
 
 

 

  
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สุด 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สุด 

วัน-เดือน-ป ี
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๒๖ 
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      
ภายในวันที่ ๒๐ 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 
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ 
โดยในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๕๒๖ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๔๐,๘๐๘ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- นายอําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ทําการช้ีแจงการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ คสช. และค่านิยมของคนไทย ๑๒ 
ประการ ในโอกาสท่ีได้เป็นประธานอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งน้ี ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพ่ือเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗ ต้ังจุดตรวจ ความ
มั่นคง ๘๐๗ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพ่ือป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๔๘๙ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจนําไปสู่
ความรุนแรง ๖ กรณี ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไขสถานการณ์ให้คืนสู่
ความสงบเรียบร้อยแล้ว 

 

 
 
 
 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร

และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๘ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๓๑ ครั้ง มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๒๔ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๒๐ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ฝ่ายปกครองอําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ไม้ท่อนและแปรรูปถูกทิ้งอยู่ในลําห้วยข้างฝายนํ้าล้น บ้าน  
ศรีสะเกษ หมู่ที่ 10 ตําบลเชียงใหม่ จึงได้นํากําลังเข้าตรวจ
พิสูจน์ พบไม้กระยาเลยทั้งเป็นท่อนและแปรรูปจํานวนมาก แต่
ยังไม่สามารถตรวจนับและขนย้ายได้เพราะอยู่ในช่วงเวลา
กลางคืน จึงมอบหมายให้ผู้ ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
เรียบร้อยตําบลเชียงใหม่ จํานวน 6 นาย เฝ้าไว้เพ่ือดําเนินการ
ตรวจยึดในวันต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๖๐ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๙ คดี สลากกินรวบ ๘ คดี และคดี
อื่นๆอีก ๒๘ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๑๙๙ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัด
ระเบียบสังคม ๓๒๓ ครั้ง 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมช้ีแจงนโยบายลด
อบายมุข สร้างสุขให้สังคม ตามคําสั่ง คสช. ที่ ๔๑/๒๕๕๗ เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
ในสถานบริการ และแหล่งอบายมุขต่างๆ มีผู้ประกอบการ 
ประกอบด้วย ร้านขายของชํา ๒๐๓ ราย, ร้านขายสุราและบุหรี่ 
๑๐๕ ราย, ห้องเช่า/หอพัก ๑๖ ราย, โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมเสตย์ 
๖ ราย, ร้านซ่อมรถ ๔ ราย, ร้านคาราโอเกะ ๓ ราย, ร้าน
คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต ๕ ราย, โต๊ะสนุ๊กเกอร์ ๒ ราย และ
อ่ืนๆ ๕๓ ราย รวมผู้ประกอบการท้ังสิ้น ๓๙๓ ราย 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด

เก่ียวกับการติดตามทวงหน้ีจากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเก่ียวกับการทวงหน้ี
ชาวนา ทั้งน้ี ไม่พบการกระทําความผิดฯแต่อย่างใด นอกจากน้ี  
ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมี
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๖๖ คดี ผู้ต้องหาจํานวน 
๔๓๕ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการท่ีมีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๘๔ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๘๔๙ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ 
ตรวจพบ เข้าระบบการบําบัดและอบรมฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัด
ในพ้ืนที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด
ในพ้ืนที่อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีรองผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ เป็นประธาน ณ สถานีตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงราย ซึ่งผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ พ.ต.ท.ชํานาญ 
พุ่มไพจิตร รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธร
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจค้นรถยนต์ พบ  
ของกลางเป็นยาบ้าประมาณ 800,000เม็ด ยาไอซ์ 1 กิโลกรัม 
ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง 4 ใบ ขณะน้ีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกําลัง
เร่งขยายผลและติดตามผู้ร่วมกระทําความผิดมาดําเนินคดีต่อไป 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรม
โครงการวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
จังหวัดพะเยา รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 18 - 27 ส.ค. ๒๕57 
ณ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 94 คน 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๑๐๒ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ในแต่ละพ้ืนที่ ๔๕๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๒,๕๙๐ คน 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด
การแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม โครงการสร้างความสุข คืนรอยย้ิม 
สู่ประชาชน โดยจัดแสดงในเนื้อเรื่อง อิฐเก่าเล่าตํานาน ตอน 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จัดงานร่วมกับกรมศิลปากร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
วังจันทรเกษม ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
- นายอําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จัดโครงการ "อําเภอย้ิม 
เคลื่อนที่ คืนความสุขให้กับประชาชน" โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการภายในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ลงพ้ืนที่พบปะเย่ียมเยียนชาวบ้าน เพ่ือรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะจากชาวบ้าน รวมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค 
บริโภค ณ มัสยิดพอเบาะฮ์ หมู่ที่ ๒ ตําบลกระหวะ อําเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพ้ืนที่อย่างเข้มงวด โดยพบจาก
การตรวจค้นและจับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๕ กระบอก กระสุนปืน 
๓๖ นัด  

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุก
หน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามนโยบาย คสช.แล้ว โดยทุกอําเภอได้ 
มีการเน้นยํ้าให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นําเรื่องน้ีเข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรใน
พ้ืนที่ทราบ เพ่ือร่วมกันสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตามมาตรการดังกล่าว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๗๔๖,๒๕๒ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๒๙๓,๓๔๕ คน สัญชาติกัมพูชา ๓๒๘,๒๘๒ คน และ
สัญชาติลาว ๑๒๔,๖๒๕ คน 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สั่งการ

เพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดิน
ถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนัก อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าล้นตลิ่ง 
นํ้าป่าไหลหลาก และดินถล่ม สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕ ศูนย์ ได้แก่ 
ศูนย์ฯปภ. เขต ๗ (สกลนคร), ศูนย์ฯปภ. เขต ๙ (พิษณุโลก), 
ศูนย์ฯปภ. เขต ๑๐ (ลําปาง), ศูนย์ฯปภ. เขต ๑๔ (อุดรธานี) 
และ ศูนย์ฯปภ. เขต ๑๕ (เชียงราย) ร่วมกับสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ๒๐ จังหวัด ซึ่งต้ังอยู่ในเขตพื้นที่  
แต่ละศูนย์ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพ่ือรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
-  ราษฎร ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
รวมตัวหน้าที่ว่าการอําเภอไชยปราการ เพ่ือย่ืนหนังสือร้องเรียน
ต่อนายอําเภอไชยปราการ เน่ืองจากได้รับความเดือดร้อนจาก
มลภาวะทางอากาศ ที่เกิดจากฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ ซึ่ง
นายอําเภอได้รับเรื่องไว้และรับจะดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
- ราษฎร บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๖ ตําบลหน้าพระลาน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จํานวน ๑๐ คน เดินทางมาย่ืน
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอให้ปิดโรงงานบริษัท ทีเอ 
นอนเฟอรัสเมทัล จํากัด เน่ืองจากได้รับความเดือดร้อนจาก  
กลิ่นเหม็นการหลอมสารทองแดง ทั้งน้ี จังหวัดฯได้สั่งปิดโรงงาน
พร้อมกับตรวจสอบคุณภาพในเบ้ืองต้นแล้ว 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


