
 

             ด่วนที่สุด       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย ฯ    โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๑๐๕/๐-๒๒๒๒-๔๘๒๖ 
ที่ มท 0214 (ฉ)/ว ๒๖๕                                      วันที่    ๘  กันยายน  2557  
เรื่อง รายงานประจําวันภารกิจกระทรวงมหาดไทยตามนโยบาย คสช. 
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

เสนอเพือ่โปรด 
ข้อพิจารณา/เสนอเพิ่มเติม  

(ผู้ผา่นเรื่อง) 
 
(  /  ) ทราบ       (     ) อนมุัติ      (     ) อนุญาต  
(     ) ลงนาม      (     ) สั่งการ      (     ) ให้ความเห็นชอบ 
 
          ด้วยศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยฯ ได้รวบรวมผลงานใน
สังกัด(กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ตามนโยบาย ประกาศและ
คําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน 
๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ประดิษฐ์ ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์ ยมานันท)์ 
 เลขานุการศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้มีอํานาจสัง่การ 
 

(     ) ทราบ  (     ) อนุมัติ       
(     ) อนญุาต  (     ) เห็นชอบ       
(     ) ลงนามแล้ว (     ) คําสั่งอืน่ 
 
 

 
 
 



 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําวนัที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ (เวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น.) 

 
กลุ่มนโยบายสร้างความสงบให้สงัคม 
 กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอได้ช้ีแจงทําความเข้าใจเหตุผลในการเข้าบริหารประเทศของ 
คสช.ทั้งหมด ๑,๔๐๕ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟัง ๑๐๔,๐๖๔ คน ดําเนินการสร้างความสงบโดยตั้ง จุดตรวจความมั่นคง 
๒,๑๕๘ ครั้ง ทําการตรวจค้น ๙๐๗ ครั้ง ไม่พบการชุมนุมทางการเมืองและการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสําคัญ
ของชาติแต่อย่างใด มีการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒๔ สถานี โดยได้แจ้งให้เจ้าของสถานีดําเนินการ
ให้ถูกต้องแล้ว นอกจากนี้ ได้กวดขันห้ามเล่นการพนันและจัดระเบียบสังคม โดยจับกุมบ่อนพนัน สลากกินรวบ และคดี
อ่ืนๆ รวม ๕๖ คดี จํานวนผู้ต้องหา ๒๔๐ คน รวมถึงตรวจค้น จับกุม การครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ
วัตถุระเบิดที่ใช้ในเฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่าง เข้มงวด 
 
กลุ่มนโยบายสําคัญของ คสช. โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยบูรณาการ 

ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด โดยจับกุมได้ ๕๑๗ คดี ผู้ต้องหา ๖๑๒ คน มีการตรวจ     
สถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติดจํานวน ๑,๑๔๘ ครั้ง จํานวน ๒,๐๗๔ แห่ง โดยนําผู้เสพและ  
กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการบําบัดรักษาที่สถานบําบัดในพื้นที่ และได้ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ๒๙ ครั้ง จับกุม
ดําเนินคดี ๒๕ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๘ คน ไม่มีการพบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา      
มีการส่งเสริมให้มีการวางมาตรการลดต้นทุนการผลิตและควบคุมค่าเช่านา และรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทั้งสิ้น 
๙๖๖,๒๐๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๗) นอกจากนี้ ได้เปิดศูนย์ดํารงธรรมเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และให้บริการ  
แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มนโยบายเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานภาครัฐ 

สั่งการให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
หัวหน้าส่วนราชการได้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรแต่ละหน่วยงาน และกําหนดให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ช้ีแจง
แนวทางดังกล่าวต่อประชาชนในพื้นที่ทราบ นอกจากนี้ ได้ดําเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
โดยมีการเชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ ๒ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ๘๖ คน และได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดอง 
จํานวน ๙๖๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๙๘,๐๗๗ คน 
 
กลุ่มงานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและจําเป็นเร่งด่วน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานเหตุอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก และ
น้ําล้นตลิ่ง ซึ่งปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ๑๕ อําเภอ ๔๗ ตําบล ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย   น้ํายมไหล
เข้าท่วมในพื้นที่ ๗ อําเภอ ๔๓ ตําบล ๒๓๑ หมู่บ้าน ท่วมพ้ืนที่เกษตร ๙,๘๙๔ ไร่ มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย   สถานการณ์
ปัจจุบันโดยรวมเริ่มคลี่คลายแล้ว จังหวัดเชียงราย เกิดน้ําป่าไหลหลากและน้ําเอ่อล้นตลิ่ง ในพื้นที่  ๔ อําเภอ ๑๐ ตําบล 
๒๕ หมู่บ้าน ปัจจุบันน้ํายังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มตํ่าในอําเภอเทิง จังหวัดตาก น้ําในแม่น้ําวัง   เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่
การเกษตรในอําเภอบ้านตาก ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ จังหวัดนครสวรรค์  เกิดน้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์
ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อําเภอหนองบัว ๔ ตําบล ๕ หมู่บ้าน ความเสียหาย  อยู่ระหว่างการสํารวจ จังหวัดพิจิตร 
น้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ ๕ อําเภอ ๑๐ ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบ ๑,๑๑๓ ครัวเรือน 
พ้ืนที่การเกษตร ๑,๘๖๔ ไร่ 

 
 
 
 



๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ประกาศและคาํสั่งของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
ประจําวนัที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. 

 

      

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน  
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ 
โดยในวันที่ ๖ – ๘ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๑,๔๐๕ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๑๐๔,๐๖๔ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมืองในวันที่ ๖ – ๘ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๒,๑๕๘ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการ
สร้างสถานการณ์ ๙๐๗ ครั้ง ไม่พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจ
นําไปสู่ความรุนแรงแต่อย่างใด 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานี วิ ท ยุ ชุ มชนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒๔ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยพบการกระทําความผิดฯ ๒๒ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๒๓ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๑๐ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีมอบหนังสือ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ทําเลเลี้ยง
สัตว์โคกบุฤาษี” ตําบลตาอ๊อง อําเภอเมืองสุรินทร์ มอบให้แก่
ราษฎร ๓๐๕ ครัวเรือน ๓๘๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒,๒๗๒ ไร่ 
๑ งาน ๒๖.๔ ตารางวา 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรเสิงสาง และหัวหน้าเขตการจัดการอุทยาน
แห่งชาติทับลานที่ ๔ (ลําปลายมาศ) ลงพื้นที่ปราบปรามผู้กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ สามารถจับกุมผู้ต้องหา ๒ คน พร้อมของ
กลางไม้พะยูงแปรรูป ๑๘ แผ่น ปริมาตร ๐.๓๕ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมรถยนต์ ๑ คันบริเวณถนนบ้านโคกเตาเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตําบล 
กุดโบสถ์ อําเภอเสิงสาง 

 



๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๕๖ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๗ คดี ตู้ม้า ๑ คดี สลากกินรวบ ๗ 
คดี และคดีอื่นๆอีก ๓๔ คดี มีผู้ต้องหา ๒๔๐ คน ทั้งนี้ ได้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและ
จัดระเบียบสังคม ๔๖๐ ครั้ง 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(ศพส.) จังหวัดราชบุรี 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๗ 
และกองพลพัฒนาที่ ๑ ร่วมตรวจค้นเรือนจํากลางราชบุรี โดย
การทําการสอบสวนนักโทษชายเป้าหมาย ๑๐ คนพร้อมนักโทษ
ชายในห้องเดียวกันประมาณ ๒๔ คน พบโทรศัพท์มือถือ ๘ 
เครื่อง mp๓ ๒ เครื่อง และสายชาร์ท 7 อัน 
- กองกําลังอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ออกตรวจรักษา
ความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อําเภอเมือง
พะเยา พบร้านฟินบาร์กําลังเปิดบริการจําหน่ายสุราในเวลาห้าม
จําหน่าย และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 
๒๐  ปี  จึ งจับ กุมเจ้ าของร้ านส่ งพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรเมืองพะเยาดําเนินคดีต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําความผิดฯ แต่อย่างใด นอกจากนี ้ 
ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๕๑๗ คดี ผู้ต้องหา ๖๑๒ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๑,๑๔๘ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๒,๐7๔ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ่มเสี ่ยง เข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
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- ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้รับการประสานจากฝ่ายปกครองอําเภอสาม
ชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ว่ากองกําลังทหารจากกองพันทหารม้าที่ 
14 และเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรสามชัย ทําการจับ
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดจากท้องที่อําเภอสามชัย และทําการ
ขยายผลในพื้นที่อําเภอคําม่วง จึงสนธิกําลังฝ่ายปกครองท้องที่
อําเภอสามชัย และเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในท้องที่ ร่วมกัน
จับผู้ต้องหาคดี ยาเสพติด 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 180 
เม็ด จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาดําเนินคดีต่อไป 
- ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจสนับสนุนการปราบปรามและหยุดย้ัง
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบาย คสช. จังหวัดลําพูน 
สนธิกําลังกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย พล.7 สย.1 
ลําพูน ร่วมออกตรวจสถานประกอบกิจการ บริษัทเพอร์
ฟอร์แมนซ์ แมนูแพคเจอริ่ง(ไทยแลนด์) หมู่ที่ 5 ตําบลเวียงยอง  
ทําการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงาน 289 ราย พบมีผลบวก 
เบ้ืองต้น 25 ราย พบ ยาบ้า  2  เม็ด 1 ราย ยาบ้า 108 เม็ด  
๑ ราย สมุดบัญชีซื้อขายยาบ้า 1 เล่ม  และอุปกรณ์เสพ 1 ชุด  
จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําพูนดําเนินคดี และนําผู้เสพฯเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะส่งตรวจพิสูจน์ เพื่อนําตัวเข้ารับการบําบัดรักษาต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๘๖ คน และ
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละ
พ้ืนที่ ๙๖๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๙๘,๐๗๗ คน 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยพบจากการ
ตรวจค้น/จับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๕ กระบอก กระสุนปืน ๑๘ นัด 

 

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

ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๗ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๙๖๖,๒๐๖ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๓๘๕,๔๙๘ คน สัญชาติกัมพูชา ๔๒๔,๘๕๕ คน และ
สัญชาติลาว ๑๕๕,๘๕๓ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
ได้รับรายงานเหตุน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่ง ที่มีสถานการณ์
ต่อเนื่อง ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ๑๕ อําเภอ ๔๗ ตําบล ได้แก่ 
   - จังหวัดสุโขทัย มีมวลนํ้าจากต้นน้ําจํานวนมากประกอบกับ
พนังกั้นน้ําริมตลิ่งลําน้ํายมในพื้นที่อําเภอเมืองสุโขทัยแตกชํารุด 
ทําให้น้ํายมไหลเข้าท่วมในพื้นที่ ๗ อําเภอ ๔๓ ตําบล ๒๓๑ 
หมู่ บ้าน พ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบ ๙ ,๘๙๔ ไร่ มี
ผู้เสียชีวิต  ๑ ราย ที่อําเภอกงไกลาศ สถานการณ์โดยรวม
ปัจจุบันเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่มวลน้ําทั้งหมดกําลังไหลไปรวมที่
อําเภอกงไกลาส ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์แล้ว 
   - จังหวัดเชียงราย เกิดน้ําป่าไหลหลาก น้ําเอ่อล้นตลิ่ง น้ําท่วม
ขังและดินสไลด์ ในพื้นที่ ๔ อําเภอ ๑๐ ตําบล ๒๕ หมู่บ้าน 
ปัจจุบันน้ํายังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มตํ่าในอําเภอเทิง ซึ่งน้ําป่าที ่ 
ไหลหลากได้กัดเซาะถนนและฝายกั้นน้ํา มีเหตุดินสไลด์ที่  
อําเภอแม่ฟ้าหลวง แต่ปัจจุบันสามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้
ตามปกติแล้ว 
   - จังหวัดตาก น้ําในแม่น้ําวังเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร
ในอําเภอบ้านตาก ความเสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ 
   - จังหวัดนครสวรรค์ เกิดน้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหล
หลากเข้าท่วมในพื้นที่อําเภอหนองบัว ๔ ตําบล ๕ หมู่บ้าน ความ
เสียหายอยู่ระหว่างการสํารวจ 
   - จังหวัดพิจิตร น้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลหลากเข้า
ท่วมในพื้นที่ ๕ อําเภอ ๑๐ ตําบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 
๑,๑๑๓ ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตร ๑,๘๖๔ ไร่ 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และอํานวยความ
เป็นธรรมแก่ประชาชาชนในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังสามารถให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. 
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- ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาไม่มีไฟฟ้าและน้ําประปาใช้ นายอําเภอห้วยเม็ก
จึงเชิญผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาห้วยเม็ก เทศบาลตําบลท่าลาดดงยาง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตําบลห้วยเม็ก ลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางช่วยเหลือโดย
ได้รับกําลังสนับสนุนจาก ร้อย รส.ที่ 1 ม.พัน 14 ร่วมกัน
ก่อสร้างบ้าน ติดต้ังไฟฟ้า จัดหาภาชนะสําหรับรับน้ํา และมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ อําเภอห้วย
เม็ก เขต 1 อดีต สส.กาฬสินธ์ุ เขต 3 ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ทั้งวัสดุอุปกรณ์และค่าอาหารคณะทํางาน 

 


