สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจาวันพุธที่ 3 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
******************

ประเด็น
ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. การสนับสนุนการดาเนินงานของ PMOC กรณี PMOC ขอความอนุเคราะห์
ปภ./
กระทรวงมหาดไทย ขอข้อมูลทั้ง ที่ เป็นเอกสาร ไฟล์ข้อมู ล ฯลฯ ให้ ดาเนินการ ทุกหน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดยเร็วที่สุด
2. การพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ให้กรุงเทพมหานครดาเนินการ
กทม.
2.1 ตั้ ง วงเงิ น งบประมาณเสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบแล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอนของงบประมาณต่อไป
2.2 ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง ว่าการดาเนินงานจะเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กาหนดทุกประการ
3. การใช้ประโยชน์สวนรถไฟ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนจตุจักร
กทม.
ให้บูรณาการการใช้สวนทั้ง 3 ให้เกิดประโยชน์สูง สุ ด ทั้งในเรื่องการจัดระเบียบ
เรียบร้อย โครงสร้างพื้นฐาน ความสะอาด ฯลฯ
4. หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
พช.
4.1 พัฒนามาตรฐานสินค้า เช่น การบรรจุหีบห่อ คุณภาพ เป็นต้น เพื่อให้
เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
4.2 ส่งเสริมช่องทางการจาหน่ายผ่านระบบ Internet
4.3 การผลิตและจาหน่ายสุราชุมชน/พื้นบ้าน ทาให้มีมาตรฐาน และสะอาด
5. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปค.
การสื่อสารได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ไว้ด้วยกัน เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ต่อประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
ให้กรมการปกครองศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และสรุปประเภท
ของข้อมูลในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าไปรวมอยู่ ในฐานข้อมูลรัฐบาล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และมาชี้ แ จงให้ ท ราบโดยขอให้ ป ระสานหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ที่
เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลในส่วนของหน่วยงานและมาชี้แจงพร้อมกัน
6. One Stop Service (OSS)
สตร.สป./
6.1 ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ประชาชนที่สนใจลงทุนทราบว่าสามารถติดต่อ
จังหวัด
ประสานงานศูนย์ดารงธรรมเพื่อขอรับคาปรึกษา/คาแนะนาด้านการลงทุน (ขั้นตอน
การขออนุญาต หน่วยงานที่อนุญาต ระยะเวลา ฯลฯ) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
- ศู นย์ ด ารงธรรมจั งหวั ดที่ เป็ นที่ ตั้ งของเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
ระยะที่ 1 (ตาก มุ กดาหาร ตราด สงขลา สระแก้ว และหนองคาย) อานวยความ
สะดวกในการขออนุญาตด้านการลงทุนต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นทั้งกระบวนการ
- ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด 70 จังหวัดที่ไม่ใช่ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะที่ 1 ให้คาปรึกษา/คาแนะนาด้านการลงทุน (ขั้นตอน หน่วยงานที่อนุญาต
ระยะเวลา ฯลฯ) โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูล/คาแนะนาภายใน 7 วันทาการ
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รายละเอียด
6.2 รายงานรู ปแบบการประชาสั มพั นธ์ เช่ น สื่อโทรทัศน์ ใบปลิว Chart
เป็นต้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
7. การผ่านแดนของแรงงานต่างด้าว กาชับผู้ว่าราชการจังหวัดกากับดูแลการผ่าน
แดนเข้ ามาท างานของแรงงานต่ างด้ าว (ลาว กั มพู ชา เมี ยนมา) ให้ เป็ นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เช่น การเข้า-ออกให้เป็นตามเวลา/พื้นที่ที่
กาหนด การจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การบูรณการกับตารวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ เป็นต้น
8. จุ ดผ่ านแดนภู ดู่ จั งหวั ดอุ ตรดิ ต ถ์ ให้ ก ระทรวงมหาดไทยจั ดท าข้ อมู ล /
รายละเอียด เช่น ศักยภาพพื้นที่ ข้อตกลง การสัญจร การค้าขาย ข้อติดขัด เป็นต้น
เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
9. การใช้ประโยชน์ แม่น้าสาละวิน ณ บ้านแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนดูแลการใช้ประโยชน์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ตาม
ข้อตกลงกับทางประเทศเมียนมา
10. การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กาหนดจัดประชุม
ที่จังหวัดพิษณุโลกและดูงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ)
ประสานกับเลขานุการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบถึง วัน เวลา สถานที่ รูปแบบในการ
จัดงาน ฯลฯ พร้อมทั้งแจ้งจังหวัดที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม
11. การส่งเสริมการท่องเที่ ยว ให้ ผู้ว่าราชการจั งหวั ดดู แลสถานที่ท่องเที่ยวให้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพร้อมให้บริการ ความปลอดภัย ความสะอาด
สิ่งอานวยความสะดวก ฯลฯ เพื่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวไทย
12. การลดต้นทุนค่ าเช่ านา ให้กรมการปกครองประสานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมค่าเช่านาฯ ที่เสนอไป
13. ความต้ อ งการเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรของกลุ่ ม สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม
เกษตรกร ให้เปรียบเทียบรายละเอียดกับโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความซ้ าซ้ อ นทั้ ง ในพื้ น ที่ แ ละประเภทเครื่ อ งจั ก ร ทั้ ง นี้ ให้ เ ร่ ง
ดาเนินการเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร
14. การฟื้นฟูป่าชายเลน รัฐบาลให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย รณรงค์การปลูกป่าชายเลนทดแทนการสร้างสะพานเลียบ
ชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
15. การบริหารงบประมาณ ให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เบิกจ่าย
งบประมาณให้ได้มากที่สุดและใกล้เคียงเป้าหมายให้มากที่สุด
16. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ให้ จั ดท า
ข้อมูล/รายละเอียด เช่ น การบริหารจัดการ การแบ่งหมวดหนังสือ อุปกรณ์ภายใน
ห้องสมุด ระบบ E-Library เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า แผนงานในระยะ
ต่อไป และรายละเอียดอื่น ๆ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
17. ภัยแล้ง ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สรุปการดาเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ในพื้นที่แล้งซ้าซากและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตท.สป./ปค./
จังหวัด

ตท.สป./
สนผ.สป./
อุตรดิตถ์
แม่ฮ่องสอน
รอง ปมท.(บ)

จังหวัด
ปค.
รอง ปมท. (ถ)
/สนผ.สป.
ยผ./
จังหวัดชลบุรี
ทุกหน่วยงาน/
จังหวัด
ยผ.

ปภ./สถ.
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รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พื้นที่ที่ไม่มีน้าประปา รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบพร้อมทั้ง
เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ
18. การแก้ไขปัญหาราคายาง เนื่องจากได้มีการปลูกยางของนายทุนเป็นจานวน ปค./จังหวัด
มากในพื้ นที่ป่ าซึ่งไม่ถู กต้อง รั ฐบาลมีนโยบายจะตั ดต้นยางในพื้ นที่ป่ าร้อยละ 60
เพื่อนาไม้ ไปจาหน่าย ส่วนที่เหลื ออี กร้ อยละ 40 ให้ผู้ดู แล/ผู้ กรี ดยางดู แลไปก่อน
ขอแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเบื้องต้นก่อน
19. การติดต่อสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ในพื้นที่ ให้กรมป้องกันและ
ปภ.
บรรเทาสาธารณภั ย ประสานหน่ ว ยงานทหาร เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น ติ ด ตั้ ง
ระบบสื่อสารสารองควบคู่ระบบสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อม
ทั้งให้จัดทาตัวแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์
การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ การฟื้นฟู เป็นต้น
ข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

1. ข้อมูลผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และค่ายผู้อพยพ ใน 4 จังหวัด
1.1 ให้ประมวลจานวนผู้ลี้ภัย/ผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัยจากสงคราม/โรฮีน จาใน
ค่ายผู้อพยพ จานวนศูนย์/ค่ายผู้อพยพ ปัญหา และอุปสรรค โดยแยกแยะแต่ละศูนย์
ให้ชัดเจน แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
1.2 ให้กรมการปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยในศูนย์/ค่ายผู้อพยพ
พร้อมทั้งสรุปจานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค เสนอผ่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
1.3 ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ก ากั บ ดู แ ลทั้ งด้ านมนุ ษยธรรมและกฎหมาย
พร้อมทั้งประมวลผลในระดับพื้นที่เพื่อรับรู้และกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1.4 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินท่าทีของ UNHCR ว่าแนวทาง
การด าเนิ น งานกั บ ผู้ อ พยพผู้ ห นี ภั ย การสู้ ร บในปั จ จุ บั น จะสามารถด าเนิ น การ
คล้ายคลึงกับศูนย์อพยพลาวเหมือนในอดีตที่ผ่านมาได้หรือไม่
2. สินค้านาเข้า-ส่งออก ณ จุดผ่านแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนจัดทา
ข้อมูลสรุปประเภทสินค้าและมูลค่าที่มีการนาเข้า-ส่งออก ณ จุดผ่านแดน เพื่อกากับ
ดูแลประเภทสินค้านาเข้า-ส่งออกและทราบถึงดุลการค้า รายงานให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

สรุปข่าวสารสาคัญจาก เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ แก้ ไขปัญหาความ (นายภานุ แย้มศรี)
มั่ น คงแบบบู ร ณาการ การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่
(ศมบ.)
25-29 พฤษภาคม 2558 มีประเด็นข่าวสารที่สาคัญดังนี้
1. ติดตามข้อมูลความสัมพันธ์กลุ่มโรฮีนจากับกลุ่ ม ISIL ศูนย์แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ขอให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
สานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) หน่วยความมั่นคง ติดตามข้อมูลเชิง ลึกในระดับ
พื้นที่ หาความเชื่อมโยงของกลุ่มโรฮีนจาที่อาจมีกับกลุ่ม ISIL ในพื้นที่ 3 จัง หวัด

ตท.สป./ปค./
กาญจนบุรี/
ราชบุรี/ตาก/
แม่ฮ่องสอน

ปค./จังหวัด
ชายแดน
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ชายแดนภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์
2. การนาเสนอข่าวกลุ่ มผู้อ พยพ/หลบหนี เข้า เมือ ง กรมประชาสัม พัน ธ์
(กปส.) รายงาน การนาเสนอข่าวจะเน้นการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยด้าน
มนุษยธรรมเป็นหลักและนาเสนอภาระของประเทศไทยในการดูแลศูนย์พักพิงผู้หนีภัย
จากการสู้รบจากเมียนมา ซึ่งดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่พักพิง ชั่วคราว
9 แห่ง 4 จังหวัด ชายแดนไทย – เมียนมา
3. การจัดตั้ งศู นย์อ านวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือ ด้านมนุ ษยธรรม
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ใ นมหาสมุทรอินเดีย (ศอ.ยฐ.) ทหารเรือ (ทร.)
ได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการลอยน้าเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ และได้ ทาแผนการ
ลาดตระเวนทางเรือในรัศมี 30 ไมล์ทะเล จากฝั่งขึ้นไป โดยใช้เรือ 7 ลา เริ่มตั้งแต่
29 พฤษภาคม 2558 กาหนดเส้นทางด้านตะวันตกของเกาะสุรินทร์และเกาะ
สิมิลัน และกาหนดแผนปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศเน้นเกาะแก่งในทะเล
อันดามัน ทั้งนี้ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ได้มอบหมายให้
ทหารเรือประสานงานกับศูนย์ประสานงานแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เพื่อขอรับการสนับสนุนแพทย์ไปสับเปลี่ยนในฐานปฏิบัติการ
4. การกาหนดให้เรือประมงติดตั้งเครื่อง VMS สานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.)
รายงานว่า สมาคมประมงแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2558 กรณีรัฐบาลกาหนดให้เรือประมงขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไป
ติดตั้งเครื่อง Vessel Monitoring System (VMS) นั้น ซึ่งได้เสนอความเห็นว่า
VMS รุ่น IDP690 ที่กาหนดให้ติดตั้งอาจไม่ผ่านมาตรฐานของ EU ซึ่งจะเป็นปัญหาได้
จึงต้องการทราบความชัดเจนจากกรมเจ้าท่าในเรื่องนี้ (อาจเป็นประเด็นลุกลาม
สู่การเคลื่อนไหวปิดอ่าวไทยได้) ทั้ง นี้ สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่ ง
ประเทศไทยและภาคประชาสังคม ได้ยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อกรมประมง ดังนี้
1) ให้หยุดนิรโทษกรรมเรืออวนลาก จานวน 3,000 ลา
2) ให้มีการหยุดและเลิกใช้เครื่องมือประมงประเภท อวนรุน อวนลาก
และเครื่องมือจับปลากะตะแบบใช้ไฟล่อ
3) ขอมีส่วนร่วมในการร่างแผน และกฎหมายต่างๆ
5. การต่อต้านการเก็บภาษีพระภิกษุสงฆ์ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบ
บูรณาการ (ศมบ.) ขอให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (สตช.) , สานักข่าวกรองแห่งชาติ
(สขช.) และกระทรวงมหาดไทย ติ ดตามสถานการณ์ กรณีก ารเคลื่อนไหวของ
พระภิก ษุ สงฆ์ ใ นภาคอี สานที่ ต่อ ต้ า นข้ อ เสนอการเก็ บภาษี พระภิ กษุ ส งฆ์ ทั้ ง นี้
ได้แจ้งกรมการปกครองทราบแล้ว (หนังสือลับด่วนที่สุด ที่ มท 0214 (ส)/1140
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558)
6. การตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นในจังหวัดต่าง ๆ ศูนย์แก้ไ ข
ปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ขอให้กระทรวงมหาดไทยกาชับทุกจังหวัด
ตรวจสอบความปลอดภั ยของอุป กรณ์ เครื่อ งเล่ นต่า ง ๆ เพื่ อป้อ งกัน เหตุ การณ์
การสู ญเสี ย จากกรณี การเสี ยชี วิ ตของ นายอั บดุ ลลา อะเดล แคดดั มบาห์ มาน
อายุ 25 ปี นักท่องเที่ยวชาวคูเวต ซึ่ง เกิดจากสลิง ของเครื่องเล่นบันจี้จัมพ์ขาด
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ซึ่ ง สถานประกอบการดั งกล่ าวตั้ งอยู่ บริ เวณหาดป่ าตอง จั ง หวั ดภู เก็ ต ทั้ ง นี้
กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นใน
จังหวัดเรียบร้อยแล้ว
7. รายงานข่าวสาคัญของสานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) กรณีรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เชิญผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมเวทีเสวนาหา
แนวทางปรองดองที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี ตามกาหนดที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 คาดว่ากลุ่มเห็นต่างรัฐบาลจะมาเข้าร่วมไม่มากนัก
กรมโยธาธิการและผังเมือ ง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง)
กรณี การเสี ยชี วิ ตของนั กท่ อ งเที่ ยวที่ เกิ ดจากสลิ งของเครื่ องเล่ นบั นจี้ จั มพ์ ขาด
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ สถานประกอบการหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
กรมโยธาธิการได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเครื่องเล่นที่เกิดเหตุดังกล่าวได้มีมาก่อนที่
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับ ใช้ (ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558) ทั้งนี้ ได้มีบทเฉพาะการ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เครื่องเล่นที่ได้ใช้เครื่องเล่นอยู่ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปได้ แต่ต้อ ง
ดาเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และเมื่อ ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขแล้วเสร็จจะต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอใบรับรองการใช้ภายใน
หนึ่งปี ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558
1. ผู้ประกอบการจะต้องดาเนินการ
1.1 ต้องจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบบารุงรักษาโครงสร้าง ชิ้นส่วนอุปกรณ์
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
1.2 ต้องจัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัย และผู้ควบคุมประจาเครื่อง
เล่นที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไปในสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล อยู่ประจา
2. การขอใช้ เ ครื่ อ งเล่ น จะต้ อ งมี วิ ศ วกรเป็ น ผู้ ล งนามตรวจสอบพร้ อ มทั้ ง
หลักฐานการจัดให้มีการประกันภัยเพื่อประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งเทศบาลเมืองป่าตอง
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.
2558 ดาเนินการออกคาสั่งให้ผู้ประกอบการระงับการใช้เครื่องเล่นดังกล่าวแล้ว
และให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
3. การควบคุมเครื่องเล่นตามงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่ไม่ต้องขอ
อนุญาตแต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมทั้งยื่นรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยมีวิศวกรผู้คุมงานรับรอง และต้องมีการทาประกันภัยเพื่อประกัน
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งเวียนให้
จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถือปฏิบัติแล้ว
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ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. การติดตามข้อมูลความสัมพันธ์กลุ่มโรฮินจากับกลุ่ม ISIL ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดติดตามข่าวสาร ความเชื่อมโยงของกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
2. ศูนย์อพยพ ให้กาชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ดูแลมาตรการลดความหละหลวม
ของศูนย์อพยพ เช่น การปล่อยปละให้ผู้อพยพออกจากค่ายอพยพ เป็นต้น ทั้ง นี้
ขอให้ดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้าน
3. การลาดตระเวนและช่ วยเหลื อ ด้านมนุ ษยธรรมผู้ โยกย้ ายถิ่ นฐานแบบ
ไม่ ปกติ ในมหาสมุ ทรอิ นเดี ย ให้ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ดติ ด ตาม/ก ากั บ ดูแ ล และ
ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
4. การกาหนดให้เรือประมงติดตั้งเครื่อ ง VMS การดาเนินการจะประสบ
ผลสาเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการดังนี้
- ดาเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชี้แจงผู้ประกอบการเรือประมง
ที่ออกไปนอกน่านน้าไม่ให้ทาผิดกฎหมาย
- ในส่วนเรือประมง จานวน 3,000 ลา ที่ผิดกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหาข้อมูลในทางลับในการกาหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาให้เกิดความ
เท่าเทียม และเป็นธรรม พร้อมทั้งหาทางควบคุม/แก้ไขกรณีเรือที่ใช้เครื่องมือการ
ประมงไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนเครื่องมือประมงเพื่อสามารถขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องได้
- ให้ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ทราบ
เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเรือประมง จานวน 3,000 ลา ที่ผิดกฎหมายดังกล่าวต่อไป
5. การต่อต้านการเก็บภาษีพระภิกษุสงฆ์ ให้ผู้ว่าราชการจัง หวัดติดตาม
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้วย แต่ให้เป็นการพิจารณาของทางสงฆ์
6. การควบคุมเครื่องเล่น
6.1 ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งร่ ว มกั บ กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น ดาเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องเล่น ทั้ง หมดให้อยู่ในสภาพปลอดภั ย
โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558
6.2 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดอบรมให้ความรู้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ พนักงานควบคุมเครื่องเล่นและผู้เกี่ยวข้อง ในระหว่าง
วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558
6.3 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูแ ล/ตรวจตราเครื่ อ งเล่ น อย่ า งเคร่ง ครัด ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ว ยการควบคุ ม
เครื่องเล่น พ.ศ. 2558
6.4 ให้กรมการปกครองใช้กลไกของท้องที่ กากับ ดูแล และตรวจตราให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ใช้กลไกของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัด/อาเภอ
6.5 ให้เลขานุการ ศสน.มท. รายงานข้อมูลการควบคุมเครื่องเล่นดังกล่าว
ให้ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ทราบด้วย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปค./จชต.
ปค.
ปค./จังหวัด
ปค./ศสน.มท.
/จังหวัด

ปค./จังหวัด
ปค./ยผ./สถ./
จังหวัด
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รายละเอียด

รายงานความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาริมฝั่ง
แม่น้าเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร (นายพินิต เลิศอุดมธนา ผู้อานวยการสานักงานออกแบบ
สานักการโยธา)
คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาริมฝั่ง แม่น้าเจ้าพระยา ด้านการออกแบบและ
ภู มิ สถาปั ต ย์ ได้ มี ก ารประชุ ม และเสนอรู ป แบบโครงการเบื้ อ งต้ น ให้ ที่ ป ระชุ ม
รับทราบและเสนอข้อคิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอให้มีการศึกษาพื้นที่
ให้เป็นไปตามขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนจะดาเนินการออกแบบ ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ชี้แจงว่าการศึกษาพื้นที่สามารถดาเนินการควบคู่ไปกับการออกแบบได้
2. สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ยกกรณีการดาเนินโครงการริมน้ายานนาวา
มาเปรียบเทียบ ซึ่งกรุงเทพมหานครชี้ แจงว่าการดาเนินการดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่
น าร่ อ งของกรุ ง เทพมหานคร โดยโครงการพั ฒ นาริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าเจ้ า พระยาจะ
ดาเนินการบนพื้นแม่น้า ส่วนโครงการริมน้ายานนาวาดาเนินการบนพื้น ดินริมฝั่ง
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้คานึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงของการพัฒนา
พื้นที่ริมน้า ทั้งที่ได้ดาเนินการไปแล้วและที่จะดาเนินการในอนาคต
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างจัดทาหนัง สือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ขอ
อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้เ น้น ย้ากั บผู้ ที่มีส่ วนเกี่ย วข้ องทุ กฝ่ ายว่ าจะมีก ารดาเนิน โครงการอย่า ง
ถูก ต้อ งตามกฎหมายและครบถ้ ว นทุ กขั้ น ตอน รวมทั้ง จะมี การเยี ยวยาผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่ดาเนิน โครงการ แต่ต้องมีการพิสูจน์ ไ ด้ว่าเป็น ผู้อาศัยอยู่
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ชี้แจงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าหากจะมีการดาเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา จะต้องเสนอให้คณะทางานฯ
พิจารณาอนุมัติการก่อสร้าง แต่หากเป็นการดาเนินการบนพื้น ดิน ริมฝั่ง สามารถ
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดาเนินการได้ทันที
3. เร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทั้งนี้ กรอบวงเงินงบประมาณที่จะดาเนินโครงการ
จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยขอให้เร่งดาเนินการเสนอขอ
งบประมาณในรอบแรกเพื่อดาเนินการที่จาเป็นในระหว่างที่ยังไม่มีแบบโครงการ
4. ให้ดาเนินโครงการด้วยความโปร่งใส ประหยัด รอบคอบ ครบทุกขั้นตอน
เพื่อให้เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั้งประเทศ

การพั ฒ นาสวนรถไฟ เนื่องจากสวนรถไฟ สวนสมเด็ จพระนางเจ้ าสิริ กิติ์ และสวนจตุจั กรมี ปัญ หา
สวนสมเด็จพระนางเจ้า เกิดขึ้นหลายประการ เช่น อุบัติเหตุรถจักรยานชนผู้ มาใช้สวนสาธารณะ เป็นต้น
สิริกิติ์ และสวนจตุจักร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้พยายามแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านความปลอดภัยในการสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กทม.

8

ประเด็น

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด รวมทั้งพัฒนาการใช้ประโยชน์สูงสุดของ
พื้นที่สวนสาธารณะทั้ง ๓ แห่งร่วมกัน
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้พิจารณากาหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ทั้งการออกแบบเส้นทางจักรยาน
ให้เหมาะสม ไม่ควรกาหนดเส้นทางให้มีการวิ่งสวนทางกัน และหลีกเลี่ยงการใช้
รั้วกั้นซึ่งจะมีผลต่อการดูแลรักษาในอนาคต
2. บูรณาการการใช้สวนสาธารณะทั้ง ๓ แห่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
ดู แ ลสิ่ ง อ านวยความสะดวก การดู แ ลความปลอดภั ย การใช้ เ ส้ น ทางภายใน
สวนสาธารณะ การรักษาความสะอาด การก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ
ทั้งนี้ ให้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการดัง กล่าว โดยขอให้นา
ประเด็นการขอใช้ประโยชน์จากรายได้ของสนามไดร์ฟกอล์ฟและที่จอดรถไปพิจารณาด้วย
สรุ ป ผลการจ าหน่ า ย กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
และจั ด แสดง OTOP กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดงาน OTOP MIDYEAR ๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ –
MIDYEAR ๒๐๑๕
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ระดับ ๓ – ๕ ดาว จาก ๗๖ จังหวัด โดยมีบูทจัดแสดง ๒,๐๐๐ บูท
ในพื้นที่ ๓๕,๐๐๐ ตารางเมตร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายสุธี มากบุญ) เป็นประธานเปิดงาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ภาพรวมการจัดงาน
- ผู้เข้าชมงาน จานวน ๔๖๕,๗๒๙ คน
- มียอดจาหน่ายทั้งสิ้น ๖๕๑,๔๔๔,๒๐๔ บาท
- สินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ คือ สินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ที่สะท้อนวิถีไทย
2. การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ จ าหน่ า ย ผู้ เ ข้ า ชมงานทั้ ง ชาวไทยและ
ต่างประเทศ ผลการสารวจมีดังนี้
- ผู้จาหน่าย พบว่ามีความพึง พอใจการจัดงานซึ่งเป็น การขยายช่องทาง
การตลาด การเพิ่มขึ้นของรายได้ และสถานที่จัดงานตามลาดับ โดยเสนอให้ขยาย
ระยะเวลาการจัดงานเพิ่มขึ้น ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้น เพิ่มจานวนบู ท
ให้มากขึ้น และจัดที่นั่งโซนอาหารให้เพียงพอ
- ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานชาวไทย พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจการจั ด งานที่ มี ส่ ว น
สนับสนุนผู้ประกอบการในต่างจังหวัด สถานที่จัดงาน และรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ตามลาดับ โดยเสนอให้เพิ่มสินค้า OTOP ชวนชิมมากขึ้น เพิ่มจานวนครั้งในการจัด
งานในแต่ละปี และเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์จุดจาหน่ายสินค้า
- ผู้ เ ข้ า ชมงานชาวต่ า งประเทศ พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจรู ป แบบของ
ผลิตภัณฑ์ การจัดงานที่มีส่วนสนับสนุนชุมชน และระยะเวลาการจัดงานตามลาดับ
3. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ จั ด ท าวี ดิ ทั ศ น์ ส รุ ป ผลการจั ด งาน OTOP
MIDYEAR ๒๐๑๕ เพื่อพิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

กทม.
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การทา MOU เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยและ
ภาคเอกชนในการ
ป้องกันการทุจริต

รายละเอียด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้ดาเนินการนาวีดิทัศน์สรุปผลการจัดงาน OTOP MIDYEAR ๒๐๑๕ เสนอ
เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
2. ให้ส่งเสริมช่องทางการจาหน่ายสินค้า OTOP ให้เป็นมาตรฐานสากลสาหรับ
ผู้ซื้อที่สนใจ เช่น การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
3. ให้พัฒนามาตรฐานสินค้าในทุกด้านให้สูงขึ้น เช่น คุณภาพสินค้า การบรรจุ
หีบห่อ เป็นต้น รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของผลิตภัณฑ์
4. ขอให้ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็นภูมิปัญ ญาดั้ง เดิม (Original) แยกจาก
สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง/ประยุกต์ผลิตภัณฑ์ไปจากเดิม (Fusion) ให้ชัดเจน
5. ขอให้ดูแลตรวจสอบการผลิตสุราพื้นบ้านให้มีคุณภาพ สะอาด ได้มาตรฐาน
รวมทั้งดาเนินการจับกุมผู้ผลิตสุราพื้นบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน

พช.

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสยาม ศิริมงคล)
กระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้
โครงการมหาดไทยใสสะอาด โดยได้ ก าหนดแนวทางด าเนิ น การในเบื้ อ งต้ น
ประกอบด้วย การดาเนินกิ จกรรม “ไม่ ให้ ไม่รับ ” การรวมพลัง เครือข่าย/การ
ตรวจสอบ/แจ้งเบาะแส และการขับเคลื่อนการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มี การจัดทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการป้องกั นและต่ อต้านการทุ จริตคอร์รัปชั น (MOU) ร่วมกั บภาคเอกชน
(หอการค้ า ไทย และองค์ ก ารต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น (ประเทศไทย) ภายใต้ ๓
ยุท ธศาสตร์ คื อ การปลู กจิ ตส านึก บุค ลากร/เจ้ าหน้า ที่ การป้ อ งกั นการทุจ ริ ต
คอร์รัปชันและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สานั ก กฎหมาย ส านัก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยได้ ให้ ข้ อ สัง เกตเกี่ ย วกั บ
ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าบันทึกข้อตกลงไม่มีลักษณะเป็นสัญญา ซึ่งตามหลัก
ปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปการลงนามในฐานะผู้ แ สดงเจตจ านงจะต้ อ งลงนามโดยหั ว หน้ า
หน่วยงานหรือผู้บริหารขององค์กร สาหรับผู้ที่เป็นสักขีพยานควรมีฐานะสูงกว่า
ผู้ลงนาม อย่างไรก็ตาม อาจไม่ จาเป็น ต้องมีการลงนามในฐานะสักขีพยานก็ไ ด้
ดั ง นั้ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยอาจเข้ า ร่ ว มในพิ ธี ล งนาม โดย
พิจารณาลงนามหรือไม่ลงนามในฐานะสักขีพยานก็ได้ ในการนี้ ได้หารือร่วมกับ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการกาหนดผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ซึ่งจากการหารือได้มี
ข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาร่วมทั้งลงนามในฐานะสักขีพยาน
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1. ให้มีการตกลงร่วมกับหน่วยงานที่จัดทาบันทึกข้อตกลง ในประเด็นเกี่ยวกับ
ผู้ลงนามให้เรียบร้อย
2. ขอความร่วมมือทุ กหน่วยงานขับเคลื่อ นการป้ องกั นและปราบปรามการ
ทุจริตซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ

ก.พ.ร.สป./
ศปท.มท.
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ประเด็น
ผังเมืองรวมจังหวัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียด
กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง)
1. ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว 21 จังหวัด (สิงห์บุรี สระบุรี เชียงใหม่
นครนายก ยโสธร ปราจี นบุ รี ราชบุ รี ฉะเชิ งเทรา จั นทบุ รี ยะลา น่ าน พิ ษณุ โลก
เชียงราย นครปฐม ตราด ลาปาง สุรินทร์ พะเยา นครศรีธรรมราช หนองบัวลาภู ชัยภูมิ)
2. รอการประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ๑๗ จังหวัด (ปทุมธานี กระบี่
แพร่ ระนอง เลย สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์
อ่างทอง นราธิวาส ตรัง แม่ฮ่องสอน พัทลุง พังงา ชุมพร)
3. ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ ๓๕ จังหวัด ได้ปิดประกาศโดยจะครบ 90 วัน
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 – 15 สิงหาคม 2558 (อุตรดิตถ์ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ชัยนาท นครราชสีมา อานาจเจริญ ตาก ลาพูน ปัตตานี สุพรรณบุรี
เพชรบูรณ์ พิจิตร ขอนแก่น มหาสารคาม สุโขทัย กาญจนบุรี ชลบุรี สตูล สุราษฎร์ธานี
กาแพงเพชร ร้อยเอ็ด นครพนม อุดรธานี ลพบุรี กาฬสินธุ์ ระยอง สกลนคร เพชรบุรี
ศรีสะเกษ หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา สงขลา)
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดผังเมือง
รวมจั ง หวั ด เช่ น กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพลัง งาน เป็นต้น โดยให้มีข้อตกลงของทุกฝ่าย ทั้ง นี้ ให้
กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นหรือวางตัวเป็นกลาง

ยผ.

สานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.

