
 
 

 

  
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๓0 สิงหาคม – ๑ กันยายน 

๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๕๐ 
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      
ระหว่างวันที่ 30  สิงหาคม – 1 กันยายน 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 
โดยระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้
ดําเนินการทั้งหมด 1,213 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่
เข้ารับฟังการดําเนินการ จํานวน 104,069 คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2557 ได้  
ทําการต้ังจุดตรวจความมั่นคง 2,259 ครั้ง ดําเนินการตรวจค้น
เพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ 1,066 ครั้ ง พบอาวุธ/
แผนการ/ข่าวสารที่อาจนําไปสู่ความรุนแรง ๒ ครั้ ง ซึ่ งได้
ดําเนินการให้กลับคืนสู่ความสงบแล้ว 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒๕ สถานี มีการจับกุม
ดําเนินคดี ๑ คดี และได้ช้ีแจงทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจ
พบให้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

 

 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๓๒ ครั้ง มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๒๘ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๑๙ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ร่วมกับกองกําลังรักษาความ
สงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลําภูและหัวหน้าส่วนราชการ  
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลาดตระเวนทางอากาศยานเพื่อพิสูจน์ทราบ 
พ้ืนที่เป้าหมาย ตามยุทธการขอคืนพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติ  
ภูเก้าภูพานคํา และยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ตัดไม้ทําลายป่า จังหวัดหนองบัวลําภู 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดนครพนม โดยชุดเฉพาะกิจสิงห์ดําร่วมกับ
กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม และตํารวจ
ตระเวนชายแดน ๒๓๕ ตรวจยึดไม้ชิงชัน ๑๒ แผ่น ปริมาตร 
๐.๗๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมจับกุมผู้ต้องหา ๓ คน บริเวณตําบล
หนองยางชิ้น อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จึงควบคุมตัว
ผู้ต้องหาส่งสถานีตํารวจภูธรเรณูนครดําเนินคดีต่อไป 
- นายอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทหารพรานกรม 31 
หัวหน้าส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฏรกว่า 300 คน 
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณชายแดนไทย-สปป.ลาว ในพื้นที่
บ้านฮวก ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๘๓ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๔๗ คดี สลากกินรวบ ๙ คดี และคดี
อื่นๆอีก ๒๖ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๔๒๑ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัด
ระเบียบสังคม ๔๐๗ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- นายอําเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ  
พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารจากชุดปฏิบัติการกองกําลังรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ตํารวจจากสถานี
ตํารวจภูธรเมืองศรีสะเกษ นํากําลังจับกุมบ่อนพนันบาคาร่า
ออนไลน์และรับแทงพนันฟุตบอล G888 ณ อาคารพาณิชย์  
ข้างโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยเบ้ืองต้นจับกุมผู้ต้องหาได้ 
17 คน พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์ จํานวน 29 เครื่อง และ
เงินสด จํานวน 39,669  บาท 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  - ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

เข้าจับกุมการลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ๓ คดี  
ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔, ๕ และ ๖ ตําบลปกาสัย อําเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาจํานวนทั้งหมด 27 คน 
พร้อมของกลางหลายรายการ โดยได้นําตัวผู้ต้องหาพร้อมของ
กลางส่งสถานีตํารวจภูธรเหนือคลองเพื่อดําเนินคดีต่อไป 

 

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 ๔๖๕ คดี ผู้ต้องหา จํานวน
๕๒๙ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๑,๐๖๘ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๒,๐๐๙ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ่มเสี ่ยง เข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดเลย ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 2106 
และชุดปฏิบัติการข่าว กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 246 
สนธิกําลังร่วมกันบริเวณริมแนวแม่น้ําโขง บ้านห้วยขอบ ตําบล
หาดคัมภีร์ อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยนํากําลังเข้าดักซุ่ม 
และขอตรวจค้นชาย ๒ คนที่ขับเรือกาบติดเครื่องยนต์จากฝั่ง
ประเทศลาวเข้ามาจอดเทียบฝั่งไทย โดยขณะกําลังตรวจค้นได้
เกิดการยิงตอบโต้กัน จนกระทั้งชายขับเรือสามารถขับเรือ
หลบหนีไปได้ แต่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือ ๑ ราย 
เป็นราษฎรจากเมืองสังข์ทอง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว 
พร้อมของกลางยาบ้าจํานวน 4,000 เม็ด ผู้ต้องหารับสารภาพ
ว่าเป็นคนรับจ้างส่งยาบ้าจากฝั่งประเทศลาวเข้ามาส่งให้กับพ่อค้า
คนไทย เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาลักลอบนําเข้ายาเสพติดให้โทษ
(ยาบ้า)มาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย และนําผู้ต้องหา
พร้อมของกลางส่งสถานีตํารวจภูธรปากชมเพื่อทําการขยายผล
และดําเนินคดีต่อไป 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้บังคับการกองร้อย

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 236 ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม  
ยาไอซ์ น้ําหนักประมาณ 1 กิโลกรัม มูลค่า 3.5 ล้านบาท ใน
พ้ืนที่ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก
การแจ้งเบาะแสของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 154 คน  
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท ์ 
ในแต่ละพื้นที่ 609 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 119,198 คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นําสตรีอําเภอเมือง
ปัตตานี ร่วมกิจกรรม "รวมพลังสร้างสรรค์คนตานี ด้วยสตรี
ชายแดนใต้" โดยภายในงานมีหน่วยบริการ “โครงการอําเภอ
ย้ิมเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน” การแสดงพลังสตรี 
การมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น การตรวจสุขภาพของสตรี 
รวมทั้งการแข่งขันทําขนมโค และแข่งขันขูดมะพร้าว โดยมีผู้นํา
สตรีและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๐๐๐ คน  
ณ ลานหน้าที่ว่าการอําเภอเมืองปัตตานี 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่ โดยพบอาวุธที่ประชาชน
นํามาทิ้งไว้/รับมอบจากประชาชน ได้แก่ อาวุธปืน 1 กระบอก 
และวัตถุระเบิด ๑ ลูก และพบจากการตรวจค้น จับกุม ได้แก่ 
อาวุธปืน ๑๔ กระบอก กระสุนปืน ๔๖ นัด และวัตถุระเบิด ๑ ลูก 

 

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 – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น 901,797 คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ 359,749 คน สัญชาติกัมพูชา 394,347 คน และ
สัญชาติลาว ๑47,701 คน 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๕  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

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

รายงานสถานการณ์อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีพ้ืนที่ประสบภัย รวม
ทั้งสิ้น ๑๗ จังหวัด ๓๗ อําเภอ ๗๑ ตําบล ๓๐๒ หมู่ บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ ๘,๐๕๑ ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต ๖ ราย 
(กําแพงเพชร ๒ แม่ฮ่องสอน ๒ นครศรีธรรมราช ๑ เชียงราย ๑) 
สูญหาย ๑ ราย (เชียงราย) คลี่คลายแล้ว ๑๔ จังหวัด ยังคงมี
สถานการณ์ ๓ จังหวัดคือ จังหวัดพิจิตร เชียงราย และเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ ได้แจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเร่งสํารวจความเสียหายเพื่อให้
การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯต่อไป 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว 
ตามนโยบายของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยและคณะ เดินทางมาตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานของจังหวัดอ่างทอง และได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ดํารงธรรม 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฯบรรยายสรุปผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย คสช. ในเรื่องการจัดต้ังและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของศูนย์ดํารงธรรม ทั้งนี้ ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ๖ ราย สามารถยุติเรื่องแล้ว ๑ ราย 
และอยู่ระหว่างการดําเนินการ ๕ ราย และมีผู้รับบริการจากการ
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม ได้แก่ ไฟฟ้า ๑๓ ราย น้ําประปา 
๒ ราย งานทะเบียนราษฎร ๑๓ ราย และโทรศัพท์ ๕ ราย 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


