
 
 

 

  
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๔๗ 
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 ๒๙ 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 ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๕๔๙ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๔๑,๗๙๕ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๖๗๓ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๓๔๙ ครั้ง ไม่พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจ
นําไปสู่ความรุนแรงแต่อย่างใด 

 

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 มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๒๓ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๑๐ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย แถลงผลการตรวจสอบการ
ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบและการบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 
จังหวัดภูเก็ต พบว่า จากการตรวจสอบหลักฐานใบแจ้งการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) จํานวน ๒๓ ราย ๑๑๐ แปลง พบการ
ออกโฉนดที่ดินโดยชอบและมิชอบด้วยกฎหมาย ๓ กลุ่มคือ 
   ๑. ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จํานวน ๕ ราย ๓๐ 
แปลง เนื้อที่ ๔๖๒ ไร่ ๓ งาน ๖.๘ ตารางวา 
   ๒. ออกโฉนดจากหลักฐานเดิม มีกระบวนการถูกต้อง จํานวน 
๘ ราย ๕๒ แปลง เนื้อที่ ๒๖๘ ไร่ ๑ งาน และมีหลักฐานการออก
โฉนดไม่ชัดเจน (ต้องส่งให้กรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายก่อน) 
จํานวน ๓ ราย ๒๑ แปลง เนื้อที่ ๑๘๕ ไร่ ๑ งาน ๘๔.๑ ตารางวา 
   ๓. ตําแหน่ง ส.ค. 1 ที่แท้จริงอยู่ตําแหน่งคนละฝั่งเขา แต่อยู่
ในหมู่เดียวกัน จึงมีคําสั่งทางปกครอง ยกเลิกคําขอออกโฉนด
ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ จํานวน ๗ แปลง เนื้อที่ ๕๗๘ ไร่ ๒ 
งาน ๓๗ ตารางวา 
   หากพบที่ดินที่ตรวจสอบในภายหลังเป็นการออกโฉนดโดย  
มิชอบด้วยกฎหมาย กรมท่ีดินจะต้ังคณะกรรมการ เพื่อเพิกถอน
โฉนดต่อไป 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ ตรวจยึดพ้ืนที่บุกรุกแผ้วถางบริเวณห้วยไร่ หมู่บ้านท่าฟ้าใต้  
หมู่ที่ 2 ตําบลสระ อําเภอเชียงม่วน พบพื้นที่บุกรุกจํานวนทั้งสิ้น 
13 ไร่ 77 ตารางวา ขณะนี้กําลังติดตามผู้บุกรุกพ้ืนที่ดังกล่าวมา
ดําเนินคดีต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๕๓ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๐ คดี สลากกินรวบ ๙ คดี และคดี
อื่นๆอีก ๑๕ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๑๔๖ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัด
ระเบียบสังคม ๑๗๑ ครั้ง  

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

 

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

- ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับตํารวจภูธรภาค 8 ตํารวจภูธร
จังหวัดภูเก็ต ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สรรพากร
จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ทหาร รวมกําลังทั้งสิ้น 500 นาย  
ปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับมาเฟียแท็กซี่ 
ตามหมายจับจํานวน 82 หมายจับ ทั้งนี้ สามารถจับกุมตาม
หมายจับจํานวน 68 นาย จึงควบคุมตัวมาขยายผลและดําเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําความผิดฯ แต่อย่างใด นอกจากนี ้ 
ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๐๔ คดี ผู้ต้องหา ๓๔๔ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓8๖ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๑,๑7๕ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ่มเสี ่ยง เข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้บัญชาการตํารวจภูธร
ภาค 4 ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดี ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 (ยาบ้า) รายสําคัญจํานวน 2 ราย พร้อมของกลาง
ยาบ้า จํานวน 2,014 เม็ด และอาวุธปืนพกสั้น ชนิดออโตเมติก 
ขนาด 9 ม.ม. ย่ีห้อเมาเซอ จํานวน 1 กระบอก และกระสุน 
จํานวน 15 นัด สามารถยึดได้จากถนนข้างวัดบูรพาภิราม และ
ถนนศรีเทวา ซอย 2 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จึง
ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด 
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรม 
รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทางการเมือง
มาปรึกษาหารือร่วมกัน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๒๐ คน และมีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ 3๓๘ 
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๒,๐๒๑ คน 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 

 

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

- ผู้ ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นประธานเปิดศูนย์
ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเช้าใจในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ตามแนวทางของ คสช. ณ สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยพบระเบิด
ที่ประชาชนนํามาทิ้งไว้ ๒ ลูก และจากการตรวจค้น จับกุม พบ
อาวุธปืน ๘ กระบอก และกระสุนปืน ๑๑๑ นัด 

 

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

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น 878,951 คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ 349,888 คน สัญชาติกัมพูชา 384,447 คน และ
สัญชาติลาว ๑44,616 คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
ได้รับรายงานเหตุน้ําป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๕๗  ในพื้ นที่ จั งหวัดแม่ ฮ่องสอน  พ้ืนที่ อํ า เภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ๒ ตําบล ได้แก่ ตําบลปางหมู หมู่ที่ ๔ บ้านในสอย  
มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย และสูญหาย ๑ ราย ซึ่งเป็นผู้อพยพชาวพม่า
ทั้ง ๒ ราย และหมู่ที่ ๗ บ้านสบสอย ประชาชนได้รับผลกระทบ 
๔๐ หลังคาเรือน พ้ืนที่การเกษตรเสียหายประมาณ ๑๕๐ ไร่ 
สําหรับตําบลผาบ่อง  หมู่ที่ ๘ ความเสียหายอยู่ระหว่างสํารวจ 
ทั้ งนี้  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัด
แม่ฮ่องสอน ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ และหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารราบที่ ๗ ได้ลงพื้นที่ค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเงินและถุง
ยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปัจจุบัน สถานการณ์เข้าสู่ภาวะ
ปกติแล้ว 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม

จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว 
ตามนโยบายของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้แทนสหกรณ์โคนม ในพื้นที่จั งหวัดสระบุรี  เชียงใหม่ 
ขอนแก่น และมหาสารคาม ย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน
ศูนย์ดํารงธรรมแต่ละจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับเพิ่ม
ราคาน้ํานมดิบ โดยปรับขึ้นราคาน้ํานมดิบขึ้นกิโลกรัมละ ๑ บาท 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ และขอให้สนับสนุนงบประมาณ
หรือดําเนินโครงการที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต การเลี้ยงโคนม 
และการพัฒนาคุณภาพน้ํานมดิบ ซึ่งศูนย์ดํารงธรรมแต่ละ
จังหวัดได้รับเรื่องไว้เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
- กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ําลํามาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 
๒๐ คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามเรื่อง
ที่กลุ่มได้ย่ืนหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงแป้งมันสําปะหลัง 
ของบริษัท สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จํากัด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมช้ีแจง จึงพบว่า
ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงานฯ แต่อย่างใด 
ซึ่งจังหวัดฯจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


