สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
ประเด็น

รายละเอียด

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องการจัดทํายุทธศาสตร์ หน่วยงานที่
๑. ข้อสั่งการของ ปมท.
แ ล ะ เ รื่ อ ง ที่ แ จ้ ง ใ ห้ ที่ ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
เกี่ยวข้อง
ประชุมทราบ
๒. การประชุม สมช. มีเรื่องน่าสนใจ เช่น การต่อต้านภัยพิบัติ
ในเขตเมืองเป็นเรื่องสําคัญให้บูรณาการทุกภาคส่วน เรื่องไฟป่าให้
ใช้ยุทธวิธีสมัยใหม่โดยศึกษาจากต่างประเทศ
๓. ปัญหาภัยแล้ง มีเรื่องที่เกี่ยวกับ มท. ซึ่งดําเนินการในพื้นที่
จังหวัด ได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกร
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 ๑๐ ก.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
รัฐบาล มท. (ศสน.มท.)
๑) เชิญชวนประชาชนถวายพระพรเนื่องในโอกาสคล้ายวัน
ประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๘
๒) เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เยาวชน ได้ แ ก่ ชื่ น ชมวงโยธวาทิ ต ของ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลในระดับโลก
และการต้อนรับเยาวชนไทยที่มีภูมิลําเนาในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ซึ่งเยาวชน
เหล่านั้นเปรียบเสมือนทูตพิเศษของประเทศไทย โดยต้องมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
๓) ปั ญ หาการทํ า ประมง ซึ่ ง ประเทศไทยมี ปั ญ หา ได้ แ ก่
กฎหมายไม่ทันสมัย ปัญหาด้านแรงงานซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน การเสื่อมสภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สินค้า
ประมงและธุรกิจต่อเนื่อง มีมูลค่าราว ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
ดังนั้นรัฐบาลจําเป็นต้องเร่งดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว
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๔) ปั ญ หาทรั พ ยากรป่ า ไม้ ซึ่ ง มี ก ารบุ ก รุ ก ผื น ป่ า ต้ น น้ํ า
ประมาณ ๘.๖ ล้านไร่ คิดเป็นผู้บุกรุกประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ราย คน
แบ่งเป็นชาวไทยพื้นที่สูงประมาณร้อยละ ๘๐ ชาวไทยพื้นที่ราบ
ประมาณร้อยละ ๑๐ และกลุ่มนายทุนประมาณร้อยละ ๑๐ คิดเป็น
ค่าเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ํากว่า ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท การแก้ไข
ปั ญ หาในระยะยาวต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น การ
อนุ รั ก ษ์ การจั ด สรรที่ ดิ น ทํ า กิ น รวมถึ ง การน้ อ มนํ า แนวทาง
พระราชดําริฯ ดูแลพื้นที่ พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ ให้คนอยู่ร่วมกับ
ป่าได้อย่างยั่งยืน
๕) การประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขง ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒ - ๔ ก.ค.
๕๘ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ประเทศไทยได้ ยื น ยั น บทบาทในฐานะ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และได้ร่วมกําหนดยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว
ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งกําหนดแนวทางความร่วมมือการพัฒนาในระยะ ๓
ปีข้างหน้า
๖) เรื่อ งยุท ธศาสตร์ช าติ มีแ นวคิด จัด ทํา ยุท ธศาสตร์ช าติ
เพื่อกําหนดตําแหน่งการพัฒนาของประเทศไทยในเวทีโลก โดยต้อง
เพิ่มศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน และให้มีการใช้ระบบสัญญา
คุณ ธรรมในการทํา โครงการต่า งๆ รวมทั้งจะใช้ร ะบบ COST :
Construction Sector Transparency (โครงการเพื่อความโปร่งใส
ในภาคการก่อสร้าง)
๗) การปฏิรูปการศึกษา โดยต้องปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้ทันสมัย เช่น เพิ่มวิชาด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
และกฎหมายเบื้องต้น การกําหนดชั่วโมงเรียนให้เหมาะสม การผลิต
บุ ค คลากรทางการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน และผู้มีรายได้ต่ําต้องสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา
ได้อย่างครอบคลุม
๘) การเปิดเวทีการปฏิรูป โดยจะให้ทุกฝ่ายได้มาพูดคุยกัน
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยได้ออกสื่อให้ประชาชน
ได้ทราบ
๙) การจัดตลาดชุมชน ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัดควรมี
การร่วมมือกันดําเนินการ สําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รัฐบาล
จะเน้นช่วยเหลือประชาชนในการลดราคาสินค้าให้ได้ประมาณร้อยละ
๕ - ๑๐ ในทุกพื้นที่

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
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๒. สถานการณ์สําคัญ
๑) สถานการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ ได้แก่ (๑) กลุ่มนักศึกษา
ที่ถูกควบคุมตัว เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๘ และได้รับการปล่อยตัว เมื่อวันที่
๘ ก.ค. ๕๘ ทั้งนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแต่อยู่ในขอบเขต
จํากัด (๒) การเคลื่อนไหวของอดีต นรม. ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ
จ.ศรีสะเกษ (๓) การเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้สนับสนุนรัฐบาล
ได้แก่ กลุ่มอาชีวะ ๕๖
๒) สถานการณ์ด้านมวลชนที่สําคัญ ได้แก่ (๑) ความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มผู้ทําประมง ทั้งนี้ รัฐบาลให้ตั้งจุดให้บริการเคลื่อนที่ จํานวน
๒๒ จุด เพื่อรับจดทะเบียน อบรมนายท้ายเรือ และออกใบอนุญาต
จนถึงวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๘ (๒) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรักสุขภาพ
เกี่ยวกับนโยบายประกันสุขภาพของรัฐบาล (๓) ความเคลื่อนไหว
โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ (๔) สถานการณ์ด้านการ
จัดสรรน้ํา (๕) ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการส่งตัวกลับของผู้หลบหนี
เข้าเมืองชาวอุยกูร์ (๖) การปิดสถานีบริการน้ํามันในพื้นที่ จชต.
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) กรณีการบุกรุกทําลายทรัพย์สินของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ไทยในกรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ
๑,๓๐๐ คน โดย กต. ได้มีการแจ้งเตือนคนไทย และนักท่องเที่ยว
ในสาธารณรัฐตุรกี ให้เพิ่มความระมัดระวัง รวมทั้งแจ้งเตือนคนไทย
ในประเทศอื่นๆ ที่มีชาวอุยกูร์อาศัยอยู่ด้วย
๒) กลุ่ ม มิจ ฉาชี พ ต่า งชาติ ที่ แ ฝงเข้ า มาในรูป นั ก ท่อ งเที่ ย ว
มี ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (รัสเซียและจีน),
กลุ่มปลอมพาสปอร์ต (มาเลเซีย) และกลุ่มปลอมธนบัตร (เกาหลีใต้)
๓) หลักเกณฑ์การดําเนินโครงการทวงคืนผืนป่า โดยกรมป่าไม้
ชี้แจงหลักเกณฑ์สําคัญในการปฏิบัติ คือ (๑) เป็นผู้ที่ครอบครองพื้นที่
มากกว่า ๒๕ ไร่ (๒) เป็นผู้ที่ครอบครองพื้นที่หลายแปลง (๓) เป็นบุคคล
นอกพื้นที่ (๔) มีระบบการจัดการเกินกว่าที่ประชาชนทั่วไปจะทําได้
และ (๕) เป็นผู้ที่ผู้นําชุมชนในพื้นที่ลงความเห็นว่าเป็นนายทุน
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๔) เอกอั ค รราชทู ต กั ม พู ช าประจํ า ประเทศไทยได้ เ ข้ า พบ
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อร้องขอให้ประเทศไทยทุเลาการจับกุม
แรงงานชาวกัมพูชาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบจดทะเบียน เนื่องจากอาจจะส่งผล
ให้มีการหนีกลับประเทศกัมพูชา ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปลายปี ๕๗
ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานได้แจ้งว่าจะนําเข้าหารือกับ คกก.นโยบาย
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ต่อไป
๕) ผลจากการที่ รมว.ทส. ได้เดินทางไปประชุมร่วม คกก.
มรดกโลกที่ประเทศเยอรมนี เพื่อให้ข้อมูลกับ คกก. มรดกโลก มีผล
ให้พื้นที่มรดกโลกป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ จะถูกถอนจากบัญชี
เฝ้าระวัง (Watch List) การถูกถอดถอนจากการเป็นมรดกโลก
๖) สหรัฐอเมริกาเตรียมยกระดับมาเลเซียจากระดับ Tier 3
ขึ้นมาเป็น Tier 2 โดยสํานักข่าว Reuters เพื่อประโยชน์ในด้าน
การค้าภายในกลุ่ม Trans-Pacific Partnership: TPP
๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๑๔ ก.ค.
๕๘ มีจํานวน ๑๑ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอความเห็นชอบจาก
ครม. จํานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่องเสนอร่างกฎกระทรวงมหาดไทย
เพื่อบังคับใช้ผังเมืองรวม จ.นครสวรรค์ เสนอโดย ยผ. (๒) เรื่องรายงาน
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 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 อง) โดยมีประเด็นสําคัญ ได้แก่ เรื่องการออกอาชญาบัตร
ให้กับเรือประมงผิดประเภท การเรียกร้องของกลุ่มประมงพื้นบ้าน
การคัดค้านการบริหารราชการของรัฐ กิจกรรม Bike for Mom
สถานการณ์ภัยแล้ง การเรียกร้องของกลุ่มที่คัดค้านการดําเนินการ
ของรัฐ และภัย แล้ง เป็นต้น โดยข่ าวสารต่างๆ ได้รวบรวมไว้ใ น
เว็บไซต์ www.commandcenter.moi.go.th
รอง ปมท. (ส) เพิ่มเติมเรื่องการทําข่าวในเชิงรุก เพื่อให้เกิด
ภาพในเชิงบวก และคลี่คลายสถานการณ์ที่อาจจะรุนแรง
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ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ระบบของ ศบช.มท. เป็นระบบงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ขององค์กรทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบงานขอให้
จังหวัด อําเภอ สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
๕. กิ จ กรรมจั ก รยาน
ผช.ปมท. (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) รายงานความคืบหน้า ดังนี้
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
๑. การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ปิดลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๐
พระนางเจ้าฯ พระบรม_ ก.ค. ๕๘ มีผู้ลงทะเบียน ๒๔๕,๘๖๓ คน แต่จังหวัดยังเปิดให้ประชาชน
ราชินีนาถ Bike for Mom เดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเอง
๒. การมอบหมายภารกิ จ มท. ได้ มี การตั้ งศู นย์อํ านวยการและ
ปั่ น เ พื่ อแม่ วั น ที่ ๑ ๖
ประสานงาน โดยมีกําหนดการสําคัญ ได้แก่ (๑) วันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๘
ส.ค. ๕๘
ผู้ ลงทะเบี ยนในส่ วนกลางซ้ อมกิ จกรรม ณ ร.๑๑ รั กษาพระองค์
(๒) วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๘ ประชุม คกก. อํานวยการของฝ่ายต่างๆ และ
มอบเสื้อกับผู้ปฏิบัติงาน (๓) วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ ผวจ. รับเสื้อ และเข็ม
พระราชทาน จากผู้แทนพระองค์ (๔) วันที่ ๒ ส.ค. ๕๘ วันซ้อมใหญ่
ณ สถานที่จริง โดย นรม. เป็นประธาน (๕) วันที่ ๕ ส.ค. ๕๘ ปล่อยขบวน
รถน้ํ าดื่ มพระราชทาน (๖) วั นที่ ๑๒ ส.ค. ผวจ. มอบเสื้ อและเข็ ม
พระราชทานให้ประชาชนที่ลงทะเบียน (๗) วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘ วันจัด
กิจกรรมจริง ทั้งนี้ จะมีการประสานรายละเอียดไปยังคณะทํางานต่อไป
๖. การดํ า เนิ น การตาม
พ.ร.บ. อํ า นวยความ
สะดวกในการพิ จ ารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ศูนย์อํานวยการ
และประสานงาน
การจัดกิจกรรม
Bike for Mom

หัวหน้า กพร.สป. รายงานว่า การจัดทําคู่มือของ มท. รวมทั้งสิ้น รอง ปมท. (บ)/
๔๙๐ คู่มือ ก.พ.ร. เห็นชอบแล้ว ๓๐๙ คู่มือ ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. กพร.สป.
แจ้งว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๘ และคู่มือส่วน
ภู มิ ภ าคของทุ ก ส่ ว นราชการ รวมทั้ ง สิ้ น ๑,๔๖๘ คู่ มื อ ก.พ.ร.
เห็นชอบแล้ว ๓๔๒ คู่มือ รวมทั้ง คู่มือของรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
รวมทั้งสิ้น ๙๐ คู่มือ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. แนวทางการดําเนินการให้ยึดตามแนวทางที่สํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนด
๒. การดําเนินการของหน่วยงานในสังกัด มท. ต้องดําเนินการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามกํ า หนด และให้ ทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง การดํ า เนิ น การ
เบื้องต้นให้จังหวัดทราบ
๓. ให้เสนอข้อขัดข้องในการดําเนินการให้ รมว.มท. ทราบ
๔. ให้ทําหนังสือชี้แจงถึง รอง นรม. ภายในวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๘
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๗. ข้อราชการของ สถ.

อธิบดี สถ. รายงาน ดังนี้
สถ.
๑. การสํารวจแหล่งน้ําในดิน เพื่อการทําประปาผิวดิน สถ. มีหนังสือ
แจ้งเวียนให้ตรวจสอบแหล่งน้ําธรรมชาติที่สามารถใช้แจกจ่ายให้
ประชาชนในช่วงเดือน ส.ค. ๕๘ และจะสรุปรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบต่อไป
๒. เรื่องงบประมาณ ตามที่ นรม. กําหนดให้ส่วนราชการก่อหนี้
ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ นั้น สถ. มีโครงการที่คาดว่าจะไม่
สามารถดําเนินการได้ทันมีมูลค่าประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาทเศษ
๓. ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของ สถ. ดั ง นี้ การเบิ ก จ่ า ย
งบประจําได้ ร้อยละ ๑๒ และงบลงทุนได้ ร้อยละ ๔๔.๑๔ มีการ
ก่อหนี้ผูกพันตามระบบ GFMIS ร้อยละ ๘๖.๒๗

๘. ข้อราชการของ ยผ.

อธิบดี ยผ. รายงาน ดังนี้
ยผ.
๑. การก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการพังของริมตลิ่งที่ จ. นครปฐม
ซึ่ง ยผ. ให้จังหวัดรายงานการก่อสร้างให้ทราบทุกสัปดาห์
๒. การประกาศใช้ผัง เมือ งรวมจังหวัด ขณะนี้ ประกาศแล้ว
๒๕ จังหวัด รอตรวจสอบ ๑๓ จังหวัด และติดระยะเวลา ๙๐ วัน
๓๕ จังหวัด โดยจะครบกําหนดในวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘

๙. ข้อราชการของ ปค.

อธิบดี ปค. รายงาน การสํารวจหนี้สินเกษตรกร ดังนี้ ผลสํารวจ ปค.
มีเกษตรกรที่เป็นหนี้สิน ประมาณ ๑.๖ ล้านราย มีผู้เป็นหนี้นอกระบบ
ประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ ราย โดยมี ผู้ ที่ ต้ อ งได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
เร่งด่วน ประมาณ ๙๒,๐๐๐ ราย ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะรับไป
ดําเนินการ
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. ในระดั บ อํ า เภอ ปลั ด อํ า เภอต้ อ งช่ ว ยเหลื อ เกษตรอํ า เภอ
ในการดําเนินการ
๒. การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้ทราบ
๓. ในการเจรจาต้องมีการพิจารณาเรื่องการลดหนี้หรือดอกเบี้ย

๑๐. ข้อราชการของ ปภ.

ปภ.
รองอธิบดี ปภ. (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) รายงาน ดังนี้
๑. สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ขณะนี้เหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ๕
จังหวัด คือ จ.นครสวรรค์ น่าน นครราชสีมา ขอนแก่น และ จ.สระบุรี
นอกจากนี้ มี ๖ จังหวัด ที่ประสบภาวะฝนแล้ง คือ จ.แพร่ ชลบุรี
สุโขทัย ปทุมธานี พิจิตร และพิษณุโลก
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๒. กระทรวงคมนาคมเสนอปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่
ขึ้นตรงต่อ นรม. ได้แก่ สํานักงานตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุระบบ
เดิ นอากาศ เรื อโดยสาร และสํ านั กงานติ ดตามกู้ ภั ยและให้ ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางอากาศยาน ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ มท. คือ
มีความเห็นของ คกก. กฤษฎีกาว่า สํานักงานติดตามกู้ภัยและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางอากาศยาน ควรจะมาอยู่สังกัด ปภ.
๑๑. ข้อราชการของ พช.

รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบูรณ์) รายงานการดําเนินงาน พช.
ตามข้อสั่งการ นรม. จากการประชุม ครม. สัญจร ที่ จ.เชียงใหม่
โดย นรม. ให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ร่มบ่อสร้าง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่ง พช. ได้สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง และให้นํามาจําหน่ายในงานศิลปาชีพประทีปไทย
ระหว่ า งวั น ที่ ๘ - ๑๖ ส.ค. ๕๘ และสนั บ สนุ น เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และต่อยอดโดยจัดหาทุนจาก ธ.ก.ส.
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ให้ ติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามข้ อ สั่ ง การของ นรม. จากการ
ลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ และรายงานผู้บริหารทราบ

กปน.
๑๒. ประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ อง ๑. การประปานครหลวง
กับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
วันที่ ๘ ก.ค. ๕๘ กปน. เปิดตัวโครงการ “รณรงค์การใช้น้ําอย่างรู้
คุณค่า (Demand Side Management : DSM)” ณ ลานหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ สํานักงานใหญ่ กปน. เพื่ อนํ าร่ องปลูกจิ ตสํานึกให้
บุคลากร กปน. ใช้ น้ําอย่ างรู้ คุ ณค่ า และการเดิ นรณรงค์ “Troop
H2O ประหยัดน้ํา” เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภาวะภัยแล้ง
กปภ.
๒. การประปาส่วนภูมิภาค
๑) กปภ. เสนอโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาจํานวน ๖ แห่ง
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ (๑) กปภ. สาขาคลองใหญ่
จ.ตราด (๒) กปภ. สาขาแม่สอด จ.ตาก (๓) กปภ. สาขามุกดาหาร
จ.มุกดาหาร (๔) กปภ. สาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว (๕) กปภ. สาขา
สะเดา จ.สงขลา (๖) กปภ. สาขาหนองคาย จ.หนองคาย
๒) กปภ. สาขานครปฐมจัดกิจกรรม “โรงเรียนประหยัดน้ํา” ปี ๕๘
ณ สถานีผลิตน้ําโพธาราม ในพื้นที่ กปภ. สาขาสมุทรสาคร อ.โพธาราม
จ.ราชบุ รี เมื่ อวั นที่ ๗ ก.ค. ๕๘ เพื่ อปลู กฝั งจิ ตสํ านึ กแก่ เยาวชน
ในการใช้น้ําอย่างประหยัด และนําความรู้กลับไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครอง
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๓) กปภ. สาขาเชียงใหม่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากการประปา
จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น (Saitama Prefecture Bureau of
Public Enterprise (SAITAMA)) ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้
ตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการระหว่าง JICA และ SAITAMA
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตน้ําให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๕๘
๔) กปภ. สาขาท้ายเหมือง จัดประชาคมขอใช้พื้นที่ และแหล่งน้ํา
สร้าง Mobile Plant แก้ปัญหาภัยแล้งตําบลโคกกลอย ณ กลุ่มเกษตรกร
ทําสวนยาง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อขอใช้น้ําจาก ๓ แหล่ง
ได้แก่ สระเก็บน้ําหานป่าสตอ หานป่าไฟลาม และสระเก็บน้ําหานบัว
เป็นแหล่งน้ําดิบสํารอง และขอใช้ที่ดินบริเวณสระเก็บน้ําหานป่าสตอ
เพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ํา Mobile Plant ของ กปภ. สาขาท้ายเหมือง
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและรองรับการขยายตัวของชุมชน
กฟน.
๓. การไฟฟ้านครหลวง
๑) กฟน. เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้ากิจกรรม “Bike for MOM
ปั่นเพื่อแม่” โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
การปั่นจักรยานในเส้นทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
๒) กฟน. เริ่มจับรางวัล Pay and Fun Club แจกจักรยานไฟฟ้า
ให้แ ก่ผู้ชํา ระค่า ไฟฟ้า ผ่า นการหัก บัญ ชีธ นาคารและบัต รเครดิต
เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๘ ณ กฟน. เขตบางกะปิ - ลาดพร้าว
กฟภ.
๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดําเนินงาน จํานวน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน
ระยะเวลาดํ า เนิ น การ (ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘) ได้ ดํ า เนิ น การแล้ ว
จํานวน ๓๑,๖๔๓ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๑ ก.ค. ๕๘) ซึ่งเกินกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้
๒) กฟภ. เปิดโครงการนําร่อง การไฟฟ้าโปร่งใส ณ กฟภ. รังสิต
ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๔
ว่าด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์
“ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสํานึก กฟภ. ไม่โกง” สนองนโยบาย
ของรัฐบาล
๓) กฟภ. เตรียมแผนรับมือแหล่งก๊าซ JDA-A18 ปิดบํารุงรักษา
ในช่วงวันที่ ๑๙ – ๒๓ ก.ค. ๕๘ กฟภ. ได้ขอความร่วมมือประชาชน
และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ร่วมลดใช้ไฟฟ้า
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และได้ เ ตรี ย มมาตรการรองรั บ ผลกระทบ เช่ น จั ด เตรี ย มแผน
ปลดโหลดกรณีการขาดกําลังผลิตไฟฟ้าในสภาวะฉุกเฉินเพื่อไม่ให้
สถานที่สําคัญได้รับผลกระทบ ให้สํานักงาน กฟภ. ในพื้นที่เตรียมการ
สํารองน้ํามันเชื้อเพลิงหากโรงไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้อง และร่วมกับ กกพ.
ดําเนินการโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า
๑๓. ข้ อราชการของ
รอง ปทม. (ส)

รอง ปมท. (ส)
รอง ปมท. (ส)
๑. เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรของ ปค. หากผ่าน ครม. ควรมี
การประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชน
ได้ประโยชน์โดยตรงและเห็นผลงานชัดเจน
๒. เรื่องชุมชนเข้มแข็งของ พช. ควรเชื่อมโยงกับ SMEs ด้วย
โดยการเปิดให้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนของ ปภ. จํานวน ๓,๐๕๐ ล้านบาท
ที่ยังไม่ได้ลงนามเป็นวงเงินที่สูงมาก จึงอยากให้ประสานกับ กค.สป.
ล่วงหน้าเพราะต้องใช้เวลากลั่นกรองนําเสนอผู้บังคับบัญชา
๔. การห้า มขายเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ใ นระยะ ๓๐๐ เมตร
จากสถาบันอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา ทาง สธ. เสนอให้ คกก. กฤษฎีกา
เห็นชอบแล้วจะทําเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
๕. มีการประชุมร่วมกับคณะทํางานเศรษฐกิจร่วมไทย - กัมพูชา
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๘ มี รมช.คค./เลขาธิการ สศช. เป็นหัวหน้า
คณะฯ มีเรื่องสําคัญ ได้แก่ การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จุดผ่านแดน การรถไฟ การศุลกากร การทํา Contract Farming
๖. เรื่อ งเกี่ยวกั บ การต่างประเทศ วัน ที่ ๑๕ ก.ค. ๕๘ มีก าร
จั ด การอบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรในมิ ติ เ กี่ ย วกั บ การต่ า งประเทศ
ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับพิธีการทางการทูต
ภาษา การให้ข่าวสาร และความรู้ข้ามวัฒนธรรม

๑ ๔ . ก า ร บ ริ ห า ร
ผอ.สนผ.สป. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สนผ.สป.
งบประมาณของ มท.
ของ มท. ณ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ
๗๗.๖๘ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจํา ร้อยละ ๘๕.๔๑ และ
เบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๔.๗๗
ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

