
                                                                                 
 

 

  
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สุด 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สุด 

วัน-เดือน-ป ี
๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๓๗ 
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 ดังน้ัน จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน      
ในวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน 
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่ม
ข้าราชการ โดยในรอบวัน จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศได้
ดําเนินการทั้ งหมด ๗31 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน 57,771 คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเพ่ือติดตามผล
การดําเนินงานตามประกาศ/คําสั่งของ คสช. ในช่วงวันที่  
1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ 
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตํารวจ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุม 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งน้ี ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพ่ือเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุมทาง
การเมือง ในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความมั่นคง 
985 ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพ่ือป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
942 ครั้ง ทั้งน้ี ไม่พบการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด 

 

 

 
 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร

และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศ 
จํานวน 14 สถานี ทั้งน้ี ได้ช้ีแจงทําความเข้าใจให้เจ้าของสถานี
ให้ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ จํานวน 34 ครั้ง แจ้งความ
ดําเนินคดี 24 คดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดีได้ 
จํานวน 6 คน 
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ฟ้ืนฟูสภาพป่า "คืนสีเขียวให้ซับไม้แดง" เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้
ประชาชนช่วยกันฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและปลูกต้นไม้ ตามนโยบาย 
คสช. โดยมีผู้แทนกองพลทหารม้าที่ ๑ หัวหน้าส่วนราชการ 
ทหาร ตํารวจ และประชาชนร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
ณ ตําบลซับไม้แดง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ตํารวจ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ตรวจยึดไม้สักแปรรูป ๑,๕๓๒ แผ่น ปริมาตร ๑๕.๗๐ ลูกบาศก์เมตร 
และไม้กระยาเลยแปรรูป ๑๐ แผ่น ปริมาตร ๐.๕๙ ลูกบาศก์เมตร 
รวมมูลค่ากว่า ๑๒๙,๑๔๐ บาท ในพ้ืนที่อําเภอปางศิลาทอง 
โดยได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ 62 คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน 20 คดี 
ตู้ม้า ๐ คดี สลากกินรวบ 26 คดี และคดีอ่ืนๆอีก 22 คดี 
มีผู้ต้องหา จํานวน ๑46 คน ทั้งน้ี ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
เข้าในการลดละเลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม 233 ครั้ง 
 กิจกรรมทีส่ําคญั/เด่น  
- ฝ่ายปกครองจังหวัดสกลนคร และทหารสังกัดกองร้อยรักษา
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนคร ร่วมกันตรวจยึดตู้ม้า 
จํานวน 57 ตู้ ในอาคารพาณิชย์ บริเวณสี่แยกลานคนเมือง 
อําเภอเมืองสกลนคร 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด

เก่ียวกับการติดตามทวงหน้ีจากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย  
สั่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้ชาวนา  
พบการกระทําความผิด จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งได้จับกุมผู้กระทํา
ความผิดดําเนินคดีทั ้งสิ ้น 1 คดี มีผู ้ต้องหา จํานวน ๓ คน 
นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นประธานเปิดโครงการ  
“รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพ่ือ
คืนความสุขให้ชาวนา” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู  
- นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะทํางาน
ประจําตําบล เพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจ ทําการสํารวจและขึ้น
ทะเบียนผู้เช่านา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการลดค่าเช่านา 
ตามงานนโยบายของ คสช. ณ ห้องประชุมอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ 401 คดี ผู้ต้องหา 431 คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด จํานวน ๔4๘ ครั้ง เป็นการตรวจสถาน
ประกอบการ จํานวน ๑,277 แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ
การบําบัด ณ สถานบําบัดในพ้ืนที่ที่กําหนดไว้ ต่อไป 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม แถลงข่าวการตรวจยึดกัญชาอัดแท่ง 
จํานวน 25 กระสอบ นํ้าหนักประมาณ 1,101 กิโลกรัม 
ณ อําเภอเมืองนครพนม 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดอย่างครบวงจร 
ตามนโยบายของ คสช. ในห้วงเวลา 3 เดือน แก่วิทยากร (ครู ข ) 
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอเมืองกระบ่ี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร 
สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
สถานีตํารวจภูธรเมืองกระบี่ และเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดน 
๔๒๖ ออกปฏิบัติการโค่นทําลายต้นกระท่อม จํานวน 22 ต้น 
บริเวณตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบ่ี  

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้ง
ทางการเมืองมาปรึกษาหารือ 3 ครั้ง มีผู ้เข้าร่วม 213 คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
แต่ละพ้ืนที่ จํานวน ๓37 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 47,685 คน
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนา
สัมพันธ์เครือข่ายมวลชน ประจําปี 2557 ณ บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย )  จํา กัด  (มหาชน )  ซึ่ ง เ ป็นกิจกรรมที่กอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น เพ่ือ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของเครือข่ายมวลชนในพ้ืนที่  
- นายอําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม 
“ปักดํานาอินทรีย์เพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์” 
ณ แปลงนาสาธิต  ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
ร่วมกิจกรรม จํานวน 200 คน 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ใน
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยมีส่วนที่ได้รับมอบจาก
ประชาชนหรือประชาชนนํามาท้ิงไว้  ประกอบด้วย อาวุธปืน 
1 กระบอก กระสุนปืน 1 นัด และจากการตรวจค้น จับกุม 
พบอาวุธปืน ๑6 กระบอก กระสุน ๒71 นัด วัตถุระเบิด 15 ลูก 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
มั่นคงจังหวัดร้อยเอ็ด ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมตาม
โครงการ “กวาดบ้าน ล้างเมือง ๑๐๑” โดยตรวจค้นผู้ต้อง
สงสัยในพ้ืนที่ พบอาวุธปืน จํานวน ๖ กระบอก และเคร่ือง
กระสุนปืน จํานวน ๕๘ นัด จึงยึดของกลางไว้เพ่ือตรวจสอบ
และดําเนินคดีต่อไป 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดย
กําหนดให้การประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง และการ
ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเดือนสิงหาคม ได้มีการเน้นยํ้า
ความสําคัญและการถือปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยเคร่งครัด 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

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

ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ
และแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการประมง ต้ังแต่วันที่  
๒๖ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๖ จังหวัด 
สรุปยอดการลงทะเบียนฯแบ่งตามจังหวัดได้ดังน้ี  
   ๑. กรุงเทพมหานคร ๑๒๑,๔๔๖ คน  
   ๒. สมุทรปราการ ๒๕,๐๑๐ คน   
   ๓. พระนครศรีอยุธยา ๑๑,๔๔๖ คน 
   ๔. ชลบุรี ๓๔,๙๗๘ คน 
   ๕. ระยอง ๑๗,๙๐๖ คน 
   ๖. จันทบุรี ๒๗,๓๕๐ คน 
   ๗. ตราด ๔,๗๗๔ คน 
   ๘. ฉะเชิงเทรา ๑๖,๑๕๒ คน 
   ๙. สระแก้ว ๒๘,๑๔๘ คน 
   ๑๐. สรุินทร์ ๑,๕๖๕ คน 
   ๑๑. สมุทรสาคร ๖๒,๖๘๐ คน 
   ๑๒. สมุทรสงคราม ๒,๖๑๐ คน 
   ๑๓. เพชรบุรี ๓,๔๑๕ คน 
   ๑๔. ประจวบคีรีขันธ์ ๕,๖๕๒ คน 
   ๑๕. นครศรธีรรมราช ๓,๓๐๖ คน 
   ๑๖. กระบ่ี ๒,๔๒๙ คน 
   ๑๗. พังงา ๒,๘๒๐ คน 
   ๑๘. ภูเก็ต ๖,๓๗๖ คน 
   ๑๙. สรุาษฎร์ธานี ๑๐,๐๓๕ คน 
   ๒๐. ระนอง ๖,๘๙๘ คน 
   ๒๑. ชุมพร ๗,๖๓๖ คน 
   ๒๒. สงขลา ๑๑,๖๐๙ คน 
   ๒๓. สตูล ๑,๓๒๗ คน 
   ๒๔. ตรัง ๑,๙๕๒ คน 
   ๒๕. ปัตตานี ๓,๙๓๓ คน 
   ๒๖. นราธิวาส ๑,๐๐๔ คน 
รวมท้ังสิ้น ๔๒๒,๔๕๗ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาร์ 
๑๕๖,๒๗๗ คน สัญชาติกัมพูชา ๒๐๒,๙๖๔ คน และสัญชาติ
ลาว ๖๓,๒๑๖ คน 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

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

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินเหตุอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ในพ้ืนที่ ๑๗ อําเภอ 
โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน ๖ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
อุบลราชธานี อําเภอเดชอุดม อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอ
ตระการพืชผล อําเภอนาเยีย และอําเภอดอนมดแดง ซึ่งยังคง
อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแม่นํ้ามูลซึ่งมีระดับสูงขึ้น ทั้งน้ี ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ (อุบลราชธานี) สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยทหาร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ได้เตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจ
เพ่ิมขึ้นไว้แล้ว 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน ตามนโยบาย
ของ คสช.  โดยได้รับรายงานจากจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดว่า ได้
เปิดศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด โดยมีกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจําจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งการขับเคลื่อนศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด และเตรียมการขยายศูนย์ดํารงธรรมเพิ่มขึ้นในพ้ืนที่
อําเภอ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้ประชาชนในการใช้บริการ  

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


