สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
ประเด็น
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เรื่องที่ขอให้ดําเนินการ และติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑. ข้อสั่งการของ ปมท.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แ ล ะ เ รื ่อ ง ที ่แ จ ้ง ใ ห้
๑. การอบรมพัฒ นาบุค ลากรของ มท. เพื่อ รองรับ การทํา งาน
ที่ประชุมทราบ
ในปีงบประมาณต่อไป
๒. การจัดทํายุทธศาสตร์ประเทศ ระยะ ๒๐ ปี โดยแบ่งเป็น ๔ ช่วง
ช่วงละ ๕ ปี
๓. การจัดทําบัตรประชาชนที่ระบุรายได้
๔. เรื่อง Social Business
๕. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ ขอให้มีการจัดทําคู่มือฉบับ
สําหรับประชาชนโดยให้มีเนื้อหา/ขั้นตอนการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒ . ส ร ุป ข ้อ ม ูล ก า ร
รองอธิ บดี ปค. (นายประดิ ษฐ์ ยมานั นท์ ) รายงานสถานการณ์ ศสน.มท.
ดํ า เนิ น การของศู 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 ๓๑ ก.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
รัฐบาล มท. (ศสน.มท.)
๑) กิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ซึ่งมีประชาชนจํานวนมาก
รอรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มี
ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และความรักสามัคคีของ
คนไทย รวมทั้งขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมฯ เตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกาย
และรถจักรยาน รวมถึงการศึกษากฎระเบียบเพื่อขับขี่จักรยานอย่าง
ปลอดภัย ในวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘
๒) รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจําปี ๕๘ (TIP Report)
ยังคงสถานะไทยในระดับ Tier 3 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยจะยังยึดถือ
เรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยดําเนินการ
ตามหลักมนุษยธรรมควบคู่กับการรักษาด้านความมั่นคงของประเทศ
๓) ด้านเศรษฐกิจ เน้นการวางรากฐาน การสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กั บ ภาคเศรษฐกิ จ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากภู มิ รั ฐ ศาสตร์ เ ชื่ อ มโยง/
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แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศ/ภูมิภาคอื่น โดยรัฐบาลจัดตั้ง
คกก.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) จัดทํา
แผนปฏิบัติการ ๖ ด้าน คือ (๑) มุ่งเน้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
(๒) พัฒนาคลัสเตอร์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (๓) พัฒนาเชิงศักยภาพ
โดยจัดทําศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Center) (๔) พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (๕) พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ (๖) การจัดการข้อมูลภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการข้อมูลรองรับการประชาสัมพันธ์ของ
ภาครัฐ
๔) การจัดการทรัพยากรน้ํา รัฐบาลได้มีแผนระยะยาว ปี ๕๘ - ๖๙
คกก.นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา กําหนดแผนงานให้
หน่วยงานต่างๆ บูรณาการความร่วมมือและการปฏิบัติขับเคลื่อนการ
ดํ า เนิ น งานที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ เช่ น ดู แ ลระบบประปาหมู่ บ้ า น
การจัดทําสระน้ําในไร่นา การบริหารจัดการแหล่งน้ําทั้งในและนอกเขต
ชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล
๕) ปั ญ หาภั ย แล้ ง เน้ นการเตรี ยมการช่ วยเหลื อเรื่ องการจ้ าง
แรงงาน การเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ และการ
เตรียมการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
๖) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่
ในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๘ เพื่อดูแลประชาชนระหว่างอายุ ๑๕ - ๖๐ ปี
ที่ประกอบอาชีพอิสระ มิได้อยู่ในระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของภาคเอกชน โดยรัฐจะสนับสนุนเงินสมทบให้
ส่วนหนึ่ง และเมื่อผู้ออมมีอายุครบ ๖๐ ปี จะได้รับเงินบํานาญรายเดือน
ตลอดชีพ
๗) ปัญหาหนี้สินเกษตรกร รัฐบาลเน้นแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งใน
และนอกระบบ โดยเร่ ง แก้ไ ขปัญ หาหนี้สิน นอกระบบซึ่ง กํา ลัง จะ
ถูกบั งคั บคดี โดยให้ กระทรวงยุติธรรมเร่งดําเนิ นการแก้ไ ขให้มี การ
เจรจาประนอมหนี้ ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๘
๘) ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กทม.ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมจัดงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของขวัญ
แด่แม่ ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๓ ส.ค. ๕๘ ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
บริเวณทําเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ และเป็นการเปิดตลาด
ให้แ ก่ SMEs หรื อผู้ผลิตรายย่ อยให้พัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตและ
ส่งออกต่อไป
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๒. สถานการณ์สําคัญ ได้แก่
๑) ความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อคณะ กมธ. ยกร่าง
รัฐธรรมนูญพิจารณาร่างฯ แล้วเสร็จ จะเชิญคณะ กมธ. ปฏิรูปด้าน
ต่างๆ ให้เข้าร่วมการแปรญัตติ โดยคาดว่าจะส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
สมบูรณ์ให้กับ สปช. ได้ภายในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๘ และลงมติรับหรือ
ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ภายในเดือน ก.ย. ๕๘
๒) ความเคลื่ อ นไหวการคั ด ค้ า นโรงไฟฟ้ า ๔ แห่ ง ได้ แ ก่
โรงไฟฟ้าถ่านหิน เทพา จ.สงขลา, โรงไฟฟ้า จากขยะเชีย งรากใหญ่
จ.ปทุ ม ธานี , โรงไฟฟ้ า ชี ว มวล จ.พั ง งา และโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี
๓) การขอผ่อนผันการประกาศยกเลิกการทําประมงอวนรุน
ในพื้นที่สําคัญ ได้แก่ จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี เพชรบุรี
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ตราด และระยอง
๔) ความเคลื่อนไหวเรียกร้องขอให้ชะลอการตัดโค่นต้นยางพารา
ตามนโยบายทวงคืนผืนป่า จ.นครศรีธรรมราช
๕) การขอความช่ว ยเหลือ จากภาครัฐ ของกลุ่ม ผู้ร่ว มพัฒ นา
ชาติไทย (ผรท.) ภาคอีสาน
๖) การแถลงข่าวของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิ
มวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
๓. การรายงานของ
นายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท. ศสน.มท.
รายงาน ดังนี้
ศสน.มท.
๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ก.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สําคัญ ดังนี้
๑) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนในห้วงปัจจุบัน ขณะนี้
มีการผนึกกันระหว่างกลุ่ มภาคประชาชน นักวิ ชาการ องค์กรเอกชน
(NGO) และนักศึกษา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
๒) กลุ่ม นปช. เน้นเคลื่อนไหวในช่องทางออนไลน์เพื่อสื่อสาร
กับมวลชน ปัจจุบันยังไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวที่สําคัญ เนื่องจาก
เจ้ าหน้ าที่ ได้ เข้ าไปทํ าความเข้ าใจขอความร่ วมมื อกั บแกนนํ าต่ างๆ
อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ ได้หันไปเน้นเคลื่อนไหวในช่องทางออนไลน์ในการ
แลกเปลี่ยนความเห็นและโจมตีการทํางานของรัฐบาล
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๓) กลุ่มเห็นต่างรัฐบาล กลุ่มต่อต้านรัฐบาล และ คสช. มีความ
พยายามทําสงครามข่าวสารด้วยการนําเงื่อนไขต่างๆ มาสร้างกระแส
เชิงจิตวิทยาเพื่อทําลายความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล เช่น การเคลื่อนไหว
คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา การสร้างข่าว
ความขัดแย้งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และข่าวลืออื่น ๆ
๔) กรณีรัฐบาลสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการประเมินการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ (TIP Report 2015) เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๘ โดยยังคง
สถานะไทยไว้ในระดับ Tier 3 แต่เลื่อนระดับมาเลเซีย และคิวบาเป็น
Tier 2 Watch list ประเมิ น ในเบื้อ งต้ น ยัง ไม่มีผ ลกระทบมาก
ต้องติดตามมาตรการต่อไปจากสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ไทยต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย มิใช่เฉพาะแรงงาน
ประมงหรือแรงงานถูกบังคับ
๕) รัฐบาลควรติดตามให้ความสําคัญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาพลังงาน กรณีที่มีกลุ่มเห็นต่างออกมาเคลื่อนไหว การสร้าง
ท่ าเรื อขนส่ งถ่ านหิ น การคั ดค้ านการก่ อสร้ างโรงผลิ ตไฟฟ้ าชี วมวล
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ต่ า งๆ ควรให้ ค วามสํ า คั ญ ในการชี้ แ จงข้ อ มู ล และ
ประชาสัมพันธ์ผลดีผลเสียให้ประชาชนเข้าใจ รวมทั้งเปิดกว้างรับฟัง
ข้อมูลกลุ่มเห็นต่างรัฐบาล
๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๔ ส.ค. ๕๘ หน่วยงานที่นําเรื่อง
เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. จํานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ เพื่อเสนอความเห็น
(๑) เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินมาตรการสําคัญ เข้า ครม.
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เสนอโดย ปค. (๒) เรื่อง ร่างกฎกระทรวงให้บังคับ
ใช้ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เสนอโดย ยผ. (๓) เรื่อง
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเพิ่มข้อกําหนดทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
เสนอโดย ยผ.
นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสารจาก รอง ปมท. (ส)/
๔ . ศู น ย์ บ ั ญ ช า ก า ร
มหาดไทย (ศบช.มท) ประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจากจังหวัด ศบช.มท.
ที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความมั่นคงและ
การรั กษาความปลอดภั ย (๓) ด้านเศรษฐกิ จและลดความเหลื่อมล้ํ า
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(๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูป การเมือง โดยสรุป
จําแนกตามประเภทของสื่อ/ผู้รายงาน ได้ดังนี้
๑. ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และโทรทัศน์ มีข่าวสาร
สําคัญ ได้แก่ กิจกรรม Bike for Mom, การเคลื่อนย้ายพระบรมอนุสาวรีย์
๗ กษั ต ริ ย์ ไ ปยั ง อุ ท ยานราชภั ก ดิ์ , สถานการณ์ น้ํ า ท่ ว มที่ เ มี ย นมา,
สถานการณ์น้ํ า ท่ว มในไทย โดยมีป ระเด็น สํา คัญ คือ การบริห าร
จัด การน้ํา ของชุม ชนบ้า นลิ่ม ทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัม ย์ ที่ส ามารถ
แก้ไขปัญ หาภัยแล้ง และน้ําท่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นตัวอย่าง
ให้กับชุมชนอื่นๆ
๒. ข่า วสารจากประชาคมข่า ว มีร ายงานเกี่ย วกับ สถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้, การจัดระเบียบสังคม, การคัดค้านโครงการ
ของรัฐ และการคัดค้านผังเมืองรวมจังหวัด
๓. ข่ า วสารสํ า คั ญ จากจั ง หวั ด มี ป ระเด็ น คื อ การรายงานการ
เตรียมความพร้อมกิจกรรม Bike for Mom, สถานการณ์ยาเสพติด
และการทวงคืนผืนป่า
ทั้ ง นี้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถดู ข้ อ มู ล ได้ ท างเว็ บ ไซต์ ข อง ศบช.มท.
www.commandcenter.moi.go.th ได้ตลอดเวลา
รอง ปมท. (บ) แจ้งกําหนดการสําคัญ ดังนี้
๕. กิ จ กรรมจั ก รยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
๑. วันที่ ๕ ส.ค. ๕๘ ปล่อยขบวนรถน้ําดื่มพระราชทาน ณ บริเวณลาน
พระนางเจ้าฯ พระบรม พระราชวังดุสิต
ราชินีนาถ Bike for
๒. วั น ที่ ๖ ส.ค. ๕๘ ข้ า ราชการ มท. ส่ ว นกลางรั บ มอบเสื้ อ
Mom ปั่นเพื่อแม่ วันที่ พระราชทานจาก ผบ.ทบ.
๑๖ ส.ค. ๕๘
๓. วันที่ ๙ ส.ค. ๕๘ มท. จัดซ้อมกิจกรรมปั่นจักรยาน โดย รมว.มท.
เป็นประธาน ซึ่งเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
๔. วั น ที่ ๑๒ ส.ค. ๕๘ ผวจ. มอบเสื้ อ และเข็ ม พระราชทานให้
ประชาชนที่ลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัด
๕. วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘ จัดกิจกรรมจริง
ทั้ งนี้ ศู นย์อํานวยการฯ จะแจ้งรายละเอีย ดให้ ผู้เกี่ยวข้อ งทราบ
ต่อไป
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
การจั ดกิ จกรรมมี รายละเอี ยดค่ อนข้ างมาก จึ งขอให้ ผู้ เกี่ ยวข้ อง
เตรียมการซักซ้อมให้รอบคอบ

ศูนย์อํานวยการและ
ประสานงานการจัด
กิจกรรม Bike for
Mom
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๖. ข้อราชการของ ทด.

อธิบดี ทด. รายงานว่า งบประมาณประจําปี ๕๘ ของ ทด. จํานวน ทด.
๑,๒๕๗ ล้านบาท ได้ถูกเรียกคืนไปเนื่องจากก่อหนี้ผูกพันไม่ทันวันที่ ๓๑
ก.ค. ๕๘ และในปี ๖๐ ยังไม่ได้รับงบประมาณด้วย โดยเป็นโครงการที่
เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลแผนที่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ให้ชี้แจงในประเด็นที่ว่าโครงการที่ถูกเรียกงบคืนเป็นโครงการที่
จําเป็นเกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ

๗. ข้อราชการของ สถ.

อธิบดี สถ. รายงาน ดังนี้
สถ.
๑. วันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ อธิบดี สถ. ได้รับมอบหมายให้เปิดงาน ๔๙ ปี
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ จ.ชลบุรี โดยเป็นการจัดสัมมนา
อปท. ทั่ ว ประเทศ มี เ รื่ อ งสํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มท. ได้ แ ก่ การตั้ ง
งบประมาณ ปี ๕๙ โดยทํ า ความเข้ า ใจกั บ อปท. ว่ า การจั ด สรร
งบประมาณให้ อปท. มีจํานวนใกล้เคียงกับ ปี ๕๘ ถึงแม้มีการปรับลด
ภาษีลงแต่ก็มีการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่เพิ่มเติม
๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สถ. ปัจจุบันเงินอุดหนุนที่เป็น
งบลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ ๔๗ สําหรับรายจ่ายประจําเบิกจ่ายร้อยละ ๙๙.๑๑

๘. ข้อราชการของ ปค.

อธิบดี ปค. รายงาน ดังนี้
ปค.
๑. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปค. ได้ประสานกับกระทรวง
เกษตรฯ, กระทรวงการคลัง และกระทรวงยุติธ รรม ได้ข้อ สรุป ว่า
ในพื้นที่จะให้ อชก.อําเภอ และ อชก.จังหวัดดําเนินการ โดย อชก.อําเภอ
ให้ เ กษตรอํ า เภอเป็ น เลขาฯ และ อชก.จั ง หวั ด ให้ ยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด
เป็นเลขาฯ อย่างไรก็ตาม มีปัญหาว่าระดับเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบเรื่อง
ทั้งนี้ ปค. จะได้ทําหนังสือเน้นย้ําไปอีกครั้งหนึ่ง
๒. รมว.มท. มีกําหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมข้าราชการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) ในวั น ที่ ๖ ส.ค. ๕๘ โดยผู้ ร่ ว มเดิ น ทาง
ประกอบด้วย รมว.มท. และคณะที่ปรึกษา, รมช.มท., ปมท., อธิบดี
ทุกกรม โดยช่วงเช้าจะเป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านความ
มั่นคง ช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมเฉพาะข้าราชการของ มท.
๓. งานวันกํานันผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ส.ค. ๕๘
รอง ปมท. (ม) เพิ่มเติม เนื้อหาสาระในการประชุมที่ จชต. ขอให้
เพิ่มเติมงานของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณ ๕๙ โดยให้ สนผ.สป.
รวบรวม
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ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ในการประชุมที่ จชต. ขอให้เชิญผู้แทน กฟภ. และ กปภ. ในพื้นที่
เข้าร่วมประชุมด้วย
๙. ข้อราชการของ ยผ.

รองอธิบดี ยผ. (นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล) รายงาน ดังนี้
ยผ.
๑. การห้ามจําหน่ายสุราในเขตสถานศึกษา ยผ. ได้ออกกฎกระทรวง
การบังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง-ขามเรียง จ.มหาสารคาม
โดยมีข้อกําหนดห้ามซื้อขายหรือจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะ
๑,๐๐๐ เมตร จากแนวเขต ม.มหาสารคาม
๒. ประเด็นการจัดทําผังเมืองรวมที่มีข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่า ยผ.
ไม่เปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ นั้น เป็นการเข้าใจผิด เนื่องจาก ยผ. ได้มีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พ.ร.บ. การผังเมืองฯ ได้แก่ การจัด
ประชุ มประชาชน และการปิ ดประกาศ ๙๐ วั น นอกจากนี้ ได้ มี การ
ประชาสัมพันธ์โดยปิดประกาศตามสถานที่ราชการต่างๆ ในพื้นที่และ
ลงข่าวทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ยผ. มีแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยจะทําจดหมายแจ้งไปยังบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
๓. การดําเนินงานกิจกรรม Bike for Mom ยผ. มีภารกิจ ดังนี้
(๑) ติดตั้งพลับพลาพิธี ณ ลานพระราชวังดุสิต (๒) ติดตั้งเวทีที่สนาม
เสือ ป่า (๓) ประดับ ตกแต่ง สถานที่ป ระทับ ณ รอ.๑, รอ.๑๑ และ
ม.เกษตรศาสตร์ (๔) ประดั บ ธงระหว่ า งเส้ น ทางใน กทม. จํ า นวน
๑,๐๐๐ จุด (๕) ติดตั้งเต็นท์ในวันงานปล่อยขบวนรถน้ําพระราชทาน
ซึ่งดําเนินการเรียบร้อยแล้ว สําหรับข้อ (๑) - (๔) จะเข้าดําเนินการ
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ ส.ค. ๕๘
๔. กรณีบันไดเลื่อนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งชํารุด ยผ. ได้เข้าไป
ตรวจสอบแล้ว
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ขอให้ ยผ. ติดตามเรื่องที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผังเมืองในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

รองอธิ บดี พช. (นายมนตรี นาคสมบู รณ์ ) แจ้ งที่ ประชุ มทราบถึ ง พช.
๑๐. ข้ อ ราชการของ
พช.
กําหนดการแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วย
พระบารมี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ ส.ค. ๕๘ ณ ศูนย์ การแสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งมีกําหนดแถลงข่าวในวันที่
๕ ส.ค. ๕๘ ณ ลานอเนกประสงค์ มท. โดย รมว.มท. เป็นประธาน
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๑๑. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ๑. การไฟฟ้านครหลวง
กฟน. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
กั บรั ฐวิ สาหกิ จในสั งกั ด
“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ณ กฟน. สํานักงานใหญ่ถ.เพลินจิต เพื่อใช้
มท.
ในการควบคุม สั่งการ ประสานงานด้านระบบไฟฟ้ากับศูนย์อํานวยการ
และประสานงานของ มท. ศูนย์ปฏิบัติการสนามเสือป่า และศูนย์ผ่านฟ้า
เป็นต้น
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ. ร่วมกับ กฟน., กฟผ. และกระทรวงพลังงาน ร่วมกันจัดโครงการ
ค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ ๔ ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่มี
พระชนมายุครบ ๘๙ พรรษา ในปี ๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชนไทย และสร้างจิตสํานึกให้ใช้
ไฟฟ้ า อย่ า งรู้คุ ณ ค่ า ระหว่ า งวัน ที่ ๒๔ - ๒๖ ก.ค. ๕๘ ณ ศู น ย์ก าร
เรียนรู้ กฟภ. จ.นครราชสีมา
๓. การประปานครหลวง
กปน. จัดงานสัปดาห์วิชาการ (MWA Academic Fun Fest 2015)
ภายใต้แนวคิดความรู้คือพลังในการพัฒนา โดยมีการแสดงผลงานที่ผ่าน
เข้ารอบ และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม กปน. ปี ๕๘
(MWA Innovation Awards 2015) พร้อมจัดเสวนา เรื่อง “น้ําไม่เหลือ
กปน. จะทําอย่างไร” และมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดสร้าง
ชุดถังสาธิตงานเชื่อม-ตัดใต้น้ํา แก่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ระหว่างวันที่
๒๘ - ๒๙ ก.ค. ๕๘
๔. การประปาส่วนภูมิภาค
๑) กปภ. สาขาตาก ส่งมอบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่ง
น้ําชุมชนแก่เทศบาลตําบลบ้านตาก เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๘ โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ําชุมชนบ้านตะฝั่งสูง อ.บ้านตาก จ.ตาก
เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) โดยได้ทําการสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมมอบวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องออกกําลังกาย ศาลาพักผ่อน ให้ประชาชนในชุมชนใช้
ออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๒) กปภ. เชิญโรงเรียนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการยุวประปา
รวมใจประหยัด น้ํา เทิด พระเกีย รติพ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว
โดยมอบหมายให้ กปภ. สาขา เชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมเป็น

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
กฟน.

กฟภ.

กปน.

กปภ.
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ประเด็น

รายละเอียด

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

ภาคี เ ครื อ ข่ า ย รวมทั้ ง การจั ด ประกวดภาพเขี ย นหรื อ คํ า ขวั ญ และ
เรียงความเกี่ยวกับการประหยัดน้ํา
อต.
๕. องค์การตลาด
อต. สาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
จัด กิจ กรรมเพื่อ สัง คมในโครงการตลาดร่ว มใจอนุรัก ษ์สิ่ง แวดล้อ ม
เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๘
๑๒. เรื่องอื่น

๑. ผอ.สดร.สป. แจ้งกําหนดการจัดกิจกรรมของ สดร.สป. ดังนี้ สดร.สป.
(๑) นิทรรศการอาเซียน ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ส.ค. ๕๘ ณ บริเวณ
ห้องสมุด สดร. (๒) นิทรรศการวันแม่ ซึ่งผนวกกับการจัดกิจกรรม Bike
for Mom โดยรวบรวมกิจกรรมที่จังหวัดดําเนินการนํามาจัดแสดงนิทรรศการ
เริ่มเดือน ส.ค. ๕๘ (๓) แนะนําหลักสูตร E-learning ของ สดร.สป.
จํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษา และหลักสูตรการวางแผน
พัฒนาจังหวัด
๒. ผอ.ตท.สป. แจ้ ง กํ า หนดการจั ด ประชุ ม ร่ ว ม ผวจ. ไทย - ตท.สป.
กั ม พู ช า ระหว่ า งวั น ที่ ๒๖ - ๒๘ ส.ค. ๕๘ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประกอบด้ ว ย
ผู้บริหาร อธิบดีทุกกรม ผู้แทนจาก กฟภ. และ กปภ. ในพื้นที่จังหวัด
ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓

