
  
 

             ด่วนที่สุด       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย ฯ    โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๑๐๕/๐-๒๒๒๒-๔๘๒๖ 
ที่ มท ๐๒๑๔ (ฉ)/ว๒๘๑                                 วันที่    ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๗  
เรื่อง รายงานประจําวันภารกิจกระทรวงมหาดไทยตามนโยบาย คสช. 
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

เสนอเพือ่โปรด 
ข้อพิจารณา/เสนอเพิ่มเติม  

(ผู้ผา่นเรื่อง) 
 
(  /  ) ทราบ       (     ) อนมุัติ      (     ) อนุญาต  
(     ) ลงนาม      (     ) สั่งการ      (     ) ให้ความเห็นชอบ 
 
          ด้วยศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยฯ ได้รวบรวมผลงานใน
สังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ตามนโยบาย ประกาศและ
คําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ประดิษฐ์ ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์ ยมานันท์) 
 เลขานุการศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้มีอํานาจสัง่การ 
 

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

 
 



 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ (เวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น.) 

 
กลุ่มนโยบายสร้างความสงบให้สังคม 
 กระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการให้จังหวัดและอําเภอได้ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผลในการเข้าบริหารประเทศ     
ของ คสช.ทั้งหมด ๔๙๘ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟัง ๓๙,๖๙๔ คน ดําเนินการสร้างความสงบโดยตั้ง จุดตรวจความมั่นคง     
๖๙๓ ครั้ง ทําการตรวจค้น ๓๕๕ ครั้ง ไม่พบการชุมนุมทางการเมืองและการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ
แต่อย่างใด มีการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต ๘ สถานี โดยได้แจ้งให้เจ้าของสถานีดําเนินการให้ถูกต้องแล้ว 
นอกจากนี้ ได้กวดขันห้ามเล่นการพนันและจัดระเบียบสังคม โดยจับกุมบ่อนพนัน สลากกินรวบ และคดีอื่นๆ รวม ๖๘ คดี 
จํานวนผู้ต้องหา ๒๗๐ คน รวมถึงตรวจค้น จับกุม การครอบครองอาวุธที่ใช้ในเฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่        
โดยพบอาวุธปืน ๙ กระบอก และกระสุนปืน ๒๓๑ นัด 
 
กลุ่มนโยบายสําคัญของ คสช. โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปน็หน่วยบูรณาการ 

ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด โดยจับกุมได้ ๓๖๗ คดี ผู้ต้องหา ๔๓๑ คน มีการตรวจสถาน
ประกอบการที่เส่ียงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติดจํานวน ๓๕๙ ครั้ง จํานวน ๗๓๗ แห่ง โดยนําผู้เสพและกลุ่มเส่ียงเข้ารับ
การบําบัดรักษาที่สถานบําบัดในพื้นที่ และได้ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ๒๓ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี ๑๗ คดี    
มีผู้ต้องหา จํานวน ๗ คน ไม่มีการพบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา มีการส่งเสริมให้มีการ
วางมาตรการลดต้นทุนการผลิตและควบคุมค่าเช่านา และรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ท้ังส้ิน ๑,๐๐๐,๕๐๖ คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๗) นอกจากนี้ ได้เปิดศูนย์ดํารงธรรมเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และให้บริการแก่ประชาชน
อย่างเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มนโยบายเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานภาครัฐ 

ส่ังการให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
หัวหน้าส่วนราชการได้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรแต่ละหน่วยงาน และกําหนดให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ชี้แจงแนวทาง
ดังกล่าวต่อประชาชนในพื้นที่ทราบ นอกจากนี้ ได้ดําเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดอง จํานวน ๒๕๙ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๓๘,๑๑๙ คน 
 
กลุ่มงานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและจําเป็นเร่งด่วน 

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานภาพรวมเหตุอุทกภัย ตั้งแต่วันที่         
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบันว่า มีพ้ืนทื่ประสบอุทกภัย ๒๙ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง กําแพงเพชร กาฬสินธ์ุ 
เพชรบูรณ์ เลย สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ เชียงใหม่ อุดรธานี อ่างทอง อุตรดิตถ์ หนองคาย มหาสารคาม 
พะเยา นครราชสีมา ชัยภมิู น่าน จันทบุรี แพร่ สระแก้ว ตราด ตาก เชียงราย สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก รวม 
๗๖ อําเภอ ๑๘๗ ตําบล ๗๖๔ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๕,๐๘๗ ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต ๑๒ ราย ขณะนี้
สถานการณ์คล่ีคลายแล้ว ๒๕ จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ๔ จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ และ
พิษณุโลก 

 
 
 

 
 

 
 
 



๑ 
 
 
 

รายงานผลการปฏบิตังิาน ตามนโยบาย ประกาศและคาํสั่งของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
ประจําวนัที่ ๑๑ เดือน กันยายน 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 ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๔๙๘ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๓๙,๖๙๔ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมืองในวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๖๙๓ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๓๕๕ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจนําไปสู่
ความรุนแรง ๒ ครั้ง ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับคืน
สู่ความสงบแล้ว 

 

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

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๘ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยพบการกระทําความผิดฯ ๒๓ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๑๗ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๗ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับกองร้อย
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๖ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจค้น
บ้านเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด  
พบไม้มะค่าโมง ๖ แผ่น ปริมาตร ๑.๒๘ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะ
ตรวจค้นไม่พบเจ้าของบ้านแต่อย่างใด จึงยึดของกลางนําส่ง
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเด่นเหล็กดําเนินการต่อไป 

 



๒ 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๖๘ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๒๑ คดี สลากกินรวบ ๘ คดี และคดี
อื่นๆอีก ๓๑ คดี มีผู้ต้องหา ๒๗๐ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัดระเบียบ
สังคม ๑๖๙ ครั้ง 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมการจัด
ระเบียบพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ชายทะเลหาดคึกคัก อําเภอ
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการจัด
ระเบียบฯ จํานวน ๗๗ ราย ทั้งนี้ สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ได้โดยใช้ “คึกคักโมเดล” ในการขอใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์
เพื่อจัดให้ผู้เดือดร้อนได้ประกอบการ 
- ชุดเฉพาะกิจศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด
ทหารบกสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ตํารวจ ลงพื้นที่จับกุมผู้ต้องหา
ลักลอบเล่นการพนัน ณ บ้านเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตําบล  
เขวาสิรินทร์ อําเภอเขวาสิรินทร์ สามารถจับกุมผู้ต้องหา ๑๐ คน 
พร้อมของกลางเงินสด ๑๕,๗๔๐ บาท อุปกรณ์เล่นไฮโล ๒ ชุด 
จึงควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมด ส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดีต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําความผิดฯแต่อย่างใด นอกจากนี้  
ได้มีการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- สํานักงานสภาเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.
จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๗ เพื่อเป็น
ช่องทางในการจําหน่ายสินค้าเกษตร เนื่องจากจังหวัดราชบุรี ได้รับ
เลือกจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น ๑ ใน ๖ จังหวัดนําร่อง  
ด้านเมืองเกษตรสีเขียว และจังหวัดได้กําหนดให้ว่าจะเป็นครัว
เกษตรปลอดภัยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงขอให้
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรส่งเสริมและสนับสนุนในการนําพืชผล
เกษตรปลอดภัยของจังหวัดฯไปสู่ระดับสากล ช่วยให้เกษตรกร
สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพต่อไป 

 



๓ 
 
 

 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 
จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๖๗ คดี ผู้ต้องหา ๔๓๑ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเส่ียงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๕๙ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๗๓๗ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยง เข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานปิดการอบรม 
โรงเรียนวิวัฒน์พลเรือนฝ่ายปกครอง ภายใต้แนวคิดศูนย์ขวัญ
แผ่นดิน จังหวัดพะเยา รุ่นที่ ๓ ซึ่งดําเนินการระหว่างวันที่  
๑ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีผู้ เข้ารับการอบรมประมาณ  
๑๑๔ คน ณ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ 
- ฝ่ายปกครองอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ทําการจับกุม
ผู้ต้องหาอายุ ๑๘ ปี จํานวน ๑ ราย พร้อมของกลางยาบ้า 
๓๖๗ เม็ด จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรโคกสําโรงดําเนินคดีต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ ๒๕๙ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๓๘,๑๑๙ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
คืนความสุขให้ประชาชน ตามโครงการหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์
อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านทรายงาม ตําบลนามะเฟือง อําเภอ
เมืองหนองบัวลําภู 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยพบจากการตรวจค้น/
จับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๙ กระบอก และกระสุนปืน ๒๓๑ นัด 

 

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

 



๔ 
 
 

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

ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๕๐๖ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๓๙๙,๑๙๑ คน สัญชาติกัมพูชา ๔๔๑,๒๐๔ คน และ
สัญชาติลาว ๑๖๐,๑๑๑ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
รายงานภาพรวมเหตุอุทกภัย ต้ังแต่วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗ ถึง
ปัจจุ บัน ว่ า  มี พ้ื นทื่ ประสบอุทกภัย  ๒๙  จั งหวั ด  ไ ด้แ ก่ 
แม่ฮ่องสอน ลําปาง กําแพงเพชร กาฬสินธ์ุ เพชรบูรณ์ เลย 
สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ เชียงใหม่ อุดรธานี 
อ่างทอง อุตรดิตถ์ หนองคาย มหาสารคาม พะเยา นครราชสีมา 
ชัยภูมิ น่าน จันทบุรี แพร่ สระแก้ว ตราด ตาก เชียงราย สุโขทัย 
นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก รวม ๗๖ อําเภอ ๑๘๗ ตําบล 
๗๖๔ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๕,๐๘๗ ครัวเรือน  
มีผู้ เสี ย ชี วิต  ๑๒  ราย  ขณะนี้ สถานการณ์คลี่ คลายแล้ ว  
๒๕ จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ๔ จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย 
พิจิตร นครสวรรค์ และพิษณุโลก 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และอํานวยความ
เป็นธรรมแก่ประชาชาชนในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังสามารถให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการคณะทํางานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ 
ได้รับรายงานว่า ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน
มาแล้วทั้งสิ้น ๑๓๗ เรื่อง ยุติแล้ว ๒๖ เรื่อง อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ ๑๑๑ เรื่อง ซึ่งได้มีการเร่งรัดให้ศูนย์ดํารงธรรม
ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว 
- กลุ่มผู้ประกอบการค้าชายหาดสวนสน ตําบลบ้านแพง อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง ประมาณ ๕๐ คน เดินทางมายื่น
หนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดระยอง เนื่องจากได้รับ
ความเดือดร้อนจากนโยบายจัดระเบียบชายหาดของทาง
ราชการที่ประกาศให้ผู้ประกอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
ออกจากบริเวณชายหาดภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้เจรจากับกลุ่ม และให้กลุ่มกําหนด
รูปแบบสถานที่จําหน่ายสินค้าเพื่อเสนอให้จังหวัดพิจารณาก่อน
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗ ต่อไป 

 




