
 
 
 

 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ปี
๑๙ - ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๐๕ 
โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕ 

จาก กระทรวงมหาดไทย
ถึง ผู้รับปฏิบัติ  หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

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

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ได้ดําเนินการ
ตามนโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ 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 ๒,๔๗๓ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการจํานวน ๑๖๒,๘๓๗ คน 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของ
ชาติแล้ว พบการกระทําที่ไม่เหมาะสม จํานวน ๒ กรณี ทั้งนี้ 
ได้ดําเนินคดีตามกฎกมายแล้ว ๑ คดี  

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนมุทาง
การเมือง ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ก.ค.๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๒ ,๘๐๒ ครั้ ง ตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๓,๒๒๘ ครั้ง พบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่ความไม่
สงบ ๔ ครั้ง และเกิดเหตุชุมนุมทางการเมือง ๓ ครั้ง ซึ่งได้
ดําเนินการชี้แจงทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว 

   
 
 

 
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 ๒๗ 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 ๙๓ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี จํานวน ๘๙ คดี มี
ผู้ต้องหา จํานวน ๖๑ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุม

คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า 
พร้อมเปิดแถลงข่าวผลการดําเนินงานตามคําสั่งของ คสช.ที่
๖๔/๒๕๕๗ ว่าสามารถจับกุมการกระทําผิดเรื่องการลักลอบตัด
ไม้และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติได้ ๑๒๓ คดี ผู้ต้องหา
๑๒๔ คน ยึดอายัดทรัพย์รวมมูลค่ากว่า ๙๐ ล้านบาท  
- ผู้ ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 
ประธานมูลนิธิปิดทองหลังพระ ประชุมและรับฟังปัญหาการ
พัฒนาเพื่อสร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ํา ตามแนวทางของ
ศาสตร์พระราชา คือการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยมีข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรฯ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ปิดทองหลังพระ เข้าร่วมการประชุม 
- ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีฝ่าย
ปกครองอําเภอ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อําเภอ ศูนย์ปรองสมานฉันท์อําเภอ ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องสนธิกําลังประมาณ ๗๐ นาย ดําเนินการยึดคืนผืนป่า
ให้แผ่น ตามคําสั่ง คสช.ตรวจยึดพ้ืนที่บุกรุก จํานวน ๔ แปลง 
พ้ืนที่รวมประมาณกว่า ๖๐ ไร่  

 
หน้า   ๒    ของ  ๗  หน้า        

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ

การจัดระเบียบสังคม 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ในการ
กวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดยจับกุม
รวมได้ ๑๔๖ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๕๗ คดี  ตู้ม้า ๓ คดี 
สลากกินรวบ ๒๒ คดี และคดีอ่ืนๆอีก ๖๐ คดี จํานวนผู้ต้องหา ๔๔๘ 
คน ทั้งนี้ จังหวัดและอําเภอได้จัดกิจกรรมลดละเลิกการพนัน และจัด
ระเบยีบสังคม จํานวน ๕๖๙ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดชุดเฉพาะกิจอําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด เพื่อดําเนินการตามนโยบายกวาดบ้านล้างเมือง๑๐๑ 
สามารถจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันที่หมู่ บ้านเอื้ออาทร
ร้อยเอ็ด ได้ผู้ต้องหา ๖ คน พร้อมของกลางเงินสดและไพ่ จึง
นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสถานีตํารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด
ดําเนินการต่อไป 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ ยว กับการติดตามทวงหนี้ จาก
ชาวนา การลดต้นทุนการผลิตของ
ชาวนา และการตรวจสอบโครงการ
รับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย  สั่ง
การ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้ชาวนา พบ
การกระทําความผิด จํานวน ๑ ครั้ง ซึ่งได้ดําเนินคดี โดยมี
ผู้ต้องหา จํานวน ๖ คน  
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะทํางานชุดที่ 
๔๗ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพข้าวคลัง ๕ ข้าวหลัง ๒ โรงสีพืชสุวรรณธัญกิจ 
เลขที ่ ๖๔ หมู ่ที ่ ๒ ตําบลหลุมข้าว อําเภอหนองขาหย่าง 
จังหวัดอุทัยธานี 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
รณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าว คืนความสุขให้ชาวนา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการ
ลดต้นทุนในการผลิตข้าวให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพทํานา โดยมีอาสาสมัครเกษตรกรหมู ่บ ้าน จากทุก
หมู่บ้านในจังหวัดเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 
หน้า   ๓    ของ  ๗  หน้า   

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ
๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 
จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ 
มิติ ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๘๐๔ คดี ผู้ต้องหา จํานวน 
๑,๐๑๓ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดยาเสพติด จํานวน ๑,๑๕๕ ครั้ง จํานวน 
๒,๙๔๓ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้า
รับการบําบัดรักษาที่สํานักงานสาธารณสุขและสถานบําบัดใน
พ้ืนที่ต่อไป 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- เจ้าหน้าที่ตํารวจ และทหาร ประจําด่านตรวจห้วยไร่ 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ร่วมกันตรวจค้นรถกระบะผู้ต้อง
สงสัย พบของกลางยาบ้าประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อน
มาในรถพื้นรถกระบะดังกล่าว จึงควบคุมตัวเพื่อดําเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป 
- ชุดเฉพาะกิจอําเภอเมืองสุรินทร์ เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร 
ได้สนธิกําลังเข้าจับกุมผู้ต้องหา จํานวน ๕ ราย พร้อมของ
กลางยาบ้า จํานวน ๓, ๔๘๗ เม็ด เงินสดจากการค้ายาบ้า 
๖,๖๘๐ บาท โทรศัพท์มือถือ ๖ เครื่อง และอุปกรณ์การเสพ 
ทั้งนี้ สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติม ๔ ราย พร้อม
ของกลางยาบ้า ๓๐ เม็ด จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง
ดําเนนิคดีต่อไป 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือ ๑๖ ครั้ง และได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน ๑,๓๘๓ ครั้ง ผู้เข้าร่วม 
๑๖๙,๐๔๕ คน 

 
หน้า   ๔   ของ  ๗  หน้า    

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก
พะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วน 
จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน มีการแสดงวงดนตรีของ
ทหาร การแสดงของนักเรียน การจําหน่ายสินค้าราคาถูก การ
จับสลากมอบรางวัลผู้มาร่วมงาน ณ ข่วงวัฒนธรรม ลานพ่อ
ขุนงําเมือง อําเภอเมืองพะเยา  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมรับทราบแนวทางและ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานคืนความสุขให้กับ
ประชาชน เพื่อจัดทําวาระจังหวัดจันทบุรี "จันทบุรีเมืองแห่ง
ความสุข  สุขทุกวัน ที่จันทบุรี" ณ ห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดจันทบุรี โดยมีเจ้าคณะจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นําภาคประชาสังคม เข้าร่วมเสนอความ
คิดเห็น 
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิต และประธานชมรม
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการ
ฝึกทบทวน ลูกเสือชาวบ้านเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา มีผู้เข้าอบรม จํานวน ๓๕๐ คน 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอ ได้ดําเนินการตรวจค้น จับกุม การ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ใน
เฉพาะแต่การสงครามในพื้นที่อย่างเข้มงวด 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจค้นบ้านบุคคล
เป้าหมายในพื้นที่อําเภอลาดยาว พบของกลางเป็นอาวุธปืนลูก
ซองยาว ๑ กระบอก ปืนลูกซองสั้น ๑ กระบอก ปืนลูกซองไทย
ประดิษฐ์ ๑ กระบอก กระสุนปืนลูกซองเบอร์ ๑๒ จํานวน 
๑๗๘ นัด กระสุน .๓๕๗ จํานวน ๒๑ นัด และ กระสุน .๓๘ 
จํานวน ๕๖ นัด จึงยึดของกลางไว้และควบคุมผู้ครอบครอง
ดําเนินคดีต่อไป 

 
หน้า   ๕   ของ  ๗ หน้า          

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด
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๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอ ดําเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปช่ัน โดย
จังหวัดและอําเภอได้ประชุมช้ีแจงหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
สามารถสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรแต่ละหน่วยงาน ให้
ปฏิบั ติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และแจ้งให้ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางดังกล่าวต่อ
ประชาชนในพื้นที่ทราบแล้ว 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ ตามนโยบาย คสช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยได้รับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE ) ทั่วประเทศ และศูนย์
ประสานการรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทํางานทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พบว่ามี
แรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนทั้งสิ้น ๑๗๔,๗๕๔ คน แบ่งตาม
จังหวัดได้ดังนี้ 
   ๑. กรุงเทพมหานคร ๓๖,๖๒๖ คน 
   ๒. สมุทรปราการ ๑๒,๖๒๘ คน 
   ๓. พระนครศรีอยุธยา ๖,๒๗๐ คน 
   ๔. ชลบุรี ๑๗,๔๖๙ คน 
   ๕. ระยอง ๙,๕๕๖ คน 
   ๖. จันทบุรี ๑๓,๔๕๖ คน 
   ๗. ตราด ๔๗๐ คน 
   ๘. ฉะเชิงเทรา ๘,๗๑๐ คน 
   ๙. สระแก้ว ๑๘,๗๕๔ คน 
   ๑๐. สุรินทร์ ๑,๐๐๑ คน 
   ๑๑. สมุทรสาคร ๓๙,๕๒๑ คน 
   ๑๒. สุราษฎ์ธานี ๔,๓๒๙ คน 
   ๑๓. สงขลา ๕,๙๖๔ คน 

 
หน้า   ๖   ของ  ๗ หน้า          

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด
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๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   - สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง  
เข้าช่วยเหลืออุทกภัยในพื้นที่อําเภอเมืองระนอง เนื่องจากเกิด
ฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมขัง ทั้งนี้ ได้แจกกระสอบ
ทราย จํานวน ๑,๓๐๐ ใบ ให้ราษฎรเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นไป ปัจจุบันระดับน้ําลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ
แล้ว 
- สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาฝาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและหน่วย
ทหาร เข้าช่วยเหลือเหตุดินสไลด์บริเวณหน้าโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๓๐ ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย ทําให้
รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทั้งนี้ ได้ประสานรถแบกโฮ
เข้าช่วยเหลือ จนกระทั่งสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้แล้ว  

 

 
หน้า   ๗   ของ  ๗  หน้า    
 

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว      
                  ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


