สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
ประเด็น

รายละเอียด

๑. ข้อสัง่ การของ ปมท.
เรื่องที่ขอให้ดําเนินการ และติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้
และเรื่องที่แจ้งให้
๑. เรื่องหนี้สินภาคการประมง ศมบ. ได้สั่งการให้ ศดธ.มท. และ
ที่ประชุมทราบ
ศดธ.อําเภอ รับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหา
๒. ให้เร่งดําเนินการเรื่องอบรม ผวจ. ที่จะรับตําแหน่งใหม่
๓. การพิจารณาอนุมัติโครงการตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน งบประมาณ ๖,๕๐๐ ล้านบาท ขอให้เสนอหลักการการกลั่นกรอง
ล่วงหน้าเพื่อให้พิจารณาได้รวดเร็วขึ้น
๔. วันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๘ นรม. มีกําหนดลงพื้นที่ จ.ตาก เพื่อสํารวจ
ความพร้อมจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําระหว่างไทย-เมียนมา

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปค./สตร.สป.
สดร.สป.
สนผ.สป.

สนผ.สป./สบจ.สป.

๒. สรุปข้อมูลการ
รองอธิ บดี ปค. (นายประดิ ษฐ์ ยมานั นท์ ) รายงานสถานการณ์ ศสน.มท.
ด้านการข่าวและสถานการณ์สําคัญ ดังนี้
ดําเนินการของศูนย์
๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช.
ปฏิบัติการสนับสนุนการ
เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
ขับเคลือ่ นนโยบาย
๑) เนื่องในวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
รัฐบาล มท. (ศสน.มท.)
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชวนคนไทยสานต่อ
พระราชปณิ ธ านของพระองค์ ท่ า น เรื่ อ งการทอผ้ า และใช้ ผ้ า ไทย
รวมทั้ง การตั้งปณิธานทําดีเพื่อแม่ นอกจากนี้ ขอเชิญชวนคนไทยร่วม
กิจกรรม Bike for Mom
๒) แผนการปฏิรูปประเทศ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑
ดําเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย ระยะที่ ๒ สปช. จัดทํา
วาระการปฏิรูปที่ครอบคุลมมิติต่างๆ ๑๑ ด้าน ระยะที่ ๓ เมื่อมีรัฐบาล
ชุดใหม่ก็ยังคงดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง
๓) เรื่องที่รัฐบาลและ คสช. มีแนวทางที่จะดําเนินการ ได้แก่
(๑) การรั กษาสั ญญาที่ ไทยทํ าไว้ กั บนานาชาติ (๒) การบริ หารราชการ
แผ่ นดิ นที่ ต้ องแก้ ไขปั ญหาและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานของ
ข้ าราชการ (๓) รั ฐบาลและ คสช. ได้ กํ าหนดวาระสํ าคั ญแห่ งชาติ เพื่ อ
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ขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การค้ามนุษย์,
การแก้ไขปัญหาขยะ, การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ, ปัญหาที่ดินทํากิน,
การทําประมงผิดกฎหมาย, การแก้ไขมาตรฐานและองค์กรการบินพลเรือน,
การขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการน้ํา (๔) การปฏิรูปใน
๕ กลุ่มงานของรัฐบาล คือ กลุ่มงานด้านความมั่นคง, ด้านเศรษฐกิจ,
ด้านสังคม, ด้านการต่างประเทศ และด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (๕) สร้างการมีส่วนร่วมซึ่ง สปช. จะเป็นหลักเนื่องจากมีผู้แทน
จากหลายกลุ่ม (๖) การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๗) การจัดตั้ง คกก.
การขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ (๘) การทํางานที่เน้นการสื่อสารระหว่าง คสช.,
สนช. และ สปช. รวมทั้งการประสานงาน การส่งเอกสารเพื่อแก้ไขปัญหา
ต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมาย (๙) การรักษาสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของประชาชน (๑๐) การเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ
๔) การบริหารจัดการน้ํา ซึ่งบางพื้นที่ยังคงสถานการณ์ภัยแล้ง
แต่ บ างพื้ น ที่ เ ริ่ ม เกิ ด อุ ท กภั ย จึ ง ขอให้ มท. และกระทรวงเกษตรฯ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เน้นเรื่องการ
จ้างงาน และการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาวะอากาศ
๒. สถานการณ์สําคัญ ได้แก่
๑) สถานการณ์ด้านการเมือง ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจ คือ ระยะเวลา
การบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน, การรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่, การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ และการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อ
ออนไลน์และสื่อต่างประเทศ
๒) ความเคลื่อนไหวการคัดค้านการดําเนินการของรัฐ ได้แก่
การคัดค้านผังเมืองรวมจังหวัดที่ จ.นครศรีธรรมราช และนครนายก,
การคัดค้านโครงการด้านการกําจัดขยะที่ จ.กาญจนบุรี และอุดรธานี
และความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ทําการประมงที่ จ.สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี
และฉะเชิงเทรา
๓) ท่ า ที สื่ อ ต่ า งประเทศต่ อ ไทย เสนอข่ า วให้ ค วามเห็ น ถึ ง
เศรษฐกิจของประเทศไทยว่าเติบโตน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
๓. การรายงานของ
ศสน.มท.

นายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท. ศสน.มท.
รายงาน ดังนี้
๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)
ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ส.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สําคัญ ดังนี้
๑) ปรากฏข่าวสารว่ากลุ่มองค์กรแนวร่วมการแก้ไขปัญหาที่ดิน
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จ.สุราษฎร์ธานี (๘ องค์กร) พร้อมสมาชิก ๕๐๐ คน จะเข้ายึดที่ดิน
สวนปาล์มสัมปทานของรัฐแปลงบริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จํากัด เนื่องจาก
ที่ดินดังกล่าวหมดสัญญาสัมปทานแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินได้ และยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแสวงหาประโยชน์ในที่ดิน
แปลงดังกล่าว
๒) การเริ่มนิยมใช้เครื่องอากาศยานแบบบังคับ หรือ Drone
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารหรือบันทึกภาพในกิจกรรม Bike for
Mom ฝ่ายความมั่นคงตรวจพบว่ามีจํานวนมากผิดปกติ จึงกําชับให้
เข้มงวดตรวจขันในการใช้เครื่องดังกล่าว
๓) ปรากฏข่าวสารที่ บ. ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)
จะจัดเก็บค่าตรวจสอบประวัติผู้โดยสารในสนามบินที่ ทอท. ดูแล ๖ แห่ง
(สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, หาดใหญ่, ภูเก็ต และแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย) โดยเพิ่มเข้าไปในค่าโดยสาร รายละ ๓๕ บาท ซึ่งอาจกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบินของไทย
๔) ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาล
ปกครองกลางที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฝ่าหลุนกงแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๕๘ เป็นผลให้ทางสถานทูตจีนได้ติดต่อเพื่อขอเข้าพบ
รอง นรม. ด้านความมั่นคง (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
๕) การวิจารณ์เศรษฐกิจประเทศไทยของสํานักข่าว Bloomberg
ที่เขียนโดย Suttinee Yuvejwattana และ Chris Blake ซึ่งที่ผ่านมา
สํานักข่ าวนี้ไม่เคยออกมาวิจารณ์การดําเนินการด้านเศรษฐกิจของ
รัฐบาลไทยมาก่อน จึงให้ติดตามข้อมูลภูมิหลังของผู้เขียนเพื่อนํามา
วิเคราะห์และกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๘ หน่วยงานที่นําเรื่อง
เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. จํานวน ๑ เรื่อง ได้แก่ เพื่อเสนอความเห็น
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เข้า ครม.
โดยผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ ดําเนินงานได้ ร้อยละ
๑๒.๕๓ ล่าช้ากว่าแผนฯ ร้อยละ ๖๗ เสนอโดย ยผ.
๔. ศู น ย์ บั ญ ชาการ
มหาดไทย (ศบช.มท)

นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสารจาก รอง ปมท. (ส)/
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 มีข่าวสารสําคัญ ได้แก่
สถานการณ์น้ําท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และภัยแล้งใน
พื้นที่ภาคกลาง และข่าวสารด้านการเมืองและการปฏิรูปในด้านต่างๆ
๒. ข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์มีประเด็นสําคัญ ได้แก่ ข่าวการจัดกิจกรรม
Bike for Mom, ข่าวการคัดค้านการจัดทําผังเมืองรวมที่ จ.นครนายก
ที่ขยายวงกว้างเข้ามาใน กทม. และข่าวประชาชนซื้ออสังหาริมทรัพย์
ที่ จ.ภูเก็ต แต่ไม่ได้รับการจดทะเบียนโอน
๓. ข่าวสารสําคัญจากจังหวัด มีประเด็น คือ การเรียกร้องที่ดิน
ทํากิน , การคัดโครงการของรัฐ เช่น โรงไฟฟ้าที่ จ.กระบี่ และการเตรียม
ความพร้อมของจังหวัดในการจัดกิจกรรม Bike for Mom
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 และสัปดาห์หน้า
เป็นต้นไปจะสามารถรับข่าวสารผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ไลน์
สําหรับแผนงานระยะต่อไปของ ศบช.มท. จะเน้นในเรื่องจิตวิทยา
มวลชน โดยการเผยแพร่ผลงานของ มท. ให้มากขึ้นผ่านหน่วยงานต่างๆ
และช่องการสื่อสารที่เหมาะสม
๕. กิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ Bike for Mom
ปั่นเพื่อแม่ วันที่ ๑๖
ส.ค. ๕๘

รอง ปมท. (บ) แจ้ งความคืบหน้าการจั ดกิ จกรรมฯ โดยได้ มี การ
เตรียมความพร้อมทั้งในต่างจังหวัด และส่วนกลาง ซึ่งในส่วนกลางได้มี
การซักซ้อมการปั่นจักรยานเรียบร้อยแล้ว โดยมีกําหนดประชุมซักซ้อม
กับทุกจังหวัดผ่าน VCS อีกครั้งในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ และวันที่ ๑๕ ส.ค.
๕๘ ศูนย์อํานวยการฯ ชุดใหญ่จะซักซ้อมเรื่องการรักษาความปลอดภัย
ผช.ปมท. (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) แจ้งการนัดหมาย วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘
ขบวนผู้ บริ หารพร้ อมกั นที่ ปภ. ก่ อนเวลา ๑๒.๐๐ น. รายละเอี ยด
จะแจ้งไปยังเลขานุการของผู้บริหารทุกท่านทราบ

๖. ข้อราชการของ ปค.

อธิบดี ปค. รายงาน ดังนี้
ปค.
๑. ผลการตรวจราชการของ รมว.มท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(จชต.) ช่วงเช้า การประชุมร่วม ๓ ฝ่าย (ตํารวจ พลเรือน และทหาร)
ณ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ จชต. ช่วงบ่าย การประชุมระหว่าง รมว.มท.
และคณะ กับ ผวจ. รอง ผวจ. ปลัดจังหวัด และนายอําเภอใน จชต.
สรุปสาระสําคัญที่ รมว.มท. ให้ปรับปรุงการทํางานมี ๓ ประเด็น ได้แก่

ศูนย์อํานวยการและ
ประสานงานการจัด
กิจกรรม Bike for
Mom
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(๑) การตั้งฐานปฏิบัติการที่เรียกว่า ชุดปฏิบัติการคุ้มครองตําบล ต้องอยู่
ในสภาพที่สามารถคุ้มครองประชาชนได้จริงมิใช่ไปตั้งแล้วให้ถูกโจมตีได้
ดังนั้น นายอําเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอําเภอต้องทําการ
ประเมินผล และมีตัวชี้วัดศักยภาพของกองกําลังฝ่ายตนเองว่าสามารถ
คุ้มครองได้หรือไม่ (๒) เรื่องการเมืองนําหน้าการทหารในที่นี้หมายถึง
การลงไปแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนให้ได้ เพื่อให้ประชาชน
ให้ความร่วมมือกับทางการ ดังนั้นจึงให้ ผวจ. และนายอําเภอ ทบทวน
ตามยุทธศาสตร์ ๗ ประการที่ กอ.รมน. ได้รวมเป็นโครงการ/กิจกรรม
จํานวน ๘ เล่ม ซึ่ง ผวจ.นราธิวาสให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการทั้ง ๘ เล่ม นั้น
บางส่วนทางจังหวัดหรืออําเภอยังไม่ได้ประเมินผล ดังนั้นจึงขอให้ ผวจ.
และนายอําเภอได้นํากลับมาทบทวน โดย รมว.มท. ได้สั่งการให้ ผวจ.
นราธิวาสจัดทํารายละเอียด และกําหนดตัวชี้วัด
๒. การประชุมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.
๕๘ ซึ่งมีรอง นรม. ฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน สรุปได้ว่า มีการมอบหมาย
ให้กระทรวงพาณิชย์กําหนดแบบรับจดทะเบียน โดยผู้ที่จะทําธุรกิจเพื่อ
สังคมจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และต้องมีเป้าหมายในการช่วยเหลือ
สังคมโดยให้นําผลกําไรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มาดําเนินการ ซึ่งธุรกิจ
ดังกล่าวจะได้รับการลดหย่อนภาษี
รอง ปมท. (ส) ให้ความเห็นเพิ่มเติม การทําธุรกิจเพื่อสังคมสามารถนําสิ่ง
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ พช. ดําเนินการมาประยุกต์ซึ่งธุรกิจดังกล่าว
ควรมีองค์ประกอบ ได้แก่ กําหนดประเด็นทางสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจฐานราก, ทําธุรกิจไม่ใช่เพียงการกุศล, มีการขยายตลาด, มีการ
รักษาสิ่งแวดล้อม, มีส่วนร่วมของประชาชน และมีการคืนกําไรให้สังคม
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
รมว.มท. เน้นหนักการทํางานของ ศปก.อําเภอ คือ ต้องรู้ทุกเรื่อง,
บริหารงานการข่าวให้ดี และนายอําเภอต้องรู้เรื่องในรอบพื้นที่ตั้งแต่
ระดับอําเภอลงมาที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา
๗. ข้อราชการของ พช.

รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบูรณ์) รายงานการจัดงาน พช.
ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖
ส.ค. ๕๘ จากการประเมิน วันที่ ๘ - ๑๐ ส.ค. ๕๘ ได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีมีผู้เข้าร่วมงานจํานวนมาก เนื่องจากผู้บริหารประเทศมีการนําเสนอ
เชื่อมโยงกับที่มาของ OTOP ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
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๘. ข้อราชการของ ทด.

เลขานุการกรม ทด. ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่ถูกเรียกงบประมาณ ทด.
ปี ๕๘ คืนเนื่องจากก่อหนี้ผูกพันไม่ทันวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ มีดังนี้
๑. โครงการนําเข้าข้อมูลภาครัฐเอกสารสิทธิ์ที่ดิน รูปแปลงที่ดิน
พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ จํานวน ๑ ระบบ มูลค่าโครงการ ๑,๐๖๖.๘๖ ล้านบาท
ซึ่งในระยะที่ ๑ ได้ดําเนินการในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด ๒๒๖ สํานักงาน
การดํ าเนิ นการระยะที่ ๒ ปี ๕๘ ซึ่งงบประมาณตกไปจะดําเนินการ
เพิ่มเติม ๓๒ จังหวัด ๑๕๔ สํานักงาน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อ
สนับสนุนนโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๒. โครงการจ้างจัดเก็บและนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ทด. ระยะที่ ๒ มูลค่า
โครงการ ๑๘๘ ล้านบาท ซึ่งเมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จจะนําไป
สนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี และการใช้ประโยชน์
ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๙. ข้อราชการของ ปภ.

รองอธิบดี ปภ. (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) รายงานการดําเนินการ ปภ.
ช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง มีจังหวัดที่ดํา เนิน การแล้ว
๕ จังหวัด สําหรับจังหวัดอื่นๆ อยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดประชุมพิจารณา
โครงการต่างๆ ทั้งนี้
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
การดําเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ให้สํารวจจาก
ทั่ ว ประเทศไม่ เ ฉพาะ ๒๒ จั ง หวั ด ในภาคกลาง ถ้ า มี พื้ น ที่ อื่ น ที่ เ ข้ า
หลักเกณฑ์ก็ให้ดําเนินการด้วย

๑๐. ข้อราชการของ ยผ.

รองอธิบดี ยผ. (นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล) รายงาน ดังนี้
ยผ.
๑. สถานะของการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด จังหวัดที่ประกาศบังคับ
ใช้แล้ว ๒๖ จังหวัด ล่าสุด คือ จ.อุทัยธานี รอประกาศเป็นกฎกระทรวง
บังคับใช้ ๑๒ จังหวัด และ ๓๕ จังหวัดอยู่ระหว่างติดประกาศ ๙๐ วัน
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ร้องคัดค้าน
๒. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ในส่วนผังเมืองรวมที่มีการประกาศ
เป็นกฎกระทรวงบังคับใช้แล้ว โดยขอยกเลิกบัญชีโรงงานแนบท้าย
และจังหวัดที่มีการขอทบทวนเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น
เฉพาะเป็นการเร่งด่วน สําหรับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการ
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จัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่จัดทําเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยผ. ได้จัดทําร่าง
คําสั่ง คสช. เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ โดยอาศัย
มาตรา ๔๔
๓. กรณีปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่ามีประชาชนและผู้ประกอบการ
คัดค้านการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด มีการดําเนินการ คือ จังหวัดที่มี
การบังคับใช้ผังเมืองรวมแล้ว ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช และนครนายก
หลังจากประกาศใช้ได้ระยะเวลาหนึ่งได้มีผู้คัดค้านจึงมีการทบทวน
เพื่อแก้ไขปรับปรุง ขณะอยู่ระหว่างการติดประกาศ ๙๐ วัน สําหรับ
จ.ระยอง และอุดรธานี อยู่ระหว่างการติดประกาศ ๙๐ วัน ในการ
รับคําร้องคัดค้าน
กฟน.
๑๑. ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง ๑. การไฟฟ้านครหลวง
กับรัฐวิสาหกิจ
๑) กฟน. ร่วม กปน. จัดกิจกรรมโครงการพบประชาชน เมื่อวันที่ ๘
ในสังกัด มท.
ส.ค. ๕๘ ณ หมู่บ้านซิเมนต์ไทย จ.นนทบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ มอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ประชาชน การให้แนะนําการใช้ไฟฟ้า ประปาอย่างปลอดภัย กิจกรรม
สันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ชุมชน
๒) กฟน. ร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช.) ซ้อมแผนเผชิญเหตุ
และทดสอบระบบไฟฟ้า เส้นทางกิจกรรม Bike for Mom เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.
๕๘ โดยมี ผู้ บริหารของ กฟน. ร่ วมตรวจความพร้อมและให้ข้ อมู ลเรื่ อง
ระบบไฟฟ้า การสํารองไฟฟ้าบริเวณพลับพลาที่ประทับ และไฟฟ้าส่อง
สว่างตลอดทาง ทั้งนี้ กฟน. ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมฯ
ณ กฟน. สํานักงานใหญ่ และได้มีการซ้อมใหญ่ เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๕๘ และ
กําหนดซ้อมเหมือนจริง วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๘
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.
๑) กฟภ. เปิด จ่ า ยไฟผ่ า นสายเคเบิล ใต้น้ํา ไปยัง เกาะกูด และ
เกาะหมาก จ.ตราด เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๘ ได้มีพิธีเปิดการจ่ายไฟผ่าน
สายเคเบิลใต้น้ําระบบ 22 kV ไปยังเกาะกูดและเกาะหมาก ณ บริเวณ
จุด ลงสายเคเบิล ใต้น้ํา โรงเรียนบ้านตาหนึก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและ
ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
๒) กฟภ. เปิดโครงการ “PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า” และ “PEA รักษ์น้ํา
สร้างฝาย” ในพื้นที่ จ.ตราด เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๘ สนองพระราชดําริ
โครงการอนุ รั ก ษ์ พัน ธุ ก รรมพืช ของสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ
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สยามบรมราชกุมารี และนโยบายของผู้ว่าการ กฟภ. ในเรื่อง Community
Partnership การมีส่วนร่วมในชุมชน โดยผ่านกิจกรรมด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนในการร่วมกันรักษา
สภาพแวดล้อม
๓. การประปานครหลวง
กปน.
กปน. ร่ ว มกับ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม และคณะ
อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ํา วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานวิชาการด้านแหล่งน้ํา เพื่อบูรณาการ
และปฏิรูปองค์กรน้ําสําหรับพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมแหล่งน้ําแห่งชาติครั้งที่ ๖ และการประชุมวิชาการนานาชาติ
แหล่งน้ํา ครั้งที่ ๓ ณ จ.อุดรธานี พร้อมร่วมเสวนา กับ นายปราโมทย์
ไม้ก ลัด ประธานคณะกรรมาธิก ารปฏิรูป ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม สปช. วันที่ ๕ ส.ค. ๕๘
กปภ.
๔. การประปาส่วนภูมิภาค
๑) กปภ. เขต ๓ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมประจําปี ๒๕๕๘ ในการประชุมวิชาการส่งเสริม
สุข ภาพและอนามัย สิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ ครั้ง ที่ ๘ ภายใต้แ นวคิด
"สุขภาพผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ๒๕๕๘" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กทม. เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๕๘
๒) กปภ. ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ดําเนินโครงการลดกระดาษ
เพื่อบริการประชาชน (Smart Service) โดยไม่ต้องใช้สําเนาเอกสาร
ราชการ ตามนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการงานบริการภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อให้เกิดความสะดวก โปร่งใส และป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่ง กปภ. ได้เริ่มการให้บริการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑
ก.ค. ๕๘ ณ กปภ. จํานวน ๒๓๔ สาขาทั่วประเทศ
๕. องค์การตลาด
อต.
อต. ดํา เนิน ตามนโยบายของรัฐ บาล และ มท. ในการลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม โดยจัดกิจกรรมคาราวานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ออนทัวร์ ๓๖๕ วัน ปี ๕๘ โดยครั้ง
ล่า สุด จัด ที ่ จ.สุพ รรณบุร ี และมีกํ า หนดจัด กิจ กรรมในพื ้น ที ่อื ่น ๆ
ได้แก่ จ.ขอนแก่น และ จ.กาฬสินธุ์
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๑๒. ข้อราชการของ
รอง ปมท. (ส)

รอง ปมท. (ส) มีข้อราชการ ดังนี้
รอง ปมท. (ส)
๑. นรม. มีกําหนดลงพื้นที่ตรวจราชการที่ อ.แม่สอด จ.ตาก พื้นที่
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๔ ส.ค. ๕๘ ซึ่ ง ในพื้ น ที่
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้แก่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเรื่องที่ดิน
ที่มีการร้องเรียน และเรื่องผังเมืองรวมจังหวัด
๒. เรื่องผังเมืองรวมจังหวัดที่ปรากฏข่าวการคัดค้านจากประชาชน
ในพื้นที่ต่างๆ นั้น ยผ. ควรใช้แนวคิดทางสังคมและจิตวิทยาในการสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และการอธิบายง่ายๆ ให้ส าธารณะ
เข้ า ใจ
๓. พช. สามารถปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
และ มท. เรื่องเศรษฐกิจฐานรากได้ทุ กเรื่อง แต่ประชาชนทั่วไปรู้จัก
ผลงาน OTOP เป็นสําคัญ จําต้องขยายการประชาสัมพันธ์งานอื่นๆ ของ
พช. ในวงกว้างต่อไป
๔. มท. ควรมอบหมายให้มีสํานัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด มท. เพื่ อ ให้ แ นวทางการ
พั ฒ นาของทุ ก รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และงานเชิ ง
วิชาการงานสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งหลายกระทรวงเชิญไปหารืออภิปราย
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
พิเศษเตรียมข้อมูลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.ตาก ที่เกี่ยวกับ
งานของ มท. เช่น เรื่องการผังเมือง, เรื่องท้องถิ่น, โครงสร้างพื้นฐาน
และความสั ม พั น ธ์ ช ายแดน เป็ น ต้ น โดยเสนอให้ รอง ปมท. (ส)
รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับ รมว.มท.

๑๓. เรื่องอืน่ ๆ

๑. ผอ.ตท.สป. แจ้งกําหนดการจัดประชุมร่วม ผวจ. ไทย - กัมพูชา ตท.สป.
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ส.ค. ๕๘ ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดําริ กทม.
๒. ผอ.ศปท.มท. แจ้งงานสํ าคั ญที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกั นการ ศปท.มท.
ทุจริตภาครัฐ ดังนี้ (๑) มท. ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. จัดงานต่อต้าน
การทุจริตในส่วนภูมิภาค (๒) การประเมินความโปร่งใส (๓) การประชุม
ต่อต้านการทุจริต (๔) พิธีลงนามความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม
ในการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ
ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓

