
 
 
 
 
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 

ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๙ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๘๖ 
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 ๙ 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 ๙๖๓ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการจํานวน ๑๐๘,๔๖๙ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดนครนายก โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
ในการเปิดการประชุมช้ีแจงการประสานและบูรณาการ
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่จังหวัดนครนายกและองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ตามข้อสั่งการของ คสช. 

 

 
 
 
 
หน้า ๑   ของ  ๘  หน้า   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 
 

 
 



 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหต ุ
๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่

เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที ่กระทรวงมหาดไทย  
สั่งการ โดยการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับ
สถาบันของชาติ ทั ้งนี ้ พบการกระทําที ่ไม่เหมาะสมฯ
จํานวน ๑ ครั้ง จึงดําเนินคดีทางกฎหมาย จํานวน ๑ คดี 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จ ังหว ัดน ่าน  โดย ผู ้ว ่า ร าชการจ ังหว ัด  ร ่วมก ับผู้
บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัด
น่าน ร่วมบรรยายหัวข้อเรื ่อง “ประวัติศาสตร์ไทยกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์” ให้นักเรียน นักศึกษา ทหาร 
ตํารวจ และประชาชน ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย
สั่งการ เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ
และการชุมนุมทางการเมือง โดยตั้งจุดตรวจความมั่นคง
ในถนนสายหลักและทําการตรวจค้น ในรอบวันที่ ๙ ก.ค. 
๒๕๕๗ ตั้งจุดตรวจความมั่นคง ๘๗๘ ครั้ง ตรวจค้นเพื่อ
ป้องกันการสร้างสถานการณ์ ๘๘๕ ครั้ง พบสถานการณ์ที่
อาจนําไปสู่ความไม่สงบ ๒ ครั้ง ซึ่งได้ดําเนินการชี้แจงทํา
ความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว ทั ้งนี ้ ไม่พบการชุมนุมทาง
การเมืองแต่อย่างใด 

 

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

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย
สั่งการ โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่
ไม ่ได ้ร ับอนุญาต พบว่าม ีสถานีว ิทย ุช ุมชนที ่ไม ่ได ้ร ับ
อนุญาตออกอากาศ จํานวน ๓๔ สถานี ทั้งนี ้ ได้
ดําเนินการแจ้งให้เจ้าของสถานีดําเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
หน้า ๒   ของ  ๘ หน้า   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
  

 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหต ุ
๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่ง
การ ในเรื่องการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้ตรวจพบการตัดไม้ทําลายป่า
และทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๓๘ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี 
จํานวน ๓๓ คดี จํานวนผู้ต้องหา ๑๔ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ ผู้บัญชาการ
กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดน่าน รอง
ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ และผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดน่าน ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ยึดคืนจาก
นายทุนที่บุกรุกป่า เนื้อที่ ๓๒๘ ไร่ ๑งาน ๕๙ ตารางวา 
- จังหวัดยโสธร โดยนายอําเภอคําเขื่อนแก้ว หน่วยทหารพัน 
ร.๒ ค่ายบดินทรเดชา และเจ้าหน้าที่ตํารวจ สนธิกําลังเข้า
ตรวจค้นบ้านเลขที่ ๗๒ ม.๓ ตําบลดงเจริญ พบไม้พะยูง
แปรรูปซุกซ่อนเพื่อรอการแปรรูป จํานวน ๑๓๑ ท่อน เลื่อย
โซ่ยนต์ ๔ เครื่อง ดัดแปลง ๒ เครื่อง เลื่อยวงเดือน ๒ 
เครื่อง กบไสไม้ ๒ เครื่อง โดยเบ้ืองต้นได้อายัดไม้ของกลาง 
และบ้านไม้ที่ยังสร้างไม่เสร็จไว้ และมอบหมายให้อําเภอ 
ป่าไม้ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธรสอบสวน เพื่อขยายผลต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่ง
การ ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบ
สังคม โดยจับกุมรวมได้ ๖๗ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน 
๒๖ คดี ตู้ม้า ๐ คดี สลากกินรวบ ๗ คดี และคดีอ่ืนๆอีก 
๓๗ คดี จํานวนผู้ต้องหา ๒๑๑ คน โดยจังหวัดและอําเภอได้
จัดกิจกรรมลดละเลิกการพนัน และจัดระเบียบสังคม 
จํานวน ๒๖๗ ครั้ง 

 

 
หน้า ๓  ของ  ๘ หน้า   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 
 



 

 

 

 

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

- จังหวัดอุบลราชธานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปล่อย
แถวชุดจัดระเบียบสังคม ซึ่งสนธิกําลังกับศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ทหารจากมณฑล
ทหารบกที่๒๒ เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมือง
อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสถานบริการ สถาน
ประกอบการในพื้นที่อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
- จังหวัดภูเก็ต โดยฝ่ายปกครอง ร่วมกับตํารวจภูธร
จังหวัดภูเก็ต จับกุมผู้เล่นการพนันสลากกินรวบ จํานวน 
๒ คดี ผู ้ต ้องหา จํานวน ๖ คน และออกตรวจสถาน
บริการ จํานวน ๗๐ แห่ง ไม่พบการกระทําความผิดใดๆ 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ ยว กับการติดตามทวงหนี้ จาก
ชาวนา การลดต้นทุนการผลิตของ
ชาวนา และการตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
สั่งการ โดยได้ทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้
ชาวนา ซึ่งทางจังหวัดและอําเภอพบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ชาวนาจํานวน ๙ ครั้ง ทั้งนี้ ได้
แจ้งให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
กิจกรรมที่สาํคัญ/เด่น 
- จังหวัดราชบุร ี โดยผู ้ตรวจราชการสําน ัก
นายกรัฐมมนตรี พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ 
เข้าตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวที่เก็บไว้ในโกดัง
ของบริษัท วีซีเอฟ กรุ๊ป จํากัด ตามนโยบายของ คสช.ใน
การตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐบาลให้เป็นไปตามความ
จริง พบว่ามีปริมาณข้าวที่รับจํานําตามโครงการฯ ปีการ
ผลิต ๒๕๕๕/๕๖ จํานวนทั ้งสิ ้น ๓๒๐ ,๗๖๐กระสอบ 
น้ําหนักรวม ๓๒,๐๔๗,๐๘๘.๙๐ กิโลกรัม 

 

 
 

 

 
 
 
 

  

 
หน้า ๔  ของ  ๘ หน้า   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหต ุ
๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 
จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๔๕๘คดี ผู้ต้องหา ๕๗๔คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดยาเสพติดจํานวน ๔๗๒ ครั้ง ตรวจสถานที่ ๑,๑๔๙ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอ ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ
การบําบัดรักษา ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดกระบี่ โดยฝ่ายปกครองอําเภออ่าวลึก ได้ต้ัง จุด
ตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ หมู่ที่๒ ตําบลอ่าวลึกน้อย อําเภอ
อ่าวลึก ได้สุ่มตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
พบสารเสพติดใน ปัสสาวะ(ยาบ้า)  ๑๓ ราย อําเภอจึงนํา
ตัวเข้าสู่ระบบการบําบัดฟ้ืนฟูต่อไป 
- จังหวัดตรัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี
ปิดโครงการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ระบบสมัครใจ ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง 
กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่ ๑ จังหวัดตรัง จํานวน
ทั้งสิ้น ๙๓ คน 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได ้สั ่งการหน ่วยงานในส ังก ัด 
ประกอบด้วย กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ 
จัดทํากิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป โดยได้เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ 
๘ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ๖๖๖ คน และได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ค ว ามปรอ งดอ ง  จํ า น วน  ๕๘๖  ค รั ้ง  ผู ้เ ข ้า ร ่ว ม 
๑๑๖,๐๕๖ คน 

 

 
หน้า  ๕    ของ  ๘ หน้า          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

- จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

เปิดงาน "อลังการ คืนความสุขให้ชาวร้อยเอ็ด" ภายใน
งานมีการจําหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าราคาถูก
ภายใต้โปรโมชั่น “ผู้ว่าขอร้อง”  ในการนี้ ได้รับเกียรติ
จากผู ้บ ัญชาการจ ังหว ัดทหารบกร ้อยเอ ็ด ร ่วมงาน
ดังกล่าวด้วย 
- จังหวัดนครนายก โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมพิธีเปิด
งาน " มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และคืน
ความสุขให้คนในชาติ " ของกองทัพภาคที่ ๑ และ กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ โดยมีแม่ทัพ
น้อย ที่ ๑ เป็นประธานในพิธี 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน 
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอ ได้รับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
ที่ได้รับมอบจากประชาชนหรือที่ประชาชนทิ้งไว้ จํานวน
อาวุธปืน ๔ กระบอก กระสุน ๑ นัด วัตถุระเบิด ๐ ลูก 
และตรวจค้น จับกุม การครอบครองอาวุธปืน เครื ่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ในเฉพาะแต่การสงคราม
อาวุธปืน จํานวน ๑ กระบอก กระสุนปืน ๑๐๑ นัด วัตถุ
ระเบิด ๑ ลูก   

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดและอําเภอได้ร ับนโยบายจาก คสช.ในการให้
ความสําคัญกับนโยบายแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั ่น 
โดยได้ประชุมชี ้แจงในที ่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
และที่ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทําความเข้าใจใน
หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่แล้ว 

 

 
หน้า  ๖    ของ  ๘  หน้า          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด
 

 



 

 

 

 

 

 

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

- จังหวัดลําปาง ได้มีกลุม่กํานนั ผูใ้หญ่บ้าน ในพื้นที ่อําเภอ
แม่เมาะ จํานวน ๓๓ คน เดินทางมายืน่หนังสือถึงหัวหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ และปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี
ณ ทําเนียบรัฐบาล เนื่องจากไม่ได้รับความเปน็ธรรมกรณ ี
ปปช.ช้ีมูลความผิดฐานละเว้นการจับกุมผู้บุกรุกก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ําแม่ท ูอ่างเก็บน้ําปงชัย อ่างเก็บน้ําแมห่ลวง และอ่าง
เก็บน้ําก่ิวข้าวหลาม ในเขตปา่สงวนแห่งชาต ิโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม ้ทั้งนี ้เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้เพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปแล้ว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด ๗ 
จังหวัด ได้แก่  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง จังหวัด
สมุทรปราการ  จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสุราษฎ์ธานี และจังหวัดสงขลา ว่าการ
ดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ตามนโยบาย คสช. เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ได้รับ
รายงานเพิ่มเติมมาว่า จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ชายแดนประเทศอื่น ได้เริ่มประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการเปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสรจ็
ไว้ล่วงหน้าแล้ว   
กิจกรรมทีส่าํคญั/เดน่ 
- จังหวัดลพบุรี โดยปลัดจังหวัดลพบุรีประชุมคณะทํางาน
ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอ(ร่าง)การจัดต้ังศูนย์ฯ พร้อม
กําหนดผังกระบวนงาน  

 

 
หน้า  ๗    ของ  ๘ หน้า          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด
 

 



 

 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๔ 
ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯเขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ฯ ๑๒ 
จังหวัดสงขลา ศูนย์ฯ๑๗ จังหวัดจันทบุรี และศูนย์ฯ๑๘ 
จังหวัดภูเก็ต เตรียมพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย วาตภัย ดินถล่มอันเกิดจากฝนตกหนักและคลื่นลม
แรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่  
๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 

 

 
หน้า   ๘  ของ  ๘  หน้า     
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                  ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 
โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


