
 
 

 

  
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๓๓ 
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 ๒๒ 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 ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ช้ีแจงทําความเข้าใจ ๔๗ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับ
ฟังการดําเนินการ จํานวน ๔๗,๙๖๑ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๗ ต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๗๕๒ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๔๖๒ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจนําไปสู่
ความรุนแรง ๑ กรณี ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไขสถานการณ์ให้คืนสู่
ความสงบเรียบร้อยแล้ว 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๓ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๔   หน้า          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๒๖ ครั้ง แจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๒๒ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๗ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- นายอําเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครงการปลูกป่าชายเลน
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ ป่าชายเลนสาริกา  
ซอย 5 หมู่ที่ 9 ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตําบล
ค่ายเนินวง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์
ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารป่าธรรมชาติ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยป้องกัน
และรักษาป่า(สร.5) จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ทหาร ข้าราชการ 
นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่อําเภอท่าตูม จํานวน 3 ตําบล คือ 
ตําบลหนองบัว ตําบลบัวโคก และตําบลท่าตูม ประมาณ 600 คน 
ร่วมกิจกรรมทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพนมดิน แปลงที่ 1 
(ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 20 - 21 ส.ค. ๒๕57 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดรวม ๖๓ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน 
๓๓ คดี สลากกินรวบ ๙ คดี และคดีอื่นๆอีก ๑๖ คดี มีผู้ต้องหา 
๒๐๙ คน ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการลดละ
เลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม ๒๕๓ ครั้ง  

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําความผิดฯแต่อย่างใด นอกจากนี้  
ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๔๘ คดี ผู้ต้องหา ๓๘๘ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๗๘ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๘๔๘ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบ 
เข้าระบบการบําบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่
กําหนดไว้แล้ว 

 

 
หน้า   ๒   ของ  ๔  หนา้         

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 
 
 
 

 

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

- ฝ่ายปกครองอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี  ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ทหาร ทําการจับกุมผู้ต้องหา
จํานวน ๑ ราย ในพื้นที่ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอโคกสําโรง 
จังหวัดลพบุรี พร้อมของกลางยาบ้า จํานวน 202 เม็ด จึงนํา
ตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรโคกสําโรง เพื่อทําการ
ขยายผลและดําเนินคดีต่อไป 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยตํารวจ
ตระเวนชายแดน 426 สัสดีอําเภอฯ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อําเภอฯ ร่วมกันต้ังจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อตรวจค้นยาเสพติดใน
พ้ืนที่ตําบลเกาะลันตาน้อย อําเภอเกาะลันตา โดยสุ่มตรวจ
ปัสสาวะพบสารเสพติดในปัสสาวะ 10 ราย  จึงบันทึกผลเพื่อ
เข้ารับการบําบัดและฟื้นฟูต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๒๕๕ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ในแต่ละพื้นที่ ๒๙๐ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๓,๓๖๐ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการจัด
หน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดอง
สมานฉันท์ ณ วัดโพธ์ิแทน ตําบลโพธ์ิแทน อําเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก โดยมีการจัดวงดนตรีจากกรมนักเรียนนายร้อย 
รักษาพระองค์ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลโรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชุดตัดผมจากกองพันทหารราบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และตัวแทนสมาคมแม่บ้าน
ทหารบกสาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มอบข้าวสาร
ให้แก่ประชาชน 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดและอําเภอได้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ดําเนิน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันแล้ว โดย
เน้นย้ําให้มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้มีปฏิบัติอย่าง
เข้มงวด เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาตาม
มาตรการดังกล่าวร่วมกัน 

 

 
หน้า   ๓   ของ  ๔  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๗๘๖,๕๐๖ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๓๑๑,๑๓๒ คน สัญชาติกัมพูชา ๓๔๔,๔๓๓ คน และ
สัญชาติลาว ๑๓๐,๙๔๑ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
ได้รับรายงานเหตุน้ําป่าไหลหลากจากจังหวัดน่านเพิ่มเติม  
ในพื้นที่อําเภอทุ่งช้าง จํานวน 3 ตําบล ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบล
งอบ ตําบลทุ่งช้าง และตําบลและ ราษฎรได้รับผลกระทบ 
๔๑๓ ครัวเรือน ทําให้มีผู้สูญหายเนื่องจากน้ําป่าไหลหลากพัด
ไปกับกระแสน้ํา คือนายคุก ก๋าคํา อายุ ๗๕ ปี ขณะนี้ยังไม่พบ
ตัวแต่อย่างใด ทั้งนี้ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อปพร.
ได้จัดชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแล้ว 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เพื่อรับ
เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานระดับจังหวัด ให้ประชาชนได้รับบริการอย่าง  
เสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตามนโยบายของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- กระทรวงมหาดไทย จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมมิติใหม่ที่เป็นทั้ง
ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์บริการส่งต่อ ศูนย์การ
แก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์บริการให้คําปรึกษา บริการ
ข้อมูลต่างๆแก่ประชาชน และเป็นศูนย์สั่งการตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย จะโอนหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ 
ให้กับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด โดยจังหวัดต้องจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวร
ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ ๒๔ ช่ัวโมง และมีชุดปฏิบัติการ
เคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีมีเหตุฉุกเฉินด้วย 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๔  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


