
 
 
 
 
 

 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๗ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๗๘ 
โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕ 

จาก กระทรวงมหาดไทย 
ถึง ผู้รับปฏิบัติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ผู้รับทราบ  รอง หน.คสช./หน.ฝมค. รอง ฝมค. หน.คณะประสาน /กห./กต./ทก. 

                
ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ได้ดําเนินการตาม

นโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจํา
วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหต ุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน 
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่ม
ข้าราชการ โดยในรอบวัน จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศได้
ดําเนินการทั้งหมด ๖๙๙ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการจํานวน ๕๒,๙๑๗ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
จังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย ประกาศ/คําสั่ง ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สิงห์บุรี กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด
สิงห์บุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

 

 
 
 
 
 
หน้า ๑   ของ  ๗ หน้า   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหต ุ
๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ 

ไม่เหมาะสมกบัสถาบันสําคัญของ
ชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่ง
การ โดยการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับ
สถาบันของชาติ  ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสม
แต่อย่างใด  

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์  
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการ
ชุมนุมทางการเมือง โดยต้ังจุดตรวจความมั่นคงในถนนสาย
หลักและทําการตรวจค้น ในรอบวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๗ ต้ังจุด
ตรวจความมั่นคง ๘๕๐ ครั้ง ตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๘๓๘ ครั้ง ทั้งนี้ ไม่พบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่
ความไม่สงบ และไม่พบการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานี วิท ยุ ชุมชนที่ ไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย
สั่งการ โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่
ไม่ได้รับอนุญาตพบว่ามีการกระจายเสียงสถานีวิทยุชุมชน
ที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศ จํานวน ๓๔ สถานี ทั้งนี้ ได้
ดําเนินการแจ้งให้เจ้าของสถานีดําเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
เรื่ อ งการป้ องกันการลั กลอบตัดไม้ทํ าลายป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติจับกุมการกระทําผิดเกี่ยวกับป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้ตรวจพบการตัดไม้ทําลายป่า
และทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๒๐ ครั้ง และจับกุม
ดําเนินคดี จํานวน ๑๘ คดี 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดสุรินทร์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอจอมพระ 
และเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมืองลีง จับกุม
ผู้ ต้องหา ๒ ราย ตรวจยึดไม้พะยูง จํานวน ๑๑ ท่อน 
พร้อมของกลาง รถยนต์ ๒ คัน และอุปกรณ์เลื่อยโซ่ยนต์ 

 

 
 
 
 
 

 
 
หน้า ๒   ของ  ๗ หน้า   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  - จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับกองพลทหารราบที่ ๑๑ ได้

เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจพนมสารคาม และเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ เข้าตรวจค้นไม้เถื่อนจํานวนมาก เก็บรวบรวมไว้ที่
บ้านเขาดิน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ตรวจพบไม้พยุง
ท่อน/ไม้พะยูงแปรรูป/ไม้สักแปรรูป/ ไม้ยางนา/ไม้กระยาเลย 
ประมาณ ๔๐๐ ท่อน/๒๐๐ แผ่น มูลค่าประมาณ ๑๐ 
ล้านบาท  ขณะเข้าทําการตรวจค้นไม่พบเจ้าของบ้าน พบ
เพียงร่องรอยการแปรรูปไม้ โดยใช้ผ้ายางมุงเป็นหลังคา 
และพบกองขี้เลื่อย ทั้งนี้ ได้ทําการตรวจสอบไม้แล้วไม่พบ
รอยดวงตราการอนุญาต จึงทําการยึดอายัดไว้ตรวจสอบ
ต่อไป 
- จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด แถลงข่าว
การตรวจค้นจับกุม ยึด อายัดทรัพย์ กระบวนการค้าไม้
พะยูงข้ามชาติ รวมมูลค่าทรัพย์สินในการปฏิบัติการครั้งนี้
ประมาณ กว่า ๑๐๐ ล้านบาท 
- จังหวัดน่าน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่
ตํารวจเข้าทําการตรวจสอบและอายัดไม้ที่ถูกตัดกองไว้
เพื่อรอการชักลากนําไปจําหน่าย ประกอบด้วยไม้สักท่อน 
จํานวน ๑,๑๔๗ ท่อน ไม้ประดู่ท่อน จํานวน ๔๒๓ ท่อน 
ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าทดแทนพื้นที่บุกรุกทําสวนยาง เนื้อ
ที่ ๓๒๘ ไร่ ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน  

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม 
โดยจับกุมรวมได้ ๓๙ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๙ คดี 
ตู้ม้า ๐ คดี สลากกินรวบ ๐ คดี และคดีอ่ืนๆอีก ๒๓ คดี 
จํานวนผู้ ต้องหา ๑๘๔ คน ทั้งนี้ จังหวัดและอําเภอได้จัด
กิจกรรมลดละเลิกการพนัน และจัดระเบียบสังคม จํานวน 
๑๗๑ ครั้ง 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
หน้า ๓  ของ  ๗ หน้า   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 
 



 

 

 

 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- จังหวัดร้อยเอ็ด โดยชุดเฉพาะกิจ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดร้อยเอ็ด 
และเจ้าหน้าที่ทหาร จํานวน  ๔๕  นาย เข้าร่วมตรวจสอบ 
ร้าน ส.ชิงช้า สนุ๊กเกอร์คลับ พบว่ามีโต๊ะสนุ๊ก จํานวน ๑๐ 
โต๊ะ ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกําหนด และไม่พบใบอนุญาตการ
เปิดสมาคม จึงได้ทําการอายัดโต๊ะเพื่อตรวจสอบและ
ดําเนินคดีต่อไป 
- จังหวัดนครพนม โดยอําเภอธาตุพนม ร่วมกับหน่วยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้ําโขง และตํารวจ
ตระเวณชายแดน ๒๓๕ สถานีตํารวจภูธรธาตุพนม ตรวจ
ยึดตู้สล็อตแมชชีน จํานวน ๔๔ ตู้ ณ บริเวณหมู่ ๑๐ 
ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม  

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ ยว กับการติดตามทวงหนี้ จาก
ชาวนาและการลดต้นทุนการผลิต
ของชาวนา 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย
สั่งการ โดยได้ทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้
ชาวนา ซึ่งทางจังหวัดและอําเภอไม่พบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ชาวนาแต่อย่างใด 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการ 
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ 
มิติ ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๒๒๙ คดี ผูต้้องหา ๒๘๕ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดยาเสพติดจํานวน ๔๒๐ ครั้ง ตรวจสถานที่ ๙๙๑ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอ ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ
การบําบัดรักษาที่สํานักงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดตรัง  โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอปะเหลียน
ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย 
ตําบลบ้านนา ตรวจพบยาบ้า ๘๒ เม็ด และ กัญชา ๐.๑๐ กรัม 

 

 
หน้า  ๔    ของ ๗ หน้า      

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหต ุ
  - จังหวัดพะเยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ปิดล้อมตรวจค้น

เป้าหมายยาเสพติด พ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายเฝ้าระวังสูงสุด 
จับกุมผู้ต้องหาได้ ๔ คน และของกลางยาบ้า ๗๖๐ เม็ด 
ปืนพกสั้น ๒๒ ๑ กระบอก พร้อมกระสุน ๔ นัด ปืนอัดลม
ยาวหนึ่งกระบอก เงินสด ๒๔,๒๔๐ บาท รถจักรยานยนต์ 
๒ คัน โทรศัพท์มือถือ ๓ เครื่อง 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่ งการหน่ วยงานในสั งกั ด 
ประกอบด้วย กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํา
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
โดยได้เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ ๓ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วม ๑,๐๕๙ คน และได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความ
ปรองดอง จํานวน ๓๗๘ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ๕๐,๓๗๒ คน  
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบาย คสช. โดยมีประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๗๒ คน ณ วัดก้างปลาและวัด
ทะเล อําเภอทุ่งสง 
- จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการบวชต้นไม้ 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ มี
ผู้ร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน และจัดงานปรองดอง
สมานฉันท์คืนความสุขให้กับประชาชน ณ อําเภอสําโรง
และอําเภอโขงเจียม 
- จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด บรรยายถวาย
ความรู้ในโครงการพัฒนาพระผู้นําชุมชน (พระสังฆาธิการ) 
ในหัวข้อ แนวทางการปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขสู่
สังคม 

 

 
หน้า  ๕    ของ  ๗ หน้า          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน 

หรือวัตถุระเบิดฯ 
จังหวัดและอําเภอ ได้รับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่
ได้รับมอบจากประชาชนหรือที่ประชาชนทิ้งไว้ จํานวนอาวุธ
ปืน ๔ กระบอก กระสุน ๙ นัด วัตถุระเบิด ๐ ลูก และตรวจ
ค้น จับกุม การครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิดที่ใช้ในเฉพาะแต่การสงครามอาวุธปืน จํานวน ๓ 
กระบอก กระสุนปืน ๒ นัด วัตถุระเบิด ๐ ลูก   

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดและอําเภอ ได้รับนโยบายจาก คสช.ผ่านกรมการ
ปกครองในการให้ความสําคัญกับนโยบายแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปช่ัน โดยได้ประชุมช้ีแจงในที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการแล้ว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
สมุทรปราการ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสุราษฎ์ธานี และจังหวัดสงขลา ว่าได้
เปิดดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานคนต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามนโยบาย คสช. ที่เริ่ม
รับจดทะเบียน ต้ังแต่วันที่ ๗ ก.ค.- ๕ ส.ค. ๒๕๕๗  โดยใช้
แนวทางจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นแบบเรียบร้อยแล้ว  
กิจกรรมทีส่าํคญั/เดน่ 
- จังหวัดราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมนายจ้าง/
สถานประกอบการในจังหวัดราชบุรี โดยมี รองผู้บังคับ
การจังหวัดทหารบกราชบุรี ผู้แทนกองพลพัฒนาที่ ๑ เข้า
การร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย
แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามนโยบายคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจ
เยี่ยมศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ตาม
นโยบาย คสช. ที่เริ่มรับจดทะเบียนแรงงาน คนต่างด้าว  
ต้ังแต่วันที่ ๗ ก .ค .- ๕ ส .ค . ๒๕๕๗ โดยคาดว่าจะมี
แรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนประมาน ๗,๕๐๐ คน 

 

 
หน้า  ๖    ของ  ๗ หน้า          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด
 

 



 

 

 

 

  ๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับ
ประชาชน   

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สํารวจความเสียหายจาก
เหตุน้ําป่าไหลหลากและแผ่นดินสไลด์ ในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน 
จาก ๓ ตําบล ในอําเภอบ่อเกลือ จ.น่าน พบบ้านเรือน
ประชาชนได้รับความเสียหาย ๒๒ หลัง โดยไม่มีผู้เสียชีวิต 
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว 

 

 
หน้า   ๗   ของ   ๗  หน้า   
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                  ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 
โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


