
 
 
 

 

  
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๕๙ 
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 ๓ 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 ๓ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๑,๐๑๐ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๓๕,๕๒๖ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีประธานสภาและสมาชิกสภาฯ
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดําเนินงานของสภาเทศบาลนคร
อุบลฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและให้เกิดความปรอง สมานฉันท์ ภายใต้ระเบียบของ
ทางราชการ และนโยบายของ คสช. ณ กองบัญชาการ มณฑล
ทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

 
 
 
 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๕  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๗๗๐ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๔๘๗ ครั้ง ไม่พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจ
นําไปสู่ความรุนแรงแต่อย่างใด 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๓ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๒๑ ครั้ง มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๑๓ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๙ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา สนธิกําลังร่วมกับกองร้อย
ทหารพรานที่ ๑๓๐๖ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าฉะเชิงเทราที่ ๘ นาอิสาน และ
เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรสนามชัยเขต ตรวจสอบการ
ลักลอบลําเลียงไม้พะยูงจากพื้นที่ป่าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า  
เขาอ่างฤาไน หมู่ที่ ๑๖ ตําบลท่ากระดาน อําเภอสนามชัยเขต 
พบไม้พะยูง ๑๐๑ ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร ๓.๕ ลูกบาศก์เมตร 
รถจักรยานยนต์ ๕ คัน รถกระบะ ๑ คัน เครื่องชั่งไม้ ๔ เครื่อง 
ล้อรถเข็นไม้ ๔ คู่ ผู้ต้องหาสามารถหลบหนีไปได้ จึงเร่งติดตาม
ผู้ต้องหาเพื่อทําการขยายผลและดําเนินคดีต่อไป 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นํากองกําลังร่วมประกอบด้วยฝ่าย
ปกครอง เจ้าหน้าที่ทหารจากจังหวัดทหารบกเลย กรมทหารพราน
ที่ ๒๑ และหน่วยรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าที่ ลย.๗ บ้านหนองเสือคราง 
อําเภอภูเรือ จํานวน ๕๐ คน เดินทางมายังบ้านห้วย-ลาด ตําบล
สานตม อําเภอภูเรือ เพื่อยึดพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกจํานวน ๑๔๙ ไร่  
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดสั่งให้เพิกถอน น.ส.๓ก. ที่ออกมิชอบ ทั้งนี้  
ที่ดินอําเภอได้เป็นผู้ช้ีจุดเพื่อทําการเพิกถอน โดยจะดําเนินการ  
ส่งมอบพื้นที่ให้กรมป่าไม้ฟ้ืนฟูสภาพต่อไป 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๕  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ

การจัดระเบียบสังคม 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๕๐ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๒ คดี สลากกินรวบ ๒๑ คดี และ
คดีอื่นๆอีก ๑๗ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๑๕๖ คน ทั้งนี้ ได้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและ  
จัดระเบียบสังคม ๑๙๐ ครั้ง 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- กองกําลังอําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย 
ข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน(บิงโก) พร้อมของกลาง ได้แก่
แผงบิงโก 25 แผง เบ้ียบอกตัวเลข 27 อัน เบ้ียสําหรับวาง  
20 อัน จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสถานีตํารวจภูธรแม่ใจดําเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป 

 

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 ๒๖๓ คดี ผู้ต้องหา จํานวน 
๓๑๔ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๘๘ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๗๖๑ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ่มเสี ่ยง เข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอคลองท่อม ออกต้ังด่านตรวจ
ปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตําบลคลองท่อมใต้ อําเภอคลองท่อม
เพื่อปราบปรามและหยุดย้ังการแพร่ระบาดยาเสพติด ตาม
นโยบาย คสช. พบสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้น จํานวน 7 ราย 
จึงบันทึกผลการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อทําการตรวจโดยละเอียด
และเข้ารับการบําบัดฯต่อไป 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๕  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  - ชุดเฉพาะกิจอําเภอภูหลวง จังหวัดเลย จับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย 

พร้อมของกลาง เฮโรอีน 311 แท่ง น้ําหนัก 127 กิโลกรัม 
มูลค่า 171,450,000 บาท และยาบ้า 52,000 เม็ด ได้ที่
บริเวณจุดชมวิวเลยวังไสย์ ตําบลเลยวังไสย์ อําเภอภูหลวง  
จึงควบคุมตัวผู้ต้องหามาทําการขยายผลและดําเนินคดีต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๒๙ คน และ
มีการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ 
๓๐๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๘,๕๔๒ คน 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- กองกําลังอําเภอจุน จังหวัดพะเยา เข้าจับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย 
พร้อมของกลางยาบ้า 159 เม็ด อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 11 มม.  
จํานวน 1 กระบอก กระสุน ขนาด 11 มม. จํานวน 3 นัด 
กระสุนปืน ขนาด .38 จํานวน 1 นัด ณ หมู่ที่ 3 ตําบล  
ห้วยข้าวกํ่า อําเภอจุน จึงควบคุมตัวส่งสถานีตํารวจภูธรจุน 
ดําเนินคดีต่อไป 

 

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

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๙๓๐,๑๗๙ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ 3๗๑,๗๒๖ คน สัญชาติกัมพูชา ๔๐๗,๓๓๒ คน และ
สัญชาติลาว ๑๕๑,๑๒๑ คน 

 

 
หน้า   ๔    ของ  ๕  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

 

 

 

 

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

ได้รับรายงานเหตุน้ํ าท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง ทําให้ท่วมขังบนถนนหลายสาย ได้แก่ 
ถนนเส้นหัวทะเล ถนนเส้นสุรนารายณ์-จอหอ ถนนมิตรภาพ 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปิดถนนแล้ว เนื่องจากระดับน้ําสูงรถเล็กไม่
สามารถผ่านได้ โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดฯ เทศบาลนครนครราชสีมา อปพร. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการเร่งระบายน้ํา ปัจจุบันฝนหยุดตก ระดับ
น้ําเริ่มลดลง แต่ยังคงมีน้ําท่วมขังบริเวณถนนหน้าศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา และบริเวณหลัง
กรมสรรพากรจังหวัดฯ 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว 
ตามนโยบายของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ชุดเฉพาะกิจกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร และเจ้าหน้าที่
ตํารวจตระเวณชายแดนที่ 424 ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณีราษฎรร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดเกี่ยวกับการ
จําหน่ายน้ํามันเถื่อนและสิ่งของหลบหนีภาษี ในพื้นที่หมู่ที่ 1 
ตําบลตะลุมพุก อําเภอปากพนัง เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็น
บ้านเลขที่ 9809 พบน้ํามันเบนซินไม่เสียภาษีในแกลลอน 
จํานวน 510 ลิตร และตรวจค้นในบ้านพบบุหรี่ต่างประเทศ 
ซึ่งไม่ปิดแสตมป์ 172 ซอง เจ้าหน้าที่จึงจับกุมเจ้าของบ้าน
พร้อมตรวจยึดของกลางเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๕  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


