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สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
ประเด็น

รายละเอียด

๑. ข้อสั่งการของ ปมท.
๑. การจัดประชุมปลัดจังหวัด นายอําเภอ ทั่วประเทศ วันที่ ๑๐ แ ล ะ เ รื่ อ ง ที่ แ จ้ ง ใ ห้ ที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๘ ขอให้สอดแทรกงานของกรม/รัฐวิสากิจที่ฝ่ายปกครอง
ประชุมทราบ
ควรรู้ เช่น งานป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานที่เ กี่ย วกับ
ข้อกฎหมาย เรื่องที่เป็นข่าวทางสังคม เรื่องการต่างประเทศ เป็นต้น
๒. นรม. เน้นย้ําให้ ผวจ. ทํางานแบบบูรณาการ และให้ ศดธ.
จังหวัดปรับการทํางานให้เข้มแข็ง อย่าให้มีกรณี เช่น การแห่โลงศพ
ไปหน้าทําเนียบรัฐบาลเกิดขึ้น โดยที่จังหวัดไม่ได้ดําเนินการแก้ไขก่อน
๓. การเตรียมความพร้อมการประชุม ครม. นอกสถานที่อย่างเป็น
ทางการ (ครม. สัญจร) จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่
๒๙ - ๓๐ มิ.ย. ๕๘ มอบหมายให้ รอง ปมท. (บ) ดําเนินการ เช่น การ
ประสานงานกับจังหวัด การดําเนินงานตามที่ ศมบ. มอบหมาย
และดูเรื่องที่จังหวัดจะเสนอต่อ นรม.

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ปค.

ผวจ./ศดธ.จังหวัด

รอง ปมท. (บ)/
สบจ.สป./สนผ.สป.

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 ๕ มิ.ย. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
(ศสน.มท.)
๑) ด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ ๕ มิ.ย.๕๘ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
โดย UN กําหนดรณรงค์หัวข้อ “๗ พันล้านฝัน ๗ พันล้านใจ คิดห่วงใย
ในผืนโลก” สําหรับไทยมีกิจกรรม เช่น ทส. จัดโครงการความร่วมมือ
บัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card) การรณรงค์ประชาชนร่วมกัน
ลดการใช้ ถุ งพลาสติ ก โดยศู นย์ การค้ า ห้ างสรรพสิ นค้ า และร้ าน
สะดวกซื้อจะงดการให้บริการถุงพลาสติกในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
การเสริมสร้างความรู้และจัดทําระบบคัดแยกขยะ การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารภายใน ๓ ปี
การจัดทําโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง การเสนอ
กฎหมายจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และซากผลิตภัณฑ์อื่นๆ
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๒) ปัญหาการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๕๘ เป็นวันรณรงค์
ต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ โดย นรม. เน้นย้ําว่ารัฐบาลจะแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ปรับปรุงกฎหมายที่จําเป็น การตรวจสอบและลงโทษผู้กระทําผิด
และการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาเหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ นอกจากนั้ น ได้
มอบหมาย พม. จัดทําโครงการรวมใจไทย ต้านค้ามนุษย์ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและจิตสํานึกต่อทุกภาคส่วน
๓) เศรษฐกิจ ขณะนี้ส ภาพเศรษฐกิจมีการปรับตัว ในทาง
ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากเริ่มมีความเชื่อมั่ น
ในความมีเสถียรภาพของรัฐบาล และสถานการณ์บ้านเมืองที่สงบสุข
ทั้ ง นี้ ขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย เช่ น
จัดหาสถานที่ ค้าขายที่ถูกกฎหมาย เสริมสร้างทักษะความรู้เพื่ อ
พัฒนาเป็น SMEs
๔) การบริหารจัดการที่ดินทํากิน โดยจะเร่งรัดการจัดสรร
ที่ดินทํากินในระยะปัจจุบันให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และสนับสนุนการ
จัดทําแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับ
การบริห ารจัด การพื้น ที่เ กษตรกรรม (โซนนิ่ง การเกษตรกรรม)
เพื่อให้ดําเนินการอย่างเป็นระบบ
๕) สนับสนุนภาคการเกษตร ได้มอบหมายให้ กษ. และ มท.
ร่วมดําเนินการตั้งแต่ต้นน้ํา คือ การลดต้นทุนการผลิต และการ
รวมกลุ่มกันผลิต กลางน้ํา คือ การพัฒนา/สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิต ผลการเกษตร และปลายน้ํ า คือ การเพิ ่ม ศัก ยภาพของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๖) การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้นิคมอุตสาหกรรม
หรือเอกชนเข้าไปดําเนินการ สร้างเป็นศูนย์การผลิตที่สอดรับกับ
ความต้องการระดับพื้นที่
๗) การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เสนอแนะให้ดํารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จั ด ทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ส่ ง เสริ ม การทํ า ธุ ร กิ จ
ลักษณะ Social Business รวมตัวเป็นสหกรณ์นําสินค้า/ผลผลิต
การเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มและจําหน่ายต่อไป
๘) การจัดงานไม้ดอก ไม้ประดับ และปลาสวยงามที่ตลาดน้ํา
คลองผดุงกรุงเกษม จะมีการจัดงานถึงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๘

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
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การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

๒. สถานการณ์สําคัญ
๑) สถานการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ ได้แก่ (๑) การพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญ ขณะนี้อยู่ระหว่าง คกก. ยกร่างรัฐธรรมนูญรับฟังข้อเสนอแนะ
จาก สปช. (๒) กรณีมีผลสํารวจจากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเห็นว่า
ประชาชนต้องการให้ นรม. ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก ๒ ปี หลังจากมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่เพื่อปฏิรูปประเทศให้พร้อมก่อนจัดการเลือกตั้ง ในกรณีนี้อาจมี
การจัดทําประชามติรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
๒) สถานการณ์ด้านมวลชนที่สําคัญ ได้ แก่ (๑) การคัดค้านการ
ดําเนินการของรัฐในการตัดไม้ยางพารา มีความเคลื่อนไหวที่ จ.น่าน จ.ตรัง
และ จ.พะเยา (๒) การคัดค้านการเวนคืนที่ดินเพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก (๓) การคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. ประเด็ น รณรงค์ ล ดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก ควรคิ ด ถึ ง วั ส ดุ
ที่สามารถบรรจุของเหลวได้ด้วย
๒. เรื่องการจัดการที่ดิน ให้ตดิ ตามศึกษาข้อมูล เรื่องธนาคารที่ดิน
และร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ทีผ่ ่านความเห็นชอบจาก สปช.
๓. การสนับสนุนภาคการเกษตร มท. ควรทําร่วมกับ กษ. โดย
ให้ดําเนินการแบ่งตามกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม
๔. เรื่องการค้ามนุษย์ มีประเด็นที่ต้องดูแลนอกเหนือจากผู้อพยพ
และแรงงานผ่านแดน คือ ขอทาน และคนเร่ร่อน
๕. การบริห ารจัด การขยะขอให้ดํ า เนิน การตามมาตรการ
คัดแยกขยะควบคู่กันไปด้วย
๓ . ก า ร ร ายงานขอ ง
นายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท. ศสน.มท.
รายงาน ดังนี้
ศสน.มท.
๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)
ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มิ.ย. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สําคัญ ดังนี้
๑) กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในการประชุม ครม. สัญจร
ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิ.ย. ๕๘ :
สขช. แจ้งเตือนให้หน่วยความมั่นคง ระมัดระวังการมาต่อต้านรัฐบาล
และ นรม. โดยมีกลุ่มที่เตรียมเคลื่อนไหว ๔ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มคิดต่าง
จากรัฐบาล (๒) กลุ่มเคลื่อนไหวแนวทางรุนแรง (๓) กลุ่มขบวนการ
นักศึกษา (๔) กลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชน และ NGOs ในพื้นที่
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๒) การระบาดของ MERS-CoV : กต. รายงานว่า เกาหลีใต้ยืนยัน
การตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ (Middle East
Respiratory Syndrome - Coronavirus : MERS-CoV) ซึ่งการระบาด
มี ต้ นทางจากซาอุ ดี อาระเบี ย จึ งควรมี คํ าเตื อนแก่ ผู้ นั บถื อศาสนา
อิ สลามที่ จะเดิ นทางไปแสวงบุ ญ (ฮั จญ์ ) ในช่ วงต้ นเดื อน ส.ค. ๕๘
รวมทั้งแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและแรงงานชาวไทยที่จะเดินทางไป
เกาหลีใต้ให้ทราบสถานการณ์
๓) การใช้คําว่า “การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทร
อินเดีย (ยฐมป.)” : ศมบ. ขอให้ทุกหน่วยใช้คําดังกล่าวแทนคําว่า
ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา เพื่อความถูกต้องและไม่เป็นการแบ่ง
เชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งเป็นการเฉพาะ
๔) กต. ยืนยันไม่ มีหนังสือเดินทาง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ที่ออกให้โดยประเทศไทย แต่ยังมีหนังสือเดินทางของประเทศ United
Arab Emirates (UAE), Montenegro และ Republic of Uganda
ซึ่งคาดว่ าอาจมีของประเทศอื่นอี กหลายประเทศที่ตั้งเป็นพลเมื อง
พิเศษของประเทศนั้นๆ และหากต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทย
กต. จะออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI)
๕) การกวดขันจับกุมร้านเหล้าหรือเหล้าปั่นที่เปิดขายบริเวณ
รอบสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย : ตร. รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การบูรณาการกับ ปค. และ กทม. ในการกวดขันจับกุมร้านเหล้า
หรือเหล้าปั่นที่เปิดขายบริเวณรอบสถานศึกษา
๖) การบิดเบือนข่าวสารการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตาม
นโยบายรัฐบาล : ศมบ. ขอให้ทีม IO ของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องชี้แจง
ต่ อประชาชน และนํ าไปขยายผลในทุ กพื้ นที่ เป้าหมาย กรณี มี ก าร
บิดเบือนข่าวสารจากกลุ่มเห็นต่างรัฐบาลเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ว่า
มีการเลือกปฏิบัติเฉพาะต่อกลุ่มผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดภาคเหนือ
ขณะที่ละเลยต่อกลุ่มผู้บุกรุกผืนป่าในเขตจังหวัดภาคใต้
๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘
มีจํานวน ๙ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. จํานวน ๔ เรื่อง
คือ (๑) เรื่องร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และ
วิธีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (๒) เรื่องการประชุมคณะ ผวจ. ชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๕
(๓) เรื่องร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปาดังเบซาร์
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หน่วยงานที่นํา
เรื่องเพื่อเสนอ
ความเห็น
เข้า ครม.
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จ.สงขลา พ.ศ. .... (๔) เรื่องร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ชุมชนบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ....
๔. การแก้ไขปัญหาขยะ
อธิบดี สถ. รายงานว่า ตามที่ รัฐบาลมอบหมายให้ มท. เป็น สถ./ยผ.
มูลฝอย
หน่ ว ยงานหลั ก ในการแก้ ไ ขปั ญ หาขยะมู ล ฝอยในภาพรวมของ
ประเทศ สถ. ได้ศึกษาวิเคราะห์ กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
วิธีดําเนินการ และได้นําเรียนที่ประชุม ครม. เพื่อทราบ ดังนี้
๑. การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) จากการ
รวบรวม และศึกษาข้อมูลของ อปท. ต่างๆ สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น
๓ ขนาด ได้แก่ (๑) กลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ (L) มีปริมาณขยะมูลฝอย
รวมกันแล้ว มากกว่า ๕๐๐ ตัน/วันขึ้นไป (๒) กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (M)
มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกัน ตั้งแต่ ๓๐๐ – ๕๐๐ ตัน/วัน (๓) กลุ่มพื้นที่
ขนาดเล็ก (S) มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันแล้วน้อยกว่า ๓๐๐ ตัน/วัน
สําหรับระยะทางในการขนถ่ายขยะมูลฝอยจาก อปท. ไปยังสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย ควรมีระยะทางประมาณ ๓๐ กม. จึงจะมีความคุ้มค่า
ในการดําเนินการ
๒. การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย จากการประชุม
หารือร่วมกันของ สถ., ม.เทคโนโลยีสุรนารี, กฟภ., ยผ. และ อปท.
สามารถกํา หนดค่า เฉลี่ย ค่า ขนถ่า ยและกํา จัด ขยะมูล ฝอย ดัง นี้
(๑) ค่าเฉลี่ยค่าขนถ่ายขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดขยะ ระยะทาง
ไม่เกิน ๓๐ กม. เฉลี่ย ๘๕๐ บาท/ตัน คิดเป็น ๔๒.๕๐ บาท/ตัน/กม.
(๒) ค่าเฉลี่ยค่ากําจัดขยะมูลฝอย โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการฝังกลบ
จํานวน ๓๑๔ บาท/ตัน ค่าใช้จ่ ายเฉลี่ยในการกํ าจัดขยะมูลฝอย
ระบบผสมผสาน จํ านวน ๕๐๐ บาท/ตัน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน
ระบบเตาเผาขนาดใหญ่ จํานวน ๑,๐๒๗ บาท/ตัน
๓. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ มท. มีอํานาจในการ
กํ า หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก าร
จั ด การขยะมู ล ฝอย (๒) พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ มท. มีอํานาจ
ในการเสนอขอตั้งงบประมาณประจําปีในการจัดการตามแผนปฏิบัติ
การคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
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อธิบดี ยผ. ให้ความเห็นเพิ่มเติม การกําจัดขยะในการฝังกลบ
เป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด ซึ่งแต่เดิม ยผ. เคยสร้างระบบ
ฝังกลบในพื้นที่เทศบาลหลายแห่ง แต่มีปัญหาคือ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้อง สําหรับวิธีกําจัดขยะแบบเตาเผา
มีเอกชนหลายรายให้ความสนใจเข้ามาดําเนินการ
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ควรมีการตั้งหน่วยงานภายใน สถ./สกม.สป.
ของ สถ. รองรับ และให้ สกม.สป. ร่วมดําเนินการด้วย รวมทั้งควร
มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. เรื่ อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาขยะมู ล ฝอย อาจมี ก ารกํ า หนดเป็ น กพร.สป.
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ จึงขอให้ กพร.สป. เตรียมความพร้อม
๕. ข้อราชการของ ยผ.

อธิบดี ยผ. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ ยผ.
จัดหาที่ดิน เพื่อพิจารณาการจัดที่ดินของรัฐเพื่อนํามาใช้ประโยชน์
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๕๘ มีข้อสรุปว่า การ
จัดทําผังพื้นที่เฉพาะให้ดําเนินการตามนโยบายของ คกก. นโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยการดําเนินการในระยะแรก
๖ พื้นที่ ได้ แก่ จ.ตราด ตาก มุกดาหาร สงขลา หนองคาย และ
จ.สระแก้ ว ได้ อ อกแบบแล้ ว เสร็ จ สํ า หรั บ ระยะที่ ส อง ในพื้ น ที่
จ.เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม และ จ.นราธิวาส ขณะนี้ จังหวัด
ได้ ดํ า เนิ น การจั ด หาที่ ดิ น ในเบื้ อ งต้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ ข องรั ฐ
สําหรับพื้นที่ใน จ.นราธิวาส เป็นป่าพรุ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงพื้นที่
และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ทั้งนี้ จะได้นําเสนอต่อที่ประชุม
กนพ. ในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ต่อไป
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ให้ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ OSS ตามที่ กนพ. ศดธ.มท.
กําหนดให้จัดตั้งศูนย์ OSS ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
นโยบายให้ใช้พื้นที่ของ ศดธ. จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่

๖. ข้อราชการของ ปค.

ปค.
อธิบดี ปค. รายงาน ดังนี้
๑. เรื่องการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจําหน่ายสุราใกล้
สถานศึกษา ยังไม่ได้ข้อยุติ เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ระบุระยะห่าง
ให้ชัดเจน โดยมอบ ศธ. ดําเนิ นการ สําหรับเรื่องสุราพื้ นบ้าน ปค.
ได้แจ้งจังหวัด และอําเภอ ทราบแนวทางการดําเนินการแล้ว
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๒. เรื่องการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากเกิด
ปัญหาในพื้นที่ ปค. จะได้มีหนังสือถึงจังหวัดให้เน้นย้ําส่วนราชการ
ในจั ง หวั ด ให้ ป ฏิ บั ติต าม คํ า สั่ ง คสช. ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ในข้ อ ๒.๑
สาระสํ า คั ญ คื อ ในการทวงคื น ผื น ป่ า ต้ อ งไม่ ก ระทบต่ อ ความ
เดือดร้อนของประชาชน
๓. ปค. กําหนดจัดประชุมปลัดจังหวัด นายอําเภอ วันที่ ๑๐ –
๑๒ มิ.ย. ๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ในการประชุมปลัดจังหวัด นายอําเภอ ให้นําเรื่องสุราพื้นบ้าน
เข้าที่ประชุมด้วย
๗. ข้อราชการของ ทด.

ทด.
อธิบดี ทด. รายงาน ดังนี้
๑. โครงการเดินสํ ารวจเพื่อมอบโฉนดในโครงการ โฉนดทั่วไทย
รวดเร็วทันใจ โปร่งใส เป็นธรรม ดําเนินการแล้ว จํานวน ๕๗ จังหวัด
มอบโฉนดแล้ว จํานวน ๒๖,๓๖๕ แปลง
๒. โครงการมอบโฉนดที ่ ดิ น ๖๐ พรรษา ๖๐ ร้อ ยแปลง
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสพระชนมายุ ค รบ ๕ รอบ ในปี ๒๕๕๘ ดํ าเนินการแล้ว
จํานวน ๓,๙๗๘ แปลง รวมทั้งสิ้น จํานวน ๓๓,๖๓๓ แปลง

๘. ข้อราชการของ สถ.

อธิบดี สถ. รายงาน เรื่องการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี สถ.
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งทางสํานักงบประมาณอยู่ระหว่างการ
พิจารณา และกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินให้ อปท. ให้มี
ความเป็นธรรมมากขึ้น โดยจะพิจารณาจัดสรรไปยัง อปท. ขนาดเล็ก
ให้มากขึ้น ทั้งนี้ รายได้ของ อปท. จะสัมพันธ์กับการจัดเก็บภาษี
บํารุงท้องที่ที่มีการปรับปรุงกฎหมายทําให้มีรายได้มากขึ้น
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ในการประชุมปลัดจังหวัด นายอําเภอ ทั่วประเทศ ให้ ปค. กําชับ ปค.
ปลัดจังหวัด และนายอําเภอ ให้สํารวจพื้นที่เพื่อการเก็บภาษีบํารุง
ท้องที่ได้เที่ยงตรงมากขึ้น

๙. ข้อราชการของ พช.

พช.
รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบูรณ์) รายงาน ดังนี้
๑. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค เพิ่มเติม จํานวน ๕ ครั้ง ในพื้นที่
๕ จั ง หวั ด โดยใช้ ง บประมาณจากการปรั บ แผนฯ เนื่ อ งจาก
มีงบประมาณเหลือจากการจัดโครงการ OTOP Midyear 2015 และ
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จากการยกเลิกโครงการสนับสนุนศูนย์แสดง จําหน่าย และกระจาย
สินค้า OTOP โดยจะเริ่มจัดที่แรก ณ สนามกลีบบัว อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ มิ.ย. ๕๘
๒. ความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
สํานักงาน คกก. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกพส.) อยู่ระหว่างการ
แก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีให้ คกก. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ และชะลอการก่ อนิติกรรมสัญญาไปพลางก่ อน
จนกว่าจะแก้ไขระเบียบแล้วเสร็จ
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. ฝากดูเรื่องสุราพื้นบ้าน และสุราชุมชน
๒. ให้เตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของ นรม. ในการประชุม
ครม. นอกสถานที่ฯ จ.พิษณุโลก และ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ ซึ่งอาจมีกําหนดการตรวจเยี่ยมตลาดนัดชุมชนในพื้นที่
จังหวัด
๑๐. ประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ อง ๑. การประปานครหลวง
กปน.
กับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
๑) กปน. จั ดบรรยายพิ เศษ เรื่ อง โครงการความโปร่ งใสในการ
ก่อสร้างภาครัฐ (The Construction Sector Transparency Initiative:
CoST) และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack) โดยมีนายเกียรติคุณ
เที ย มประเสริ ฐ วิ ท ยากรจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจเพื่อสร้างกลไก
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างภาครัฐ
๒) กปน. หารือ กทม. ขยายเขตวางท่อประปาและการปรับปรุง
งานประปา ประเด็นที่ กปน. ขอหารือ ความคืบหน้าของงานวางท่อ
ประปาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กทม. กับ กปน. (MOU)
การปรับปรุงท่อประปาร่วมกับงานปรับปรุงถนนหรือทางเท้าของ กทม.
ข้อแนะนําเกี่ยวกับงานขุดหรืองานซ่อมคืนสภาพผิวภายหลังการวางท่อ
ของ กปน. และการปรับปรุงงานประปาเพื่อให้ กทม. เป็นมหานคร
ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
๒. การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.
๑) กปภ. สนับ สนุน งบประมาณ ๕ ล้า นบาท ขุด ลอกคลอง
อู่ ต ะเภา เพื่อ เตรีย มรับ มือ ปัญ หาภัย แล้ง และรองรับ การจัด ตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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๒) กปภ. สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ให้การต้อนรับ นักศึกษา
ดูงานระบบการผลิตน้ําประปา ณ โรงกรองน้ําบ้านโกทา จ.ขอนแก่น
กฟน.
๓. การไฟฟ้านครหลวง
๑) กฟน. ให้การสนับสนุนกระแสไฟฟ้า เพื่อศึกษาการทดลองวิ่งใช้งาน
รถยนต์ E-Bus ในเส้นทาง ขสมก. โดยไม่คิดค่าพลังงานในการชาร์จไฟฟ้า
เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันการใช้รถโดยสารที่ใช้พลังงาน
ทางเลือก ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๐ มิ.ย. ๕๘
๒) กฟน. จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ ๑” ภายใต้โครงการ Energy Mind Award ประจําปี ๒๕๕๘ เพื่อ
ร่วมเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพของ
สถานศึ กษาในการดํ าเนิ นการจั ดทํ ามาตรฐานสถานศึ กษาดี เด่ น
ด้านพลังงาน ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิ.ย. ๕๘ ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
กฟภ.
๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ เป้ า หมายการดํา เนิน งาน ๓๐,๘๖๗ ครัว เรื อ น
ระยะเวลาดํ า เนิ น การ (ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘) ผลการดํ า เนิ น งาน
๒๗,๒๕๙ ครัวเรือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๓ มิ.ย.๕๘)
๒) กฟภ. เดินสายจัดงานสัมมนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่างเพื่อ
ผู้ประกอบการ จ.อุดรธานี
๓) กฟภ. จัดงาน “PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานให้แก่ประชาชน”
๑ ๑ . ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณของ มท.

ผอ.สนผ.สป. รายงาน ดังนี้
สนผ.สป.
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๕
มิ.ย. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๖๙.๑๘ แยกเป็น
เบิก จ่า ยงบรายจ่า ยประจํ า ร้อ ยละ ๗๗.๘๒ และเบิก จ่า ยงบ
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๒.๖๙
๒. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ เห็นชอบแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มี เ รื่ อ งสํา คั ญ คื อ
ให้ ส ่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงาน และ ผวจ. รวบรวม
โครงการ/รายการที่ ไ ม่ ส ามารถเริ่ ม ดํ า เนิ น การหรื อ ก่ อ หนี้ ไ ด้ ทั น
ภายในระยะเวลาตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ และวันที่
๒๐ เม.ย. ๕๘ นําเสนอ รมว. เจ้าสังกัดพิจารณาเหตุผลความจําเป็น
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ในการดําเนินการต่อหรือปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไปดําเนิน
โครงการ/รายการอื่นที่มีความพร้อมภายในเดือน มิ.ย. ๕๘ และ
เสนอ คตร. เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา กรณีมีการ
ปรับแผนฯ และใช้เงินเหลือจ่ายจะต้องมีความพร้อมที่จะดําเนินการ
และสามารถก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้ ภ ายในวั น ที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ หากไม่
สามารถดําเนินการได้ทันจะไม่ได้รับอนุมัติการขยายเวลาการก่อหนี้
ผูกพันต่อไปอีก สําหรับการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๒. เรื่องอื่นๆ

๑. ผอ.ศสส.สป. นําเสนอเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนในกิจกรรม ศสส.สป.
Bike for Mom
๒. ผอ.ตท.สป. แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องการประชุมคณะ ผวจ.
จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๕ ซึ่งเดิมกําหนดจัดวันที่ ๑๐ –
๑๒ มิ.ย. ๕๘ ทั้งนี้ ได้รับการประสานจากทางกัมพูชาว่า ขอเลื่อน
การประชุมออกไปก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการไว้ทุกข์ให้สมเด็จ
เจีย ซิม ประธานวุฒิสภา และประธานพรรคประชาชนกัมพูชา
ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

