
สรุปผลดําเนินการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
 ๑. การสั่งการสําคัญ ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (๑-๗ กันยายน ๒๕๕๗) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ข้อสั่งการ 

หัวหน้า คสช. 
   แจ้งจังหวัดรับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามข้อสั่งการหัวหน้า คสช.ในท่ีประชุม คสช.เม่ือวันท่ี 
๑๙ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ อาทิ ดําเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
ยกระดับศูนย์ดํารงธรรมให้เป็นศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 
   (โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๐๒๑๑.๒/ว ๒๖๖๗ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๗) 

ศูนย์ดํารงธรรม    แจ้งจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เข้าร่วมการอบรม 
ตามโครงการ “ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะเจ้าหน้าท่ีเพ่ือบันทึกข้อมูลร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศและเจ้าหน้าท่ี 
Call Center สายด่วน ๑๕๖๗ ในการให้บริการประชาชนของศูนย์ดํารงธรรม” ในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ เพ่ือสนับสนุน 
การขับเคล่ือนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดตามนโยบายและแนวทาง คสช. 
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๖๖๓ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๗) 
   แจ้งจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าท่ีศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ๗ คน และศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ อําเภอละ ๒ คน 
เข้าร่วมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์ดํารงธรรม ๔ ภาค เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ดํารงธรรม 
จังหวัดตามนโยบายและแนวทาง คสช. แบ่งเป็น 
   ๑. ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด รวม ๕๑๑ คน สัมมนาในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่ 
   ๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด รวม ๗๘๔ คน สัมมนาในวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม 
เซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี 
   ๓. ภาคกลาง ๒๕ จังหวัด รวม ๕๙๓ คน สัมมนาในวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
   ๔. ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด รวม ๔๐๐ คน สัมมนาในวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช 
จังหวัดสงขลา 
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๐๗.๑/ว ๒๖๘๑ ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๗) 

 

  ๒. การดําเนินการสําคัญ ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (๑-๗ กันยายน ๒๕๕๗) 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
พัฒนาศักยภาพ 

และสร้างเครือข่าย 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

สู่อาเซียน 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้าง 
เครือข่ายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทยสู่อาเซียน เม่ือวันท่ี ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กระทรวงมหาดไทย และโรงแรมนารายณ์ 
กรุงเทพฯ 
   ๑. อบรมสัมมนา เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ของจังหวัดพ้ืนท่ีชายแดนและหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม ๗๐ คน 
   ๒. วัตถุประสงค ์
       ๒.๑ สนับสนุนนโยบาย คสช.การเตรียมความพร้อมรองรับประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
       ๒.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระดับท้องถ่ินระหว่างจังหวัดชายแดน 
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
       ๒.๓ พัฒนาเครือข่ายด้านความรู้และวิชาการ 
       ๒.๔ ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบปัญหา/อุปสรรค ของเจ้าหน้าท่ีพ้ืนท่ีต่าง ๆ  
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์สําหรบัการปฏิบัติงานต่อไป 

 
 
 



 
กิจกรรม รายละเอียด 

ประกาศรับรอง 
พ้ืนท่ีจ่ายน้ําประปา

ด่ืมได้ 

   การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรมเมื่อวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๗ ณ สวนม่ิงเมืองเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองสิริราชสมบติัครบ ๕๐ ปี (ศาลหลักเมือง) อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ เพ่ือประกาศ 
รับรองเขตพ้ืนท่ีจ่ายน้ําของสํานักงาน กปภ.สาขาอํานาจเจริญ เป็นพ้ืนท่ีจ่ายน้ําประปาด่ืมได้ลําดับท่ี ๑๖๒  
ของท้ังประเทศ ประชาชนสามารถบริโภคนํ้าประปาได้อย่างปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ลดค่าใช้จ่ายสําหรับการซ้ือน้ําด่ืมในครัวเรือน รวมท้ังเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์
ประปาของครัวเรือน เพ่ือการอุปโภคบริโภคนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพ 

เปิดอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (Lab 

Cluster) เพ่ือควบคุม
คุณภาพน้ําประปา 

   กปภ.จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) ลําดับที่ ๑๘ ของประเทศ เมื่อวันที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๕๗ ณ สํานักงาน กปภ.มุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รองรับการตรวจสอบ 
คุณภาพน้ําทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ําประปา ต้ังแต่แหล่งนํ้าดิบ การผลิต การจ่ายน้ํา ควบคุมการใช้ 
สารเคมี เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้บริโภคและยกระดับการให้บริการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 

 

 ๓. กิจกรรมสําคัญในห้วงต่อไป ในห้วงสัปดาห์น้ี (วันที่ ๘-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗) 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะเจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือบันทึกข้อมูลร้องทุกข์ 
ผ่านระบบสารสนเทศ 

และเจ้าหน้าท่ี Call Center 
สายด่วน ๑๕๖๗ ในการให้บริการ
ประชาชนของศนูย์ดํารงธรรม 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดจัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ 
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือบันทึกข้อมูลร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศและเจ้าหน้าท่ี Call Center สายด่วน 
๑๕๖๗ ในการให้บริการประชาชนของศูนย์ดํารงธรรม ในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา  
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โดยผู้เข้ารับ 
การอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดํารงธรรมกรม 
และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ศูนย์ดํารงธรรมกรุงเทพมหานคร ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
และพัฒนาบุคลิกภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แก้ไข 
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 ๔. สรุปผลดําเนินภารกิจ ๑๑ ด้านสําคัญ ของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้า คสช.         
รอบ ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ ๑-๗ กันยายน ๒๕๕๗) 

 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

๑. ชี้แจงทําความเข้าใจ
ประชาชน 

ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผล/ความจําเป็นการควบคุมอํานาจของ คสช.  ๓,๔๖๑ คร้ัง 
รวม จํานวนเป้าหมายการชี้แจงทําความเข้าใจ 
- ประชาชนท่ัวไป 
- กลุ่มภาคเอกชน 
- กลุ่มมวลชนท่ีแสดงออกทางการเมือง 
- กลุ่มแกนนําทางการเมือง 
- ข้าราชการ พนักงานรัฐและท้องถ่ิน อาสาสมัครของหน่วยงานรัฐ  

๓๐๒,๙๗๐ คน 
๑๙๗,๐๓๖ คน 
๓,๔๖๖ คน 
๓,๐๖๙ คน 
๖๒๙ คน 

๙๘,๗๗๐ คน 
๒. การกระทําท่ีไม่
เหมาะสมต่อสถาบัน

สําคัญของชาติ 

   ติดตามการกระทําท่ีไม่เหมาะสมฯ โดยเป็นการกระทําทางระบบ 
อินเตอร์เน็ต และได้แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

๑ กรณี 

๓. ป้องกันการสร้าง
สถานการณ ์

จัดต้ังจุดตรวจม่ันคง  ๓,๙๗๖ คร้ัง 
ตรวจพบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสาร ท่ีอาจนําไปสู่การสร้างสถานการณรุ์นแรง  ๒ กรณี 

๔. ระงับการชุมนุม 
ทางการเมือง 

ปรากฏเหตุชุมนุม ๔ คร้ัง 

๕. ตรวจสอบสถานี 
วิทยุชุมชนท่ีมิได้รับ

อนุญาต 

ตรวจพบการกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชนท่ีมิได้รับอนุญาต  ๕๖ สถานี 
จับกุมและดําเนินการทางกฎหมาย  - คดี 

 



 
ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

๖. ปราบปราม 
การตัดไม้ทําลายป่า 

ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าฯ ๑๑๗ คร้ัง 
ดําเนินการทางกฎหมาย  ๑๐๓ คดี 
ผู้ต้องหา  ๖๕ คน 

๗. กวดขัน 
การเล่นการพนัน 

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

๒๗๕ คดี 
๖๙ คดี 
๑๑๔ คดี 

- คดี 
๘๕ คดี 

ผู้ต้องหา  ๗๔๗ คน 
จัดกิจกรรมรณรงค์เลิกเล่นการพนัน ๘๕๑ คร้ัง 

๘. ตรวจสอบ 
กลุ่มทวงหนี้ชาวนา 

ท่ีไม่เป็นธรรม 

ตรวจพบพฤติการณ์กลุ่มทวงนี้ชาวนาท่ีไม่เป็นธรรม - คร้ัง 
จับกุม - คดี 
ผู้ต้องหา - คน 

๙. ปราบปรามยาเสพติด จับกุมคดียาเสพติด 
ผู้ต้องหา 

๑,๓๖๐ คดี 
๑,๕๙๓ คน 

ตรวจสอบผู้เสพ/ผู้จําหน่าย ในสถานท่ีต่างๆ เช่น สถานบริการ หอพัก 
โรงงาน 

๑,๘๗๔ คร้ัง 
๔,๐๐๑ แห่ง 

๑๐. ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

เพ่ือการปฏิรูป 

เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ 
ผู้เข้าร่วม 

๑๒ คร้ัง 
๔๔๘ คน 

จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองฯ 
ผู้เข้าร่วม 

๑,๓๗๘ คร้ัง 
 ๒๒๕,๓๘๑ คน 

๑๑. รับมอบอาวุธปืน 
เคร่ืองกระสุน 

วัตถุระเบิด ท่ีใช้เฉพาะ 
แต่การสงคราม 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีรับมอบจากประชาชนหรือมีผู้นํามาท้ิงไว้ 
- ปืน 
- เคร่ืองกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๓ กระบอก 

- นัด 
- ลูก 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีได้จากการตรวจค้น จับกุม 
- ปืน 
- เคร่ืองกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๒๓ กระบอก 

๒๓ นัด 
๑ ลูก 

 

 ๕. การรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามนโยบาย คสช. ผ่านทางศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ โดยในห้วงวันที่ ๒๖ มิถุนายน-๗ กันยายน ๒๕๕๗ มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว 
ลงทะเบียน ๙๖๖,๒๐๖ คน ผู้ติดตาม ๕๙,๒๒๙ คน รวมท้ังหมด ๑,๐๒๕,๔๓๕ คน 
 

......................................... 
 

ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ 


