
 
 

 

  
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๔๐ 
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 ๒๗ 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 ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๔๙๑ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๔๒,๒๘๑ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๗๔๙ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๓๙๒ ครั้ง ไม่พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจ
นําไปสู่ความรุนแรง  

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๑๔ 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 ๑๙ ครั้ง มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๑๘ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๑๗ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่าพบการ
ลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติวังเพลิง ตําบลโคกแสมสาร 
อําเภอโคกเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตํารวจ ทหาร และ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จึงสนธิกําลังร่วมกันตรวจสอบพบไม้ที่ถูกลักลอบ
ตัดของกลางส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย 0.234 ลูกบาศก์เมตร โดย
ไม่พบผู้กระทําความผิด จึงได้นําเรื่องส่งพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรโคกเจริญเพื่อติดตามผู้กระทําผิดต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๕๐ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๗ คดี สลากกินรวบ ๔ คดี และคดี
อื่นๆอีก ๒๘ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๑๔๙ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัด
ระเบียบสังคม ๒๔๑ ครั้ง 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําความผิดฯแต่อย่างใด นอกจากนี้  
ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๖๖ คดี ผู้ต้องหา ๔๓๔ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๖๕ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๗๖๓ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ ตรวจพบ 
เข้าระบบการบําบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่
กําหนดไว้แล้ว 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

 

 

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

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการกวาดล้าง
ปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยสนธิกําลังร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตํารวจ ทหาร สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ และสํานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่
เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสรุปผลการปฏิบัติ
ตามแผนได้ ดังนี้ 
    ๑. ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จํานวน ๒๐๖ เป้าหมาย 
    ๒. ผลการจับกุมรวมทุกข้อหา จํานวน ๑๐๔ คดี ผู้ต้องหา ๑๒๔ คน  
         ๒.๑ ข้อหาผลิต  ๑๑ คดี  ผู้ต้องหา ๒๑ คน  
         ๒.๒ ข้อหาจําหน่าย  ๑ คดี  ผู้ต้องหา ๑ คน  
         ๒.๓ ข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่าย ๑๒ คดี ผู้ต้องหา ๑๖ คน 
         ๒.๔ ข้อหาครอบครอง  ๓๙ คดี  ผู้ต้องหา ๔๑ คน 
         ๒.๕ ข้อหาเสพ  ๓๓ คดี  ผู้ต้องหา ๓๗ คน 
         ๒.๖ ข้อหาตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ๘ คดี ผู้ต้องหา ๘ คน  
     ๓. ของกลาง 
          ๓.๑ ยาบ้า จํานวน ๓,๐๑๒ เม็ด 
          ๓.๒ ไอซ์  จํานวน ๒๔๓.๕๗ กรัม 
          ๓.๓ กัญชา จํานวน ๔๔๔.๙๑ กรัม 
          ๓.๔ พืชกระท่อมสด จํานวน ๒๑๕ ใบ 
          ๓.๕ น้ํากระท่อม จํานวน ๑๑ ลิตร 
          ๓.๖ อาวุธปืน จํานวน ๑๑ กระบอก 
          ๓.๗ เครื่องกระสุนปืน จํานวน ๑๓ นัด 
      ๔. ยึดทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ จํานวน ๑๐ รายการ 
มูลค่าประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๑๗ คน และ
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละ
พ้ืนที่ ๒๖๐ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๗,๔๗๓ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานกิจกรรม โครงการสร้าง
รอยยิ้ม คืนความสุขสู่ความปรองดอง จังหวัดราชบุรี  ณ บริเวณ
วัดนาหนอง ตําบลดอนแร่ อําเภอเมืองราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน ๕๐๐ คน  

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 
 

 

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

หรือวัตถุระเบิดฯ 
จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุก
หน่วยงานในพื้นที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามนโยบาย คสช.แล้ว โดยทุกอําเภอได้ 
มีการเน้นย้ําให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นําเรื่องนี้เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรใน
พ้ืนที่ทราบ เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตามมาตรการดังกล่าว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒6 สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น 848,014 คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๓๓7,031 คน สัญชาติกัมพูชา 371,151 คน และ
สัญชาติลาว ๑๓9,832 คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
ได้รับแจ้งเหตุฝนตกต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากใน  
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอช้างกลาง ตําบลช้างกลาง 
หมู่ที่ 1 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย สาเหตุเกิดจากน้ําป่า  
พัดพาไปขณะเดินข้ามลําห้วย ขณะนี้พบศพผู้เสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้ 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ปัจจุบัน
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว 
ตามนโยบายของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้
ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัด รองผู้ ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วน
ราชการให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการ
ดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ตาม
นโยบายของ คสช. 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  - ราษฎรภูมิลําเนาในพื้นที่หมู่ ๔ ตําบลหนองสูง อําเภอหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร ร้องเรียนมายังศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัด
มุกดาหาร ว่ามีบุคคลสวมตัวทําบัตรประชาชนของบิดา โดย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการ
ดําเนินการพบว่า มีบุคคลที่สวมตัวทําบัตรประชาชนดังกล่าวจริง
ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางญาติข้างใดกับผู้ร้องเรียน 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


