
 
 
 

 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดับความเรงดวน-ผูปฏิบัติ 

ดวนที่สุด 
ลําดับความเรงดวน-ผูรับทราบ 

ดวนที่สุด 

วัน-เดือน-ป 
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใหขาว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๐๘ 
โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕ 

จาก กระทรวงมหาดไทย 
ถึง ผูรับปฏิบัติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

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

ดวยกระทรวงมหาดไทย โดยหนวยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ไดดําเนินการ
ตามนโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ใน
วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในหวงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
๑ การชี้แจงทําความเขาใจเรื่องเหตุผล

ในการเขาบริหารประทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอไดดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเขาใจตอกลุมประชาชนทั่วไป กลุมเอกชน 
กลุมพลังงานมวลชน กลุมแกนนําทางการเมือง และกลุม
ขาราชการ โดยในรอบวัน จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศได
ดําเนินการทั้ งหมด ๗๖๕ ครั้ ง มีกลุมเปาหมายรับฟงการ
ดําเนินการ จํานวน ๖๗,๖๘๐ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอไดดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการเฝาระวังการดําเนินการที่ไมเหมาะสมกับสถาบันของ
ชาติแลว ทั้งนี้ ไมพบการกระทําที่ไมเหมาะสมแตอยางใด 

 

๓ การปองกันการสรางสถานการณ 
ความไมสงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอไดดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝาระวังการสรางสถานการณความไมสงบและการชุมนุมทาง
การเมือง ในวันที่ ๒๓ ก.ค.๒๕๕๗ โดยตั้งจุดตรวจความมั่นคง 
๙๘๒ ครั้ง ตรวจคนเพ่ือปองกันการสรางสถานการณ ๙๖๗ ครั้ง 
พบสถานการณที่อาจนําไปสูความไมสงบ ๑ ครั้ง ซึ่งไดดําเนินการ
ชี้แจงทําความเขาใจเรียบรอยแลว ทั้งนี้ ไมพบเหตุชุมนุมทาง
การเมืองแตอยางใด 

 

   
 
 
 
 
 

 
หนา   ๑   ของ  ๗  หนา         

ชั้นความลับ 
(  ) กําหนด  ( / ) ไมกําหนด 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
๔ การตรวจสอบการบิดเบือนขาวสาร

และสถานี วิ ทยุ ชุ มชนที่ ไ ม ได รั บ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอไดดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไมไดรับ
อนุญาตพบวามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไมไดรับอนุญาตออกอากาศ 
จํานวน ๑๕ สถานี ทั้งนี้ ไดแจงความดําเนินคดี จํานวน ๑ คดี 
และแจงใหเจาของสถานีดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายแลว 

 

๕ การปองกันการลักลอบตัดไมทําลาย
ปาและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอไดดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ใน เ รื่ อ งการป อ งกันกา รลั กลอบตั ด ไมทํ าล ายป า และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยตรวจพบการกระทําความผิดในกรณี
ดังกลาว จํานวน ๔๐ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี จํานวน ๓๐ คดี มี
ผูตองหา จํานวน ๒๘ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เดน 
- ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู พรอมดวยผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดฯ รองผูบัญชาการกองกําลังรักษาความสงบ
เรียบรอยจังหวัดฯ รวมกันแถลงขาวขบวนการตัดไมพยุงใน
พื้นที่ โดยยึดไดของกลางเปนไมพยุงแปรรูปยาว ๒ เมตร 
จํานวน ๖ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร ๐.๗๔ ลูกบาศกเมตร ราคา
ประมาณ ๒ ลานบาท และรถยนต ๑ คัน สวนผูตองหาสามารถ
หลบหนีไปได จึงยึดของกลางไวเพื่อขยายผลติดตามผูกระทํา
ผิดตอไป 

- ฝายปกครองที่ทําการปกครองจังหวัดสุราษฎธานี เจาหนาที่
ตํารวจ และเจาหนาที่ทหารจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี ตรวจ
ยึดไมแปรรูปไมแผน จํานวน ๙๗ แผน ณ บริเวณ บานบางไต    
หมูที่ ๑๖ ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี 
- ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ที่เกี่ยวของดานทรัพยากรปาไม เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน 
และจัดทําแผนปฏิบัติมาตรการเร งด วนในการปองกัน 
ปราบปราม และการบําบัดฟนฟูสภาพปา นอกจากนี้ไดมีการ
หารือแนวทางแกไขปญหาการทํางานดานสืบสวนสอบสวน
รวมกันระหวางตํารวจและฝายปกครองใหสอดคลัองกัน 

 

 
หนา   ๒    ของ  ๗   หนา         

ชั้นความลับ 
(  ) กําหนด  ( / ) ไมกําหนด 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
๖ การกวดขันหามเลนการพนันและ

การจัดระเบียบสังคม 
จังหวัดและอําเภอไดดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันหามเลนการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได ๖๒ คดี เปนคดีประเภทบอนพนัน ๒๕ คดี  ตูมา 
๐ คดี สลากกินรวบ ๑๘ คดี และคดีอื่นๆอีก ๒๗ คดี จํานวน
ผูตองหา ๒๕๘ คน ทั้งนี้ จังหวัดและอําเภอไดจัดกิจกรรมลดละ
เลิกการพนัน และจัดระเบียบสังคม จํานวน ๑๘๖ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เดน 
- จังหวัดทหารบกสุรินทร รวมกับขนสงจังหวัดสุรินทร เปด
บริการรับลงทะเบียนใหกับรถยนตตูโดยสาร (ปายดํา) ที่บริเวณ
สโมสรคายวีรวัฒนโยธิน ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง เพื่อ
ชวยเหลือผูประกอบการรถยนตตูโดยสาร (ปายดํา) ที่นํามาใช
ผิดประเภท โดยมียอดผูประกอบการรถยนตตูโดยสาร(ปายดํา)
ที่มาลงทะเบียน จํานวน ๒๗๒ ราย 

- ฝายปกครองอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร รวมกับเจาหนาที่
ทหารจังหวัดทหารบกสุรินทร ตรวจสอบการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อกวาดลางอบายมุขในพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง และคุมเขมการพนันบั้งไฟซึ่งกําลังเปนที่นิยมภายใน
จังหวัดสุรินทร 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกีย่วกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดตนทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําขาว 

จังหวัดและอําเภอไดดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย   
สั่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้ชาวนา พบ
การกระทําความผิด จํานวน ๗ ครั ้ง ซึ ่งไดจ ับกุมผู กระทํา
ความผิดดําเนินคดีทั้งสิ้น ๓ คดี ผูตองหา จํานวน ๓ คน  

 

๘ การปราบและการหยุดยั้งการแพร
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยไดดําเนินการปราบปรามและปองกันยาเสพติดเปน ๓ มิติ 
ไดแก การปราบปราม ปองกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได ๔๘๕ คดี ผูตองหาจํานวน 
๕๒๕ คน 
- การปองกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงตอการ
แพรระบาดยาเสพติด จํานวน ๔๕๓ ครั้ง จํานวน ๑,๐๖๗ แหง 
- จังหวัดและอําเภอไดดําเนินการนําผูเสพและกลุมเสี่ยงเขารับ
การบําบัดที่สํานักงานสาธารณสุขและสถานบําบัดในพื้นที่ตอไป 

 

 
หนา   ๓    ของ  ๗   หนา         

ชั้นความลับ 
(  ) กําหนด  ( / ) ไมกําหนด 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  

  กิจกรรมที่สําคัญ/เดน 
-  ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ พรอมดวยกองกําลังรักษาความ
สงบเรียบรอยกองทัพภาคที่ ๔ กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัด ทหารพราน และตํารวจตระเวนชายแดน 
แถลงขาวจับกุมผูตองหา ๑ ราย ลักลอบขนกัญชาอัดแทง
จํานวน ๖๔๕ แทง โดยจับกุมไดที่  ตําบลหอคํา อําเภอเมือง
บึงกาฬ  
- นายอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม รวมกับผูกํากับสถานี
ตํารวจภูธรทาอุเทน สั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่ จับกุมผูตองหา 
๑ ราย พรอมของกลางกัญชาแบงบรรจุในถุงพลาสติค  
จํานวน ๙๔ หอ น้ําหนัก ๕๒๕.๗๘ กรัม และอุปกรณการเสพ
จํานวนหนึ่ง ทั้งนี้ ไดดําเนินการเพื่อขยายผลตอไปแลว 

 

๙ การดําเนินงานของศูนยปรองดอง
สมานฉันทเพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยไดสั่งการหนวยงานในสังกัด ประกอบดวย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสรางความ
ปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคูขัดแยงทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือ ๓ ครั้ง มีผูเขารวม จํานวน ๗๔๐ คน 
และไดจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดองสมานฉันท จํานวน 
๔๔๐ ครั้ง มผีูเขารวม ๖๕,๔๔๗ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เดน 
- ผูวาราชการจังหวัดนาน ออกรายการผูวาพาคุย และ
ถายทอดสดสนทนาผานระบบ Web Conference ชอง ๑๑ 
ศูนยขาวภาคเหนือ โดยบรรยายแนวทางการสรางปรองดอง
ในพื้นที่ เพือ่คืนรอยยิ้มใหคนไทย โดยถือหลักพลังสามัคคี คือ
พลังที่ทําใหมีความสุข 
- ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี เปนประธานเปดงานโครงการ 
“กิจกรรมตามนโยบายแหงรัฐ มหกรรมรวมพลังสรางสุขสู
สังคมไทยดวยใจเดียวกัน เพื่อเทิดไทองคราชัน" โดยมีจังหวัด
ทหารบกราชบุรี ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๔๙ จังหวัดราชบุรี 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ราชบุรี ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองราชบุรี และองคกร
บริหารสวนตําบลบานไร รวมจัดกิจกรรมดังกลาว 

 

 
หนา   ๔   ของ  ๗  หนา         

ชั้นความลับ 
(  ) กําหนด  ( / ) ไมกําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  
  -  รองผูวาราชการจังหวัดแพร เปนประธานการเปดประชุม

สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติดวยมิติศาสนา 
ณ หอประชุมอําเภอเมืองแพร โดยมีพลตรีธัญญพรหม อัศว
จิ นดา  เป น วิ ทย ากรบรรยายพิ เ ศษ  ผู ร ว มกิ จ กร รม
ประกอบดวย พระภิกษุ ผูนําศาสนาคริสต อิสลาม และ
กรรมการสภาวัฒนธรรม รวม ๑๕๐ คน   

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอ ไดดําเนินการตรวจคน จับกุม การ
ครอบครองอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดที่ใชใน
เฉพาะแตการสงครามในพื้นที่อยางเขมงวด  
กิจกรรมที่สําคัญ/เดน 
ฝายปกครองอําเภอเมืองพะเยา ตรวจคนเปาหมายแหลงเงินกู
ตามที่ไดรับการรองเรียน จํานวน ๓ เปาหมาย ในพื้นที่ ตําบล
บานใหม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการตรวจคน ไมพบ
การกระทําผิดเกี่ยวกับแหลงเงินกู แตพบลูกกระสุนปน เบอร 
๑๒ จํานวน ๗ นัด กระสุนขนาด ๑๑ ม.ม. จํานวน ๑ นัด  จึง
นําสงพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเมืองพะเยา
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 

๑๑ การแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่น กระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการใหจังหวัดและอําเภอดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการคอรรัปชั่น ทั้งนี้
หัวหนาสวนราชการไดสรางความเขาใจใหกับบุคลากรแตละ
หนวยงานใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด และอําเภอได
กําหนดใหกํานันและผูใหญบานทําความเขาใจตอประชาชนทุก
ตําบล/หมูบานดวย 

 

๑๒ การแกไขปญหาแรงงานคนตางดาว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานตางดาว 
ตามนโยบาย คสช. โดยไดรับรายงานจากศูนยบริการจด
ทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE ) 
ทั่วประเทศ และรับจดทะเบียนแรงงานตางดาวที่ทํางานใน
กิจการประมง (เริ่มรับจดทะเบียนในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๗) ตั้งแตวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
สรุปยอดการลงทะเบียนฯ แบงตามจังหวัดไดดังนี้ 

 

 
หนา   ๕   ของ  ๗  หนา         

ชั้นความลับ 
(  ) กําหนด  ( / ) ไมกําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
     ๑. กรุงเทพมหานคร ๕๑,๔๔๐ คน  

   ๒. สมุทรปราการ ๑๕,๐๔๖ คน   
   ๓. พระนครศรีอยุธยา ๗,๒๐๙ คน 
   ๔. ชลบุรี ๒๐,๗๙๑ คน 
   ๕. ระยอง ๑๐,๙๘๘ คน 
   ๖. จันทบุรี ๑๖,๐๓๑ คน 
   ๗. ตราด ๗๗๔ คน 
   ๘. ฉะเชิงเทรา ๑๐,๐๗๙ คน 
   ๙. สระแกว ๒๑,๓๐๒ คน 
   ๑๐. สุรินทร ๑,๒๖๑ คน 
   ๑๑. สมุทรสาคร ๔๓,๕๗๘ คน 
   ๑๒. สมุทรสงคราม ๒๕๙ คน 
   ๑๓. เพชรบุรี ๓๒๐ คน 
   ๑๔. ประจวบคีรีขันธ ๔๖๙ คน 
   ๑๕. นครศรีธรรมราช ๒๖๑ คน 
   ๑๖. กระบี ่๑๙๗ คน 
   ๑๗. พังงา ๓๑๑ คน 
   ๑๘. ภูเก็ต ๔๓๔ คน 
   ๑๙. สุราษฎรธานี ๕,๔๓๘ คน 
   ๒๐. ระนอง ๗๒๔ คน 
   ๒๑. ชุมพร ๔๐๘ คน 
   ๒๒. สงขลา ๖,๙๘๑ คน 
   ๒๓. สตูล ๑๗๕ คน 
   ๒๔. ตรัง ๑๙๙ คน 
   ๒๕. ปตตานี ๒๗๔ คน 
   ๒๖. นราธิวาส ๑๖๐ คน 

รวมทั้งสิ้น ๒๑๕,๑๐๙ คน โดยแบงเปน สัญชาติเมียนมาร 
๗๑,๖๙๙ คน สัญชาติกัมพูชา ๑๑๓,๘๕๔ คน และสัญชาติ
ลาว ๒๙,๕๕๖ คน  

 

 
หนา   ๖   ของ  ๗  หนา         

ชั้นความลับ 
(  ) กําหนด  ( / ) ไมกําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ 
๑๓ การแกไขปญหาเรงดวนใหกบัประชาชน   กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สั่งการเพื่อเตรียมการ

ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม อันเกิด
จากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง อาจเกิดน้ําทวมฉับพลัน 
น้ําปาไหลหลากและดินถลม สรางความเสียหายแกชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน ในชวงวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ โดยใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐ เขต 
(เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สกลนคร พิษณุโลก ลําปาง 
สุราษฎรธานี อุดรธานี เชียงราย จันทบุรี และภูเก็ต) ที่
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ ๓๐ จังหวัด เตรียมการปองกัน
และแกไขปญหาที่อาจสรางความเสียหายใหแกชีวิตและ
ทรัพยสิน รวมถึงพืชผลทางการเกษตรของประชาชนแลว 

  

 
หนา   ๗   ของ  ๗  หนา         
 

ชั้นความลับ 
(  ) กําหนด  ( / ) ไมกําหนด 

ชื่อผูอนุมัติขาว 
นายวิบูลย  สงวนพงศ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ชื่อผูเขียนขาว       
                     ประดิษฐ  ยมานันท 

(นายประดิษฐ  ยมานันท) 
เลขานุการศูนยเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแหงชาติโทรศัพท 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


