สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๑๘ 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. การลงพื้น ที ่เ ขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษ จ.ตาก ของ นรม.
ที่ประชุมทราบ
และ รมว.มท. วันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการที่ศูนย์การ
แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว, ตรวจเยี่ยมด่าน
ศุลกากรแม่สอด สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ ๑ และเยี่ยม
ชมนิทรรศการและผลการดําเนินงานของสหกรณ์นิคมแม่สอด จํากัด
ในรูปแบบ Social Business ให้ทุกกรม/รัฐวิสาหกิจ/สป.มท. เตรียม
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกเหนื อ จากเรื่ อ งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
สําหรับการเตรียมความพร้อม เช่น การข่าว งานด้านมวลชน ฯลฯ
ให้ดําเนินการตามเช่นที่เคยปฏิบัติ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมข้อมูลเพิ่มเติม
๒. การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง มท. ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ก.ย.
๕๘ ให้ สนผ.สป. เชิญ อธิบดี ปค. และรองอธิบดีทุกกรมเข้าร่วมการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ มท. และแผนงานของ มท. ในระยะต่อไป และให้
คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ของ มท. เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหาร
ระดับสูงด้วย
๓. กําหนดการเข้าเฝ้าฯ จํานวน ๒ งาน ได้แก่ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๘
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ ผวจ. นําคณะนักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
ทุนการศึกษา ณ วังศุโขทัย และวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๘ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ผวจ. ทุกจังหวัดเข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
๔. ศูนย์ดํารงธรรมควรมีการทบทวนภารกิจที่ผ่านมา และภารกิจ
ที่จะทําต่อไป เนื่องจากได้รับภารกิจเพิ่มเติม คือ ให้รับเรื่องหนี้สินของ
ชาวประมง และการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

สนผ.สป.

กก.สป./กค.สป.

ศดธ.มท.
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การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

๕. ขอให้ ปภ. กําชับให้ทุกจังหวัดใช้งบประมาณในการช่วยเหลือ ปภ.
ผู ้ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ จั ง หวั ด ละ ๑๐ ล้ า นบาท ให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
๖. ประเด็ น การตรวจราชการของ รมว.มท. ขอให้ ผต.มท. ผต.มท.
พิจารณาภารกิจสําคัญต่างๆ เพื่อกําหนดเป็นประเด็นการตรวจราชการ
ของ รมว.มท.
๒. รายงานเหตุการณ์
ระเบิดบริเวณ
แยกราชประสงค์

รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานกรณีการระเบิด ศสน.มท.
บริเวณแยกราชประสงค์ ดังนี้ เกิดเหตุระเบิดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๘
เวลา ๑๘.๕๕ น. ซึ่งเป็นการวางระเบิดภายในศาลพระพรหมเอราวัณ
โดยในช่วงเช้าวันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘ ศูนย์ปฏิบัติการ นรม. เชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยได้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดระเบิด
อาจมาจาก ๓ แนวทาง คือ ความขัดแย้งเรื่องชาวอุยกูร์, การก่อการร้าย
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฯ
ต้องการให้ส่วนราชการช่วยสื่อสารข้อมูลให้สาธารณะเห็นว่าการก่อร้าย
ครั้งนี้เป็นการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เป็นการกระทําต่อ ผู้บ ริสุท ธิ์
อย่า งโหดร้า ย และขณะนี้ยัง ไม่มีอ งค์ก รใดรับ ผิด ชอบ นอกจากนี้
ทุกส่วนราชการต้องมีมาตรการในการเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
และมาตรการในการเฝ้าระวังในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่น
ต่อต่างประเทศว่าประเทศไทยสามารถบริหารสถานการณ์ได้ และให้
ระมัดระวังการนําเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นประเด็นใส่ร้ายป้ายสีทางการเมือง
รอง ปมท. (ม) รายงานว่า จากการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน
มท. ร่วมประชุม ได้รายงานบทบาทของ มท. ในการสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือ คือ ปภ. สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือในการช่วยเหลือ และ
กทม. ส่งแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณ และชุดกู้ชีพกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ ที่ปรึกษา นรม. ได้กําชับให้ ศปก.มท. เตรียมพร้อม และให้
รายงานความเคลื่อนไหวทุก ๓ ชม. ทั้งนี้ ปมท. ได้มีหนังสือกําชับถึง
ทุก จัง หวัด ให้ป ระสานหน่ว ยงานในพื้น ที่ป้อ งกัน การเกิด เหตุร้า ย
การอยู่เวรยามสถานที่ราชการ และตรวจสอบกล้อง CCTV
อธิบดี ปค. ศูนย์ปฏิบัติการ นรม. ขอให้ กฟน. กฟภ. กปน. และ
กปภ. เตรียมความพร้อม และเตรียมเจ้าหน้าที่สําหรับแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ
นายภานุ แย้ มศรี รอง ผวจ.นนทบุ รี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท.
รายงานว่าสํานักข่าวกรองแห่งชาติได้ประเมินท่าทีของต่างประเทศ
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พบว่า มีความเคลื่อนไหว เช่น เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ ได้แจ้ง
เตื อ นพลเมื อ งสหรั ฐ ฯ ในไทยให้ ห ลี ก เลี่ ย งพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แจ้งมาตรการฉุกเฉินและ
เรียกร้องให้หาสาเหตุโดยเร็ว เป็นต้น
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. ประสานงานกับ กทม. ติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. ยผ. กฟน. กฟภ. กปน. กปภ.
และอาสาสมัครต่างๆ ให้มีแผนเตรียมความพร้อมรับเหตุ
๓. ให้ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์บัญชาการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
ปค. สถ. สป.มท. และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของจังหวัดในเรื่องที่ได้มีสั่งการไปแล้ว
๔. ขอให้ทําหนังสือ มท. ลงนามโดย รอง ปมท. (ม) กําชับกรม/
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ กทม. ดํา เนิ น มาตรการต่ า งๆ ในการรั ก ษาความ
ปลอดภัยพื้นที่ในความรับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง
๕. ขอให้มีความระมัดระวังเนื่องจากจะมีการประชุม ผวจ. ชายแดน
ไทย - กัมพูชา ในบริเวณที่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

ศสน.มท.
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

รอง ปมท. (ม)/
ศปก.มท.
ตท.สป./หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๓. สรุปข้อมูล
รองอธิ บดี ปค. (นายประดิ ษฐ์ ยมานั นท์ ) รายงานสถานการณ์ ศสน.มท.
ด้านการข่าวและสถานการณ์สําคัญ ดังนี้
การดําเนินการของ
๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช.
ศูนย์ปฏิบัติการ
สนับสนุนการขับเคลือ่ น เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
๑) กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
นโยบายรัฐบาล มท.
จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “ความรัก ความสามัคคี
(ศสน.มท.)
ความกตัญญู ลูกทําเพื่อแม่ และความมุ่งมั่น” โดยให้ส่งผลงานภายใน
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๘
๒) ความภาคภู มิ ใ จของประเทศไทยในโอกาสที่ อ งค์ ก าร
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เตรียมทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการสร้างสรรค์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓) แนวทางการจัด ทํา ยุท ธศาสตร์ช าติ ซึ่ง จะเป็น การสร้า ง
ความปรองดอง การปฏิรูป และขจัดข้อขัดแย้งได้
๔) การทําประชามติหากร่างรัฐธรรมนูญผ่าน สปช. ประมาณ
วันที่ ๗ ก.ย. ๕๘ หลังจากนั้น ประมาณต้นเดือน ม.ค. ๕๙ จะต้องมี
การทําประชามติ ซึ่งเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจเพื่อประเทศชาติ
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๕) แนวทางการปฏิ รู ป ๑๑ ด้ าน ตามที่ สปช. เสนอ ซึ่ งเรื่ อง
ดังกล่าวเป็นการดําเนินการระยะยาว จะต้องมีดําเนินการให้เหมาะสม
ทั้งการพิจารณากฎหมาย และการดําเนินการของรัฐบาล
๖) ข้อสรุปการหารือกับคณะนักธุรกิจจากสภาธุร กิจสหรัฐ อาเซียน ซึ่งนักธุรกิจสหรัฐฯ เห็นว่าไทยมีศักยภาพโดดเด่นในภูมิภาค
สําหรับการลงทุนของต่างประเทศได้ ถ้าประเทศมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
ได้แก่ มีเสถียรภาพ, รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนความร่วมมือทางการค้า
อย่างจริงจัง, ไม่มีการทุจริต และมีการปรับระเบียบอํานวยความสะดวก
เพื่อให้การทําธุรกรรมต่างๆ ง่ายขึ้น เป็นต้น รวมทั้ง ต้องมีวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ของชาติที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมีเครื่องมือสําคัญ
คือ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการฯ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๗) เตรียมการปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ผลการประชุม
คกก.นวัตกรรมแห่งชาติ คือ การจับคู่ระหว่างความต้องการและนวัตกรรม
ที่ผลิตภายในประเทศกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่การใช้งานจริง,
การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนเพื่อลงทุนธุรกิจทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม, การจัดทําบัญชีนวัตกรรมของไทย และการเสริมสร้าง
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
๘) ปัญหาเศรษฐกิจ มีความห่วงใยเรื่องกระแสวัตถุนิยม จึงขอ
เชิญชวนประชาชนพยายามอย่าก่อหนี้สินโดยไม่จําเป็น และให้นําปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพีย งมาใช้ รวมทั้ง ยกตัว อย่า งโครงการที่ก องทัพ บก
ได้ดําเนินการเพื่อช่วยบริหารจัดการหนี้สินครอบครัวกําลังพลในกองทัพ
ด้วยหลักพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิธีการ ดังนี้
(๑) การสร้า งความตระหนัก ต่อ ตนและครอบครั ว ถึง ภาระหนี้ สิน
(๒) การจัดทําบัญชีครัวเรือน (๓) การรีไฟแนนซ์ โดยหาแหล่งเงินทุนที่
ดอกเบี้ยถูกกว่า (๔) การขายสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไป รวมถึงการแปลง
สินทรัพย์ให้เป็นทุน (๕) การควบคุมตนเองไม่ให้มีการก่อหนี้ซ้ําอีก
๙) การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกําจัดขยะมูลฝอย
ซึ่ ง เป็ น วาระแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ได้ ค วามร่ ว มมื อ จากห้ า งสรรพสิ น ค้ า
และร้า นสะดวกซื้อ ๑๕ หน่ว ยงาน ไม่ใ ช้ถุง พลาสติก ทุก วัน ที่ ๑๕
ของเดือน ลดใช้ถุงพลาสติกได้ ๗๐ ล้านใบต่อวัน

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
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๒. สถานการณ์สําคัญ ได้แก่
๑) สถานการณ์ด้านการเมือง ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจ คือ สนช. ลงมติ
ไม่ถอดถอนอดีต ส.ส., การร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นจํานวน ส.ว. และ
มาตรา ๒๖๐ กําหนดให้มี คกก.ยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดอง
แห่งชาติ, กลุ่มผู้มีความเห็นต่างจากรัฐบาลได้นําเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ํา และการถอดยศอดีตผู้นํา เป็นต้น
๒) ความเคลื่อนไหวการคัดค้านการดําเนินการของรัฐ ได้แก่
ความเคลื่อนไหวคัดค้านผังเมืองรวมจังหวัด การบังคับใช้กฎหมาย
การทําประมงผิดกฎหมาย
๔. การรายงานของ
ศสน.มท.

นายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท. ศสน.มท.
รายงาน ดังนี้
๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ส.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สําคัญ ดังนี้
๑) การเตรียมรับสถานการณ์จากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมง
อวนรุนฯ ที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๒๔/๒๕๕๘
โดยให้งดจดทะเบียนเรือประมงอวนรุน รวมถึงให้ยึดทําลายเรือประมง
ที่ไ ม่ จ ดทะเบีย น และมีอุ ป กรณ์ ผิด กฎหมาย พบความเคลื่ อ นไหว
ในพื้นที่ จ.ตราด และสงขลา
๒) กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (ทส.)
รายงานว่า อยู่ระหว่างเร่งพิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคใน ๓ ประเด็น ดังนี้
(๑) การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าไม้ที่เดิมกําหนดให้
ต้องรื้อถอนเท่านั้น (๒) กรณีส่วนราชการใช้พื้นที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต
(๓) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการสําคัญจําเป็น
ของรัฐบาล
๓) นรม. สั่งการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช.) กําหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันไม่ให้เด็ก/เยาวชนใช้ Internet
และสื่อ ออนไลน์ไ ปในทางไม่เ ป็น ประโยชน์ โดยร่ว มกับ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร (ทก.) และกระทรวงยุติธ รรม (ยธ.)
ติดตั้งระบบ Single Gateway เพื่อตรวจสอบการไหลเข้าของข้อมูล
ที่ไม่เหมาะสม
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๔) การหารือ ระหว่า งรัฐ บาลจีน และผู้แ ทนรัฐ บาลสหรัฐ ฯ
เพื่อ ต่อต้านการก่อการร้ายของชนกลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจมีการหารือแก้ไข
ปัญหาชาวอุยกูร์ ช่วงระหว่างเดือน ก.ย. ๕๘
๕) การประชุมสํานักงานเลขาธิการ คสช. ซึ่งประชุมทุกวันจันทร์
โดยเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๘ ขอให้ มท. รายงานข้อมูล ผลการดําเนินการ
ของศูนย์ One Stop Service ในศูนย์ดํารงธรรม ประเด็น SMEs
ให้สํานักงานเลขาธิการ คสช. ทราบทุกสัปดาห์
๖) ผู้ แ ทนกระทรวงแรงงาน (รง.) แจ้ง เรื่อ งการจดทะเบี ย น
แรงงานสัญชาติเวียดนาม ซึ่งสืบเนื่องจากมติ ครม. ๗ ก.พ. ๕๘ โดยให้
ดําเนินการจดทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ก.ย. ๕๘ กลุ่มเป้าหมาย
คือ แรงงานชาวเวียดนามที่วีซ่าหมดอายุและเข้าเมืองก่อน ๑๐ ก.พ. ๕๘
โดยจัดตั้งศูนย์ฯ รับจดทะเบียนใน กทม. รวมทั้ง จ. นครพนม หนองคาย
เชียงใหม่ และสงขลา
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. เรื่องศูนย์ดํารงธรรม ควรเร่งนัดหมายประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหารือ ศดธ.มท.
การทบทวนภารกิจ และการดําเนินการในระยะต่อไป
๒. ให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องการปลูกยางพารา ซึ่งคาดว่า ศสน.มท.
อาจจะมีปัญหา
๓. การช่วยเหลือผู้ทําประมงในกรณีดังกล่าวหมายถึงผู้ทําประมง
ทางทะเลเท่านั้น
๕. ศู น ย์ บั ญ ชาการ
มหาดไทย (ศบช.มท)

นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสารจาก ศบช.มท.
ประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจากจังหวัด
ที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความมั่นคงและ
การรั กษาความปลอดภั ย (๓) ด้านเศรษฐกิ จและลดความเหลื่อมล้ํ า
(๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูป การเมือง โดยสรุป
จําแนกตามประเภทของสื่อ/ผู้รายงาน ได้ดังนี้
๑. ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ มีข่าวสารสําคัญ ดังนี้ (๑) ด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ได้แก่ ข่าวสารเรื่องขยะมูลฝอย การต่อต้านโครงการ
ของรัฐ (๒) ด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ ได้แก่ กิจกรรม
Bike for Mom (๓) ด้านการปฏิรูปการเมือง ได้แก่ การปรับ ครม.
และการปฏิรูปการเมือง
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๒. ข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์มีประเด็นสําคัญ ได้แก่ ข่าวการเกิดเหตุ
ระเบิ ด บริเ วณแยกราชประสงค์, ความเคลื่อ นไหวมวลชน ได้แ ก่
กลุ่มทําประมง, โรงงานยาสูบ และเหตุการณ์ที่ จ.นราธิวาส
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
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
ให้ ตภ.มท. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และความคุ้มค่าของ ตภ.มท.
งบประมาณในการพัฒนา ศบช.มท.
๖. กิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ
Bike for Mom
ปั่นเพื่อแม่
เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘

๗. ข้อราชการของ สถ.

รอง ปมท. (บ) รายงานสรุป ผลการจัด กิจ กรรมว่า ทุก จัง หวัด
จัดกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย แต่มีอุปสรรคในบางจังหวัดเนื่องจาก
ฝนตก สําหรับบันทึกสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด สามารถทําลาย
สถิติโลกได้สําเร็จ มีผู้บาดเจ็บ ๑๙๑ ราย โดยส่วนใหญ่เป็นลมและ
จักรยานล้ม และมีผู้เสียชีวิต ๕ ราย โดยเป็นการผู้เสียชีวิตระหว่าง
การซ้อม ๓ ราย สําหรับศูนย์อํานวยการฯ ของ มท. ยังดําเนินการต่อ
เพื่อสรุปการจัดกิจกรรม
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
รมว.มท. ขอบคุณและชื่นชมหน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัด
ที่ร่วมดําเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย สําหรับการจัดทําสรุปรายงาน
การจั ดกิ จกรรมฯ ให้ สดร.สป. ดํ าเนิ นการ และให้ ตรวจสอบความ
ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนําเรียน รมว.มท.

ศูนย์อํานวยการและ
ประสานงานการ
จัดกิจกรรม Bike
for Mom

สดร.สป.

สถ.
อธิบดี สถ. รายงาน ดังนี้
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สถ. ปัจจุบันเงินอุดหนุนที่เป็น
งบลงทุ น มี ก ารลงนามทํ า สั ญ ญาแล้ ว ร้ อ ยละ ๔๙ มี ก ารผู ก พั น
งบประมาณ ร้อ ยละ ๘๘.๐๑ สําหรับกรณีที่รัฐบาลจะออก พ.ร.บ.
โอนงบประมาณรายจ่าย ปี ๕๘ ซึ่งจะทําให้มีงบประมาณถูกเรียกคืน
ประมาณ ๒,๖๐๐ ล้านบาท แต่คาดว่ามีโครงการที่สามารถลงนาม
หลังจาก ๓๑ ก.ค. ๕๘ โดยจะขออุทธรณ์ ประมาณ ๒,๑๐๐ ล้านบาท
๒. งบประมาณ ปี ๕๙ ได้รับจัดสรรงบลงทุน ประมาณ ๓๔,๐๐๐
ล้านบาท และจากการประชุม คกก.การกระจายอํานาจ เมื่อวันที่ ๑๗
ส.ค. ๕๘ โดยสรุป คกก.ฯ ได้รับข้อเสนอของเครือข่าย อปท. (สมาคม
อบจ.แห่งประเทศไทย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
และสมาคม อบต.) ขอให้ปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตัดลดเงินไปอยู่
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ในเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ ทั้งนี้ คกก.ฯ ได้ขอความเห็น มท.
เพื่อเสนอ ครม. ต่อไป
๓. การร่างรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ สปช. ยังไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมดจาก คกก.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการลงมติได้
ประมาณวันที่ ๖ - ๗ ก.ย. ๕๘
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
เรื่อ งการแก้ไ ขปั ญ หาขยะมูล ฝอย จ.พระนครศรีอ ยุธ ยา ขอให้ สถ.
มีการจัดประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง และให้เชิญอธิบดี ปค.
เข้าร่วมประชุมด้วย
๘. ข้อราชการของ ปภ.

ปภ.
รองอธิบดี ปภ. (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) รายงาน ดังนี้
๑. การดํ า เนิ น การช่ ว ยเหลือ ผู้ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากภัย พิ บ ั ติ
โดยใช้วงเงินเชิงป้องกันและยับยั้งตามมติ ครม. ซึ่งผลการดําเนินงาน
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๗ ส.ค. ๕๘ มีจังหวัดที่ดําเนินการแล้ว ๑๐ จังหวัด
งบประมาณ ประมาณ ๔๐ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมา
แรงงานดํ า เนิน การ เช่น ขุด ลอกคลอง กํ า จัด ผัก ตบชวา อบรม
อาชีพ ระยะสั ้น ล้า งบ่อ บาดาล เป็น ต้น ซึ ่ง ปภ. ได้ร ับ นโยบาย
ผู ้บ ริห าร มท. ว่า ควรให้ท ุก จัง หวัด ได้พ ิจ ารณาใช้ง บประมาณ
ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์
๒. การช่วยเหลือเมียนมาจากอุทกภัยรุนแรง เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.
๕๘ ปภ. ได้จัดขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือเดินทางจากวิทยาลัย
ปภ. จ.ปทุ ม ธานี ผ่ า นทางชายแดนแม่ ส อด จ.ตาก ประกอบด้ ว ย
สิ่ง ของจากมูล นิธิอ าสาเพื่อ นพึ่ง (ภา) ยามยาก และสิ่ง ของที่ ปภ.
ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ
๓. รมช.มท. และ รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ทก.) ร่วมเป็นประธานการประชุม การเตรีย มความพร้อ มระบบ
เตือ นภัย สึน ามิใ นพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ผลการประชุม
โดยสรุ ป คื อ มท. จะร่ วมมื อกั บ ทก. จั ดระเบี ยบการเตื อ นภั ย ที่ มี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และเน้นการฝึกซ้อม และให้ ผวจ. ทั้ง ๖ จังหวัด
แจ้งรายการที่ต้องการรับการสนับสนุนในการซ่อมแซมและปรับปรุง
เพื่อประสานกับ ปภ. และ ทก. ให้การสนับสนุน รวมทั้ง กองทัพเรื อ
สนับสนุนทุ่นตรวจจับคลื่นในทะเล
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๙. ข้อราชการของ พช.

รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบูรณ์) รายงานการจัดงานศิลปาชีพ พช.
ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ ส.ค. ๕๘
สรุปดังนี้
๑. จํานวนผู้เข้าชมงานใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ประมาณ ๖ แสนคน
๒. รายได้ ประมาณ ๗๐๐ ล้ า นบาท น้ อ ยลงจากที่ ปี ผ่ า นมา
ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท
๓. สินค้าที่ยอดจําหน่ายลดลง คือ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
และสินค้าที่มียอดจําหน่ายสูงขึ้น คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๑๐. ข้อราชการของ ทด.

รองอธิบ ดี ทด. (นายถวั ล ย์ ทิม าสาร) รายงานการประชุ ม ทด.
คณะอนุก รรมการจัด ที่ดิน ใน คกก.นโยบายที่ดินแห่ง ชาติ (คทช.)
เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ มีเรื่องสําคัญ คือ (๑) เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติในการจัดสรรที่ดินให้นําแนวทางของโครงการหมู่บ้าน
ป้องกันตนเองชายแดนไทย - กัมพูชา เป็นต้นแบบ (๒) เรื่องที่ดิน ส.ป.ก.
(๓) เรื่องการดําเนินงานตามโครงการจัดที่ดินของรัฐเพื่อขจัดความยากจน
ซึ่ ง ทด. ดํา เนิ น การต่ อ เนื่ อ งมาตั้ง แต่ ปี ๔๗ ถึง ปัจ จุบัน หลั ง จาก
ที่มีการแต่งตั้ง คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ทําให้การดําเนิน
โครงการดั ง กล่ า วจะต้อ งอยู่ภ ายใต้ ก ารกํา กับ ของ คทช. ทั้ง นี้ ทด.
จะสรุปผลการประชุมให้ คทช. ทราบ เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

๑๑. ข้อราชการของ ยผ.

ยผ.
รองอธิบดี ยผ. (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล) รายงาน ดังนี้
๑. ความคืบหน้าการออกแบบโครงการและก่อสร้างศาลากลางน้ํา
เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ํา
เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบโดย จ.ประจวบคีรีขันธ์
และ ยผ. ดําเนินการออกแบบ ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.ย. ๕๙
๒. บ้านทรุดตัวบริเวณตลิ่งริมแม่น้ําน่าน เทศบาลเมืองบางมูลนาก
จ.พิจิตร ซึ่ง รมว.มท. ได้สั่งการให้ ยผ. ให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดย ยผ. ได้ตรวจสอบความเสียหาย
พบว่ามีบ้านที่ไหลลงไปในน้ํา จํานวน ๔ หลัง และค้างอยู่ริมตลิ่ง ๑ หลัง
และเสียหายบางส่วน ๑๙ หลัง สาเหตุเกิดจากฝนตกหนัก และที่ดิน
ชุ่มน้ํา ทําให้ไม่สามารถรับน้ําหนักตัวบ้านได้ ยผ. ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ ปี ๕๙ ก่อสร้างเขื่อนความยาวรวม ๒๐๐ ม. และสั่งการ
ให้ ยผ.จังหวัดตรวจสอบริมตลิ่งทั่วประเทศเพื่อเตรียมการป้องกัน
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กฟน.
๑๒. ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง ๑. การไฟฟ้านครหลวง
กับรัฐวิสาหกิจ
๑) กฟน. ลงนามบันทึกข้อตกลงการก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อย
ในสังกัด มท.
สายใต้ดิน กับ การรถไฟฟ้า ขนส่ง มวลชนแห่ง ประเทศไทย (รฟม.)
เมื่ อ วัน ที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ โดยผู้ว่า การ กฟน. และผู้ว่า การ รฟม.
ลงนามร่ว มกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิ ต สะพานใหม่ - คูคต ณ อาคารห้องประชุม ๒ รฟม. ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ระหว่าง กฟน. และ รฟม. เพื่อก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินพร้อมกับการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็นระบบสายใต้ดิน
๒) รายงานสรุปการสนับสนุนกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”
เมื่ อ วัน ที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘ ซึ่ง กฟน. ได้ เ ปิด ศูน ย์ ป ฏิ บัติ ก าร กฟน.
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ณ กฟน. สํานักงานใหญ่ เพื่อควบคุม
สั่งการด้านระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. ตรวจสอบความ
พร้ อม จํ านวน ๒๒ จุ ด และติดตั้งเครื่องกํ าเนิดไฟฟ้ าสํ ารองในบริ เวณ
สถานที่สําคัญต่างๆ และจัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดสถานีสูบน้ําของ กทม.
ในเส้ นทางเสด็ จฯ และติ ดตั้ งไฟฟ้ าส่ องสว่ าง และไฟฟ้ าประดั บตลอด
เส้นทางการปั่นจักรยาน ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและเป็นปกติ
ไม่มีไฟฟ้าตกหรือดับแต่อย่างใด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมฯ ด้วย
ทั้งนี้ ได้ปิดศูนย์ฯ เมื่อเวลา ๒๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.
๑) ความก้ า วหน้ า โครงการก่ อ สร้ า งโรงผลิ ต ไฟฟ้ า จากขยะ
จ.พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ในพื้นที่ที่ ยผ. จัดทํา
ผัง เมือ งรวม จ.พระนครศรี อยุ ธ ยา ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การก่อ สร้ า ง
โครงการ ทั้งนี้ บ. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล ในเครือ กฟภ.
ได้ยื่นคําร้องในฐานะผู้มีส่วนได้เสียแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๕๘
๒) กฟภ. จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยร่วมกับคณะนักศึกษา
วปอ. และมูล นิธิแ สง-ไซ้กี เหตระกูล นํา คณะแพทย์ผู้เ ชี่ย วชาญ
เฉพาะทางพร้อมด้วยพยาบาล ให้บริการตรวจรักษาฟรีในพื้นที่ จ.ลําปาง
เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ ซึ่งมีผู้เข้ารับการรักษาประมาณ ๕,๕๐๐ คน
โดย กฟภ. สนับสนุนไฟฟ้าในการจัดกิจกรรม ตามนโยบายของ กฟภ.
ในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราช
กุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
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กปน.
๓. การประปานครหลวง
๑) เนื่องในวันครบรอบ ๔๘ ปี วันสถาปนา กปน. (วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘)
โดย กปน. ได้เปิดศูนย์ดํารงธรรมรับเรื่องร้องเรียนและความไม่เป็นธรรม
จากประชาชน และเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน.
ให้เป็นองค์กรโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นในการผลิตน้ําประปา พร้อมทั้ง
พัฒนากําลังการผลิตน้ําประปา และพัฒนาโครงการสร้างความมั่นคง
ให้กับประชาชนผู้ใช้น้ําของ กปน. โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘
ณ อาคารสํานักงานใหญ่ กปน.
๒) การจั ด การแข่ ง ขั น ตะกร้ อ ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ ส.ค. ๕๘ ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๙
ส.ค. ๕๘ โดย รมช.มท. เป็นประธาน ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กทม.
๔. การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.
๑) กปภ. ร่วมกับกรมอนามัยประกาศรับรองให้ กปภ.สาขาแม่สะเรียง
เป็นพื้นที่น้ําประปาดื่มได้ เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๘ ณ ที่ว่าการ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มีน้ําประปา
ที่สะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัย โลก (WHO) สําหรับ
บริโภค และลดภาระค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการน้ําประปาดื่มได้
๒) กปภ. สาขาหาดใหญ่ปรับปรุงขยายกําลังการผลิตน้ําประปา
เพื่อ รองรั บ การขยายตัว ของชุ ม ชนในอนาคต โดย กปภ. จั ด สรร
งบประมาณ ๒,๖๓๓ ล้านบาท โครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขา
หาดใหญ่ - สงขลา รองรับการขยายตัวของชุมชนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า
๓) กปภ. เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าชําระค่าน้ําประปาผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ (mPay Application)
๔) กปภ. สาขาเพชรบุรี ต้อนรับคณะทํางานจากบริษัท Amhara
Design and Supervision Works Enterprise ประเทศเอธิโอเปีย
ศึกษาดูงานโครงการจัดการน้ําสะอาด (Water Safety Plan) และ
ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008
๕. องค์การตลาด
อต.
อต. มีกิจ กรรมเนื่อ งในโอกาสวัน เฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๘ โดยเมื่อวันที่
๑๐ ส.ค. ๕๘ ได้ จัด กิจ กรรมที่ต ลาดสาขาตลิ่ง ชัน และเมื่ อ วั น ที่
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๑๑ ส.ค. ๕๘ ได้จัดกิจกรรมที่ตลาดสาขาปากคลองตลาด โดยร่วมกับ
หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ให้ บริ ก ารตรวจสุ ข ภาพ ฉี ดวั ค ซี น
ป้องกันโรคบาดทะยัก ตรวจหาสารเสพติด และบริการตัดผมฟรี
รอง ปมท. (บ)/
๑๓. การดําเนินการตาม
รอง ปมท. (บ) รายงาน ดังนี้
พ.ร.บ. อํานวยความ
๑. กรณีที่ มท. เสนอเรื่องถึง สํานักงาน ก.พ.ร. ขอยกเว้นไม่ปฏิบัติ กพร.สป./ทุกกรม
สะดวกในการพิจารณา ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ
อนุญาตของทาง
ในกรณีที่มีการตรวจค้นหรือจับกุมผู้มีอาวุธปืนโดยขอดําเนินการตาม
ราชการฯ
พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ ซึ่งได้อ้างถึงมาตรา ๕ วรรค ๒ ของ พ.ร.บ. อํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ มิให้ใช้บังคับ
แก่กรณีการพิพากษาคดีข องศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ ทั้งนี้
สํา นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ มีห นัง สือ ตอบกลับ มาว่า กรณีดัง กล่า วไม่อ ยู่
ในหลักเกณฑ์ใ ห้ยกเว้น จึงให้ มท. ดําเนินการตาม พ.ร.บ. อํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ ต่อไป
๒. การจั ด ทํ า คู่ มื อ ตาม พ.ร.บ.ฯ ขอให้ ทุ ก กรมตรวจสอบความ
ถูกต้องเรียบร้อยในระบบสารสนเทศของสํานักงาน ก.พ.ร. สําหรับ
ในส่วนภูมิภาคต้องมีการนําเข้าระบบสารสนเทศภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.
๕๘ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัดทราบแล้ว
๑๔. การแก้ไขปัญหา
รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานว่า ศูนย์บัญชาการ ศดธ.
การทําประมงผิดกฎหมาย แก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้มอบหมาย มท.
(IUU)
โดยให้ ศดธ. รับแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องหนี้สินทั้งในและนอกระบบของ
ผู้ประกอบอาชีพประมง ใน ๒๒ จังหวัด ชายทะเล ที่ใช้เครื่องมือประมง
ต้องห้าม จํานวน ๕ ประเภท ได้แก่ อวนรุน, โพงพาง, อวนล้อมที่มี
ตาข่ายเล็กกว่า ๒.๕ ซม., อวนลากซึ่งมีอวนก้นถุงน้อยกว่า ๕ ซม. และ
ลอบพับ ได้ โดยให้ ศดธ. รับ แจ้ง ข้อร้องเรีย นเพียงอย่างเดีย ว และ
รวบรวมข้อมูลส่งให้ คกก.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. เพื่อวิเคราะห์
หาทางช่วยเหลือเยียวยาต่อไป
๑๕. การบริหาร
งบประมาณของ มท.

ผอ.สตป.สนผ.สป. รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ พ.ศ. สนผ.สป.
๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
ร้อยละ ๘๖.๙๓ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจํา ร้อยละ ๙๕.๒๒
และเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๑.๕๘
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ประเด็น

รายละเอียด

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
การรายงานผลการบริห ารงบประมาณของ มท. ในครั้ง ต่อ ไป
ให้เพิ่มเติมแนวทางในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
๑๖. เรื่องอืน่ ๆ

ผช.ปมท. (นายสยาม ศิริมงคล) แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้
ศปท.มท.
๑. กําหนดการจัดพิธีลงนาม MOU การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระหว่าง มท. ร่วมกับ หอการค้า และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดย มท. ประกอบด้วย ปมท. อธิบดีทุกกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท. ในวันที่ ๔ ก.ย. ๕๘ ช่วงเช้า โดยในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๘
จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ทั้งนี้ รายละเอียด ศปท.มท.
จะแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป
๒. โครงการนํา ร่ อ งการทํา สั ญ ญาคุ ณ ธรรม (Integrity Pact)
โดยรัฐบาลให้ทุกกระทรวงเสนอโครงการของตนเองที่มีวงเงินตั้งแต่
๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป หน่วยงานละ ๑ โครงการ เพื่อเป็นโครงการนําร่อง
ให้ มี ก ารทํา สัญ ญาคุ ณ ธรรม ซึ่ง หลั ก การของสัญ ญาคุณ ธรรม คือ
การจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐทํากับภาคเอกชนจะให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เป็นกลางเข้ามาร่วมตรวจสอบในการทําสัญญาของรัฐ
ผอ.สดร.สป. แจ้งว่า ในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๘ ประธาน สปช. ขอใช้ ศสส.สป.
สถานที่ มท. ประชุม VCS กับ ผวจ.
ผอ.ตท.สป. แจ้งกําหนดการจัดประชุมร่วม ผวจ. ไทย - กัมพูชา ตท.สป.
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ส.ค. ๕๘ ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดําริ กทม.

ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓

