
 
 
 

 

  
 
 
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๔ 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 ๔ 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 ๔ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๕๕๗ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๔๓,๗๔๔ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- นายอําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯ โดยช้ีแจงและสรุปผล
การดําเนินงานต่างๆ ในห้วงเดือนที่ผ่านมาให้ทุกภาคส่วนทราบ
และประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ มุ่งทํางานเชิงรุก และเน้นย้ํา
การอยู่เวร รปภ.ของสถานศึกษา โดยใช้หลักของการมารับ
บริการของนักเรียน ให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนร่วมในการดูแล
เส้นทางและสถานที่เพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๗๗๐ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๕๐๒ ครั้ง ไม่พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจ
นําไปสู่ความรุนแรงแต่อย่างใด 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๑๒ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ในการ
ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๒๓ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๒๔ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๑๒ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ จับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย พร้อม
ของกลางไม้พะยูงท่อนและแปรรูป จํานวน ๕๗ ท่อน ปริมาตร 
๐.๔๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมรถยนต์กระบะ ๑ คัน ณ สามแยก
ทางเข้าบ้านโบกม่วงน้อย หมู่ที่ ๖ ตําบลนาแวง จึงนําตัวผู้ต้องหา
ส่งพนักงานสืบสวนสถานีตํารวจภูธรเขมราฐ และนําของกลาง
มอบให้หน่วยป่าไม้อุบลราชธานีที่ ๒ ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ในการ
กวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดยสามารถ
จับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนันรวม ๕๘ คดี เป็นคดีประเภท  
บ่อนพนัน ๑๗ คดี สลากกินรวบ ๑๗ คดี และคดีอ่ืนๆอีก ๑๕ คดี  
มีผู้ต้องหาจํานวน ๑๖๓ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม ๑๔๔ ครั้ง 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 

- ชุดเฉพาะกิจอําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งว่า 
มีร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต ปล่อยให้ผู้ใช้บริการ อายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี 
มาใช้บริการก่อนเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงลงพื้นที่ร่วมกับ
วัฒนธรรมอําเภอเมืองร้อยเอ็ด ตรวจพบร้านอินเตอร์เน็ตที่มี
ผู้ใช้บริการอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี จํานวน ๒ ร้าน โดยเป็นร้านที่
กระทําความผิดครั้งแรก ๑ ร้าน มีผู้ใช้บริการอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี 
๗ ราย จึงได้ว่ากล่าวตักเตือน สําหรับอีก ๑ ร้าน พบผู้ใช้บริการ
อายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี จํานวน ๑ ราย แต่ตรวจพบเป็นครั้งที่ ๓ 
เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจึงดําเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตรวจสาร
เสพติดในปัสสาวะ พบผลบวก ๒ ราย จึงจัดทําทะเบียนประวัติ
เพื่อนําเข้าโครงการบําบัดต่อไป 

 

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 ๓๖๕ คดี ผู้ต้องหา ๔๑๓ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๗๔ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๗๗๘ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ ่มเสี ่ยงเข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเขาวง ลงพื้นที่จับกุมผู้ต้องหาตามหมาย
ศาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ ณ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลสงเปลือย พบผู้ต้องหา 
พร้อมของกลางยาบ้า ๒๔ เม็ด โทรศัพท์มือถือ ๑ เครื่อง และเงินสด 
จํานวน ๘,๕๗๐ บาท จึงได้นําตัวมาดําเนินคดีต่อไป 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าพบผู้ต้องขังภายในเรือนจํา

จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้โอวาทและนโยบายในด้านการป้องกัน
และปรามยาเสพติดและป้องกันการนําโทรศัพท์มือถือเข้ามา 
ในเรือนจํา แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในแดน ๕ และแดน ๖ 
โดยให้ผู้ต้องขังสามารถให้ข้อมูลกับทางราชการ โดยการเขียน
ข้อมูลหรือเบาะแสส่งลงในกล่องแดงรับคําร้อง "คิดอะไรออก 
บอกผู้ว่าฯ" ได้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯจะเป็นผู้เปิดกล่องแดง
ด้วยตนเอง 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๓๕๐ คน 
และมีการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละ
พ้ืนที่ ๒๘๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๐,๗๙๑ คน 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยพบ  
อาวุธปืนที่ประชาชนมอบ/นํามาทิ้งไว้ จํานวน ๓ กระบอก และ
พบอาวุธที่ใช้ในการสงครามจากการตรวจค้น/จับกุม ได้แก่ 
อาวุธปืน ๔ กระบอก กระสุนปืน ๘ นัด 

 

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

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๓ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๙๔๑,๖๘๑ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๓๗๖,๐๖๔ คน สัญชาติกัมพูชา ๔๑๓,๐๕๙ คน และ
สัญชาติลาว ๑๕๒,๕๕๘ คน 

 

 
หน้า   ๔    ของ  ๖  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

ได้รับรายงานเหตุอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง ที่มี
สถานการณ์ต่อเนื่องในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ 
   - จังหวัดพิจิตร เกิดเหตุน้ําในคลองวังแดงเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่
เขตเทศบาลตําบลทับคล้อ อําเภอทับคล้อ ระดับน้ําสูง ๐.๒ – 
๐.๓ เมตร ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ ๒๐ หลัง 
   - จังหวัดนครราชสีมา เกิดเหตุฝนตกต่อเนื่องทําให้น้ําท่วมขัง 
บริเวณถนนหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ 
(นครราชสีมา) และหลังสํานักงานสรรพากร ภาค ๙ 
   - จังหวัดพิษณุโลก เกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่ง 
ท่วมพ้ืนที่ ๓ อําเภอ ๔ ตําบล ได้แก่ อําเภอวัดโบสถ์ ๒ ตําบล 
อําเภอเนินมะปราง ๑ ตําบล และอําเภอวังทอง ๑ ตําบล 
   - จังหวัดพะเยา เกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมขังในพื้นที่ 
๒ อําเภอ ๓ ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบประมาณ ๗๐๐ ครัวเรือน 
มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากถูกน้ําป่าพัดจมน้ํา ๑ ราย (นายทะนงศักด์ิ 
ทานัง อายุ ๖๘ ปี) 
   - จังหวัดตาก เกิดเหตุน้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรใน
อําเภอบ้านตาก ตําบลแม่สลิด หมู่ที่ ๔, ๕, ๑๑ ความเสียหายอยู่
ระหว่างการสํารวจ 
   ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่ 
ประสบภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. และหน่วยทหารในพื้นที่ได้
เร่งให้ความช่วยเหลือ และสํารวจความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว 
สถานการณ์โดยรวมเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และอํานวยความ
เป็นธรรมแก่ประชาชาชนในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังสามารถให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. 

 

 
หน้า   ๔    ของ  ๖  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 

- ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสระบุรี ได้รับหนังสือร้อเรียนจาก
ราษฎร หมู่ที่ ๑๘ ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก ขอให้รับ
จดทะเบียนคําขอของประชาชนซึ่งเป็นผู้มีสิทธ์ิบริหารจัดการ
ทรัพยากรในกรรมสิทธ์ิของตน และขอให้ยกเลิกการขอเข้า
สํารวจและออกอาชญาบัตรเหมืองแร่ทองคําของบริษัทฟ้ารอง 
จํากัด ในพื้นที่ตําบลลําพญากลาง และตําบลลําสมพุง อําเภอ
มวกเหล็ก ทั้งนี้ ศูนย์ดํารงธรรมได้รับเรื่องฯไว้เพื่อดําเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป 
- ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดระยอง ได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่ม
ผู้ประกอบการค้าชายหาดสวนสน อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง จํานวน ๓๐ คน เพื่อขอความเป็นธรรมและขอผ่อนผัน
การค้าขายบริเวณชายหาด เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจาก
นโยบายการจัดระเบียบชายหาด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล
แกลง กําหนดให้ผู้ประกอบการค้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจาก
บริเวณชายหาดภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ได้เข้าพบและรับหนังสือฯจากกลุ่มฯ พร้อมทั้งเจรจาให้กลุ่มฯ 
จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการค้าที่ไม่ขัดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย 
เสนอให้จังหวัดพิจารณาทบทวนการจัดระเบียบต่อไป 

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


