
 
 

  
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๔๖ 
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      
ในวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม 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 ๖๔๒ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๕๕,๒๓๔ คน 
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานชี้แจงการปฎิบัติ
ตามนโยบายของ คสช. แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ณ 
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนมุทาง
การเมือง ในวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความมั่นคง 
๘๙๓ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
๘๒๐ ครั้ง ทั้งนี้ พบข่าวสารที่อาจนําไปสู่การสร้างสถานการณ์
ความรุนแรงทั้งสิ้น ๖ ครั้ง ซึ่งได้เข้าระงับเหตุและชี้แจงทําความ
เข้าใจเรียบร้อยแล้ว 

 

 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร

และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตฯ จํานวน  
๓๑ สถานี จับกุมดําเนินคดี ๒ คดี และได้ช้ีแจงทําความเข้าใจให้
เจ้าของสถานีที่ตรวจพบ ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ จํานวน ๑๘ ครั้ง มีการแจ้ง
ความดําเนินคดี ๒๐ คดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๑๕ คน 
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น  
- ฝ่ายปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
และชุดเฉพาะกิจศรีวิชัย เข้าทําการตรวจโรงงานไม้แปรรูป
ขนาดใหญ่ ในอําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบ
การลักลอบแปรรูปไม้หวงห้ามจํานวนมาก โดยทําการตรวจยึด
ไม้แปรรูปนับพันแผ่น ไม้ซุงท่อนรวม ๑๔ ชนิด เลื่อยวงเดือน 
และเครื่องมือในการแปรรูป รวมทั้งได้คุมตัวเจ้าของและคนงาน
ผู้ควบคุมเครื่องจักรขณะกําลังแปรรูปไม้ไปดําเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 
- ฝ่ายปกครองอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับทหารหน่วย
เฉพาะกิจ ๒ กองกําลังสุรนารี เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร
บัวเชด และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจยึดไม้ตะเคียนทอง 
จํานวน ๒๒ ท่อน/แผ่น ปริมาตร ๐.๗๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เลื่อยโซ่ เลื่อยวงเดือน บริเวณบ้านสะพาน ตําบลจรัส อําเภอ
บัวเชด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อสืบหาเครือข่าย
ผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ ๕๐ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๒๓ คดี  
ตู้ม้า ๐ คดี สลากกินรวบ ๗ คดี และคดีอ่ืนๆอีก ๑๖ คดี มี
ผู้ต้องหา จํานวน ๒๐๘ คน ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม ๑๗๒ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมช้ีแจง
รายละเอียดแนวทางการจัดระเบียบรถยนต์รับจ้างสามล้อ 
(สกายแลป) จังหวัดนครพนม ตามนโยบายการจัดระเบียบ
สังคม ณ เทศบาลเมืองนครพนม 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด

เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที ่กระทรวงมหาดไทย  
สั่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี ้ชาวนา  
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําความผิดแต่อย่างใด มีการจัดโครงการ
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยาจัดประชุมติดตามการ
ดําเนินการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมการเช่านาเพื่อ
ช่วยเหลือชาวนา ตามนโยบายของ คสช. ณ หอประชุมอําเภอ
ดอกคําใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๐๐ คน 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๗๖ คดี ผู้ต้องหา ๔๔๓ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๕๘ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๒,๔๕๔ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ
การบําบัด ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้ต่อไป 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ตรวจค้นบ้านเป้าหมาย ในพื้นที่ตําบล
ในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จับกุมผู้ต้องหาได้ ๔ ราย พร้อม
ของกลางยาบ้า ๑,๕๑๗ เม็ด จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีต่อไป 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการพ่อแม่
อาสานําพาปลอดยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด ด้วยการให้พ่อแม่ ครอบครัวและ
บุคคลใกล้ชิดเข้ามามีส่วนร่วมและมีความพร้อมในการดูแล
บุคคลในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ ๒๐๐ คน ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อําเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธาน ี

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือ ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๓๔๔ คน และมี
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละ
พ้ืนที่ จํานวน ๓๓๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๗,๑๗๘ คน 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 

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

- พระสุธีพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายกฝ่ายมหานิกาย 
พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายกฝ่ายธรรมยุต และผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นประธานการประชุม
โครงการสร้ า งความปรองดองสมานฉันท์  หลักธรรม
พระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ ศาลากลางจังหวัด
นครนายก 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ เพื่อสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้าน
ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๑๙๓๗/๒ ในระหว่างวันที่  
๔ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอําเภอม่วงสามสิบ โดยมี
ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะลูกเสือ
ชาวบ้าน และประชาชนอําเภอม่วงสามสิบเข้าร่วมพิธีเป็น
จํานวนมาก  

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ใน
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยไม่มีการตรวจพบส่วนที่
ได้รับมอบจากประชาชนหรือประชาชนนํามาทิ้งไว้ แต่จากการ
ตรวจค้น จับกุม พบอาวุธปืน ๒ กระบอก กระสุน ๔ นัด ไม่พบ
วัตถุระเบิด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดย
ในเดือนสิงหาคม จังหวัดและอําเภอได้ทําการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ และประชุมกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน เพื่อเน้นย้ํ า
ความสําคัญในการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัดแล้ว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ
และแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการประมง ต้ังแต่วันที่  
๒๖ มิถุนายน – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด  
สรุปยอดการลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น จํานวน  ๔๘๗,๓๘๔ คน 
โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาร์ ๑๙๓,๕๖๔ คน สัญชาติกัมพูชา 
๒๒๙,๖๗๑ คน และสัญชาติลาว ๗๕,๔๐๕ คน 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

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

รายงานเหตุฝนตกต่อเนื่อง ทําให้ดินสไลด์ลงมาทับเส้นทาง บน
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑ บริเวณ กม. ที่ ๗๕+๘๐๐ – ๗๕+
๘๗๕ ตอนหลักลาย – บ้านเวร ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน เป็นระยะทาง ๗๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร แต่
การจราจรยังสามารถเคลื่อนผ่านไปได้ ทั้งนี้ สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แขวงการทางที่ ๒ หมวดการทาง ได้นําป้ายเตือนไปติดต้ังบริเวณ
จุดเกิดเหตุและเร่งดําเนินการแก้ไขแล้ว 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ และรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี บรรยายชี้แจงการดําเนินงานของ
ศูนย์ดํารงธรรม แก่คณะเจ้าหน้าที่ เทศบาลตําบลโพสังโฆ 
อําเภอค่ายบางระจัน และองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน 
อําเภออินทร์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนําแนว
ทางการดําเนินงานดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป 
- นายอําเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์
ดํารงธรรมอําเภอสระโบสถ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑล
ทหารบกที่ ๑๓ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําท้องถิ่น กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


