
 
 

 

  
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๐๖ 
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 ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน      
ระหว่างวันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน กลุ่ม
พลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ โดย
ในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการทั้งหมด 
๗๔๓ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการดําเนินการ 
จํานวน ๔๕,๖๙๕ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุมทาง
การเมือง ในวันที่ ๑๔ ส.ค ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความมั่นคง  
๘๓๗ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
๖๒๒ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจนําไปสู่ความรุนแรง  ๓  กรณี 
ซึ่งดําเนินการแก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๙ สถานี โดย
ได้ช้ีแจงทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

 
 

 

 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๓๓ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๒๔ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๑๒ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก  
สุราษฎร์ธานี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒๕ รองผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหารือและมอบ
นโยบายแก่นายอําเภอคีรีรัฐนิคม ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรคีรีรัฐนิคม 
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดี เรื่องการรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างและผลอาสิน การปัองการการบุกรุกและการบริหาร
จัดการที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณ "ทุ่งเบื้องแบบ" ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๕๕ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๓ คดี ตู้ม้า ๑ คดี สลากกินรวบ ๑๙ คดี 
และคดีอื่นๆอีก ๑๙ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๑๘๒ คน ทั้งนี้ ได้มี
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนัน
และจัดระเบียบสังคม ๒๙๘ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  
- ชุดเฉพาะกิจปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธ์ุ เข้าจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการ
พนันโบก จํานวน ๑๕ ราย พร้อมอุปกรณ์การเล่น บริเวณบ้านดง
สวาง ตําบลห้วยโพธ์ิ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ โดยได้นําส่งสถานี
ตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธ์ุ เพื่อดําเนินคดีต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา ซึ่งพบความผิด ๒ ครั้ง ดําเนินคดีแล้ว ๑ คดี มีผู้ต้องหา  
๑ คน นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ มีสร้างรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 
จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๘๘ คดี ผู้ต้องหาจํานวน 
๔๔๑ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๔๑๖ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๘๕๘ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ 
ตรวจพบ เข้ารับการบําบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบําบัดใน
พ้ืนที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการปฏิบัติงานตามโครงการพ่อแม่อาสา นําพา
ปลอดยาเสพติด  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนจังหวัด 
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒๐๐ คน 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานงานกาแฟยามเช้า โดยมี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพ โดยได้มีการ
ปรึกษาหารือพิจารณาถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีระบบ
เอ็กซเรย์ตรวจกล่องพัสดุที่ส่งทางไปรษณีย์ เพื่อค้นหาสิ่งของ
ผิดกฏหมายและยาเสพติด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบสถิติ
มาช่วยวิจัยติดตามประเมินผลผู้ผ่านกระบวนการบําบัดยาเสพติด 
- นายอําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  ดําเนินการตาม
นโยบายของ คสช. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ใต้ โดยสั่งการให้หน่วยกําลัง 3 ฝ่ายเรียกตัวผู้เสพและผู้ค้ายา
เสพติดในพื้นที่มารายงานตัวและลงนาม MOU โดยผลการ
ดําเนินมีผู้มารายงานตัวในวันนี้ จํานวน 8 ราย 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๖ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๕๐๑ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน  
แต่ละพื้นที่ ๒๗๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๙,๔๗๖ คน 
 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

-  ผู้ ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานสัมมนา 
“เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูป จังหวัดราชบุรี" จัดโดยสํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดและกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  
ณ บริเวณศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีผู้แทน
ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟังการ
สัมมนาจํานวน 100 คน 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยได้รับมอบจากประชาชน
หรือประชาชนนํามาทิ้งไว้ ได้แก่ อาวุธปืน ๐ กระบอก กระสุน
ปืน ๓ นัด วัตถุระเบิด ๐ ลูก นอกจากนี้ พบจากการตรวจค้นและ
จับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๙ กระบอก กระสุนปืน ๒๕ นัด และวัตถุ
ระเบิด ๑ ลูก 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 
และผู้บังคับการตําภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา นํากําลังจํานวน 9 ชุด 
ปิดล้อมพื้นที่เป้าหมาย หมู่ 9 อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตรวจพบ
ของกลาง อาวุธปืนพกสั้น 5 กระบอก อาวุธปืนยาว 2 กระบอก 
ปืนลูกซองยาว 2 กระบอก และกระสุน 25 นัด และได้ตรวจ
ปัสสาวะผู้ต้องสงสัย พบปัสสาวะสีม่วง จํานวน 4 คน จึงได้
ควบคุมตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ร่วม
รณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ตามนโยบาย คสช. โดยทุกอําเภอได้มีการเน้นย้ําให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นําเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) และประชาสัมพันธ์ให้ราษฏรในพื้นที่ทราบ เพื่อร่วมกัน
สอดส่องดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาตามมาตรการดังกล่าว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๖๔๓,๐๙๗ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๒๔๗,๔๖๙ คน สัญชาติกัมพูชา ๒๖๗,๘๒๕ คน และ
สัญชาติลาว ๑๐๗,๘๐๓ คน 
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ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอาคารที่กําลังก่อสร้างเป็น
ที่พักอาศัยช่ือ “ยูคอนโด” สูง 6 ช้ัน บริเวณถนนเลียบคลองหก 
หมู่ที่ ๒ ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ถล่มทับคนงาน ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๘ ราย บาดเจ็บ ๒๕ ราย 
(ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ ๑๔ ส.ค. 
๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้เร่งค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในซากอาคาร ร่วมกับหน่วย
ทหาร ฝ่ายพลเรือน รวมถึงมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ รวมกําลังพล 
๑,๗๖๖ นาย โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ รถกู้ภัยขนาดใหญ่ ๑ คัน 
รถไฟฟ้าส่องสว่าง ๑๑ คัน รถเครน ๗ คัน รถบดตัดเหล็ก ๗ คัน 
รถแบ็คโฮ ๗ คัน รถอัดอากาศ ๑ คัน และรถบรรทุก ๘ คัน ทั้งนี้ 
จังหวัดปทุมธานีได้สั่งให้พ้ืนที่เกิดเหตุ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติห้ามเข้า
ออกโดยเด็ดขาดแล้ว 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน
หมู่ที่ ๓ ตําบลป่งขาม อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
จํานวน ๓๐ ราย ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกผู้ประกอบ
กิจการร้านกาแฟหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในลักษณะกู้ยืม โดยถูก
ฉ้อโกงไปเป็นเงินจํานวนกว่า ๕๕ ล้านบาท ซึ่งผู้ฉ้อโกงดังกล่าว
ได้หลบหนีออกจากพื้นที่และไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
ดําเนินการติดตามสืบสวนเพื่อดําเนินคดีผู้กระทําความผิดอย่าง
เร่งด่วนแล้ว 
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ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 




