
สรุปผลดําเนินการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ห้วงวันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
 ๑. การสั่งการสําคัญ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
นโยบายแนวทาง 
การปฏิรูปประเทศ 
ของหัวหน้า คสช. 

   กระทรวงมหาดไทย แจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด กทม. และจังหวัด รับทราบและดําเนินการในส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีหัวหน้า คสช.ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิรูปประเทศ ในระหว่างกิจกรรม “เส้นทาง 
การปฏิรูปประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ สาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง 
กับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย คือ 
   ๑. สร้างความปรองดองของคนในชาติ   
   ๒. เตรียมการปฏิรูปประเทศ อาทิ จัดเวทีสานเสวนากับทุกภาคส่วน สรรหาและคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูป 
แห่งชาติ ระดับต่าง ๆ 
   ๓. ขับเคลื่อนการดําเนินการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 
   ๔. จัดสรรที่ดินทํากินให้ราษฎรที่ยากจน/มีท่ีดินทํากินไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต 
   ๕. ดูแลรักษา/เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 
   ๖. เผยแพร่ผลดําเนินงานของ คสช. 
   ๗. บริหารจัดการการกําจัดขยะอย่างเป็นระบบในเขตกรุงเทพฯ 
   ๘. จัดระบบผังเมือง 
   (โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๐๗.๒/ว ๒๓๑๐ ลงวนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 

  ๒. การดําเนินการสําคัญ 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ประกาศรับรอง 

พื้นที่จ่ายน้ําประปา
ด่ืมได้ 

   เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ การประปาส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม ณ บริเวณลานพญานาคท่าเสด็จ  
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อประกาศรับรองพื้นที่จ่ายน้ําของสํานักงานการประปา 
ส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย เป็นพื้นที่จ่ายน้ําประปาดื่มได้เป็นลําดับท่ี ๑๕๘ ของทั้งประเทศ พร้อมทั้งจัดต้ัง 
จุดบริการน้ําประปาดื่มได้สาธารณะ ๒ จุด ณ บริเวณลานพญานาคท่าเสด็จ และที่พักผู้โดยสาร บขส.จังหวัด 
หนองคาย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน้ําประปาดื่มได้ ท่ีดําเนินการตามนโยบายกระทรวง  
มหาดไทยตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบ วอเคราะห์ และเฝ้าระวัง 
คุณภาพน้ําประปาที่ไหลผ่านระบบท่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคน้ําประปาดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย 
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับการซ้ือน้ําด่ืมในครัวเรือน 

 

 ๓. กิจกรรมสําคัญในห้วงต่อไป 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
การประชุมเพื่อพัฒนา 

การดําเนินงาน 
ของศูนย์ดํารงธรรม 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดจัดประชุมในวันที่ ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวง 
มหาดไทยเป็นประธาน เพื่อประชุมหารือร่วมกับผู้แทนระดับกระทรวงที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
งานบริการประชาชน เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบการให้บริการ (service link) ของกระทรวง 
ต่าง ๆ รวมกัน ณ จุดเดียวท่ีศูนย์ดํารงธรรม รองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

  
 
 
 



 
กิจกรรม รายละเอียด 

งานศิลปาชีพไทย โอทอปก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี 

   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงาน “ศิลปาชีพไทย โอทอปก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ๑-๓ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
   วัตถุประสงค ์
   ๑. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพ 
เสริมสร้างโอกาสและรายได้ต่อประชาชน ผ่านทางโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริม 
ศิลปาชีพ 
   ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจําหน่ายผลงานศิลปาชีพ 
   ๓. จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าโอทอป 
   ๔. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและขยายตลาดสินค้าโอทอป 

งานแสดงผลสาํเร็จการพัฒนา 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ในส่วนภูมิภาค 

   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงานแสดงผลสําเร็จการพัฒนาหมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในส่วนภูมิภาค โดยเป็นการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละ 
จังหวัดท่ีมีผลงาน/กิจกรรมโดดเด่นหรือประสบผลสําเร็จ มาจัดเผยแพร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
หรือปรับใช้กับการดํารงชีวิต อาทิ การปลูกพืชปลอดสารพิษ การจัดทําน้ําหมักชีวภาพ การผลิต 
น้ํามันไบโอดีเซล การจัดทําเตาชีวมวล การทอผ้าพื้นเมือง การจัดทํากลุ่มออมทรัพย์ 
   การจัดงานฯ ในภาคต่าง ๆ คือ 
   ๑. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด 
สงขลา 
   ๒. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหอประชุมนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
   ๓. ภาคกลาง  ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณศูนย์กีฬาภาคตะวันออก 
อาคารสนามกีฬาในร่ม เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
   ๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณศูนย์อเนก 
ประสงค์กาญจนาภิเษก ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

 

 ๔. สรุปผลดําเนินภารกิจ ๑๑ ด้านสําคัญ ของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้า คสช.         
รอบ ๑ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ชี้แจงทําความเข้าใจ
ประชาชน 

ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผล/ความจําเป็นการควบคุมอํานาจของ คสช.  ๔,๙๖๖ ครั้ง 
รวม จํานวนเป้าหมายการชี้แจงทําความเข้าใจ 
- ประชาชนทั่วไป 
- กลุ่มภาคเอกชน 
- กลุ่มมวลชนที่แสดงออกทางการเมือง 
- กลุ่มแกนนําทางการเมือง 
- ข้าราชการ พนักงานรัฐและท้องถิ่น อาสาสมัครของหน่วยงานรัฐ  

๕๐๖,๓๓๕ คน 
๓๔๓,๙๕๗ คน 
๑๐,๔๑๐  คน 
๖,๐๙๓ คน 
๑,๓๐๗ คน 

๑๔๔,๕๖๘ คน 
การกระทําท่ีไม่

เหมาะสมต่อสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

   ติดตามการกระทําท่ีไม่เหมาะสมฯ - กรณี 

 
 



 
ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ป้องกันการสร้าง
สถานการณ ์

จัดต้ังจุดตรวจมั่นคง  ๕,๙๑๗ ครั้ง 
ตรวจพบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสาร ท่ีอาจนําไปสู่การสร้างสถานการณร์ุนแรง  ๑๙๓ กรณี 

ระงับการชุมนุม 
ทางการเมือง 

ปรากฏเหตุชุมนุม ๑๐ ครั้ง 

ตรวจสอบสถานี 
วิทยุชุมชนที่มิได้รับ

อนุญาต 

ตรวจพบการกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชนที่มิได้รับอนุญาต  ๑๐๓ สถาน ี
จับกุมและดําเนินการทางกฎหมาย  ๔ คดี 

ปราบปราม 
การตัดไม้ทําลายป่า 

ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าฯ ๑๓๓ ครั้ง 
ดําเนินการทางกฎหมาย  ๑๑๔ คดี 
ผู้ต้องหา  ๙๓ คน 

กวดขัน 
การเล่นการพนัน 

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

๒๖๙ คดี 
๑๐๒ คดี 
๕๗ คดี 
- คดี 

๙๖ คดี 
ผู้ต้องหา  ๑,๐๕๕ คน 
จัดกิจกรรมรณรงค์เลิกเล่นการพนัน ๓,๒๒๔ ครั้ง 

ตรวจสอบ 
กลุ่มทวงหนี้ชาวนา 

ท่ีไม่เป็นธรรม 

ตรวจพบพฤติการณ์กลุ่มทวงนี้ชาวนาที่ไม่เป็นธรรม - ครั้ง 
จับกุม  ๑ คดี 
ผู้ต้องหา ๑ คน 

ปราบปรามยาเสพติด จับกุมคดียาเสพติด 
ผู้ต้องหา 

๒,๓๑๖ คดี 
๒,๖๕๕ คน 

ตรวจสอบผู้เสพ/ผู้จําหน่าย ในสถานที่ 
ต่างๆ เช่น สถานบริการ หอพัก โรงงาน 

๒,๓๙๓ ครั้ง 
๕,๘๑๐ แห่ง 

ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

เพื่อการปฏิรูป 

เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ 
ผู้เข้าร่วม 

๓๖ ครั้ง 
๒,๒๔๔ คน 

จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองฯ 
ผู้เข้าร่วม 

๒,๗๔๘ ครั้ง 
๔๗๐,๕๑๖ คน 

รับมอบอาวุธปืน 
เครื่องกระสุน 

วัตถุระเบิด ท่ีใช้เฉพาะ 
แต่การสงคราม 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีรับมอบจากประชาชนหรือมีผู้นํามาท้ิงไว้ 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๔๙ กระบอก 

๖๔ นัด 
๔ ลูก 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีได้จากการตรวจค้น จับกุม 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๒๘ กระบอก 

๕๗ นัด 
๑ ลูก 

 
 ๕. การรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามนโยบาย คสช. ผ่านทางศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ โดยในห้วงวันที่ ๒๖ มิถุนายน-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผลการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว มีแรงงาน  
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว ลงทะเบียน ๖๒๐,๙๐๙ คน ผู้ติดตาม ๓๔,๑๑๒ คน รวมทั้งหมด ๖๕๕,๐๒๑ คน 
 

ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยฯ 


