
 
 

  
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๕๐ 
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 ๖ 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 ๑,๐๐๐ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๕๖,๒๘๓ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนมุทาง
การเมือง ในวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความมั่นคง 
๙๔๑ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
๖๙๙ ครั้ง ทั้งนี้ พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจนําไปสู่การ
สร้างสถานการณ์ความรุนแรงทั้งสิ้น ๑๘๔ ครั้ง ซึ่งได้ดําเนินการ
ให้กลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อยแล้ว 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตฯ จํานวน  
๑๕ สถานี จับกุมดําเนินคดี จํานวน ๑ คดี และได้ช้ีแจงทํา
ความเข้าใจให้เจ้าของสถานีที่ตรวจพบ ดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 

 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ จํานวน ๓๐ ครั้ง มีการแจ้ง
ความดําเนินคดี ๒๘ คดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๑๗ คน 
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบใบประกาศผ่านการ
อบรมการใช้เครื่องมือ GPS เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่า
ต้นน้ํา จัดโดยคณะวิทยาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลนาเหลือง อําเภอ 
เวียงสา จังหวัดน่าน 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานจัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นในพื้นที่
โครงการตัวอย่างตามแนวพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พร้อมมอบรถแทรกเตอร์ พันธ์ปลาและ
พันธ์ุไม้ผลแก่เกษตรกรบ้านยางน้อย ตําบลกอเอ้ อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ ๕๒ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๘ คดี  
ตู้ม้า ๐ คดี สลากกินรวบ ๑๗ คดี และคดีอ่ืนๆอีก ๑๕ คดี มี
ผู้ต้องหา จํานวน ๑๗๐ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม 
๒๙๙ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  
-  ฝ่ายปกครองอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ จับกุมผู้ลักลอบ
เล่นการพนันไฮโลได้ ๗ รายพร้อมของกลาง  ในพื้นที่ตําบล  
ทุ่งคลอง โดยได้นําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรคํา
ม่วงดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที ่กระทรวงมหาดไทย  
สั ่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี ้ชาวนา  
ทั ้งนี ้ ไม่พบการกระทําความผิดแต่อย่างใด และมีการจัด
โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตได้มีอย่างประสิทธิภาพและมี
รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น 

 

 
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 ๔๙๒ คดี ผู้ต้องหา จํานวน
๕๗๙ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๔๒๔ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๙๙๕ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ 
ตรวจพบ เข้ารับการบําบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบําบัดใน
พ้ืนที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ชุดเฉพาะกิจกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดนครพนม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
อําเภอนาแก เข้ากวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในเขต
อําเภอนาแก สามารถจับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย พร้อมของกลาง
ยาบ้า ๒๐๐เม็ด กัญชา ๓ ห่อ เบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวน
เพื่อขยายผลในการจับกุมต่อไป 
- นายอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการ
ฝึกอบรมโครงการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด 
(โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ภายใต้แนวคิดศูนย์ขวัญ
แผ่นดิน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๗ ณ กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๒ โดยมีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจํานวน ๘๗ คน 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๗ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จํานวน
๗๓๖ คน และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ จํานวน ๓๙๙ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
๕๓,๑๗๔ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
-  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ร่วมการประชุม เรื่องแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด กับพลเอกไพบูรณ์ คุ้มฉายา และ 
พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ ณ กองบัญชาการกองทัพบก 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

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

หรือวัตถุระเบิดฯ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะ
แต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยไม่พบส่วนที่ได้รับมอบจาก
ประชาชนหรือประชาชนนํามาทิ้งไว้ แต่ในการตรวจค้น จับกุม 
พบอาวุธปืน ๗ กระบอก กระสุน ๒๕ นัด ไม่พบวัตถุระเบิด 

 

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 – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการลงทะเบียนฯ 
ทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น ๕๑๐,๖๓๓ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๑๙๑,๓๕๔ คน สัญชาติกัมพูชา ๒๓๘,๘๘๘ คน และ
สัญชาติลาว ๘๐,๓๙๑ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
รายงานเหตุ อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องจากจังหวัด
อุบลราชธานี  ทําให้น้ําท่วมขังขยายเป็นวงกว้าง รวม ๒๔ อําเภอ 
๑๒๗ ตําบล ๑,๑๑๔ หมู่บ้าน ๕๐,๕๐๒ ครัวเรือน ๑๖๒,๐๘๙ 
คน อพยพ ๒,๑๒๒ คน น้ําท่วมบ้าน ๑,๔๗๗ หลัง รีสอร์ท ๑ 
แห่ง โรงงาน ๑ แห่ง ถนน ๒๗๗ สาย สะพาน ๓๑ แห่ง วัด ๑๔ 
แห่ง โรงเรียน ๘ แห่ง สถานที่ราชการ ๔ แห่ง ฝายทํานบ/พนัง
ก้ันน้ํา ๒๒ แห่ง ท่อระบายน้ํา ๔๔ แห่ง พ้ืนที่การเกษตร 
๑๕๗,๘๐๓ ไร่ และมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย (พบศพวันที่ ๒ ส.ค. 
๒๕๕๗) ทั้งนี้ ศูนย์ อํานวยการเฉพาะกิจฯอุทกภัยจังหวัด
อุบลราชธานี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ 
(อุบลราชธานี) ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว คาดว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน ๓ วัน 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมการ
ขับเคลื่อนการทํางานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด โดยมีกรมและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งหมด ๑๓ หน่วยงาน
เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย  

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


