
ตารางรหัสบัญชีการติดตามเรื่อง (ขอมูล ณ 27/5/2011)

รหัส เรื่อง วันคาดเข้า หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
จนท. 

ผู้รับผิดชอบ

โทร. ๐-๒๒๘๐-๙๐๐๐ 

ต่อ

๐๐๑ ความคืบหน้าในการกําหนดมาตรการในการส่งเสริมและช่วยเหลือการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ๔๓๓

๐๐๒ ความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงคมนาคม วิบูลย์ลักษม์ ๔๕๓

๐๐๓ ความคืบหน้าการดําเนินการการแก้ไขปัญหาโครงการที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งศาลปกครองในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๔๓๓

๐๐๓-๑ ความเหมาะสมในการพิจารณาภาพรวมของพื้นที่ที่จะรองรับอุตสาหกรรม (Carrying Capacity) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

จิตตา ๔๐๙

๐๐๓-๒ ความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมาบตาพุด (เพิ่มเติม)

๐๐๕ ความคืบหน้าในการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการแก้ไขปัญหา

ผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล

จอมขวัญ ๒๗๓

๐๐๗ ความคืบหน้าในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสัมปทานในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน

ที่เสรีและเป็นธรรม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๐๐๘ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาอ้อยและแนวทางที่กําหนดไว้ในวาระอ้อยแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม จิตตา ๔๐๙

๐๐๙ ความคืบหน้าการดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ (ในกรณีเกาะสมุยและเกาะภูเก็ต) กระทรวงมหาดไทย ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๐๑๐ ความคืบหน้าในการดําเนินการระบายผลิตผลทางการเกษตรภายใต้โครงการรับจํานําผลิตผลทางการเกษตร ปี ๒๕๕๑/๕๒ กระทรวงพาณิชย์ ลักขณา ๔๕๒

๐๑๑ ความคืบหน้าการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สํานักงาน ก.พ.ร. ๔๓๓

๐๑๕ ความคืบหน้าในการปรับลดค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลและการศึกษาปริมาณการสูบน้ําบาดาลในระดับที่ยอมรับได้ว่าปลอดภัย (Safe Yield) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําในภาคอุตสาหกรรมไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จิตตา ๔๐๙

๐๑๖ ความคืบหน้าในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนิเวศเชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการศึกษาทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

จอมขวัญ ๒๗๓

๐๑๗ ความคืบหน้าในการพิจารณากําหนดแนวทาง การแก้ไขปัญหาหนี้สินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในระยะยาว และการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหาร

จัดการและบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพของขสมก. เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน

กระทรวงคมนาคม สุภาวดี ๔๔๙

๐๑๙ ความคืบหน้าในการวางแผนรองรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดําเนินนโยบายในการรับซื้อหรือแทรกแซงราคายางและแผนการจัดหาแหล่งทุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมจิตร ๔๕๓

๐๒๐ ความคืบหน้าในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสูง กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๐๒๑ ความคืบหน้าในการศึกษาความเหมาะสมของทางเลือกในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วิบูลย์ลักษม์ ๔๕๓

๐๒๓ การประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมจิตร ๔๕๓

๐๒๔ ความคืบหน้าในการดําเนินการศึกษาสํารวจเพื่อประเมินสภาพเชิงวิศวกรรม ความเสียหาย และมูลค่าของความเสียหายของสิ่งก่อสร้างภายใต้โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๐๒๕ ความคืบหน้าในการส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ของประชาชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๐๒๕-๑ ความคืบหน้าโครงการเคเบิลใต้น้ําใยแก้วอ่าวไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๐๒๖-๑ แนวทางการควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ปี ๒๕๕๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๓๓

๐๒๘ ความคืบหน้าโครงการ Fiber to the x ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศน์ศภุางค์ ๔๔๘

๐๓๑ ความคืบหน้าการดําเนินโครงการทําระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนแบบใหม่ กระทรวงมหาดไทย ทวีวัฒน์ ๔๕๒



ตารางรหัสบัญชีการติดตามเรื่อง (ขอมูล ณ 27/5/2011)

รหัส เรื่อง วันคาดเข้า หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
จนท. 

ผู้รับผิดชอบ

โทร. ๐-๒๒๘๐-๙๐๐๐ 

ต่อ

๐๓๑-๑ แนวทางการใช้ประโยชน์บัตรสมาร์ทการ์ด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง

แรงงาน กระทรวงสาธารณสุข

ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๐๓๒ ความคืบหน้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) 

ประธานกรรมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรี เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ

เกษตรกรอย่างบูรณาการ

สุกัญญา ๒๗๓

๐๓๓ ความคืบหน้าในการดําเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จําหน่ายสินค้าเกษตรกรชุมชน (Farm Outlet) กระทรวงพาณิชย์ ลักขณา ๔๕๒

๐๓๔ ความคืบหน้าการดําเนินการตามโครงการฟื้นฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรณีอําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จิตตา ๔๐๙

๐๓๖ ความคืบหน้าโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อยเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และการขาดแคลนแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สุภาวดี ๔๔๙

๐๓๗ ความคืบหน้าโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมจิตร ๔๕๓

๐๓๘ ความคืบหน้ามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กระทรวงการคลัง ๔๓๓

๐๓๘-๑ การเบิกค่ายาของราชการ กระทรวงการคลัง ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๐๓๙ ความคืบหน้ามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้รถยนต์นั่งประหยัดพลังงานประเภทพลังงานผสมชนิดพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Vehicle) ในประเทศ/

ความคืบหน้าการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบให้สมดุลกับรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและลดการก่อภาวะมลพิษ

กระทรวงการคลัง สุกัญญา ๒๗๓

๐๓๙-๑ การปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบให้สมดุลกับรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและลดการก่อภาวะมลพิษ สุกัญญา ๒๗๓

๐๔๐ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องกรณียุบเลิกบริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จอมขวัญ ๒๗๓

๐๔๑ รายงานความคืบหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง กระทรวงการคลัง ๔๓๓

๐๔๒ รายงานสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง เข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒/มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธาน ๔๔๘

๐๔๕ สรุปผลการเจรจาและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย (๓๐ พ.ย. ๕๓)

กระทรวงการคลัง (๑๕ ธ.ค. ๕๓)

ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๐๔๖ การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๓/๕๔ รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) ประธาน

กรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประธาน ๔๔๘

๐๔๗ ความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด อําเภอและตําบล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๔๓๓

๐๔๘ การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดวงกมล ๕๔๖

๐๔๘-๑ โครงการนําร่องแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรรายย่อยไทยเข้มแข็ง ภายใต้นโยบายกองทุนธนาคารที่ดิน คณะกรรมการอํานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่าย

ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี)

๔๓๓

๐๔๘-๒ ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป

๐๔๙ การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๐๕๐ การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังปี ๒๕๕๓/๕๔ กระทรวงพาณิชย์ ประธาน ๔๔๘

๐๕๒ การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๕๓/๕๔ กระทรวงพาณิชย์ ประธาน ๔๔๘

๐๕๓ ความคืบหน้าการดําเนินการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จอมขวัญ ๒๗๓

๐๕๔ ความคืบหน้าในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็ก ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย

ดวงกมล ๕๔๖

๐๕๕ ความคืบหน้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงมหาดไทย

จิตตา ๔๐๙

๐๕๖ การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการฝายหัวนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๓๓
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รหัส เรื่อง วันคาดเข้า หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
จนท. 

ผู้รับผิดชอบ

โทร. ๐-๒๒๘๐-๙๐๐๐ 

ต่อ

๐๕๗ ความคืบหน้าในเรื่องการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อยและยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมจิตร ๔๕๓

๐๕๘ ความคืบหน้าในการดําเนินการของคณะทํางานพิจารณาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของ

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๐๕๙ ความคืบหน้าในการจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงมหาดไทย

๔๓๓

๐๖๐ ความคืบหน้าในการดําเนินโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบ Public Private Partnership (PPPs) กระทรวงการคลัง สุกัญญา ๒๗๓

๐๖๑ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุและคนพิการ กระทรวงแรงงาน/กระทรวงการคลัง จอมขวัญ ๒๗๓

๐๖๒ โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง มาตรา ๒๑ ทวิ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) ประธาน

กรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์)

๔๓๓

๐๖๓ ความคืบหน้าการดําเนินการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๓๓

๐๖๔ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างตลาดกลางเพื่อการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเกษตรในภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์ ลักขณา ๔๕๒

๐๖๕ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ๔๓๓

๐๖๖ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่ (ระยะกลางและระยะยาว) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน ๔๔๘

๐๖๘ ความคืบหน้าในการจัดทําแผนการใช้ที่ดินของรัฐและแผนแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัดและอําเภอ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

๒๕๕๔
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ทวีวัฒน์ ๔๓๓

๐๖๙ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน: ศปถ. ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๐๖๙-๑ การศึกษาแนวทางและกําหนดมาตรการในการนําเทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) มาใช้ติดตั้งกับรถสาธารณะ กระทรวงคมนาคม ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๐๗๐ ความคืบหน้าการดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กานต์พิชชา ๕๔๖

๐๗๑ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: ยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสรมิการขายยาที่ขาดจริยธรรม: เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๐๗๓ ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ๔๓๓

๐๗๔ ความคืบหน้าในการดําเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต กระทรวงคมนาคม วิบูลย์ลักษม์ ๔๕๓

๐๗๕ การส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อการออม กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน ธัญมน ๕๔๖

๐๗๗ ความคืบหน้าในการจัดทําแผนการระบายข้าวสารในสต็อกภายใต้โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๒ กระทรวงพาณิชย์ ลักขณา ๔๕๒

๐๗๘ ความคืบหน้าในการดําเนินการจัดทํารายละเอียดของแผนปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารกิจการรถไฟ กระทรวงคมนาคม วิบูลย์ลักษม์ ๔๕๓

๐๗๙ ความคืบหน้าโครงการให้เอกชนเข้าร่วมงานในกิจการท่าเรือแหลมฉบัง กระทรวงคมนาคม-การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประธาน ๔๔๘

๐๘๐ ความคืบหน้าในการจัดทําแผนพลิกฟื้นฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

กํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.)

สุกัญญา ๒๗๓

๐๘๓ ความคืบหน้าในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒ (ครั้งที่ ๙-เพิ่มเติม) กระทรวงพาณิชย์ ลักขณา ๔๕๒

๐๘๕ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) 

ประธานกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

จอมขวัญ ๒๗๓

๐๘๗ ความคืบหน้าการลดรายจ่ายภาครัฐเพื่อจัดทํางบประมาณสมดุลภายใน ๕ ปี สํานักงบประมาณ ๔๓๓

๐๘๘ ความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม คณะกรรมการช่วยเหลือฯ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วิบูลย์ลักษม์ ๔๕๓

๐๘๘-๑ ความคืบหน้าการดําเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม กระทรวงยุติธรรม จิตตา ๔๐๙

๐๘๘-๒ ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ) 

กระทรวงมหาดไทย

๔๓๓
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ต่อ

๐๘๘-๓ ความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับเหตุการชุมนุมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ๔๓๓

๐๘๙ ความคืบหน้าการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินการโครงการภายใต้แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๓-

๒๕๕๗

กระทรวงคมนาคม วิบูลย์ลักษม์ ๔๕๓

๐๙๐ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กานต์พิชชา ๕๔๖

๐๙๑ โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดวงกมล ๕๔๖

๐๙๒ ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ําจืด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จิตตา ๔๐๙

๐๙๓ ความคืบหน้าในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน สํานักงาน ก.พ.ร. ๔๓๓

๐๙๕ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๐๙๖ ความคืบหน้าของโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง ระยะที่ ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๓๓

๐๙๗ ความคืบหน้าในการจําหน่ายกิจการโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สุภาวดี ๔๔๙

๐๙๘ การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

(สํานักงาน ก.พ.ร.)

ธัญมน ๕๔๖

๐๙๙ ความคืบหน้าของมาตรการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ: การขอ

ยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ํา

กระทรวงพลังงาน ลักขณา ๔๕๒

๑๐๐ ความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ กระทรวงแรงงาน จอมขวัญ ๒๗๓

๑๐๒ ความคืบหน้าการจัดทําฐานข้อมูลคนยากจนและคนด้อยโอกาส กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๑๐๔ ความคืบหน้าการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น  ขจรประศาสน์) ประธาน

กรรมการอํานวยการกํากับติดตามการแก้ไขปัญหา

อุทกภัยและภัยแล้ง

สมจิตร ๔๕๓

๑๐๕ ความคืบหน้าการดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๑๐๖ ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ๘๔ พรรษา กระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ๔๔๘

๑๐๗ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ กานต์พิชชา ๕๔๖

๑๐๘ ความคืบหน้าการดําเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (สัญญาที่ ๑-๕) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

๑๐๙ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บุคลากรภาครัฐประเภทอื่น ๆ) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์

หนองเตย) ประธานกรรมการนโยบายและอํานวยการ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความ

ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สุภาวดี ๔๔๙

๑๑๐ ความคืบหน้าโครงการจัดระบบการปลูกข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมจิตร ๔๕๓

๑๑๑ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนธุรกิจโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๓ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๑๒ ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดซื้อโดยรัฐ กระทรวงการคลัง วิบูลย์ลักษม์ ๔๕๓

๑๑๓ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเกี่ยวกับการขึ้นราคาค่าเช่านาของผู้ให้เช่าอย่างไม่เป็นธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลักขณา ๔๕๒

๑๑๔ ความคืบหน้าของมาตรการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ย่านราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

(ปรับปรุงเพิ่มเติม)

กระทรวงการคลัง

๑๑๕ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัลภา ๔๕๐

๑๑๖ ความคืบหน้าโครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการคลัง สุกัญญา ๒๗๓

๑๑๗ ความคืบหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุกัญญา ๒๗๓

๑๑๘ ความคืบหน้าในการพิจารณาหาข้อสรุปทางนโยบายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

ทวีวัฒน์ ๔๕๒



ตารางรหัสบัญชีการติดตามเรื่อง (ขอมูล ณ 27/5/2011)

รหัส เรื่อง วันคาดเข้า หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
จนท. 

ผู้รับผิดชอบ

โทร. ๐-๒๒๘๐-๙๐๐๐ 

ต่อ

๑๑๙ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน

ภาครัฐ : สํานักงาน ก.พ.

กานต์พิชชา ๕๔๖

๑๒๐ ความคืบหน้าโครงการไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อรายย่อย ต้นเดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๔
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/

กระทรวงการคลัง

ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๑๒๒ ความคืบหน้าในการดําเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ กระทรวงการคลัง

๑๒๕ ความคืบหน้าการใช้เงินกู้ SAL เพื่อสนับสนุนโครงการเร่งรัฐปฏิบัติการด่วน (เพื่อคนไทย) และโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ

กระทรวงการคลัง ๔๓๓

๑๒๖ ความคืบหน้าของมาตรการเพื่อสนับสนุนการอ่าน กระทรวงการคลัง ธัญมน ๕๔๖

๑๒๗ ความคืบหน้าการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สํานักงบประมาณ วิบูลย์ลักษม์ ๔๕๓

๑๒๙ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่าง ๆ (เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต เกาะพระทอง จังหวัดพังงา) กระทรวงมหาดไทย ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๑๒๙-๑ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ํา ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๓) ไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงมหาดไทย ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๑๓๐ ความคืบหน้าของมาตรการรองรับผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน ๔๔๘

๑๓๒ กรอบวงเงินในการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ สุภาวดี ๔๔๙

๑๓๓ ความคืบหน้าในการดําเนินการโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมจิตร ๔๕๓

๑๓๔ ความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก กระทรวงพาณิชย์ จอมขวัญ ๒๗๓

๑๓๕ ความคืบหน้าในการดําเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ กระทรวงการคลัง ๔๓๓

๑๓๖ การทบทวนความจําเป็นในการคงอยู่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทุกกระทรวง รุ่งทิวา ๕๔๖

๑๓๗ สรุปพระราชดําริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน ๔๔๘

๑๓๘ ความคืบหน้าในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสุข 

(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์)

กานต์พิชชา ๕๔๖

๑๓๙ ความคืบหน้าในการตรวจสอบ พิจารณาทบทวนกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย วิบูลย์ลักษม์ ๔๕๓

๑๔๐ ความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบเตือนภัยพิบัติ กระทรวงมหาดไทย ดวงกมล ๕๔๖

๑๔๑ ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย กระทรวงการคลัง สุกัญญา ๒๗๓

๑๔๒ ความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ประธานคณะกรรมการการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่า

เทียมและเป็นธรรม [เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายก

อร์ปศักดิ์  สภาวสุ)]

สุภาวดี ๔๔๙

๑๔๒-๑ การขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กระทรวงแรงงาน ๔๓๓

๑๔๓ ความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และขยายระบบสวัสดิการสังคม ประธานคณะกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และขยายระบบสวัสดิการสังคม [รัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย)]

จอมขวัญ ๒๗๓

๑๔๓-๑ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ๔๓๓

๑๔๔ คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม [รัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์)]

ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๑๔๕ ความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน ประธานคณะกรรมการสร้างอนาคตของชาติด้วยการ

พัฒนาคน เด็กและเยาวชน (นายกรัฐมนตรี)

วัลภา ๔๕๐

๑๔๖ ความคืบหน้าการกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์  สภาวสุ) สุกัญญา ๒๗๓



ตารางรหัสบัญชีการติดตามเรื่อง (ขอมูล ณ 27/5/2011)

รหัส เรื่อง วันคาดเข้า หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
จนท. 

ผู้รับผิดชอบ

โทร. ๐-๒๒๘๐-๙๐๐๐ 

ต่อ

๑๔๗ ความคืบหน้าการกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน) สมจิตร ๔๕๓

๑๔๘ ความคืบหน้าในการดําเนินนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๑๔๙ ความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) 

ประธานกรรมการอํานวยการโครงการฟื้นฟูทรัพยากร

ชายฝั่งทะเล (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม)

สมจิตร ๔๕๓

๑๕๐ ความคืบหน้าในการก่อสร้างและบริหารโครงการลานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) ประธาน

กรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดําเนิน 

สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ประธาน ๔๔๘

๑๕๑ ความคืบหน้าการดําเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหานมทั้งระบบในระยะยาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมจิตร ๔๕๓

๑๕๓ ความคืบหน้าการดําเนินแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๑๕๔ ความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย ประธาน ๔๔๘

๑๕๕ ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์

หนองเตย) ประธานกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตาม

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

/กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงการคลัง

๔๓๓

๑๕๕-๑ ความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดวงกมล ๕๔๖

๑๕๕-๒ ความคืบหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี ๒๕๕๓ กระทรวงการคลัง ดวงกมล ๕๔๖

๑๕๕-๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๓ เพิ่มเติม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๕๕-๔ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๑๕๕-๕ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในประเทศ และขออนุมัติโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน

ประเทศ และจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

กระทรวงการคลัง ดวงกมล ๕๔๖

๑๕๖ ความคืบหน้าการชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๒/๕๓ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กระทรวงพาณิชย์ ประธาน ๔๔๘

๑๕๗ ความคืบหน้าการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและการจัดตั้งสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม ๔๓๓

๑๕๘ ความคืบหน้าแผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ๔๓๓

๑๕๙-๑ ความคืบหน้าการดําเนินการขยายเครือข่ายสถานีตรวจสอบสภาพอากาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๑๖๑ ความคืบหน้าแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง ๔๓๓

๑๖๒ ความคืบหน้าการดําเนินการโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล กระทรวงศึกษาธิการ วัลภา ๔๕๐

๑๖๓ ความคืบหน้าการดําเนินงานศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จอมขวัญ ๒๗๓

๑๖๔ ความคืบหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๗) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัลภา ๔๕๐

๑๖๕ ความคืบหน้าการรายงานโรดแมปแผนการทํางานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย (ในช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ๒๕๕๓) รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) ประธาน ๔๔๘

๑๖๖ ความคืบหน้าในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ วัลภา ๔๕๐

๑๖๗ ความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป

ไม้ยางพารา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

จิตตา ๔๐๙

๑๖๘ ความคืบหน้าการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียได้ในระยะยาวต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๑๖๙ ความคืบหน้าโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ กระทรวงมหาดไทย ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๑๗๐ ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมจิตร ๔๕๓

๑๗๑ ความคืบหน้าการทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ กระทรวงการคลัง สุกัญญา ๒๗๓
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๑๗๒ ความคืบหน้ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) 

ประธานกรรมการอาหารแห่งชาติ (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์)

สมจิตร ๔๕๓

๑๗๓ ความคืบหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อการกระจายโอกาสสําหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ ๔๓๓

๑๗๕ ความคืบหน้าผลการดําเนินงานโฉนดชุมชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ๔๓๓

๑๗๕-๑ การดําเนินการโฉนดชุมชนตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ๔๓๓

๑๗๖ ความคืบหน้าขออนุมัติหลักการการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมจิตร ๔๕๓

๑๗๗ ความคืบหน้าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเส้นในสต๊อกของรัฐบาลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) ประธาน

กรรมการนโยบายมันสําปะหลัง กระทรวงพาณิชย์

๔๓๓

๑๗๘ ความคืบหน้าในการจัดส่งข้าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐเฮติและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ ลักขณา ๔๕๒

๑๗๙ ความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท กระทรวงมหาดไทย ๔๓๓

๑๘๐ ความคืบหน้าการดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

๔๓๓

๑๘๑ ความคืบหน้าการขออนุมัติหลักเกณฑ์การกําหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธาน ๔๔๘

๑๘๒ ความคืบหน้าการบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกันและการจัดทําตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงาน ก.พ.ร. ธัญมน ๕๔๖

๑๘๓ ความคืบหน้าการขออนุมัติจัดตั้งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด และขออนุมัติเงินทุนจดทะเบียนในการจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อให้บริการโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Rail Link) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม วิบูลย์ลักษม์ ๔๕๓

๑๘๔ ความคืบหน้าโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี้) กระทรวงการคลัง ๔๓๓

๑๘๕ ความคืบหน้าโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๒/๕๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมจิตร ๔๕๓

๑๘๕-๑ ความคืบหน้าโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๓/๕๔ กระทรวงพาณิชย์ สมจิตร ๔๕๓

๑๘๖ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐบาล คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลักขณา ๔๕๒

๑๘๗ ความคืบหน้าการบูรณาการป้องกันทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ธัญมน ๕๔๖

๑๘๘ การดําเนินการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ทัศน์ศุภางค์ ๔๘๘

๑๘๙ ความคืบหน้าในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ๔๓๓

๑๙๐ ความคืบหน้าการดําเนินการตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

๔๓๓

๑๙๑ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินทํากินของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมผู้เช่า ๑๓ นิคมสหกรณ์ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๑๙๒ สถานการณ์อาชญากรรม

๑๙๒-๑ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนัน "หวยหุ้น" กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ประธาน ๔๔๘

๑๙๓ สถานการณ์และราคาจําหน่ายน้ํามันพืชปาล์ม กระทรวงพาณิชย์

๑๙๔ ความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีโรงเรียนสอนกวดวิชาที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วัลภา ๔๕๐

๑๙๕ ความคืบหน้าของแนวทางการบริหารการคลังในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงการคลัง ๔๓๓

๑๙๖ ความคืบหน้าของมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๓ กระทรวงการคลัง สมจิตร ๔๕๓

๑๙๗ ความคืบหน้าการขอความเห็นชอบให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ จังหวัดเชียงราย และให้ใช้ประโยชน์ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๑ จังหวัด

เชียงราย เป็นท่าเรือท่องเที่ยว

ภายใน ๑ เดือน

(๒๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๔)

กระทรวงคมนาคม ลักขณา ๔๕๓

๑๙๘ ความคืบหน้าโครงการจัดหารถผลิตรายการนอกสถานที่พร้อมอุปกรณ์พิเศษระบบ Digital Full High Definition สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ๔๓๓



ตารางรหัสบัญชีการติดตามเรื่อง (ขอมูล ณ 27/5/2011)

รหัส เรื่อง วันคาดเข้า หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
จนท. 

ผู้รับผิดชอบ

โทร. ๐-๒๒๘๐-๙๐๐๐ 

ต่อ

๑๙๙ รายงานผลการดําเนินการแผนพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย กระทรวงวัฒนธรรม วัลภา ๔๕๐

๒๐๐ ความคืบหน้าแนวทางการปรับปรุงอายุสัญญาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ กระทรวงการคลัง ๔๓๓

๒๐๑ การขออนุมัติการจัดทําและลงนามในร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จอมขวัญ ๒๗๓

๒๐๒ ความคืบหน้าระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๔๓๓

๒๐๓ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กานต์พิชชา ๕๔๖

๒๐๔ ความคืบหน้าการปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน สุภาวดี ๔๔๙

๒๐๕ การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๔๓๓

๒๐๖ ความคืบหน้าแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยปี ๒๕๕๔ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๔๓๓

๒๐๗ ความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการนําเข้าสินค้าวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประธานผู้แทนการค้าไทย ๔๓๓

๒๐๘ รายงานผลการประชุมคณะประศาสน์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ ๓๐๙ กระทรวงแรงงาน จอมขวัญ ๒๗๓

๒๐๙ ความคืบหน้าโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย) ครั้งที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ กานต์พิชชา ๕๔๖

๒๑๐ รายงานการนําเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร กระทรวงการคลัง ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๒๑๑ รายงานผลการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) กระทรวงพาณิชย์ ประธาน ๔๔๘

๒๑๓ ความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสุกรทั้งระบบและแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลักขณา ๔๕๒

๒๑๖ รายงานผลการกู้เงิน short term facility สําหรับรัฐวิสาหกิจ (รายงานผลในช่วงไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เกี่ยวกับการชําระคืนหนี้เงินกู้ของ รฟท. จํานวน ๑,๐๐๐ ล้าน

บาท)

กระทรวงการคลัง สุกัญญา ๒๗๓

๒๑๗ ความคืบหน้าการขอคืนอัตราว่างข้าราชการครูจากผลการเกษียณอายุราชการ กระทรวงศึกษาธิการ วัลภา ๔๕๐

๒๑๘ ความคืบหน้าโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สุกัญญา ๒๗๓

๒๑๙ แผนพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เต็มศักยภาพ ๖๐ ล้านไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทวีวัฒน์ ๔๕๒

๒๒๐ การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

๔๓๓

๒๒๑ โครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล กระทรวงศึกษาธิการ กานต์พิชชา ๕๔๖

๒๒๒ การป้องกันการทุจริตกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทําสัญญา หรือบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชน หรือตีความสัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชน ทําให้ทาง

ราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจํานวนสูงมาก

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ

ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๒๒๓ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องทุกข์เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคําภูทับฟ้า ของบริษัท ทุ่งคํา จํากัด ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กระทรวงอุตสาหกรรม สุกัญญา ๒๗๓

๒๒๔ โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ กระทรวงศึกษาธิการ

๒๒๕ ความคืบหน้าโครงการประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยกรณีเกิดจลาจล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จอมขวัญ ๒๗๓

๒๒๖ การเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกกับประเทศเพื่อนบ้าน คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า

และบริการของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

๔๓๓

๒๒๗ การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการจัดส่งด่วน (Express Delivery Service: EDS) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการขนส่งสินค้า

และบริการของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

๔๓๓

๒๒๘ โครงการการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๔๓๓

๒๒๙ แผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๔๓๓

๒๓๐ การแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์  วงศ์

หนองเตย)

ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘
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จนท. 
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โทร. ๐-๒๒๘๐-๙๐๐๐ 
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๒๓๑ การรายงานผิดการดําเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการช่วยเหลือราคาน้ํามันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๒๓๒ แนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๒๓๓ แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ความยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๓๔ รายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงการคลัง

๒๓๕ โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV System) และระบบเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมกับการควบคุมทางศุลกากร ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ กระทรวงการคลัง ทัศน์ศุภางค์ ๔๔๘

๒๓๖ รายงานผลการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม สุกัญญา ๒๗๓

๒๓๗ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๑ มาตรการทําให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประธาน ๔๔๘

๒๓๘ ความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา กระทรวงการคลัง ๔๓๓

๒๓๙ ความคืบหน้าโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ๔๓๓

๒๔๐ ความคืบหน้าโครงการมหกรรมลดค่าครองชีพประชาชน กระทรวงพาณิชย์ ๔๓๓

๒๔๑ มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจ  และเรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

สํานักงานปฏิรูป ๔๓๓

๒๔๒ ความคืบหน้าคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ

การปรองดองแห่งชาติ

ประธาน ๔๔๘

๒๔๓

๒๔๔ ความคืบหน้าโครงการดําเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม กระทรวงคมนาคม ๔๓๓

๒๔๕ ความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาด (โรคไหม้คอรวง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔๓๓

๒๔๖ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการไปลงทุนในต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ๔๓๓

๒๔๗ โครงการกรุงเทพฯ เมืองปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรมตามโครงการปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ แผนปฏิบัติการปฏิรูประเทศไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๔๓๓

๒๔๘ การแจ้งเตือนภัยพิบัติ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ธัญมน ๕๔๖

๒๔๙ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ธัญมน ๕๔๖


