
สรุปผลดําเนินการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ห้วงวันที่ ๔-๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
 ๑. การสั่งการสําคัญ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
จัดทําเว็บไซต์ 
ศูนย์ดํารงธรรม 

จังหวัด 

   แจ้งจังหวัดให้จัดทําเว็บไซต์ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสําหรับการบริการ
ประชาชน และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของศูนย์ฯ 
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๑๐.๓/ว ๒๑๓๖ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)  

แจ้งสรุปข้อสั่งการ 
หัวหน้า คสช. 

   แจ้งจังหวัดรับทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสรุปข้อสั่งการหัวหน้า คสช.ตามที่ประชุม 
 คสช.เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย 
   ๑. ด้านเศรษฐกิจ  
       ๑.๑ การผลักดันกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงิน และการลงทุนของประชาคมอาเซียน 
       ๑.๒ แนวทางปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงการพิจารณาแนวทางพัฒนาท่าอากาศยาน 
อู่ตะเภา และการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ (Airport Link) ระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง  
และอู่ตะเภา เพ่ือรองรับการขยายตัวการคมนาคมทางอากาศในระยะต่อไป 
       ๑.๓ แผนบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ของพืชเกษตรชนิดต่าง ๆ 
   ๒. ด้านอ่ืน ๆ 
       ติดตามสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง และดูแลให้ความช่วยเหลือราษฎรท่ีได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว 
ทันสถานการณ์ 
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๒๓๖ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 

  ๒. การประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 
 

ประชุม รายละเอียด 
ประชุมหารือ 
ข้อราชการ 

ประจําสัปดาห์ 

   กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา  
๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 
   สาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทาง คสช. ประกอบด้วย 
   ๑. การสั่งการสําคญั แจ้งจงัหวัดเกี่ยวกับแนวทางจัดต้ังและดําเนินการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เป็นการ 
เพ่ิมเติมจากประกาศ คสช.ท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เร่ือง การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม เพ่ือให้จังหวัดพิจารณาปรับใช้
แนวทางดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี ปัญหาและความต้องของราษฎรในแต่ละจังหวัด โดยมีหลักคิด
สําคัญ คือ ให้บริการและแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว 
   ๒. ประกาศและคําสั่ง คสช.ท่ีสําคัญ อาทิ 
       ๒.๑ จัดต้ังศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จในทุกจังหวัดท่ีเหลือ ตามประกาศ คสช. 
ท่ี ๑๑๗/๒๕๕๗ โดยให้จัดต้ังศูนย์ฯ ในทุกจังหวัดท่ีเหลือ ดําเนินการระหว่างวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗- 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
       ๒.๒ แต่งต้ังชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด  
ตามคําสั่ง คสช.ท่ี ๑๐๑/๒๕๕๗ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าชุดฯ รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัด เป็นรองหัวหน้าชุดฯ หน้าท่ีสําคัญ คือ ติดตาม ตรวจสอบ นายจ้าง
และสถานประกอบการ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  
การค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก ภายในเขตจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประชุม รายละเอียด 

        ๒.๓ มาตรการชั่วคราวเพ่ิมเติมสําหรับแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการคา้มนุษย์ ตามประกาศ คสช. 
ท่ี ๑๑๘/๒๕๕๗ ให้ขยายระยะเวลาดําเนินการของศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางานของจังหวัด 
จันทบุรีและสระแก้ว จนถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗, ขยายระยะเวลาการแจ้งความประสงค์เข้ามาทํางาน 
ในไทยของชาวกัมพูชา จนถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗, ใบอนุญาตทํางานชั่วคราวที่ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จออกให้ ใช้ได้ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการและนายจ้างท่ีลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
คนต่างด้าวท่ีเข้ามาหรืออาศัยในประเทศโดยมิได้รับอนุญาต รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าว 
และผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
       ๒.๔ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มิให้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ ตามประกาศ คสช.ท่ี ๑๑๒/๒๕๕๗ สาระสําคัญ คือ แก้ไขคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
หรือข่าวสารการกระทําท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ กรรมการ
สําคัญในส่วนของกระทรวงมหาดไทย คือ อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน หน้าท่ีสําคัญเป็นการกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐปล่อยปะ
ละเลยหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และตรวจสอบข้อเท็จจริงพฤติการณ์เจ้าหนา้ท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
       ๒.๕ แก้ไขเพ่ิมเติมแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด ตามประกาศ คสช.ท่ี ๑๑๖/๒๕๕๗ โดยแก้ไขมาตรา ๑๙ ในพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ท่ีสําคญั คือ กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าทรัพย์สิน
ผู้ต้องหารายใดเกี่ยวเนื่องกับความผิดด้านยาเสพติด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ซ่ึงมีปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็นประธาน ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ต้องหาดังกล่าว 
   ๓. สรุปข้อสั่งการหัวหนา้ คสช. จากการประชุม คสช.เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อาทิ 
       ๓.๑ ด้านเศรษฐกิจ มาตรการดูแลผลิตทางการเกษตรท่ีจะทยอยออกตามฤดูกาล 
       ๓.๒ ด้านสังคม การบูรณาการระบบสวัสดิการข้าราชการ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบ
ประกันสังคม  
       ๓.๓ ด้านแรงงาน การผ่อนปรนข้ันตอนบางส่วนในการขอใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว 
         ๓.๔ ด้านอ่ืนๆ เตรียมพร้อมดูแลแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ ปรับปรุงพ้ืนท่ีควบคุมผู้ลี้ภัย ชี้แจง 
ทําความเข้าใจประกาศ คสช.เกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถ่ิน เตรียมการจัดทําคําชี้แจงงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ สรุปผลดําเนินงานตามแผนจัดต้ังประชาคมอาเซียน 
   ๔. ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 
       - สามารถตอบสนองภารกิจตามนโยบาย คสช.ได้ มิใช่การดําเนินภารกิจเฉพาะรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดท่ีดําเนินการในห้วงท่ีผ่านมา 
       - ได้แจ้งจังหวัดให้ประมาณการงบประมาณดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณ เสนอกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือรองรับกรณีอาจมีการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดในระยะต่อไป 
   ๕. แก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ 
       - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จัดทํากระบวนการแก้ไขปัญหาฯ ต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา คอื รณรงค์ 
ประชาชน ๓ R (Reduce Reuse Recycle) ระบบขนส่งขยะ คัดแยกขยะ รูปแบบการทําลายขยะท่ีเหมาะสม 
       - โครงการกําจัดขยะนําร่อง ณ พ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏข้อขัดข้องด้านพ้ืนท่ีดําเนินการ 
เนื่องจากเป็นท่ีดินในการดูแลรับผิดชอบขององค์การสุรา ท่ีอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางจัดสรรการใช้ 
ประโยชน์ท่ีดินดังกล่าว คือ ใชพ้ื้นท่ีท้ังหมดดําเนินโครงการ จัดสรรใช้ประโยชน์มรท่ีดินร่วมกัน และไม่อนุญาต 
ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ส่วนพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและสระบุรี อยู่ระหว่างเสนอขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
เพ่ือนํามาดําเนินโครงการ ในวงเงินประมาณ ๓๒๐ ล้านบาท และ ๒๗๐ ล้านบาท ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ประชุม รายละเอียด 

    ๖. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ 
       เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านทางการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและเนื่องใน 
โอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี ๒๕๕๘ ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (visa) ๑,๐๐๐ บาท  
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนและจีนไทเป เป็นระยะเวลา ๓ เดือน 

ประชุมขับเคล่ือน 
การดําเนินการ 
ศูนย์ดํารงธรรม 

ตามนโยบาย คสช. 

   กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมเม่ือวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาว่าการกระทรวง  
มหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีสําคัญ อาทิ รองปลัดกระทรวง 
มหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก) ผู้แทนกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
   สาระสําคัญเป็นการหารือเพ่ือติดตามผลคืบหน้าการดําเนินการศูนย์ดํารงธรรมท้ังในระดับส่วนกลาง 
และจังหวัด อาทิ โครงสร้าง ภารกิจ การประชาสัมพันธ์ภาคส่วนต่าง ๆ การเชื่อมโยงระบบการให้บริการ 
และการรายงาน การจัดหน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว การพัฒนาบุคลากรประจําศูนย์ฯ การจัดสรรงบประมาณ   

 

๓. การดําเนินการสําคัญ 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการสัมมนา 
เพ่ิมขีดสมรรถนะ
บุคลากรในการ
บริหารจัดการ

โครงการ 
ตามแผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการสัมมนาเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากร
ในการบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เม่ือวันท่ี ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม 
มิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ สาระสําคัญ คือ  
   ๑. วัตถุประสงค ์ 
       ๑.๑ สอดคล้องกับนโยบาย คสช. กรณีการจดัทําโครงการควรมีลักษณะบูรณาการระหว่างภารกิจ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ไม่กระจุกตัว ณ พ้ืนท่ีเดียว และใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส 
       ๑.๒ เสริมสร้างความรู้และทักษะต่อบุคลากรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้บริหารจัดการโครงการ 
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา จากทุกจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประมาณ ๔๒๐ คน  
       ๒.๑ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบฯ  
       ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีด้านงบประมาณ/การเงิน ท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  
       ๒.๓ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด  
   ๓. วิทยากร จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
       ๓.๒ สํานักงบประมาณ  
       ๓.๓ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
       ๓.๔ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
       ๓.๕ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
       ๓.๖ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
   ๔. เนื้อหาการบรรยาย  
       ๔.๑ ระเบียบวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
       ๔.๒ แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมารณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามแนวปฏิบัติราชการประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
       ๔.๓ แนวทางการจัดทําคําของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
       ๔.๔ แนวทางการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
       ๔.๕ การบริหารจัดการงานพัสดุท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
       ๔.๖ การบริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 
 



 
กิจกรรม รายละเอียด 

โครงการมหาดไทย 
ก้าวไกลสู่ประชาคม

อาเซียน : 
การเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากร 
และการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประจําปี ๒๕๕๗ 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทําโครงการมหาดไทยก้าวไกลสู่ประชาคม 
อาเซียน : การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจําปี ๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ สาระสําคัญ คือ  
   ๑. วัตถุประสงค์ 
       ๑.๑ สอดคล้องกับนโยบาย คสช.ในการเตรียมความพร้อมระดับประเทศในทุกมิติ รองรับการเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
       ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าท่ีในส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการต่างประเทศท่ีสําคัญ รองรับ 
การปฏิบัติงานภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
       ๑.๓ รวบรวมข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าท่ีเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์สําหรับการเตรียมความพร้อมระดับ 
กระทรวงฯ 
   ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ ๑๙๐ คน 
       ๒.๑ ส่วนกลาง เจ้าหน้าท่ีกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านอาเซียน 
       ๒.๒ ส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าท่ีสํานักงานจงัหวัดและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบภารกิจ 
ด้านอาเซียน 
   ๓. วิทยากร จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
       ๓.๒ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
       ๓.๓ สํานักความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
       ๓.๔ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       ๓.๕ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       ๓.๖ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   ๔. กิจกรรมสําคัญ 
       ๔.๑ บรรยาย 
             ๑) กรอบความร่วมมือและกลไกความร่วมมืออาเซียน หลักการสําคัญภายใต้กฎบัตรอาเซียน 
และแนวทางการปฏิบัติ 
             ๒) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนของกระทรวงมหาดไทยและกิจกรรม 
ระดมสมอง “จังหวัดสู่อาเซียน” 
             ๓) กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคและความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคอาเซียน : โอกาสและ 
ความท้าทาย 
             ๔) รู้เข้ารู้เรา : ความหลากหลายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในบริบทอาเวียน 
             ๕) แนวปฏิบัติด้านพิธีการทูต 
       ๔.๒ รับฟังความคิดเห็น เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม 
ของกระทรวงมหาดไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประชุมติดตาม 
ความคืบหน้า 
การขับเคล่ือน 
ศูนย์ดํารงธรรม 

จังหวัด 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
กับทุกจังหวัด เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สาระสําคัญ 
เป็นการติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และแนวทางรายงานผ่านทางระบบ 
สารสนเทศเรื่องราวร้องทุกข์ Smile Line ๑๕๖๗  

 
 
 
 
 



 ๔. กิจกรรมสําคัญในห้วงต่อไป 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
พิธีมอบรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ยอดเย่ียม ประจําปี ๒๕๕๗ 
   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กําหนดจัดพิธีมอบรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเย่ียม 
ประจําปี ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ  
กรุงเทพฯ เนื่องในวันกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน (วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี) และเพ่ือน้อมรําลึกพระมหา 
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้จัดต้ังกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทําหน้าท่ีดูแลทุกข์สุขราษฎร 
   กํานันและผู้ใหญ่บ้านท่ีได้รับรางวัลมาจากการพจิารณาทุกจังหวัด รวม ๓๐๖ คน แบ่งเป็น  
กํานัน ๑๕๕  คน  (ชาย ๑๔๐ คน หญิง ๑๕ คน) และผู้ใหญ่บ้าน ๑๕๑ คน (ชาย ๑๒๓ คน  
หญิง ๒๘ คน) 

งานศิลปาชีพไทย โอทอปก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี 

   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงานศิลปาชีพไทย โอทอปก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ๑-๓ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
   วัตถุประสงค ์
   ๑. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่ีทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม สร้างโอกาส 
และรายได้ต่อประชาชน ผ่านทางโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  
   ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจําหน่ายผลงานศิลปาชีพ 
   ๓. จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าโอทอป 
   ๔. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับโครงการสินค้าโอทอป 

  
ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพ่ือสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ 
ข้อมูลเม่ือ ๐๗๑๖๐๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 


