
 
 

 

  
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๑๓ 
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 ๑๕ 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 ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการทั้งหมด 
๑,๑๖๒ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๕๖,๓๓๗ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ผู้ ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวเชิญชวน
ประชาชนเสนอตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ในการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ เสนอตัวแสดง
วิสัยทัศน์การปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๗ พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์
และร่วมเสนอความเห็นในวันเวลาดังกล่าวด้วย 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุมทาง
การเมือง ในวันที่ ๑๕ ส.ค ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความมั่นคง  
๘๗๑ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
๗๖๗ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจนําไปสู่ความรุนแรง  ๒ กรณี 
ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒๘ สถานี 
โดยได้ช้ีแจงทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ใน
การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๒๙ ครั้ง มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๒๒ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๑๕ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมผู้บัญชาการกองกําลังรักษา
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเชียงราย นายอําเภอแม่สรวย
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกป่าประชา
อาสาเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ บริเวณพื้นที่สวนป่า
แม่ลาว ตําบลแม่สรวย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนกว่า ๘๐๐ คน 
- นายอําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นํากําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ทัพเรือภาคที่ ๓ และเจ้าหน้าที่
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรกะทู้ เข้าทําการรื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้าง
รุกล้ําชายหาด บริเวณหาดไตรตรัง ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๕๐ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๗ คดี สลากกินรวบ ๖ คดี และคดี
อื่นๆอีก ๒๖ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๑๕๔ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัด
ระเบียบสังคม ๑๗๙ ครั้ง 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  

- ฝ่ายปกครองจังหวัดสุรินทร์ สนธิกําลังร่วมกับกองกําลังรักษา
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่
ตํารวจ เข้าตรวจสอบบริเวณบ้านไม่ทราบเลขที่ กลางทุ่งนา 
ตําบลไพล อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยสามารถจับกุม
ผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนันได้ ๕ คน และของกลางโพยหวย
หุ้น ๑๑๑ แผ่น บัญชีรอบเดือน/วัน ๕๑ แผ่น พร้อมเงินสดและ
อุปกรณ์การสื่อสาร โดยได้นําตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งมอบ
ให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ดําเนินคดีต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา ซึ่งไม่พบความผิดแต่อย่างใด มีการจัดโครงการส่งเสริม
การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
สร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีสร้างรายได้จากการเกษตร
เพิ่มขึ้น 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกับรองผู้บัญชาการกองกําลัง
ร ักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ประจําพื ้นที่
จังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงาน “รณรงค์
ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรและเทคโนโลยีการผิตข้าว เพื ่อคืน
ความสุขให้ชาวนา” โดยในงานมีการเสวนาแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือชาวนา และมีการจัดนิทรรศการการลดต้นทุน
การผลิตข้าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า ๑,๒๐๐ คน ณ 
สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๔๗๕ คดี ผู้ต้องหาจํานวน 
๕๔๐ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๔๔๐ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๙๒๒ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ 
ตรวจพบ เข้าระบบการบําบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบําบัด
ในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 

- ฝ่ายปกครองอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปฏิบัติการต้ัง
จุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ตําบลเขาเชน อําเภอปลายพระยา 
โดยสุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ พบมีสารเสพติด จํานวน 
๑๔ ราย จึงบันทึกข้อมูลไว้เพื่อนําตัวเข้าสู่ค่ายบําบัดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อไป 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจาก
สายข่าวในพื้นที่ว่า มีพระลูกวัดแม่นาเรือใต้ ตําบลแม่นาเรือ 
อําเภอเมืองพะเยา มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงแจ้ง 
เจ้าอาวาสทราบและนํากําลังเข้าตรวจค้นภายในกุฏิ โดยตรวจ
พบสารเสพติดในปัสสาวะพระลูกวัด ๒ รูป รวมทั้งพบยาบ้า 
จํานวน ๒๐๕ เม็ด และเงินสด ๒๗,๐๐๐ บาท ซุกซ่อนภายใน
กุฏิ จึงแจ้งให้เจ้าอาวาสสึกพระลูกวัดดังกล่าว เพื่อนําตัวพร้อม
ของกลางส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองพะเยา
ดําเนินคดีต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๒,๒๔๗ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน  
แต่ละพื้นที่ ๓๑๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๘ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นประธานในการจัด
กิจกรรม “คืนความสุขให้ประชาชน” ตามโครงการหน่วยบําบัด
ทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านยางหล่อ  
ตําบลยางหล่อ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
-  จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้าง  
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ด้วยมิ ติศาสนา  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดย
ได้รับเกียรติจากพระครูอนุชิตสุดาทร เจ้าคณะอําเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน นายสุริยา อร่ามวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ นายเสนห์ อึตราภิมุข 
ผู้แทนคริสต์ศาสนิกชน ร่วมกล่าวถวายพระพร 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๖  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน

หรือวัตถุระเบิดฯ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยพบจากการ
ตรวจค้นและจับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๑๓ กระบอก และกระสุนปืน 
๒๐๑ นัด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั ้ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานในพื ้นที ่ร ่วม
รณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ตามนโยบาย คสช. โดยทุกอําเภอได้มีการเน้นย้ําให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นําเรื ่องนี้เข้าในที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) และประชาสัมพันธ์ให้ราษฏรในพื้นที่ทราบ เพื่อร่วมกัน
สอดส่องดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาตามมาตรการดังกล่าว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๖๖๕,๘๖๖ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๒๕๗,๔๓๒ คน สัญชาติกัมพูชา ๒๙๖,๐๓๑ คน และ
สัญชาติลาว ๑๑๒,๔๐๓ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
รายงานเพิ่มเติม จากเหตุผู้ประสบภัยอาคารที่กําลังก่อสร้าง
เป็นที่พักอาศัยช่ือ “ยูเพลส” สูง 6 ช้ัน ถล่มทับคนงานบริเวณ
ถนนเลียบคลองหก หมู่ที่ ๒ ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เขต ๑ (ปทุมธานี) เขต ๒ (สุพรรณบุรี) เขต ๓ (ปราจีนบุรี) 
และ เขต ๑๖ (ชัยนาท) ได้เร่งค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใน 
ซากอาคาร ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน รวมถึงมูลนิธิ
อาสาสมัครต่างๆ รวมกําลังพล ทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ นาย โดยเมื่อ
เวลา ๒๓.๓๐ น. ชุดกู้ชีพกู้ภัยได้ทําการค้นหาผู้ประสบภัยที่ติด
อยู่ภายในซากอาคารครบหมดแล้ว พบผู้เสียชีวิตแล้ว ๑๔ ราย 
บาดเจ็บ ๒๕ ราย เป็นชาวไทย ๑๑ ราย กัมพูชา ๓ ราย และ
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ๕ ราย (ข้อมูลจากกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ ๑๕ ส .ค . ๒๕๕๗ เวลา 
๐๘.๐๐ น.) จึงประกาศยุติการค้นหาผู้เสียชีวิต แต่ยังคงร่วมกัน
ดําเนินการเก็บกู้ซากอาคารต่อไป 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๖  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่ม
เกษตรกรผู้ยากจน จํานวน ๔๐๐ คน ซึ่งเดินทางมาชุมนุม
บริ เวณพุทธอุทยานเพชบุระ ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือใน
การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน 
- ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดการประชุมโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความเป็นธรรม แก่พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อการดําเนินงานที่ถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


