
สรุปผลดําเนินการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ห้วงวันที่ ๗-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 ๑. การประชุมผู้บริหารกระทรวง 
 

ประชุม รายละเอียด 
ประชุมหารือข้อราชการ 

ประจําสัปดาห์ 
   กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.  
ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
   สาระสําคัญเป็นการสั่งการสําคญัที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทาง คสช.  
ประกอบด้วย 
   ๑. แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
       ๑.๑ คําสั่งและประกาศ คสช. แจ้งจงัหวัดและกรมที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามคําสั่งและมาตรการ  
คสช.เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (คําสั่ง คสช.ท่ี ๗๓ และ ๗๔/๒๕๕๗ 
ประกาศ คสช.ท่ี ๗๐ และ ๗๗/๒๕๕๗) 
       ๑.๒ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ให้จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี  
พระนครศรีอยุธยา ระยอง สงขลา สมุทรปราการ และสุราษฎร์ธานี เปิดศูนย์บริการจดทะเบียน 
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สําหรับจังหวัดอื่น จัดเตรียมความพร้อม 
รองรับการเปิดศูนย์ฯ ในห้วงต่อไป  
       ๑.๓- จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวท่ีทํางานเรือประมง สั่งการให้ ๒๒ จังหวัดพื้นที่ติดทะเล 
(จังหวัดกระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร ตราด ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สงขลา สตูล สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุราษฎร์ธานี) ดําเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวท่ีทํางาน
เรือประมง ให้เสรจ็ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
   ๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต  
       ๒.๑ คําสั่ง คสช. ให้กรมและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติคําสั่ง คสช.เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการทุจริต (คําสั่ง คสช.ท่ี ๖๙/๒๕๕๗) 
       ๒.๒ แนวทางกระทรวงมหาดไทย ให้กรมและรัฐวิสาหกิจ จัดทําแผนสร้างความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตตามแบบรายงานของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) และจัดทําแผนมหาดไทยใสสะอาด 
   ๓. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ให้จังหวัดควบคุมดูแล/ดําเนินการ ศปป. 
ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น รายงานผลดําเนินการทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยตรง 
เสนอคณะกรรมการกลาง ศปป. เพื่อให้เกิดความรอบคอบ รวดเร็ว และสามารถสอบทานข้อมูล 
ย้อนกลับได้ 

 

 ๒. การประชุมสําคัญ 
  

ประชุม รายละเอียด 
ประชุมเน้นยํ้า/ซักซ้อม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามนโยบาย 
และแนวทาง คสช. 

   กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐- 
๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานตามแนวทาง คสช.ต่อผู้บรหิารในส่วน 
ภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวดั รองผู้ว่าราชการจังหวดั ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  
ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด แรงงานจังหวัด นายอําเภอ ปลัดเทศบาล  
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล สาระสําคัญ คือ เน้นยํ้าและซักซ้อมการปฏิบัติระดับจังหวัด อําเภอ  
และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายและแนวทางหัวหน้า คสช. ในภารกิจสําคัญ ๓ ด้าน 

 



 
ประชุม รายละเอียด 

    ๑. มาตรการเร่งรัดปราบปรามและหยุดย้ังการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน  
เป้าหมาย ๓,๒๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ช่วงเร่งรัด ๓๐ วัน 
   ๒. การดําเนินงานแก้ไขปัญหาแรงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
   ๓. การบันทึกข้อมูลความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศของประชาชนและกลุ่มต่างๆ โดย ศปป.จังหวัด  
ศปป.อําเภอ ศปป.ท้องถิ่น ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ ศปป. 

ประชุมเน้นยํ้า/ซักซ้อม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามนโยบาย 
และแนวทาง คสช. 

   กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๓.๓๐- 
๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานตามแนวทาง คสช.ต่อผู้บรหิารในส่วน 
ภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวดั รองผู้ว่าราชการจังหวดั ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  
ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด แรงงานจังหวัด นายอําเภอ ปลัดเทศบาล  
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล สาระสําคัญ คือ เน้นยํ้าและซักซ้อมการปฏิบัติระดับจังหวัด อําเภอ  
และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายและแนวทางหัวหน้า คสช. ในภารกิจสําคัญ ๓ ด้าน 
   ๑. มาตรการเร่งรัดปราบปรามและหยุดย้ังการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน  
เป้าหมาย ๓,๒๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ช่วงเร่งรัด ๓๐ วัน 
   ๒. การดําเนินงานแก้ไขปัญหาแรงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
   ๓. การบันทึกข้อมูลความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศของประชาชนและกลุ่มต่างๆ โดย ศปป.จังหวัด  
ศปป.อําเภอ ศปป.ท้องถิ่น ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ ศปป. 

ประชุมรับมอบนโยบาย 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 

   กระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 
(ศพส.มท.) จัดประชุมมอบนโยบายการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ รายละเอียดสําคัญ  
คือ 
   ๑. วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติระดับพื้นที่ ได้รับทราบนโยบายและแนวทาง  
การดําเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งด่วนของ คสช. 
   ๒. ผู้มอบนโยบาย 
       ๒.๑ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม คสช. 
       ๒.๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
       ๒.๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
       ๒.๔ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
       ๒.๕ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ
   ๓. เนื้อหาหลัก 
       ๓.๑ นโยบายภาพรวม 
       ๓.๒ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
       ๓.๓ การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด แบบบูรณาการ 
       ๓.๔ การปราบปราม บังคับใช้กฎหมาย และมาตรการยึดทรัพย์สิน ผู้เกี่ยวข้องกับการค้า 
ยาเสพติด 
       ๓.๕ ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  
มหาดไทย 
       ๓.๖ แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างดา้วและการค้ามนุษย์ 
       ๓.๗ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวท่ีทํางานเรือประมง 
       ๓.๘ การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ AEC 

 
 
 
 

๒ 



 
ประชุม รายละเอียด 

    ๔. เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ ๑,๓๕๐ คน 
       ๔.๑ ส่วนกลาง 
             ๑) ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย (ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) 
             ๒) ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง (กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจ 
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงาน ป.ป.ง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์) 
       ๔.๒ ส่วนภูมิภาค 
             ๑) ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
             ๒) รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) 
             ๓) เลขานุการ ศพส.จังหวัด 
             ๔) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
             ๕) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
             ๖) นายอําเภอ 
       ๔.๓ ท้องถิ่น  
             ๑) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร 
             ๒) ผู้แทนเมืองพัทยา 

 

 ๒. การดําเนินการอื่น 
 

ประเด็น ผลดําเนินการ 
รับการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

แบบเบ็ดเสร็จ 

   กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจเยี่ยมของเสนาธิการทหาร/ประธาน 
คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (อกนร.)  
และคณะ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ จังหวัดชลบุรี และ 
สมุทรปราการ เกี่ยวกับการเปิดและให้บริการของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
แบบเบ็ดเสร็จ ตามประกาศ คสช.ท่ี ๗๗/๒๕๕๗ และข้อสั่งการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๔(ฉ)/๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

 ๓. ภารกิจ ๑๑ ด้าน ตามนโยบายและแนวทาง คสช. ห้วงวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ข้อมูลวันที่ ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการประมวลผลทางระบบ) 
 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ชี้แจงทําความเข้าใจ
ประชาชน 

ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผล/ความจําเป็นการควบคุมอํานาจของ คสช.  ๑,๘๗๙ ครั้ง 
รวม จํานวนเป้าหมายการชี้แจงทําความเข้าใจ 
- ประชาชนทั่วไป 
- กลุ่มภาคเอกชน 
- กลุ่มมวลชนที่แสดงออกทางการเมือง 
- กลุ่มแกนนําทางการเมือง 
- ข้าราชการ พนักงานรัฐและท้องถิ่น อาสาสมัครของหน่วยงานรัฐ  

๒๒๖,๒๑๖ คน 
๑๗๙,๓๕๕ คน 
๖,๕๖๓ คน 
๔,๖๙๒ คน 
๑,๒๑๔ คน 
๓๔,๓๙๒ คน 

การกระทําท่ีไม่
เหมาะสมต่อสถาบัน

สําคัญของชาต ิ

   ส่วนใหญ่เป็นการกระทําท่ีไม่เหมาะสมฯ ทางอินเตอร์เน็ต ได้แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

๑ กรณี 

ป้องกันการสร้าง
สถานการณ ์

จัดต้ังจุดตรวจมั่นคง  ๑,๗๓๘ ครั้ง 
ตรวจพบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสาร ท่ีอาจนําไปสู่การสร้างสถานการณร์ุนแรง  ๔ กรณี 

๓



 
ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ระงับการชุมนุม 
ทางการเมือง 

ปรากฏเหตุชุมนุม ๑ ครั้ง 

ตรวจสอบสถานี 
วิทยุชุมชนที่มิได้รับ

อนุญาต 

ตรวจพบการกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชนที่มิได้รับอนุญาต  ๓๔ สถานี 
จับกุมและดําเนินการทางกฎหมาย  - คดี 

ปราบปราม 
การตัดไม้ทําลายป่า 

ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าฯ ๘๒ ครั้ง 
ดําเนินการทางกฎหมาย  ๖๙ คดี 
ผู้ต้องหา  ๓๐ คน 

กวดขัน 
การเล่นการพนัน 

ตรวจพบและจับกุมการเล่นการพนัน  
- บ่อนการพนันต่างๆ เช่น บ่อนไพ่ บ่อนไก่ชน บ่อนวัวชน    
- สลากกินรวบ (หวยใต้ดิน) 
- ตู้ม้า 
- อื่นๆ 

๖๗ คดี 
๒๖ คดี 
๓๗ คดี 
- คดี 

๓๗ คดี 
ผู้ต้องหา  ๒๑๑ คน 
จัดกิจกรรมรณรงค์เลิกเล่นการพนัน ๒๖๗ ครั้ง 

ตรวจสอบ 
กลุ่มทวงหนี้ชาวนา 

ท่ีไม่เป็นธรรม 

ตรวจพบพฤติการณ์กลุ่มทวงนี้ชาวนาที่ไม่เป็นธรรม ๑๐ ครั้ง 
จับกุม  ๑ คดี 
ผู้ต้องหา ๒ คน 

ปราบปรามยาเสพติด จับกุมคดียาเสพติด 
ผู้ต้องหา 

๔๙๗ คดี 
๕๘๙ คน 

ตรวจสอบผู้เสพ/ผู้จําหน่าย ในสถานที่ 
ต่างๆ เช่น สถานบริการ หอพัก โรงงาน 

๔๗๒ ครั้ง 
๑,๒๑๓ แห่ง 

ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

เพื่อการปฏิรูป 

เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ 
ผู้เข้าร่วม 

๑๓ ครั้ง 
๗๙๓ คน 

จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองฯ 
ผู้เข้าร่วม 

๑,๐๔๕ ครั้ง 
๑๗๙,๒๖๕ คน 

รับมอบอาวุธปืน 
เครื่องกระสุน 

วัตถุระเบิด ท่ีใช้เฉพาะ 
แต่การสงคราม 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีรับมอบจากประชาชนหรือมีผู้นํามาท้ิงไว้ 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๘ กระบอก 
๑๐๕ นัด 

- ลูก 
อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีได้จากการตรวจค้น จับกุม 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๙ กระบอก 
๑๐๕ นัด 
๑ ลูก 

 
ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ 
ข้อมูลเมื่อ ๑๐๐๙๐๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๔ 


