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รายงานผลการปฏบิตังิาน ตามนโยบาย ประกาศและคาํสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ประจําวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน 
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ 
โดยในระหว่างวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้
ดําเนินการทั้งหมด ๕๔๕ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่รับ
ฟังการดําเนินการ จํานวน ๔๒,๒๖๔ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ปรากฏไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตํารวจ 
และพสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการ
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระท่ีน่ังจากโรงพยาบาลศิริราช
ไปยังพระตําหนักเป่ียมสุข วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณสถานีตํารวจทางหลวงวังมะนาว 
อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในระหว่างวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการตั้ง
จุดตรวจความมั่นคง ๙๖๑ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกัน
การสร้างสถานการณ์ ๓๗๓ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่
อาจนําไปสู่ความรุนแรง ๓ กรณี (จังหวัดยะลาทั้ง ๓ กรณี) ซึ่ง
ได้ดําเนินการแก้ไขสถานการณ์แล้ว 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถา นี วิท ยุ ชุมชนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒๘ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจกับเจ้าของสถานีให้ดําเนินการตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยพบการกระทําความผิดฯ ๑๙ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๑๗ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๖ คน 

 



๒ 
 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- ฝ่ายปกครองอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วย
อบ. ๒ (ดงคันไทร) ชุดประสานงานที่ ๑ ที่ทําการทางยุทธวิธี 
กองกําลังสุรนารี  ทหารพราน ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการกองทัพไทย สถานีตํารวจภูธรเขมราฐ และ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเขมราฐ ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง ๖๖ ท่อน 
ปริมาตร ๒.๗๖ ลูกบาศก์เมตร และรถยนต์กระบะ ๑ คัน บริเวณ
บ้านหนองทราย หมู่ ๙ ตําบลขามป้อม อําเภอเขมราฐ โดยได้นํา
ของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือสืบหาตัวผู้กระทําความผิดมา
ดําเนินคดีต่อไป 
 

- ฝ่ายปกครองจังหวัดกระบ่ี ร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดกระบ่ี และ
เจ้าหน้าที่ทหาร รวม ๘๔๘ นาย สนธิกําลังเข้าผลักดันและขอคืน
พ้ืนที่จากกลุ่มเกษตรกร ที่ยังอาศัยในพ้ืนที่ป่าสงวนปลายพระยา 
ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี และทํา
การร้ือถอนเพิงพักออกทั้งหมด โดยการขอคืนพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มี
การต่อต้านแต่อย่างใด 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๕๐ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๗ คดี ตู้ม้า ๘ คดี สลากกินรวบ ๑๕ คดี 
และคดีอื่นๆอีก ๒๐ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๑๕๖ คน ทั้งนี้ ได้มี
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนัน
และจัดระเบียบสังคม ๑๘๘ ครั้ง 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมการสํารวจ
จุดจอดรถรับ-ส่งของรถตู้โดยสารสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบในการรับ-ส่งผู้โดยสาร และสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนท่ีใช้บริการรถสาธารณะ ตาม
นโยบาย คสช. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

 

๗ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๒๘๕ คดี ผู้ต้องหา ๓๐๘ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๖๙ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๗๓๙ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยง เข้าสู่
ระบบการบําบัดฟื ้นฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที ่ที ่จ ังหวัดและ
อําเภอกําหนดไว้แล้ว 

 



๓ 
 

 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ 
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
ได้ออกประกาศเชิญชวนกลุ่มผู้ผ่านการอบรมค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ 
(เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง) ณ บริเวณหอประชุมอําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
โดยเบ้ืองต้นมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ๒๔ คน จากผู้ผ่านการ
อบรม ๕๗ คน 
 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย 
ณ ด่านตรวจปูแกง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมของกลาง
ยาบ้า ๒๔๐,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๐.๗ กิโลกรัม อําพรางใส่รถกระบะ
สินค้าเกษตร เพ่ือนําไปส่งนายทุนที่จังหวัดกาญจนบุรี และจาก
การสอบสวนเบ้ืองต้น พบว่าเป็นยาบ้าเครือข่ายม้ง อําเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย  

 

๘ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรม 
รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทางการเมือง
มาปรึกษาหารือร่วมกัน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๕๕ คน และมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๒๒๙ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๓๖,๔๔๑ คน 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม และ ๓ เหล่าทัพจัดโครงการ “อปพร. ล้านใจ
สมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน” โดยมีผู้ นํา อปพร. 
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และ อปพร. ร่วมจัด
กิจกรรมในรูปแบบส่งเสริมความสามัคคี และความปรองดอง
สมานฉันท์ ควบคู่กับการสร้างจิตสํานึกและอุดมการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
นครราชสีมา ลพบุรี ชลบุรี และพัทลุง โดยดําเนินโครงการพ้ืนที่แรก 
ณ ฝูงบิน ๔๑๖ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งมี 
อปพร. ภาคเหนือเข้าร่วมกว่า ๕,๐๐๐ คน 
 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ นําท้องที่ เพ่ือความรู้รักสามัคคี และเรียนรู้แนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๗ ณ อาคารกีฬา
เอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือนําหลักการดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และใช้ในการอบรมให้ความรู้แก่
ราษฎรในพ้ืนที่ด้วย 

 



๔ 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ 
๙ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดและอําเภอได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานใน

พ้ืนที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ันตามนโยบาย คสช.แล้ว โดยมีการเน้นยํ้า ให้ส่วน
ราชการ และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ
ประชาสัมพันธ์ประชาชนภายในพ้ืนที่ด้วย 

 

๑๐ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตาม
นโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 
๒๖ มิถุนายน – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการลงทะเบียนฯ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๕,๕๑๕ คน รายละเอียดดังน้ี 
   ๑. จํานวนแรงงานต่างด้าว ๑,๐๓๕,๒๕๔ คน 
       - สัญชาติเมียนมาร์ ๔๑๓,๒๒๕ คน 
       - สัญชาติกัมพูชา ๔๕๗,๔๔๗ คน 
       - สัญชาติลาว ๑๖๔,๕๘๒ คน 
   ๒. จํานวนผู้ติดตาม ๖๔,๒๖๑ คน 
       - สัญชาติเมียนมาร์ ๒๙,๔๖๐ คน 
       - สัญชาติกัมพูชา ๒๗,๒๒๙ คน 
       - สัญชาติลาว ๗,๕๗๒ คน 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สั่งการเพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย 
และดินถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง อาจทําให้เกิด
นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าล้นตลิ่ง นํ้าป่าไหลหลากและดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงวันที่ 
๑๖ – ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗ ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔ ศูนย์และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
๑๔ จังหวัด  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ดังน้ี 
 ๑. ศูนย์ฯปภ. เขต ๗ (สกลนคร) สกลนคร นครพนม มุกดาหาร  
 ๒. ศูนย์ฯปภ. เขต ๑๐ (ลําปาง) ลําปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
 ๓. ศูนย์ฯปภ. เขต ๑๔ (อุดรธานี) อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย 
 ๔. ศูนย์ฯปภ. เขต ๑๕ (เชียงราย) เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

 

๑๒ ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 
ดําเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจ ๖ ประเภท โดยมีผล
การปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ดังน้ี 
    ๑. รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน ๒,๒๙๓ เรื่อง แก้ไข/
ยุติแล้ว จํานวน ๑,๓๗๖ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ ๙๑๗ เรื่อง 
 ๒. บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว จํานวน ๕๘๗ เรื่อง แก้ไข/
ยุติแล้ว จํานวน ๕๘๗ เรื่อง 
 ๓. บริการข้อมูลข่าวสาร จํานวน ๒๑๙ เรื่อง แก้ไข/ยุติแล้ว 
จํานวน ๒๑๙ เรื่อง 

 



๕ 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ 
   ๕. บริการให้คําปรึกษา รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จํานวน 

๓๑๙ เรื่อง แก้ไข/ยุติแล้ว จํานวน ๓๑๙ เรื่อง 
 ๖. หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ จํานวน ๓๖ เรื่อง แก้ไข/ยุติแล้ว 
จํานวน ๓๖ เรื่อง 
 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) ในพ้ืนที่  
ภาคกลางจากจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง จันทบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี 
ปราจีนบุรี สิงห์บุรี นครปฐม และฉะเชิงเทรา ย่ืนหนังสือต่อ  
ศูนย์ ดํ ารงธรรมในแต่ละจั งหวัด  เ พ่ือคัดค้ านการยกเลิก
พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเสนอ  
แนวทางแก้ไข ๔ ข้อ ได้แก่ 
    ๑. โอนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของเกษตรกรจากสถาบันการเงิน
มาไว้ที่ กฟก. 
 ๒. ให้นําข้อเสนอจากผลการวิจัยเพ่ือการปฏิรูป กฟก. มาเป็น
แนวทางหลักในการปฏิรูปกองทุนฯ 
 ๓. ให้นํายุทธศาสตร์ของ กฟก. มาเป็นแนวทางหลักในการ
ดําเนินงานกองทุนฯ 
 ๔. ขอให้เร่งประชุมคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามมติของ
คณะกรรมการการบริหารและคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตร 
เพ่ือทําหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 - ชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ประมาณ ๑๗๐ คน รวมตัวกันที่ที่ ว่าการอําเภอ  
แก้งสนามนาง เพ่ือสนับสนุนการจัดต้ังจังหวัดบัวใหญ่ จากน้ัน
นายอําเภอฯได้เจรจากับกลุ่มฯ จึงยุติการชุมนุมในเวลาต่อมา 
ขณะที่กลุ่มคัดค้านการจัดต้ังจังหวัดบัวใหญ่ จํานวน ๓ คน ได้ย่ืน
หนังสือขอให้มีการทําประชาพิจารณ์ในกรณี ดังกล่ าวต่อ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 


