
 
 

 

  
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/244 
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 ๒๘ 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 ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๖๔๓ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน 51,087 คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ทําการบันทึกเทปรายการ “ผู้ว่า พบ
พ่ีน้องชาวจังหวัดสุรินทร์” ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ซึ่งออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๖.๐๐ น. ของทุกสัปดาห์ 
ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ช้ีแจงข้อมูลข่าวสารทางราชการ นโยบาย
ของ คสช. ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๗๗๙ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๓๙๓ ครั้ง ไม่พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจ
นําไปสู่ความรุนแรง  

 

 
 
 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๑๔ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๒๓ ครั้ง มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๒๒ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๑๗ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ออกตรวจสอบ
การครอบครองไม้ผิดกฎหมายในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง 
ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา ผลการตรวจ จุดที่ 1 พบไม้สักท่อน
ความยาว 3 เมตร จํานวน 28 ท่อน จุดที่ 2 พบไม้สักแปรรูป 
ประมาณ 1,000 แผ่น จึงทําการตรวจยึด และดําเนินการสืบหา
ผู้กระทําผิดเพื่อดําเนินคดีต่อไป 
- ฝ่ายปกครองอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ทหาร เจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดิน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม่ ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่มีการ 
ขุดตักดินบริเวณเขากระชาย หมู่ที่ 2 และ 3 ตําบลมะขาม เพื่อ
ดูแลป้องกันทรัพยากรธรรมชาติมิให้ถูกทําลายตามมาตรการ 
และแนวทางของ คสช. 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๖๐ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๖ คดี สลากกินรวบ ๑๐ คดี และ
คดีอื่นๆอีก ๒๔ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๒๔๕ คน ทั้งนี้ ได้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและ
จัดระเบียบสังคม ๒๗๑ ครั้ง  

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา ทั้งนี้ พบการกระทําความผิดฯ ๒ ครั้ง มีการดําเนินคดี  
๕ คดี มีผู้ต้องหา ๕ ราย นอกจากนี้  ได้มีการจัดโครงการส่งเสริม
การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
สร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย 

 

 
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 402 คดี ผู้ต้องหา 470 คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓81 ครั้ง จํานวนสถานที่ ๗70 แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ ่มเสี ่ยงที่
ตรวจพบ เข้าระบบการบําบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบําบัด
ในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด สนธิกําลังร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ออกปฏิบัติการตาม
แผน "กวาดบ้าน ล้างเมือง 101" ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด สามารถจับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย พร้อมของกลางยาบ้า
2,014เม็ด อาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. จํานวน 1 กระบอก 
และสมุดบัญชีเงินฝาก ณ บ้านเลขที่ 2/2 ศรีเทวา ซอย2 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ 
สนธิกําลังกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ทหารบกสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ตํารวจ ลงพื้นที่ปราบปราม  
ยาเสพติดและทําการขยายผลอย่าง ต่อเนื่ อง  มีผลการ
ปฏิบัติการดังนี้    
   ๑. เข้าตรวจสอบ วัดโพธ์ินิมิต หมู่ที่ 4 บ้านนาโต๊ะ ตําบล
สะกาด อําเภอสังขะ พบผู้เสพยาเสพติด 2 ราย 
   ๒. เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 281 หมู่ที่ 1 ตําบลลําดวน 
อําเภอลําดวน พบผู้เสพยาเสพติด ๑ ราย 
   ๓. ตรวจสอบบริเวณตลาดคลองถม หมู่ที่ 3 ตําบลลําดวน 
อําเภอลําดวน สามารถจับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย พร้อมของกลาง
ยาบ้า 95 เม็ด 
   ๔ . ตรวจสอบถนนสายสุรินทร์-หนองยาว บริเวณหน้า
องค์การบริหารส่วนตําบลอู่โลก ตําบลอู่โลก อําเภอลําดวน 
สามารถจับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย 
   ๕. ตรวจสอบริเวณถนน สายสุรินทร์-หนองยาว หมู่ที่ 18 
ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ พบผู้เสพยาเสพติด ๕ ราย 
   รวมผู้ต้องหาทั้งสิ้น จํานวน 11 ราย ของกลางยาบ้าทั้งสิ้น 
95 เม็ด จึงนําผู้ ต้องหาและของกลางทั้ งหมดส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 46 คน และ
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละ
พ้ืนที่ 301 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60,269 คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจราชการและมอบ
นโยบายการปฏิบัติราชการ โดยเน้นย้ํา การปฏิบัติตามนโยบาย
ของ คสช. โดยเฉพาะเรื่องการปรองดอง สมานฉันท์ การสร้าง
ความเข้าใจเพื่อให้เกิด ความสามัคคีในหมู่คณะ แก่ข้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อําเภอเหล่าเสือโก๊ก ณ หอประชุม อําเภอ
เหล่าเสือโก๊ก จังหวัดอุบลราชธานี 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เ ป็นประธานในพิ ธี เ ปิดงาน  
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 27 - 29 สิงหาคม ๒๕57 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยได้รับ
มอบจากประชาชน หรือประชาชนนํามาทิ้งไว้ เป็นอาวุธปืน  
๑ กระบอก และจากการตรวจค้น จับกุม พบอาวุธปืน ๕ 
กระบอก และกระสุนปืน ๓๔ นัด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุก
หน่วยงานในพื้นที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามนโยบาย คสช.แล้ว โดย มีการเน้นย้ํา
ให้ส่วนราชการ และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันสอดส่องดูแล 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาตามมาตรการดังกล่าว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น 863,826 คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ 343,362 คน สัญชาติกัมพูชา 378,233 คน และ
สัญชาติลาว ๑42,231 คน 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

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

ได้รับรายงานเหตุน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร 
เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง ทําให้น้ําในคลองสวนหมากไหลหลาก
ในพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชร ตําบลบ่อคํา หมู่ที่ ๑ เป็นเหตุ
ให้ประชาชนถูกน้ําพัดพาสูญหาย ๒ ราย ขณะเดินลุยน้ําข้าม
คลองสวนหมาก ได้แก่ นายนิวัฒนะ รุ่งทับทอง อายุ ๕๗ ปี 
และนางยวน จันทร์พรหม อายุ ๕๗ ปี ปัจจุบันพบศพแล้วทั้ง  
๒ ราย ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ 
(กําแพงเพชร) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเบื้องต้นแล้ว 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว 
ตามนโยบายของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมตามนโยบายของ คสช.ของ
จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบรรยาย
สรุปผลการดําเนินงาน ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น 
- ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเชียงใหม่ 
เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ กรณีปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ณ ศูนย์ดํารงธรรม 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้รับ
หนังสือไว้ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


