
 
 

 

  
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สุด 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สุด 

วัน-เดือน-ป ี
๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๓๕ 
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 ๒๓ – ๒๕ 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 
โดยระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้
ดําเนินการทั้งหมด ๒,๗๐๒ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่
เข้ารับฟังการดําเนินการ จํานวน ๑๐๘,๕๔๐ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ ๒ กรณี แต่ได้ดําเนินการ
ช้ีแจงทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพ่ือเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗ ได้ทําการ
ต้ังจุดตรวจความมั่นคง ๒,๒๑๖ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพ่ือ
ป้องกันการสร้างสถานการณ์ ๑,๑๖๖ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/
ข่าวสารที่อาจนําไปสู่ความรุนแรง ๔ กรณี ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไข
สถานการณ์ให้คืนสู่ความสงบเรียบร้อยแล้ว                             

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒๔ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๔๖ ครั้ง มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๔๐ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๒๔ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 2 
เดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติภูพาน ตามแนวทาง "สามชัยโมเดล" ณ  ตําบลสําราญ 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือการป้องกันการลักลอบตัดไม้
ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายของ คสช. 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และร่วม
โครงการปลูกต้นไม้ในใจคน โดยปลูกต้นไม้ จํานวน 6,000 ต้น 
ในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๙๑ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๓๐ คดี ตู้ม้า ๑๐ คดี สลากกินรวบ  
๙ คดี และคดีอื่นๆอีก ๕๔ คดี มีผู ้ต้องหา จํานวน ๔๑๖ คน 
ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิก
การพนันและจัดระเบียบสังคม ๗๔๖ ครั้ง 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เก่ียวกับการติดตามทวงหน้ีจากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเก่ียวกับการทวงหน้ี
ชาวนา ทั้งน้ี ไม่พบการกระทําความผิดฯแต่อย่างใด นอกจากน้ี  
ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมี
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๕๒๙ คดี ผู้ต้องหา ๕๙๘ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๑,๐๖๙ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๒,๓๔๙ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ ตรวจ
พบ เข้าระบบการบําบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบําบัดในพ้ืนที่ที่
กําหนดไว้แล้ว 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

 

 

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

- ฝ่ายปกครองอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ทําการ 
ตรวจค้นรถเก๋งโตโยต้าสีบรอนด์เงิน ทะเบียน กม 562 
เชียงราย พบของกลางยาบ้า จํานวน 4 แสนเม็ด และยาไอซ์ 
2 กิโลกรัม จึงควบคุมตัวผู้ต้องหา จํานวน ๑ คน ส่งพนักงาน
สอบสวนดําเนินการตามกฎหมายและขยายผลต่อไปแล้ว 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสัสดี 
เจ้าหน้าตํารวจ ลงพ้ืนที่ปฏิการแผน "กวาดบ้าน ล้างเมือง101" 
โดยร่วมกันจับกุมผู้ค้ายาเสพติด จํานวน ๑ ราย และผู้เสพ ๓ ราย 
พร้อมของกลางยาบ้า 73 เม็ด และเงินสด จํานวน ๕,๑๙๐ บาท 
ที่บ้านโพธ์ิชัน ตําบลนางาม อําเภอเสลภูมิ จึงควบคุมตัวส่ง
พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเสลภูมิดําเนินคดีต่อไป 
- โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต กําหนดให้ 
ผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดเข้ารายงานตัวเพ่ือติดตามผล ครั้งที่ ๒ 
ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต โดยยอด
รวมการมารายงานตัวทั้งหมด จํานวน 46 ราย จากจํานวนผู้
ผ่านการบําบัด 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 71 ทั้งน้ี ได้กําหนดให้
รายงานตัวครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 ก.ย. ๒๕57 เวลา 11.00 น. 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๖ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๑๓๒ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ในแต่ละพ้ืนที่ ๘๐๗ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๑๙,๔๑๕ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้าง
รอยย้ิม คืนความสุขสู่ความปรองดอง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ 
ผู้แทนกรมการทหารช่าง ผู้แทนกองพลพัฒนาท่ี 1 โดยหน่วยงาน
ต่างๆในจังหวัดราชบุรีร่วมจัดกิจกรรมนําบริการในสังกัดแต่ละ
หน่วยงานไปให้บริการประชาชน  ณ วัดนาหนอง ตําบลดอนแร่ 
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ
จํานวนประมาณ 500 คน 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการ
หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
เ พ่ือการปฏิรูปประเทศไทยจังหวัดอุทั ยธานี  ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนวัดทัพหมัน  ตําบล  
ทัพหลวง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  มีประชาชนเข้าร่วม
โครงการกว่า ๑,๕๐๐ คน 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน

หรือวัตถุระเบิดฯ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพ้ืนที่อย่างเข้มงวด โดยพบจาก
การตรวจค้นและจับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๑๐ กระบอก และ
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 – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๘๑๕,๑๔๙ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๓๒๓,๗๑๘ คน สัญชาติกัมพูชา ๓๕๖,๖๑๐ คน และ
สัญชาติลาว ๑๓๔,๘๒๑ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ได้รับแจ้งจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ถึงเหตุแผ่นดินไหว 
ขนาด 4.8 ตามมาตราริกเตอร์ ความลึก ๖ กิโลเมตร บริเวณ
พ้ืนที่อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗  
เวลา 05.32 น. ประชาชนสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้
ทั้ งสิ้ น  3 จั งห วัด  คื อ  เ ชี ยงราย  เ ชี ยงใหม่  และพะเยา 
จากน้ัน 10 นาทีต่อมา เวลา 05.42 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้น
อีกครั้ง ขนาด 3.9 ตามมาตราริกเตอร์ ลึกจากผิวดิน 5 กิโลเมตร 
จุดศูนย์กลางอยู่ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเช่นกัน 
ประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือน แต่เบากว่าครั้งแรก ทั้งน้ี ยังไม่มี
รายงานความเสียหาย  แต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ เร่งสํารวจความเสียหาย 
และตรวจสอบรอยแยกของพ้ืนดินตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะ
บริเวณเชิงเขา เน่ืองจากขณะน้ีมีฝนตกหนัก เกรงว่าจะเกิดเหตุ
ดินถล่มลงมาได้ 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว 
ตามนโยบายของ คสช. แล้ว 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-  เกษตรกรชาวสวนยางพารา อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวนประมาณ 400 คน ร่วมเสวนากับ
นายอําเภอถ้ําพรรณรา ในเรื่องราคายางพาราและปาล์มนํ้ามัน
ตกตํ่า ณ ศาลาประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตําบลถ้ําพรรณรา 
อําเภอถ้ําพรรณรา โดยแกนนําเกษตรกรเรียกร้องให้มีการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและต้องการให้มีการร่วมลงทุนเพ่ือสร้าง
โรงงานแปรรูปยางพาราในพ้ืนที่ 
- แกนนํากลุ่มผู้บุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ กลุ่มเสียง
สวรรค์ นําสมาชิกประมาณ ๓๐ คน ย่ืนหนังสือต่อศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐใน
สถานที่พักคอยบริเวณหอประชุมอําเภอโนนดินแดง เน่ืองจากถูก
เจ้าหน้าที่ตัดนํ้าและระบบไฟภายในหอประชุมฯ ทําให้กลุ่มฯ
ได้รับความเดือดร้อน นอกจากน้ี ยังต้องการขออนุญาตผู้ว่า
ราชการจังหวัด เข้าไปดูแลบํารุงพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ใน
พ้ืนที่กลุ่มเสียงสวรรค์ด้วย 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


