
 
 

 

  
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๒๘ 
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      
ภายในวันที่ ๒๑ 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  
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ 
โดยในวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ช้ีแจงทําความเข้าใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๓๙,๒๐๙ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๗ ต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๗๓๘ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๔๔๗ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจนําไปสู่
ความรุนแรง ๑ กรณี ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไขสถานการณ์ให้คืนสู่
ความสงบเรียบร้อยแล้ว 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๘ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๒๒ ครั้ง แจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๑๙ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๓ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- นายอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกําลัง 
ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลทับช้าง  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี และ
ประชาชนบ้านเขาแดงพัฒนา จํานวน 200 คน ร่วมกันปลูกป่า
ฟ้ืนฟูความสมดุลให้กับธรรมชาติ ณ บริเวณเนินเขาแดง ตําบล
ทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี
- กรมการปกครอง ร่วมแชร์ข้อมูลพ้ืนฐานผ่านระบบออฟไลน์
และออนไลน์ร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ป่า การครอบครองสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับ
การใช้ที่ดิน และการสืบสวนสอบสวนธุรกิจค้าไม้ผิดกฎหมาย  
ซึ่งจะทําให้การทํางานของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดรวม ๕๓ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน 
๒๒ คดี สลากกินรวบ ๙ คดี และคดีอื่นๆอีก ๒๒ คดี มีผู้ต้องหา 
๒๑๖ คน ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการลดละ
เลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม ๒๙๗ ครั้ง 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ชุดเฉพาะกิจอําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับกับ 
วัฒนธรรมอําเภอเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ออกตรวจร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต 
8 แห่ง โต๊ะสนุ๊กเกอร์ 3 แห่ง และหอพัก 1 แห่ง พบว่ามี
ผู้ใช้บริการไม่พกบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 3 ราย จึงทํา
การเปรียบเทียบปรับ และได้ทําการตรวจหาสารเสพติด  
ในปัสสาวะจํานวน 47 ราย พบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะจํานวน  
7 ราย จึงได้จัดทําทะเบียนประวัตินําเข้าโครงการบําบัดต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําความผิดฯแต่อย่างใด นอกจากนี้  
ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 
จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๒๘๐ คดี ผู้ต้องหาจํานวน 
๓๒๓ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๖๔ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๗๗๗ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้ เสพและกลุ่มเสี่ยง  
ที่ตรวจพบ เข้าระบบการบําบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบําบัด
ในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้บัญชาการกองกําลัง  
ผาเมือง และผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลง
ข่าวผลการตรวจค้นจับกุมยาเสพติดจากการลาดตระเวน และ
สกัดก้ันการลักลอบลําเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน บริเวณ 
บ้านม้งเก้าหลัง ตําบลเทอดไทย อําเภอแม่ฟ้าหลวง พบยาบ้า 
จํานนวน 533,600 เม็ด ยาไอซ์ 7 กิโลกรัม เฮโรฮีน 350 กรัม 
ฝิ่นดิน 500 กรัม อาวุธปืนเล็กยาว เอ็ม 16 ตัดสั้น 1 กระบอก 
อาวุธปืน เอเค .47 1 กระบอก อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1
กระบอก และกระสุนปืน เอเค .47 จํานวน 27 นัด คาดว่า
ของกลางน่าจะเป็นของกลุ่มนายจะงอย จากเมืองสาด ประเทศ
พม่า ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับชายแดนไทย นํามาซุกซ่อนไว้รอลําเลียง 
และหลบหนีการกวาดล้างของทหารพม่าในช่วงเวลานี้ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ ออกปฏิบัติการต้ัง
ด่านตรวจเพื่อค้นหาผู้เสพ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตําบลลําทับ พบสาร
เสพติดในปัสสาวะ 7 ราย และฝ่ายปกครองอําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ ร่วมกับตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ต้ังด่าน
ตรวจค้นยาเสพติดในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตําบล เกาะลันตาน้อย  
พบสารเสพติดในปัสสาวะ 6 ราย จึงนําตัวมาบันทึกผลการ
ตรวจสารเสพติดเพื่อส่งตัวเข้าบําบัดฟ้ืนฟูและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๑๕๑ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ในแต่ละพื้นที่ ๒๘๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๐,๕๘๓ คน 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

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

- จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้าง
รอยยิ้ม คืนความสุขให้คนในชาติ โดยมีกิจกรรมสําคัญ ได้แก่ 
การมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ จํานวน ๒ หลัง การแสดงบนเวที 
โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๓ ,๐๐๐ คน ณ บริเวณ
โรงเรียนบ้านศรีสวาย หมู่ที่ ๙ ตําบลจีกแดก อําเภอพนมดงรัก  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนา
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน และ
สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์สู่การปฏิรูปประเทศไทย  
เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองไทย ณ ศาลา
กลางจังหวัดอ่างทอง 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองพังงา พร้อมชุดสืบสวน 
และเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ร่วมจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง 
อาวุธปืนพกสั้นแบบลูกโม่ ขนาด .22 จํานวน 1 กระบอก 
เครื่องกระสุนปืนขนาด .22 แม็กนั่ม 13 นัด เครื่องกระสุนปืน
ขนาด .22 จํานวน 2 นัด ซองพกอ่อนผ้า 1 ซอง ซองบรรจุ
กระสุนปืนหนังสีดํา 1 ซอง และยาบ้า 10 เม็ด จึงยึดของกลาง
ไว้และควบคุมตัวผู้ต้องหาดําเนินคดีต่อไป 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน
ในพื้นที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ตามนโยบาย คสช.แล้ว โดยทุกอําเภอได้ มีการเน้น
ยํ้าให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นําเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบ  
เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาตามมาตรการ
ดังกล่าว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๗๖๖,๗๕๗ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๓๐๒,๓๖๕ คน สัญชาติกัมพูชา ๓๓๖,๕๕๖ คน และ
สัญชาติลาว ๑๒๗,๘๓๖ คน 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

 

 

 

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

ได้รับรายงานเหตุน้ําป่าไหลหลากจากจังหวัดน่าน ในพื้นที่
อําเภอทุ่งช้าง จํานวน 3 ตําบล ๘ หมู่บ้าน ๓๐๐ ครัวเรือน 
น้ําป่าพัดพาดินโคลนไหลเข้าบ้านเรือน ทําให้สิ่งสาธารณูปโภค
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มีดินสไลด์ปิดเส้นทาง ปางแก-
มณีพฤกษ์ ทําให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ นอกจากนี้ ยังเป็น
เหตุให้ชาวบ้านหมู่ที่ ๕ ตําบลทุ่งช้าง อายุ ๖๐ ปี สูญหายไปกับ
บ้านที่ถูกน้ําพัดหายไปทั้งหลัง ขณะนี้เจ้าหน้าที่สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดน่าน  กําลั ง เร่ ง
ดําเนินการค้นหาผู้สูญหาย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สภาพอากาศขณะนี้ยังปกคลุมด้วยเมฆฝน 
และมีฝนตกลงมาโปรยปราย จังหวัดน่านจึงแจ้งหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เฝ้าระวังน้ําป่าไหล
หลากและดินโคลนถล่มตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตามนโยบาย
ของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
-  กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ จาก ๗ อําเภอ 
ส่งตัวแทนอําเภอละ ๑๐ คน รวม ๗๐ คน เดินทางมายื่นหนังสือ
ถึงหัวหน้า คสช. ผ่านผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่อง
ราคากระเทียมตกตํ่าในรอบ ๑๐ ปี ทั้งนี้ จังหวัดฯได้รับหนังสือ
พร้อมรับว่าจะหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


