
 
 
 

 

 
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๒๓ 
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 ใน
วันที่ ๒๙ 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 ๖๙๒ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๕๒,๘๔๕ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง ในวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๑,๐๒๐ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๗๗๘ ครั้ง  ไม่พบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่ความ
ไม่สงบแต่อย่างใด 

 

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

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศ 
จํานวน ๑๔ สถานี จึงเข้าชี้แจงทําความเข้าใจให้เจ้าของสถานี
ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

 
 
 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 

 
 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดในการป้องกันการลักลอบตัดไม้
ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๓๘ ครั้ง ดําเนินคดี 
จํานวน ๓๑ คดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดีได้ จํานวน 
๑๑ คน 
กิจกรรมทีสาํคญั/เด่น  
- เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเขมราฐ และกองกําลัง
บูรณาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้ําโขง 
เขตจังหวัดอุบลราชธานี ทําการตรวจยึดไม้พะยูงในพื้นที่อําเภอ
เขมราฐ พบของกลางไม้พยูง จํานวน ๒๔ ท่อน รถจักรยานยนต์ 
๒ คัน และรถเข็น ๒ คัน ริมฝั่งแม่น้ําโขง บริเวณโรงโม่หินเก่า 
บ้านอุบมุง ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ โดยผู้ต้องหาสามารถ
หลบหนีการจับกุมไปได้ 
- จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคง
ในพื้นที่ สนธิกําลังออกปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่อําเภอ
คําม่วง สามารถยึดพ้ืนที่บุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 
จํานวน ๑๑ แปลง เนื้อที่ ๒๖๑ ไร่ และพ้ืนที่บุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูพาน จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๗๔ ไร่ สรุปการ
ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าต้ังแต่เริ่มต้นออกปฏิบัติการ มีการตรวจ
ยึดพ้ืนที่ไปแล้วทั้งสิ้น ๑,๓๗๗ ไร่ 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ ๔๑ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๔ คดี ตู้ม้า 
๐ คดี สลากกินรวบ ๕ คดี และคดีอื ่นๆอีก ๙ คดี จํานวน
ผู้ต้องหา ๑๘๔ คน ทั้งนี้ จังหวัดและอําเภอได้จัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความเข้าในการลดละเลิกการพนัน และจัดระเบียบสังคม 
จํานวน ๕๗๑ ครั้ง  

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที ่กระทรวงมหาดไทย  
สั ่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี ้ชาวนา 
พบการกระทําความผิด จํานวน ๒ ครั้ง ซึ่งได้จับกุมผู้กระทํา
ความผิดดําเนินคดีทั ้งสิ ้น ๒ คดี มีผู ้ต้องหา จํานวน ๒ คน 
นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น  

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 
จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๕๖ คดี ผู้ต้องหา ๓๙๒ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด จํานวน ๔๔๗ ครั้ง เป็นการตรวจสถาน
ประกอบการ จํานวน ๑,๑๑๙ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ
การบําบัด ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้ ต่อไป 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ชุดเฉพาะกิจศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประจําจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดใน
พ้ืนที่อําเภอปรางค์กู่ จับกุมผู้ต้องหาได้ ๒ ราย พร้อมของกลาง
ยาบ้า ๗๑๙ เม็ด จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาดําเนินคดีต่อไป 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด 
การฝึกอบรมโครงการ “ลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัย  
ยาเสพติด” โดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน ๑๑๓ คน  

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือ ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๑๓๐ คน 
และได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 
๔๒๖ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๒,๑๕๙ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ภูเก็ต ใต้ร่ม
พระบารมีจักรีวงศ์ ๓ วัน ๓ กิจกรรมใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติ
ราชวงศ์จักรี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมงานจํานวนมาก  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ปลัดจังหวัดเป็น
ประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความ
สามัคคี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
"หมู่ บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕" เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ตามแนวทางและนโยบาย คสช.  โดยมีพระพิศาล 
จริยคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดย 
มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน 
และประชาชน เข้าร่วมโครงการกว่า ๖๕๐ คน 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน

หรือวัตถุระเบิดฯ 
จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ใน
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยส่วนที่ได้รับมอบจาก
ประชาชนหรือประชาชนนํามาทิ้งไว้  ประกอบด้วย อาวุธปืน ๑ 
กระบอก กระสุนปืน ๒๔ นัด และจากการตรวจค้น จับกุม พบ
อาวุธปืน ๖ กระบอก กระสุน ๓๖ นัด ทั้งนี้ ไม่มีการตรวจพบ
วัตถุระเบิดแต่อย่างใด 

 

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

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยได้รับรายงานจากศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE ) 
ทั่วประเทศและแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการประมง 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น 
๒๖ จังหวัด สรุปยอดการลงทะเบียนฯแบ่งตามจังหวัดได้ดังนี้ 

   ๑. กรุงเทพมหานคร ๙๘,๘๖๘ คน  
   ๒. สมุทรปราการ ๒๒,๑๖๘ คน   
   ๓. พระนครศรีอยุธยา ๙,๙๑๗ คน 
   ๔. ชลบุรี ๓๐,๖๑๓ คน 
   ๕. ระยอง ๑๕,๙๙๐ คน 
   ๖. จันทบุรี ๒๕,๔๗๘ คน 
   ๗. ตราด ๓,๖๗๔ คน 
   ๘. ฉะเชิงเทรา ๑๓,๙๗๕ คน 
   ๙. สระแก้ว ๒๗,๔๕๕ คน 
   ๑๐. สรุินทร์ ๑,๕๖๕ คน 
   ๑๑. สมุทรสาคร ๕๖,๔๐๙ คน 
   ๑๒. สมุทรสงคราม ๑,๘๑๐ คน 
   ๑๓. เพชรบุรี ๒,๓๙๒ คน 
   ๑๔. ประจวบคีรีขันธ์ ๓,๗๒๙ คน 
   ๑๕. นครศรธีรรมราช ๒,๒๔๖ คน 
   ๑๖. กระบี่ ๑,๗๒๗ คน 
   ๑๗. พังงา ๒,๑๐๕ คน 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
     ๑๘. ภูเก็ต ๔,๗๖๒ คน 

   ๑๙. สรุาษฎร์ธานี ๘,๕๖๔ คน 
   ๒๐. ระนอง ๔,๖๕๗ คน 
   ๒๑. ชุมพร ๕,๕๓๒ คน 
   ๒๒. สงขลา ๑๐,๐๔๘ คน 
   ๒๓. สตูล ๑,๒๕๘ คน 
   ๒๔. ตรัง ๑,๓๙๘ คน 
   ๒๕. ปัตตานี ๒,๕๒๙ คน 
   ๒๖. นราธิวาส ๗๔๘ คน 

รวมท้ังสิ้น ๓๕๙,๖๒๖ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาร์ 
๑๒๙,๘๐๖ คน สัญชาติกัมพูชา ๑๗๗,๐๘๘ คน และสัญชาติ
ลาว ๕๒,๗๓๒ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ได้รับรายงานเหตุน้ําท่วมจากจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ 
๑๐ อําเภอ ๔๒ ตําบล ๒๒๑ หมู่บ้าน ๑๓,๗๓๓ ครัวเรือน 
ตรวจพบสิ่งสาธารณได้รับความเสียหาย  ได้แก่ ท่อระบายน้ํา 
๑ แห่ง สะพาน ๔ แห่ง วัด ๑ แห่ง โรงเรียน ๑ แห่ง พ้ืนที่
การเกษตรได้รับความเสียหายทั้งสิ้น ๒๗,๑๖๐ ไร่ ทั้งนี้ 
ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัด
อุบลราชธานี ได้สนับสนุนกําลังพล ๕๐ นาย ห้องสุขา ๑๐ 
ห้อง ถังน้ํา ๑๐ ถัง เสื้อชูชีพ ๒๐ ตัว เรือท้องแบน ๒๑ ลํา 
เรือพลาสติก ๘ ลํา เครื่องเรือ ๙ เครื่อง เครื่องสูบน้ํา ๒๔ 
เครื่อง และรถบรรทุกขนาดเล็ก ๒ คัน ขนาดใหญ่ ๑ คัน 
เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 

  

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


