
 
 
 

 

 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๒๖ - ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๑๙ 
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 ๒๖ - ๒๘ 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 ๑,๘๕๘ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๑๓๘,๑๗๒ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
พบการกระทําที่ไม่เหมาะสม ๑ กรณี ซึ่งได้แจ้งความดําเนินคดี
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุมทาง
การเมือง ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๒ ,๔๗๒ ครั้ ง ตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๒,๓๕๔ ครั้ง ตรวจพบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่การ
สร้างสถานการณ์ความไม่สงบ ๒ กรณี จึงดําเนินการชี้แจงทํา
ความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว  

 

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

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศ 
จํานวน ๒๑ สถานี โดยมีการจับกุมและแจ้งความดําเนินคดี 
จํานวน ๙ คดี  

 

 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดในกรณีดังกล่าว จํานวน ๖๐ ครั้ง 
จับกุมดําเนินคดี จํานวน ๔๗ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหา
ดําเนินคดีได้ จํานวน ๓๐ คน 
กิจกรรมทีสาํคญั/เด่น  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าหน่วยงานความ
มั่นคงในพื้นที่ ร่วมแถลงข่าวการขยายผลการตรวจยึดไม้พะยูง
ในพื้นที่อําเภอท่าอุเทน โดยสามารถตรวจยึด ไม้พะยูง จํานวน 
๑๓๔ ท่อน ปริมาตร ๙.๓๗ ลูกบาศก์เมตร ไม้พะยูงแปรรูป 
จํานวน ๔๕ แผ่น ปริมาตร ๒.๙๖ ลูกบาศก์เมตร และ ไม้ประดู่ 
จํานวน ๕๘ แผ่น ปริมาตร ๒.๙๖ ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ได้นําของ
กลางเก็บไว้ที่หน่วยรักษาป่าไม้นครพนม ๑ (พนอม) และนําตัว
ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตํารวจ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สนธิกําลัง 
ตรวจยึดไม้พะยูง ในพื้นที่บ้านปรือใหญ่ ตําบลปรือใหญ่ อําเภอ
ขุนหาญ พบไม้พะยูงอําพรางประมาณ ๑,๐๐๐ ท่อน สามารถ
ควบคุมผู้ต้องหา จํานวน ๔ คน จึงแจ้งข้อหาครอบครองไม้
พะยูงแปรรูปโดยผิดกฎหมาย และส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ ๘๔ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๒๖ คดี  ตู้ม้า 
๐ คดี สลากกินรวบ ๙ คดี และคดีอื่นๆอีก ๔๖ คดี จํานวน
ผู้ต้องหา ๓๒๒ คน ทั้งนี้ จังหวัดและอําเภอได้จัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความเข้าในการลดละเลิกการพนัน และจัดระเบียบสังคม 
จํานวน ๗๐๓ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ฝ่ายปกครองอําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๑๑ 
และเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรกันทรลักษ์ ร่วมกัน
ปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน บ้านศรีพนมทอง หมู่ ๑๖ 
ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ์ พบผู้ต้องหาลักลอบเล่นการ
พนันมวยตู้ จํานวน ๑๕ คน พร้อมของกลางเงินสด ๒๔๐ บาท 
โพยพนัน ๖ ฉบับ มีผู้ต้องหาเจ้ามือหวยหุ้น ๑ คน พร้อมของ
กลางโพยหวยจํานวนมาก จึงเข้าจับกุมเพื่อดําเนินคดีต่อไป 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด

เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที ่กระทรวงมหาดไทย  
สั่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้ชาวนา พบ
การกระทําความผิด จํานวน ๑ ครั ้ง ซึ ่งได้จับกุมผู ้กระทํา
ความผิดดําเนินคดีทั ้งสิ ้น ๓ คดี ผู ้ต้องหา จํานวน ๑๐ คน 
นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการ/อบรมเพื่อส่งเสริมการลดต้นทุน
การผลิตของชาวนา เพื่อให้ชาวนาสามารถทํานาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  
- ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุม
ช้ีแจงร้านค้า ตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกําจัด
ศัตรูพืช ตามนโยบายลดต้นทุนการผลิต เพื ่อให้ความรู ้แก่
เกษตรกรในพื ้นที ่ และสร้างความเข ้าในร ่วมกันระหว่าง
เกษตรกรและผู้ค้าปุ๋ยหรือสารเคมี 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๕๘๒ คดี ผู้ต้องหา ๖๘๐ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด จํานวน ๙๙๒ ครั้ง เป็นการตรวจสถาน
ประกอบการ จํานวน ๒,๕๙๔ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ
การบําบัด ณ สถานบําบัดในพ้ืนที่ที่จังหวัดและอําเภอกําหนด 
ต่อไป 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา สนธิกําลังร่วมกับชุด
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา จับกุมผู้ต้องหาพร้อม
ของกลาง ยาบ้า ๗๐๐ เม็ด และยาไอซ์ ๑๓ กรัม โดยในวัน
เดียวกัน สามารถขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า ๒๗ 
เม็ด จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสอน สถานีตํารวจภูธรเมือง
ฉะเชิงเทราดําเนินคดีต่อไป 
- นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์  เ ป็นประธานพิ ธี ในปิดค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอําเภอเมืองอุตรดิตถ์  รุ่นที่ ๒ ณ 
หอประชุมอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้นําผู้
เสพยาเสพติดเข้าค่ายอบรมฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ
ก่อนคืนสู่สังคม โดยมีผู้เข้าร่วมบําบัด จํานวน ๗๕ คน  

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือ ๑๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๑,๒๔๘ 
คน และได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 
๘๙๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๕๑,๕๓๘ คน 

 

  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับที่ทําการปกครองอําเภอเขาคิชฌกูฏ 
และเทศบาลตําบลจันทเขลม จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับ
ประชาชนและเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมใจ
เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องตําบลจันทเขลม โดยมีการ
แสดงดนตรีของหน่วยทหารปฏิบัติการจิตวิทยา กองบัญชาการ
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน และการแสดง
อ่ืนๆอีกมากมายร่วมทําการแสดง 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา 
พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมจัด
กิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน โดยมีการแสดงวงดนตรีของ
ทหารจากจังหวัดทหารบกพะเยา การแสดงของนักเรียน การ
จําหน่ายสินค้าราคาถูก และการจับสลากมอบรางวัลผู้มา
ร่วมงาน ที่ข่วงวัฒนธรรม ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงําเมือง อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ใน
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยส่วนที่ได้รับมอบจาก
ประชาชน หรือที่ประชาชนทิ้งไว้ ประกอบด้วย อาวุธปืน ๓ 
กระบอก กระสุนปืน ๗๕ นัด ไม่พบวัตถุระเบิด และจากการ
ตรวจค้น จับกุม พบอาวุธปืน ๑๓ กระบอก กระสุน ๔๖ นัด ไม่
พบวัตถุระเบิด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดย
กําหนดให้การประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง และการ
ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านภายในเดือนสิงหาคม ได้มีการเน้นย้ํา
ความสําคัญและการถือปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยเคร่งครัด 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

ตามนโยบาย คสช. โดยได้รับรายงานจากศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE ) 
ทั่วประเทศและแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการประมง 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวมท้ังสิ้น 
๒๖ จังหวัด สรุปยอดการลงทะเบียนฯแบ่งตามจังหวัดได้ดังนี้ 
   ๑. กรุงเทพมหานคร ๙๐,๗๗๘ คน  
   ๒. สมุทรปราการ ๒๐,๙๑๔ คน   
   ๓. พระนครศรีอยุธยา ๙,๕๒๑ คน 
   ๔. ชลบุรี ๒๙,๑๘๙ คน 
   ๕. ระยอง ๑๕,๒๒๘ คน 
   ๖. จันทบุรี ๒๔,๙๐๙ คน 
   ๗. ตราด ๓,๒๗๑ คน 
   ๘. ฉะเชิงเทรา ๑๓,๒๙๗ คน 
   ๙. สระแก้ว ๒๗,๒๑๒ คน 
   ๑๐. นครราชสีมา ๒ คน 
   ๑๑. สุรินทร์ ๑,๕๖๕ คน 
   ๑๒. สมุทรสาคร ๕๔,๐๐๔ คน 
   ๑๓. สมุทรสงคราม ๑,๕๔๙ คน 
   ๑๔. เพชรบุรี ๒,๐๒๙ คน 
   ๑๕. ประจวบคีรีขันธ์ ๓,๐๕๑ คน 
   ๑๖. นครศรีธรรมราช ๑,๙๔๑ คน 
   ๑๗. กระบี่ ๑,๔๕๙ คน 
   ๑๘. พังงา ๑,๘๕๔ คน 
   ๑๙. ภูเก็ต ๔,๑๓๓ คน 
   ๒๐. สรุาษฎร์ธานี ๗,๙๔๐ คน 
   ๒๑. ระนอง ๔,๐๒๘ คน 
   ๒๒. ชุมพร ๔,๗๖๗ คน 
   ๒๓. สงขลา ๙,๕๘๔ คน 
   ๒๔. สตูล ๑,๒๒๙ คน 
   ๒๕. ตรัง ๑,๒๒๖ คน 
   ๒๖. ปัตตานี ๒,๕๒๙ คน 
   ๒๗. นราธิวาส ๗๔๘ คน 

รวมท้ังสิ้น ๓๓๗,๙๕๗ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาร์ 
๑๒๐,๘๓๖ คน สัญชาติกัมพูชา ๑๖๘,๗๘๔ คน และสัญชาติ
ลาว ๔๘,๓๓๗ คน 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ได้รับรายงานเหตุน้ําท่วมจากจังหวัดสกลนคร ในพื้นที่ ๕ 
อําเภอ ๑๖ ตําบล ๑๓๖ หมู่บ้าน ๔,๒๙๘ ครัวเรือน ตรวจพบ
สิ่งสาธารณได้รับความเสียหาย ได้แก่ ท่อระบายน้ํา ๔ แห่ง 
สะพาน ๑ แห่ง พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ๑๑,๗๘๒ 
ไร่ ทั้งนี้ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สกลนครได้ลงพื้นที่สํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นแล้ว ปัจจุบันยังคงมีฝนตกเล็กน้อย พ้ืนที่ยังมีน้ํา
ท่วมในที่ลุ่มการเกษตร แต่ระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่า
สถานการณ์จะคลี่คลายลงภายใน ๑ - ๒ วันนี้ 

  

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


