
 
 

  
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สุด 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สุด 

วัน-เดือน-ป ี
๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๖๐ 
โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕ 

จาก กระทรวงมหาดไทย 
ถึง ผู้รบัปฏบิตั ิ หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ผู้รบัทราบ  รอง หน.คสช./หน.ฝมค. รอง ฝมค. หน.คณะประสาน/กห./กต./ทก. 
              

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ได้ดําเนินการ
ตามนโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังน้ัน จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน      
ในวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผลในการเข้า

บริหารประเทศของ คสช. และ Roadmap 
ของคสช. 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
สั่งการ โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป 
กลุ่มเอกชน กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง 
และกลุ่มข้าราชการ โดยในรอบวัน จังหวัดและอําเภอ ได้
ดําเนินการฯทั้งหมด ๘๓๒ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่
ละพ้ืนที่เข้ารับฟังการดําเนินการ จํานวน ๖๘,๗๖๗ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม
ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย ประกาศ และคําสั่ง
ของ คสช. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยทหารใน
พ้ืนที่เข้าร่วมการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับ
สถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทย
สั่งการ ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับ
สถาบันของชาติ ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ
แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ ความไม่สงบ
และการระงับการชุมนุมทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
สั่งการ เพ่ือเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและ
การชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุด
ตรวจความมั่นคง ๙๐๒ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพ่ือ
ป้องกันการสร้างสถานการณ์ ๙๐๖ ครั้ง ทั้งน้ี ไม่พบอาวุธ/
แผนการ/ข่าวสารที่อาจนําไปสู่ความรุนแรงแต่อย่างใด 

 

 
 
 
 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร

และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๑๔ สถานี 
จึงช้ีแจงทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ ดําเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ตรวจพบการกระทําความผิดฯ จํานวน ๓๒ ครั้ง มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๒๒ คดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๑๕ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- กองกําลังอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงพ้ืนที่จับกุมผู้ต้องหา 
จํานวน ๑ ราย พร้อมของกลางไม้สักแปรรูป จํานวน 176 แผ่น 
และเลื่อยโซ่ยนต์แบบไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง ที่บริษัทไทย
สุวรรณภูมิอิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต จํากัด ต้ังอยู่ ณ หมู่ที่ 12 ตําบล 
ภูซาง อําเภอภูซาง จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรภูซางดําเนินคดีต่อไป 
- เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยทับทัน จังหวัดสุรินทร์ 
สามารถจับกุมผู้ต้องหา จํานวน ๑ ราย พร้อมยึดไม้พะยูงไว้เป็น
ของกลางจํานวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.04 ลูกบาศก์เมตร จึง
ควบคุมตัวนําส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรห้วยทับทัน
เพ่ือดําเนินคดีต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
สามารถจับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนันรวม ๔๑ คดี เป็นคดี
ประเภทบ่อนพนัน ๑๘ คดี สลากกินรวบ ๔ คดี และคดีอื่นๆอีก 
๑๘ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๑๖๒ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัดระเบียบ
สังคม ๓๓๖ ครั้ง 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เก่ียวกับการติดตามทวงหน้ีจากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเก่ียวกับการทวงหน้ี
ชาวนา ทั้งน้ี ไม่พบการกระทําความผิดแต่อย่างใด นอกจากน้ียังมี
การจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีสร้าง
รายได้จากการเกษตรเพ่ิมขึ้น  

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 
จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๔๐๗ คดี ผู้ต้องหาจํานวน 
๔๕๔ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๙๒ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๑,๐๐๓ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ 
ตรวจพบ เข้ารับการบําบัดและอบรมฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดใน
พ้ืนที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อม
ความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสะหวันนะเขต 
แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก ครั้งที่ 3 ปี 2557 ณ ศาลา
กลางจังหวัดอุบลราชธานี 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต นัดหมาย 
ผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายโรงเรียน
วิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต รายงานตัวเพ่ือตรวจ
ประเมินผล โดยมียอดผู้เข้ารายงานตัว ๕๕ รายจากผู้เข้ารับ
การบําบัด ๖๖ ราย และจากการสุ่มตรวจปัสสาวะพบว่ามี 1 ราย
กลับไปเสพซ้ํา จึงนําตัวส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดีต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๔๒๗ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่
ละพ้ืนที่ ๕๓๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐๑,๒๒๓ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์นํ้า 
๑ ล้านตัว เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้า ณ ท่านํ้าวัดมะขาม อําเภอมะขาม 
และร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในการสํานึกรักสถาบัน
ของชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
  -  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม 

“ศาสนิกชนสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์” และ
กิจกรรม “บอกรักแม่ด้วยสัญญาไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด” เน่ือง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรม ได้แก่
ลงนามถวายพระพรและกล่าวจากผู้นําศาสนา ๓ ศาสนา 
กิจกรรมลงนามบนผ้าขาวและทางเว็บไซต์โดยสัญญาว่าไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด และเสวนาปรองดองมิติศาสนา เป็นต้น ณ 
โรงเรียนพระนารายณ์ อําเภอเมืองลพบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ ๔๐๐คน 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะ
แต่การสงครามอย่างเข้มงวด ซึ่งจากการตรวจค้นและจับกุม พบ
อาวุธปืน ๙ กระบอก และกระสุน ๒๔ นัด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดย
ในเดือนสิงหาคม จังหวัดและอําเภอได้ทําการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ และประชุมกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน เ พ่ือเน้นยํ้า
ความสําคัญในการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัดแล้ว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ
และแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการประมง ต้ังแต่วันที่  
๒๖ มิถุนายน – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการลงทะเบียนฯ 
ทั้งประเทศ รวมท้ังสิ้น ๕๕๗,๔๒๔ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๒๑๐,๔๑๖ คน สัญชาติกัมพูชา ๒๕๖,๔๙๓ คน และ
สัญชาติลาว ๙๐,๕๑๕ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
รายงานเหตุอุทกภัยเน่ืองจากนํ้าจากห้วยชะโนดล้นท่วมพ้ืนที่ 
๓ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองมุกดากหาร อําเภอดงหลวง และ
อําเภอหว้านใหญ่ รวม ๑๘ ตําบล ๘๔ หมู่บ้าน ๔,๗๑๑ ครัวเรือน 
๑๘,๘๔๔ คน ท่วมพ้ืนที่การเกษตรประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ถนน 
๙ สาย และสะพาน ๗ แห่ง ทั้งน้ี สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในเบ้ืองต้นแล้ว 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม

จังหวัด เพ่ือรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ดํารง
ธรรมอําเภอโคกโพธ์ิ และตรวจเย่ียมและพบปะเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ฯ เพ่ือรับเร่ืองร้องทุกข์และอํานวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและ
เครือข่ายภาคประชาชน ร่วมเป็นพิธีเปิด จํานวน ๑๓๐ คน  

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


