สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
ประเด็น

รายละเอียด

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

๑. ข้อสั่งการของ ปมท.
๑. เรื่องการเข้าประชาคมอาเซียน รมว.มท. ให้ตรวจสอบด่านที่ รอง ปมท. (ส)
แ ล ะ เ รื่ อ ง ที่ แ จ้ ง ใ ห้ ที่ เข้าประเทศไทยทั้งทางน้ํา ทางบก และทางอากาศ ว่ามีความพร้อม
ในการรองรับการเดินทางเข้า-ออกเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง
ประชุมทราบ
๒. เรื่ อ งการทํ า งานในพื้ น ที่ รั ฐ บาลมี ค วามคาดหวั ง ต่ อ การ
ทํางานของ มท. จึงควรมีการเตรียมพร้อม สนับสนุนการทํางานของ
จังหวัด ทั้งด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร
๒ . ส รุ ป ข้ อ มู ล ก า ร
รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ ศสน.มท.
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง ศู น ย์ ด้านการข่าวและสถานการณ์สําคัญ ดังนี้
ปฏิบัติการสนับสนุนการ
๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช.
ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
รัฐบาล มท. (ศสน.มท.)
๑) ขอบคุ ณ ข้ า ราชการ และประชาชนในโอกาสที่ มี ก าร
ประชุม ครม. สัญจรที่ จ.เชียงใหม่ และการตรวจเยี่ยมการบริหาร
จัดการน้ําที่ จ.พิษณุโลก
๒) การบริหารราชการของข้าราชการ (๑) ให้ข้ าราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงกัน
(๒) ให้ลดการทํางานการเมืองลง ไม่แยกเป็นฝักเป็นฝ่าย (๓) ให้มี
การยุ ติ ค วามขั ด แย้ ง ในพื้ น ที่ ต่ า งๆ โดยต้ อ งสร้ า งความสงบ
ความเข้มแข็งให้ประชาชน และช่วยคลี่คลายปัญหาของประชาชน
(๔) ให้ ทุ ก ฝ่ า ยทํ า งานอย่ า งบู ร ณาการกั น และทํ า งานเชิ ง รุ ก
เพื่ อ สร้ า งความปรองดอง (๕) เรื่ อ งการเมื อ ง ซึ่ ง การแก้ ไ ข
รัฐ ธรรมนูญ เป็ น ไปตามกระบวนการ และเสรี ภ าพทางการเมื อ ง
สามารถแสดงออกได้ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง (๖) แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของประเทศ โดยใช้แนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการ
ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียง (๗) เจตนารมณ์ในการใช้มาตรา ๔๔
จะใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาและการบูรณาการการทํางาน เมื่อมีการ
ร่างกฎหมายเข้าสู่ สนช. แล้ว มาตรา ๔๔ จะต้องมีการยกเลิก
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๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก โดยกระทรวงอื่ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ข้ า ราชการ และพั ฒ นาในส่ ว นของผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ
Stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และการพัฒนา
คุณภาพของประชาชนให้พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๕) การเร่ง รัด การใช้จ ่า ยงบประมาณของส่ว นราชการ
ในไตรมาสที่ ๓ โดยภายในสิ้น เดือ น ก.ค. ๕๘ ส่ว นราชการใด
ยังใช้งบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย จะขอนํางบประมาณคืนมา
เพื่อนําไปใช้แก้ไขปัญหาที่จําเป็นอื่นๆ
๖) เรื่องรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป ขอขอบคุณในความตั้งใจ
และในความเสียสละคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.)
๗) การจัดตลาดไม้ดอก ไม้ประดับ และปลาสวยงามที่ตลาด
คลองผดุงกรุงเกษม ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี จังหวัดควรจะมี
การสร้างตลาดในลักษณะนี้
๘) กิจกรรม Bike for Mom ได้รับการตอบรับที่ดีมีผู้ลงทะเบียน
เป็นจํานวนมาก
๒. สถานการณ์สําคัญ
๑) สถานการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ ได้แก่ (๑) การยกร่าง
รัฐธรรมนูญ อยู่ในขั้นการปรับปรุงของคณะกรรมาธิการ จะสามารถ
ลงมติของ สนช. ในช่วงต้นเดือน ก.ย. ๕๘ (๒) ความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มนักศึกษามีมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่กว้างขวาง แต่เรื่องที่ต้อง
ติดตาม คือ กลุ่มนักศึกษาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่าง
ประเทศมากพอสมควร
๒) สถานการณ์ ด้ า นมวลชนที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ การคั ด ค้ า น
การสร้างโรงไฟฟ้าในหลายพื้นที่ การคัดค้านนโยบายแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ํา การทวงคืนผืนป่าที่ประชาชนขอให้ชะลอเรื่อง
การตั ด ต้ น ยางพาราในเขตป่ า สงวน และเรื่ อ งการแก้ ไ ขการทํ า
ประมงผิดกฎหมาย (IUU)
๓) สถานการณ์ ใ นต่ า งประเทศที่ สํ า คั ญ คื อ นั ก ข่ า ว
ต่างประเทศหลายสํานักเสนอข่าวผิดหวังต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปที่มีต่อสถานการณ์การเมืองไทย

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
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นายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท. ศสน.มท.
๓ . ก า ร ร ายงานขอ ง
ศสน.มท.
รายงาน ดังนี้
๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)
ระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย.- ๓ ก.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สําคัญ ดังนี้
๑) การแก้ไขปัญหาเรือประมงผิดกฎหมาย กลุ่มเรือประมง ปค.
ใน ๒๒ จั ง หวั ด หยุ ด การออกเรื อ จั บ ปลา เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถ
ดําเนินการตามเงื่อนไข ๑๕ ข้อ ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการ
ทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ส่งผลกระทบต่อประชาชน
คือ ราคาปลาสดจากทะเลลึกสูงขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปลา
ส่วนใหญ่จะมีการจัดซื้อวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าจึงไม่มีผลมากนัก แต่ที่
ได้รับผลกระทบมาก คือ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น โรงงานผลิต
น้ําแข็ง ห้องเย็น แรงงานรายวัน ร้านค้าอุปโภคและบริโภคที่มีลูกค้า
เป็นแรงงานชาวประมงทั้งชาวไทยและต่างด้าวเป็นหลัก สมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้กรมประมงผ่อนผันแก่เรือที่ไม่มี
อาชญาบัตรถูกต้ อง โดยอ้างว่ายังไม่สามารถปรั บเปลี่ยนอุปกรณ์
ในการทําประมงให้เป็นไปตามข้อกําหนด หากจะดําเนินการจริงจังตาม
กรอบเวลา รัฐบาลควรสนับสนุนเงินในการปรับปรุงเช่นเดียวกับการ
สนั บสนุ นชาวนาและชาวสวนยางพารา จากกรณี นี้ ศมบ. จะเชิ ญ
ผู้แทน กษ. กรมเจ้าท่า และกรมประมง เข้าร่วมหารือ โดยในชั้นต้นให้
มท. แจ้ง ผวจ. ใน ๒๒ จังหวัด ติดตามสถานการณ์และจัดประชุมเพื่อ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนับสนุนให้เรือประมงท้องถิ่นสามารถ
ออกเรือได้
๒) ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียวางมาตรการเข้มงวดในการ
เข้าออกประเทศ และกําหนดให้ฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศ เนื่องจาก
สถานการณ์ โ รคเมอร์ ส โดยได้ ว างมาตรการเข้ ม งวดทุ ก ขั้ นตอน
ในการเข้าออกประเทศ มีมาตรการให้ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคน
ต้องทําการฉีดวัคซีนตามข้อกําหนดของ สธ. และจะถูกตรวจสอบ
เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศ สําหรับผู้ที่มีอายุเกิน
๖๕ ปี ให้เลื่อนการเดินทางเข้าประเทศออกไปก่อน
๓) หน่วยงานต่างประเทศมีการออกแถลงการณ์กรณีจับกุม
กลุ่มนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ โดยได้อ้างว่าการจับกุม
กลุ่มนักศึกษาเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนการดําเนินการดังกล่าว
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๔) การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย
กลุ่มประเทศอาเซียนตกลงร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยประเทศสมาชิกสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้น
ประเทศละ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และสาธารณรัฐสิงคโปร์
ที่เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสนับสนุน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
จากการประเมิน สถานการณ์ก ารอพยพโยกย้า ยถิ่น ฐานทางเรือ
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากได้เข้าสู่ฤดูมรสุมในทะเลอันดามัน ทําให้มี
คลื่นลมแรงเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ
๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๗ ก.ค.
๕๘ มีจํานวน ๑๓ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอความเห็นชอบจาก
ครม. จํานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่องเสนอขออนุมัติโครงการฟื้นฟู
สระเก็บน้ําหนองดู่ จ.ชัยนาท เสนอโดย ปภ. จากความเห็นชอบ
ของ คกก. บริหารจัดการน้ํา (๒) เรื่องเสนอ พ.ร.ฎ. ให้ใช้ พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับใช้ในเขตเทศบาลตําบลเขาน้อย
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสนอโดย ยผ.

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานที่นํา
เรื่องเพื่อเสนอ
ความเห็น
เข้า ครม.

นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสาร รอง ปมท. (ส)/
๔. ศู น ย์ บั ญ ชาการ มท.
(ศบช.มท)
จากประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจาก ศบช.มท.
จังหวัดที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความ
มั่นคงและการรักษาความปลอดภัย (๓) ด้านเศรษฐกิจและลดความ
เหลื่อมล้ํา (๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูป
(การเมื อ ง) โดยมี ป ระเด็ น ที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ สถานการณ์ ภั ย แล้ ง
สถานการณ์การเมือง และความเคลื่อนไหวกลุ่มประมง
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. ให้ดูที่เป้าหมายของการตั้ง ศบช.มท. และตอบสนองให้ได้
๒. ให้ติดตามข่าวสารจากสื่อทุกแขนง และมีรูปแบบการทํางาน
เหมือนกับศูนย์ต่างๆ ของรัฐบาล เช่น ศมบ.
๓. ควรมี ก ารวางระบบการแจ้ ง ข่ า วสารเพื่ อ ให้ ผู้ บริ ห ารและ
เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด และอําเภอเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
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๕. ข้อราชการของ ทด.

อธิบดี ทด. แจ้ งที่ ประชุมทราบ เรื่องความล่ าช้าในงานของ ทด. ทด.
ในการออกเอกสารสิทธิต่างๆ ขณะนี้ประชาชนมีความเดือดร้อน
เนื่องจากที่ดินแปลงใดก็ตามที่อยู่ในเขต ส.ป.ก. เขตพื้นที่พัฒนา
หรือเขตอุทยาน เมื่อขอข้อมูลจากส่วนกลาง ส่วนใหญ่จะได้รับการ
ตอบกลั บ น้ อ ยมาก หรื อ ตอบกลั บ ช้ า หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
หลักเกณฑ์จึงไม่สามารถดําเนินการได้
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ให้ ทด. ทําบันทึกเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติ

๖. ข้อราชการของ ปค.

ปค.
อธิบดี ปค. รายงาน ดังนี้
๑. การต่อทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ในปี ๕๗ มีผู้มา
จดทะเบียนกับ ปค. ประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ คน บัตรหมดอายุเมื่อวันที่
๓๐ เม.ย. ๕๘ โดยเปิดให้ต่ออายุ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย.
๕๘ มีผู้มาต่ออายุประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ คน ส่วนผู้ที่ไม่มาต่ออายุ
บางส่วนกลับประเทศ หรือมีการเปลี่ยนนายจ้างจึงไม่กล้ามาแสดงตน
๒. รายงานยอดผู้มาจดทะเบียนแรงงานประมง ใน ๒๒ จังหวัด
จํานวน ๕๔,๐๐๐ คน (ข้อมูล ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘)

๗. ข้อราชการของ สถ.

รองอธิบดี สถ. (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) รายงาน ดังนี้
สถ.
๑. ผลการเบิ ก จ่ า ยของ สถ. ดั ง นี้ การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ได้
ร้อยละ ๔๐ มีการก่อหนี้ผูกพันตามระบบ GFMIS ร้อยละ ๘๕.๘๖
๒. ระบบประปาหมู่บ้าน สถ. ได้ประสานกับ ปภ. สํารวจแหล่งน้ํา
ในพื้นที่แล้งซ้ําซาก ในปี ๕๔ - ๕๘ ได้มีโครงการลงไป ๑๐๔ แห่ง
และในปี ๕๙ เสนอโครงการ ๑๕๐ แห่ง
๓. สนามฟุตซอล และสนามเด็กเล่นประจําเทศบาล ตามนโยบาย
ของรั ฐ บาลที่ ใ ห้ มี ก ารใช้ ยางพาราเป็ นวั ต ถุ ดิ บ ขณะนี้ ก ระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ ฯ และกระทรวงอุ ต สาหกรรม ได้ มี ก ารทํ า มอก.
เรียบร้อยแล้ว และ สถ. ได้แจ้งเวียนให้ อปท. ทั่วประเทศทราบแล้ว
๔. การแก้ ไขปั ญหาขยะมู ลฝอย สถ. ได้ ให้ ความสํ าคั ญกั บการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มี
ประกาศ คกก. กระจายอํานาจฯ เรื่องเกี่ยวกับการร่วมกันดําเนินกิจการ
ของท้องถิ่น โดยท้องถิ่นสามารถร่วมกันดําเนินกิจการได้โดยไม่ต้องอยู่
อําเภอ หรือจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๙
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๘. ข้อราชการของ ปภ.

ปภ.
รองอธิบดี ปภ. (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) รายงาน ดังนี้
๑. กําหนดเปิดตัวแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรามา
การ์เด้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้
ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนฯ
๒. การจัดสัมมนาภัยจากแผ่นดินไหวและการเตรียมตัวรับมือภัย
ในวั น ที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘ ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ เพื่ อ สร้ า ง
ความรู้ ความเข้ า ใจ ความตระหนั ก รวมทั้ ง ถอดบทเรี ย นจาก
แผ่นดินไหวเพื่อหามาตรการในการเตรียมความพร้อม
๓. ปัญหาภัยแล้ง จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กษ. ทส.
และ มท. ซึ่ง มท. จะรับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล และแนวทาง
การช่วยเหลือ รวมถึงสนับสนุนน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค

๙. ข้อราชการของ ยผ.

รองอธิบดี ยผ. (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล) รายงานกรณี ยผ.
ตลิ่งริมแม่น้ําแม่กลองพัง ซึ่ง รมว.มท. สั่งการให้ ยผ. ให้ความช่วยเหลือ
โดย ยผ. ได้ตรวจสอบสาเหตุ และหาทางแก้ไขแล้ว การดําเนินการ
ป้องกันตลิ่งจะใช้งบโอนเปลี่ยนแปลงของปี ๕๙ มาดําเนินการ และ
ใช้งบประมาณของชมรมแม่บ้าน ยผ. สร้างบ้านให้ผู้ประสบเหตุ

๑๐. ข้อราชการของ พช.

รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบูรณ์) รายงานความก้าวหน้า พช.
การพัฒนาตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปี ๕๙ - ๖๐ ได้กําหนด
เป้ าหมายการพั ฒนาในพื้ นที่ให้ ได้ ร้อยละ ๒๕ ของจํานวนหมู่ บ้าน
ทั้งประเทศ ประมาณ ๑๙,๐๐๐ หมู่บ้าน ซึ่ง พช. ได้ตรวจสอบความ
ถู กต้ องแล้ ว พบว่ า มี จํ า นวนหมู่ บ้ า นในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย ประมาณ
๒๓,๕๘๙ หมู่ บ้ าน จากการจั ดระดั บความเข้ มข้ นของการพั ฒนา
โดยจะมีการส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และส่งเสริมการออม

กปน.
๑๑. ประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ อง ๑. การประปานครหลวง
๑) กปน. จัดกิจกรรม “แค้มป์รักษ์น้ํา” ในชุมชนลุ่มน้ําแม่กลอง
กับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ณ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย อ.บางคนที
จ.สมุ ท รสงคราม เพื่ อ รณรงค์ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให้ เ ยาวชนในพื้ น ที่ มี
ความรู้ เรื่ องกระบวนการผลิต และมาตรฐานคุ ณภาพน้ํา ประปา
รวมทั้งการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
๒) กปน. ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ทด.
ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๕๘ โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
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ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงรหัสแปลงที่ดิน และข้อมูลรหัสระบบ
ท่อประปาเพื่อนํามาสนับสนุนการให้ข้อมูลกับประชาชน และใช้ใน
การวางแผนโครงการด้านวิศวกรรมของทั้งสองหน่วยงาน
กปภ.
๒. การประปาส่วนภูมิภาค
๑) กปภ. เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ๒๔ ชั่วโมง รับมือ
ภัยแล้งปี ๒๕๕๘ เนื่องจากกรมชลประทานประกาศปริมาณน้ําในเขื่อน
เหลื อน้ อย ส่ งผลกระทบต่ อปริ มาณน้ํ าดิ บสํ าหรั บผลิ ตน้ํ าประปา
โดยมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๘ ณ สํานักงานใหญ่ กปภ.
๒) กปภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องมั่นคง ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นเวอร์ชั่น
ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘ ต่อเนื่องถึง ๒๙ เม.ย. ๖๑ จากบริษัท
BSI Group (Thailand) จํากัด ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเป็นผู้ตรวจ
ประเมินรับรอง ทั้งนี้ ได้พัฒนามาตรฐานจัดการความปลอดภัยของ
ข้อมูลเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและนําไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันทําให้เชื่อมั่นได้ว่าศูนย์คอมพิวเตอร์
จะสามารถปกป้องระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
๓) กปภ. จัดกิจกรรม“โครงการโรงเรียนประหยัดน้ํา” ประจําปี ๕๘
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกแก่เยาวชนให้รู้จักใช้น้ําอย่าง
ประหยั ด อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น สื่ อ กลางนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปถ่ า ยทอดให้
ผู้ปกครองร่วมกันใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
๔) กปภ. วางแผนขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาชุมชน ต.พระนอน
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๘ โดยประชุม
ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. พระนอน เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการขยาย
เขตจําหน่ายน้ําประปาไปยังพื้นที่ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ประมาณ
๓,๘๐๐ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีน้ําประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานน้ําดื่มขององค์การอนามัยโลก เป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
กฟน.
๓. การไฟฟ้านครหลวง
๑) กฟน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาด้านพลังงาน และการบริหารจัดการพลังงาน ระหว่าง กฟน.
และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่
๒๙ มิ.ย. ๕๘ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
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๒) กฟน. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าการ
จัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” โดยได้สรุปการเตรียม
ความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “Bike
for Mom ปั่นเพื่อแม่” นําเรียนผู้ว่าราชการ กทม. ในการลงพื้นที่
ตรวจความพร้อม เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๕๘ ณ ลานพระราชวังดุสิต
กฟภ.
๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดําเนินงาน จํานวน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน
ระยะเวลาดําเนินการ (ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘) ได้ดําเนินการแล้ว จํานวน
๒๘,๖๙๗ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๗ - ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๘)
๒) กฟภ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการขนส่ง
ไปรษณีย์และอาคารสํานักงาน” (ฉบับเพิ่มเติม) ร่วมกับบริษัท
ไปรษณีย์ไ ทย จํา กัด (ปณท.) และพิธีล งนามสัญ ญาการจ้า ง
ปรับ เปลี่ย นระบบส่อ งสว่า งด้ว ยหลอดไฟชนิด LED กับ บริษัท
พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๕๘
ณ สํานักงานใหญ่ กฟภ. ตามยุทธศาสตร์ของ กฟภ. และ บริษัท
พีอีเอ เอ็น คอม อิน เตอร์เ นชั่น แนล จํากัด เน้น การส่ง เสริม และ
สนับ สนุน การใช้พ ลัง งานทดแทนและเป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม
และนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
ในทุกภาคส่วน
๓) ความก้ า วหน้ า โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากการกํ า จั ด ขยะที่
จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําเงื่อนไขการจ้าง
ก่อสร้าง (TOR) โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงผลิตขยะเชื้อเพลิง
(RDF)
โดยได้จัดทําควบคู่กันไปกับการขออนุมัติโครงการฯ
จากครม. โดยให้ที่ปรึกษา (มทส.) ปรับแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์
คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน ก.ค. ๕๘
๕. องค์ ก ารตลาด
อต.
อต. จัด โครงการคาราวานสิน ค้า ผลิต ภัณ ฑ์ชุม ชนและสิน ค้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ออนทัวร์ ๓๖๕ วัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๕๘ ณ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น
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ประเด็น

รายละเอียด

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

รอง ปมท. (ส) รายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการแก้ไข รอง ปมท. (ส)
๑๒. ข้ อราชการของ
รอง ปทม. (ส)
ปัญหาขยะมูลฝอย จ.พระนครศรีอยุธยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ก.ค. ๕๘)
ดําเนินการก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยได้ ร้อยละ ๘๗.๕๖
เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ ๐.๕๖ ระยะเวลาดําเนินการผ่านมาแล้ว
๑๙๔ วัน เหลือเวลาดําเนินการ ๔๖ วัน
๑๓. กิ จ กรรมจั ก รยาน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ Bike
for Mom ปั่นเพื่อแม่
๑๖ ส.ค. ๕๘

ผช.ปมท. (นายสฤษดิ์ วิ ฑู รย์ ) รายงานความคื บหน้ าการจั ด
กิจกรรมฯ ดังนี้
๑. การจั ดตั้ งศู นย์ อํ านวยการและประสานงานของ มท. และ
แต่งตั้งคณะทํางานฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะทํางานฝ่ายอํานวยการและพิธีการ คณะทํางาน
ฝ่ า ยลงทะเบี ย นผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและการจั ด ขบวนจั ก รยาน
คณะทํางานฝ่ ายประชาสัมพั นธ์ และคณะทํางานฝ่ ายรั กษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
๒. กําหนดซ้อมใหญ่ วันที่ ๒ ส.ค. ๕๘ จะเป็นการซ้อมตามเวลา
และระยะทางจริง
๓. การจั ด ทํ า ซุ้ ม ในพิ ธี เ ปิ ด และปิ ด กํ า หนดให้ ใ ช้ ใ นรู ป แบบ
เดียวกันทั้งประเทศ
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
การบรรยายสรุปเสนอผู้บริหารขอให้รายงานสิ่งที่ต้องดําเนินการ
ตามระยะเวลาให้ชัดเจน และการสั่งการถึงจังหวัดให้แจ้งเรื่องที่ให้
จังหวัดดําเนินการให้ชัดเจน

รอง ปมท. (บ)/
ผช.ปมท.
(นายสฤษดิ์ วิฑูรย์)/
กก.สป./
ผู้เกี่ยวข้อง

๑ ๔ . ก า ร บ ริ ห า ร
ผอ.สตป.สนผ.สป. ผู้ แ ทน ผอ.สนผ.สป. รายงาน ผลการ สนผ.สป.
งบประมาณของ มท.
เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๓ ก.ค. ๕๘
มี ผลการเบิ กจ่ ายในภาพรวม ร้ อยละ ๗๔.๔๓ แยกเป็ นเบิก จ่า ย
งบรายจ่ายประจํา ร้อยละ ๘๑.๗๖ และเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ ๔๓.๒๘
ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

