
 
 
 

 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 

ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ปี
๘ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๘๐ 
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) ได้ดําเนินการ
ตามนโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจําวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดยมี
การทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน กลุ่มพลังงาน
มวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ โดยในรอบ
วัน จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศได้ดําเนินการทั้งหมด ๙๑๖ ครั้ง 
มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการดําเนินการจํานวน ๗๐,๘๘๖ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมสรุปวิเคราะห์
สถานการณ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ คสช. และติดตามเร่งรัดผล
การดําเนินการตามนโยบายของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดยการเฝ้า
ระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ  ทั้งนี้ ไม่พบการ
กระทําที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด  

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์  
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ การ
เฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุมทาง
การเมือง โดยต้ังจุดตรวจความมั่นคงในถนนสายหลักและตรวจ
ค้นโดยในรอบวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ต้ังจุดตรวจความมั่นคง ๘๖๐ 
ครั้ง ตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ ๗๐๙ ครั้ง และ
พบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่ความไม่สงบ จํานวน ๒ กรณี ซึ่ง
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว ทั้งนี้  ไม่พบการชุมนุม
ทางการเมืองแต่อย่างใด 

   

 
หน้า   ๑    ของ  ๖ หน้า        

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 
 



 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร

และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดย
การตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต
พบว่ามีการกระจายเสียงสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต 
ออกอากาศ จํานวน ๓๔ สถานี ทั้งนี้ ได้ดําเนินการแจ้งให้เจ้าของ
สถานีดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
และทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
เ รื่ อ งการป้ อ งกั นการลั กลอบ ตั ด ไม้ ทํ า ล ายป่ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติจับกุมการกระทําผิดเกี่ยวกับป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้ตรวจพบการตัดไม้ทําลายป่าฯ จํานวน 
๔๔ ครั้ง และจับกุมดําเนินคดี จํานวน ๓๖ คดี 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดอุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าบุณฑริก
ยอดมน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบุณฑริก ทําการ
ตรวจยึดไม้พะยูง จํานวน ๑๙ ท่อน ปริมาตร ๐.๒๖ ลูกบาศก์เมตร 
รถจักรยานยนต์ จํานวน ๓ คัน ในบริเวณป่าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ป่าบุณฑริกยอดมน โดยผู้กระทําผิดสามารถหลบหนีไปได้ 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและการ
จัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ ๖๔ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๒๑ คดี ตู้ม้า ๑ 
คดี สลากกินรวบ ๘ คดี และคดีอ่ืนๆอีก ๓๙ คดี จํานวนผู้ต้องหา 
๒๐๐ คน ทั้งนี้ จังหวัดและอําเภอได้จัดกิจกรรมลดละเลิกการพนัน 
และจัดระเบียบสังคม จํานวน ๑๙๙ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองกํากับสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้รับแจ้งเบาะแสการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายในพื้นที่ ตรวจสอบ
พบตู้สล๊อต (ตู้ผลไม้) จํานวน ๖ ตู้ และตู้สล๊อต (ตู้ม้า) จํานวน ๑ ตู้ 
- จังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายปกครองอําเภอสวนผึ้ง ร่วมกับทหารกอง
พลพัฒนาที่ ๑ ออกจัดระเบียบสังคมและลาดตระเวนพื้นที่วัยรุ่นมั่ว
สุมโดยการตรวจร้านเกม โต๊ะสนุ๊ก และสุ่มตรวจปัสสาวะค้นหาผู้เสพ
ในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ พบผู้เสพ จํานวน ๑ราย 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา
และการลดต้นทุนการผลิตของชาวนา 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้ชาวนา ซึ่งทางจังหวัด
และอําเภอได้พบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ชาวนา 
จํานวน ๑ ครั้ง ผู้ต้องหา ๒ คน จึงเข้าควบคุมและดําเนินคดีแล้ว 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖  หน้า        

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

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

- จังหวัดพะเยา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอดอกคําใต้ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประจํา
จังหวัดพะเยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหาร ตรวจสอบนับข้าว
ในคลังโชคอุดม ตําบลคือเวียง พบว่าข้าวหายจํานวน ๗๙ กระสอบ 
จึงได้ดําเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

การ โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ 
มิติ ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๔๙๗ คดี ผู้ต้องหา ๕๘๙ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดยาเสพติดจํานวน ๔๖๘ ครั้ง ตรวจสถานที่ ๑,๒๑๓ แห่ง 
- จังหวัดและอาํเภอ ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ
การบําบัดรักษาที่สํานักงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป 
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น 
- จังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายปกครองอําเภอโพธาราม ร่วมกับ
ตํารวจและทหาร ตรวจค้นพื้นที่หมู่บ้านเร่งรัด ๑๒ จุด จับกุม
ผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด พร้อมของกลาง ยาบ้า ๖๖ เม็ด และ
อาวุธปืน ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผล 
- จังหวัดสุรินทร์ โดยฝ่ายปกครองอําเภอสังขะ จับกุมผู้ต้องหา ๓ 
ราย ครอบครองยาบ้าเพื่อจําหน่าย จํานวน ๑,๕๖๐ เม็ด 
- จังหวัดกระบี่ โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมือง
กระบี่ พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วและอาสาสมัครตํารวจบ้าน รวม 
๑๕ นาย ต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด หน้าหน่วยบริการประชาชน
บ้านหน้าชิง ตําบลกระบี่น้อย อําเภอเมืองกระบี่ ได้จับกุม
ผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาไอซ์ จํานวน ๒ ถุง น้ําหนัก ๑.๐๖ 
กรัม ทั้งนี้ ได้แจ้งข้อกล่าวหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 
ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้ว 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอสมาน
ฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยได้เชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือ ๕ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ๑๒๗ คน และได้จัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดอง จํานวน ๔๖๔ ครั้ง ผู้เข้าร่วม 
๖๓,๕๘๐ คน  

 
หน้า   ๓    ของ  ๖  หน้า   

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- จังหวัดลพบุรี โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอําเภอ
ชัยบาดาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตํารวจ จัดกิจกรรม
ปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้ประชาชน โดยจัดเวที
เสวนาประเด็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย การเทศน์หลักธรรมใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมและการออกร้านขายสินค้าราคาประหยัด 
มีประชาชนร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๐๐ คน 
- จังหวัดราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการปิด
การจัดงาน “OTOP ภูมิภาค(ภาคกลาง) จังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๗ 
: คืนความสุข ความรัก ความสามัคคีให้ชาวราชบุรีด้วยพลังภูมิ
ปัญญาไทย ๔ ภาค” โดยมียอดการจําหน่ายสินค้ารวม ๗ วัน กว่า 
๔๒.๗ ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถสร้างความสุข ความรัก และความ
สามัคคีให้กับชาวราชบุรีอย่างดียิ่ง 
- จังหวัดพะเยา โดยอําเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมโครงการรวมพลัง 
สร้างสามัคคี คืนความสุขสู่ประชาชนตําบลท่าจําปี โดยนําประชาชน
กล่าวสัตยาบรรณ และลงนาม “การปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร้าง
รัก ความสามัคคี คืนความสุขแก่ประชาชน” 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอ ได้รับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่ได้รับ
มอบจากประชาชนหรือที่ประชาชนทิ้งไว้ จํานวนอาวุธปืน ๔ 
กระบอก กระสุน ๑๐๔ นัด วัตถุระเบิด ๐ลูก และตรวจค้น 
จับกุม การครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิดที่ใช้ในเฉพาะแต่การสงครามอาวุธปืน จํานวน ๘ กระบอก 
กระสุนปืน ๔ นัด วัตถุระเบิด ๑ ลูก   

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดและอําเภอ ได้รับนโยบายจาก คสช.ในการให้ความสําคัญ
กับนโยบายแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยได้ประชุมช้ีแจงในที่
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทําความเข้าใจ และแจ้งให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางดังกล่าวต่อ
ประชาชนในพื้นที่แล้ว 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทย ได้ส่ังการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ๗ 
จั งหวั ด  ไ ด้ แก่  จั งหวั ดชลบุ รี  จั งหวั ด ระยอง  จั งหวั ด
สมุทรปราการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดสุราษฎ์ธานี และจังหวัดสงขลา ว่าได้เปิดดําเนินการรับจด
ทะเบียนแรงงานคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ตามนโยบาย คสช.ที่เริ่มรับจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๗ ก.ค.-๕ 
ส.ค.๒๕๕๗ โดยใช้แนวทางจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นแบบแล้ว 

 
หน้า   ๔    ของ  ๖ หน้า         

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด

 



 

 

 

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

- จังหวัดราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดโครงการอบรม
อาสาสมัครสุขภาพต่างด้าว เพื่อสร้างความรู้ในการดูแล
สุขภาพเชิงรุกให้กับแรงงานต่างด้าวที่ เข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยเตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ 
- จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทําทะเบียนประวัติและออกบัตร
ประจําตัวแรงงานต่างด้าว ยอดสะสมจํานวน ๕๘๐ ราย 
และนายจ้าง จํานวน ๑๑๘ ราย ณ ศูนย์ประสานการรับ
แรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางานจังหวัดสุรินทร์ (ด่านถาวร
ช่องจอม) 

 

  ๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับ
ประชาชน   

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ได้สั่งการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๔ 
ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ฯ ปภ. เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎ์ธานี ศูนย์ฯ 
ปภ. เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา ศูนย์ฯ ปภ.เขต ๑๗ จังหวัด
จันทบุรี และศูนย์ฯ ปภ. เขต ๑๘ จังหวัดภูเก็ต เตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มอันเกิด
จากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ 

 

 
หน้า   ๖   ของ   ๖  หน้า   
 

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว      
                  ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 
โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


