
สรุปผลดําเนินการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ห้วงวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 ๑. การประชุมผู้บริหารกระทรวง 
 

ประชุม รายละเอียด 
ประชุมหารือ 
ข้อราชการ 

ประจําสัปดาห์ 

   กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา  
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย 
   สรุปผลหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทาง คสช.ท่ีสําคัญ ประกอบด้วย 
   ๑. แก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักงานปลัดกระทรวงอยู่ระหว่างรวบรวมแนวทางดําเนินงานตามการประชุม 
รับมอบนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงผู้มอบนโยบายสําคัญ คือ  
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/หัวหน้าฝ่ายกระกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. 
และจะเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 
   ๒. เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ให้สํานักงานปลัดกระทรวงพิจารณายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมรองรับ 
การเข้าสู่ AEC ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และพิจารณา 
ปรับยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมฯ ของกระทรวงมหาดไทย ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน 
   ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ให้กรมและรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันฯ ตามแนวทาง 
คสช.ท่ีกระทรวงฯ สั่งการ ประกอบด้วย แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
การทุจริตตามแบบรายงานของสาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) และจัดทําแผนมหาดไทยใสสะอาด 
   ๔. มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาต ิท่ีจัดโดย คสช. พร้อมด้วยหน่วยงานรัฐ 
และเอกชน กําหนดจัดงานฯ ในวันที่ ๒๒-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีสนามหลวง โดยในส่วนของกระทรวง 
มหาดไทย ให้การสนับสนุนการจดักิจกรรม เช่น แสดง/จําหน่ายสินค้า OTOP สนับสนุนน้ําด่ืม รถสุขา 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม กิจกรรมด้านความบันเทิง สําหรับ 
ในส่วนภูมิภาค มอบหมายจังหวัดจัดงานลกัษณะเดียวกันคู่ขนานกับงานฯ ท่ีกรุงเทพฯ 
   ๕. OTOP กรมการพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างการทําสัญญาเกี่ยวกับการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศลิปาชีพและส่งเสริมสินค้า OTOP 
   ๖. ศูนย์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องระดับจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแนวทางจัดทําศนูย์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องระดับ 
จังหวัด และอาจประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในห้วงประสบ 
ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๗. ขยายเขตประปาจังหวัดเชียงใหม ่การประปาส่วนภูมิภาคจัดทําโครงการขยายเขตประปาในพื้นที่จังหวัด 
เชียงใหม่ งบประมาณดําเนินการประมาณ ๒,๒๐๐ ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่การส่งน้ําประปาให้ครอบคลุมได้  
มากขึ้น 

  

๒. ภารกิจ ๑๑ ด้าน ตามนโยบายและแนวทาง คสช. รอบ ๑ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ชี้แจงทําความเข้าใจ
ประชาชน 

ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผล/ความจําเป็นการควบคุมอํานาจของ คสช.  ๑,๕๔๕ ครั้ง 
รวม จํานวนเป้าหมายการชี้แจงทําความเข้าใจ 
- ประชาชนทั่วไป 
- กลุ่มภาคเอกชน 
- กลุ่มมวลชนที่แสดงออกทางการเมือง 
- กลุ่มแกนนําทางการเมือง 
- ข้าราชการ พนักงานรัฐและท้องถิ่น อาสาสมัครของหน่วยงานรัฐ  

 ๑๕๗,๔๗๓ คน 
๑๒๖,๒๖๗  คน 
๔,๖๕๒ คน 
๒,๗๕๓ คน 
๘๘๖ คน 

๒๒,๙๑๕ คน 
 



 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

การกระทําท่ีไม่
เหมาะสมต่อสถาบัน

สําคัญของชาต ิ

   ส่วนใหญ่เป็นการกระทําท่ีไม่เหมาะสมฯ ทางอินเตอร์เน็ต ได้แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

๑ กรณี 

ป้องกันการสร้าง
สถานการณ ์

จัดต้ังจุดตรวจมั่นคง  ๒,๐๒๖ ครั้ง 
ตรวจพบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสาร ท่ีอาจนําไปสู่การสร้างสถานการณร์ุนแรง  ๕ กรณี 

ระงับการชุมนุม 
ทางการเมือง 

ปรากฏเหตุชุมนุม ๑ ครั้ง 

ตรวจสอบสถานี 
วิทยุชุมชนที่มิได้รับ

อนุญาต 

ตรวจพบการกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชนที่มิได้รับอนุญาต  ๒๖ สถานี 
จับกุมและดําเนินการทางกฎหมาย  - คดี 

ปราบปราม 
การตัดไม้ทําลายป่า 

ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าฯ ๗๘ ครั้ง 
ดําเนินการทางกฎหมาย  ๗๓ คดี 
ผู้ต้องหา  ๔๐ คน 

กวดขัน 
การเล่นการพนัน 

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

๑๔๒ คดี 
๔๑ คดี 
๓๒ คดี 
- คดี 

๕๑ คดี 
ผู้ต้องหา  ๙๖๐ คน 
จัดกิจกรรมรณรงค์เลิกเล่นการพนัน ๘๑๒ครั้ง 

ตรวจสอบ 
กลุ่มทวงหนี้ชาวนา 

ท่ีไม่เป็นธรรม 

ตรวจพบพฤติการณ์กลุ่มทวงนี้ชาวนาที่ไม่เป็นธรรม ๒ ครั้ง 
จับกุม  ๒ คดี 
ผู้ต้องหา ๕ คน 

ปราบปรามยาเสพติด จับกุมคดียาเสพติด 
ผู้ต้องหา 

๗๙๕ คดี 
๘๖๗ คน 

ตรวจสอบผู้เสพ/ผู้จําหน่าย ในสถานที่ 
ต่างๆ เช่น สถานบริการ หอพัก โรงงาน 

๘๗๙ ครั้ง 
๒,๒๙๕ แห่ง 

ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

เพื่อการปฏิรูป 

เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ 
ผู้เข้าร่วม 

๓ ครั้ง 
๓๔๐ คน 

จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองฯ 
ผู้เข้าร่วม 

๙๐๙ ครั้ง 
๙๘,๘๑๗ คน 

รับมอบอาวุธปืน 
เครื่องกระสุน 

วัตถุระเบิด ท่ีใช้เฉพาะ 
แต่การสงคราม 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีรับมอบจากประชาชนหรือมีผู้นํามาท้ิงไว้ 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๓ กระบอก 

- นัด 
๒ ลูก 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีได้จากการตรวจค้น จับกุม 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๗ กระบอก 

๕ นัด 
- ลูก 

 
ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ 
ข้อมูลเมื่อ ๑๐๐๙๐๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๒


