
 
 
 

 
 

 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 
วัน-เดือน-ป ี

๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ 
ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 

ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๐๑ 
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 
ระหว่างวันที่ ๑๘ 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 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน 
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่ม
ข้าราชการ โดยในรอบวัน จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศได้
ดําเนินการทั้งหมด ๑,๐๗๗ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการจํานวน ๖๕,๘๘๔ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของ
ชาติแล้ว  ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด  

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนมุทาง
การเมือง ในรอบวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๘๔๔ ครั้ง ตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
๖๙๙ ครั้ง พบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่ความไม่สงบ ๑ ครั้ง ซึ่งได้
ดําเนินการชี้แจงทําความเข้าใจแล้ว ทั้งนี้ ไม่พบการชุมนุมทาง
การเมืองแต่อย่างใด 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๗  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร

และสถานี วิท ยุ ชุมชนที่ ไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาตพบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศ 
จํานวน ๑๑ สถานี ทั้งนี้ ได้ดําเนินการแจ้งให้เจ้าของสถานี
ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ใน เ รื่ อ งการป้ อ งกั นการลั กลอบ ตัด ไม้ ทํ าลาย ป่ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยตรวจพบการกระทําความผิดในกรณี
ดังกล่าว จํานวน ๖๕ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี จํานวน ๕๑ คดี 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผู้บัญชาการกอง
กําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกน่าน สนธิกําลัง 
พลเรือน ตํารวจ ทหาร เข้าทําการตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมาย 
ไร่พุทธรักษา ๘๘ และพื้นที่ป่าบ้านห้วยยาง อําเภอทุ่งช้าง โดย
ได้ทําการอายัด ไม้สัก ๑,๒๐๐ ท่อน และไม้ประดู่ ๔๓๔ ท่อน 
ทั้งนี้ ได้เร่งรัดดําเนินการสอบสวนเพื่อถอนใบจองของราษฎรที่
มีรายชื่อเป็นเจ้าของพื้นที่ป่า พร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียด
เพื่อขยายผลต่อไป 
- จังหวัดร้อยเอ็ด โดยฝ่ายปกครองอําเภอหนองพอก สนธิกําลัง 
เจ้าหน้าที่ทหารกองกําลังรักษาความสงบ จังหวัดร้อยเอ็ด สัสดี 
อําเภอหนองพอก เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรหนองพอก 
และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันตรวจค้นและตรวจยึดไม้พะยูง ใน
พ้ืนที่ อําเภอหนองพอก รวมจํานวน ๒๓๗ ท่อน ปริมาตร 
๔.๖๙๖ ลูกบาศก์เมตร  โดยได้ดําเนินการตรวจสอบเพื่อรอการ
ขยายผลต่อไปแล้ว 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ในการ
กวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดยจับกุม
รวมได้ ๕๑ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๔ คดี  ตู้ม้า ๐ คดี 
สลากกินรวบ ๑๙ คดี และคดีอ่ืนๆอีก ๑๙ คดี จํานวนผู้ต้องหา ๑๔๘ 
คน ทั้งนี้ จังหวัดและอําเภอได้จัดกิจกรรมลดละเลิกการพนัน และจัด
ระเบียบสังคม จํานวน ๒๑๔ ครั้ง 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๗  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

- จังหวัดเลย โดยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจอําเภอศรีสองรัก 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร และ
เจ้าหน้าที ่ตํารวจ จับกุมผู ้ล ักลอบเล่นการพนัน(ไพ่ร ัมมี ่) 
จํานวน ๕ คน พบของกลาง ไพ่ ๑ สํารับ และจับกุมการ
พนันทายผลฟุตบอล พบผู้ต้องหา ๖ ราย พร้อมของกลาง 
ใบรับทายผลฟุตบอลและใบราคาต่อรอง ๑๑๘ ใบ เงินสด 
จํานวน ๔๓,๗๔๐ บาท 
- จังหวัดนครสวรรค์ โดยชุดกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย
อําเภอท่าตะโก จับกุมผู้ลักลอบเล่นพนันสลากกินรวบ ๑ ราย 
พร้อมของกลาง โพยหวย ๙ ใบ และเงินสด ๑๓๗,๐๐๐ บาท 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา
และการลดต้นทุนการผลิตของชาวนา 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย  
สั่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้ชาวนา 
ซึ ่งทางจ ังหว ัดและอํา เภอไม ่พบพฤต ิกรรมความผ ิด
เกี ่ยวข้องกับการทวงหนี ้ชาวนา และไม่มีการจับกุมเพื ่อ
ดําเนินคดีแต่อย่างใด 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดแพร่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการ
ประช ุมการลดต ้นท ุนและการควบค ุมค ่า เช ่านา เพื ่อ
ช่วยเหลือชาวนา โดยมีปลัดจังหวัด นายอําเภอทุกอําเภอ 
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องร่วมประชุม เพื ่อวาง
มาตรการ ลดต้นทุนการผลิตและควบคุมค่าเช่านาตาม
นโยบาย คสช. เกี ่ยวกับการลดราคาค่าปุ ๋ย ค่าสารเคมี
ปราบสัตรูพืช ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่ารถเกี่ยวข้าวและค่าเช่า
นา  ซึ ่ง ได ้กํ าหนดแนวทางปฏ ิบ ัต ิและมอบหมายให้
นายอําเภอทุกอําเภอนําไปประชุมชี้แจงแก่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อติดตาม
และประเมินผลเป็นประจําทุก ๑๕ วัน 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๗  หน้า   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  
  - จังหวัดสุรินทร์ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการ
ควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนาในจังหวัด ซึ่งจังหวัด
ได ้ให ้ความสําค ัญเนื ่องจากม ีเกษตรกรเช ่านาบางส ่วน 
จํานวน ๑๔,๒๗๐ ครัวเรือน เนื้อที่ ๑๗๒,๒๗๒ ไร่  เช่าทุก
แปลง จํานวน ๗,๐๖๓ ครัวเรือน เนื้อที่ ๑๐๙,๙๒๗ ไร่ รวม 
ครัวเรือนเช่านาทั้งสิ้น ๒๑,๔๖๙ ครัวเรือน  รวมเนื้อที่กว่า 
๒๘๒,๒๐๐ ไร่ 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ 
มิติ ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๔๖๕ คดี ผู้ต้องหา ๔๘๘ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดยาเสพติด ๓๘๑ ครั้ง ตรวจสถานที่ ๑,๑๐๔ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้า
รับการบําบัดรักษาที่สํานักงานสาธารณสุขและสถานบําบัด
ในพื้นที่ต่อไป 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดอุบลราชธานี โดยฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร
จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ ที่บังคับการทางยุทธวิธีกองพัน
ทหารราบ กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัด
อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเขมราฐ ร่วมกัน
ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่อําเภอเขมราฐ พบของ
กลางยาบ้าในบ้านประชาชนจํานวน ๓ หลัง รวมทั้งสิ้น ๒๔๔ 
เม็ด จึงจับกุมพร้อมเตรียมขยายผลในลําดับต่อไป 
- จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายอําเภอราศีไศล มอบหมายให้ฝ่าย
ปกครองอําเภอ ทําการตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ สามารถ
จับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า  จํานวน ๑๒๘ 
เม็ด เงินสด ๔,๑๒๐ บาท สมุดบัญชีรายชื่อลูกค้า และกล่อง
รับสัญญานทีวีที่ใช้ซุกซ่อนยาบ้า และสามารถจับกุมผู้เสพใน
พ้ืนที่ได้เพิ่มเติม จํานวน ๒ คน 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๗  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  
  - จังหวัดแพร่ โดยฝ่ายปกครองอําเภอสูงเม่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจภูธรสูงเม่น จับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย ข้อหา
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง 
จํานวน ๑๒๒ เม็ด จึงนําตัวมาขยายผลต่อ และสามารถจับกุม
ผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก ๑ ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า ๓๗ เม็ด  

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือ ๕ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ๔๖๓ คน และได้จัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดอง จํานวน ๓๔๐ ครั้ง ผู้เข้าร่วม 
๖๕,๖๙๔ คน นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานการจัดต้ังศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ว่าได้ดําเนินการจัดต้ัง
ศูนย์ฯแล้ว ๗,๖๗๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๙ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด โดยดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด ๑๑,๒๖๕ โครงการ ใช้งบประมาณ ๒๐๖,๖๑๓,๑๘๙ 
บาท และมีประชาชนเข้าร่วม จํานวน ๒,๖๙๒,๔๓๕ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดกระบี่ โดยนายอําเภอเมืองกระบี่ พร้อมด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ออกพื้นที่เยี่ยมเยีอนพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 
หมู่ที่ ๑๓ ตําบลกระบี่น้อย อําเภอเมืองกระบี่ ตามโครง “การ
เยี่ยม ถึงถิ่น เพิ่มสุข คลายทุกข์ เพื่อสร้างความปรองสมานฉันท์
ในการอยู่ร่วมกัน” ตลอดจนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ
พ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ มีผู้ร่วมกิจกรรมจํานวน ๑๓๐ คน 

 

  - จังหวัดราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิด
โครงการ "สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข สู่ความปรองดองจังหวัด
ราชบุรี" โดยนําบริการภาครัฐจํานวน ๔๔ หน่วยไปให้บริการ
ประชาชน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน  ณ ศาลา
อเนกประสงค์วัดหนองม่วง ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอบางแพ 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๗ หน้า          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด

 



 
 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  
๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน

หรือวัตถุระเบิดฯ 
จังหวัดและอําเภอ  ได้ ดําเนินการตรวจค้น จับกุม  การ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ใน
เฉพาะแต่การสงครามในพื้นที่อย่างเข้มงวด 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดพิจิตร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจ ร่วมกันตรวจยึดการครอบครองอาวุธผิดกฎหมายใน
พ้ืนที่ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอบางมูลนาก และอําเภอโพธิ์
ประทับช้าง พบอาวุธปืนลูกซองยาว จํานวน ๒ กระบอก ปืน.๓๘ 
จํานวน ๑ กระบอก กระสุน จํานวน ๑๑ นัด และกระสุนปืน
เบอร์ ๒๐ จํานวน ๖ นัด โดยได้ดําเนินการจับกุมผู้ต้องหารวม 
๓ ราย เพื่อนําไปสอบสวนต่อไป 
- จังหวัดพัทลุง โดยฝ่ายปกครองอําเภอกงหรา ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรกงหรา ขยายผลการจับกุม
ผู้ต้องหายาเสพติด ตรวจค้นบ้านผู้ต้องหา พบอาวุธปืน M ๑๖ 
จํานวน ๑ กระบอก ซองกระสุนปืนจํานวน ๒ ซอง และกระสุน
จํานวน ๒๐ นัด จึงดําเนินการตรวจยึดเพื่อดําเนินการขยายผล
ต่อไป 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอ ดําเนินการ
ตามคําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยจังหวัดและอําเภอได้
ประชุมช้ีแจงหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสามารถสร้างความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรแต่ละหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด และแจ้งให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์และ
ช้ีแจงแนวทางดังกล่าวต่อประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อร่วมกัน
สอดส่องดูแลและป้องกันการกระทําอันมีลักษณะเป็นการทุจริต
คอร์รัปช่ันไม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและในพิ้นที่ของตน 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ ตามนโยบาย คสช.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยได้รับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE ) และศูนย์ประสานการ
รับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางานทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ ๒๖ 
มิถุนายน – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  พบว่ามีแรงงานต่างด้าว 
มาลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๓๑,๔๖๑ คน แบ่งตามจังหวัดได้ดังนี้ 

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๗ หน้า          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด

 



 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  
     ๑. กรุงเทพมหานคร ๑,๕๐๐ คน 

   ๒. สมุทรปราการ ๙,๘๘๗ คน 
   ๓. พระนครศรีอยุธยา ๔,๗๙๑ คน 
   ๔. ชลบุรี ๑๒,๘๖๓ คน 
   ๕. ระยอง ๗,๕๖๕ คน 
   ๖. จันทบุรี ๑๐,๘๓๒ คน 
   ๗. ตราด ๔๐๘ คน 
   ๘. ฉะเชิงเทรา ๖,๔๑๙ คน 
   ๙. สระแก้ว ๑๔,๕๖๒ คน 
   ๑๐.สุรินทร์ ๖๕๐ คน 
   ๑๑.สมุทรสาคร ๓๔,๓๒๒ คน 
   ๑๒.สุราษฎ์ธานี ๒,๙๕๐ คน 
   ๑๓.สงขลา ๔,๗๑๔ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานอุบัติเหตุตู้สินค้าตกลงกระแทกถังบรรจุสารเคมีที่อยู่ใน
เรือสินค้าขณะปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าลงเรือ จังหวัดชลบุรี ทํา
ให้สารเคมีช่ือ BUTYL ACRYLATES, STABILIZED เกิดรั่วไหล และ
มีกลิ่นฉุนรุนแรง ส่งผลกระทบทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อาการหายใจไม่สะดวก คลื่นไส้ อาเจียน และปวดศีรษะ 
จํานวน ๑๓๙ ราย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และหน่วยงาน
ทหาร ได้สั่งให้มีการอพยพ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ 
พร้อมทั้งสั่งการให้นําเรือออกจากท่าไปทิ้งสมอกลางทะเล เพื่อ
ทําการเก็บกู้สารเคมีต่อไป 

 

 
หน้า   ๗   ของ  ๗  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                  ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


