สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
ประเด็น
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๑. ข้อสั่งการของ ปมท.
๑. ให้ ศสน.มท. รับผิดชอบการรายงานผลการดําเนินงานตาม ศสน.มท.
แ ล ะ เ รื่ อ ง ที่ แ จ้ ง ใ ห้ ที่ วาระ มท. ในรอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การปิดรับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ปภ./ศดธ.
ประชุมทราบ
ที่ประเทศเนปาล โดยปิดรับบริจาคสิ่งของ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๘ และ
ปิดรับบริจาคเงิน เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘ ให้ทาํ เป็นหนังสือแจ้งจังหวัด
ทราบอย่างเป็นทางการด้วย
๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความสะอาด และความเป็น กค.สป.
ระเบียบเรียบร้อยในบริเวณ มท.
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. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช.
นโยบายรั ฐบาล มท. เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
(ศสน.มท.)
๑) ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของชาวโรฮีนจา โดยรัฐบาลมี
นโยบายช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม คือ การรักษาพยาบาล จัดหา
อาหาร อํานวยความสะดวกต่อการเดินทางไปประเทศปลายทาง และ
ได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ให้กับผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (ศอ.ยฐ.)
๒) ปัญ หาการทํา ประมงผิ ด กฎหมาย โดยรั ฐ บาลได้ จั ดตั้ ง
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับ นรม. มีหน้าที่จัดทําแผนการตรวจ
ตราการประมงระดับชาติ ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประมงให้
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและหลักวิชาการด้านประมง
๓) สถานการณ์เศรษฐกิจ การส่งออกของไทยมีแนวโน้มใน
ทิศทางที่ดี แต่จากการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ในปี ๒๕๕๘ โดยสถาบันนานาชาติเพื่อการจัดการการ
พัฒนา (IMD) ของสวิตเซอร์แลนด์ อันดับของไทยลดลง ๑ ลําดับ
เนื่ อ งจากผลการประเมิ น ด้ า นสมรรถนะทางเศรษฐกิ จ ที่ ป รั บ ตั ว
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ลดลง ส่วนการประเมินด้านประสิทธิภาพของภาครัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น
ทั้ ง ในด้ า นการเงิ น ภาครั ฐ การบริ ห ารภาครั ฐ ด้ า นกรอบการ
ดําเนินการด้านสังคม และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔) การจัดทําโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทนอื่นของไทยในปัจจุบันและระยะ
ยาวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้พลังงานภาคการบริโภคและเศรษฐกิจ แต่ปรากฏการคัดค้านการ
ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ซึ่งรัฐบาลจะหาเทคโนโลยีจัดการให้
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
๕) การปรับโครงสร้างข้าราชการ ซึ่ง นรม. มีความประสงค์
ให้ส่วนราชการต่างๆ ปฏิบัติตามแนวทางในมาตรา ๒๕ ของ พ.ร.บ.
จัดระเบียบกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
๖) การส่งเสริมสินค้าการเกษตรและสินค้า OTOP ได้แก่
เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ และงาน OTOP วิถีไทยจากร้อยสู่ล้าน
๒. สถานการณ์สําคัญ
๑) ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้แก่ การร่างรัฐธรรมนูญ
โดยวันที่ ๒ - ๖ มิ.ย. ๕๘ รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้ที่คัดค้านร่วมพูดคุย
กับกรรมาธิการ
๒) การคัดค้านการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในหลาย
พื้นที่
๓) ปั ญ หาผลกระทบจากเขื่ อ นปากมู ล ซึ่ ง กลุ่ ม ผู้ คั ด ค้ า น
ประสงค์จะมายื่นเรื่องโดยตรงกับ นรม.
๔) การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล/โรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะชุมชนในพื้นที่ จ.กระบี่ จ.บึงกาฬ และ จ.ตรัง
๕) การคัดค้านการขอใช้ที่ดินจัดทําเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก
๖) ข้อเรียกร้องของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขต่อ
ประกาศเตือนด้านการทําประมงจากสหภาพยุโรป โดยมีการเรียกร้องให้
นิรโทษกรรมเรือประมงอวนลาก และการออกมาคัดค้านของกลุ่มสมาคม
ชาวประมงพื้นบ้านในหลายพื้นที่
๗) ปั ญหาผู้ อพยพทางทะเลชาวโรฮี นจาและการค้ ามนุ ษย์
ที่ประชุมร่วมไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘
ยืนยันจะออกค้นหาผู้อพยพต่อไป
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๘) สิงคโปร์ให้ความสําคัญกับปัญหาการก่อการร้ายของกลุ่ม
รัฐอิสลาม (IS) หลังจากพบวัยรุ่น ๒ คน อายุ ๑๗ ปี และ ๑๙ ปี ที่มี
แนวคิดรุนแรง และวางแผนที่จะเข้าร่วมกับกลุ่ม IS
๓ . ก า ร ร ายงานขอ ง
ศสน.มท.

นายพงศธร ศิริสาคร รองเลขาฯ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้
ศสน.มท.
๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พ.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สําคัญ ดังนี้
๑) ติดตามข้อมูลความสัมพันธ์กลุ่มโรฮีนจากับกลุ่ม ISIL :
ศมบ. ขอให้ สมช. และ สขช. หน่วยความมั่นคง ติดตามข้อมูลเชิง
ลึกในระดับพื้นที่หาความเชื่อมโยงของกลุ่มโรฮีนจาที่อาจมีกับกลุ่ม
ISIL ในพื้นที่ จชต. และประเทศเพื่อนบ้าน
๒) การนําเสนอข่าวกลุ่มผู้อพยพ/หลบหนีเข้าเมือง : ศมบ.
ให้กรมประชาสัมพันธ์นําเสนอข่าวโดยใช้คําว่ากลุ่มผู้อพยพ/หลบหนี
เข้าเมือง และเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยด้าน
มนุษยธรรมเป็นหลัก ตลอดจนนําเสนอภาระของประเทศไทยในการ
ดูแลศูนย์พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา
๓) การจัดตั้งศูนย์อํานวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้าน
มนุ ษยธรรมผู้โยกย้ ายถิ่ นฐานแบบไม่ ปกติ ใ นมหาสมุ ท รอิ น เดี ย
(ศอ.ยฐ.) : ทร. ได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการลอยน้ําเพื่อช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘ เป็นต้นไป
๔) การกําหนดให้เรือประมงติดตั้งเครื่อง VMS : สขช. รายงานว่า
สมาคมประมงแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่
๒๗ พ.ค. ๕๘ ซึ่งได้เสนอความเห็นว่า VMS รุ่น IDP690 ที่กําหนดให้
ติดตั้งอาจไม่ผ่านมาตรฐานของ EU ซึ่งจะเป็นปัญหาตามมาได้
๕) การต่อต้านการเก็บภาษีพระภิกษุสงฆ์ : ศมบ. ขอให้ ตร.,
สขช. และ มท. ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของพระภิกษุสงฆ์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต่อต้านข้อเสนอการเก็บภาษีพระภิกษุสงฆ์
(มอบ ปค.)
๖) การตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นในจังหวัด ยผ./จังหวัด
ต่างๆ : ศมบ. ขอให้ มท. กําชับทุกจังหวัดตรวจสอบความปลอดภัย
ของอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุการณ์การสูญเสีย จาก
กรณีการเสียชีวิตนักท่องเที่ยวชาวคูเวต ซึ่งเกิดจากสลิงของเครื่องเล่น
บันจี้จัมพ์ขาด ที่หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
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๗) รายงานข่าวสําคัญของ สขช. : กรณีรัฐบาลและ คสช.
เชิญผู้แทนฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมเวทีเสวนาหาแนวทางปรองดองที่สโมสร
ทหารบก ถ.วิภาวดี ตามกําหนดที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ในต้นเดือน
มิ.ย. ๕๘ คาดว่ากลุ่มเห็นต่างรัฐบาลจะมาเข้าร่วมไม่มากนัก
๘) การจัดกิจกรรม Bike for Mom : ศมบ. ให้ความสําคัญ
ค่อนข้างมาก และขอข้อมูลความคืบหน้าในการจัดงานทุกระยะ
เพื่อจะได้ทําประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และสนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัย
๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘
มีจํานวน ๑๒ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. จํานวน ๓ เรื่อง
คือ (๑) เรื่องการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรในส่วนของทะเบียนอื่น (๒) เรื่องขอผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่าชายเลนเพื่อให้ ยผ. ดําเนินการโครงการศึกษาและออกแบบก่อสร้าง
สะพานเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเลียบชายฝั่งทะเลในเขตผังเมืองรวม
เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (๓) เรื่องสรุปผลการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ให้ติด ตามแก้ไ ขเรื่องการสร้า งศาลากลาง จ.บึง กาฬ ที่ สตง.
แจ้ง มท. ว่ามีการก่อสร้างในพื้นที่ชุ่มน้ํา แต่เมื่อ มท. ตรวจสอบ
กับ ทส. แล้วพบว่าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดเนื่องจากชื่อเรียกมีความ
ใกล้เคียงกัน โดยกรณีนี้ไม่ควรนําเรื่องเข้า ครม. และให้ทําหนังสือ
ชี้แจงข้อเท็จจริง ลงนามโดย ปมท. ถึง สตง. และ ทส.
รอง ปมท. (ส) ชี้แ จงว่า ได้ป ระสานกับ สํา นัก นโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม ทส. แล้ว

๔. ข้อราชการของ ยผ.

การมอบหมาย
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หน่วยงานที่นํา
เรื่องเพื่อเสนอ
ความเห็น
เข้า ครม.

สนผ.สป.

รองอธิบ ดี ยผ. (นายโอฬาร ศัก ยโรจน์ก ุล ) รายงาน ยผ.
โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้มีการดําเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบ
ให้แ ก่โ รงเรีย นที่ไ ด้ร ับ คัด เลือ กใน ๗๖ จัง หวัด เรีย บร้อ ยแล้ว
เมื่อ วัน ที่ ๙ เม.ย. ๕๘ และความร่ว มมือ กับ อุท ยานการเรีย นรู้
หรือ TK PARK ในการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวคิดห้องสมุด
มีชีวิตอย่างยั่งยืน
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ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ให้ ยผ. ติดตาม ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่น
ต่างๆ ของสถานประกอบการสวนสนุก หรือ บัน จี้จั๊ม พ์ใ นทุก
จังหวัด
๕. ข้อราชการของ ปภ.

รองอธิบดี ปภ. (นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์) เสนอเรื่องที่จะ ปภ.
เตรียมสําหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือ
เทียบเท่า ได้แก่ เรื่องการปรับปรุงแก้ไขระเบียบของกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับเงินทดรองราชการสําหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสรุป คือ
มีการขอเพิ่มวงเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจาก ๒๐ ล้านบาท เป็น ๕๐
ล้านบาท และให้เพิ่มการช่วยเหลือกรณีอัคคีภัยและภัยจากฟ้าผ่า

๖. ข้อราชการของ พช.

อธิบดี พช. สรุปการจัดงาน OTOP Midyear ดังนี้ ระยะเวลา พช.
การจัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ พ.ค. ๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม
แสดงและจํ าหน่ ายสิ นค้ า จํ านวน ๓๕,๐๐๐ บู ธ รายได้ โ ดยรวม
ประมาณ ๖๐๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จเกินกว่าที่
คาดไว้ โดยสินค้าที่มียอดจําหน่ายสูงสุด คือ สินค้าประเภทเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกาย รองลงมา คือ ของใช้หรือของตกแต่งต่างๆ
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ให้ติดตามเรื่องการตั้งสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๗. ข้อราชการของ สถ.

รองอธิบดี สถ. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) รายงานผลการเบิกจ่าย สถ.
งบประมาณของ สถ. ข้อมูล ณ ๓๑ พ.ค. ๕๘ เบิกจ่ายในภาพรวมได้
ร้ อ ยละ ๗๔ (เป้ า หมายร้ อ ยละ ๗๖) คาดว่ า เมื่ อ สิ้ น ไตรมาส ๓
จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย สําหรับการเบิกจ่ายงบลงทุน
ยังคงติ ดปั ญ หา เช่ น โครงการก่อสร้างอาคารเรียนที่มีการแก้ไ ข
ดัดแปลงลักษณะอาคารให้มีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่และการ
ใช้งานจริง โครงการบางโครงการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วแต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เป็นต้น
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ให้ สถ. ติดตามเร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่
วิกฤต ๓ จังหวัด

6

ประเด็น
๘. ข้อราชการของ ทด.

รายละเอียด

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

ผู้แทน ทด. (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) รายงาน ดังนี้
ทด.
๑. สรุปสาระสําคัญของ ร่าง พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และ
ร่ าง พ.ร.บ. แก้ ไขเพิ่ มเติ มประมวลรั ษฎากร (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ....
ในส่วนของ ทด. ดังนี้ (๑) การจัดเก็บภาษีจะเก็บจากการรับมรดก
ในส่ว นเกิน กว่า ๑๐๐ ล้า นบาท โดยหากเป็น ผู้สืบ สัน ดาน เก็บ
อัตราร้อยละ ๕ และเก็บร้อยละ ๑๐ สําหรับบุคคลอื่น ทรัพย์สินที่
ถูกเก็บภาษีเป็นสินทรัพย์ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้
พนักงานเจ้าหน้ าที่ผู้รั บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ ดิ น ไม่ ไ ด้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี ดั ง กล่ า ว
เนื่องจากทรัพย์สินที่กฎหมายกําหนดไม่ได้มีเฉพาะที่ดินเท่านั้น แต่
ครอบคลุ ม ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ ด้ ว ย (๒) การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่บุตรชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ให้ผู้โอนหักภาษีไว้ร้อยละ ๕
ของเงินได้เฉพาะในส่วนที่เกิน ๒๐ ล้านบาท ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ รั บ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น
จึงมีหน้าที่ต้องจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไว้ร้อยละ ๕ ของเงินได้
เฉพาะในส่วนที่เกิน ๒๐ ล้านบาทจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์
๒. เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๘ ทด. จัดสัมมนา Conference บุคลากร
ของ ทด. ประชุมชี้แจงความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา
ทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ ป.ป.ช.
รอง ปมท. (ส) เพิ่มเติม ขอให้ ทด. ติดตามประเด็นที่ดินที่มีการออก
เอกสารสิทธิในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน โดยมีความเห็นว่าควร
จะหารือร่วมกับ ทส. กําหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ให้เร่งดําเนินการเรื่องที่ รมว.มท. สั่งการให้สํารวจข้อมูลที่ดินของ
รัฐที่เคยให้เช่าสัมปทานแต่หมดสัญญาเช่าแล้ว

กปน.
๙. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ๑. การประปานครหลวง
๑) กปน. จัดกิจกรรม “น้ําประปาน่าดื่ม” ณ โรงเรียนวัดบางบัวทอง
รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
(โศภณวิทยานุเคราะห์) ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแก่เยาวชน
รวมทั้งการทดลองดื่มน้ําประปา (Blind test) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘
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๒) กปน. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินโครงการรวมใจ
รักษ์น้ํา รุ่นที่ ๓ กับ UNDP ตามแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก
โดยชุมชน ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์น้ํา ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘
๓) กปน. จัดอบรมหลักสูตร IT-GIS & Non-Revenue Water
Management ให้กับประปาไซง่อน (SAWACO) ประเทศเวียดนาม
มีผู้เข้าอบรมจํานวน ๑๖ คน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พ.ค. ๕๘ เป็นการ
กปภ.
๒. การประปาส่วนภูมิภาค
๑) กปภ. มอบตู้ทําน้ําเย็นให้แก่โรงเรียนในโครงการ “สุขอนามัย
เฉลิม พระเกีย รติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี”
๒) กปภ. สาขาพาน จ.เชียงราย ขยายเขตจําหน่ายน้ํา เพื่อรองรับ
ผู้ใช้น้ําที่เพิ่มขึ้น
กฟภ.
๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑) รายงานความก้ าวหน้ า โครงการขยายเขตไฟฟ้ าให้ บ้ านเรื อน
ราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดําเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลา
ดําเนินการ (ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘) ผลการดําเนินงาน ๒๗,๑๙๔ ครัวเรือน
(๑ ต.ค. ๕๗ – ๒๗ พ.ค. ๕๘)
๒) กฟภ. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต
๖ ล้านซีซี”
๑๐. ข้ อ ราชการของ
รอง ปมท. (ม)

รอง ปมท. (ม) แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
รอง ปมท. (ม)
๑. การเจรจาแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ ระหว่างมาเลเซีย
กับไทย ตามที่ ปมท. มอบหมายให้เป็นผู้แทน มท. ร่วมเดินทางกับ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อเจรจากับผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการ สมช. ของมาเลเซีย ได้ข้อสรุปว่า
จะดําเนินการตามกรอบของการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างมาเลเซีย
กั บ ไทยเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง จะครอบคลุ ม การพิ จ ารณาเรื่ อ งบุ ค คลสอง
สัญชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ
๒. ผลการประชุมพิเศษเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ตท.สป.
ในมหาสมุทรอินเดีย กต. ได้จัดการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๘
ณ โรงแรมอนันตรา พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รอง นรม./รมว.กต.
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เป็นประธาน โดยมีผู้แทนจาก ๑๗ ประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ UNHCR, UNODC และ IOM ผู้แทน
จากประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ๕ ประเทศ คือ บังกลาเทศ
อินโดนี เซี ย มาเลเซีย เมีย นมา และไทย ได้บรรยายสรุปและได้
ยืนยัน ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้
ร่วมกันแสวงหาแนวทางในการป้องกันการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่
ปกติ และการค้ า มนุ ษ ย์ โดยการมี ก ฎหมายที่ เ ข้ ม แข็ ง และการ
ร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การมีโทรศัพท์สายด่วน
และหน่วยงานที่เป็น Contact point การจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะ
กิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่
ข้อมูลระหว่างกัน การมีช่องทางที่ถูกกฎหมายและยอมรับได้ในการ
เคลื่อนย้ ายแรงงาน การให้ ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่ อกลุ่ม
เปราะบาง เช่น เด็ก สตรี และผู้เยาว์ ทั้งนี้ ตท.สป. จะได้จัดทําผล
การประชุมให้ ปมท. ทราบต่อไป
๑๑. ข้ อ ราชการของ
รอง ปทม. (ส)

รอง ปมท. (ส) แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
รอง ปมท. (ส)/
๑. การประชุมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ปค./พช./
สหประชาชาติ สําหรับเอเซียแปซิฟิค (ESCAP) ครั้งที่ ๗๑ เมื่อวันที่ สป.มท.
๒๘ พ.ค. ๕๘ โดย นรม. เป็นประธาน มีผู้นําและเจ้าหน้าที่ระดับสูง
จากประเทศเอเชียและแปซิฟิค เข้าร่วมประชุม โดยเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผูกโยงกับเรื่อง
ภัยพิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจน และข้อมูลประชากรของแต่ละ
ประเทศ โดยเน้นการบูรณาการ และการปฏิบัติจริง และวันที่ ๒๙ พ.ค.
๕๘ ได้ร่วมพูดคุยกับคณะทํางานจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้มีการนํา
กิจกรรมของ มท. ร่วมจัดนิทรรศการ เช่น โครงการตามพระราชดําริ
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ความก้ าวหน้าการจัดการขยะมูลฝอย จ.พระนครศรีอยุธยา
ขณะนี้มีการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ แล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ
๖๘ โดยมีกําหนดแล้วเสร็จระยะที่ ๑ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๘ งบประมาณ
เบิ ก จ่ า ยแล้ ว ร้ อ ยละ ๕๒ ระยะที่ ๒ คื อ การซื้ อ เครื่ อ งจั ก รกล
กําหนดการประกวดราคา วันที่ ๘ มิ.ย. ๕๘ สําหรับการสร้างโรง
ผลิตไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ให้ความมั่นใจแก่ กฟภ. ว่า มท. จะเข้าไป
ร่วมช่วยดําเนินการในเรื่องการสร้างความเข้าใจต่อมวลชน
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๓. เรื่อง SMEs โดย สสว. ประสานขอพบผู้บริหาร มท. ในวันที่ ๕
มิ.ย. ๕๘ เพื่อเตรียมการชี้แจงกับ ผวจ. ในประเด็นต่างๆ เช่น การรับ
จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs, SMEs Champion และการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
๔. การประชุม คกก. ผู้ประสานงานบูรณาการการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐ บาลระดับ กระทรวง (ปขก.) มีเ รื่อ งที่น่า สนใจ เช่น
การวิ จัยเพื่อการพัฒนา, การแก้ไขปัญ หาเร่งด่วนของเกษตรกร,
การทําประมงผิดกฎหมาย IUU, การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ,
เรื่อ งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจ พิ เ ศษ, เรื่อ ง PMOC, เรื่ อ ง พ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น สําหรับเรื่องเชิงนโยบาย คือ แผนงานของ
จ.ประจวบคีร ีข ัน ธ์ วงเงิน ประมาณ ๔,๐๐๐ ล้า นบาท ได้แ ก่
โครงการด่านสิงขร, มหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์, โครงการทํา
รั ้ว ป้อ งกัน ช้า ง, การสร้า งโรงผลิต นมพาสเจอร์ไ รซ์ และการ
ปรับปรุงพันธุ์สับปะรด
๕. เรื่องการผังเมือง การสร้างความเข้าใจด้านการผังเมืองแก่
ประชาชน ให้ทราบว่า มท. จะจัดระเบียบประเทศ โดยจัดโครงสร้าง
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ เป็นหมวดหมู่ การจัดผังเมืองของ มท. ได้แ ก่
กลุ่มปริมณฑล (๔ จังหวัด) กลุ่มที่ผ่านกระบวนการแล้วแต่ถูกขอ
แก้ไ ข (๒๑ จัง หวัด ) กลุ่ม ที่มีก ารเสนอ สลค. และมีก ารแก้ไ ข
(๑๗ จังหวัด) และกลุ่มที่รอการปิดประกาศให้ครบ ๙๐ วัน (๓๕
จังหวัด)
๖. ศูนย์ OSS ที่รัฐบาลให้ดําเนินการ ขณะนี้มีหลาย OSS ได้แก่
(๑) OSS จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (ปค. ร่วมกับ รง.จังหวัด)
(๒) ศดธ. จังหวัด (๓) OSS ที่ ก.พ.ร. ร่วมกับ PMOC ดําเนินการตาม
พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกฯ (๔) OSS ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยใช้ที่ตั้งของ ศดธ. จังหวัด (๕) OSS ที่รับจดทะเบียน SMEs
ในการดําเนินการต่างๆ ควรมีการระบุให้ชัดเจน
๑ ๒ . ก า ร บ ริ ห า ร
ผอ.สนผ.สป. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สนผ.สป.
งบประมาณของ มท.
ของ มท. ณ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ
๖๘.๘๑ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจํา ร้อยละ ๗๗.๗๓ และ
เบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๑.๑๓
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๑. ผช.ปมท. (นายสฤษดิ์ วิ ฑู ร ย์ ) รายงานข้ อ สรุ ป จากการ หน่วยงานที่
ประชุม คกก. ฝ่ายลงทะเบียนและการจัดขบวนจักรยาน Bike For เกี่ยวข้อง
Mom ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๘ ดังนี้ กําหนดจัด
กิ จ กรรม วั น ที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘ โดยจะมี ก ารลงทะเบี ย นผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทางเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com ซึ่งจะเปิด
ทดลองระบบ วันที่ ๙ – ๑๑ มิ.ย. ๕๘ และเปิดให้ลงทะเบียนจริง
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ กําหนดการแถลงข่าวเปิดโครงการโดย นรม.
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๘ สําหรับเส้นทางการขี่จักรยานในส่วนภูมิภาคทุก
จังหวัดได้จัดทําแผนผังส่งมาให้ มท. ทราบแล้ว ทั้งนี้ จะได้รวบรวม
ข้อมูลให้กระทรวง ICT ต่อไป
๒. ผช.ปมท. (นายสยาม ศิ ริ ม งคล) แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบ
เกี่ยวกับกรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของ มท.
ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

