
 
 

 

  
 
 
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๖๒ 
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 ๕ 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 ๕ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๕๓๕ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๓๕,๔๙๘ คน  

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ ๑ กรณี มีผู้ต้องหา ๑ ราย ซึ่งได้
ดําเนินคดีตามกฎหมายแล้ว 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๖๑๘ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๓๐๑ ครั้ง ไม่พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจ
นําไปสู่ความรุนแรงแต่อย่างใด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๘ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ในการ
ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๓๕ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๔๐ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๒๖ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ สนธิกําลังร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหารจากกองร้อยรักษาความสงบ ร้อย รส.ที่ 
๑ ม.พัน ๑๔ รวม ๔๐ นาย แบ่งกําลังออกเป็น ๔ ชุด เข้ายึดคืน
ผืนป่าภูพานตามมาตรการอาชาพิทักษ์ไพร โดยยึดคืนพื้นที่ด้าน
ทิศตะวันตกบ้านดานเม็ก บริเวณห้วยแก่งหว้า รวม ๑๙ แปลง 
เนื้อที่ ๑,๑๕๘ ไร่ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ทหารจากกรมทหารราบที่ ๙ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. ๑ 
(ท่าเสา) ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าหุบเขาไตรรัตน์ หมู่ที่ ๙ ตําบล
ลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค พบการบุกรุกแผ้วถางก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
เป็นบริเวณกว้าง มีการเจาะระเบิดภูเขาเป็นทางและปรับระดับ
พ้ืนที่คาดว่าจะทําเป็นจุดชมวิว จากการวัดพิกัดพบว่า มีพ้ืนที่ถูก
บุกรุกทั้งสิ้น ๒๒๖ ไร่ ๑ งาน ๙๑ ตารางวา ขณะนี้กําลังรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อแจ้ งความต่อพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรไทรโยคดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
สามารถจับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนันรวม ๖๐ คดี เป็นคดี
ประเภทบ่อนพนัน ๒๕ คดี สลากกินรวบ ๕ คดี และคดีอื่นๆ
รวม ๒๒ คดี มีผู ้ต้องหา จํานวน ๑๘๓ คน ทั้งนี ้ ได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและ  
จัดระเบียบสังคม ๑๕๘ ครั้ง 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

- ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจทําทันที
(ททท.) จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อําเภอขลุง จับกุมผู้เล่นการพนัน ๑๖ คน  
พร้อมของกลาง ในพื้นที่ชุมชนเกาะลอย เทศบาลเมืองขลุง 
อําเภอขลุง จึงยึดของกลางพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ ต้องหาส่ง
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรขลุงดําเนินคดีต่อไป 

 

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 ๓๑๖ คดี ผู้ต้องหา ๓๙๓ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๖๖ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๘๗๒ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ ่มเสี ่ยงเข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดน 
จังหวัดอุบลราชธานี สนธิกําลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใน
พ้ืนที่ ร่วมจับกุมผู้ต้องหาจํานวน ๑ ราย พร้อมของกลางยาบ้า 
จํานวน ๔,๙๕๐ เม็ด ณ บริเวณหน้าเทศบาลตําบลเขมราฐ อําเภอ
เขมราฐ จึงควบคุมตัวผู้ต้องหามาทําการขยายผล และดําเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป 
- ชุดเฉพาะกิจศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
(ศพส.) จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
สืบเนื่องจากการขยายผลจากนักโทษในเรือนจํากลางจังหวัด
สุรินทร์ พบของกลางยาบ้าเตรียมส่งเข้าเรือนจํา จํานวน ๑๖๐ เม็ด 
จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสอวนดําเนินคดีต่อไป 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีการจัดกิจกรรมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ ๒๓๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๔๒,๒๖๒ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- นายอําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนสังกัดเทศาลตะลุบัน จํานวน ๖ โรงเรียน 
เพื่อสร้างความสมานฉันท์ปรองดองแก่คณะกรรมการสถานศึกษา 
และประชาชนในพื้นที่ กําหนดแข่งขันระหว่างวันที่ ๑ – ๕ 
กันยายน ๒๕๕๗ มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง และ
ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓,๐๐๐ คน ณ สนามหน้าที่
ว่าการอําเภอสายบุรี 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยพบอาวุธที่
ใช้ในการสงครามจากการตรวจค้น/จับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๗ 
กระบอก กระสุนปืน ๕ นัด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุก
หน่วยงานในพื้นที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ันตามนโยบาย คสช.แล้ว โดยมีการเน้นย้ํา 
ให้ส่วนราชการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ประชาชนภายในพื้นที่ให้
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวด้วย 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วน
ราชการ และประชาชน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “คนร้อยเอ็ด
ต่อต้านคอร์รัปช่ัน” โดยมีผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อปลูกฝัง
จิตสํานึกแก่ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ตามนโยบาย คสช. 

 

 
หน้า   ๔    ของ  ๖  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๔ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๙๕๒,๙๖๑ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๓๘๐,๓๗๖ คน สัญชาติกัมพูชา ๔๑๘,๔๕๗ คน และ
สัญชาติลาว ๑๕๔,๐๘๓ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
รายงานเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากแม่น้ํายม 
ล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ ๔ อําเภอ ได้แก่ เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย 
ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม เป็นเหตุให้เขื่อนดินกั้นริมแม่น้ําพังระยะทาง 
๑๐ เมตร บ้านเรือนได้รับผลกระทบ ๕๐๐ หลัง ท่วมพ้ืนที่
การเกษตร ๒,๘๔๔ ไร่ ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต ๘ กําแพงเพชร และเขต ๙ พิษณุโลก ได้จัดรถสูบส่งน้ํา
ระยะไกลเข้าสนับสนุน โดยมีกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน ตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และสํานักงานสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนกําลังคนช่วยเหลือประมาณ ๘๐๐ นาย 
ขณะนี้ระดับน้ําในแม่น้ํายังคงมีระดับสูง จังหวัดจึงจัดต้ัง  
ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
จังหวัด เพื่อรับแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และอํานวยความ
เป็นธรรมแก่ประชาชาชนในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังสามารถให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดพังงา ได้รับหนังสือร้องเรียนจาก
หอการค้าจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกะไหล 
และชมรมธุรกิจท่องเที่ยวอําเภอเมืองพังงา ให้ตรวจสอบกรณี
การจัดซื้อที่ดินสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่ เนื่องจากอยู่ห่างไกล
จากตัวจังหวัดมากเกินไป โดยขณะนี้กรมขนส่งทางบกได้
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว 

 

 
หน้า   ๕    ของ  ๖  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับหนังสือร้องเรียน
จากตัวแทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือกลุ่มต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน  
ถ่านหิน อําเภอหัวไทร จํานวน ๔ คน กรณีคัดค้านการประกาศ
หรือคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ํา
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นพื้นที่โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ทั้งนี้ หัวหน้าศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดฯ
ได้รับเรื่องไว้ และจะทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
รับทราบต่อไป                                                              

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


