สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
ประเด็น

รายละเอียด

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

๑. ข้อสั่งการของ ปมท.
๑. ฝากเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.อยุธยา และ สถ.
แ ล ะ เ รื่ อ ง ที่ แ จ้ ง ใ ห้ ที่ พื้นที่วิกฤติ ซึ่งมีหลายประเด็น เช่น การปรับปรุงกฎหมาย การตั้ง
งบประมาณ การประสานกับภาคเอกชน เป็นต้น
ประชุมทราบ
๒. ในการแก้ไขปั ญหาเกษตรกร ให้ ปค. ดูเรื่องแนวทางการ ปค.
ควบคุมค่าเช่านา และเรื่องการชะลอการทํานาปี
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 ๑๒ มิ.ย. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
(ศสน.มท.)
๑) ในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงาน
เด็กโลก สําหรับไทยได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับนานาประเทศ เพื่อไม่ให้
มีการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่ไม่เหมาะสม และได้มีการเตรียมจัดทํา
ร่างนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายฉบับที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
๒) การปฏิรูปการศึกษา โดยจัดทํายุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ประกอบด้วย การปฏิรูป
การเรียนการสอน การปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ และการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการ
๓) การพัฒนาทักษะความรู้เกษตรกร รัฐบาลได้มอบหมาย
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เร่งรัดดําเนินการโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาค
เกษตร และฝากเรื่อง Social Business คือการทําธุรกิจเพื่อสังคม
ไม่หวังผลกําไร
๔) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปัจจุบันการดําเนินการมีผล
ความคื บหน้ าเป็ นอย่ างดี อาทิ จัดทํ าแผนงานเชื่อมโยงด้านต่างๆ
รูปแบบเครือข่าย (Connectivity) เช่น จัดทํา/พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ด่านศุลกากร โดยในระยะแรกจะพิจารณากลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ
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สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศคือ กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ อาหารแปรรูป ยางพารา สมุนไพรและการแพทย์ และอากาศ
ยานและศูนย์ซ่อม
๕) นโยบายทวงคืนผืนป่า เป็นนโยบายสํา คั ญของรั ฐ บาล
เพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาถูกราษฎร
บางส่ ว นบุ ก รุ ก ปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ รวมถึ ง เกิ ด ปั ญ หาบุ ก รุ ก และ
จําหน่ายสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินต่อนายทุน จึงต้องดําเนินนโยบายนี้
เพื่อนําพื้นที่ดังกล่าวฟื้นฟูกลับสู่สภาพที่สมบูรณ์ตามเดิม
๖) การปฏิรูปการให้บริการภาครัฐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัด
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บริ ก ารประชาชนแบบเบ็ ด เสร็จ ณ จุด เดี ย ว
(One Stop Service : OSS) ศูนย์ดํารงธรรม และสายด่วนต่างๆ
เช่ น กองบั ญ ชาการตํ า รวจนครบาลร่ ว มมื อ กั บ เอกชนพั ฒ นา
แอพพลิเคชันชื่อ “Police I lert You” (โปลิส ไอ เลิด ยู) เพื่อเพิ่ม
ระบบการแจ้งเหตุนอกจากสายด่วน ๑๙๑
๒. สถานการณ์สําคัญ
๑) สถานการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ ได้แก่ การพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญ หลังจากผ่าน สปช. จะเป็นการทําประชามติ ซึ่งเป็นภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับ มท.
๒) สถานการณ์ด้านมวลชนที่สําคัญ ได้แก่ (๑) การติดตามความ
เคลื่อนไหวทาง Social Network ของอดีตผู้นํา (๒) การคัดค้านทาง
การเมืองของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มดาวดิน กลุ่มประชาธิปไตยใหม่
๓) สถานการณ์ด้านต่างประเทศที่สําคัญ คือ กลุ่มนักศึกษาไทยที่
ถูกจับที่ปากีสถาน
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. ให้ ติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาล ในส่ ว นที่ สถ.
เกี่ ย วข้ อ งกั บ มท. เช่ น เรื่ อ งแรงงานเด็ ก การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ซึ่ง มท. มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการในท้องถิ่น
๒. ให้ติดตามเรื่องการทํา Social Business เนื่องจาก นรม. หน่วยงานที่
ให้ค วามสํา คัญ โดยได้ย กตัว อย่า งการดํา เนิน การของโครงการ เกี่ยวข้อง
แม่ฟ้าหลวง
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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 ๘ - ๑๒ มิ.ย. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สําคัญ ดังนี้
๑) การสํารวจความคิดเห็นภาคเอกชน และการศึกษาการ
ยกเลิกการกําหนดค่าแรงขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท/วัน : สขช. รายงานผล
สํารวจความคิดเห็นภาคเอกชน พบว่า ยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
โดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตในแวดวงราชการ และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการศึกษาการยกเลิกระบบการกําหนดค่าแรงขั้นต่ํา
๓๐๐ บาท/วัน อาจมีการชุมนุมต่อต้านในหมู่ผู้ใช้แรงงานบางกลุ่ม
๒) การจับกุมผู้โดยสารชาวไทย ๕ ราย โดย ตม. ปากีสถาน ข้อหา
พยายามนําอาวุธปืนขึ้นเครื่องบิน : สขช. รายงานว่า ผู้โดยสารทั้ง ๕ ราย
มีภูมิลําเนา จ.สงขลา จ.ฉะเชิงเทรา จ.กระบี่ จ.ปัตตานี และจ.ตรัง
ให้ กต. สขช. และหน่วยข่าวกรองทางทหารติดตามสถานการณ์ และ
ให้ มท. ตรวจสอบพฤติการณ์ของทั้ง ๕ คน
๓) การเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติใน ๓ จชต. : ศมบ.
แจ้งข้อสั่งการ รอง นรม./รมว.กห./ผอ.ศมบ. ให้ตรวจสอบการพบ
กระแสการเงินเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติจํานวนมากขึ้นในพื้นที่
๔) โครงการวัดอุณหภูมิความคิดประชาชน : สขช. รายงาน
สปช. ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศจั ด ทํ า โครงการ
วัดอุณหภูมิความคิดประชาชน โดยสํารวจความคิดเห็นประชาชนใน
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ
๕) ร่าง พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... : ฝ่ายกฎหมาย ศมบ.
รายงานว่า ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวผ่านที่ประชุม สนช. แล้วอยู่ใน
ขั้นตอนการนําขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
สาระสําคัญของ พ.ร.บ. ฯ ให้ตํารวจเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม
โดยอาจร้ อ งขอฝ่ า ยทหารให้ ก ารสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านได้ แ ต่
ไม่สามารถใช้กําลังเข้าสลายการชุมนุม
๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๑๖
มิ.ย. ๕๘ มีจํานวน ๒๗ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม.
จํ า นวน ๑๔ เรื่ อ ง โดยมี เ รื่ อ งที่ น่ า สนใจ เช่ น เรื่ อ งแนวทางการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามแนวทางของ มท. เรื่อง
การดําเนินงานด้านผังเมืองกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เรื่องสรุปผล

การมอบหมาย
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ศสน.มท.

หน่วยงานที่นํา
เรื่องเพื่อเสนอ
ความเห็น
เข้า ครม.
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การดํ า เนิ น การลดค่ า เช่ า นา ปี ก ารผลิ ต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ และ
แนวทางการดําเนินการควบคุมค่าเช่านา ปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙
๓. แจ้ ง ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ จ ากรั ฐ บาล ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร กรมทุกกรม
นายกรัฐมนตรี (PMOC) ขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ และ
จังหวัด จัดทําเว็บลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อ
ประชาชน www.prd.go.th ทั้งนี้ ในส่วนของ สป.มท. และจังหวัด
ศสส.สป. ได้ ดํ า เนิ น การแล้ ว จึ ง ขอแจ้ ง ให้ ก รมในสั ง กั ด มท.
ดําเนินการ
๔. กิ จกรรมจั กรยาน
เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
๑๖ ส.ค. ๕๘

ผช.ปมท. (นายสฤษดิ์ วิ ฑู รย์ ) รายงานความคื บหน้ าการจั ด ผช.ปมท. (นายสฤษดิ์
กิจกรรมฯ โดยมีกําหนดแถลงข่าวในวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๘ โดย นรม. วิฑูรย์)
เป็ น ประธาน ในส่ ว นของ มท. ได้ รั บ มอบหมายในเรื่ อ งการ
ประชาสั มพั นธ์ การดู แลรั กษาความปลอดภั ยในเส้ นทางที่ มี การ
ขี่จักรยาน

๕. การประชุ ม ครม.
นอกสถานที่ อ ย่ า งเป็ น
ทางการ (ครม. สั ญ จร)
ณ จ . เ ชี ย ง ใ ห ม่ แ ล ะ
จ.พิษณุโลก

ผช.ปมท. (นายสยาม ศิร ิม งคล) แจ้ง ที ่ป ระชุม ทราบ
กํา หนดการโดยสรุป ดังนี้ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๘ นรม. เดิน ทางถึง
จ.เชียงใหม่ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ลงพื้นที่พบปะประชาชน
ในวัน ที ่ ๓๐ มิ. ย. ๕๘ ในช่ว งเช้า จะเป็น การประชุม ครม.
ณ ศูน ย์ป ระชุม นานาชาติ จ.เชีย งใหม่ สํา หรับ ช่ว งบ่า ยเป็น การ
ลงพื้นที่ ณ อบต. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
รอง ปมท. (ส) เพิ่มเติม เรื่องการดําเนินการ ศดธ. เคลื่อนที่
โดยดูตัวอย่างจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และให้จัดเตรียมบุคลากรซึ่งมี
ความรอบรู้ คล่องแคล่ว เพื่อต้อนรับและตอบข้อสงสัยของผู้บริหาร
ในระหว่างลงพื้นที่ได้
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. มอบหมายให้ รอง ปมท. (ส) ดูแลเรื่องสารัตถะในการประชุมฯ
๒. ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารกรม รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ สป.มท. ติ ด ตาม
กําหนดการ และข้อปฏิบัติต่างๆ โดยละเอียด
๓. ให้กรม/รัฐวิสาหกิจ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย
๔. ให้ ห น่ ว ยงานด้ า นการข่ า วติ ด ตามเรื่ อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นอกเหนื อ จากการประสานกั บ จั ง หวั ด แล้ ว ให้ ติ ด ตามตรวจสอบ
ในพื้นที่ด้วย

รอง ปมท. (ส)/
ผช.ปมท. (นายสยาม
ศิริมงคล)/

กรม/รัฐวิสาหกิจ/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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๖ . ก า ร จั ด ทํ า ข้ อ มู ล
ผอ.สนผ.สป. แจ้งที่ประชุมทราบ นรม. ให้ทุกหน่วยงานจัดทํา สนผ.สป./
ตารางสรุ ป กิ จ กรรมการ ข้อมูลตารางสรุปกิจกรรมการดําเนินงานตาม Road Map ของ คสช. ทุกหน่วยงาน
ดํ า เนิ น งานตาม Road เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ โดยแบ่งระยะเวลาการจัดทํา
Map ของ คสช.
ข้อมูลเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะที่หนึ่ง ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. ๕๗
ระยะที่สอง ระหว่างเดือน ก.ย. ๕๗ - เม.ย. ๕๙ และระยะที่สาม
ผลสัมฤทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของ ครม. ชุดใหม่ เดือน เม.ย. ๕๙
เป็นต้นไป ซึ่ง สนผ.สป. ได้จัดทําตารางสรุปกิจกรรมฯ ดังกล่าวแล้ว
เสร็จในเบื้องต้น ทั้งนี้ จะได้มีการประสานหน่วยงานในสังกัด มท.
เพื่อตรวจสอบเนื้อหาให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์มากขึ้น
๗ . ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ รื่ อ ง
รอง ปมท. (ส) นําเสนอเรื่องการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อ รอง ปมท. (ส)
เศรษฐกิจระดับประเทศ การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (The 7th Economic Corridor
Forum: ECF) และการประชุมหารือระดับ ผวจ. (Governor’s Forum)
ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่
๙ - ๑๒ มิ .ย. ๕๘ ความเชื่ อมโยงอนุ ภู มิ ภาค GMS มี ๔ เส้ นทาง
ประกอบด้วย The southern Economic Corridor East-West Economic
Corridor East-West และ North-South Economic Corridor การจัด
ประชุมเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้อง
รอง ปมท. (ม) เพิ่ม เติ ม เรื่องการค้าระหว่ างประเทศ เมื่ อมี
ระเบียงเศรษฐกิจอาจทําให้ไทยเสียประโยชน์เนื่องจากเป็นการง่าย
ต่อการที่ต่างประเทศจะเข้ามาตั้งศูนย์รับซื้อขายสินค้า
อธิ บ ดี พช. เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งควรส่ ง เสริ ม การค้ า ในประเทศ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคต่างประเทศ
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ในจังหวัดควรมีการสร้างคณะทํางานที่มีประสิทธิภาพในจังหวัด
ต่างๆ ควรสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ อาจเป็นบุคลากร
นอกสํานักงานจังหวัด หรืออาจมาจากภาคเอกชน
๘. ข้อราชการของ พช.

อธิ บ ดี พช. ชี้ แ จงกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นของสมาชิ ก สหกรณ์ พช.
ออมทรัพย์ที่ จ.อุดรธานี จากการตรวจสอบพบว่ามีการดําเนินการ
เป็นไปตามระเบียบ แต่พบว่ามียอดเงินสูญหายเนื่องจากนําไปปล่อย
เงิ นกู้ นอกระบบ แนวทางการแก้ ไขทางอํ าเภอได้ มี การตั้ ง คกก.
ตรวจสอบ โดยวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิ.ย. ๕๘ จะเข้าไปตรวจสอบบัญชี
โดยละเอียดเพื่อหาผู้กระทําความผิด
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ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ผู้ปฏิบัติในระดับอําเภอ เช่น พัฒนาการอําเภอ หรือ นายอําเภอ
ควรจะรับรู้เรื่องราวผิดปกติทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ควรมีการสอดส่อง
หาข่าว และความเคลื่อนไหวต่างๆ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบได้
อย่างรวดเร็ว
๙. ข้อราชการของ ทด.

รองอธิบดี ทด. (นายถวัลย์ ทิมาสาร) รายงานความคืบหน้า ทด.
การดําเนินการตามคําสั่ง คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๘ การจัดหาที่ดินเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง ทด. ได้มีหนังสือถึงทุก
กรมที่เกี่ยวข้องทราบ โดย ทด. ได้ดําเนินการถอนสภาพที่ดิน เช่น
ที่ดินในเขตป่าสงวน ที่ดินเสื่อมโทรม ให้เป็นพื้นที่ราชพัสดุทั้งหมด
เพื่อให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
มีหนังสือถึง ผวจ. ๖ จังหวัดที่เป็นพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรก เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่กรมธนารักษ์ในการ
ดําเนินการเพิกถอนสภาพที่ดินทั้งหมดให้เป็นที่ราชพัสดุ
รอง ปมท. (ม) เพิ่ ม เติ ม ประเด็ น โครงการเดิ น สํ า รวจเพื่ อ
แก้ปัญหาการออกหนังสือสิทธิในที่ดิน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี ซึ่ง ทด.
ได้รับงบประมาณจากงบ ๔,๕๐๐ ล้านบาท แต่เนื่องจากมีเป้าหมาย
ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การเป็ น จํ า นวนมาก ศอ.บต. จึ ง เสนอสนั บ สนุ น
กําลังคนโดยให้ปลัดอําเภอปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเดินสํารวจ
และเจ้า หน้า ที ่ข องกรมแผนที ่ท หารให้ป ฏิบ ัต ิห น้า ที ่เ ป็น
เจ้าหน้าที่รังวัด

๑๐. ข้อราชการของ ปภ.

อธิบดี ปภ. รายงาน ดังนี้
ปภ.
๑. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ กทม. จากการประชุมหารือ
ร่ วมกั บ กทม. ภารกิ จหลั กๆ เช่ น การดู แลถนน การจราจร เป็ น
หน้าที่ทางตํารวจและทหารดูแล สําหรับการระบายน้ําให้ กทม. ดูแล
๒. สถานการณ์ภัยแล้ง จากการที่รัฐบาลแจ้งให้ชาวนาชะลอการทํา
นาปี คาดว่าจะมีปัญหาเนื่องจากชาวนาบางส่วนได้เริ่มทํานาไปแล้ว
๓. ปัญหาน้ําเค็มในลุ่มน้ําบางปะกง บางคล้า จากการประสาน
กับกรมชลประทาน สําหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ําจะเน้น
เรื่ อ งการผลั ก ดั น น้ํ า เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ น้ํ า ในการบริ โ ภคและทํ า
การเกษตรได้เพื่อลดการขาดแคลนน้ํา
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๑๑. ข้อราชการของ สถ.

สถ.
รองอธิบดี สถ. (นายสมดี คชายั่งยืน) รายงานดังนี้
๑. การพบนมโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่ จ.เชียงราย ซึ่ง สถ.
ได้ให้ทุกจังหวัดตรวจสอบพบว่าไม่มีปัญหากรณีเดียวกับ จ.เชียงราย
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ จ.เชียงรายพบว่า เกิดจากปัญหาการผลิต
ของบริษัท และทางบริษัทได้ชดเชยให้ อปท. แล้ว ทั้งนี้ สถ. ได้ มี
หนังสือแจ้งเวียนกําชับ อปท. ให้ตรวจสอบและรายงานผลเป็นระยะๆ
๒. ปัญหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสวนสนุก ซึ่ง สถ.
ได้ทําหนังสือกําชับ อปท. เกี่ยวกับกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒. ข้อราชการของ ยผ.

ยผ.
อธิบดี ยผ. รายงาน ดังนี้
๑. ผลการสํ า รวจเครื่ อ งเล่ น ในสวนสนุ ก ทั่ ว ประเทศ ยผ.
ใน กทม. พบเครื่องเล่นที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การควบคุมเครื่องเล่นฯ จํานวน ๓๐ เครื่อง ใช้งานอยู่ จํานวน ๒๓
เครื่อง อยู่ระหว่างการซ่อมบํารุง ๗ เครื่อง ในส่วนภูมิภาค พบ ๑๓๔
เครื่อง มีที่ใช้งานไม่ได้ จํานวน ๑ เครื่อง สําหรับการดําเนินการต่อไป
คือ การฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
ยผ. ระหว่างวันที่ ๓๐ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๕๘ รวมถึงจะมีการเชิญนายช่าง
และผู้บริหารของท้องถิ่นมาอบรม ประมาณช่วงเดือน ส.ค. ๕๘ ซึ่ง
จะเพิ่ ม ความรู้ เ รื่ อ ง พ.ร.บ. ควบคุ ม อาคารฯ และกฎกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการควบคุมป้ายฯ ด้วย
๒. ความคืบหน้าการดําเนินการจัดทําเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในระยะที่สอง ดําเนินการใน ๔ จังหวัด ๖ พื้นที่ ขณะนี้ ยผ. ได้ส่ง
เจ้าหน้าที่ไปสํารวจพื้นที่ตามที่จังหวัดเสนอมา ซึ่งภายในต้นเดือน
ก.ค. จะสามารถนําเข้าสู่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินได้

๑๓. ข้อราชการของ ปค.

รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงาน ดังนี้
ปค.
๑. เรื่องการลดค่าเช่านา ปค. จะดําเนินการตามมาตรา ๔๒ - ๔๓
ใน พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ สาระสําคัญ
โดยสรุป คือ ในปีใดการทําไม่ได้ผลเนื่องจากเหตุภัยธรรมชาติ กพช.
ตําบลสามารถประกาศพื้นที่ประสบภัยและกําหนดค่าเช่านาลดลงได้
๒. การจัดระเบียบสังคม ที่ มท. แจ้งจังหวัด มีสาระสําคัญ เช่น
การตรวจสอบและผลิตการจําหน่ายสุรา สถานที่จําหน่าย ระยะเวลา
จําหน่าย การตรวจสอบการดําเนินการตาม พ.ร.บ. สถานบริการฯ
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และ พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ ให้จังหวัดแต่งตั้ง คกก. สนธิ
กําลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และการดําเนินการตาม พ.ร.บ.
ติดตามทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒ ก.ย. ๕๘
ซึ่ง ปค. ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการวางแผนการพัฒนาคน
และฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง การออกกฎหมายลูก และออกแบบการ
บริหารจัดการทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่
๑๔. ประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ อง ๑. การประปานครหลวง
กปน.
๑) กปน. ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก K-water ประเทศ
กับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
เกาหลีใต้ เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ําบางเขน ในด้านต่างๆ อาทิ
กระบวนการผลิ ต น้ํ า ประปา กระบวนการสู บ และส่ ง จ่ า ยน้ํ า
การควบคุมคุณภาพน้ํา ณ โรงงานผลิตน้ําบางเขน
๒) ผู้ว่าการ กปน. ติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณจุดรับน้ําดิบของ กปน. ณ สถานีสูบน้ําดิบสําแล และที่ทําการ
เชียงราก จ.ปทุมธานี เนื่องจากปริมาณน้ําคงเหลือมีจํานวนน้อย
๒. การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.
๑) กปภ. ยกเลิ ก อั ต ราค่ า น้ํ า ขั้ น ต่ํ า ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ น้ํ า ประเภท
ที่พักอาศัย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน
๒) กปภ. ขยายเวลาชําระค่าน้ําประปาผ่านตัวแทนได้ ๑๐ วัน
เพื่อ แก้ ปัญ หาความเดื อดร้อนของประชาชนการชํ าระค่า น้ําเกิ น
กําหนดและถูกตัดน้ํา
๓) กปภ. เขต ๖ จ.ขอนแก่ น ร่ ว มกั บ เทศบาลตํ า บลจั ง หาร
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการสนับสนุน
และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค
และบริโภค ซึ่งเป็นดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และ มท.
ในการให้ประชาชนเข้าถึงน้ําประปา
๔) กปภ. สาขาตากจัดประชาคมเพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้านก่อสร้างสถานีจ่ายน้ําประดาง เพื่อกระจายการเข้าถึง
น้ําประปา และลดจํานวนผู้ไม่มีน้ําประปาใช้
กฟน.
๓. การไฟฟ้านครหลวง
๑) กฟน. ร่วมงาน Asian Utility Week 2015 การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการที่รวบรวมการแสดงเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสําหรับ
สาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิ.ย. ๕๘
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๒) กฟน. เปิดตัวโครงการ “MEA Pay & Fun Club” เพิ่มช่อง
ทางการชํ า ระค่ า ไฟฟ้ า ผ่ า นบั ญ ชี ธ นาคารและบั ญ ชี บั ต รเครดิ ต
แจกรถจักรยานไฟฟ้าให้ลูกค้าที่หักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต
๓) กฟน. เผยแพร่ ข่ า วการจั ด ระเบี ย บสายสื่ อ สารผ่ า นทาง
รายการข่าว ๓ มิติ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓
๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.
๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ เป้ า หมายการดํา เนิน งาน ๓๐,๘๖๗ ครัว เรือ น
ระยะเวลาดํ า เนิ น การ (ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘) ผลการดํ า เนิ น งาน
๒๗,๔๗๒ ครัวเรือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๑๐ มิ.ย.๕๘)
๒) โครงการสว่างไสวทั่วไทย จ่ายไฟทุกครัวเรือน เป้าหมายการ
ดําเนินงาน ๖๑,๒๗๑ ครัวเรือน ระยะเวลาดําเนินการ (๑ ม.ค. ๕๗ ๕ ธ.ค. ๕๘) ผลการดําเนินงาน ๓๒,๔๙๒ ครัวเรือน (๑ ม.ค ๕๗ ๓๑ พ.ค. ๕๘)
๓) พิธีลงนาม “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสํานึก กฟภ. ไม่โกง”
เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้ สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการเปิดศูนย์
ปฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กฟภ. ณ สํ า นั ก งานใหญ่ กฟภ.
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๘
๑ ๕ . ก า ร บ ริ ห า ร
ผอ.สนผ.สป. รายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สนผ.สป.
งบประมาณของ มท.
ของ มท. ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ
๗๑.๓๐ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจํา ร้อยละ ๗๙.๙๕ และ
เบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๔.๘๐
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ในการรายงานครั้งต่อไป ควรเพิ่มสาเหตุที่ทําให้การเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเสนอแนวทางที่ทําให้สามารถเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย
ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

