
สรุปผลดําเนินการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ห้วงวันที่ ๒๕-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
 ๑. การสั่งการสําคัญ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

   แจ้งจังหวัดดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด 
   ๑. ดําเนินกิจกรรมจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับผิดชอบติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษาและมอบ 
นโยบายต่อชุดปฏิบัติการประจําตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  โดยกําหนดเป็น  
“สัปดาห์แห่งการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบดัรักษา” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  
   ๒. รวบรวมและรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษา 
   ๓. การตรวจสอบรายชื่อและติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษาให้เป็นความลับ ดําเนินการด้วยความเป็นมิตร
และมีจิตเมตตาท่ีจะช่วยเหลือ มิใช่ติดตามเพื่อจับผิด 
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๒๓๗๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
และโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๑๑ ลงวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๗)   

บริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม 

และจัดการสินค้า
เกษตรในพื้นที่ 

   แจ้งจังหวัดรับทราบและกําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่ง) 
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ปรับเพิ่ม/ลดพื้นที่เพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ปริมาณความต้องการ 
ของตลาด ราคาสินค้าในตลาด 
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๑.๔/ว ๒๓๖๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

แจ้งสรุปข้อสั่งการ 
หัวหน้า คสช. 

   แจ้งจังหวัดรับทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสรุปข้อสั่งการหัวหน้า คสช.ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ 
กระทรวงมหาดไทย ตามท่ีประชุม คสช.เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย 
   ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการ 
       ๑.๑ เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้ังแต่ไตรมาสที่ ๑ โดยเน้นดําเนินงาน/โครงการที่เกิด 
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
       ๑.๒ ให้ความสําคัญกับการเจรจาต่อรองโครงการจัดซ้ือจัดจ้างในราคาที่เหมาะสม 
       ๑.๓ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการรายไตรมาสต่อสํานักงบประมาณ 
       ๑.๔ ตรวจสอบความพร้อมของโครงการที่จะเสนอขออนุมัติงบประมาณ เพื่อมิให้เกิดปัญหาได้รับ
งบประมาณแล้ว แต่โครงการไม่สามารถดําเนินการได้ รวมท้ังระบุผู้รับผิดชอบ หากโครงการไม่บรรลุ 
ตามเป้าหมาย 
   ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ดําเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กําหนดมาตรการ 
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ําแนวลําคลองและทางระบายน้ํา 
   ๓. ด้านอื่น ๆ 
       ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และหน่วยทหารระดับพื้นที่  
เร่งระบายน้ําท่ีท่วมขังในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อํานาจเจริญ และปราจีนบุรี พร้อมทั้งดูแล 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกรทะบ 
       ๓.๒ ให้ฝ่ายความม่ันคง คสช. พิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยเน้นการเป็นหน่วยประสานงานและบริหารจัดการเพื่อบูรณาการทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
       ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการใช้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติงาน 
       ๓.๔ ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ผลดําเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง 
       ๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการรวบรวมประเด็นและข้อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผ่านทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  (โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๓๙๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 
 



 
หัวข้อ รายละเอียด 

ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด 

   แจ้งจังหวัดดําเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับเคล่ือนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 
   ๑. แต่งตั้งผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดไม่ตํ่ากว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ๒. จัดทําแบนเนอร์เชื่อมต่อเว็บเพจศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยไว้ท่ีหน้าเว็บเพจศูนย์ดํารงธรรม 
จังหวัด 
   ๓. เน้นยํ้าเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบฐานข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมกระทรวง  
มหาดไทย 
   ๔. จัดทําแผนพัฒนางานบริการประชาชนทั้งบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) และบริการ 
รับเรื่องส่งต่อ (service link) รวมถึงชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 
   ๕. รับความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ 
   ๖. เชิญชวนภาคธุรกิจ ประชาชน ท่ีอาสาจะช่วยเหลือประชาชน ให้มาลงทะเบียนกับศูนย์ฯ 
   ๗. ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ฯ 
   ๘. แก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ให้เสร็จสิ้นในระดับจังหวัด เพื่อมิให้ประชาชนมาร้องเรียน 
ท่ีส่วนกลาง 
   ๙. สนับสนุนการขยายผลดําเนินการศูนย์ดํารงธรรมระดับอําเภอ 
   ๑๐. สถานที่ต้ังศูนย์ฯ ต้องเหมาะสมและสะดวกต่อการเข้ามาใช้บริการของประชาชน 
   ๑๑. คัดเลือกเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ฯ ท่ีมีจิตใจให้บริการ มีทักษะ มีองค์ความรู้หลากหลาย 
   ๑๒. จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีรองรับการรบัเรื่องร้องเรียนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซ่ึงจะมีการเชื่อมต่อสัญญาณ 
โทรศัพท์หมายเลข ๑๕๖๗ ประชาชนจังหวัดใดโทรศัพท์จะเชื่อมสัญญาณไปที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนั้น 
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๔๑๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๔๑๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 

  ๒. การดําเนินการสําคัญ 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ลงนาม 

ความร่วมมือ 
โครงการสถานีไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart 

Substation) 

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท CYG SUNRI จํากัด และบริษัท TC 
RENEWABLE ENERGY จํากัด เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานใหญ่ กฟภ. เพื่อดําเนินการสถานี 
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Substation) ตามมาตรฐาน IEC ๖๑๘๕๐ ณ สถานีไฟฟ้าหนองกี่ อําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการนํารอ่ง (Pilot Project) โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันและระบบควบคุมท่ีสถานี
ไฟฟ้าเดิม รองรับการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานีไฟฟ้าเข้าด้วยกันแบบไร้ขีดจํากัด 
ทํางานร่วมกันเป็นโครงข่ายท้ังระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นยํา ทําให้การจ่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ตอบสนองงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ 
ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับโครงการ Smart Grid ท่ีจะดําเนินการระยะต่อไปในรูปแบบ 
การจัดการโครงข่ายไฟฟ้าแบบแหล่งผลิตกระจายตัว (Distributed Generation Resources) จากพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบต่างๆ 

ประกาศรับรอง 
พื้นที่จ่ายน้ําประปา

ด่ืมได้ 

   การประปาส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม- 
นุเคราะห์ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกาศรับรองพื้นที่จ่ายน้ําของสํานักงานการประปา 
ส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง เป็นพื้นที่จ่ายน้ําประปาดื่มได้ลําดับท่ี ๑๕๙ ของทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชน 
สามารถบริโภคน้ําประปาได้อย่างปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ลดค่าใช้จ่าย 
สําหรับการซ้ือน้ําด่ืมในครัวเรือน ในการนี้ กปภ.ได้จัดต้ังจุดบริการน้ําประปาดื่มได้สาธารณะ ๑ จุด ณ บริเวณ
สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ 

 
 
 
 

๒ 



 
กิจกรรม รายละเอียด 

ประชุมขับเคลื่อน 
ศูนย์ดํารงธรรม

จังหวัด 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประภาศ บุญยินดี) เป็นประธาน 
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด ตรวจติดตาม 
การดําเนินการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด รายละเอียดสําคัญ ดังนี้ 
   ๑. แบ่งมอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด ตรวจติดตามการดําเนินการ 
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
   ๒. รายละเอียดการตรวจติดตามฯ เช่น การให้ความสําคัญของผู้บริหารระดับสูง สถานที่ต้ัง ประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้านรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ งานบริการ ณ จุดเดียว บริการข้อมูลข่าวสาร บริการรับเรื่อง 
ส่งต่อ บริการให้คําปรึกษา หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว   

เปิดอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (Lab 

Cluster) เพื่อควบคุม
คุณภาพน้ําประปา 

   กปภ.จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) เป็นลําดับที่ ๑๖ ของประเทศ เมื่อวันที่  
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาจันทบุรี เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ําประปา ต้ังแต่แหล่งน้ําดิบ การผลิต การจ่ายน้ํา ควบคุมการใช้สารเคมี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผู้บริโภคและยกระดับการให้บริการตามมาตรฐานสากล 

ประชุมชี้แจง 
การสรรหาคัดเลือก
สมาชิกสภาปฏิรูป 
แห่งชาติ (สปช.) 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมทางไกลผ่านทางระบบวีดิทัศน์ 
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(นายประภาศ บุญยินดี) เป็นประธาน ผู้ชี้แจงสําคญั คือ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนภูมิภาค อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด กรรมการสรรหาประจําจังหวัด (ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตําบลระดับจังหวัด ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ อาทิ คณะกรรมการคัดเลือก
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติระดับจังหวัด สามารถสรรหาบุคคลสําหรับการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
โดยพิจารณารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มเติมจากการทาบทามของคณะกรรมการแต่ละคน 

การปฏิรูปประเทศ 
ด้านการปกครอง 
และการบริหาร

ราชการ 

   กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมคณะทํางานฝ่ายสนับสนุนการปฏิรูป ด้านการปกครองและการบริหาร 
ราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(นายจรินทร์ จักกะพาก) เป็นประธาน สาระสําคัญ คือ  
   ๑. สรุปผลการประมวลความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย และการปฏิรูป 
กฎหมาย ของผู้ว่าราชการจงัหวัด ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิในสังกัด ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ 
ปฏิรูปจังหวัด บุคลากรในสังกัด ข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิในสังกัดท่ีเกษียณอายุราชการ 
   ๒. พิจารณาแต่งตั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด เป็นคณะทํางานเพื่อสนับสนุน 
การดําเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติใน ๑๑ ด้าน  

 

 ๓. กิจกรรมสําคัญในห้วงต่อไป 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บท 
กรมการปกครองต่อประชาคม

อาเซียน (DOPA’s Master Plan 
on ASEAN Community) 

   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน 
แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA’s Master Plan on ASEAN 
Community) ในวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 
   ๑. วัตถุประสงค์  
       ๑.๑ ทบทวนยุทธศาสตร์/แผนให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการศูนย์อํานวยการ 
เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามนโยบาย คสช.  
       ๑.๒ ให้เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านอาเซียนระดับจังหวัด อําเภอ  
       ๑.๓ ถ่ายทอดเป้าหมายจากส่วนกลางสู่ระดับพื้นที่  
       ๑.๔ จัดเตรียมข้อมูลรองรับการจัดทําคําของบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  
       ๑.๕ พัฒนาองค์ความรู้ด้านอาเซียนในบรบิทของฝ่ายปกครอง 

 

๓ 
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     ๒. ผู้ร่วมประชุม ๓๑๐ คน แบ่งเป็น 
       ๒.๑ ปลัดจังหวัด 
       ๒.๒ นายอําเภอ 
       ๒.๓ จ่าจังหวัด 
       ๒.๔ ป้องกันจังหวัด 
       ๒.๕ ปลัดอําเภอพื้นที่ชายแดนผู้รับผิดชอบงานด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
อาเซียน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ 
ตามพระราชดําริ 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ ในวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ีจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
   ๑. วัตถุประสงค์  
       ๑.๑ รับทราบแนวทางดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ  
       ๑.๒ สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้/จัดทําโครงการนําร่องในจังหวัด 
และขยายผล ณ จุดอื่นในจังหวัด  
       ๑.๓ สามารถเชื่อมโยงกับการจัดทํายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่กําหนดเป้าหมายดําเนินการโดยใช้พื้นที่แหล่งน้ําต่าง ๆ เป็นหลัก  
    ๒. ผู้ร่วมประชุม ๔๕๖ คน แบ่งเป็น 
       ๒.๑ ปลัดจังหวัด 
       ๒.๒ หัวหน้าสํานักงานจังหวัด 
       ๒.๓ พัฒนาการจังหวัด 
       ๒.๔ ท้องถิ่นจังหวัด 
       ๒.๕ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
       ๒.๖ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
       ๒.๗ นายอําเภอในพื้นที่ตามแผนพัฒนาชนบทฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
       ๒.๘ ปลัดอําเภอในพื้นที่ตามแผนพัฒนาชนบทฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

งาน OTOP ภูมิภาค 
(ภาคกลาง) จังหวัดระยอง 

   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ภาคกลาง) 
ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม- ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดระยอง ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด 
ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา 
สินค้า OTOP และพัฒนาศักยภาพช่องทางการตลาดของสินค้า OTOP 

ประชุมผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจําเดือน 

สิงหาคม ๒๕๕๗ 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดจัดประชุมผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารดํารง 
ราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงแนวทางดําเนินงานและประเด็นการตรวจราชการ  
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามนโยบายและแนวทาง คสช. คอื การดําเนินการตามประกาศ 
คําสั่ง และนโยบาย คสช. และผลดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 

ประชุมผู้บริหาร 
ของกระทรวงมหาดไทย 
และผู้ว่าราชการจังหวัด 

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ 
ของ คสช. 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดจัดประชุมในวันที่  
๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
   ๑. วัตถุประสงค ์ 
       ๑.๑ ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐  
       ๑.๒ ขับเคล่ือนโครงการรักราษฎร์ รักแผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดําริ เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ ครบ ๕ รอบ ในวันที่  
๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
       ๑.๓ ขับเคล่ือนการดําเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายและแนวทาง คสช.  

 

๔ 
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    ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๓๐ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาไทย รองปลัด  
กระทรวงมหาดไทย อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหาร 
ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง     

อบรมสัมมนาสมาชิก 
สภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหา
และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กําหนดจัดอบรมสัมมนาสมาชิก 
สภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้อง 
ประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๒ (อาคารทรงกลม) โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยแบ่งเป็น ๔ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๗  
รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๔ 
ในวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
   ๑. วัตถุประสงค ์เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีมาจากการสรรหา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
และแนวทางปฏิบัติราชการ 
   ๒. ผู้เข้ารับการอบรม สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีมาจากการสรรหา ในภูมิภาคต่าง ๆ รวม ๑,๐๕๘ คน 
   ๓. เนื้อหาอบรม ท่ีสําคัญ  
       ๓.๑ นโยบายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ๓.๒ บทบาท ภารกิจ และอํานาจหน้าท่ี ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดต้ัง  
       ๓.๓ ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ๓.๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
       ๓.๕ หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
       ๓.๖ การประกาศเผยแพร่ราคากลางและความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ 
       ๓.๗ กรณีศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในบทบาทอํานาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาและฝ่ายบริหาร 
       ๓.๘ กรณีศึกษาการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการกระทําผิด 
หรือบกพร่อง 
       ๓.๙ แนวทางกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งาน OTOP ภูมิภาค 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ) ในวันที่ ๗-๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด 
กาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสินค้า OTOP 
เสริมสร้างศักยภาพช่องทางการตลาดของสินค้า OTOP และเผยแพร่ผลดําเนนิโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 

 ๔. สรุปผลดําเนินภารกิจ ๑๑ ด้านสําคัญ ของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้า คสช.         
รอบ ๑ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ชี้แจงทําความเข้าใจ
ประชาชน 

ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผล/ความจําเป็นการควบคุมอํานาจของ คสช.  ๖,๔๒๐ ครั้ง 
รวม จํานวนเป้าหมายการชี้แจงทําความเข้าใจ 
- ประชาชนทั่วไป 
- กลุ่มภาคเอกชน 
- กลุ่มมวลชนที่แสดงออกทางการเมือง 
- กลุ่มแกนนําทางการเมือง 
- ข้าราชการ พนักงานรัฐและท้องถิ่น อาสาสมัครของหน่วยงานรัฐ  

๓๐๗,๕๕๙ คน 
๒๔๒,๙๙๑ คน 
๕,๐๗๓ คน 
๓,๗๕๖ คน 
๑,๑๓๐ คน 
๕๔,๖๐๙ คน 

๕ 



 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

การกระทําท่ีไม่
เหมาะสมต่อสถาบัน

สําคัญของชาต ิ

   ติดตามการกระทําท่ีไม่เหมาะสมฯ โดยเป็นการกระทําทางระบบ 
อินเตอร์เน็ต และได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

๓ กรณี 

ป้องกันการสร้าง
สถานการณ ์

จัดต้ังจุดตรวจมั่นคง  ๔,๓๔๑ ครั้ง 
ตรวจพบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสาร ท่ีอาจนําไปสู่การสร้างสถานการณร์ุนแรง  ๙ กรณี 

ระงับการชุมนุม 
ทางการเมือง 

ปรากฏเหตุชุมนุม ๙ ครั้ง 

ตรวจสอบสถานี 
วิทยุชุมชนที่มิได้รับ

อนุญาต 

ตรวจพบการกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชนที่มิได้รับอนุญาต  ๓๗ สถานี 
จับกุมและดําเนินการทางกฎหมาย  - คดี 

ปราบปราม 
การตัดไม้ทําลายป่า 

ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าฯ ๑๒๓ ครั้ง 
ดําเนินการทางกฎหมาย  ๙๖ คดี 
ผู้ต้องหา  ๔๕ คน 

กวดขัน 
การเล่นการพนัน 

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

๒๘๓ คดี 
๑๑๗ คดี 
๔๙ คดี 
๙ คดี 

๑๒๙ คดี 
ผู้ต้องหา  ๑,๐๓๑ คน 
จัดกิจกรรมรณรงค์เลิกเล่นการพนัน ๑,๗๕๒ ครั้ง 

ตรวจสอบ 
กลุ่มทวงหนี้ชาวนา 

ท่ีไม่เป็นธรรม 

ตรวจพบพฤติการณ์กลุ่มทวงนี้ชาวนาที่ไม่เป็นธรรม ๔ ครั้ง 
จับกุม  ๓ คดี 
ผู้ต้องหา ๓ คน 

ปราบปรามยาเสพติด จับกุมคดียาเสพติด 
ผู้ต้องหา 

๑,๗๕๘ คดี 
๒,๐๑๗ คน 

ตรวจสอบผู้เสพ/ผู้จําหน่าย ในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานบริการ หอพัก 
โรงงาน 

๑,๙๕๐ ครั้ง 
๔,๘๑๗ แห่ง 

ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

เพื่อการปฏิรูป 

เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ 
ผู้เข้าร่วม 

๑๗ ครั้ง 
๗๒๘ คน 

จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองฯ 
ผู้เข้าร่วม 

๑,๙๖๖ ครั้ง 
 ๒๕๕,๖๒๖ คน 

รับมอบอาวุธปืน 
เครื่องกระสุน 

วัตถุระเบิด ท่ีใช้เฉพาะ 
แต่การสงคราม 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีรับมอบจากประชาชนหรือมีผู้นํามาท้ิงไว้ 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๑ กระบอก 
๕๗ นัด 
๓ ลูก 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีได้จากการตรวจค้น จับกุม 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๓๑ กระบอก 
๑,๑๕๗ นัด 

๑ ลูก 
 
 
 
 
 

 

๖ 



 
 ๕. การรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามนโยบาย คสช. ผ่านทางศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ โดยในห้วงวันที่ ๒๖ มิถุนายน-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว 
ลงทะเบียน ๘๑๕,๑๔๙ คน ผู้ติดตาม ๔๘,๓๕๑ คน รวมทั้งหมด ๘๖๓,๕๐๐ คน 
 

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

ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ 

๗ 


