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รายงานผลการปฏบิตังิาน ตามนโยบาย ประกาศและคาํสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ประจําวันที่ ๑๘ 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 ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้
ดําเนินการทั้งหมด ๕๘๒ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่รับ
ฟังการดําเนินการ จํานวน ๔๙,๖๒๗ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ปรากฏไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด  

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในระหว่างวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการ 
ตั้งจุดตรวจความมั่นคง ๑,๐๖๖ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อ
ป้องกันการสร้างสถานการณ์ ๓๘๑ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/
ข่าวสารท่ีอาจนําไปสู่ความรุนแรง ๑๐ ครั้ง (ยะลา ๖, ลําพูน ๒, 
กาญจนบุรี ๑, เชียงใหม่ ๑) ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไขให้กลับคืนสู่
ความสงบเรียบร้อยแล้ว 

 

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

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทย  
สั่งการ โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๘ สถานี (จังหวัด
พิษณุโลก ๕ สถานี และจังหวัดสมุทรปราการ ๓ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจกับเจ้าของสถานีให้ดําเนินการตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยพบการกระทําความผิดฯ ๑๕ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๑๕ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๑๐ คน 
 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเข่ือนสิรินธร มีผู้ เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย แกนนําผู้เรียกร้องผลกระทบจากเข่ือนสิรินธร และ
ตัวแทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง โดยสรุปผลการประชุมได้ว่า ที่
ประชุมมีมติให้แต่ต้ังคณะกรรมการฯ ขึ้นใหม่แทนชุดเดิม เพ่ือ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเขื่อนสิรินธรต่อไป  
 

- นายอําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม
ฝ่ายปกครอง ทหาร ตํารวจ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานป่าไม้ และ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อําเภอแก่งหางแมว เพ่ือส่งเสริมการ
ดูแลอนุรักษ์แหล่งต้นนํ้า ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่  

 



๒ 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ 
๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ

การจัดระเบียบสังคม 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนัน แบ่งเป็นคดี
ประเภทบ่อนพนัน ๑๖ คดี สลากกินรวบ ๙ คดี และคดีอื่นๆอีก 
๒๙ คดี มีผู้ต้องหา ๑๘๔ คน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม ๑๙๗ ครั้ง 
 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจับกุมผู้ลักลอบเล่น
การพนันไพ่ผ่องไทย จํานวน ๗ คน ในห้องพักอาคารวิชิตแมนช่ัน 
ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ควบคุม
ตัวผู้ต้องหาส่งสถานีตํารวจภูธรชะเมาเพ่ือดําเนินคดีต่อไป 
 

- ชุดเฉพาะกิจกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน โดยการ
อํานวยการของผู ้ว ่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สนธิกําล ังก ับ
เจ้าหน้าที ่สํานักงานวัฒนธรรมร้อยเอ็ด เข้าตรวจร้านเกมส์/
อินเตอร์เนตในพื้นที่ พบว่ามีร้านไอคอนอินเตอร์เนตเกมส์เปิด
ก่อนเวลาที่กําหนด และให้เยาวชนอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี จํานวน 
๑๖ คน เข ้าใช ้บร ิการ รวมทั ้งม ีพบผู ้ไม ่พกบัตรประจําต ัว
ประชาชน  จํานวน  ๖  คน  จ ึง ดํา เน ินการให ้หน ่วยงานท่ี
รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายกับร้านเกมส์/อินเตอร์เนตดังกล่าว 
ในกรณีที่เปิดก่อนเวลาที่กําหนดและให้เยาวชนอายุตํ่ากว่า ๑๘ 
ปีเข้าใช้บริการ ส่วนกรณีผู้ไม่พกบัตรประชาชน ได้ปรับค่าพินัย
หลวงเรียบร้อยแล้ว 

 

๗ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๐๑ คดี ผู้ต้องหา ๓๕๖ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๘๐ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๗๖๗ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยง เข้าสู่
ระบบการบําบัดฟื ้นฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที ่ที ่จ ังหวัดและ
อําเภอกําหนดไว้แล้ว 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- นายอําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม
ผู้นําชุมชนตําบลเอาชนะยาเสพติด เพ่ือดําเนินการอบรมกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านให้เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการตําบล
เอาชนะยาเสพติด โดยมีทีมวิทยากรจากหน่วยญาลันนันบารูที่ ๒๑ 
และกองร้อยทหารพราน ๒๒๐๙  ณ หอประชุมอําเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี 

 



๓ 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ 
  - ฝ่ายปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับกองกําลังรักษาความ

มั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา  และตํารวจภูธรจั งหวัด
ฉะเชิงเทรา จับกุมนายอรรถพล ทองเปลี่ยน อายุ ๒๕ ปี พร้อม
ของกลางยาบ้า ๗๒๐ เม็ด ณ บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๒ ตําบล
พิมพา อําเภอบางปะกง จึงยึดของกลางพร้อมนําตัวผู้ต้องหาส่ง
พนักงานสืบสวนสถานีตํารวจเมืองฉะเชิงเทราดําเนินคดีต่อไป 

 

๘ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรม 
รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทางการเมือง
มาปรึกษาหารือร่วมกัน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๓๔๘ คน และมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๒๗๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๓๘,๓๘๑ คน 
 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญเป็นประธานเปิดศูนย์
ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป
จังหวัด ตามนโยบาย คสช. และกรมประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์ฯ มี
หน้าที่ประสานการปฏิบัติงาน สนับสนุนหน่วยงานในพ้ืนที่ และ
ประสานให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย คสช. และ
น้อมนําพระบรมราโชวาท “รู้รักสามัคคี” ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 

- ฝ่ายปกครองอําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ระดับตําบล ณ ตําบลบ้านตรวจ อําเภอศรีณรงค์ โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน ๓๕๐ คน 

 

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 – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการลงทะเบียนฯ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๒,๔๙๓ คน รายละเอียดดังน้ี 

 



๔ 
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     ๑. จํานวนแรงงานต่างด้าว ๑,๐๕๖,๗๓๘ คน 

       - สัญชาติเมียนมาร์ ๔๒๒,๑๖๔ คน 
       - สัญชาติกัมพูชา ๔๖๗,๐๙๕ คน 
       - สัญชาติลาว ๑๖๗,๔๗๙ คน 
   ๒. จํานวนผูติ้ดตาม ๖๕,๗๕๕ คน 
       - สัญชาติเมียนมาร์ ๓๐,๑๙๐ คน 
       - สัญชาติกัมพูชา ๒๗,๙๐๑ คน 
       - สัญชาติลาว ๗,๖๖๔ คน 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
รายงานเหตุวาตภัยในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส 
ตําบลโคกเคียน (หมู่ที่ ๔, ๕, ๑๒) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๕.๔๕ น. ทําให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย
บางส่วน จํานวน ๒๓ หลังคาเรือน เสาไฟล้ม ๑๐ ต้น ทั้งน้ี 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อําเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือ
เร่งสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบ้ืองต้นแล้ว 

 

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 
- กลุ่มคนฮักชัยภูมิ ประมาณ ๒๐ คน รวมตัวกันที่หน้าศาลา
เอกลักษณ์ ด้านหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือคัดค้านการ
ปลูกต้นปาล์มบดบังทัศนียภาพอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ทั้งน้ี 
ผู้บังคับกองร้อย กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ 
ได้ช้ีแจงกับผู้ชุมนุมว่า การชุมนุมเกิน ๕ คน ผิดกฎอัยการศึก จึง
ขอให้ร้องทุกข์ต่อศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เพ่ือเสนอข้อคิดเห็นต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 

 



๕ 
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  - กลุ่มเครือข่ายปกป้องวิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อมทะเลทรัพย์ 

ตําบลทะเลทรัพย์ อําเภอประทิว จังหวัดชุมพร รวมตัวกันที่
สํ า นักงาน เทศบาล ตําบลทะ เลท รัพ ย์  เ พ่ื อ เ รี ยกร้ อ ง ใ ห้
นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย์ ออกมารับหนังสือคัดค้านการ
ก่อสร้างโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม ของ บจ.ศรีเจริญปาล์มออยล์ 
ซึ่งจะมีการก่อสร้างในพ้ืนที่ ทั้งน้ี ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย์
ได้ออกมารับหนังสือจากกลุ่มร้องเรียน ก่อนที่กลุ่มฯจะเดินทาง
มาย่ืนหนังสือต่อศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดชุมพร เพ่ือให้หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องเข้ามาดูแลต่อไป 

 


