
สรุปผลดําเนินการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ห้วงวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 ๑. การสั่งการสําคัญ 
 

ประเด็น ผลดําเนินการ 
ศูนย์อํานวยการ

ปฏิบัติงานป้องกนั 
และแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 
ตามนโยบาย คสช. 
กระทรวงมหาดไทย 

(ศอปส.มท.) 

   ๑. ท่ีมา ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศพส.มท.) จัดประชุม 
มอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ 
โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
คสช. เป็นประธานการประชุมฯ และมอบหมายภารกิจให้กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ 
เป็นเจ้าภาพการบูรณาการการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
   ๒. ศูนย์อํานวยการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช.กระทรวงมหาดไทย 
       ตามที่หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช.มอบหมายภารกิจให้กระทรวงมหาดไทย 
ตามข้อ ๑ จึงมีคําสั่งที่ ๓๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง จัดต้ังศูนย์อํานวยการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตามนโยบาย คสช.กระทรวงมหาดไทย (ศอปส.มท.) สาระสําคัญ คือ 
       ๒.๑ วัตถุประสงค ์เพื่อให้การบริหารจัดการ อํานวยการ สั่งการ ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลาง หน่วยงานภาคี มีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ ปรากฏผลการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 
       ๒.๒ โครงสร้าง 
             ๑) คณะกรรมการอํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช. กระทรวง  
มหาดไทย 
                 (๑) กรรมการสําคัญ  
                      - ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
                      - รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน 
                      - อธิบดีและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจในสังกัดเป็นกรรมการ 
                 (๒) หน้าท่ีสําคัญ  
                     - แปลงนโยบาย คสช.ด้านแก้ไขปัญหายาเสพติดในความรับผิดชอบกระทรวงมหาดไทยไปสู่  
การปฏิบัติ 
                     - เป็นศูนย์กลางการสั่งงานด้านแก้ไขปัญหายาเพสติดของกระทรวงมหาดไทย 
                     - เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
                     - แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง ให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับ ตรวจสอบ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย 
             ๒) คณะกรรมการศูนย์อํานวยการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดตามนโยบาย คสช.  
กระทรวงมหาดไทย (ศอปส.มท.) โดยมีสํานักงานฯ ท่ีห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                 (๑) กรรมการสําคัญ  
                      - ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
                      - รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย และอธิบดีกรมการปกครอง เป็นรอง 
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
                 (๒) ส่วนงานต่างๆ 
                      - ส่วนนโยบายและแผนงาน 
                        ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป. เป็นหัวหน้า 
                        ทําหน้าท่ีกลั่นกรอง บูรณาการ การสั่งการในนามของกระทรวงมหาดไทย ประสานงาน 
ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยฯ สํานักงาน ป.ป.ส. คสช. หน่วยงานภาคีด้านยาเสพติด 
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                        - ส่วนติดตามและประเมินผล   
                         ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สนผ.สป. เป็นหัวหน้า 
                         ทําหน้าท่ีเร่งรัดติดตามผลดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดทํารายงาน 
ผลดําเนินการฯ เสนอผู้อํานวยการ ศอปส.มท. 
                        - ส่วนข้อมูลสารสนเทศ 
                          ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นหัวหน้า 
                          ทําหน้าท่ีจัดทําระบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด เชื่อมโยง 
การรายงานผลดําเนินการฯ ของกรม จัดทําระบบติดตามบุคคล  
                         - ส่วนงบประมาณ 
                           ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. เป็นหัวหน้า 
                           ทําหน้าท่ีจัดสรรงบประมาณสําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่งรัด 
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๙๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

การกําหนดเป้าหมาย 
การดําเนินงาน 
เชิงบูรณาการ 

ด้านป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

   ๑. วัตถุประสงค ์เพื่อให้การกําหนดเป้าหมายแผนงานและการจดัสรรงบประมาณการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหาและเหมาะสมกับบริบท 
ของพื้นที่  
   ๒. สั่งการ ให้ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานภาพรวม 
ของจังหวัดในปี ๒๕๕๘ ในแต่ละแผนงาน เสนอศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวง  
มหาดไทย ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดสําคัญ แบ่งเป็น 
       ๒.๑ แผนงานป้องกัน 
             - การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน เช่น จํานวนเป้าหมายกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา 
             - การแก้ไขปัญหาหมู่บ้านชุมและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เช่น จํานวนหมู่บ้านตามระดับปัญหา 
             - การตรวจสอบสถานประกอบการ เช่น จํานวนเป้าหมายสถานบริการ โรงงาน 
       ๒.๒ แผนงานบําบัดรักษา เช่น จํานวนเป้าหมายบําบัดรักษา 
       ๒.๓ แผนงานปราบปราม เช่น จํานวนเป้าหมายการดําเนินคดีและยึดทรัพย์ผู้กระทําผิด 
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/๕๘๘๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

การได้มาซ่ึงสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
เป็นการชั่วคราว 

   ๑. เรื่องเดิม กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศ คสช.ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่  
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๘๙๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
   ๒. สั่งการ เพื่อให้การสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวง 
มหาดไทยจึงกําหนดรายละเอียดการสรรหาฯ ให้จังหวัดพิจารณาดําเนินการเป็นการเพิ่มเติมจากประกาศ  
คสช.ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ รายละเอียดสําคัญ คือ 
       ๒.๑ แนวทางคัดเลือกกรรมการสรรหาฯ ในส่วนของสภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
สภาทนายความประจําจังหวัด ซ่ึงประกาศ คสช.ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ กําหนดว่าให้ประธานของ ๓ องค์กร คัดเลือก 
กันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจง้ประธานทั้ง ๓ องค์กร ร่วมประชุมคัดเลือก 
โดยพร้อมเพรียงกัน แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางคัดเลือกกรรมการสรรหาตามประกาศ คสช.ท่ี ๘๕/๒๕๕๗  
ดําเนินการคัดเลือกฯ กันเองให้เหลือกรรมการ ๑ คน จัดทํารายงานการประชุมคดัเลือกกรรมการฯ  
เป็นหลักฐาน และเป็นเอกสารสําคัญรับรองผลการคัดเลือกฯ 
       ๒.๒ การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่น แจ้งแนวทางเลือก ดังนี้ 
             ๑) คณะกรรมการสรรหาทุกท่านทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศ คสช.ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ 
ในจํานวนสมาชิกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่กําหนดไว้ตามประกาศฯ 
             ๒) เลขานุการคณะกรรมการสรรหา (ท้องถิ่นจังหวัด) ทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติฯ จํานวน 
๒-๓ เท่า ของจํานวนสมาชิกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ตามประกาศฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
สรรหา คัดเลือกต่อไป 
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              ๓) คณะกรรมการสรรหาทุกท่านทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติฯ ในจํานวนเท่าท่ีทําได้ และให้ 
เลขานุการคณะกรรมการฯ ทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติฯ อีกจํานวน ๑-๒ เท่า ของจํานวนสมาชกิองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ตามประกาศฯ 
             ๔) แนวทางอื่นที่คณะกรรมการสรรหาเห็นควรดําเนินการ แต่ไม่ควรเป็นการออกประกาศเชิญชวน 
ให้บุคคลมาสมัคร เพราะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์และประกาศ คสช.ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ ท่ีมิได้ให้อํานาจ 
ดําเนินการลักษณะนี้ 
             ท้ังนี้ การทาบทามบุคคลฯ ควรมีแบบใบทาบทามที่มีข้อมูลสําคัญของแต่ละบุคคล ซ่ึงสามารถ 
พิจารณาตัวอย่างแบบใบทาบทามฯ ตามเอกสารท่ีส่งไปพร้อมนี้ เช่น ข้อมูลประจําตัว การศึกษา ประสบการณ์
ทํางาน รวมทั้งต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ถูกทาบทามรับรองความถูกต้องของข้อมูลและยินยอมเข้ารับการ
คัดเลือก  
       ๒.๓ ประชุมคัดเลือกฯ 
             ๑) เลขานุการคณะกรรมการฯ ควรจัดทําตารางเปรียบเทียบบุคคลท่ีมีคุณสมบัติฯ ในด้านต่างๆ  
ให้ครบถ้วน เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคัดเลือก 
โดยมุ่งเน้นการจัดทําข้อมูลคุณสมบัติฯ ตามข้อ ๒ ของประกาศฯ คือ ความรู้ความสามารถ การบริหารงาน 
ท้องถิ่น การคลังท้องถิ่น การศึกษาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม โยธาธิการ ผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ รวมทั้ง 
พิจารณาพฤติกรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และความเป็นกลางทางการเมือง อันเป็นที่ประจักษ์ 
             ๒) การประชุมฯ ให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เช่น องค์ประชุม การลงมติ 
       ๒.๔ จัดทําประกาศฯ เมื่อสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นครบจํานวนแล้ว ให้ท้องถิ่นจังหวัด/เลขานุการ 
คณะกรรมการฯ จัดทําประกาศตามแนวทางที่กําหนดไว้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานคณะกรรมการฯ 
ภายใน ๓ วัน 
       ๒.๕ ประกาศ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในประกาศฯ แล้ว ให้จัดส่งประกาศดังกล่าวโดยด่วน  
(ไม่ควรเกิน ๕ วัน นับจากวันที่มีมติ) เสนอไปที่หน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ อําเภอและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีการสรรหาฯ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กระทรวงมหาดไทย  
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
       ๒.๖ การดําเนินการของสภาท้องถิ่น เมื่อมีสมาชิกสภาฯ ครบถ้วนแล้ว เช่น เรียกประชุมสภา คัดเลือก 
ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ให้ดําเนินการตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๕๙ ลงวนัที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

ศูนย์ดํารงธรรม 
จังหวัด 

   ๑. ท่ีมา คสช.มีประกาศที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  
มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ สาระสําคัญ คือ ให้จังหวัด 
จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม ทําหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมลูข่าวสาร ให้คําปรึกษา รับเรื่อง 
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยจัดต้ังขึ้น ณ ศาลากลาง 
จังหวัด หรือสถานที่อื่นตามสมควร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
   ๒. สั่งการ 
       ๒.๑ รายงานผลการจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว และผลการปฏิบัติงาน 
ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดในระยะที่ผ่านมา 
       ๒.๒ กรณีดําเนินการตามข้อ ๒.๑ แล้ว แต่ยังขาดความสมบูรณ์ครบถ้วน ให้จังหวัดดําเนินการ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗     
       ๒.๓ ให้พิจารณารูปแบบการจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมตามตัวอย่างโครงสร้างศูนย์ดํารงธรรม โดยปรับใช้ 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่/ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่จังหวัด 

 
 

๒



 
ประเด็น ผลดําเนินการ 

        ๒.๔ กระทรวงมหาดไทยจะมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงไปตรวจเยี่ยม เพื่อติดตาม 
ผลการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดต้ังแต่วันจันทร์ท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
      ๒.๕ หากมีกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการให้ประสาน/หารือที่ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย  
เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ 
       ท้ังนี้ให้รายงานผลดําเนินการทุกวันศุกร์ โดยรายงานครั้งแรกในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
   (วิทยุกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๔(ฉ)/ว ๒๐๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

 

  ๒. การประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 
 

ประชุม รายละเอียด 
ประชุมขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญ 

ของ คสช. 

   กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงจังหวัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของ คสช. โดยมี 
เสนาธิการทหาร เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมสําคัญแบ่งเป็นผู้บริหารกระทรวงฯ ในส่วนกลาง ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด สําหรับ 
ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจระดับจังหวัด สรุปสาระสําคัญ คือ 
   ๑. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
       ๑.๑ ให้ยึดถือนโยบายและแนวทางหัวหน้า คสช.เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด โดยแยกกลุ่มงาน/พื้นที่ จัดลําดับ 
ความเร่งด่วนของโครงการ กระจายในทุกพื้นที่ ภาค และจังหวัด อย่างเหมาะสม 
       ๑.๒ แนวทางจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 
             ๑) เงนิอุดหนุนทั่วไป ให้กําหนดหลักเกณฑ์จัดสรรที่เหมาะสม กระจายทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 
อย่างเป็นธรรม 
             ๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จัดทําหลักเกณฑ์จัดสรรและรายละเอียดท่ีชัดเจน มีการจัดลําดับ
ความสําคัญ/จําเป็นเร่งด่วนของโครงการ มีความพร้อมดําเนินการได้ทันที พร้อมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับ 
ดูแลการจัดทําโครงการ จัดลําดับความเร่งด่วน และให้ความสําคัญพื้นที่ท่ีไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
       ๑.๓ จัดทํามาตรการตรวจสอบการดําเนินโครงการ ท้ังห้วงก่อน ระหว่าง และหลังดําเนินการ โดยให้ผู้ว่า 
ราชการจังหวัด นายอําเภอ และคณะทํางานระดับจังหวัด มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน   
       ๑.๔ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรร จํานวน ๖๔๖,๓๕๐ 
ล้านบาท มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ร้อยละ ๐.๔๓ 
       ๑.๕-การจัดทําคําของบประมาณ ให้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาของหน่วยงานตนเอง และให้ 
เชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาระดับอําเภอ จังหวัด และประเทศ       -  
   ๒. การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One stop 
service) ในจังหวัดท่ีเหลือ 
       - ให้จังหวัดท่ียังมิได้มีการสั่งการให้จัดต้ังศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จัดเตรียม 
ความพร้อมรองรับกรณีมีการสั่งการให้จัดต้ังและดําเนินการศูนย์ฯ ในห้วงต่อไป สําหรับจังหวัดท่ีดําเนินการแล้ว 
ให้ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวฯ เข้ามาลงทะเบียนในระบบ 
อย่างสมบูรณ์ 
       - การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวท่ีทํางานเรือประมงในจังหวัดท่ีมีพื้นที่ติดทะเล ท่ีให้ ๒๒ จังหวัด ซ่ึงมี 
พื้นที่ติดทะเล ให้นายจ้างของคนงานต่างด้าวท่ีทํางานในเรือประมงเพื่อจับสัตว์น้ําทางทะเล จัดทําบัญชีรายชื่อ 
สัญชาติ และจํานวนคนงานฯ แจง้ต่อสํานักงานจัดหางานจังหวัดตามภูมิลําเนาที่จดทะเบียนเรือ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น ให้ประชาสัมพนัธ์นายจ้างเพิ่มเติมว่าหากพ้นกําหนดเวลารับแจ้ง 
ท่ีกําหนดไว้ จะมีมาตรการตรวจสอบและดําเนินการแรงงานที่ผิดกฎหมาย/ยังมิได้ลงทะเบียนฯ 

 
 

๓



 
ประชุม รายละเอียด 

    ๓. การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว 
       - ให้กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์/ชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับ 
ประกาศ คสช.ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ครบวาระหรือพ้นจากตําแหน่ง 
ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการเน้นยํ้าว่าเป็นหลักเกณฑ์ชั่วคราว หากปรากฏการขยายผลต่อสังคม 
ให้เกิดความเขา้ใจที่ไม่ถูกต้อง ให้ชี้แจงทําความเข้าใจโดยทันที 
       - ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าประชุมการสรรหาฯ ด้วยตนเอง เพราะเป็นกรรมการ 
โดยตําแหน่ง ไม่สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นทําการแทนได้        - 
   ๔. การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามการเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ (กนพ.)  
       ๔.๑ การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ ระยะเวลาดําเนินการปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ใน ๕ พื้นที่  
             ๑) อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ติดต่อเมียนมาร์ 
             ๒) อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ติดต่อกัมพูชา 
             ๓) อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พื้นที่ติดต่อกัมพูชา 
             ๔) อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ้ืนที่ติดต่อลาว 
             ๕) อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พื้นที่ติดต่อมาเลเซีย 
       ๔..๒ การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ท่ีจะดําเนินการในปี ๒๕๕๙ ให้จังหวัดเป้าหมาย 
ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ สิทธิประโยชน์การลงทุน 
การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และด่านศุลกากรในพื้นที่ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ โดยให้จังหวัดบูรณการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 
พิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ความม่ันคง แรงงานข้ามแดน 
  ๕. ศูนย์ดํารงธรรม ให้จังหวัดจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดโดยทันที จัดต้ังในสถานที่ท่ีเหมาะสม สํารวจ/ 
ตรวจสอบส่วนราชการระดับจังหวัดว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาใดเป็นเรื่องเร่งด่วน 
พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าและเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ฯ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ให้ใช้งบประมาณจังหวัดไปก่อน 

ประชุมหารือ 
ข้อราชการ 

ประจําสัปดาห์ 

   กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา  
๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
   สรุปผลประชุมฯ เกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทาง คสช. ประกอบด้วย 
   ๑. การสั่งการสําคัญ 
       ๑.๑ งดบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น แจ้งจังหวัดให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศ คสช. เรื่อง การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 
       ๑.๒ คณะทํางานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้กระทรวงฯ แต่งตั้งคณะทํางานฯ  
โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประภาศ บุญยินดี) เป็นหัวหน้าคณะทํางาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมนโยบาย คสช.ในทุกมิติ หน้าท่ีสําคัญ คือ เสนอแนะ 
การพัฒนานโยบายและจัดทํายุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเหตุไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายของ คสช. 
และทันต่อสถานการณ์การก่อเหตุร้ายต่างๆ 
       ๑.๓ มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติแจ้งจงัหวัด แจ้งจังหวัดพิจารณา 
จัดกิจกรรมทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในห้วงวันและเวลาเดียวกับการจัดกิจกรรมพิธีสงฆ์ของมหกรรม 
สร้างความปรองดองฯ ท่ีสนามหลวง ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยให้พิจารณาจัดงานฯ ในสถานที่ 
ท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์กรเอกชน ภาคประชาชน แกนนํากลุ่มต่างๆ  
ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง 

 
 
 

๔



 
ประชุม รายละเอียด 

    ๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต  
       ๒.๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด อยู่ระหว่างดําเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ท่ีกระทรวงฯ สั่งการตามแนวทาง คสช. คือประกอบด้วย จัดทํา
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และแผนมหาดไทยใสสะอาด รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต
ตามแบบรายงานของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
       ๒.๒ งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
             - ให้ผู้ว่าราชการและนายอําเภอกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังในระดับจังหวัดและอําเภอ 
ให้ความสําคัญติดตามโครงการงบลงทุน โครงการงบประมาณตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป ให้รายงานจังหวัด 
และอําเภอทราบ กรณีปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของโครงการ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางาน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล หรือยกเลิกโครงการได้ หากผลตรวจสอบ 
พบว่ามีการกระทําความผิด 
             - ให้ส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ เช่น สํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 
   ๓. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
       - ให้บูรณาการการสั่งการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ท่ีศูนย์อํานวยการปฏิบัติงาน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช. กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ 
       - ให้จังหวัดดําเนินการตรวจสอบและปราบปรามในพื้นที่อย่างเข้มข้น รวมท้ังอาจให้มีการตรวจสอบซ้ํา 
(re x-ray) ในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน 
       - ให้พิจารณาความสําคัญการจัดทําและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสําคัญ อาทิ ผู้ติด ผู้เสพ ผู้เขา้รับ 
การบําบัด รวมถึงการกําหนดมาตรการในระยะต่อไป 
       - ควรหยิบยกมาตรการยึดทรัพย์ใช้ประโยชน์การป้องปรามผู้กระทําความผิดด้านบาเสพติด โดยเฉพาะ 
การเผยแพร่ข่าวสารผลการยึดทรัพย์ผู้กระทําความผิดฯ ในวงกว้าง 
   ๔. ศูนย์ดํารงธรรม 
       - มุ่งหวังให้ศูนย์ดํารงธรรมทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอมีบทบาทมากกว่าท่ีผ่านมา 
       - ภารกิจสําคัญ คือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการทางภาครฐั ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
       - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับดูแล อํานวยการ ศูนย์ดํารงธรรมอย่างใกล้ชิด 
       - หัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ฯ ควรมีลักษณะปฏิบัติหน้าท่ีประจํา 
       - สถานที่ต้ังของศูนย์ฯ ควรพิจารณาให้เหมาะสม/สะดวกต่อการให้บริการประชาชน 
       - งบประมาณดําเนินการให้ใช้อย่างคุ้มค่า สามารถบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
   ๕. แก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ 
       - การจัดทําระบบกําจัดขยะที่ คสช.เห็นชอบ ท่ีจังหวัดนครปฐมและสระบุรี อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างหารือแนวทาง/รายละเอียดโครงการให้มีความชัดเจน อาทิ พื้นที่ 
ดําเนินการ รูปแบบการกําจัดขยะ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ประชาชน การกําหนดแผนดําเนินโครงการ 
อย่างเป็นระบบ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

๕



๓. ภารกิจ ๑๑ ด้าน ตามนโยบายและแนวทาง คสช. รอบ ๑ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ชี้แจงทําความเข้าใจ
ประชาชน 

ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผล/ความจําเป็นการควบคุมอํานาจของ คสช.  ๔,๘๐๑ ครั้ง 
รวม จํานวนเป้าหมายการชี้แจงทําความเข้าใจ 
- ประชาชนทั่วไป 
- กลุ่มภาคเอกชน 
- กลุ่มมวลชนที่แสดงออกทางการเมือง 
- กลุ่มแกนนําทางการเมือง 
- ข้าราชการ พนักงานรัฐและท้องถิ่น อาสาสมัครของหน่วยงานรัฐ  

 ๓๓๗,๔๖๙ คน 
๒๗๐,๓๖๗  คน 
๗,๗๙๗ คน 
๕,๑๑๗ คน 
๑,๓๐๑ คน 
๕๒,๘๘๗ คน 

การกระทําท่ีไม่
เหมาะสมต่อสถาบัน

สําคัญของชาต ิ

   ส่วนใหญ่เป็นการกระทําท่ีไม่เหมาะสมฯ ทางอินเตอร์เน็ต ได้แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

- กรณี 

ป้องกันการสร้าง
สถานการณ ์

จัดต้ังจุดตรวจมั่นคง  ๓,๙๙๐ ครั้ง 
ตรวจพบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสาร ท่ีอาจนําไปสู่การสร้างสถานการณร์ุนแรง  ๑๑ กรณี 

ระงับการชุมนุม 
ทางการเมือง 

ปรากฏเหตุชุมนุม ๑๖ ครั้ง 

ตรวจสอบสถานี 
วิทยุชุมชนที่มิได้รับ

อนุญาต 

ตรวจพบการกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชนที่มิได้รับอนุญาต  ๔๖ สถานี 
จับกุมและดําเนินการทางกฎหมาย  ๑ คดี 

ปราบปราม 
การตัดไม้ทําลายป่า 

ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าฯ ๑๕๐ ครั้ง 
ดําเนินการทางกฎหมาย  ๑๔๒ คดี 
ผู้ต้องหา  ๖๕ คน 

กวดขัน 
การเล่นการพนัน 

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

๒๒๕ คดี 
๙๖ คดี 
๔๔ คดี 
- คดี 

๙๒ คดี 
ผู้ต้องหา  ๘๒๓ คน 
จัดกิจกรรมรณรงค์เลิกเล่นการพนัน ๗๘๙ครั้ง 

ตรวจสอบ 
กลุ่มทวงหนี้ชาวนา 

ท่ีไม่เป็นธรรม 

ตรวจพบพฤติการณ์กลุ่มทวงนี้ชาวนาที่ไม่เป็นธรรม ๒๗ ครั้ง 
จับกุม  ๑๒ คดี 
ผู้ต้องหา ๑๔ คน 

ปราบปรามยาเสพ
ติด 

จับกุมคดียาเสพติด 
ผู้ต้องหา 

๑,๘๐๕ คดี 
๒,๐๒๑ คน 

ตรวจสอบผู้เสพ/ผู้จําหน่าย ในสถานที่ 
ต่างๆ เช่น สถานบริการ หอพัก โรงงาน 

๑,๘๑๓ ครั้ง 
๔,๓๔๘ แห่ง 

ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

เพื่อการปฏิรูป 

เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ 
ผู้เข้าร่วม 

๒๓ ครั้ง 
๒,๘๕๕ คน 

จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองฯ 
ผู้เข้าร่วม 

๑,๙๔๙ ครั้ง 
๒๖๖,๘๕๖ คน 

รับมอบอาวุธปืน 
เครื่องกระสุน 

วัตถุระเบิด ท่ีใช้
เฉพาะ 

แต่การสงคราม 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีรับมอบจากประชาชนหรือมีผู้นํามาท้ิงไว้ 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๑๑๔ กระบอก 

๙๕ นัด 
๑ ลูก 

๖



 
 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

 อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีได้จากการตรวจค้น จับกุม 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๓๗ กระบอก 
๗๐๔ นัด 
๓ ลูก 

 

 ๔. กิจกรรมสําคัญในห้วง ๑ สัปดาห์ต่อไป (๒๘ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ตรวจเยี่ยมการจัดต้ัง 

และดําเนินการ 
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 

   ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมีกําหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดต้ังและดําเนินการ 
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทอง 

มหกรรมการจัดการศึกษา 
ท้องถิ่น ๒๕๕๗ 

   กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กําหนดจัดมหกรรมการจัดการศึกษา 
ท้องถิ่น ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่ีห้องรอยัลจูบิลลี่ อาคาชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น กิจกรรมสําคัญ อาทิ เสวนา 
หัวข้อ การปลกูฝังจิตสาธารณะต่อเยาวชน การสร้างสื่อและปลูกฝังจิตสาธารณะต่อเด็กปฐมวัย 

 
ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ 
ข้อมูลเมื่อ ๒๕๐๙๐๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๗ 


