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รายงานผลการปฏบิตังิาน ตามนโยบาย ประกาศและคาํสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ประจําวันที่ ๑๗ 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 ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้
ดําเนินการทั้งหมด ๖๕๔ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่รับ
ฟังการดําเนินการ จํานวน ๖๒,๘๕๗ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ปรากฏไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด  

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในระหว่างวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการ 
ตั้งจุดตรวจความมั่นคง ๑,๐๖๘ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อ
ป้องกันการสร้างสถานการณ์ ๓๘๑ ครั้ง ไม่พบอาวุธ/แผนการ/
ข่าวสารท่ีอาจนําไปสู่ความรุนแรงแต่อย่างใด 

 

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

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๘ สถานี (จังหวัด
พิษณุโลก ๕ สถานี และจังหวัดสมุทรปราการ ๓ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจกับเจ้าของสถานีให้ดําเนินการตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยพบการกระทําความผิดฯ ๒๐ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๑๘ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๑๗ คน 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๑๓๐ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๑ คดี สลากกินรวบ ๙๘ คดี และ  
คดีอื่นๆอีก ๔๒ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๒๖๕ คน ทั้งนี้ ได้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและ
จัดระเบียบสังคม ๒๑๘ ครั้ง 

 



๓ 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๗ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 
จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๗๔ คดี ผู้ต้องหา ๔๐๒ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๘๓ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๗๔๖ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยง เข้าสู่
ระบบการบําบัดฟื ้นฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที ่ที ่จ ังหวัดและ
อําเภอกําหนดไว้แล้ว 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ฝ่ายปกครองอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรด่านซ้าย ทําการตรวจยึดยาบ้า ประมาณ 
๑ ล้านเม็ด ในพ้ืนที่ตําบลปากหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ส่วนผู้ต้องหาสามารถหลบหนีไปได้ 
 

- ฝ่ายปกครองอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเขมราฐ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา ๓ ราย 
ซึ่งเป็นราษฎรเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว 
พร้อมของกลางยาบ้า ๙,๙๓๙ เม็ด ณ ถนนสายเขมราฐ – โขงเจียม 
บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๘ ตําบลนาแวง อําเภอเขมราฐ 

 

๘ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรม 
รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทางการเมือง
มาปรึกษาหารือร่วมกัน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๓๕ คน และมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๓๔๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๕๙,๑๘๑ คน 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ “มหกรรมคืนความสุข
ให้ประชาชน” ณ ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
ร่วมกับมณฑลทหารบกท่ี ๓๑ จังหวัดนครสวรรค์ มีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมประมาณ ๔,๐๐๐ คน 
 

- จังหวัดสุรินทร์ ดําเนินงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับ
หมู่บ้าน เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อันจะนําไปสู่
การปฏิรูปให้เกิดความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน ๑๐๐ คน ณ ศาลาประจําหมู่บ้านโชกเหนือ หมู่ที่ ๑ ตําบล
โชกเหนือ อําเภอลําดวน 

 



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 – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการลงทะเบียนฯ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๑๑,๗๑๑ คน รายละเอียดดังน้ี 
   ๑. จํานวนแรงงานต่างด้าว ๑,๐๔๖,๖๕๘ คน 
       - สัญชาติเมียนมาร์ ๔๑๘,๐๕๙ คน 
       - สัญชาติกัมพูชา ๔๖๒,๕๓๕ คน 
       - สัญชาติลาว ๑๖๖,๐๖๔ คน 
   ๒. จํานวนผู้ติดตาม ๖๕,๐๕๓ คน 
       - สัญชาติเมียนมาร์ ๒๙,๘๗๐ คน 
       - สัญชาติกัมพูชา ๒๗,๕๖๙ คน 
       - สัญชาติลาว ๗,๖๑๔ คน 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รายงานเหตุอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่ง ในวันที่  
๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ดังน้ี 
   ๑. จังหวัดระนอง เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่ ตําบลเช่ียวเหลียง และ
ตําบลบ้านนา อําเภอกะเปอร์ บ้านเรือนได้รับผลกระทบ ๓๐ หลัง 
คอสะพานทรุด ๑ แห่ง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
   ๒. จังหวัดตราด เกิดนํ้าป่าไหลหลากในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๒ ตําบล  
วังกระแจะ ระดับนํ้าสูงประมาณ ๐.๕ เมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่นํ้าท่วม
ซ้ําซาก ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ คาดว่าสถานการณ์จะ
กลับสู่ภาวะปกติภายใน ๑ วัน 
   ๓. จังหวัดปราจีนบุรี เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
ตําบลโคกไม้ลาย ราษฎรได้รับผลกระทบ ๒๐๐ ครัวเรือน คาดว่า
สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติภายใน ๑ วัน 
   ทั้งน้ี สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ทั้ง  
๓ จังหวัด ได้สํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือใน
เบ้ืองต้นแล้ว 

 



๕ 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ 
๑๒ ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 

ดําเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจ ๖ ประเภท โดยมีผล
การปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ดังน้ี  
    ๑. รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน ๔,๑๐๗ เรื่อง แก้ไข/
ยุติแล้ว จํานวน ๒,๔๖๔ เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ ๑,๖๔๓ เรื่อง 
 ๒. บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว จํานวน ๑,๐๖๔ เรื่อง 
แก้ไข/ยุติแล้ว จํานวน ๑,๐๖๔ เรื่อง 
 ๓. บริการข้อมูลข่าวสาร จํานวน ๕๓๔ เรื่อง แก้ไข/ยุติแล้ว 
จํานวน ๕๓๔ เรื่อง 
      ๕. บริการให้คําปรึกษา รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จํานวน 
๖๖๔ เรื่อง แก้ไข/ยุติแล้ว จํานวน ๖๖๔ เรื่อง 
 ๖. หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ จํานวน ๕๖ เรื่อง แก้ไข/ยุติแล้ว 
จํานวน ๕๖ เรื่อง 
       สําหรับข้อมูลวันที่ ๑๓ – ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗ อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูล 
 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- กลุ่มราษฎรตําบลเบิกไพร ตําบลลาดบัวขาว ตําบลท่าผา และ
ตําบลปากแรต อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประมาณ ๘๐ คน 
เดินทางมารวมตัวกัน ณ ที่ว่าการอําเภอบ้านโป่ง เพ่ือย่ืนหนังสือ
ร้องเรียนต่อนายอําเภอฯ เน่ืองจากได้รับความเดือดร้อนจากการท่ี
โรงงานราชบุรีเอทานอล และโรงงานน้ําตาลราชบุรี ปล่อยให้เกิด
มลภาวะเป็นพิษอย่างรุนแรงต่อประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งน้ี จังหวัด
ราชบุรี โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้แก้ไขปัญหาใน
เบ้ืองต้น โดยดําเนินการจัดทําคําสั่งต้ังคณะกรรมการร่วม ๓ ฝ่าย 
คือ ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ชาวบ้าน และตัวแทนโรงงาน โดย
ผู้แทนแรงงานรับที่จะทําการปิดบ่อกักเก็บนํ้าเสียไว้ก่อน จนกว่า
คณะกรรมการฯ จะเข้าดําเนินการแก้ไขร่วมกันต่อไป 
 

- ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอแสวงหา จังหวัดสุรินทร์ ดําเนินการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยการให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้ีและลูกหน้ี
ในพ้ืนที่ตําบลจําลอง จํานวน ๔ ราย และการตรวจสอบแนวเขต
ที่ดินพิพาทของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลห้วยไผ่ จํานวน ๔ ราย 
ผลการดําเนินการสามารถยุติเรื่องดังกล่าวได้ 

 


