สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
ประเด็น

รายละเอียด

๑. การจัดอบรมผู้บริหารระดับสูง ขอให้มีการจัดทําหลักสูตรอบรม
๑. ข้อสั่งการของ ปมท.
แ ล ะ เ รื่ อ ง ที่ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้บริหารระดับสูงที่จะรับตําแหน่งในปีงบประมาณต่อไป
ที่ประชุมทราบ
๒. วัน ที ่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ นอกจากมีภ ารกิจ เกี ่ย วกับ กิจ กรรม
Bike for Mom แล้ว จะมีการประชุมข้อราชการของ มท. กับ ผวจ.
ที่ห้องประชุม ปภ. ด้วย โดยหน่วยงานในสังกัด มท. ที่มีประเด็นที่จะ
นําเข้าที่ประชุมให้ประสานกับ สนผ.สป.
๓. เรื่องที่ขอให้ติดตาม ได้แก่ การใช้จ่ายงบประมาณ, มาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในถนนสาธารณะ และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ, การดําเนินงาน
ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ, การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย และการคัดค้านการสร้าง
โรงไฟฟ้าที่ จ.กระบี่
๔. เรื่องการตรวจราชการของ รมว.มท. อาจมีการปรับเปลี่ยน
กําหนดการให้เหมาะสม และขอให้ กรม/รัฐวิสาหกิจ ปรับภารกิจ
ของผู้บริหารให้สอดคล้องกับกําหนดการตรวจราชการ
๕. ให้ เ ตรี ย มประดั บ สถานที่ ข อง มท. เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๖. งบประมาณของ สป.มท. (งบ ๔,๕๐๐ ล้านบาท) ให้ สนผ.สป.
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการของกรม และ สป.มท. ที่ได้รับ
งบประมาณดังกล่าวไปดําเนินการ

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนผ.สป./หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกหน่วยงาน

กก.สป.
สนผ.สป.

๒ . ส รุ ป ข้ อ มู ล ก า ร
นายสกล ศั ก ดิ์ กํ า จร นวค.ชพ. รกท.ผอ.ศปก.มท. รายงาน ศสน.มท.
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง ศู น ย์ สถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สําคัญ ดังนี้
ปฏิบัติการสนับสนุนการ
๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช.
ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
รัฐบาล มท. (ศสน.มท.)
๑) ความคืบหน้ากิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่
โดยทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ประชาชน
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สามารถติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์แต่ละจังหวัด และขอให้
ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ เตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกาย
และสภาพรถจักรยาน รวมถึงฝึกซ้อมขี่จักรยานตามระยะทางจริง
๒) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ดําเนินการดังนี้ (๑) การช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ได้แก่ การขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําเทอร์ไบน์ จํานวน ๕๑๑ บ่อ และการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ําของบ่อสังเกตการณ์ จํานวน ๓๘๐ บ่อ
(๒) โครงการธงฟ้าสู่ชุมชน มอบหมาย พณ., กห. และ มท. ร่วมกัน
นําสิ นค้าอุปโภคบริโภคไปจําหน่ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งในราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาดร้อยละ ๓๐ - ๕๐ (๓) มาตรการ
หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ๒ มาตรการ คือ
การสร้างงานในพื้นที่ และฟื้นฟูการเกษตร ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเกษตรกร (ศชก.)
๓) การคัดค้านโครงการสําคัญของภาครัฐ โดย นรม. ขอความ
ร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนที่คัดค้านการดําเนินโครงการสําคัญของ
ภาครัฐ เช่น การก่อสร้างถนน การสร้างโรงไฟฟ้า การก่อสร้างโรงกําจัด
ขยะ โดยขอให้ฝ่ายที่คัดค้านพิจารณาเหตุผลและข้อเท็จจริงในมิติต่างๆ
อย่างครอบคลุม เนื่องจากอาจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
๔) การเดินทางมาเยือนไทยของ นรม. เวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๓
ก.ค. ๕๘ พร้อมประชุม ครม. ร่วมระหว่างไทยกับเวียดนามอย่าง
ไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๓ ในภาพรวมสามารถเสริมสร้างความร่วมมือ
ในด้ า นต่ า งๆ ระหว่ า งไทยกั บ เวี ย ดนาม รวมถึ ง การพั ฒ นาระดั บ
ภูมิภาคอาเซียน
๒. สถานการณ์สําคัญ
๑) สถานการณ์ในประเทศ ได้แก่ (๑) การคัดค้านโครงการ
ก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น จ.กระบี่ (๒) ขอผ่ อ นผั น การประกาศ
ยกเลิกเครื่องมือทําประมง
๒) สถานการณ์ต่างประเทศ ได้แก่ ท่าทีของสื่อต่างประเทศ
ที่มีต่อไทย ได้แก่ (๑) สํานักข่าวของสหรัฐ อเมริกาเสนอบทความ
ขอให้ทบทวนความสัมพันธ์กับไทยที่ถดถอยลงไม่ได้เป็นผลในเชิงบวก
ต่ อ สหรั ฐ ฯ และขอให้ ก ระชั บ ความร่ ว มมื อ กั บ ไทยในด้ า นต่ า งๆ
(๒) สํานักข่าวของสหรัฐอเมริกาขอให้ประเทศไทยส่งชาวอุยกูร์ที่
ยังคงเหลือประมาณ ๕๐ คน ไปที่ตุรกี (๓) สํานักข่าวของญี่ปุ่นได้

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
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การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

เผยแพร่รายงานวิจัยทิศทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียว่าจะมี
การเติบโตที่ช้าลง เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนชะลอตัว โดยเฉพาะ
ไทยที่มีปัจจัยด้านการเมือง และประชากรวัยทํางานลดลง รวมทั้ง
เสนอแนะให้ ไทยปรั บปรุ งคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการจั ดทํ า
นวัตกรรมตามแนวทางเดียวกับสิงคโปร์ และไต้หวัน
๓ . ก า ร ร ายงานขอ ง
นายวีรัส ประเศรษโฐ ผต.ปค. รองหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ศสน.มท.
ศสน.มท.
ศสน.มท. รายงาน ดังนี้
๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ก.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สําคัญ ดังนี้
๑) กลุ่มสนับสนุนรัฐบาลเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของ
รัฐบาลมากขึ้น กระแสความเห็นใน Social Media พบว่ากลุ่มคน
ที่เคยสนับสนุนรัฐบาล เริ่มแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทํางาน
ของรัฐบาลมากขึ้น เช่น กรณีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการออกกฎหมายกําลังพลสํารอง เป็นต้น
๒) สมาคมประมง จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี ร่ วมกั บ ผู้ป ระกอบการ
ประมงอวนลากเข้ ายื่ นหนั งสือกั บ นรม. ขอให้เ ปิดเวทีส าธารณะ
ในการหาทางออกและแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU)
โดยมีข้อเรียกร้อง คือ ขอให้จ่ายค่าเยียวยาเป็นค่าอุปกรณ์การทําประมง
ร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าอุปกรณ์, ขอให้จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําหรือ
ปลอดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือต้องการเปลี่ยน
เครื่องมือทําประมง สําหรับการหยุดทําประมงของเรือประมงพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ประเมิ นความสู ญเสี ยรายได้ ประมาณ ๓๕๐ ล้ านบาท
แต่ ไม่ส่งผลให้ อาหารทะเลสดที่ บริโภคในประเทศ เนื่องจากกลุ่ม
ประมงพื้นบ้านสามารถทําประมงได้ตามปกติ
๓) ภาพรวมการแก้ ไ ขปั ญ หาความสงบเรี ย บร้ อ ยใน จชต.
เปรียบเทียบปี ๕๗ และ ปี ๕๘ ช่วงเทศกาลรอมฎอน สรุปได้ว่าปี ๕๘
มีความรุนแรงลดลง แต่ยังต้องระมัดระวังอยู่เนื่องจากเป็นช่วง ๑๐ วัน
สุดท้ายก่อนสิ้นสุดเทศกาล รวมทั้ง ภาครัฐได้ขยายเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จชต. ต่อไปอีก ๓ เดือน
๔) การจั ด ลํ า ดั บ ความมี ชื่ อ เสี ย งของเมื อ งที่ เ หมาะแก่
การท่ อ งเที่ ย วประจํา ปี ๒๐๑๕ จากการสํ า รวจของ Reputation
Institute สํารวจจากคนของกลุ่มประเทศ G8 จํานวน ๔๘,๐๐๐ คน
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ปรากฏว่าประเทศไทยจัดอยู่ในลําดับที่ ๒๑ จาก ๕๕ ประเทศ ซึ่งมี
ลําดับที่ดีกว่าสหรัฐฯ เกาหลีใต้ บราซิล จีน และรัสเซีย
๕) สหรัฐอเมริกาได้เชิญเอกอัครราชทูตทุกประเทศไปชี้แจง
ทําความเข้าใจต่อข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน ถือว่าเป็นการ
ปิดโอกาสของอิหร่านไม่ให้มีการพัฒนาและผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้
รวมทั้ง เพื่อป้องกันการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศตะวันออกกลาง
๖) ผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เตรียมรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ โดยกําหนดมาตรการเตรียมรับ
สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัย ๓ ประการ ได้แก่ เศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว, กําลังซื้อลดลงเนื่องจากภาคการเกษตรประสบปัญหา
ภัยแล้ง และรัฐเก็บภาษีได้ต่ํากว่าเป้าหมายเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ
ชะลอตัว
๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๒๘ ก.ค. หน่วยงานที่นําเรื่อง
๕๘ มีจํานวน ๑๐ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. เพื่อเสนอความเห็น
จํานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่อง พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินที่จะทําการ เข้า ครม.
สํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองในท้องที่ ๕๓ จังหวัด พ.ศ. ....
เสนอโดย ยผ. (๒) เรื่อง ประกาศสํ านักนายกรัฐมนตรีและ มท. เรื่อง
กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ เสนอโดย ปค. (๓) เรื่อง ผลการ
ดํ าเนิ นงานของ มท. ในการขั บเคลื่ อนนโยบายรั ฐบาล รอบ ๖ เดื อน
(ระหว่างวันที่ ๑๒ ก.ย. ๕๗ - ๓๑ มี.ค. ๕๘) เสนอโดย สป.มท. (๔) เรื่อง
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่
กทม. และปริมณฑล เสนอโดย ปภ.
๔. ศู น ย์ บั ญ ชาการ มท.
นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสาร รอง ปมท. (ส)/
จากประชาคมข่ าวกรอง หนั งสื อพิมพ์ สื่ อโทรทั ศน์ และข่ าวสารจาก ศบช.มท.
(ศบช.มท)
จังหวัดที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความ
มั่นคงและการรักษาความปลอดภัย (๓) ด้านเศรษฐกิจและลดความ
เหลื่อมล้ํา (๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูป
การเมือง โดยสรุปจําแนกตามประเภทของสื่อ/ผู้รายงาน ได้ดังนี้
๑. ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และโทรทัศน์ มีข่าวสาร
สําคัญเกี่ยวกับ มท. ๕ ประเด็น คือ กิจกรรม Bike for Mom, สถานการณ์
ภัยแล้ง, การคัดค้านโครงการของรัฐ, การจัดอันดับการค้ามนุษย์ของ
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สหรัฐฯ ให้ไทยยังคงอยู่ในระดับ Tier 3 และการปฏิรูปประเทศ/
การร่างรัฐธรรมนูญ
๒. การรายงานข่ า วสารสํ า คั ญ จากจั ง หวั ด มี ๓ ประเด็ น คื อ
กิจกรรม Bike for Mom, ความเคลื่อนไหวมวลชน และสถานการณ์
ยาเสพติด
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. ให้ผู้บริหาร มท. เข้าใช้ระบบการรับข่าวสารของ ศบช.มท.
๒. ให้ ศบช.มท. กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ และ
ดําเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้
ผช.ปมท. (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) รายงานความคืบหน้า ดังนี้
๕. กิ จ กรรมจั ก รยาน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
๑. การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ปิดรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๐
พระนางเจ้ า ฯ พระบรม ก.ค. ๕๘ แต่ ในส่ วนภูมิภาคยั งมี ผู้สนใจเดินทางมาลงทะเบียนด้วย
ราชินีนาถ Bike for Mom ตนเองเป็นระยะๆ
๒. เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๘ มท. ได้มีการซ้อมปั่นจักรยาน โดยมี
ปั่ น เ พื่ อแม่ วั น ที่ ๑ ๖
รมว.มท. นําขบวน
ส.ค. ๕๘
๓. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๘ ได้มีประชุม คกก. อํานวยการฯ ส่วนกลาง
โดย นรม. เป็ น ประธาน ได้ มี ข้ อ สั่ ง การเพิ่ ม เติ ม ๔ ประการ คื อ
(๑) ให้ ฝ่ า ยต่ า งๆ จั ด ทํ า ข้ อ มู ล สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา
(๒) จัดทําภาพและแผนผังประกอบการถวายคําอธิบาย (๓) ให้วิเคราะห์
ผลดีผลเสียที่กระทบต่อประชาชนหลังจากการจัดกิจกรรม (๔) ให้จัดทํา
แผนสํารองสําหรับเหตุฉุกเฉิน
๔. กําหนดการล่าสุด (๑) วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ พิธีมอบเสื้อและ
เข็มพระราชทานให้แก่ ผวจ. ในช่วงเช้า หลังจากนั้นกลับมาร่วมรับประทาน
อาหารกลางวัน ณ ปภ. ในช่วงบ่ายจะมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม รวมทั้งข้อราชการสําคัญของ มท. ให้แก่ ผวจ. (๒) วันที่ ๒ ส.ค. ๕๘
วันซ้อมใหญ่ ณ สถานที่จริง โดย นรม. เป็นประธาน (๓) วันที่ ๕ ส.ค. ๕๘
ปล่อยขบวนรถน้ําดื่มพระราชทาน (๔) วันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๘ ผวจ. มอบเสื้อ
และเข็มพระราชทานให้ประชาชนที่ลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัด
(๕) วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘ วันจัดกิจกรรมจริง
๕. การทํา Checklist ของ ศบช.มท. ขณะนี้ได้มีการดําเนินการ
ครบทุ ก จั ง หวั ด แล้ ว และได้ มี ก ารประสานให้ จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น
ปัจจุบัน

ศูนย์อํานวยการและ
ประสานงานการจัด
กิจกรรม Bike for
Mom
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ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ ให้บอกรายละเอียดแก่ ผวจ. ให้ชัดเจน
และการดําเนินการด้านธุรการให้ครบทุกด้าน รวมทั้งการเตรียมเนื้อหา
สาระในการประชุมกับ ผวจ.
๒. วั น ที่ ๒ ส.ค. ๕๘ วั น ซ้ อ มใหญ่ ให้ มี ก ารซ้ อ มระบบการ
ติดต่อสื่อสารกับศูนย์ของจังหวัดด้วย
๖. ข้อราชการของ ทด.

อธิบดี ทด. รายงานว่า มีผู้มาชุมนุมที่ทําเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นราษฎร ทด.
จาก จ.สระแก้ ว เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถเข้ า ทํ า ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ได้
เพราะเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่ง ทด. ได้ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลแล้ว

๗. ข้อราชการของ สถ.

สถ.
อธิบดี สถ. รายงาน ดังนี้
๑. การดําเนินการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ สถ. มีคู่มือ จํานวน ๒๐ กระบวนงาน โดยมีการ
ประกาศ และแจ้งจังหวัดและ อปท. ทราบแล้ว โดย อปท. ทั่วประเทศมี
กระบวนงานที่ต้องประกาศ ๑๗๓,๖๖๑ กระบวนงาน ณ วันที่ ๒๑
ก.ค. ๕๘ มีการประกาศแล้ว ๑๕๙,๙๖๕ กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ
๙๒.๑๑ มีปัญหาติดขัดที่ระบบของสํานักงาน ก.พ.ร. มีปัญหา
๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สถ. มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว
ร้ อ ยละ ๘๖.๘๗ และงบลงทุน เบิก จ่า ยได้ร ้อ ยละ ๔๖ รายจ่ า ย
ประจําเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘.๒๐
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
เรื่องระบบของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่มีปัญหา ควรรายงาน รมว.มท.
เพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง และทําหนังสือชี้แจงไปถึงสํานักนายกรัฐมนตรีด้วย

๘. ข้อราชการของ ปค.

ปค.
อธิบดี ปค. รายงาน ดังนี้
๑. การตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนตามบัญชาของ
รมว.มท. ซึ่งปรากฏเป็นข่าวทางสื่อ ได้แก่ (๑) เรื่องที่เจ้าหน้าที่ กษ.
เชิ ญ ชวนให้เ กษตรกรปลูก ข้ า วไรซ์เ บอรี่แ ต่ไ ม่มีผู้รับ ซื้อ ทํา ให้
เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ น ซึ่ง ศดธ. จ.สุพ รรณบุรี แนะนําให้ฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหาย และให้ความช่วยเหลือ (๒) เรื่องที่ อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีราษฎรที่อยู่อาศัยในที่ดินโดยไม่ทราบว่ามีการ
ออกเอกสารสิท ธิ์ และได้ถูก ฟ้องร้องขับไล่ ศดธ. จ.อุบ ลราชธานี
จะดําเนินการตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
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๒. เรื่ อ งที่ ปค. จะขอให้ นํ า เข้ า ประชุ ม ข้ อ ราชการกั บ ผวจ.
ในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ ได้แก่ การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง วิธีการช่วยเหลือ และการช่วยเหลือราษฎรจากการเป็น
หนี้นอกระบบ
๓. การดําเนินการตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุ ญาตของทางราชการ ปค. มี การจั ดทําคู่มือโดยเข้าสู่ ระบบของ
สํานักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น จํานวน ๒๖๕ กระบวนงาน
ทั้งนี้ ปค. ได้จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับจังหวัดและอําเภอ ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๕๘
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
การดํ า เนิ น งานของ ศดธ.มท. ในส่ ว นกลางควรมีก ารทบทวน
หน่วยงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านต่างๆ
๙. ข้อราชการของ พช.

พช.
รองอธิบดี พช. (นายอรรถพร สิงหวิชัย) รายงาน ดังนี้
๑. กําหนดการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วย
พระบารมี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ ส.ค. ๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๒. การดํ า เนิ น การตาม พ.ร.บ. อํ า นวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พช. มีการจัดทําคู่มือทั้งสิ้น จํานวน
๓ กระบวนงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ขอให้ดูแลโครงการ OTOP ใต้ทางด่วน

๑๐. ข้อราชการของ ยผ.

รองอธิบดี ยผ. (นางสาวศิระภา วาระเลิศ) รายงาน ดังนี้
ยผ.
๑. การจั ด ทํา แบบมาตรฐานกลางที่ ว่ า การอํา เภอ ซึ่ ง ยผ.
ได้อ อกแบบไว้ ๓ รูป แบบ ได้แ ก่ สถาปัต ยกรรมไทยประยุก ต์,
ไทยประเพณี และโคโลเนียนสไตล์
๒. การออกแบบบ้านสําหรับประชาชนเพื่อสร้างบ้านพักอาศัย
โดยประชาชนสามารถขอรับแบบได้ที่ ยผ.
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
การนําแบบมาตรฐานมาใช้ในการออกแบบสถานที่ราชการ ควร
คํานึงถึงเรื่องอัตลักษณ์ และประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะสมกับพื้นที่
และควรหารือกับผู้ใช้ประโยชน์ด้วย
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รองอธิบดี ปภ. (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) รายงานสถานการณ์ ปภ.
ภั ย แล้ ง ดั ง นี้ ปภ. ประกาศพื้ น ที่ ภ าวะฝนแล้ ง รวม ๘ จั ง หวั ด
ประกอบด้วย แพร่, ชลบุรี, สุโขทัย, ปทุมธานี, พิจิตร, พิษณุโลก,
เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ และในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ พิธีปล่อยขบวน
รถน้ําดื่มพระราชทานตามโครงการ “ปันน้ําดื่มเพื่อพี่น้องไทยประสบ
ภัยแล้ง” โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

กฟน.
๑๒. ประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ อง ๑. การไฟฟ้านครหลวง
กับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
กฟน. รายงานความคืบหน้าสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้าน
ระบบไฟฟ้ากิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ โดยเมื่อวันที่ ๒๔
ก.ค. ๕๘ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟน. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ความเรี ย บร้ อยระบบไฟฟ้ าส่ อ งสว่ างบริ เวณลานพระราชวั งดุ สิ ต
(พระบรมรูปทรงม้า) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กฟภ.
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑) ความก้ าวหน้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ บ้านเรื อนราษฎร
รายใหม่ เป้าหมายการดําเนินงาน จํานวน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลา
ดําเนินการ (ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘) ได้ดําเนินการแล้ว จํานวน ๓๓,๙๖๙
ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๒๒ ก.ค. ๕๘) ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒) ความก้าวหน้าโครงการสว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือน
เป้าหมายการดําเนินงาน จํานวน ๖๐,๒๗๑ ครัวเรือน ระยะเวลา
ดําเนินการ (ม.ค.๕๗ - ธ.ค.๕๘) ได้ดําเนินการแล้ว จํานวน ๓๓,๙๓๐
ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๑ ก.ค. ๕๘)
๓) ความก้ า วหน้ า โครงการก่ อ สร้ า งโรงผลิ ต ไฟฟ้ า จากขยะที่
จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้จัดทําแผนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน มีกิจกรรม ดังนี้ (๑) จัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่โครงการ
จํานวน ๕ กลุ่ม เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ในวันที่ ๖,๗ และ ๑๔
ส.ค. ๕๘ (๒) จัดประชุมกลุ่มใหญ่โดยเชิญหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วม
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๕๘ (๓) ศึกษาดูงานโครงการ
ที่มีลักษณะเดียวกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ระหว่าง
วันที่ ๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๕๘ (๔) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ที่อ าศั ย ในพื้ น ที่โ ครงการ วัน ที่ ๒๔ ส.ค. ๕๘ ขณะนี้อ ยู่ ร ะหว่ า ง
การหารือกับ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา
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๔) กฟภ. เตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Lighting
Fair 2015 ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ส.ค. ๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค กทม. ซึ่งงานดังกล่าวจะเน้นให้ความรู้และส่งเสริม
การใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า ส่งเสริมการสร้าง
ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
๕) กฟภ. ร่ ว มพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ และแถลงข่ า ว
การจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๓๑ ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ส.ค. ๕๘ ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น
ทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม. โดย กฟภ. ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า
และเครื่องกลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาดังกล่าว โดยปีนี้จัดงาน
ภายใต้แนวคิด “PEA REEP: Renewable Energy and Energy
Efficiency Partnership” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ กฟภ. ที่ ให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนพลังงานทดแทน และ
การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การประปานครหลวง
กปน.
๑) กปน. ได้เชิญผู้ใช้น้ํารายใหญ่เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ําในปัจจุบัน
โดยขอความร่วมมือผู้ใช้น้ํารายใหญ่ ร่วมกันประหยัดและใช้น้ําอย่าง
รู้คุณค่า ผ่านกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ําประปา”
ซึ่ง กปน. จะมอบของที่ระลึกสําหรับผู้ใช้น้ําที่สามารถลดปริมาณ
การใช้น้ําได้ ร้อยละ ๑๐ และลดลงไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ในเดือน
ส.ค. - ก.ย. ๕๘ และ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๘ กปน. ได้เชิญผู้ใช้น้ํารายใหญ่
เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานพยาบาล เข้าเยี่ยมชม
การผลิตน้ําประปา ณ โรงงานผลิตน้ําบางเขน
๒) กปน. ได้ ให้การต้อนรับ พล.อ.ศิ ริชั ย ดิษฐกุล รองประธาน
กรรมาธิ การสามั ญกิ จการ สนช. ในโอกาสที่ นํ าคณะกรรมาธิ การ
การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. และคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบ
การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดําเนินงานของ กปน.
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อซักถาม และเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ําบางเขน
เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘
๔. การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.
๑) กปภ. มอบน้ําดื่มบรรจุขวดสนับสนุน “โครงการปันน้ําดื่ม
เพื่อพี่น้องไทยประสบภัยแล้ง” ที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน
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จากสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศให้มีน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภค
บริโภค โดยได้มีการแจกจ่ายน้ําประปาด้วยรถบรรทุกน้ําของ กปภ. และ
รถบรรทุกน้ําของหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย
ไปบริการแจกน้ําประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหา
๒) กปภ. ได้มีการแจกจ่ายน้ําประปาโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยตั้งจุดแจกน้ําประปา ณ สํานักงาน กปภ. สาขา
ตลอดจนนํารถบรรทุกน้ําของ กปภ. และรถบรรทุกน้ําของหน่วยงาน
ท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายไปบริการแจกน้ําประปา
ให้กับประชาชน ซึ่งนับจากเดือน ต.ค. ๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘ ได้แจก
น้ําประปาไปแล้วกว่า ๕๐๐ ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า ๙.๖ ล้านบาท
๓) กปภ. สาขาเชียงใหม่ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการประปา
จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิต
ตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการผลิตน้ําร่วมกับ JICA และ SAITAMA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการผลิตน้ําให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๕๘
๕. องค์การตลาด
อต.
ความคืบหน้าโครงการคาราวานสินค้า ซึ่งในปีงบประมาณ ๕๘
ได้ ดํ า เนิ น การแล้ ว ๑๓ ครั้ ง และมี กํ า หนดดํ า เนิ น การครั้ ง ต่ อ ไป
ในวันที่ ๒๙ ก.ค. - ๗ ส.ค. ๕๘
ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

