สรุปประเด็นการประชุมหารือขอราชการประจําสัปดาห
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุม ๒ อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
---------------------กระทรวงมหาดไทยไดจัดประชุมหารือขอราชการประจําสัปดาห โดยมี ปมท. เปนประธาน สรุปสาระสําคัญ
ได ดังนี้
ประเด็น

รายละเอียด

๑. ข อ สั่ งการของ
๑) ในการประชุ ม หารื อ ข อ ราชการ ขอกํ า หนดเป น ๒-๓
สัปดาหตอครั้ง เพื่อใหสวนราชการตางๆ ไดมีเวลาทํางาน และขอให
ปมท.
หั ว หน า หน ว ยงานมาประชุ ม ด ว ยตนเอง หากติ ด ราชการสํ า คั ญ
ใหมอบผูแทนลําดับรองลงมาเขารวมประชุม
๒) กอนที่จะมีการประชุมหารือฯ หากหนวยงานใดมีประเด็น
หารือที่สําคัญสามารถแจงขอมูลใหฝายเลขาฯ (สนผ.สป.) เพื่อบรรจุ
เขาระเบี ย บวาระการประชุ ม ซึ่งมี ผช.ปมท. (นายสมคิด ฯ) เป น
ผูกํากับดูแล
๓) ให ศปก.มท. แจงเวียนหมายเลขโทรศัพท/โทรศัพทมือถือ
และช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สารอื่ น ให ทุ ก หน ว ยงานได ท ราบและ
ใหจัดทําผังโครงขายการสื่อสารของผูบริหาร ซึ่ง ศปก.มท. ตองเปน
ศูนยกลางในการติดตอประสานงาน โดยเฉพาะในชวงวันหยุดราชการ
หากหน วยงานใดมีขาวสารเรงดวนให ฝากขอความไวที่ ศปก.มท.
เพื่อสงตอ
๔) การจัดทําประเด็นการประชุมหารือขอราชการ มท. ประจํา
ทุกวันพุธ ใหเสนอเรื่องผาน นายสฤษดิ์ ฯ (ผช.ปมท.)/หน.สร.มท.
เพื่อให รมว.มท. พิจารณาความเหมาะสมกอนนําเรื่องเขาที่ประชุม
ตอไป

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน

ศปก.มท.

ทุกหนวยงาน

๒. สถานการณ
รอง อปค. (นายประดิษฐ ยมานันท) ไดรายงานสถานการณ รอง อปค.
ด า นการข า วและ ดานการขาวและสถานการณสําคัญ สรุปได ดังนี้
สถานการณสําคัญ
๑) รายการคืนความสุขใหคนในชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘
มีเรื่องสําคัญ ๑๑ เรื่อง ดังนี้
๑.๑) การประชุม APEC ครั้งที่ ๒๓ โดยมีแนวคิดหลักคือ
“การสร างเศรษฐกิจ ที่มีส ว นร ว ม การสร า งโลกที่ ดี ขึ้น ” ประเด็ น
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สําคัญที่มีการหารือรวมกัน ๔ เรื่อง ไดแก (๑) การสงเสริมการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (๒) การสงเสริมการมีสวนรวมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในเศรษฐกิจ ภู มิภ าคและเศรษฐกิจโลก
(๓) การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย และ (๔) การรวมสรางชุมชน
ที่เขมแข็งและยั่งยืน
๑.๒) การประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ ๒๗ เปนการทบทวน
การดําเนิน งานของอาเซียนกอนที่จ ะเขาสู ประชาคมอาเซียนและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาอาเซียนใน ๑๐ ปขางหนา โดยจะจัดทํา
แผนการดํ าเนิ นงานของอาเซียนในด านการเมืองและความมั่น คง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระหวางป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ ที่มุงเนน
ความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
๑.๓) การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ในภาพรวม
เศรษฐกิจไทยกําลั งฟนตัว และเรงสรางความเชื่อมั่น คาดว า GDP
ป ๒๕๕๘ อยูที่รอยละ ๒.๙ หรือมากกวา โดยการพัฒนาประเทศ
ในระยะต อไปควรเป น การร ว มลงทุ น ระหว าง Public Private
Partnership ซึ่งประเทศจะพัฒนาไปไดภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนจะตองรวมมือกันในรูปแบบ “ประชารัฐ” ถือเปนสวนสําคัญ
ที่ทําใหการพัฒนายั่งยืน
๑.๔) การรางรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป รัฐบาลพยายามแกไข
ปญหาโดยการปฏิรูปรัฐวิสากิจและปญหาทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งรัฐธรรมนูญใหม
จะต องอยู บ นพื้น ฐานการบริ หารราชการแผ น ดิ น ที่เ หมาะสมหรื อ
มีธรรมาภิบาล โดยรัฐบาลไดวางรากฐานไวแลว คือ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
และการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งตองอาศัยความรวมมือ
ในหวงของการเปลี่ยนผานเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต
๑.๕) บทบาทของขาราชการในการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ซึ่งขาราชการถือเปนกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
ไปสูการปฏิบัติ โดยขาราชการจะตองเขาใจในนโยบาย ทํางานเชิงรุก
มีวิสัยทัศน วัตถุประสงค วิธีการ มุงผลสัมฤทธิ์ สรางการรับรูและ
ทําความเขาใจ รวมทั้งสรางการมีสวนรวมกับประชาชนในรูปแบบ
“ประชารัฐ” โดยไมทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่ง ผวจ. และ นอ. จะเปน
กําลังหลักเพื่อขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และมีการติดตามประเมินผล
การทํางานในทุกระดับ

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ
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๑.๖) การกระตุนเศรษฐกิจชุมชน โดยมุงกระตุนและสงเสริม
เรื่องวัสดุตนทุน เรื่องการสรางเครือขายการผลิตและสรางความเชื่อมโยง
ดานการตลาด ซึ่งจังหวัดจะตองสนับสนุนในเรื่องยุทธศาสตร การสราง
เศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
๑.๗) การจัด เก็บภาษี โดยจะมีการปฏิ รูป การจั ด เก็บ ภาษี
ปฏิรูปการประเมินราคา โดยขอความรวมมือเอกชนไมใหมีการเลี่ยง
ภาษี ไมมีการทุจริต เพื่อนําเงินภาษีไปใชพัฒนาประเทศ
๑.๘) การประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ Mhz ซึ่งถือเปนการ
ประมูล ที่มีการแขงขัน อย างยุ ติ ธ รรม และประชาชนจะต องได รั บ
ประโยชนสูงสุดจากอัตราคาบริการ
๑.๙) การใหสิทธิประโยชนทางภาษี เพื่อสงเสริมการลงทุน
และใหมีความเชื่อมโยงทางธุรกิจ โดยจะดําเนินการใน ๓ สวน คือ
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เปน Cluster และ Super Cluster
ซึ่งอาจอยูในพื้นที่ใดก็ไดหรือจะอยูในพื้นที่ที่มีระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานที่ดี เชน เมือง Rubber City หรือเมืองการศึกษา รวมทั้ง
พื้นที่การคาชายแดน ซึ่งแตละเรื่องมีความแตกตางกันและสิทธิประโยชน
แตกตางกัน
๑.๑๐) การศึกษาการลงทุน อุต สาหกรรมใหม โดยจะต อง
มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต กระจาย
การลงทุน ในภู มิภ าคต างๆ เพื่อ ให มี ความสามารถในการแขง ขั น
ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อสรางแรงจูงใจ
และสรางการแขงขันกับตางประเทศ ซึ่งจะตองมีการสงเสริมในชวง
๑๐ ป ตอจากนี้ไป
๑.๑๑) โครงการ “Gov Channel ศูนยกลางบริการภาครัฐ
สําหรับประชาชน” เพื่อเปนศูนยกลางในการเขาถึงขอมูลและบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐของหนวยงานตางๆ เปนการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และการเขาถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกกลุมอยาง
ทั่วถึง เทาเทียมและลดความเหลื่อมล้ํา
๒) สถานการณดานการขาว มีประเด็นสําคัญสรุปได ดังนี้
๒.๑) ดานการเมือง มีพรรคการเมืองและนักการเมืองเขามา
มีสวนเกี่ยวของในหลายประเด็น

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ
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หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ

๒.๒) โครงการอุ ทยานราชภั กดิ์ มี การเรี ยกร องให รั ฐบาล
ออกมาชี้แจงและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดโดยเร็ว
๒.๓) สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ มี ค วามเคลื่ อ นไหวของอาจารย ศมบ.
มหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน
โดยจะเชิญผูเ คลื่อนไหวซึ่งเปนอาจารย ม.สงขลานครินทร ฯ และ
ม.ทักษิณ ไปปรับทัศนคติในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
๒.๔) ความเคลื ่อ นไหวของกลุ ม มวลชนตา งๆ ไดแ ก
(๑) กลุมประมงพื้นบาน เรียกรองขอผอนผันกรณีคําสั่ง คสช. สั่งยกเลิก
การทําประมงประเภทลอบพับ (๒) กลุมเรียกรองที่ทํากิน ขอใหตรวจสอบ
ที่ดินของรัฐและผูมีอิทธิพล, กลุมราษฎรบุกรุกพื้นที่สวนปาลมของ
บริษัท ยูนิวานิช และพยายามเขาปดลอมทาอากาศยานนานาชาติ
กระบี่ (๓) กลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา นายกสมาคมผูกรีดยาง
และชาวสวนยางรายย อยยื่ นหนั งสือคัด คานการรับ สมัครตั ว แทน
เกษตรกรสวนยางพาราเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ยางแหงประเทศไทย (๔) กลุมคัดคานโครงการหรือสัมปทานของรัฐ
มีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
และคัดคานโครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน (๕) กลุมเครือขาย
หนี้สินชาวนาเรียกรองใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการชวยเหลือ
และแกปญหาหนี้สินของเกษตรกร (๖) กลุ มผูรวมพัฒนาชาติไทย
ขอรับความชวยเหลือเงินคาประกอบอาชีพใหกับสมาชิก (๗) กลุมเกษตรกร
ผูปลูกออย จัดประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๘ (๘) กลุมผูไดรับ
ผลกระทบจากการจัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากเขายื่นหนังสือเพื่อ
คัดคานการรังวัดที่ดินออกโฉนดที่จะใชเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
(๙) เครือขายพุทธศาสนา เสนอใหบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจําชาติในรัฐธรรมนูญ
๒.๕) ข อ ห ว งใยของ นรม. ในเรื่ อ งความปลอดภั ย ของ
ประชาชนในวันลอยกระทงและกิจกรรม Bike For Dad ซึ่งกังวลวา
อาจจะมี ความไม ส งบเกิ ด ขึ้น จึ งให ทุก หน ว ยงานที่เ กี่ ย วข องร ว ม
บูรณาการการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย
ขอสั่งการของ ปมท.
๑) ดานสถานการณความไมสงบ ทั้งเรื่องความเคลื่อนไหวทาง ปค./ศปก.มท./
การเมืองของกลุมตางๆ การดูแลความสงบเรียบรอยในวันลอยกระทง ทุกจังหวัด
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และ Bike For Dad ใหทุกหนวยที่เกี่ยวของเพิ่มความเขมขน
มาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกกิจกรรม
๒) ให ศปก.มท. จั ด ทํ า โครงสร า งใหม ใ ห ชั ด เจนโดยให
รอง ผวจ.นครราชสี มา ชรก.สป. (นายณรงคฯ ) เป น ผู กํากับ ดู แล
โดยใหติด ตามสถานการณต ลอด ๒๔ ชั่ว โมง และเชื่อ มโยงกับ
ศูน ยอํ านวยการบรรเทาสาธารณภั ย ฯ เพื่ อ เตรี ย มพร อ มรั บ
สถานการณ
๓) ให สบจ. จัด ทํา ขอ มูล เรื ่อ งเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษเกี่ย วกับ
สภาพป ญหาและบทบาทส วนราชการและรั ฐวิ สาหกิจในสั งกัด มท.
รวมทั้งสิ่งที่ไดดําเนินการไปแลวและยังไมดําเนินการ

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ

รอง ผวจ.
นครราชสีมา
ชรก.สป.
(นายณรงคฯ)/
ศปก.มท.
สบจ.

๓. สรุ ป ข า วสาร
รอง ผวจ.ปทุมธานี (นายพิบูลยฯ ) ได สรุ ป ขาวสารที่สําคัญ ศมบ.
สํ า คั ญจา กศู น ย ดังนี้
แก ไขป ญหาความ
๑) ด า นต า งประเทศ ในการประชุ ม APEC และ ASEAN
มั่ น คงแบบบู ร ณา Summit พบวา สื่อ Social Media ไดใหความสนใจเผยแพรภาพ
และขาวภารกิจที่ นรม. เขารวมประชุมฯ ซึ่งในภาพรวมมีผลในเชิงบวก
การ
๒) ภายในประเทศ
๒.๑) ดานการเมือง ประธาน กรธ. ระบุวา รัฐธรรมนูญฉบับใหม
ตองแกไขไดแตไมงายเหมือนกฎหมายธรรมดาและ กรธ. ยังคงมีอิสระ
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไม จํ า เป น ต อ งทํ า ตามข อ เสนอของ คสช.
ที่เสนอแนะหลักการเพื่อบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ๑๐ ประเด็น
๒.๒) ด า นเศรษฐกิ จ โครงการประชารั ฐ และกองทุ น
Thailand Future Fund (TFF) รอง นรม. (นายสมคิดฯ) แถลงขาว
วา เรื่องประชารัฐถือเปนมิติใหมของการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนน
การพัฒนาในระดับชุมชน และอาจไมตางจาก OTOP มากนัก แต OTOP
ยังไมส ามารถยกระดั บขึ้นมาได ซึ่งทุกฝายต องช วยกัน และอีก ๒
สัปดาห กค. จะเสนอ ครม. จัดตั้งกองทุน TFF วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.
ขายใหนักลงทุนทั่วไปเพื่อนําเงินไปลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ
๒.๓) ดานสังคม กรณีปญหาชาวสวนปาลม จ.กระบี่ สมาคม
คนไทยไรที่ทํากินไดยื่นหนังสือตอ นรม. ขอใหตรวจสอบที่ดินของรัฐ
และผูมีอิทธิพลกรณีบุกรุกพื้นที่สวนปาลม
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รายละเอียด
๓) การประสานงานของ ศมบ. ในการรั ก ษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนในวันลอยกระทงถึงชวงเทศกาลปใหม ไดมี
การประชุมซักซอมเพื่อเตรียมความพรอมแลว โดยขอความรวมมือ
หน ว ยงานความมั่น คง เฝ าระวั งความปลอดภั ย และด านการขา ว
ต อ เนื่ อ งจนถึ ง เทศกาลป ใ หม แ ละให ค วามรู ก ารสั ง เกตบุ ค คลที่ มี
พฤติ ก ารณก อ ความไม ส งบ อาทิ สะพายเป ห รื อ ถื อ กระเป า หนั ก
สวมหมวก ใสแว นตา เปนตน ทั้งนี้ ไดแจงทุกจั งหวัดให ถือปฏิบั ติ
แล ว ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ มาตรการดู แ ลความปลอดภั ย ที่ นรม.
สั่งเตรียมการชูวาระ Safety Thailand ผนึกกําลังเพื่อยกระดับ
ความปลอดภัยระดับประเทศ
ขอสั่งการของ ปมท.
๑) การแกไขปญหากลุมราษฎรบุกรุกพื้นที่สวนปาลมและพยายาม
จะปดลอมทาอากาศยานนานาชาติกระบี่ มอบให ปค. เปนเจาภาพ
๒) ให กก.สป. จัด ระบบการจั ดสงหนังสือราชการใหดี กรณี
มี เ รื่ อ งเข า มาจะต อ งกํ า หนดเจ า ภาพรั บ ผิ ด ชอบให ชั ด เจนและ
มอบหมายใหตรงกับภารกิจ
๓) ให ตท.สป. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับดานหรือจุดผานแดนตางๆ,
กปภ. จัดทําขอมูลระบบประปา, กฟภ. จัดทําขอมูลระบบไฟฟา, ยผ.
จั ด ทํ า ขอ มู ล ด า นผั งเมื อ ง และ ทด. จั ด ทํา ข อ มูล ด า นที่ ดิ น ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษวามีผลการดําเนินงานถึงขั้นตอนใด มีปญหาอุปสรรค
ในเรื่องใด
๔) ให สบจ.สป. จัดทําขอมูลดานสิทธิประโยชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้ง ๖ แหง โดยเบื้องตนใหจัดทําขอมูลของพื้นที่ ๒ แหง ที่มีปญหา
คือ จ.สระแกว และตาก พรอมกับใหจัดทําขอมูลวาเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษสร า งประโยชน อ ะไรให กั บ ประเทศ สภาพป ญ หาในพื้ น ที่
ตลอดจนวิเคราะหขอดี/ขอเสียใหชัดเจน รวมถึงระบบการบริหาร
จัดการในพื้นที่
ทั้งนี้ กฟภ. กปภ. และ ทด. ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ไดเตรียมการ
ระบบจําหนายไฟฟา ประปา และงบประมาณเพื่อรองรับการขยาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษไวแลว สวนปญหาขอพิพาทเรื่องที่ดินไดมีคําสั่ง
แต ง ตั้ ง ผวจ. ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล รั บ ผิ ด ชอบ จึ ง ควรใช ก ลไกนี้
ขับเคลื่อนการดําเนินงานและแกไขปญหาในพื้นที่

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ

ปค.
กก.สป.

ตท.สป./กปภ./
กฟภ./ยผ./ทด.

สบจ.สป.

กฟภ./กปภ./
ทด.
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๔ . ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น งาน ของ
คณะอนุ กรรมการ
ฝ า ยจั ด กิ จ กรรม
ด า นศาสนาเฉลิ ม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็ จ
พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว
เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส
มหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕
ธันวาคม ๒๕๕๘

รายละเอียด
ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) ไดชี้แจงตอที่ประชุม สรุปได ดังนี้
๑) รอง นรม. (พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง และแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายจัด
กิจกรรมดานศาสนาฯ ซึ่งมี รมว.มท. เปนประธานอนุกรรมการ ผูวาราชการ
กทม. เปนรองประธานอนุกรรมการ ปมท. เปนอนุกรรมการ และ
มี รอง ปมท. (นายสุทธิพงษฯ) เปนอนุกรรมการและเลขานุการ โดย
คณะกรรมการจัดงานฯ มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๘ และ
เห็นชอบใหมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑.๑) กิจกรรมดานศาสนา มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลของ ๕
ศาสนา (พุทธ คริส ต อิสลาม ฮินดูและซิกข) ทั้งในสวนกลางและ
ภูมิภาค
๑.๒) กิจกรรมอุปสมบทใหแกบุคลากรภาครัฐเพื่อถวายเปน
พระราชกุศล ระยะเวลา ๑๕ วัน
๑.๓) กิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตร ทั้งสวนกลางและภูมิภาค
๑.๔) กิจกรรมการสวดมนตและปฏิบัติธรรมขามคืน ทั้งสวนกลาง
และภูมิภาค
๑.๕) กิจกรรมการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๒) ประเด็นที่ มท. รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ (๑) กราบเรียนเชิญ
นรม. เปนประธานในพิธีทําบุญตักบาตรในวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๘ ณ มณฑล
พิธีทองสนามหลวง (๒) เรียนเชิญ รมว.มท., รมช.มท., ปมท. และผูบริหาร
ในสังกัด มท. เขารวมพิธีทําบุญตักบาตรในวันและสถานที่ดังกลาว
(๓) ในสวนภูมิภาค จะแจงใหทุกจังหวัดจัดกิจกรรมตามที่กําหนด

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ
ผช.ปมท.
(นายสมคิดฯ)/
กก.สป./
ทุกหนวยงาน

๕ . ก า ร บ ริ ห า ร
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรายงานผลการดําเนินงาน สรุปได ปภ./สถ./กปน./
จั ด ก า ร น้ํ า เ พื่ อ ดังนี้
กปภ.
เตรียมความพรอม
๑) ปภ. ได แกไขป ญหาภั ยแล ง โดยเฉพาะน้ํ าอุป โภคบริ โ ภค
รั บ ส ถ า น ก า ร ณ ซึ่งประชาชนจะตองไมขาดแคลนน้ํา โดยทําการ X-Ray หาพื้นที่ที่ยังไมมี
ระบบประปา สํารวจจังหวัดที่มีความเสี่ยง สํารวจภาชนะรองรับ
ภัยแลง
น้ํากลาง ระบบการขนสงน้ําและเรงรัดทําความตกลงกับ สงป. เพื่ออนุมัติ
งบประมาณขุด เจาะบาดาลและมอบอํานาจให ผวจ. ดํ าเนิ น การ
บริหารจัดการและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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รายละเอียด
๒) สถ. ไดเตรียมการ ดังนี้
๒.๑) เร งรั ด อปท. ให ดํ าเนิ น งานตามโครงการกอสร าง/
ปรับปรุงประปาหมูบาน ๔,๐๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๙๓๐ ลบ.,
โครงการซ อ มแซมสถานี สู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า ๖๗๕ โครงการ
งบประมาณ ๙๗๕ ลบ. โดยเรงรัดใหกอหนี้ผูกพันแลว
๒.๒) เตรียมการโครงการกอสรางฝายกั้นน้ํา ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๘ ดําเนินการในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด จํานวน ๕๒๖
โครงการ งบประมาณ ๑๑๗ ลบ. โดยได แ จ ง ให ต รวจสอบพื้ น ที่
เปาหมายวายังมีความจํ าเปน ที่จะดํ าเนิน การหรือไม ขณะนี้มีการ
รายงานแลว ๑๓ จังหวัด บางจังหวัดไดขอยกเลิกโครงการ ซึ่งจะขอ
อนุ มัติงบประมาณเพื่อดํ าเนิ น การต อไป ในบางพื้น ที่อาจมีป ญหา
ไมสามารถดําเนินการได หากมีความขัดแยงของประชาชนที่อยูตนน้ํา
และปลายน้ํา รวมทั้งโครงการกอสรางฝายชะลอน้ําชั่วคราวอาจจะ
ซ้ําซอนกับโครงการตําบลละ ๕ ลบ.
ทั้งนี้ ปภ. ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา งบประมาณเรื่องน้ํามีแหลงเงิน
ที่ตางกัน ซึ่งมีการของบประมาณ (งบกลาง) โดยกรมชลประทาน
แต ใ ห ท อ งถิ่ น ดํา เนิ น การในพื้ น ที่ ซึ่ ง หากดํ า เนิ น การไม ไ ด
ควรขอทํา ความตกลงใหม
๓) กปน.
๓.๑) ป จจุบั นมีแหล งผลิ ตน้ํา ๒ แหล งใหญ คือ เจ าพระยา
และแมกลอง คาดวาที่จะมีปญหาคือ น้ําจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์
และเขื่อนเจาพระยา ในการเตรียมการแกไขปญหาไดนําประสบการณ
ของป ๒๕๕๗ มาใชเปนแนวทาง ซึ่งคาดวานาจะแกไขปญหาได
๓.๒) ไดรวมลงนามใน MOU กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เพื่อสนับสนุ นการปฏิ บัติ การต านภั ยแลงและสนับสนุ นความรวมมือ
ดานวิชาการและใชทรัพยากรรวมกัน
๔) กปภ. คาดวาภัยแลงป ๕๙ จะรุนแรงกวาปที่ผานมา โดย กปภ.
ไดเพิ่มความเขมขนมาตรการรับภัยแลง โดยใหสํารวจแหลงน้ํา วามีเพียงพอ
หรื อไม โดยเฉพาะในพื้ นที่ กปภ. ๓๓ สาขา ที่คาดว าจะเกิดป ญหา
โดยใชน้ําจากแหลงน้ําของ อปท. และภาคเอกชน รวมทั้งใหขุดลอกสระ/
รองน้ํา/เจาะบอบาดาลและใชน้ําจากพื้นที่ใกลเคียงที่ไมมีปญหา ทั้งนี้
ไดแจงใหทุกสาขาประสานกรมชลประทานอยางใกลชิดเพื่อขอรับ

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ
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รายละเอียด
การจัดสรรน้ําเพิ่มเติมและตั้งศูนยเฉพาะกิจฯ เพื่อรายงานสถานการณ
และเตรียมรับมือไวแลว
อพช. และ หน.ผต. มีขอเสนอแนะวา กปภ. ควรหารือกับ ผวจ.
อยางใกลชิดเพื่อเตรียมพรอมแกไขปญหาการจัดสรรน้ําและควรมีการ
ประชาสัมพันธ แจงเตือนประชาชนใหทราบลวงหนาในการจัดเตรียม
ภาชนะเก็บกักน้ํา
ขอสั่งการของ ปมท.
๑) เรื่องการบริหารจัดการน้ํา ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํา
ขอ มูล สรุป สั้น ๆ วา ใครทํา อะไร ที่ไ หน อยางไร และจัด ชอ งทาง
ของแหลงงบประมาณเรื่องน้ําใหชัด เจนวาไดรับ งบประมาณจาก
แหลง ใด ซ้ํา ซอ นกัน หรือ ไม ซึ่ง ผู ร ับ ผิด ชอบแตล ะงบประมาณ
แตละโครงการจะตองหารือกันเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน
๒) ให กปภ. แจ ง หนั ง สื อ ถึ ง กปภ. สาขาประจํ า จั ง หวั ด
ใหประสานงานใกลชิดกับ ผวจ. เพื่อเตรียมพรอมแกไขปญหาภัยแลง
๓) ให สนผ.สป. (สกพ.) ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑) แจงจังหวัด และ กปภ. เกี่ยวกับมาตรการที่ไดดําเนินการ
ในการแกไขป ญหาภั ยแล ง สํ าหรั บการทํางานให คิดอย างเป นระบบ
วาสวนกลางจะแจงจังหวัดใหทําอะไร อยางไร แยกเปนขอๆ ใหชัดเจน
๓.๒) แจงจังหวัด และ กปภ. จัดทําแคมเปญ เพื่อรณรงคเรื่อง
การใชน้ํ าและการประหยัดน้ํา แยกเปน น้ํ ารายครั วเรื อน น้ําสํ าหรั บ
โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดสด เปนตน ใหปรับระบบการจั ดการใหม
โดยเริ่ มตั้ งแต ธ.ค. ๕๘ - เม.ย. ๕๙ รวมทั้ งแจ งขอความร ว มมื อ
หอการคาไทยและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สําหรั บน้ําเพื่อ
การอุ ตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีการรองเรี ยนทุ กป ขอให
ดําเนินการเชนเดียวกัน

๖. ขอราชการของ
ปภ.

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ

ปภ./สถ./กปน./
กปภ.

กปภ.
สนผ.สป. (สกพ.)

อปภ. ไดรายงานขอราชการตอที่ประชุม ดังนี้
ปภ.
๑) ในงานประเพณี ล อยกระทงได แ จ ง ขอความร ว มมื อ และ
รณรงคไมใหใชโคมในชวงเทศกาลปใหม ไดแจงแนวทางดําเนินการ
ตามมติ ครม. “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปใหมไทย ๒๕๕๙”
โดยบูร ณาการทุกภาคสว นและทําการรณรงคทั้งป ดานภั ยหนาว
ระหวางเดือน ธ.ค. ๕๘ - ก.พ. ๕๙ ขณะนี้ยังไมมีจังหวัดใดประกาศ
ภัยหนาว สวนปญหาอุทกภัยในภาคใตไดแจงแนวทางการปฏิบัติไปแลว
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รายละเอียด

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ

๒) ปญหาหมอกควันไฟปา จะดําเนินการในทุกพื้นที่อยางเปน
รูปธรรมในพื้นที่ปาแตละประเภทตามแนวทางของ รมว.มท. สวนปญหา
หมอกควันใน ๙ จังหวัด ไดจัดประชุมหารือและบูรณาการรวมกัน
ระหวาง ทส. กษ. และ สถ.
๗ . ก า ร ป ร ะ ชุ ม
รอง อปค. (นายประดิ ษฐ ฯ ) รายงานการเตรี ยมการประชุ ม ปค.
ม อ บ น โ ย บ า ย มอบนโยบายฯ วา รมว.มท. มีบัญชาใหจัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย
สําคั ญของรัฐบาล การปฏิบัติงานใหแกผูบริหาร อปท. กํานัน ผูใหญบาน ทั่วประเทศ
โดยกําหนดสถานที่การจัดประชุม ๔ ครั้ง ดังนี้
และ มท.
๑) ภาคเหนือ ที่ จ.ลําปาง
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแกน
๓) ภาคกลาง ที่ จ.ปทุ ม ธานี กํ า หนดจั ด ณ ศู น ย ป ระชุ ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘ โดยมี
ผวจ.ปทุมธานี กลาวตอนรับ อสถ. กลาวรายงาน รมว.มท. และ รมช.มท.
มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และ มท.
๔) ภาคใต ที่ จ.สุราษฎรธานี
๘. การดําเนินงาน
ผอ.สนผ.สป รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้ สนผ.สป.
โครงการเพิ่ม
๑) มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ ๕ ลบ.)
ศักยภาพหมูบาน/ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๓๖,๒๗๕ ลบ. มีโครงการที่ สงป.
ชุมชน
อนุมัตแิ ลว จํานวน ๘๒,๐๕๘ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๘.๔๑ รวม
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ จํานวน ๒๔,๙๒๑ ลบ. คิดเปนรอยละ
๖๘.๗๑
๒) มาตรการสํ า คั ญ เร ง ด ว นเพื่ อ ช ว ยเหลื อ เกษตรกรและ
คนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน (งบสรางอาชีพ
รายได) มีการเบิกจายงบประมาณแลว จํานวน ๑๓๓.๙๔ ลบ.
๓) โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรใหแก
กลุมเกษตรกรหรือกลุมสหกรณ (งบสนับสนุนเครื่องจักร) ไดรับ
จัด สรรงบประมาณ จํ านวน ๒๕๔ ลบ. (๒๑ จังหวัด นํารอง) รวม
๔๒๑ รายการ จั ด ซื้ อ จั ด จ า งแล ว จํ า นวน ๙ จั ง หวั ด รวม ๑๑๒
รายการ งบประมาณ จํานวน ๘๙.๑๕๗ ลบ. คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐
๔) มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (งบลงทุนไมเกิน
๑ ลบ.) ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒,๖๓๘.๑๘๙ ลบ. รวม ๔,๕๓๒
โครงการ กอหนี้ผูกพันแลว จํานวน ๑,๘๒๐ ลบ. คิดเปนรอยละ ๖๙.๐๐
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รายละเอียด
๕) โครงการพั ฒ นาอาชี พ ประชาชนตามความต อ งการของ
หมูบาน/ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ขณะนี้มี ๔๒ จังหวัดสงโครงการ
ไปยัง กษ. รวม ๑,๐๓๔ โครงการ งบประมาณจํานวน ๕๘๙ ลบ.
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
การดําเนินโครงการตําบลละ ๕ ลบ. เนื่องจาก มติ ครม. ไดอนุมัติ
ใหเรงดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๙ แต สงป. ไดอนุมัติ
งบประมาณเพี ย งร อ ยละ ๖๘ ในเวลาที่ เ หลื อ อาจไม ส ามารถ
ดําเนินการไดแลวเสร็จ สนผ.สป. จะเตรียมเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติ
ใหขยายเวลาการดําเนินงานเพิ่ม โดยเปดโอกาสใหโครงการที่ไมไดรับ
อนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณตําบลละ ๕ ลบ. สามารถสงโครงการ
เพิ่มเติมเขามา
ขอสั่งการของ ปมท.
๑) ให สนผ.สป. ติ ด ตามว า จั ง หวั ด ที่ ข อโครงการพั ฒ นาอาชี พ
ประชาชนตามความตองการของหมูบาน/ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง
จํานวน ๔๒ จังหวัด ไดดําเนินการในขั้นตอนใด เชน มีการสํารวจพื้นที่
ตัวอยางพืชที่ใชน้ํานอย การสํารวจความตองการของตลาด เปนตน
๒) ให สนผ.สป. แจงจังหวัดที่ซื้อเครื่องมือการเกษตรแลว ใหพิจารณา
วาเครื่องมือนั้นสามารถนํามาใชในโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อ
บรรเทาภัยแลงไดหรือไม
๓) มอบ ปค. เปนหนวยงานหลักในการติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการตํ า บลละ ๕ ลบ. พร อมกั บ วางมาตรการในการติ ด ตาม
ใหครอบคลุมถึงเรื่องการทุจริต เรื่องรองเรียน และปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน สําหรับกรณีเรื่องรองเรียนขอใหตรวจสอบและ
รายงาน มท. ภายใน ๗ วั น โดยให ผต.ปค. ออกตรวจติ ด ตาม
โครงการฯ รวมกับ ผต.มท.
๔) มอบ พช. เปนหนวยงานหลักในการติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการพั ฒ นาอาชี พประชาชนตามความต อ งการของหมูบ าน/
ชุ ม ชนเพื่ อ บรรเทาภั ย แล ง โดยให ผต.พช. ออกตรวจติ ด ตาม
โครงการฯ รวมกับ ผต.มท. เชนเดียวกับรูปแบบที่ ปค. ดําเนินการ
๕) การเสนอเรื่ อ งเข า ครม. ให เ จ า ของเรื่ อ งและรอง ปมท.
ที่รับ ผิด ชอบสายงาน/อธิบ ดี เตรีย มประเด็น ชี้แ จงตอ รมว.มท.
เปนการลวงหนา

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ

สนผ.สป.(สกพ.)

สนผ.สป.(สกพ.)

ปค./ผต.มท./
ผต.ปค.

พช./ผต.มท./
ผต.พช.

ทุกหนวยงาน
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๙. คําแนะนํา
ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ
พัฒนาอาชีพ
เกษตรกรเพื่อ
บรรเทาภัยแลง

รายละเอียด

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ

ปมท. ไดเขียนคูมือในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ เพื่อให ผวจ. ทุกหนวยงาน
และ นอ. มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ดังนี้
๑) บทบาท ผวจ. และ นอ. มีหนาที่ในการอํานวยการ การบูรณาการ
กับทุกฝาย และการกําหนดการทํางานใหเชื่อมโยงตอเนื่องกัน
๒) การทํางานในรูปแบบประชารัฐ เปนการทํางานรวมกันระหวาง
ภาครั ฐ ภาคประชาชน และภาคธุ ร กิจ เอกชน โดยประสานงาน/
บูรณาการการทํางานรวมกัน ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง
๓) การจั ด ตั้ ง ทีม ประเทศไทยประจํ า ตํ า บล (key persons)
ประกอบดวย ขาราชการประจําตําบล กรรมการหมูบาน ปราชญ
ชาวบาน ธกส. และทหารในพื้นที่
๔) การปฏิบัติงานในพื้นที่ของทีมประเทศไทยประจําตําบล
๕) องคความรูสําหรับประชาชนและเจาหนาที่รัฐ ไดแก ความรู
เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชใหมที่ใชน้ํานอยหรือการประกอบอาชี พ
อื่นๆ แทนการเพาะปลูก ความรูเกี่ยวกับการตลาด ความรูเกี่ยวกับ
การประหยัด/การใชน้ําหรือใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด
๖) แหลงความรู ไดแก ศาสตรพระราชา ความรูจากหนวยงานของรัฐ
และภูมิปญญาทองถิ่น
๗) แหลงขอมูลการปลูกพืชน้ํานอย
๘) ปจจัยแหงความสําเร็จ ประกอบดวย ฝายสนับสนุนการผลิต
ฝายควบคุมการผลิต ฝายการตลาดและการจําหนายสินคา
ขอสั่งการของ ปมท.
๑) การสั่งการใหจังหวัด/อําเภอดําเนินการในเรื่องใด ควรสั่งการ ทุกหนวยงาน
อยางชัดเจน โดยมองใหครบองคประกอบ/วัฎจักรของงาน พรอม
กําหนดแนวทางที่หนวยงานสามารถนําไปใชปฏิบัติได โดยอาจจัดทํา
คูมือในการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับคูมือในการปฏิบัติงานตาม
โครงการฯ นี้
๒) ทําหนังสือถึงมูลนิธ/ิ หนวยงาน/ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก สนผ.สป.
พระราชดําริเพื่อขอรับการสนับสนุนองคความรู

๑๐. การจัด
นายสฤษดิ์ฯ (ผช.ปมท.) รายงานความกาวหนาการจัดกิจกรรมฯ ผช.ปมท.
กิจกรรมจักรยาน ดังนี้
(นายสฤษดิฯ์ ),
เฉลิมพระเกียรติ
๑) งานอํานวยการและพิธีการ ยผ. ไดออกแบบซุมเฉลิมพระเกียรติ กก.สป.
พระบาทสมเด็ จ พรอมธงสัญลักษณ โดยไดสงแบบขางตนใหจังหวัดดําเนินการตอไปแลว
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พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว
เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕
ธั น วาคม ๒๕๕๘
“Bike For Dad”
ปนเพื่อพอ
(ในสวนภูมิภาค)

รายละเอียด
๒) กําหนดการดําเนินการ
๒.๑) วันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๘ ณ ศูนยบัญชาการกระทรวงมหาดไทย
ไดมีการเปดศูนยอํานวยการและประสานงานของ มท. โดยจัดประชุม
เจาหนาที่ทุกหนวยงานในสังกัด มท. เพื่อรับรายงานการจัดกิจกรรม
ของสวนภูมิภาค พรอมมอบคูมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแตวันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๘ – ๑๒ ธ.ค. ๕๘ โดย ปค. และ ศสส.สป.
จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการปฏิบัติงาน พรอมวางระบบการสื่อสาร
เพื่อซอมเปดปฏิบัติการรวมกับจังหวัด ตั้งแตวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘ เปนตนไป
๒.๒) วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล กําหนดจัดประชุม คกก. อํานวยการ โดยมี นรม.
เปนประธาน เพื่อสรุปความพรอมของทุกฝาย ซึ่ง มท. จะไดรายงาน
ที่ประชุมเกี่ยวกับยอดการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมในสวนภูมิภาค
โดยมียอดการลงทะเบียน จํานวน ๔๙๘,๑๐๕ คน
๒.๓) วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๘
- เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาวาการ กห. มีกําหนดการมอบเสื้อ
พรอมแทค และลําดับการปน ใหผูปนในขบวน A1, B1 และ C1
- เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนอัมพร ผวจ. รับพระราชทานเสื้อ
และสิ่ งของพระราชทาน การแต งกาย : ชุดปกติขาว ซึ่งหลังรั บเสื้ อ
พระราชทาน รมว.มท. มีดําริใหจัดประชุม ผวจ. เพื่อหารือขอราชการ
ที่สําคัญ พรอมกับเนนย้ําในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชวงการจัด
กิจกรรม Bike For Dad ซึ่งตองมีการสํารวจเสนทาง การเตรียม
ความพรอมเรื่องน้ําดื่ม การตั้งศูนยอํานวยการรวม (สวนกลาง) และ
ศูนยประสานงาน (สวนภูมิภาค)
๒.๔) กํ า หนดการซ อมป น จั ก รยานเป น ลํ า ดั บพิ ธี ก ารจริ ง
อยูระหวางการพิจารณาวาจะกําหนดเปนวันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๘ หรือ
วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๘
๒.๕) วั น ที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๘ วั น จั ด กิ จ กรรมป น จั ก รยานฯ
ซึ่งผูบริหารทุกทานตองปนจักรยานระยะทางรวม ๒๙ กม. โดยไมมี
การเปลี่ ย นผู แ ทนป น ทั้ ง นี้ ได กํ า หนดจุ ด พั ก จํ า นวน ๒ จุ ด
คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหอประชุมกองทัพเรือ

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ
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๑๑. การจัดทํา
งบประมาณ ป
พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียด

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ

อพช. แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๐ สนผ.สป(สพร.)/
วามีการปรับเปลี่ยนแนวทาง โดยเนนใชเงินตามกรอบยุทธศาสตร ทุกหนวยงาน
(ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ
ในการแข ง ขั น ของประเทศ ยุ ท ธศาสตร ด า นการพั ฒ นาเเละ
เสริมสร างศักยภาพคน ยุ ทธศาสตรแกความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ํา ยุทธศาสตรดานทรัพยากรและน้ํา ยุทธศาสตรปองกันและ
ปราบปรามการคอรัปชั่น) เพื่อลดความซ้ําซอน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดสรรงบประมาณใหตรงเปาหมาย โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ
รอง นรม. ดานเศรษฐกิจ เปนประธานยุทธศาสตรแกความยากจน
และลดความเหลื่ อ มล้ํ า มี รมว.มท., รมว.พม. และ ปมท. เป น
คณะกรรมการ ไดจัดประชุม เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๕๘ ซึ่งนายสมคิดฯ
มอบนโยบายในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหดําเนินการใน ๒
ชองทาง คือ แนวดิ่ง (ประสาน ผวจ./นอ.) และแนวราบ (แกนนํา
กองทุนหมูบาน/เครือขายภาคประชาชน) พรอมกําหนดแผนงาน ๗ เรื่อง
ที่ พช. เป น เจ า ภาพร ว มกั บ พม. ในการยกร า งกรอบขึ้ น มา
ประกอบด ว ย แผนงานที่ ๑ แก ไ ขป ญ หาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตภายใน แผนงานที่ ๒ เศรษฐกิจ
ฐานรากและความเขมแข็งของชุมชน แผนงานที่ ๓ ปญหาการจัดการ
ป ญ หาที่ ดิ น แบบบู ร ณาการ แผนงานที่ ๔ ระบบประกั น สุ ข ภาพ
แผนงานที่ ๕ รองรั บ สังคมผู สู งอายุ แผนงานที่ ๖ สวั ส ดิการและ
คุณภาพชีวิต แผนงานที่ ๗ สงเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
หลังจากกรอบแผนงานไดรับความเห็นชอบจะไดเสนอ ครม. ตอไป
นายสมคิดฯ ผช.ปมท. รายงานผลการจัดทํางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตรของประเทศ ยุทธศาสตรที่ ๖ (ยุทธศาสตร
พัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ) เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๘ โดยมีนายวิษณุ
เครืองาม เปนประธาน ไดกําหนดแนวทางเสนอคําของบประมาณ
ในแผนงานเรื่องการปราบปรามการทุจริต การปฏิรูปกฎหมาย การกระจาย
อํานาจ การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ การพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
ซึ่งจังหวัดตองเสนอคําของบประมาณใหเขาชองทางของแผนบูรณาการ
ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร โดยทุกจังหวัดตองดําเนินการใหแลวเสร็จในวันที่
๑ ธ.ค. ๕๘ และ สงป. จะพิ จ ารณาคํ า ขอในวั น ที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๘
จึงตองแจงจังหวัดใหสงคําขอใหทันตามกําหนดเวลา
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รายละเอียด

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ

๑๒. การแถลง
ผลงานรัฐบาล
ครบรอบ ๑ ป

ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) รายงานกําหนดการแถลงผลงานครบรอบ
๑ ป ของรัฐบาล ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๔ ธ.ค. ๕๘ ณ ทําเนียบรัฐบาล
โดย มท. ตองเตรียมการ ดังนี้
๑) ให ห น ว ยงานจั ด ทํ า บอร ด นิ ทรรศการ ประกอบด ว ย ข อ มู ล
ภาพถาย สื่อผสมตางๆ พรอมมอบหมายเจาหนาที่ประจําบูธ โดยจัด
กิจกรรมใหนาสนใจเพื่อดึงดูดผูเขารวมงาน
๒) ใหหนว ยงานจัดทําประเด็น ถาม – ตอบ ที่คาดวาสื่อมวลชน
จะสอบถามตามภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ผอ.สน.สป. ขอความรวมมือกรม/รัฐวิสาหกิจ ดําเนินการ ดังนี้
๑) สรุป ผลงานตามประเด็น ที่กํา หนด จํา นวน ๑๘ ประเด็น
โดยสรุปขอความใหสั้น และกระชับ ความยาวไมเกิน ๑๐ บรรทัด
๒) ภาพประกอบสําหรับบอรดนิทรรศการกําหนดสงภายในวันที่
๒๖ พ.ย. ๕๘ เพื่อใชประกอบการนําเสนอ presentation
ขอสั่งการของ ปมท.
ให ผช.ปมท. (นายสฤษดิ์ฯ) ประสาน สํานักงานโฆษก กห. เพื่อขอ
เพิ่ม เติ มประเด็ น การแก ไขหนี้ สิ น เกษตรกร เนื่ อ งจากมีผ ลสํ า เร็ จ
ชัดเจน สามารถแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรที่อยูในสถาบันการเงิน
และหนี้สินนอกระบบ ทั้งที่ถูกบังคับคดีแลวและยังไมถูกบังคับคดีได
จํานวนมาก

ผช.ปมท.
(นายสฤษดิ์ฯ)/
ผช.ปมท.
(นายสมคิดฯ)
/สน.สป./
สนผ.สป.(สตป.)/
กรม/รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท.
(ฝายประชา
สัมพันธ)

๑๓. โครงการที่มี
ประโยชนตอ
ประชาชนที่ มท.
มอบใหเปน
ของขวัญปใหม
สําหรับประชาชน
(ป ๒๕๕๙)

ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) รายงานความกาวหนาการดําเนินการ
ของขวัญปใหม ดังนี้
๑) การแตงตั้งคณะทํางาน มี รอง ปมท. (ถ) เปนประธานฯ ผช.ปมท.
(นายสมคิด ฯ) เป น รองประธาน สนผ.สป. เป น เลขานุ การฯ และ
ผูแทนของหนวยงานรวมเปนคณะทํางาน
๒) คณะทํางานไดจัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ เพื่อรวมกัน
พิจารณาโครงการ จํานวน ๒๖ โครงการ โดยมีโครงการที่ผานการ
คัดเลือก จํานวน ๑๖ โครงการ ไดแก ๑) สรางชีวิตมีสุขแบบไทย
ใชศาสตรพระราชา แกไขปญหาพัฒนาชาติ ๒) ศูนยดํารงธรรมนําสุข
แกทุกข ๒๔ ชั่วโมง ๓) ยืดอายุตั๋วจํานําเพื่อชวยเหลือประชาชนผูมี
รายไดน อย ๔) OTOP NEXT ๕) “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูน น้ํ าใจ
รวมไทยเปนหนึ่ง” ๖) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการสู สํานักงาน
ที่ดินยิ้มแยม : Smile Office ๗) สํานักงานที่ดินสรางสุขทั่วไทย

รอง ปมท. (ถ)/
ผช.ปมท.
(นายสมคิดฯ)/
กรม/รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท./
กทม./สนผ.สป.
(สตป.)
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รายละเอียด
ลดคาใชจายการโอนและจํานอง ๘) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ
AEC พัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชน ๙) สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย
รับปใหม ๒๕๕๙ ๑๐) มหาดไทยหวงใย ใสใจผูสูงอายุ ๑๑) ทองถิ่น
สะอาด คนในชาติ มีความสุข ๑๒) ประปาสรางสุข ทุกคน มีน้ําใช
๑๓) เมืองสวางไสว ประชาชนปลอดภัย ดวยหลอดไฟ LED ๑๔) อต.
on tour ทั่วไทย ๑๕) บริการดวนมหานคร (Bangkok Express
Service) ๑๖) มหาดไทย รวมใจ อาสากาชาดไทย แกผูยากไรทุกคน
ในการนี้ คณะทํางานฯ และผูมีสวนเกี่ยวของ ขอใหแกไขเฉพาะ
โครงการ ตอไปนี้
โครงการ

รายละเอียด

๑) ส ร า งชี วิ ตมี สุ ข
แ บ บ ไ ท ย ใ ช ศ า ส ต ร
พระราชา แก ไ ขป ญ หา
พั ฒ นาชาติ (สนผ.สป.
แ ล ะ ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ยวของ)

ปมท. และ ที่ ป ระชุ ม เสนอให ใ ช
“เย็ น ศิร ะเพราะพระบริ บ าล” หรื อ
“นํ า ศาสตร พ ระราชา สู สั ง คมไทย
สร างชี วิ ต ใหมป ระชาชน” โดยรวม
ศาสตร พ ระราชาในภาพกว า งและ
หลากหลายมิติ

๓) ยื ด อายุ ตั๋ ว จํ า นํ า รอง ปมท. (ถ) และคณะทํ า งาน
เพื่อชวยเหลือประชาชน ใหเปลีย่ นโครงการเปน “ประชาชนสุขใจ
ผูมีรายไดนอย (ปค.)
ใหบริการทะเบียน วันหยุดปใหม”
๔) OTOP NEXT (พช.) อพช. เสนอ ดังนี้
- แกไขชื่อเปน “OTOP NEXT นวัตกรรม
ชุมชน สรางคน สรางรายได”
- เพิ่ ม วั ต ถุ ป ระสงค โ ครงการ โดย
ดําเนินการ OTOP ระดับ ๑ – ๓ ดาว
๕) “ชุ ม ชนเกื้ อ กู ล รอง ปมท. (ถ) ขอให ดํ า เนิ น การ
เพิ่ ม พู น น้ํ า ใจ รวมไทย รวมกับ สถ.
เปนหนึ่ง” (พช.)
๖ ) ก า ร พั ฒ น า คณะทํางานเสนอใหปรับโครงการออก
คุณ ภาพการให บ ริ ก ารสู เนื่องจากเปนงานประจํา

หนวยงาน/
ผูร ับผิดชอบ
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ผูร ับผิดชอบ

สํานักงานที่ดิ นยิ้ มแยม :
Smile Office (ทด.)
๘ ) พั ฒ น า เ ข ต รอง ปมท. (ถ) เสนอใหทําโครงการ
เศรษฐ กิ จ พิ เ ศษ เพื่ อ “๑ จังหวัด ๑ สภาพแวดลอมที่ด”ี
AEC พัฒ นาพื้น ที่เ พื่อ
ประชาชน (ยผ.)
1๑) ท อ งถิ่ น สะอาด คณะทํ างานเสนอให เ ปลี่ ย นชื่ อเป น
คนในชาติ มี ค วามสุ ข “ท อ งถิ่ น ใส ใ จความความสะอาด
(สถ.)
คนในชาติมีสุข”
๑4) อต. on tour คณะทํ า งานเสนอให ทํ า โครงการ
ทั่วไทย (อต.)
“ปากคลองตลาดโฉมใหม สะอาด
ปลอดภัย สินคาสดใหมทุกวัน”
ขอสั่งการของ ปมท.
๑) ให เ พิ่ ม โครงการใช บั ต รประชาชนเพี ย งใบเดี ย ว ใช บ ริ ก าร
ทั้งไฟฟาและประปา
๓) หากหนวยงานใดประสงคจะแกไข/เพิ่มเติมโครงการสามารถ
ดําเนินการไดถึงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘
๑๔. พิ ธี สมโภ ช
พระพุ ท ธเมตตา
ประชาไทย
ไตรโลกนาถ
คันธารราฐอนุสรณ
ในพระบรม
ราชินูปถัมภ

ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับพิธีสมโภชฯ
ดังนี้
๑) ความเปน มา สมเด็จ พระนางเจา ฯ พระบรมราชิน ีน าถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปทรงเปนประธาน
ในพิธีสมโภชฯ ในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๘ ณ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี
๒) การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ประกอบดวย
๒.๑) คณะกรรมการอํานวยการจัดพิธีสมโภชฯ โดยมี นายพลากร
สุวรรณรัฐ เปนประธานกรรมการ ปมท. เปนรองประธานกรรมการ
และรอง ปมท. (ถ) เปนกรรมการและเลขานุการ
๒.๒) คณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ดังนี้
- ฝายพิธีการ งานทะเบียน และตอนรับ มี ปมท. เปน
ประธานกรรมการ นายสมคิ ด ฯ (ผช.ปมท.) เป น กรรมการและ

รอง ปมท. (ถ)/
ผช.ปมท.
(นายสมคิดฯ)/
ศสส.สป./
สน.สป./
กก.สป./
ทุกหนวยงาน
และ
จ.กาญจนบุรี
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เลขานุการ หัวหนาสวนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
เปนกรรมการ
- ฝายสถานที่และบริการ มี ผวจ. กาญจนบุรี เปนประธาน
กรรมการ ผูแทน ยผ., กฟภ., กปภ. เปนกรรมการ
- ฝ า ยประชาสั ม พั น ธ แ ละนิ ท รรศการ มี อ ธิ บ ดี
กรมประชาสัมพันธ เปนประธานกรรมการ ผอ.สน.สป. เปนกรรมการ
- ฝายจัดสรางสิ่งมงคลสักการะและของที่ระลึก มีผูชวย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน สวนพระมหากษัตริย (นายอนุช า
เสมารั ต น ) เป น ประธานกรรมการ โดยไม มีผู แทนของ มท. เป น
กรรมการ
- ฝายรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร มีแมทัพภาคที่ ๑
เปนประธานกรรมการ ผอ.ศสส.สป. เปนกรรมการ
๓) ความก า วหน า การดํ า เนิ น งาน ได มี ก ารจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการฯ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ โดยมีนายพลากรฯ
เป น ประธาน ซึ่งได มอบหมายภารกิจ ให คณะกรรมการฝ ายต างๆ
ดําเนินการ พรอมกําหนดจัดประชุมติดตามความกาวหนาครั้งตอไป
ในวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๘

ขอมูล ณ วันพุธที่ ๒๕ พ.ย. ๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
สวนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓

