
 
 

 

  
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สุด 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สุด 

วัน-เดือน-ป ี
๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๐๔ 
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      
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน กลุ่ม
พลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ โดย
ในระหว่างวันที่ ๙ –๑๓ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอ ได้
ดําเนินการฯทั้งหมด ๗,๔๐๑ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่
เข้ารับฟังการดําเนินการ จํานวน ๒๘๙,๙๕๓ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งน้ี ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพ่ือเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุมทาง
การเมือง ระหว่างวันที่ ๙ –๑๓ ส.ค ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๔,๓๘๕ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพ่ือป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๓,๖๐๘ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารท่ีอาจนําไป  
สู่ความรุนแรง ๔ ครั้ง ซึ่งดําเนินการแก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๖๑ สถานี 
ดําเนินการตามกฎหมาย ๑ คดี และช้ีแจงทําความเข้าใจเจ้าของ
สถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

 
 
 
 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๘๑ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๖๕ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๕๖ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายผู้ว่า
ราชการจังหวัด สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอ
คีร ีร ัฐน ิคม เจ ้าหน้าที ่ทหารจ ังหว ัดทหารบกสุราษฎร ์ธานี 
เจ้าหน้าที่ตํารวจ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าตรวจสอบการบุกรุก
และครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 1 ตําบล
บ้านทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม พบร่องรอยการบุกรุกถือครอง
เป็นวงกว้างร ่วมเนื ้อที ่ประมาณ 211 ไร ่ ถูกแผ้วถางแล ้ว
ประมาณ 50 ไร่ ตรวจสอบพบผู้กระทําความผิด 2 คน พร้อม
ของกลาง รถขุด(แบคโฮ) ๑ คัน จึงนําตัวผู ้ต้องหาพร้อมของ
กลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรคีรีรัฐนิคม โดยแจ้ง
ข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกที ่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน และ 
ร่วมกันก่นสร้างแผ้วถางป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- ฝ่ายปกครองอําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ทหาร เจ้าหน้าที่ ตํารวจ เจ้าหน้าที่ ป่าไม้ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน 
ออกปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า(พนมดินแปลง1) ซึ่งสามารถทวงคืน
ผืนป่าที่ถูกบุกรุกได้แล้วกว่าพันไร่ โดยจะดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองจนกว่าจะได้ผืนป่าที่ถูกบุกรุกกลับคืนมาทั้งหมด 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม 
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๑๔๖ คดี 
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๔๘ คดี สลากกินรวบ ๒๒ คดี และ  
คดีอื่นๆอีก ๖๘ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๕๘๖ คน ทั้งนี้ ได้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและ
จัดระเบียบสังคม ๕,๕๑๓ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  
- นายอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปลัดอําเภอ
ฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบการลักลอบ
เล่นการพนัน บริเวณบ้านโนนก้านเหลือง ตําบลพระธาตุ อําเภอ
เชียงขวัญ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 5 ราย ลักลอบเล่นการพนัน 
(ประเภทนํ้า เต้า ปู ปลา) จึงได้ควบคุมตัวเพ่ือดําเนินคดีต่อไป 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
  - ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัด
อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๒ เจ้าหน้าที่
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองอําเภอเมือง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ร่วมออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการร้านเกมส์ 
ในเวลากลางคืน ตรวจพบสถานบริการไม่มีใบอนุญาตสถาน
บริการ ๑ ราย จึงแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  และตรวจพบเด็กอายุ ตํ่ากว่า  ๑๘  ปี  ในสถาน
ประกอบการร้านเกมส์ จํานวน 7  คน จึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่
เจ้าของร้าน รวมทั้งนําเด็กไปลงบันทึกที่สถานีตํารวจภูธรเมือง
อุบลราชธานี และแจ้งให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับไป   

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เก่ียวกับการติดตามทวงหน้ีจากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเก่ียวกับการทวงหน้ี
ชาวนา ซึ่งพบความผิด ๒ ครั้ง ดําเนินคดีแล้ว ๓ คดี มีผู้ต้องหา 
๓ คน นอกจากน้ี ยังมีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ มีสร้างรายได้จากการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๘๗๑ คดี ผู้ต้องหาจํานวน 
๙๖๗ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการท่ีมีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๑,๘๓๓ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๔,๒๗๒ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ 
ตรวจพบ เข้ารับการบําบัดและอบรมฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดใน
พ้ืนที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ชุดปฏิบัติการพิเศษกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยการ
สนธิกําลังร่วมฝ่ายปกครอง ทหาร และตํารวจ ร่วมกันเข้าตรวจ
ค้นและจับกุมผู้ลักลอบค้ายาบ้าด้วยการล่อซื้อจากสายลับ 
สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้าจํานวน
กว่า 2,361 เม็ด บริเวณบ้านบัวขาว หมู่ที่ 1 ตําบลบัวขาว 
อําเภอ กุฉินารายณ์ 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
  - ฝ่ายปกครองอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับชุด

ประสานงานที่ 1 กองกําลังสุรนารี สถานีตํารวจภูธรเขมราฐ 
ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย พร้อมของกลางยาบ้า 1,992 เม็ด 
รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นทะเบียน ๑ คัน และโทรศัพท์มือถือ 
2 เครื่อง บริเวณสามแยกยุทธศาสตร์ ตําบลเขมราฐ อําเภอ
เขมราฐ  
- ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอ  
คลองท่อม จังหวัดกระบ่ี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กองพันทหาร
ราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15  ดําเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะ  
ในโรงงานปาล์มนํ้ามัน โดยทําการตรวจปัสสาวะในคนงาน
จํานวน 106 คน พบสารเสพติดในปัสสาวะ 10 คน ซึ่งอําเภอ
คลองท่อมได้นําตัวเข้าสู่การบําบัดฟ้ืนฟูต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๑๙ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๑,๑๒๖ 
คน และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน  
แต่ละพ้ืนที่ ๓,๗๔๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๗๐๗,๙๐๔ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
-  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 ๔๐๐ คน 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยได้รับมอบจากประชาชน
หรือประชาชนนํามาทิ้งไว้ ได้แก่ อาวุธปืน ๕๒ กระบอก กระสุน
ปืน ๖๓ นัด วัตถุระเบิด ๑ ลูก นอกจากน้ี พบจากการตรวจค้น
และจับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๖ กระบอก กระสุนปืน ๔ นัด และ
วัตถุระเบิด ๑ ลูก 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ร่วม

รณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ตามนโยบาย คสช. โดยทุกอําเภอได้มีการเน้นยํ้าให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นําเรื่องน้ีเข้าในท่ีประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) และประชาสัมพันธ์ให้ราษฏรในพ้ืนที่ทราบ เพ่ือร่วมกัน
สอดส่องดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาตามมาตรการดังกล่าว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๖๒๐,๙๐๙ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๒๓๗,๘๗๒ คน สัญชาติกัมพูชา ๒๗๙,๘๐๔ คน และ
สัญชาติลาว ๑๐๓,๒๓๓ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
รายงานเหตุอาคารคอนโดมิเนียม ยูเพลส สูง 6ช้ัน ซึ่งอยู่
ระหว่างการก่อสร้างถล่มทับคนงานบริเวณถนนเลียบคลองหก
ภายในซอยคลองหกตะวันออก 18 ตําบลคลองหก อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เหตุเกิดในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ทําให้มีผู้เสียชีวิตเบ้ืองต้น 
3 ราย และบาดเจ็บ ๒๔ ราย (ข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงจังหวัด
ปทุมธานี ณ วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.) ทั้งน้ี 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งค้นหาผู้ประสบภัยที่
ติดอยู่ในซากอาคาร ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน รวมถึง
มูลนิธิอาสาสมัครต่างๆอย่างใกล้ชิดแล้ว 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพ่ือรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. แล้ว 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


