สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญได้
ดังนี้
ประเด็น

รายละเอียด

๑. ข้อสัง่ การของ ปมท.
๑. ให้ทุกหน่วยงานติดตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะปัญหา
เศรษฐกิจ และความมั่นคง ซึ่งควรมีปรับตัวให้ทันสถานการณ์
และเรื่องที่แจ้งให้
๒. ด้านความมั่นคงให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความระมัดระวัง และรักษา
ที่ประชุมทราบ
ความปลอดภัยสถานที่ราชการที่รับผิดชอบ
๓. เรื่องการร้องเรียน ผวจ.หนองบัวลําภู ให้ ผต.มท. เข้าไปตรวจสอบ
๔. เรื่อง พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ ปภ./ปค./
สถ. ติดตามดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๕. ให้ศึกษาการจัดตั้งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประจําจังหวัด

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
ผต.มท.
ปภ./ปค./สถ.
ปค.

๒. สรุปข้อมูล
รองอธิ บดี ปค. (นายประดิ ษฐ์ ยมานั นท์ ) รายงานสถานการณ์ ศสน.มท.
ด้านการข่าวและสถานการณ์สําคัญ ดังนี้
การดําเนินการของ
๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช.
ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
๑) พิ ธี บ วงสรวงมหามั ง คลาภิ เ ษก พระบรมราชานุ ส าวรี ย์
รัฐบาล มท. (ศสน.มท.)
สมเด็ จ พระบูร พกษั ต ริ ย์ แ ห่ง สยาม ณ มณฑลพิธีอุท ยานราชภั ก ดิ์
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒) เหตุก ารณ์ค วามรุน แรงที่เ กิด ขึ้น เมื่อ วัน ที่ ๑๗ ส.ค. ๕๘
ขอให้คนไทยมีความสามัคคีตามคําขวัญของรัฐบาล “OUR HOME
OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER” และขอความร่วมมือ
ใช้วิจารณญาณในการส่งต่อข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งที่ดีงามของประเทศไทย
๓) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น จากการ
สํารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยของ ม.หอการค้าไทย เมื่อเดือน
มิ.ย.๕๘ เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.๕๗ แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชั่นในประเทศมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้น สามารถช่วยให้รัฐบาล
ประหยัดงบประมาณได้เกือบ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
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รายละเอียด
๔) ความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการ
รถไฟความเร็วปานกลาง ร่วมลงทุนระหว่างไทย - จีน ความเร็ว ๑๖๐ ๑๘๐ กม./ชม. ระยะทาง ๘๗๓ กม. และโครงการรถไฟความเร็วสูง
ร่วมลงทุนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น
๕) การสร้างความเข้ม แข็งให้กับธุร กิจ SME ซึ่งรัฐบาลได้มี
ความพยายามดําเนินการทั้งด้านกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม และการจัดหา
เงินทุน รวมทั้งจัดตลาดนําร่องด้วยตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และขยายผล
สู่การจัดตลาด ๔ มุมเมือง ได้แก่ (๑) กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี (๒) อ.ต.ก. สุวรรณภูมิ เขตประเวศ กทม. (๓) สํานักงาน
สหกรณ์ จ.ปทุมธานี (๔) ถ.อุทยาน เขตทวีวัฒนา กทม.
๖) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่ได้เปิดรับสมัคร เมื่อวันที่
๒๐ ส.ค. ๕๘ มีผู้ให้ความสนใจจํานวนมาก โดยกองทุนดังกล่าวจัดตั้ง
เพื่อสร้างหลักประกันให้ชีวิต โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีอยู่
ประมาณ ๒๕ ล้านคน ทั้งนี้ จุดเด่นของ กอช. คือ (๑) เป็นการออม
โดยความสมัครใจ (๒) มีความยืดหยุ่นในการออม (๓) สมาชิกได้รับคืน
ทั้งหมดหากเสียชีวิตก่อนเงินในบัญชีจะหมด (๔) รัฐบาลรับประกัน
ผลตอบแทนไม่ต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท ๑๒ เดือน
(๕) ได้รับบํานาญตลอดชีวิต
๒. สถานการณ์สําคัญ ได้แก่
๑) สถานการณ์ด้านการเมือง (๑) การสรรหา คกก.สิทธิมนุษยชน
โดย สนช. ให้ความเห็นชอบแล้ว จํานวน ๕ ท่าน (๒) ความคืบหน้าการร่าง
รัฐธรรมนูญฯ ซึ่ง คกก.ร่างรัฐธรรมนูญฯ ได้มอบร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับเต็ม
ให้ สปช. เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๘ และกําหนดลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ในวันที่ ๖ ก.ย. ๕๘ (๔) การเดินทางไปในหลายประเทศของอดีต นรม.
๒) ความเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่ต่างๆ เช่น การคัดค้าน
นโยบายทวงคืน ผืน ป่า , การดํา เนิน การตามมาตรการแก้ไ ขปัญ หา
การทําประมงผิดกฎหมาย, การคัดค้านการสร้างมัสยิด และการเรียกร้อง
ให้ย้าย ผวจ.หนองบัวลําภู เป็นต้น
๓) ความเคลื่อนไหวและท่าทีของต่างประเทศกรณีเกิดเหตุระเบิด
ที่แยกราชประสงค์ ได้แก่ การแสดงความเสียใจและประณามผู้ก่อเหตุ,
การประกาศเตือนนักท่องเที่ยวและพลเมืองของตนให้ระมัดระวัง และ
การที่ผู้นําประเทศออสเตรเลียกล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือ และ
สนับสนุนประเทศไทย

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
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๓. การรายงานของ
ศสน.มท.

รายละเอียด

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

นายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท. ศสน.มท.
รายงาน ดังนี้
๑. การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ส.ค. ๕๘ มีประเด็นข่าวสารที่สําคัญดังนี้
๑) ข้อสั่งการ รอง นรม./รมว.กห./ผอ.ศมบ. ให้ถือปฏิบัติจาก
เหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ (๑) กําหนดคําเรียกเหตุการณ์ว่า
“การก่อเหตุรุนแรงเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว” และให้หลีกเลี่ยงการใช้คําว่า “ก่อการร้ายหรือก่อวินาศกรรม”
รวมทั้งไม่ให้เชื่อมโยงไปถึงชาวอุยกูร์ (๒) ให้ตํารวจเป็นหน่วยรับผิดชอบ
ในการรายงานยอดจํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
โดยจะปรั บ ข้ อ มู ล ในเวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ของทุ ก วั น
(๓) ให้สร้างการรับรู้และนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพื่อ
ไม่ให้หลงเชื่อข้อมูลที่มีการส่งต่อกันใน Social Media (๔) กรณีการ
จับกุมผู้โพสต์ข้อความใน Facebook แจ้งเตือนการก่อเหตุร้าย ให้ทํา
IO และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบความผิดและบทลงโทษ
ตามกฎหมาย
๒) รายงานของกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ท่าทีของต่างประเทศ
ได้แก่ (๑) นรม. สาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้แถลงจะเพิ่มจํานวนการรับ
ผู้อพยพจากภูมิภาคแอฟริกาที่ตกค้างในประเทศอิตาลี และประเทศ
มอลตา เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของ EU ส่งผลให้ต้องลดจํานวนผู้อพยพ
จากภูมิภาคอื่นลง (๒) กรณีที่ประเทศจีนกดดันให้ศาลปกครองสูงสุด
ของประเทศไทยเพิกถอนทะเบียนของกลุ่มฝ่าหลุนกง แต่ที่ในพื้นที่เขต
ปกครองพิเศษเกาะฮ่ องกงกลุ่ม ดั งกล่ าวสามารถดําเนินกิ จกรรมได้
ตามปกติ เนื่องจากนโยบาย ๑ ประเทศ ๒ ระบบ จึงมีท่าทีที่ผ่อนคลาย
ต่อกลุ่มดังกล่าวมากกว่าประเทศจีน
๓) การจับกุมชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นเครือข่ายของขบวนการ IS
จํานวน ๓ คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวอินโดนีเซียในประเทศซีเรีย
ปัจจุบันคาดว่ามีชาวอินโดนีเซียเข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว ประมาณ ๓๐๐ คน
๔) การเตรียมการจดทะเบียนแรงงานจากประเทศเวียดนาม
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๕๘ โดยกระทรวงแรงงาน (รง.) ได้แจ้งว่า
ให้เลื่อนการดําเนินการออกไปก่อน
๕) การเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์การปะทะกันระหว่าง
ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ขณะนี้มีแรงงานไทยอยู่ในประเทศ
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การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

เกาหลีใต้ประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน ซึ่ง รง. ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ในการอพยพแรงงานไทยเมื่อมีความจําเป็น
๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๘ หน่วยงานที่นําเรื่อง
เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. จํานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ เพื่อเสนอความเห็น
(๑) เรื่อง ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสายบุรี จ.ปัตตานี เข้า ครม.
เสนอโดย ยผ. (๒) เรื่อง ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว
จ.นครสวรรค์ เสนอโดย ยผ. (๓) เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินงาน
ตามประเด็นสําคัญตามมติ คสช. และข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.ฯ
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
(๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูปและการเมือง
โดยจําแนกตามประเภทของสื่อ/ผู้รายงาน สรุปได้ดังนี้
๑. ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ ได้แก่ ความต่อเนื่อง
ในการติดตามผู้วางระเบิดที่แยกราชประสงค์, ความเกี่ยวเนื่องจากการ
จัดกิจกรรม Bike for Mom, การร่างรัฐธรรมนูญ, การปรับ ครม., โครงการ
พัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา และการทวงคืนผืนป่า
๒. ข่าวสารสําคัญจากจังหวัด ได้แก่ ข่าวยาเสพติด, ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับมวลชนในการประนามการก่อการร้าย และผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารในจังหวัด
ทั้ง นี้ ผู้บ ริ ห ารสามารถดูข้อ มูล ได้ท างเว็บ ไซต์ข อง ศบช.มท.
“www.commandcenter.moi.go.th” ได้ตลอดเวลาผ่านทางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และสมาร์ทโฟน
รอง ปมท. (ส) ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การทํางานในระดับ
เจ้าหน้าที่บางครั้งเกิดความล่าช้าเนื่องจากงานธุรการ ดังนั้น จึงควรมี
การปรับปรุงการทํางานให้สอดคล้องกับการทํางานแบบสมัยใหม่
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. การรายงานข่าวสารให้ผู้บริหารทราบ ให้รายงานความต่อเนื่อง
ว่าได้มีการปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง
๒. ควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่งานด้านธุรการเพื่อรองรับการทํางาน
แบบสมัยใหม่
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๕. การลงพื้ น ที่เ ขต
พัฒ นาเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ จ.ตาก ของ
นรม. และ รมว.มท.
วันที่ ๒ ก.ย. ๕๘

ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
รอง ปมท. (ส)/
๑. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจร่วมเดินทางด้วย ถ้าหาก สบจ.สป./สนผ.สป.
ติดภารกิจสําคัญขอให้มอบผู้แทน
๒. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานของตนทั้ ง เรื่ อ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และภารกิจด้านอื่นๆ
เพื่อนําเสนอ นรม. โดยให้ส่งข้อมูลให้ รอง ปมท. (ส) และ สนผ.สป.
รวบรวม สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล และแจกจ่ า ยให้ ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นราชการ/
หน่วยงานในสังกัดที่ร่วมคณะเดินทางต่อไป
รอง ปมท. (ส) ให้ความเห็นว่า ในการลงพื้นที่ของ นรม. มีเรื่องที่
ควรให้ความสําคัญ คือ การร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะในการ
เยียวยาเรื่องที่ดินจากการประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๖. การดําเนินงานตาม
มาตรการสําคัญเร่งด่วน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และคนยากจนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนและ
การสํารวจความ
ต้องการเครื่องจักรกล
การเกษตรของ
กลุ่มสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

ผอ.สนผ.สป. รายงานแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังนี้
รอง ปมท. (ถ)/
๑. การดําเนินงานตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สนผ.สป.
และคนยากจนฯ โดยให้จังหวัดเสนอโครงการตามความต้องการของ
กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่ง มท. ได้กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
คือ (๑) โครงการต้องไม่ซ้ําซ้อนกับส่วนราชการอื่น และ อปท. ในพื้นที่
(๒) ต้องก่อหนี้ผูกพันให้ได้ภายในเดือน ก.ย. ๕๘ โดยต้องผ่านการพิจารณา
จาก คกก. บริหารระดับจังหวัดที่มี ผวจ. เป็นประธาน และเกษตรจังหวัด
เป็นเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มของสํานักงานจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๓) ได้มอบอํานาจให้ ผวจ. สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้
(๔) ให้เน้นการกําหนดราคากลางมีความโปร่งใส อ้างอิงราคากลางในพื้นที่
และให้ระบุปัญหามาตรฐานครุภัณฑ์ (ถ้ามี) (๕) โครงการที่มีลักษณะ
เป็นการก่อสร้างต้องแนบแบบประมาณราคาให้ครบถ้วน (๖) ถ้ามีการ
ใช้สถานที่สาธารณะจะต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้อง หรือหากเป็น
สถานที่ของเอกชนจะต้องมีหนังสือขออนุญาต
๒. การสํารวจความต้องเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด เพื่อดําเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกล
ตามมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเครื่องจักรกล
ที่จัดซื้อให้ยังเป็นทรัพย์สินของราชการแต่ให้ คกก. ของกลุ่มสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรทําหน้าที่บริหารจัดการ ทั้งนี้ การจัดซื้อต้องมีราคากลาง
หรือถ้าไม่มีราคากลางให้ใช้ใบเสนอราคาอย่างน้อย ๓ บริษัท หรือให้
สืบราคาใกล้เคียงของโครงการในพื้นที่เพื่อความโปร่งใส
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๗. ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปฏิรูปตาม
มาตรา ๓๑
ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

รอง ปมท. (บ) รายงานว่า ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปดังกล่าว สปช. รอง ปมท. (บ)/
ได้เสนอการปฏิรูประบบงบประมาณ ซึ่ง ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๘ สบจ.สป.
ให้สํานักงบประมาณเป็นเจ้าภาพหลัก โดยให้เสนอ ครม. ภายใน ๓๐ วัน
ซึ่งสํานักงบประมาณจะได้เชิญ สป.มท. ปค. สถ. ไปรับฟังคําชี้แจงต่อไป
ผอ.สบจ.สป. สรุปสาระสําคัญ เรื่อง “การปฏิรูประบบงบประมาณ”
ดังนี้
๑. เหตุผล/ความจําเป็นที่ต้องปฏิรูป คือ วิธีการงบประมาณเป็น
รู ปแบบที่ การมี ส่ วนร่ วมของภาคประชาชนน้ อย และงบประมาณที่ ถู ก
จัดสรรลงในพื้นที่ ผวจ. ไม่ทราบโครงการ/งบประมาณที่จะลงไปในพื้นที่
ตั้งแต่ แ รกส่ ง ผลให้ไม่ อาจวางแผนพัฒนาจัง หวั ดได้อย่างบูร ณาการ
หรือมีประสิทธิภาพ
๒. ข้อเสนอการปฏิรูป ได้เสนอการออกแบบกระบวนการงบประมาณ
เป็น ๒ ลักษณะ คือ (๑) งบประมาณเชิงภารกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล หรื อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา หรือภารกิจเฉพาะด้าน
(๒) งบประมาณเชิงพื้นที่ ซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้ อนของ
ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยหน่วยงานในพื้นที่จะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณต่อเมื่อแผนงานฯ ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนา
จังหวัด

๘. การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

รอง ปมท. (บ) รายงาน เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอง ปมท. (บ)/
ประพฤติมิชอบในภาครัฐว่า รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการต่อต้านการ ศปท.มท.
ทุ จริ ตแห่ งชาติ (ศอตช.) โดยมี รมว.กระทรวงยุ ติ ธรรม เป็ นประธาน
ในการขับเคลื่อนภารกิจได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ได้มี
การจัดตั้ง ศปท. ของหน่วยงาน สําหรับ สป.มท. ได้จัดตั้ง ศปท.มท. และ
ศปท.จั งหวั ด ทั้ งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะได้ มี การจั ดสรร
งบประมาณให้ มท. และจังหวัด ประมาณ ๔๔ ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
การดํา เนิน งานต่อ ต้า นการทุจ ริต ภาครัฐ โดยเน้น ด้า นการป้อ งกัน
การทุจริต โดยกําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนป้องกันการทุจริต
เสนอ ศอตช. ซึ่งจะมีกําหนดประชุมทุกเดือน
หั ว หน้ า ศปท.มท. รายงานว่ า กํ า หนดการพิ ธี ล งนาม MOU
ต่อต้ า นการทุ จริ ต ร่ ว มกั บ สภาหอการค้ า ไทย และองค์ ก ารต่อ ต้ า น
คอรัปชั่น ในวันที่ ๔ ก.ย. ๕๘
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๙. ข้อราชการของ ปค.

อธิบดี ปค. รายงาน ดังนี้
ปค.
๑. เกิดเหตุไฟไหม้ที่สํานักทะเบียน อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เมื่อวันที่
๒๕ ส.ค. ๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ทํ าให้ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ของสํ านั ก
ทะเบียนเสียหายไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ โดยในการแก้ไข
ปัญหา ได้สั่งการให้นํารถบริการประชาชนแบบเคลื่อนที่ไปให้บริการแล้ว
ทั้งนี้ สาเหตุคาดว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจร
๒. เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๘ รอง นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) เชิญ ปค.,
กกต. และสํานักงบประมาณ หารือ เรื่อง การทําประชามติ กรณีจะมีการ
ลงมติร่างรัฐธรรมนูญฯ ในวันที่ ๖ ก.ย. ๕๘ โดยในเบื้องต้น ปค. คาดว่าจะ
สามารถสนับสนุนการทํางานได้ ดังนี้ (๑) การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ออกเสียง (๒) การแจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญให้ครัวเรือนทั่วประเทศ
(๓) การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ (๔) การจัดตั้งศูนย์
สนับสนุนการทําประชามติระดับจังหวัด/อําเภอ

๑๐. ข้อราชการของ ปภ.

รองอธิบดี ปภ. (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) รายงานการดําเนินการ ปภ.
ช่ว ยเหลื อผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ ง โดยใช้ เ งิ น ทดรองราชการ
เชิงป้องกัน ยับยั้ง โดยมีจังหวัดที่ดําเนินการแล้ว ๓๐ จังหวัด และมี
ผลการเบิกจ่ายแล้ว ประมาณ ๕๐ ล้านบาท สําหรับจังหวัดที่ยังไม่มี
ผลการเบิกจ่ายได้มีการเร่งรัดให้ดําเนินการ สําหรับการดําเนินการ
ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน, การฝึกอบรมอาชีพ
และการซ่อมแซมระบบประปา

๑๑. ข้อราชการของ สถ.

รองอธิบดี สถ. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) รายงานเรื่องการถ่ายโอน สถ.
ภารกิจหอพัก ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) ได้เสนอ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐
ส.ค. ๕๘ โดยกําหนดให้ผู้บริหาร อปท. เป็นนายทะเบียน สําหรับส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ มท. คือ ให้ รมว.มท. เป็นผู้รักษาการ ปมท. เป็น คกก.
ส่งเสริมกิจการหอพัก ผู้แทน สป.มท. เป็น คกก.ส่งเสริมกิจการหอพัก
ของ กทม. จั ง หวั ด มี ผวจ. และท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เป็ น เลขานุ ก าร
ซึ่ง พ.ร.บ. ดัง กล่า วครอบคลุม เฉพาะหอพัก ที่ไ ม่ใ ช่ข องหน่ว ยงาน
ของรัฐ โดยมีรายละเอียดในการดําเนินงานที่ อปท. จะต้องรับมอบ
ภารกิจจาก พม. มาดําเนินการ
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๑๒. ข้อราชการของ ยผ.

รองอธิบดี ยผ. (นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล) รายงาน เรื่อง การจัดทํา ยผ.
ผังเมืองรวมจังหวัด ๗๓ จังหวัด ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงและมีผล
บังคับใช้ ๒๗ จัง หวัด โดยจัง หวัด ล่า สุด คือ จ.อุทัย ธานี ประกาศ
เมื ่อ วัน ที ่ ๕ ส.ค. ๕๘, อยู ่ร ะหว่า งเตรีย มประกาศ ๑๒ จัง หวัด ,
อยู่ระหว่างพิจารณาคําร้อง ๕ จังหวัด ครบกําหนดประกาศ ๙๐ วัน
๓๐ จังหวัด ทั้งนี้ ยผ. จะได้ พิจารณาคําร้องภายในเดือน ก.ย. ๕๘
สําหรับภาพรวมทั่วประเทศมีการประกาศผังเมืองรวมทั้งหมด ๑๔๕ ผัง
แบ่งออกเป็นผังเมืองรวมจังหวัด ๒๖ ผัง และผังเมืองรวมชุมชน ๑๑๙ ผัง
รอง ปมท. (ส) ให้ความเห็นว่า เรื่องการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
มีเรื่องสําคัญคือเรื่องความเห็นของมวลชนเป็นประเด็นที่ท้าทาย มท.
ในระยะต่อไป ซึ่ง ยผ. ต้องมี ผู้รู้ทางการผังเมืองที่สามารถอธิบายต่ อ
สาธารณชนให้เข้าใจได้ง่าย

๑๓. ข้อราชการของ ทด.

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ทปษ.ด้านวิศวกรรมสํารวจ รายงาน ทด.
เรื่องการเปิดสํานักงานที่ดินแห่งใหม่ ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บริเวณ
ใกล้สนามบินหาดใหญ่ โดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๘

๑๔. ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง ๑. การไฟฟ้านครหลวง
กฟน.
๑) กฟน. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน
กับรัฐวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ส.ค. ๕๘ ณ โรงแรมเมเปิ้ล และอาคาร
ในสังกัด มท.
สํานักงานใหญ่ กฟน. กทม. โดยร่วมมือกับ กฟภ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด ๕ ครั้งโดยครั้งที่ ๑ - ๔
สถานที่จัด ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ.ลําปาง, ครั้งที่ ๒ ศูนย์
ปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง จ.นครปฐม, ครั้งที่ ๓ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา
จ.สุราษฎร์ธานี, ครั้งที่ ๔ ศูนย์การเรียนรู้ PEA จ.นครราชสีมา สําหรับ
กิจกรรมครั้งที่ ๕ มีโรงเรียนเข้าร่วมประมาณ ๒๐ โรงเรียน จากจังหวัด
ต่างๆ ในภาคตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง กทม.
๒) กฟน. จัดกิจกรรม GCG Day ประจําปี ๕๘ ภายใต้แนวคิด “ความดี
อยู่ในสายเลือด” เพื่อส่งเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟน. ให้
เข้มแข็ง พนักงานทุกคนเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนําไปสู่การถ่ายทอด
วัฒนธรรม “คน กฟน. เป็นคนดี มีความดีอยู่ในสายเลือด” ระหว่างวันที่
๒๔ - ๒๕ ส.ค. ๕๘ ณ กฟน. เขตนนทบุรี
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๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ.
๑) กฟภ. จัด พิธีเ ปิด จ่า ยไฟเกาะนาคาใหญ่ และเกาะมะพร้า ว
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อเปิดการกระจายกระแสไฟผ่านสายเคเบิลใต้น้ํา
ระบบ 33KV จ.ภูเก็ต ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมหิน อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต เพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจ และธุรกิจการท่องเที่ยวที่เจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว
๒) กฟภ. ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยจัดงาน
แสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ครั้งที่ ๓๑ ประจําปี ๕๘ เมื่อวันที่
๒๑ ส.ค. ๕๘ เพื่อเป็นอีกช่องทางให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้มี
โอกาสพบปะหารือ สอบถาม และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการให้บริการ
รวมทั้งรับทราบนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน
๓. การประปานครหลวง
กปน.
๑) คณะจิ ตอาสาของ กปน. ร่ วมทํ ากิ จกรรมสร้ างฝายชะลอน้ํ า
โครงการ "กปน. รวมใจ ๑๖๑ ฝาย ถวายสมเด็ จพระเทพฯ" ปี ที่ ๔
ณ ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒
ส.ค. ๕๘ โดยร่วมมือกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช, คกก.ลุ่มน้ําแม่ปิง และ กฟผ.
๒) กปน. ต้ อ นรั บ คกก. การพัฒ นาองค์ก รให้เ ป็น มื อ อาชีพ
โดยคณะอนุก รรมการพัฒ นาความเป็น มือ อาชีพ สํา นัก เลขาธิก าร
สภาผู้แทนราษฎร ได้มาศึกษาดูงานที่ กปน. เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๘
โดยมีประเด็นที่สําคัญในการศึกษาดูงาน ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร,
โครงสร้างการบริหาร, นโยบายที่สําคัญ และความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ
๔. การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.
๑) กปภ. รั บ พระราชทานเข็ ม ที่ ร ะลึ ก ผู้ ส นั บ สนุ น โครงการ
สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในงานประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ สุขอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ ซึ่งจัดขึ้น โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ณ โรงแรมมิร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. เนื่อ งในโอกาสที่
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ กปภ. ได้น้อมเกล้าฯ
ถวายโครงการ PWA น้ําดื่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบตู้ทําน้ําเย็นให้แก่
โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วทุกภูมิภาค
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๒) กปภ. สาขาหนองเรือ ประกาศเป็น พื้น ที่น้ํา ประปาดื่ม ได้
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๘ โดย กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และ จ.ขอนแก่น ทําพิธีประกาศรับรองให้เขตพื้นที่หน่วยบริการดอนโมง
กปภ.สาขาหนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่น้ําประปาดื่มได้ ณ กปภ.
สาขาหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
๓) กปภ. เปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LAB CLUSTER)
ณ กปภ. สาขาชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๘ ณ กปภ.สาขาชัยภูมิ
อ.เมื อ งชั ย ภู มิ จ.ชั ย ภู มิ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม และ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจได้ว่าน้ําประปา
ของ กปภ. สะอาด และได้มาตรฐานสากล
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
๑. ประเด็น เกี ่ย วกับ เหตุก ารณ์บ ้า นเมือ ง ขอให้ร ัฐ วิส าหกิจ ใน
สัง กัด ดูแ ลติด ตามสถานการณ์อ ย่า งเข้ม ข้น ในการรัก ษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ต่างๆ
๒. รัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ให้เตรียมความพร้อมโดยการติดตามมาตรการ และแนวทาง
การปฏิบัติต่างๆ ที่รัฐบาลกําหนด
๑๕. ข้อราชการของ
รอง ปมท. (ม)

รอง ปมท. (ม) รายงานผลการประชุม คกก.ป้องกันและปราบปราม รอง ปมท. (ม)/ปค./
ยาเสพติด ดังนี้
สถ./พช.
๑. ข้ อ เสนอของคณะอนุ ก รรมการฯ ที่ ไ ด้ ไ ปตรวจติ ด ตามการ
ดําเนินงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่
๑) การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของเยาวชน
นอกสถานศึ ก ษา ซึ่งติดปัญหาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ไม่มีหน่วยงานระดับอําเภอ และตําบล ดังนั้น
ป.ป.ส. จึงขอให้ พช. เข้ามาดําเนินการ
๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สืบเนื่องจาก คําสั่ง คสช. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ที่ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติด
เข้ารับการบําบัดฟื้นฟู กรณีที่เป็นผู้เสพและพบยาเสพติดในครอบครอง
ไม่เกิน ๕ หน่วย โดยให้โอกาสเข้ารับการบําบัดได้ไม่เกิน ๕ ครั้ง ซึ่งจังหวัด
และอําเภอต้องมีการดําเนินการ คือ (๑) การจัดตั้งศูนย์คัดกรอง ขณะนี้ได้
เปลี่ยนที่ตั้งศูนย์ฯ จากเดิมตั้งที่ที่ว่าการอําเภอเป็นที่โรงพยาบาลชุมชน
(๒) เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูบําบัดรักษาประจําจังหวัด อย่างน้อย
จังหวัดละ ๑ แห่ง (๓) ศูนย์ติดตามช่วยเหลือดูแลซึ่งจะต้องมีการวางระบบ
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การติดตามผู้รับการบําบัด (๔) ระบบงบประมาณที่ให้ อปท. ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้จัดสรรงบให้ อบจ. (๕) เสนอให้
จังหวัดจัดทําแผนบําบัดฟื้นฟูของจังหวัด และให้มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้จังหวัดโดยตรง
๒. คกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้เห็นชอบแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๕๙ ซึ่งเป็นการนําแผนยุทธศาสตร์ ปี ๕๘
ที่มี ๘ ยุทธศาสตร์มาจัดกลุ่มให้เป็น ๔ แผนใหญ่ ประกอบด้วย แผนป้องกัน,
แผนบําบัดรักษา, แผนปราบปราม และแผนบริหารจัดการ
๑๖. การบริหาร
งบประมาณของ มท.

สนผ.สป.
ผอ.สนผ.สป. รายงาน ดังนี้
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๒๑
ส.ค. ๕๘ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยในภาพรวม ร้ อ ยละ ๘๘.๑๗ แยกเป็ น
เบิกจ่ายงบรายจ่ายประจํา ร้อยละ ๙๖.๓๐ และเบิกจ่ายงบรายจ่าย
ลงทุน ร้อยละ ๕๓.๕๔
๒. การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ หน่วยงานทีไ่ ด้รับ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ สนช. วาระที่ ๒ - ๓ กําหนดประชุมวันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘ งบประมาณ
ณ ตึกรัฐสภา โดยเป็นการพิจารณารายมาตรา ในส่วนของ มท. คือ
มาตรา ๑๗ กรมในสังกัด/กทม./เมืองพัทยา, มาตรา ๓๐ รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท. และ มาตรา ๓๒ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงขอให้
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเตรียมข้อมูลและบุคลากรให้พร้อม

๑๗. เรื่องอื่นๆ

ผอ.ศสส.สป. รายงานกรณีเว็บไซต์ของ จ.ลําพูน ถูกแฮ็คข้อมูล ศสส.สป.
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นโปรแกรมระบบเปิด (CMS) และไม่ค่อยมี
การเปลี่ยนรหัสผ่าน สําหรับการป้องกันการเกิดกรณีดังกล่าว คือ ควรมี
การอัพเดทโปรแกรม เปลี่ยนรหัสผ่าน และสํารองข้อมูล
ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓

