของ มท . ในระยะต่อไป ให้รวบรวมงาน เพื่อ ศสน.มท.
และเรื่องที่แจ้งให้ที่
นาเสนอ รมว.มท. โดยให้มีประเด็น ดังนี้
ประชุมทราบ
๑) การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
๒) งานให้บริการประชาชน ได้แก่ งานของ ศดธ
. ซึ่งต้องดาเนินการ
ต่อไป และให้ดาเนินการเชิงรุ(รอง
ก ปมท. ที่ดูแลเขตต่างๆ/ผต.มท./กรม/
ปค.) งานที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ติดตามทวงถามหนี้ และงานที่เกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
๔) เรื่องที่ผิดกฎหมายต่างๆ เช่น แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์
๕) การน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง หรือการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปิดทองหลังพระ
๒. ให้ทุกส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ เตรียมข้อมูลสาหรับการประชุม ส่วนราชการ/
หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง
รัฐวิสาหกิจ
๓. ให้ส่วนราชการดูเรื่องการมอบอานาจของ ผวจ
.
ส่วนราชการ
๔. การศึกษาดูงานของ มท. ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ ส่วนราชการ/
จ.เพชรบุรี ทั้ง ๔ รุ่น ขอให้ ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจพิจารณาส่ง รัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
๒. สรุปข้อมูลการดาเนินการ รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ) รายงานสถานการณ์ ศสน.มท.
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ด้านการข่าวและสถานการณ์สาคัญ ดังนี้
สนับสนุนการขับเคลื่อน
๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช.
นโยบายรัฐบาล มท . เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
(ศสน.มท.)
๑) การบริหารจัดการน้า
๒) แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตร
๓) การแก้ไขปัญหาขอทานโดยใช้ธัญ บุรีโมเดล คือ การนา
ขอทานไปฝึกอาชีพให้สามารถดูแลตนเองได้ในระยะยาว
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๔) ปัญหาแรงงานหรือการค้ามนุษย์ ได้แก่ การทาประมง
ผิด กฎหมาย (IUU) แรงงานเถื่อน ชาวโรฮีนจา และแรงงานทาส
๕) การเกษตร ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งโดยใช้สหกรณ์
เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร และแนวคิด เพื่อ คัดเลือกเกษตรกรไป
ดูงานด้านการเกษตรในประเทศที่มีความก้าวหน้า ผลผลิตการเกษตร
ราคาดี เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี
๖) ประเด็นเพิ่มเติมโดย ครม.
- พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม . กล่าวถึง เรื่อง
การแก้ไขปัญหาแรงงาน โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
และโครงการจัดการคลองลาดพร้าว
- พอ.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (รมว.ทส.) กล่าวถึง การ
แก้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้ และการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
- พล.อ. อนุพงศ์ เผ่าจินดา(รมว.มท.) กล่าวถึงการลดอุบัติเหตุ
และการจัดที่ดินทากินให้กับผู้ยากไร้
- พล.อ. สุรศักดิ์ กาญนรัตน์ (รมว.รง.) กล่าวถึงการพัฒนา
ฝีมือและทักษะของแรงงานไทย การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
การทาประมงให้ถูกกฎหมาย
- พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร กล่าวถึงการสร้างความปรองดอง
โดยเชิญกลุ่มต่างๆ มาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การ
แก้ไขปัญหา จชต.
๒. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
๑) การปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จก่อนมีการจัดการเลือกตั้ง
๒) กลุ่มคนที่มีความเห็นตรงกันข้ามกับรัฐบาล ได้แก่ กลุ่ม
เรดชิคาโก้ กลุ่มสมัชชาคณะราษฎรไทย และกลุ่มพลเมืองโต้กลับ
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดาเนินการเพิ่มเติม
๑. เรื่องชาวโรฮีนจา มท. มีผู้แทน คือ รอง ปมท. (ม) และ อธิบดี ปค. ปค.
ไปร่วมหารือ ซึ่งจะต้องฟังนโยบายของรัฐบาลเป็นสาคัญ
๒. เรื่องการลดต้นทุนการเกษตร ซึ่ง นรม. ให้ พน., กษ. และ มท. ปค.
ร่วมกัน หาแนวทางการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อ ใช้ใน
กิจกรรมของสหกรณ์และให้เร่งรัดการดาเนินการลดค่าเช่านา
๓. เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่เกี่ยวข้อง/
ยผ./สถ.
ต้องดาเนินการต่อไปเพื่อเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆ สาหรับการ
ดาเนินการในพื้นที่เร่งด่วน คือ จ .นครปฐม สระบุรี และ จ .ลพบุรี
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จังหวัดที่มีความพร้อมให้ดาเนินการได้เลย ทั้งนี้ ต้องประสานกับ ทส.
เรื่องงบประมาณ สาหรับการดาเนินการตามมติ ครม . ให้ มท. เป็น
Focal point ให้ ยผ. สถ. และผู้เกี่ยวข้องศึกษาการดาเนินการ
๓ . การ รายงานของ
ศสน.มท.

นายพงศธร ศิริสาครรองเลขาฯ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้
ศสน.มท.
๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ
(ศมบ.)
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พ.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สาคัญ ดังนี้
๑) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ /การหลบหนีเข้าเมือง
(๑) มอบแนวทางให้กระทรวงการต่างประเทศ(กต.) ชี้แจงในเรื่องการ
ดูแลชาวโรฮีนจาในประเด็นด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก (๒) กต. รายงาน
บทความขององค์กรInternational Organization for Migration (IOM)
ให้ความเห็นว่าชาวโรฮีนจามีแนวโน้มจะหลบหนีจากประเทศเมียนม่าร์
ทางเรือแทนการเดินเท้าผ่านประเทศไทย เนื่องจากมีความเข้มงวดในการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์(๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ(ทส.)
ฯ สั่งการ
ให้มีการ X-ray พื้นที่ป่าทั้งหมดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะทางภาคใต้ นอกจากนี้ ศมบ. ให้ มท. ใช้กลไกและเครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์ของ มท . ขยายผลการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของ
รัฐบาล โดย ศมบ. ได้นานโยบายการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของ รมว
.มท.
ไปจัดทาประเด็นในการขยายผล
๒) การต่อต้านการแปรสภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ สานัก
ข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) รายงานความเคลื่อนไหวกลุ่มนักศึกษาใน
ประเด็นการต่อต้านการแปรสภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ (ออกนอก
ระบบ) ขณะนี้มีการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มก ., มข.,
มสด. และ มธ. และขณะนี้มีความพยายามเชิญชวน มศว . ประสาน
มิตร, มร.สส. และ มร.ชร. เข้าร่วมโดยบิดเบือนว่าการนามหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบจะทาให้ นักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มขึ้น
๓) สภาพันธะแห่งประชาชนปัตตานี : MARA Patani
ฝ่ายข่าว ศมบ. รายงานว่า มาเลเซียดึงกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ๖ กลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่ม BRN กลุ่มพูโล ๓ กลุ่มย่อย กลุ่ม BIPP และกลุ่ม
GMIP ซึ่งจะมีการประชุมนอกรอบในการพูดคุยสันติสุขกับรัฐบาล
ไทย โดยมีการเสนอให้รัฐบาลไทยประกาศเรื่องการพูดคุยสันติสุข
เป็นวาระแห่งชาติ
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๔) กลุ่มนายทุนที่จะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ศมบ. ให้ สขช. ศรภ. ติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่ม
นายทุนที่ได้เข้าหรือเตรียมการจะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และรายงานให้ทราบเป็นระยะ
๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม . ที่เกี่ยวข้องกับ มท . วันที่ ๑๙
พ.ค. ๕๘ มีจานวน ๗ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่ มท . เสนอขอมติ ครม .
จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ยผ. ร่างกฎกระทรวงขยายเวลาบั งคับใช้
ผังเมืองรวม ๙ ฉบับ ซึ่งจะขยายเวลาไปอีก๑ ปี ในพื้นที่ของ จ.ชัยนาท
พิษณุโลก สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สระแก้ว สระบุรี อุตรดิตถ์ ปทุมธานี
และร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกงไกรลาศ.สุจโขทัย
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดาเนินการเพิ่มเติม
ให้เชิญผู้แทนจาก ทส . มาหารือเกี่ยวกับ พื้นที่ การก่อสร้าง
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อ รับ ทราบปัญหาและ ร่วมกันกาหนด
แนวทางแก้ไข
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หน่วยงานที่นา
เรื่องเพื่อเสนอ
ความเห็น
เข้า ครม.

สนผ.สป.

๔. ข้อราชการของ พช.

อธิบดี พช. ประชาสัมพันธ์งาน OTOP Midyear ระหว่างวันที่ พช.
๒๕ – ๓๑ พ.ค. ๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี กาหนดพิธีเปิดในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
โดย รมว.มท. เป็นประธาน กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การ
แสดงสินค้า OTOP เพื่อสุขภาพ การประกวดนวัตกรรมสินค้า OTOP
ประเภทต่างๆ การนาผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๑ - ๒ ดาว มาร่วม
ขายสินค้าเพื่อเรียนรู้วิธีการของผู้ประกอบการฯ ระดั๓บ - ๕ ดาว

๕. ข้อราชการของ สถ.

รองอธิบดี สถ. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) รายงาน ดังนี้
สถ.
๑. การดาเนินงานตามคาสั่ง คสช . ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖
พ.ค. ๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูก
ตรวจสอบ ซึ่ง สถ. ได้แจ้งจังหวัดให้แจ้งผู้ที่มีรายชื่อได้รับทราบ และ
จังหวัดได้รายงานกลับมาว่าได้แจ้งผู้ที่มีรายชื่อทราบแล้ว
๒. ผลการเบิกจ่ ายงบประมาณของ สถ . เบิกจ่ายในภาพรวมได้
ร้อยละ ๗๔ (เป้าหมายร้อยละ ๗๖) สาหรับรายจ่ายลงทุนยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย แต่มกี ารก่อหนี้ผูกพันได้ร้อยละ ๘๔.๑๐ แต่ยัง
มีปัญหาคือ บางโครงการที่มีการก่อสร้างอาจเบิกจ่ายได้ไม่แล้วเสร็จ
ต้องเบิกตามงวดงาน ทั้งนี้ สถ . ได้มีการประชุมเร่งรัดโครงการที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการตามระเบียบพัสดุแล้วแต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้างซึ่งมี
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ประมาณ ร้อยละ ๑๔.๓๘ งบประมาณ ๓,๑๒๕ ล้านบาท สาหรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง สถ. มอบ ผต.สถ. ลงพื้นที่จังหวัดเพื่อช่วยแก้ไขปัญาข้หางต้น
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดาเนินการเพิ่มเติม
การดาเนินงานตามคาสั่ง คสช . ที่ ๑๖/๒๕๕๘ อาจมีรายชื่อ สถ./กจ.สป.
เพิ่มเติม และให้ปรึกษา ก .พ. เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน
บุคคลให้ชัดเจน
๖. ข้อราชการของ ปภ.

รองอธิบดี ปภ. (นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์) รายงาน ดังนี้
ปภ.
๑. การฝึกซ้อมความร่วมมือในกรอบของอาเซียน ช่วงปลายเดือ.ค.น พ
๕๘ ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์เข้าร่วม
และการประชุม คกก. ของอาเซียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ
๒. การขับเคลื่อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่าน
ความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว โดยจะดาเนินการสร้างความเข้าใจแก่
หน่วยงานต่างๆ ในแนวราบ คือ ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้กัอบงแผนฯ
และแนวดิ่ง คือ การจัดทาแผนฯ ของจังหวัด และ. ให้อปท
สอดรับกับแผนฯ
๓. การปรับโครงสร้างของ ปภ
. เนื่องจากขณะนี้มีการเสนอร่าง .ร.บ.
พ
ปรับปรุงกระทรวงดิจิทัล ซึ่งจะโอนภารกิจของศูนย์เตือนภัยพิบัติมา
สังกัด ปภ. โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อไป

๗. ข้อราชการของ ทด.

ผู้แทน ทด. (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) รายงานความคืบหน้า ทด.
การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง รมว .
มท. เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน การดาเนินงาน
ร่วมมือกันระหว่าง สป .มท., ยผ. และ ทด. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘
หัวหน้า คสช . ได้ลงนามคาสั่ง หัวหน้า คสช . ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง
การจัดหาที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
ผลให้มีการถอนสภาพที่ดิน ๕ แปลง ให้มาเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อใช้ใน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดาเนินการเพิ่มเติม
ให้ เร่งดาเนินงานคณะอนุกรรมการจัด หาที่ดิน ในระยะที่ ๒ ทด.
ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ที่มีกาหนดให้แล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. ๕๘

๘. ข้อราชการของ ยผ.

อธิบดี ยผ . รายงาน ดังนี้
ยผ.
๑. ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ได้แก่ การก่อสร้าง
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ดาเนินการได้
ประมาณ ร้อยละ ๗๐ ตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ส .ค. ๕๘
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สาหรับการออกแบบที่กาจัดขยะในพื้นที่ จ .นครปฐม และ จ.สระบุรี
ออกแบบแล้วเสร็จ โดยจะใช้งบประมาณ
ที่โอนเปลี่ยนแปลงจาก ทส.
๒. การเตรียมความพร้อมของพลับพลาเขาดอกไม้ ซึ่ง ยผ. ได้จัด
เจ้าหน้าที่เขาไปดูแลความเรียบร้อย เพื่อเป็นการเตรียมรับเสด็จ
พระราชดาเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๙. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ๑. การประปานครหลวง
กปน.
รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท
.
๑) กปน. ให้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
โดยมอบเงินจานวน ๑ ล้านบาท โดย รมว .มท. เป็นผู้รับมอบ และ
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานบริจาค๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยเอกอัครราชทูต
เนปาลประจาประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ
๒) ผู้ว่าการ กปน . เป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้รับการอบรมนัก
ปกครองระดับสูงของ มท. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางละมุง จ.ชลบุรี ในหัวข้อ
บทบาทภารกิจของ กปน. ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และ มท.
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๘
๓) ผู้บริหาร กปน. ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ณ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที๑๕
่ พ.ค. ๕๘
โดยการสัมมนาครั้งนี้จะนามาซึ่งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
ในกิจการประปาเพื่อพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ
๔) รายงานผลงานตามนโยบายมท. รอบ ๗ เดือน ภายใต้โครงการ
ประปาสร้างสุขทุกคนมีน้าใช้ โดยมีการลดค่าขอติดตั้งประปาใหม่
ร้อยละ๑๐ จานวนประมาณ๓๐,๐๐๐ ราย รวมเป็นเงิน๑๖ ล้านบาทเศษ
และสารวจท่อรั่วหลังมาตรวัดน้าโดยไม่คิดเงิน มีผู้ใช้บริการเกือบ
๙,๐๐๐ ราย เป็นเงิน๖ ล้านบาทเศษ
๒. การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.
๑) กปภ. ร่วมบริจาคเงิน ๑ ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวที่เนปาล โดย รมว.มท. เป็นผู้รับมอบ
๒) กปภ. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ .
(ศปท.กปภ.) ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช. กับ สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อเป็นช่องทางในการ
ตรวจสอบการทางานของพนักงานในองค์กร
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๓) กปภ. ร่วมกับกรมชลประทานจัดสัมมนาการบริหารจัดการน้า
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการน้าและก่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าร่วมกัน
ณ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘
กฟน.
๓. การไฟฟ้านครหลวง
กฟน . ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานให้กับประเทศ โดยได้จัดทา
VDO ส่งเสริมการประหยัดพลังงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กฟภ.
๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่เป้าหมายการดาเนินงาน๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลา
ดาเนินการ(ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘) ผลการดาเนินงาน ๒๔,๖๗๙ ครัวเรือน
(๑ ต.ค. ๕๗ – ๑๔ พ.ค. ๕๘)
๒) เปิดโครงการใช้รถโดยสารไฟฟ้า โดย กฟภ. และ บ. เอ็นคอม
ได้ทาพิธีเปิดทดลองใช้ร่วมกับ บ . ลอกซ์เล่ย์ ตัวรถขนาด ๑๒ ม.
ตัวถังทาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์น้าหนักเบากันสนิม ประจุไฟหนึ่งครั้ง
รถขับได้ ๕ ชม. ระยะทาง ๒๕๐ กม. ความเร็วสูงสุด ๙๐ กม./ชม.
อัตราสิ้นเปลือง ๔ บาท/กม.
๓) โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ
. ร่วมกับ วปอ. รุ่นที่ ๒๗ และ
มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยออกพื้นที๔่ ภาค
และดาเนินการต่อเนื่องมาทุกปี เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ พ.ค. ๕๘ ได้ออก
พื้นที่ที่ จ.เพชรบุรี
๔) รายงานการใช้เงินลงทุนประจาปี๒๕๕๘ เป้าหมายการเบิกจ่าย
ทั้งปี ๒๒,๓๔๗ ล้านบาทเศษ เป้าหมายการเบิกจ่าย (ม.ค. – เม.ย.)
๓,๐๘๐ ล้านบาทเศษ จ่ายจริง (ม.ค. – เม.ย.) ๓,๐๘๓ ล้านบาทเศษ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑ ของเป้าหมาย๔ เดือน
อต.
๕. องค์การตลาด
ตามที่ อต. ได้มีร่างกาหนดเปิดโครงการปากคลองตลาดโฉมใหม่ ใน
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๘ นั้น บ.ปากคลองตลาด ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนกับ อต
. ได้ขอ
เลื่อนการเปิดโครงการออกไป เพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้น รวมทัได้้งรับ
การประสานจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯซึง่ มีโครงการเปิดตลาดดอกไม้
ในพื้นที่ปากคลองตลาด โดยได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดงาน
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ประเด็นที่ ปมท. ให้ดาเนินการเพิ่มเติม
การเปิดตลาดดอกไม้ต้องประสานกับร้านค้าในพื้นที่ และให้ดูเรื่อง
เสียงรบกวนจากสถานบริการในบริเวณใกล้เคียงด้วย
๑๐ . ข้อราชการของ
รอง ปทม. (ส)

รอง ปมท. (ส) แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
รอง ปมท. (ส)
๑. เรื่อง SMEs โดย สสว. รับนโยบาย นรม. ให้ใช้ ศดธ. เป็นที่รับ
จดทะเบียน SMEs เพื่อการวิเคราะห์ภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อ และ
การดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ จะมีการเตรียมความพร้อมให้ ศดธ . จังหวัด
และเสนอให้ กรอ. แนะนาภาคธุรกิจในจังหวัดให้ใช้การจดทะเบียน
ทางออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
๒. เลขา นรม. เชิญประชุมเกี่ยวกับศูนย์ OSS ในวันที่ ๑๙ พ.ค.
๕๘ ได้มอบหมายให้ ผช .ปมท. (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ), หัวหน้ากลุ่ม
กพร.สป. และ ผอ.ศดธ. เข้าประชุม
๓. การดาเนินการในการจัดหาที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทด.
ขั้นต่อไปจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน โดยจะต้องดาเนินการ
ควบคู่กัน ทั้งเรื่องกฎระเบียบ และการสร้างค
วามเข้าใจที่ดีให้แก่ชุมชน
๔. วันที่ ๘ มิ . ย. ๕๘ รมว .ทส . เชิญ รมว .มท. และ ปมท .
ร่วมงานปลูกต้นไม้ประจาปีที่เขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์
๕. เรื่องต่างประเทศ ได้แก่ การประชุม ESCAP และประชุม GMS ตท.สป./
ประเทศลุ่มแม่น้าโขง โดยมี ผวจ. จังหวัดชายแดนที่ติดกับลุ่มแม่น้าโขง จังหวัดที่
และจังหวัดเชื่อมโยง คือ จ.พิษณุโลก และ จ.อุดรธานีเข้าร่วมประชุม เกี่ยวข้อง

๑๑. งานของ มท . ที่
ผอ.ตท.สป. แจ้งกาหนดการงานของ มท . ที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดที่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ต่างประเทศ ดังนี้
เกีย่ วข้อง
๑. กาหนดการเปิดด่านสิงขร ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย ผวจ. เป็น
ประธานเปิดงาน ๒๓ มิ.ย. ๕๘ โดยเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่าง
ผวจ. และมุขมนตรีของ จ.ตะนาวศรี
๒. มท. มีกาหนดการเป็นเจ้าภาพจัดการปร
ะชุมร่วม ผวจ. ไทย-กัมพูชา
ณ โรงแรมอนันตรา.ราชด
ถ าริ กทม. ระหว่างวันที๑๐
่ – ๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑ ๒ . การบริหาร
งบประมาณของ มท.

ผอ.สนผ.สป. รายงาน ดังนี้
สนผ.สป.
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่
๑๖ พ.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๖๗.๒๐ แยกเป็น
เบิกจ่ายงบรายจ่ายประจา ร้อยละ
๗๖.๖๒ และเบิกจ่ายงบ
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๗.๔๒
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ประเด็น

รายละเอียด

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

๒. กาหนดเปิดประชุม สนช . วาระการพิจารณาจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ .ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘ จึง
ขอความร่วมมือ กรม /รัฐวิสาหกิจ ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
เตรียมความพร้อมโดย มท . ได้ตั้งศูนย์ประสานงานที่ห้อง ๒๐๖
อาคารรัฐสภา ๒
๑๓. เรื่องอื่นๆ

๑. ผช.ปมท. (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ) แจ้งการจัดกิจกรรม จักรยาน หน่วยงานที่
เพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวข้อง
ในวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘ โดยเป็นการจัดกิจกรรมขี่จักรยานทั้งใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
๒. หัวหน้ากลุ่ม ก .พ.ร.สป. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการจัดทา
คู่มือเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ .ร.บ. อานวยความสะดวก
ของทางราชการฯ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จและแจ้งจังหวัดทาง
เว็บไซต์ของ มท. แล้ว
๓. รกน.ผอ.กค.สป. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องกระทรวงการคลังมี
การออกระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบใหม่ ทั้งนี้ จะได้มีการ
อบรมความเข้าใจต่อไป
ส่วนติดตามและประเมินผล สานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
มีนาคม ๒๕๕๘

