
 
 

 

  
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๕๕ 
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 ๒ เดือน 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 
โดยในวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๔๘๑ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๓๘,๐๘๕ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๗๑๘ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๓๓๒ ครั้ง ไม่พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจ
นําไปสู่ความรุนแรงแต่อย่างใด 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒๘ 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 ๒๔ ครั้ง มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๑๕ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๑ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบ้านบัวขาว ร่วมกันตรวจ
ยึดไม้พะยูงที่คนร้ายลักลอบตัดที่ป่าสาธารณประโยชน์บ้านน้ําคํา 
หมู่ที่ ๓ ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ พบไม้พยูงถูกตัดแยก
ออกเป็นท่อน ๑๑ ท่อน จึงนําไม้ของกลางส่งพนักงานสอบสวน
สถานี ตํารวจบ้านบัวขาว เพื่อสืบหาผู้กระทําความผิดมา
ดําเนินคดีต่อไป 
- หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่จับกุม
ผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ตําบลตาตุม 
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สามารถจับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย พร้อม
ของกลางไม้พะยูง ๓ ท่อน ปริมาตร ๐.๑ ลูกบาศก์เมตร และ
เครื่องชั่ง ๒ เครื่อง จึงนําผู้ ต้องหาและของกลางส่งพนักงาน
สืบสวนสถานีตํารวจภูธรสังขะ ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๘๐ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๘ คดี สลากกินรวบ ๖๑ คดี และคดี
อื่นๆอีก ๑๘ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๑๗๒ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและ  
จัดระเบียบสังคม ๑๘๘ ครั้ง 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดสุรินทร์ สนธิกําลังร่วมกับชุดเฉพาะกิจ 
ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ กองกําลัง
รักษาความสงบเรียบร้อย และตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่
ตรวจสอบตลาดสดเขตเทศบาลตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ 
สามารถจับกุมผู้ต้องหาขายหวยใต้ดิน ๑๔ ราย พร้อมของกลาง 
เงินสด 132,807 บาท โพยหวยหุ้น 69 แผ่น โทรศัพท์มือถือ  
15 เครื่อง และเครื่องคิดเลข 7 เครื่อง จึงนําตัวผู้ต้องหาและของ
กลางทั้งหมดส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการตามขั้นตอน
ทางกฎหมายต่อไป 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ



 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 ๑๘๘ คดี ผู้ต้องหา จํานวน 
๒๐๘ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๗๗ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๗๑๑ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ่มเสี ่ยง เข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ชุดเฉพาะกิจสนับสนุนปฏิบัติการปราบปรามและหยุดย้ัง  
การแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบาย คสช. จังหวัดลําพูน 
ร่วมกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน ต้ัง  
จุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่ตําบลต้นธง รวม 3 จุด ดังนี้ 
   จุดที่ 1 บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 11 ทําการสุ่ม
ตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 175 ราย พบผู้มีผลบวก
เบื้องต้น 4 ราย 
   จุดที่ 2 บริเวณแยกบ้านปากร้อง หมู่ที่ 6 ทําการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะ 26 ราย พบมีผลบวกเบื้องต้น 2 ราย 
   จุดที่ 3 บริเวณข้างป๊ัมน้ํามัน บ้านศรีย้อย หมู่ที่ 4 ทําการสุ่ม
ตรวจปัสสาวะ 198 ราย พบมีผลบวกเบื้องต้น 9 ราย 
   ทั้งนี้ ในชั้นต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงทําความเข้าใจและให้
ผู้ตรวจปัสสาวะพบผลบวกเข้ารับการบําบัด โดยได้เก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะส่งตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรม 
รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทางการเมือง
มาปรึกษาหารือร่วมกัน ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๖๓ คน และมีการจัด
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ ๒๒๒ ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๕,๘๒๘ คน 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ



 

 

 

 

  กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ 
ร่วมเปิดโครงการ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห่วงใยดนตรี
ไทยช่วยชาติ” ณ โรงเรียนวัดรางฉนวน หมู่ที่ ๗ ตําบลวังน้ําเย็น  
อําเภอแสวงหา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๑๖ คน 
- ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น
ระดับเขต จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็น
แบบอย่างในการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท ์ 
ในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ ๕ ตําบลศรีสุนทร 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุก
หน่วยงานในพื้นที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ันตามนโยบาย คสช.แล้ว โดยมีการเน้นย้ํา 
ให้ส่วนราชการ และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๑ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๙๑๘,๐๕๓ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ 3๖๖,๗๒๗ คน สัญชาติกัมพูชา ๔๐๑,๗๕๘ คน และ
สัญชาติลาว ๑4๙,๕๖๘ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
ได้รับรายงานเหตุน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  
ในพื้นที่ ๑๑ อําเภอ ๔๔ ตําบล ๓๔๗ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับ
ผลกระทบ ๑๒,๔๒๑ ครัวเรือน ๔๓,๙๗๓ คน บ้านเรือนประชาชน
ได้รับความเสียหายบางส่วน ๑๙๖ หลัง พ้ืนที่การเกษตรได้รับ
ความเสียหาย ๔๔,๙๖๐ ไร่ ถนน ๑๔๗ สาย วัด ๔ แห่ง โรงเรียน 
๒ แห่ง สะพาน ๕ แห่ง คอสะพาน ๓๒ แห่ง ฝาย ๒๒ แห่ง  
พนัง ๖ แห่ง ท่อระบายน้ํา ๙ แห่ง ตลิ่ง ๖ แห่ง คันดิน ๑๒ แห่ง 
มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุถูกกระแสน้ําป่าพัด ๒ ราย ทั้งนี้ สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อปพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ให้การ
ช่วยเหลือแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้ว 

 

 
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 
- กระทรวงมหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
จัดทําแผนพัฒนา (Road Map) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด อําเภอ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยละเอียด เพื่อกระทรวงฯจะได้มีการ
ตรวจติดตามและประเมินผลอย่างเข้มข้น โดยถือว่าการพัฒนา
ศูนย์ดํารงธรรม เป็นตัวช้ีวัดสําคัญถึงประสิทธิภาพของผู้ว่า
ราชการจังหวัดด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ดํารงธรรมทั่วประเทศมีการ
รายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้ระบบมากที่สุด 
- ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอ่างทอง สรุปผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย คสช. ในเรื่องการจัดต้ังและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของศูนย์ดํารงธรรม ทั้งนี้ ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ๕ ราย สามารถยุติเรื่องแล้ว ๒ ราย 
และอยู่ระหว่างการดําเนินการ ๓ ราย และมีผู้รับบริการจากการ
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม ได้แก่ ไฟฟ้า ๑๖ ราย น้ําประปา 
๒ ราย งานทะเบียนราษฎร ๑ ราย และโทรศัพท์ ๒ 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 


