
สรุปผลดําเนินการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ห้วงวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
 ๑. การสั่งการสําคัญ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ศูนย์ดํารงธรรม 

จังหวัด 
  แจ้งจังหวัดรับทราบแนวทางดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเป็นการเพิ่มเติม 
   ๑. ประชาสัมพันธ์ เช่น เร่งรัดประชาสัมพันธ์การดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด/อําเภอ ผ่านทาง 
ช่องทางต่าง ๆ 
   ๒. บริหารจัดการ เช่น ประเมินสถานการณ์ระดับพื้นที่ว่าจะมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ประเด็นใดในแต่ละ 
ห้วงเวลา เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางป้องกันแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
   ๓. โครงสร้างองค์กร พิจารณาโครงสร้างองค์กร/งานบริการ ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
และปัญหาของแต่ละจังหวัด  
   ๔. งบประมาณ ประมาณการค่าใช้จ่ายการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด/อําเภอ 
   ๕. รายงาน ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและเอกสาร 
   ๖. เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ แจ้งรายชื่อหัวหน้าศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด พร้อมช่องทางติดต่อสื่อสาร 
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๐๕.๓/ว๒๒๗๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

นโยบายแนวทาง 
การปฏิรูปประเทศ 
ของหัวหน้า คสช. 

   กระทรวงมหาดไทย แจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร และจังหวัด รับทราบ 
และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่หัวหน้า คสช.ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิรูปประเทศ ในระหว่าง 
งาน “เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ  
สาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย คือ 
   ๑. สรา้งความปรองดองของคนในชาติ   
   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) 

แจ้งสรุปข้อสั่งการ 
หัวหน้า คสช. 

   แจ้งจังหวัดรับทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสรุปข้อสั่งการหัวหน้า คสช.ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กระทรวงมหาดไทย ตามท่ีประชุม คสช.เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย 
   ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
       ๑.๑ ศึกษาและจัดทําแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural Zoning) เพื่อแก้ไขปัญหา 
ปลูกข้าวในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร โดยกําหนดแนวทางระยะสั้น 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมการปลูกพืชประเภทอื่นทดแทนการทํานาข้าว 
และปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าว เพื่อลดรอบฤดูกาลเพาะปลูกข้าว 
       ๑.๒ ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย กระจายผลผลิตลองกองในพื้นที่ภาคใต้ ท่ีคาดว่าจะเริ่มมีผลผลิตออกมา 
สู่ตลาดปริมาณมากในห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  
   ๒. ด้านอื่น ๆ 
       ๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์และดูแลให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 
จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเร็ว 
       ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยยกระดับศูนย์ดํารงธรรมให้เป็นศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึง 
การให้ข้อมูลการบริการภาครัฐในด้านต่าง ๆ ต่อประชาชน 
   (โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๓๒๔ ลงวนัที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) 



  ๒. การดําเนินการสําคัญ 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ประกาศรับรอง 

พื้นที่จ่ายน้ําประปา
ด่ืมได้ 

   การประปาส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพญานาคท่าเสด็จ 
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อประกาศรับรองพื้นที่จ่ายน้ําของสํานักงานการประปา 
ส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย เป็นพื้นที่จ่ายน้ําประปาดื่มได้ลําดับท่ี ๑๕๘ ของทั้งประเทศ พร้อมทั้งจัดต้ัง 
จุดบริการน้ําประปาดื่มได้สาธารณะ ๒ จุด ณ บริเวณลานพญานาคท่าเสด็จ และที่พักผู้โดยสารสถานีขนส่ง
จังหวัดหนองคาย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน้ําประปาดื่มได้ ท่ีดําเนินการตามนโยบายกระทรวง 
มหาดไทย ต้ังแต่ปี ๒๕๔๓ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบ วิเคราะห์ และเฝ้าระวัง 
คุณภาพน้ําประปาที่ไหลผ่านระบบท่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคน้ําประปาได้อย่างปลอดภัย  
ลดค่าใช้จ่ายสําหรับการซ้ือน้ําด่ืมในครัวเรือน 

การประชุมเพื่อพัฒนา 
การดําเนินงาน 

ของศูนย์ดํารงธรรม 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมร่วมกับผู้แทนระดับกระทรวง  
๒๐ กระทรวง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา  
๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์ หน้าท่ี และการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรม ตามนโยบาย คสช. โดยเฉพาะการให้บริการ 
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) ท่ีประชาชนจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ท้ังใน 
ด้านการให้บริการของรัฐและรับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริการของส่วนราชการต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้ประโยชน์ 
การเชื่อมโยงระบบการให้บริการ (service link) ของกระทรวงต่าง ๆ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ 
กรุงเทพมหานคร มารวมกัน ณ จุดเดียวท่ีศูนย์ดํารงธรรม รองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งานศิลปาชีพไทย  
โอทอปก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี 

   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงาน “ศิลปาชีพไทย โอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี” 
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ๑-๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพ 
เสริมสร้างโอกาสและรายได้ต่อประชาชน ผ่านทางโครงการส่งเสริมศลิปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจําหน่ายผลงานศิลปาชพี รวมถึงสินค้าโอทอป 
   สรุปรายได้จากการจําหน่ายและสั่งซ้ือสินค้าในงานฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวม  
๗๐๐,๓๘๔,๙๙๓ บาท แบ่งเป็นรายได้ในส่วนของสินค้ามูลนิธิศิลปาชีพฯ ๑๑,๑๒๖,๑๘๔ บาท และสินค้า 
โอทอป ๖๘๙,๒๕๘,๘๐๙ บาท ส่วนประชาชนที่เข้ามาชมงานฯ รวม ๔๖๔,๖๙๐ คน 

 

 ๓. กิจกรรมสําคัญในห้วงต่อไป 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
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 จังหวัดขอนแก่น 

 



 
กิจกรรม รายละเอียด 

ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อน
การดําเนินการศูนย์ดํารงธรรม

จังหวัด 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดจัดประชุมในวันที่  
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับ 
การขับเคลื่อนการดําเนินการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย 
คสช. โดยกําหนดแนวทางให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด 
ทําหน้าท่ีติดตามผลดําเนินการและกํากับดูแลการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัต่าง ๆ 

 

 ๔. สรุปผลดําเนินภารกิจ ๑๑ ด้านสําคัญ ของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้า คสช.         
รอบ ๑ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ชี้แจงทําความเข้าใจ
ประชาชน 

ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผล/ความจําเป็นการเข้ามาบริหารงานของ คสช.  ๗,๐๒๑ ครั้ง 
รวม จํานวนเป้าหมายการชี้แจงทําความเข้าใจ 
- ประชาชนทั่วไป 
- กลุ่มภาคเอกชน 
- กลุ่มมวลชนที่แสดงออกทางการเมือง 
- กลุ่มแกนนําทางการเมือง 
- ข้าราชการ พนักงานรัฐและท้องถิ่น อาสาสมัครของหน่วยงานรัฐ  

๕๓๗,๕๖๖ คน 
๓๘๘,๔๗๕ คน 
๑๒,๒๙๓  คน 
๙,๒๔๙ คน 
๑,๕๘๗ คน 

๑๒๕,๙๖๒ คน 
การกระทําท่ีไม่

เหมาะสมต่อสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

   ติดตามการกระทําท่ีไม่เหมาะสมฯ โดยเป็นการกระทําผ่านทางระบบ 
อินเตอร์เน็ต และได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

๒ กรณี 

ป้องกันการสร้าง
สถานการณ ์

จัดต้ังจุดตรวจมั่นคง  ๕,๐๙๕ ครั้ง 
ตรวจพบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสาร ท่ีอาจนําไปสู่การสร้างสถานการณร์ุนแรง  ๖ กรณี 

ระงับการชุมนุม 
ทางการเมือง 

ปรากฏเหตุชุมนุม ๑ ครั้ง 

ตรวจสอบสถานี 
วิทยุชุมชนที่มิได้รับ

อนุญาต 

ตรวจพบการกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชนที่มิได้รับอนุญาต  ๕๘ สถานี 
จับกุมและดําเนินการทางกฎหมาย  - คดี 

ปราบปราม 
การตัดไม้ทําลายป่า 

ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าฯ ๑๓๘ ครั้ง 
ดําเนินการทางกฎหมาย  ๑๑๒ คดี 
ผู้ต้องหา  ๖๙ คน 

กวดขัน 
การเล่นการพนัน 

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

๒๙๒ คดี 
๖๒ คดี 
๙๗ คดี 
๑ คดี 

๑๓๓ คดี 
ผู้ต้องหา  ๘๘๔ คน 
จัดกิจกรรมรณรงค์เลิกเล่นการพนัน ๔,๒๓๑ ครั้ง 

ตรวจสอบ 
กลุ่มทวงหนี้ชาวนา 

ท่ีไม่เป็นธรรม 

ตรวจพบพฤติการณ์กลุ่มทวงนี้ชาวนาที่ไม่เป็นธรรม ๒ ครั้ง 
จับกุม  ๒ คดี 
ผู้ต้องหา ๒ คน 

ปราบปรามยาเสพติด จับกุมคดียาเสพติด 
ผู้ต้องหา 

๑,๖๙๗ คดี 
๑,๙๐๗ คน 

ตรวจสอบผู้เสพ/ผู้จําหน่าย ในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานบริการ หอพัก 
โรงงาน 

๒,๑๘๗ ครั้ง 
๕,๐๑๙ แห่ง 



 
ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

เพื่อการปฏิรูป 

เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ 
ผู้เข้าร่วม 

๒๐ ครั้ง 
๓,๖๗๔ คน 

จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองฯ 
ผู้เข้าร่วม 

๓,๒๑๗ ครั้ง 
๖๖๑,๖๖๖ คน 

รับมอบอาวุธปืน 
เครื่องกระสุน 

วัตถุระเบิด ท่ีใช้เฉพาะ 
แต่การสงคราม 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีรับมอบจากประชาชนหรือมีผู้นํามาท้ิงไว้ 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๕ กระบอก 

๕ นัด 
๑ ลูก 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีได้จากการตรวจค้น จับกุม 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๒๔ กระบอก 
๘๓๔ นัด 
๔ ลูก 

 

 ๕. การรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามนโยบาย คสช. ผ่านทางศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ โดยในห้วงวันที่ ๒๖ มิถุนายน-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผลการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ผ่านทาง
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว ลงทะเบียน    
๗๐๕,๔๐๓ คน ผู้ติดตาม ๓๙,๙๓๓ คน รวมทั้งหมด ๗๔๕,๓๓๖ คน 
 

ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยฯ 


