สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจําสัปดาห์
ประจําวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
----------------------

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสําคัญได้
ดังนี้
ประเด็น

รายละเอียด

๑. ข้อสัง่ การของ
๑. นรม. มอบนโยบายแก่ ผวจ. และ รอง ผวจ. ในวันที่ ๑๖ ก.ย.
ปมท. และเรื่องที่แจ้ง ๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. และ มท. กําหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร
ให้ท่ีประชุมทราบ
ระดับสูง ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ ก.ย. ๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กทม.
๒. ให้ สนผ.สป. ดํ า เนิ น การเรื่ อ งมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ
(ตําบลละ ๕ ล้านบาท) ตามแนวทางที่สํานักงบประมาณแนะนํา
๓. ให้ ศดธ.มท. พัฒนาบุคลากรที่รับเรื่องร้องเรียนให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้
๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเรื่องการจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยอีกครั้ง
๕. ให้ ปภ. นําเรื่องการบริหารจัดการน้ํา นําเสนอในการประชุม
ระดับชาติ ที่ ปภ. เป็นคณะกรรมการ

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สนผ.สป.

สนผ.สป.
ศดธ.มท.
สถ./ยผ./กฟภ.
ปภ.

๒. สรุปข้อมูล
รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ ศสน.มท.
การดําเนินการของ
ด้านการข่าวและสถานการณ์สําคัญ ดังนี้
ศูนย์ปฏิบัติการ
๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช.
สนับสนุนการขับเคลื่อน เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้
นโยบายรัฐบาล มท.
๑) ด้านเศรษฐกิจ (๑) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือ
(ศสน.มท.)
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในทุกพื้นที่ ให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้
ในชุมชน ส่วนระดับตําบลได้จัดสรรงบประมาณ ตําบลละ ๕ ล้านบาท
เพื่อ ต้อ งการให้เ กิด กิจ กรรมหมุน เวีย นในท้อ งถิ่น นํา ไปพัฒ นาให้
สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่โดย คสช., มท., กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกํากับดูแล รวมทั้ง
ตรวจสอบโดย คกก. ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ (คตร.) (๒) เรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่มี
ราคาสูงขึ้น โดยกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบราคาสินค้า
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รายละเอียด
และเจรจากั บ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการค้ า ให้ กํ า หนดราคาขายให้
เหมาะสม (๓) สร้างการลงทุนให้มีตลาดกลางแต่ละภูมิภาค และเชื่อมต่อ
กับตลาดชุมชนในท้องที่เพื่อให้มีการซื้อขายสินค้าในราคาย่อมเยา
ในลั กษณะที่ใ ห้เกษตรกรเข้ามาดําเนินการเอง รัฐ เพียงดูแลเรื่อง
การตลาด จัดหาสถานที่ และการทําบรรจุภัณฑ์
๒) เรื่ อ งข้ อ มูล ข่ า วสาร ให้ มีก ารติด ตามข่า วสารข้อ มูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Social Media รัฐบาลได้สร้าง Digital Economy
ให้ทุกกระทรวงหาช่องทางที่จะทําให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่าง
กว้างขวาง ไม่เฉพาะข้าราชการด้วยกัน
๓) การลงทุนรัฐบาลได้ดําเนินการ ดังนี้ (๑) มอบหมายให้
กระทรวงการคลังจัดทําแผนการลงทุนระยะ ๕ ปี เรื่องภาพรวมการลงทุน
ของประเทศ และวินัยการเงิน/การคลัง (๒) เรื่องการลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน รัฐจะทําหน้าที่ในการอํานวยความสะดวก และเปิด
พื้นที่ตลาดการค้า (๓) เรื่องการให้สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งได้ ๓ ส่วน คือ การนิคมอุตสาหกรรม
จะกําหนดพื้นที่ให้จัดทํา, นิคมของภาคเอกชนซึ่งจะเช่าพื้นที่จัดทํา
และเป็นลักษณะ City ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
๔) ด้านแรงงาน ต้องมีการเตรียมการระยะยาว โดยนํา
แรงงานที่มีความรู้ด้านวิชาชีพเพิ่มเติมทักษะความรู้ การเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรครู และการวิจัย
๕) นรม. เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ ส.ค.
๕๘ เน้นย้ําให้นักลงทุนชาวไทยทําการค้า - การลงทุน ให้เกิดผลประโยชน์
ต่อไทยและฟิลิปปินส์
๖) ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความก้าวหน้าตามลําดับ
เมื่อทุกฝ่ายต้องการให้มีการเจรจามีการพูดคุยเพื่อสันติสุข รัฐบาลจึง
จะลงรายละเอียดในประเด็นของการแก้ปัญหาทางกฎหมาย และ
ทางกระบวนการยุติธรรม
๗) ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ห้วงเดือน ก.ย. ๕๘ จัดงานภายใต้
แนวคิด “ตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชน” โดยการนําเสนอและ
จําหน่ายสินค้าคุณภาพดี ซึ่งเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อาทิ
ชาดอยแม่ส ลอง ตลาดผ้า บ้า นนาข่า เครื่อ งถมนครศรีธ รรมราช
เป็นต้น

การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
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๒. สถานการณ์สําคัญ ได้แก่
๑) สถานการณ์ด้านการเมือง (๑) การลงมติรับหรือไม่รับร่าง
รธน. เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๕๘ มีการลงมติของ สปช. ซึ่งผลการลงมติ
ปรากฏว่า สมาชิก สปช. มีมติไม่รับร่าง รธน. ๑๓๕ เสียง ต่อ ๑๐๕
เสียง และงดออกเสียง ๗ เสียง
๒) ความเคลื่ อ นไหวของมวลชนในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ได้ แ ก่
มาตรการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย, การคัดค้าน
นโยบายทวงคืนผืนป่า, คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
๓) กรณีเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย
ได้ทําให้เรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศได้มากขึ้น
๓. การรายงานของ
ศสน.มท.

นายภานุ แย้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน. ศสน.มท.
มท.รายงาน ดังนี้
๑. การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)
ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๕๘ มีประเด็นข่าวสารที่สําคัญดังนี้
๑) การรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ให้ใช้คําว่า “ช่วยเหลือ” มิให้ใช้คําว่า
“เยียวยาช่วยเหลือ” เพราะหากใช้คําว่าเยียวยาจะดูเสมือนเป็นการ
กระทําจากฝ่ายรัฐบาล
๒) การประเมินกลุ่ม Gray Wolves นักวิชาการของตุรกี
ประเมินกลุ่ม Gray Wolves ว่ามีความเป็นไปได้น้อยถึงความเกี่ยวข้อง
กับกรณีระเบิดที่แยกราชประสงค์ เนื่องจากกลุ่มนี้ปัจจุบันไม่ได้รับ
ความศรัทธาจากผู้ร่วมขบวนการรุ่นใหม่ การเคลื่อนไหวเชิงอุดมการณ์
ลดลง แต่มีภ าพของความเกี่ย วข้อ งในเรื่อ งมาเฟีย และอิท ธิพ ล
ผิดกฎหมายมากขึ้น
๓) รั ฐ บาลตุ ร กี พ บการปลอมแปลงหนั ง สื อ เดิ น ทางของ
สาธารณรัฐอาหรับซีเรียจํานวนมาก ซึ่งทางการไทยโดยเฉพาะหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเข้าเมืองควรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
๔) การอนุญ าตให้แ รงงานต่า งด้าว ๓ สัญ ชาติ ขอหนังสือ
ผ่านแดนชั่วคราวเพื่อมาทํางาน (Temporary Border Pass)
เพื่อมาทํางานในเขตจังหวัดที่จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑๐ จังหวัด และจังหวัดชายแดน ๒๒ จังหวัด ทั่วประเทศ ในลักษณะ
การเดินทางไปกลับใน ๑ วัน หรือระยะสั้นไม่เกิน ๗ วัน
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๕) นักวิชาการ TDRI แสดงความเห็นต่อนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เงินผ่านภาคครัวเรือนใน
รูปแบบเงินกู้จะส่งผลกระทบให้สภาพหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
ควรให้เงินโดยตรงผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น จ้างแรงงานหรือแจกคูปอง
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
๖) มาตรการรองรับการประกาศวันหยุดทําการประมง จากการ
ประชุมหารือเมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ ระหว่าง ศปมผ. กับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้ประกอบการประมงทั่วประเทศ ได้มีการกําหนด
มาตรการรองรับการประกาศวันหยุดทําการประมง และให้เรือประมง
ทั้งหมดจอดเรือที่ท่าเรือ/แพปลา หรือในพื้นที่ที่กําหนดโดยกรมเจ้าท่า
๔. ศู น ย์ บั ญ ชาการ
นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสารจาก รอง ปมท. (ส)/
มหาดไทย (ศบช.มท) ประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจากจังหวัด ศบช.มท.
ที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความมั่นคง
และการรักษาความปลอดภัย (๓) ด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ํา
(๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูปและการเมือง
โดยจําแนกตามประเภทของสื่อ/ผู้รายงาน สรุปได้ดังนี้
๑. ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ ได้แก่ ความคืบหน้าในการ
ดํา เนิน คดีผู้ว างระเบิด ที่แ ยกราชประสงค์, การร่า งรัฐ ธรรมนูญ ,
การขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, การคัดค้านโรงไฟฟ้า,
การต่อต้านคอร์รัปชั่น
๒. ข่าวสารสําคัญจากจังหวัด ได้แก่ ข่าวภัยแล้ง, ข่าวยาเสพติด
ซึ่งมีการกดดันจับกุมในพื้นที่จังหวัดชายแดน ได้แก่ จ.กาญจนบุรี,
ศรีสะเกษ และสุรินทร์ และจังหวัดในเขตภาคกลาง คือ จ.สมุทรปราการ
และฉะเชิงเทรา
๓. แนวทางการพัฒนา ศบช.มท. ในระยะต่อไป จะพัฒนาช่องทาง
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดําเนินงานของ ผวจ.
๕. ข้อราชการของ ทด.

อธิบดี ทด. รายงาน ดังนี้
ทด.
๑. การประชุม คกก. นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีประเด็นเรื่อง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการพิจารณาให้นําการดําเนินการของ
จ.ชัยนาท เป็นต้นแบบ สําหรับการดําเนินการด้านจัดที่ดินปัจจุบันเป็น
การดําเนินการในที่ดิน ส.ป.ก.
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๒. การเบิ กจ่ ายงบประมาณ ปี ๕๘ ปั จจุ บั นเบิ กจ่ ายงบลงทุ นได้
ประมาณ ร้อยละ ๒๒ สําหรับงบประมาณที่ถูกส่งคืนตาม พ.ร.บ.
โอนงบประมาณรายจ่ายฯ หลังจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวประกาศใช้จะได้
ขออุทธรณ์ต่อไป
๖. ข้อราชการของ สถ.

อธิบดี สถ. รายงาน ดังนี้
สถ.
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๕๘ ปัจจุบันเบิกจ่ายงบลงทุนได้
ร้อยละ ๕๔ และสามารถก่ อหนี้ ผูกพัน ประมาณ ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท
สําหรับงบประมาณที่ถูกส่งคืนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายฯ
ประมาณ ๒,๖๓๘ ล้ า นบาท โดยมี ง บประมาณที่ จ ะขออุ ท ธรณ์
ประมาณ ๒,๒๐๐ ล้านบาท หลังจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวประกาศใช้
จะได้ขออุทธรณ์ต่อไป
๒. กรณีพ บนมโรงเรีย นบูด ที่ จ.น่า น ซึ่ง กรณีดัง กล่า วอยู่ใ น
ความรับผิดชอบของ อสค. ขณะนี้ อปท. ได้ดําเนินการเรียกคืนจาก
โรงเรียนแล้ว ซึ่ง สถ. ได้ทําหนังสือกําชับไป
๓. กรณีมีผู้ร้องเรียน นรม. เรื่องที่สะพานแขวนข้ามแม่น้ําป่าสัก
ที่ก่อสร้างขึ้นเนื่องในงานสมโภชน์หลวงพ่อโต ๒๐๐ ปี อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา ชํารุดจนทําให้มีผู้เสียชีวิต โดยเกิดเหตุตั้งแต่ปี ๕๖
แต่การดําเนินคดียังไม่คืบหน้า สถ. ได้ติดตามและทราบว่าจังหวัดได้
ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดี ทั้งคดีแพ่ง ได้แก่ บริษัทผู้ก่อสร้าง และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และคดีอาญาได้ส่งฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ได้แก่ ข้าราชการของ อปท. รวมทั้ง ดําเนินการทางวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. พิจารณา

๗. ข้อราชการ ยผ.

ยผ.
อธิบดี ยผ. รายงาน ดังนี้
๑. กรณีสะพานแขวนที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ชํารุด
เนื่องจากมีการใช้ลวดสลิงที่ไม่เป็นไปตามแบบที่กําหนด ประกอบกับ
มีรถยนต์ใช้เป็นทางสัญจร ซึ่งผิดวัตถุประสงค์การก่อสร้าง
๒. การตรวจติดตามงานของ รมว.มท. ที่ จ.ภูเก็ต ในวันที่ ๑๑ ๑๒ ก.ย. ๕๘ ยผ. เตรียมข้อมูลเสนอ ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องโรงงาน
เตาเผาขยะผลิตไฟฟ้าเทศบาลนครภูเก็ต และโครงการป้องกันน้ําท่วม
ที่เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง
๓. โครงการออกแบบและก่อสร้างศาลากลางน้ําเพื่อประดิษฐาน
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ําเขาเต่า อ.หัวหิน
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จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง ยผ. ร่วมกับสํานักพระราชวังจัดพิธีวางศิลาฤกษ์
ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๙ น. โดยเรียนเชิญ รมว.มท.,
ผู้บริหาร มท. และหัวส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธี
การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
๘. ข้อราชการของ ปภ.

รองอธิบดี ปภ. (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) รายงานการดําเนินการ ปภ.
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยใช้เงินทดรองราชการ
เชิงป้องกันยับยั้ง ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ก.ย. ๕๘ มีจังหวัดที่ดําเนินการแล้ว
จํานวน ๑๕ จังหวัด และมีผลการเบิกจ่ายแล้ว ประมาณ ๖๔ ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็นการดําเนินโครงการประเภทต่างๆ ดังนี้ การจ้างเหมา
แรงงาน, การฝึกอบรมอาชีพ, การซ่อมแซมระบบประปา, การเป่าล้าง
บ่อบาดาล และการขุดลอกแหล่งน้ํา
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
รัฐบาลเน้นย้ําให้แต่ละจังหวัดเร่งดําเนินการ และให้ความสําคัญ
กับการขุดลอกแหล่งน้ํา

๙. ข้อราชการของ พช.

รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบูรณ์) รายงาน ดังนี้
พช.
๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประมาณ ๗๙,๐๐๐ กองทุน
ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนเงินชุมชนละ ๑ ล้านบาท ปัจจุบันส่วนใหญ่ได้มี
การจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
๒. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขณะนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้เป็น
ภารกิ จ ของ มท. ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารตั้ ง สํ า นั ก งานกองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรีมาสังกัดที่ พช.

กฟน.
๑๐. ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง ๑. การไฟฟ้านครหลวง
กับรัฐวิสาหกิจ
๑) กฟน. จัดงานสัม มนา “ลูกค้าธุร กิจอุต สาหกรรมประจํา ปี
ในสังกัด มท.
๒๕๕๘” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟน. กับลูกค้า
ธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และมี
ความสําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘
ส.ค. ๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.
๒) กฟน. ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด
“ACTIVE CITIZEN พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.
๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.
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กฟภ.
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑) ความก้าวหน้าโครงการสว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือน
ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๕๗ - ๕ ธ.ค. ๕๘ เป้าหมาย
๖๑,๒๗๑ ครัวเรือน ดําเนินการแล้วเสร็จ ๖๓,๕๓๔ ครัวเรือน สูงกว่า
เป้าหมาย ๒,๒๖๓ ครัวเรือน
๒) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ประธาน คกก. ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟภ.
เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กฟภ. (ศปท.PEA) และศูน ย์ พ.ร.บ.ข้อ มูล ข่า วสารของ กฟภ.
ณ กฟภ. สํานักงานใหญ่ กทม.
๓) กฟภ. สนองนโยบายรัฐบาลคืนความสุขให้กับประชาชนโดย
มอบหมวกนิรภัย จํานวน ๑๐,๐๐๐ ใบ ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งมีพิธีมอบ เมื่อวันที่
๓๑ ส.ค. ๕๘ ณ กฟภ. สํานักงานใหญ่ กทม.
๔) กฟภ. จัด ระเบีย บและติ ดตั้ งคอนเหล็ ก รองรั บสายสื่ อ สาร
ในพื้นที่นําร่องบริเวณปากทางเข้าวัดไร่ขิง - วัดไร่ขิง จ.นครปฐม โดย
มี พิ ธี ป ล่ อ ยขบวนรถของ กฟภ. และหน่ ว ยงานสายสื่ อ สารออก
ปฏิบัติงานในพื้นที่นําร่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๕๘
กปน.
๓. การประปานครหลวง
๑) กปน. ได้ดําเนินโครงการขยายเขตบริการน้ําประปาให้เต็ม
พื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งใน จ.สมุ ท รปราการ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนที่ ยั ง ไม่ มี
น้ํ า ประปาใช้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง กปน. จึ ง ลงนามในบั น ทึ ก
ข้ อตกลงความร่วมมื อ (MOU) ระหว่ าง อบต. ใน จ.สมุทรปราการ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กปน. และ อบต. จะร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการวางท่อ
จ่ า ยน้ํ า ฝ่ า ยละกึ่ ง หนึ่ ง ภายในกรอบระยะเวลาของสั ญ ญา ๒ ปี
หลั งจากทั้ง ๒ หน่วยงานร่ วมกันคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมแล้ว
กปน. จะเร่งดําเนินการวางท่อประปาเพื่อให้ประชาชนทั้ง ๖ อบต.
ได้มีน้ําประปาสะอาดใช้โดยเร็ว เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘ ณ กปน.
สํานักงานใหญ่ กทม.
๒) กปน. จัดงานเสวนา “ทิศทางการดําเนินงานของ กปน. และ
ผู้ประกอบการโครงการหมู่บ้านจัดสรรในทศวรรษหน้า” เพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็ ว ในการวางท่ อ ประปา สร้ า งความพึ ง พอใจแก่
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ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่
อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้บริหารของ กปน.
เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ ณ กปน. สํานักงานใหญ่ กทม.
๓) กปน. ลงนามในบัน ทึก ข้ อ ตกลงความร่ว มมือ (MOU)
การขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ กับคู่ค้า จํานวน ๓๐ ราย เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต เพื่อ ธํา รงไว้ซึ ่ง ความ
โปร่งใสและเป็นธรรมตามยุทธศาสตร์ของชาติ เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๕๘
ณ กปน. สํานักงานใหญ่ กทม.
๔. การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.
๑) กปภ. ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา และ จ.ปทุมธานี เปิดระบบ
การทํางานโรงผลิตน้ําประปาพระราชทาน ณ โครงการสระเก็บน้ํา
พระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ปทุมธานี สืบเนื่องจาก
กรณีวิกฤตการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒
ก.ค. ๕๘ ซึ่ง สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานน้ําที่ผลิตจากพระตําหนัก
บ้านสวนปทุม และพระราชทานพระราชานุมัติให้ กปภ. ใช้พื้นที่
บริเวณสระเก็บน้ําพระราม ๙ ติดตั้งระบบผลิตน้ําประปาชั่วคราว
เพื่อจ่ายน้ําให้ กปภ.สาขาใน จ.ปทุมธานี
๒) กปภ. ประกาศเป็นพื้นที่น้ําประปาดื่มได้ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๘
กปภ. สาขาสะเดา จ.สงขลา ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ได้ ประกาศรับรองให้เขตพื้นที่ บริการ อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นพื้ นที่
น้ําประปาดื่มได้ โดยพิธีได้จัดขึ้น ณ บริเวณที่ว่าการ อ.สะเดา จ.สงขลา
๓) ผู้ว่าการ กปภ. และ ผวจ.กระบี่ เป็นประธานร่วมกันในพิธี
ส่ง มอบโครงการปรับ ปรุง ภูม ิทัศ น์แ หล่ง น้ํา สาธารณะหนองไหล
เฉลิม พระเกีย รติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุม ารี ให้แ ก่ อบต. พรุเ ตีย ว และ อบต. เขาพนม
เมื่อ วัน ที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘ ณ แหล่ง น้ํา สาธารณะหนองไหล อ.เขา
พนม จ.กระบี่
๔) กปภ. ดําเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพิมาย
จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตน้ําประปาอีก ๓๐๐ ลบ.ม./ชม.
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คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๕๙ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
จะสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนต่อเนื่องอีก ๑๐ ปีข้างหน้า
๑๑. ข้อราชการของ
ปมท. (ส)

รอง ปมท. (ส)
รอง ปมท. (ส) มีข้อราชการ ดังนี้
๑. ปัญหาขาดแคลนน้ํา คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะรุนแรงขึ้น ซึ่ง มท.
และจังหวัดต้องเตรียมความพร้อม และให้ทําความเข้าใจกับประชาชน
๒. เรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มมีการเข้าไปรังวัดพื้นที่แล้ว
สําหรับแนวทางการดําเนินการให้เป็นแบบค่อยเป็นค่ อยไปเพื่อลด
กระแสต่อต้าน ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดที่ดินจะมีการ
พิจารณาเรื่องต่างๆ และนําเสนอ คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ
๓. รั ฐ บาลมอบหมายให้ ๓ กระทรวงคื อ พม., มท. และ สธ.
ร่วมกันทําโครงการอุดหนุนเงินให้แก่เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ ๕๙
ที่เป็นครอบครัวยากจนตามเกณฑ์ที่กําหนด เดือนละ ๔๐๐ บาท
จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๘ - ๓๑ มี.ค. ๕๙ ณ ที่ทําการ
อปท. ทั่วประเทศ ซึ่ง มท. รับผิดชอบการจัดลงทะเบียน, การปิด
ประกาศ, การรายงานจํานวนเด็กให้ พม.จังหวัด รวมทั้งการสํารวจ
หาหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ที่ เ ข้ า เกณฑ์ ย ากจน โครงการดั ง กล่ า วเป็ น การ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเข้าถึงการให้บริการของรัฐ
และลดความเหลื่อมล้ํ า สําหรับการขับเคลื่ อนในจั งหวัดมี การตั้ ง
คกก.ดําเนินการเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย มี ผวจ. เป็นประธาน
๔. คณะผู้บริหารองค์กรบรรเทาสาธารณภัยแห่งอาเซียนมีกําหนด
มาเยื อ นประเทศไทยเพื่ อ พบผู้ บ ริ ห าร และจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมของไทย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑
ก.ย. ๕๘
ประเด็นที่ ปมท. ให้ดําเนินการเพิ่มเติม
โครงการอุดหนุนเงินให้แก่เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ ๕๙ ที่อยู่ใน สถ.
ครอบครัวยากจนขอความร่วมมือ สถ. สั่งการ อปท. ดําเนินการ

๑๒. ข้อราชการของ
ผต.มท.

ผต.มท. (นายสุวิทย์ สุบงกฏ) รายงานเรื่องจากการประชุมร่วมกับ ผต.มท.
มูลนิธิปิดทองหลังพระ ดังนี้
๑. มูลนิธิฯ ให้ความเห็นว่าอยากให้จังหวัดให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินโครงการ
๒. โครงการที่ถ่ายโอนจากกรมชลประทานให้ อปท. ดําเนินการ
ขอให้ มท. สํารวจข้อมูลโครงการ
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๓. ขอให้ มท. กํ าชั บ ผวจ. ให้ ความสํ าคั ญกั บการส่ งเสริ มให้
ประชาชนดํ าเนิ นโครงการตามแนวพระราชดํ าริ ด้ วยหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้
๑๓. เรื่องอื่นๆ

ผช.ปมท. (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการเตรียม ผช.ปมท./กก.สป.
จัดกิจกรรม Bike for Dad ซึ่งรัฐบาลมีกําหนดจัดในช่วงเดือน ธ.ค. ๕๘
ผอ.สดร.สป. แจ้ งกํ าหนดการจั ดโครงการอบรมหลั กสู ตรการ สดร.สป.
พั ฒนาสมรรถนะผู้ บริ หารระดั บสู งของ มท. เพื่ อมุ่ งสู่ ความเป็ นเลิ ศ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผวจ.ที่รับแต่งตั้งใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ ก.ย. ๕๘
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ถ.วิทยุ กทม.
ส่วนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓

