
 
 
 

 

 
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๓๒ 
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 ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑ การชี้แจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน 
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่ม
ข้าราชการ โดยในรอบวัน จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศได้
ดําเนินการทั้งหมด ๗๕๖ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๕๕,๐๖๑ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง ในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๑,๐๘๕ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๑,๐๙๗ ครั้ง ไม่พบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่ความ
ไม่สงบแต่อย่างใด 

 

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

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศ 
จํานวน ๑๔ สถานี ทั้งนี้ ได้ช้ีแจงทําความเข้าใจให้เจ้าของสถานี
ให้ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

 
 

 
 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 

 

 

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

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ทหารจากจังหวัดสระบุรี ตรวจสอบการลับลอบเปิด
สถานีวิทยุกระจายเสียงโดยผิดกฎหมาย พบการออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาต จํานวน ๒ สถานี จึงเข้า
ตรวจยึดเครื่องส่งกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน ๒ ชุด 
และส่งตัวเจ้าของสถานีดําเนินคดีต่อไป 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ จํานวน ๒๖ ครั้ง แจ้งความ
ดําเนินคดี ๑๘ คดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดีได้ 
จํานวน ๑๕ คน 
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น  
- นายอําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ร่วมกับทหารกองกําลัง
รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธ์ุ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ตรวจยึดพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติภูพาน ซึ่งเป็นสวนยางพารา 
จํานวน ๒ แปลง ได้ผู้ต้องหา ๒ ราย ซึ่งครอบครองพื้นที่ ๑๖ ไร่ 
และพื้นที่ ๑๗ ไร่ จึงทําบันทึกจับกุมที่ด่านป่าไม้ พร้อมทั้ง
ควบคุมตัวส่งสถานีตํารวจภูธรสามชัยดําเนินการต่อไป 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า 
อํานาจเจริญ ๒(ดงคําเดือย) เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ ๒๓๐๑ 
กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรชานุมาน ตรวจยึดไม้พะยูง จํานวน ๒๘๙ ท่อน 
ปริมาตร ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านทองศิลา หมู่ที่ ๙ 
ตําบลป่าก่อ  อําเภอชานุมาน 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ ๓๕ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๗ คดี ตู้ม้า 
๐ คดี สลากกินรวบ ๕ คดี และคดีอื่นๆอีก ๙ คดี มีผู้ต้องหา 
๑๒๔ คน ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าในการลดละ
เลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม จํานวน ๓๕๖ ครั้ง 
 กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  
- รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว จัดระเบียบภายใน
ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยจัด
ระเบียบความสะอาด เส้นทางการเดินรถ และจัดระเบียบรถตู้ 
รถจักรยานยนต์อย่างเข้มงวด ตามนโยบายการจัดระเบียบรถ
รับจ้างสาธารณะทั่วประเทศ 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  - จังหวัดขอนแก่น เปิดอบรมสัมมนาโครงการถ่ายโอนภารกิจ

ดูแลโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมี
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมอบรมกว่า 
๒๐๐ คน เนื่องจากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยโรงงานใน
ท้องถิ่นดําเนินการขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมายจํานวนมาก 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที ่กระทรวงมหาดไทย  
สั่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี ้ชาวนา 
พบการกระทําความผิด จํานวน ๑ ครั้ง ซึ่งได้จับกุมผู้กระทํา
ความผิดดําเนินคดีทั ้งสิ ้น ๓ คดี มีผู ้ต้องหา จํานวน ๓ คน 
นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น   

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๐๗ คดี ผู้ต้องหา ๓๕๒ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด จํานวน ๔๒๘ ครั้ง เป็นการตรวจสถาน
ประกอบการ จํานวน ๑,๑๓๑ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ
การบําบัด ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้ ต่อไป 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ชุดปราบปรามยาเสพติด สถานีตํารวจภูธรเมืองนครนายก 
จับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตําบลสาริกา 
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน พร้อม
ของกลางยาบ้า จํานวน ๑,๗๖๔ เม็ด และยาไอซ์ ๓๖ กรัม จึง
ควบคุมตัวเพื่อดําเนินคดีต่อไป 
- ชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ จับกุมผู้ต้องหาจํานวน ๑ รายพร้อม
ของกลาง ยาบ้า จํานวน ๘๐๐ เม็ด ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
อําเภอเมืองสุรินทร์ จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสืบสวน
เพื่อดําเนินคดีต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์เพื ่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้ง
ทางการเมืองมาปรึกษาหารือ ๑๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๒๗๒ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
แต่ละพื้นที่ จํานวน ๓๖๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๑,๘๖๖ คน

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

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

- ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัด
มุกดาหาร โดยประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบกพะเยา นายอําเภอเชียงคํา หัวหน้าส่วนราชการและ
ประชาชนทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน 
โดยมีการแสดงวงดนตรี การแสดงของนักเรียน และมีการ
จําหน่ายสินค้าราคาถูก บริเวณที่ว่าการอําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ใน
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยมีส่วนที่ได้รับมอบจาก
ประชาชนหรือประชาชนนํามาทิ้งไว้  ประกอบด้วย อาวุธปืน ๖ 
กระบอก และจากการตรวจค้น จับกุม พบอาวุธปืน ๑๑
กระบอก กระสุน ๒๔๗ นัด ทั้งนี้ ไม่มีการตรวจพบวัตถุระเบิด
แต่อย่างใด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดย
กําหนดให้การประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง และการ
ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเดือนสิงหาคม ได้มีการเน้นย้ํา
ความสําคัญและการถือปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยเคร่งครัด 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ
สัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมี
อาสาสมัครธรรมาภิบาล จาก ๑๗ อําเภอ จํานวน ๘๕ คน เข้า
ร่วมสัมมนา ณ สวนป่ารีสอร์ท อําเภอเมืองสุรินทร์ 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ
และแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการประมง ต้ังแต่วันที่ ๒๖ 
มิถุนายน – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๖ จังหวัด สรุป
ยอดการลงทะเบียนฯแบ่งตามจังหวัดได้ดังนี้ 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
     ๑. กรุงเทพมหานคร ๑๑๔,๔๔๕ คน  

   ๒. สมุทรปราการ ๒๔,๐๖๐ คน   
   ๓. พระนครศรีอยุธยา ๑๐,๙๑๑ คน 
   ๔. ชลบุรี ๓๓,๖๖๘ คน 
   ๕. ระยอง ๑๗,๒๖๕ คน 
   ๖. จันทบุรี ๒๖,๗๕๗ คน 
   ๗. ตราด ๓,๓๐๐ คน 
   ๘. ฉะเชิงเทรา ๑๕,๓๗๒ คน 
   ๙. สระแก้ว ๒๗,๙๙๕ คน 
   ๑๐. สรุินทร์ ๑,๕๖๕ คน 
   ๑๑. สมุทรสาคร ๖๑,๐๕๙ คน 
   ๑๒. สมุทรสงคราม ๒,๓๓๓ คน 
   ๑๓. เพชรบุรี ๓,๑๑๗ คน 
   ๑๔. ประจวบคีรีขันธ์ ๕,๑๓๒ คน 
   ๑๕. นครศรธีรรมราช ๒,๘๗๔ คน 
   ๑๖. กระบี่ ๒,๒๐๓ คน 
   ๑๗. พังงา ๒,๖๐๒ คน 
   ๑๘. ภูเก็ต ๕,๙๙๙ คน 
   ๑๙. สรุาษฎร์ธานี ๙,๔๘๗ คน 
   ๒๐. ระนอง ๖,๑๖๗ คน 
   ๒๑. ชุมพร ๖,๙๘๐ คน 
   ๒๒. สงขลา ๑๑,๑๔๐ คน 
   ๒๓. สตูล ๑,๓๑๑ คน 
   ๒๔. ตรัง ๑,๗๖๑ คน 
   ๒๕. ปัตตานี ๓,๔๙๖ คน 
   ๒๖. นราธิวาส ๘๖๖ คน 
รวมทั้งสิ้น ๔๐๓,๐๐๐ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาร์ 
๑๔๘,๔๐๖ คน สัญชาติกัมพูชา ๑๙๔,๔๙๗ คน และสญัชาติ
ลาว ๖๐,๐๙๗ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สั่งการ
เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดิน
ถล่มอันเกิดจากฝนตกหนัก อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําล้นตลิ่ง 
น้ําป่าไหลหลาก ที่สามารถสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ ศูนย์ ๑๒ 
จังหวัด ได้แก่ ศูนย์ฯ ปภ.เขต ๗ (สกลนคร) ศูนย์ ปภ.เขต ๑๓ 
(อุบลราชธานี) และ ศูนย์ ปภ.เขต ๑๔ (อุดรธานี) เตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

  

 
หน้า   ๕   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากจังหวัดว่า ได้เปิดศูนย์

ดํารงธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว จํานวน ๕๗ จังหวัด และอยู่
ระหว่างการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการอีก จํานวน ๑๙ จังหวัด 
ซึ่งจะมีการเปิดศูนย์ฯได้ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด ภายในวันที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย ที่ร้องเรียนกับศูนย์ดํารงธรรมเกี่ยวกับรายได้จาก
การขายอ้อย จึงมอบหมายให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ 
ดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยสามารถไกล่เกลี่ยให้โรงงานน้ําตาล
ชดใช้ค่าอ้อยให้เกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


