
  
 

             ด่วนท่ีสุด        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย ฯ    โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๑๐๕/๐-๒๒๒๒-๔๘๒๖ 
ที่ มท ๐๒๑๔ (ฉ)/ว ๒๘๓                                    วันที่    ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  
เรื่อง รายงานประจําวันภารกิจกระทรวงมหาดไทยตามนโยบาย คสช. 
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

เสนอเพือ่โปรด ข้อพิจารณา/เสนอเพิ่มเติม  
(ผู้ผา่นเร่ือง) 

 
(  /  ) ทราบ       (     ) อนุมัติ      (     ) อนุญาต  
(     ) ลงนาม      (     ) สั่งการ      (     ) ให้ความเห็นชอบ 
 
          ด้วยศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยฯ ได้รวบรวมผลงานใน
สังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ตามนโยบาย ประกาศและ
คําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ประดษิฐ์ ยมานันท ์

(นายประดิษฐ์ ยมานันท์) 
 เลขานุการศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้มีอํานาจสัง่การ 
 

(     ) ทราบ  (     ) อนุมัติ       
(     ) อนุญาต  (     ) เห็นชอบ       
(     ) ลงนามแล้ว (     ) คําสั่งอ่ืน 
 
 

 
 



 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ (เวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น.) 

 
กลุ่มนโยบายสร้างความสงบให้สังคม 
 กระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการให้จังหวัดและอําเภอได้ช้ีแจงทําความเข้าใจเหตุผลในการเข้าบริหารประเทศ     
ของ คสช.ทั้งหมด ๕๓๔ คร้ัง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟัง ๔๑,๕๖๐ คน ดําเนินการสร้างความสงบโดยตั้ง จุดตรวจความม่ันคง     
๗๑๐ คร้ัง ทําการตรวจค้น ๓๒๕ คร้ัง ไม่พบการชุมนุมทางการเมืองและการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ
แต่อย่างใด มีการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต ๓ สถานี โดยได้แจ้งให้เจ้าของสถานีดําเนินการให้ถูกต้องแล้ว 
นอกจากน้ี ได้กวดขันห้ามเล่นการพนันและจัดระเบียบสังคม โดยจับกุมบ่อนพนัน สลากกินรวบ และคดีอื่นๆ รวม ๕๕ คดี 
จํานวนผู้ต้องหา ๑๕๔ คน รวมถึงตรวจค้น จับกุม การครอบครองอาวุธที่ใช้ในเฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพ้ืนที่อย่าง
เข้มงวด 
 
กลุ่มนโยบายสําคัญของ คสช. โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยบูรณาการ 

ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด โดยจับกุมได้ ๒๘๖ คดี ผู้ต้องหา ๓๑๐ คน มีการตรวจสถาน
ประกอบการที่เส่ียงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติดจํานวน ๓๗๐ คร้ัง จํานวน ๗๑๖ แห่ง โดยนําผู้เสพและกลุ่มเส่ียงเข้ารับ
การบําบัดรักษาที่สถานบําบัดในพ้ืนที่ และได้ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ๒๑ คร้ัง จับกุมดําเนินคดี ๑๙ คดี    
มีผู้ต้องหา จํานวน ๗ คน พบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหน้ีจากชาวนา ๑ คร้ัง ดําเนินคดี ๑ คดี 
ผู้ต้องหา ๑ คน  มีการส่งเสริมให้มีการวางมาตรการลดต้นทุนการผลิตและควบคุมค่าเช่านา และรับจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว ทั้งส้ิน ๑,๐๑๑,๕๒๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๗) นอกจากน้ี ได้เปิดศูนย์ดํารงธรรมเพ่ือรับเร่ือง
ร้องเรียน และให้บริการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค และมีประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มนโยบายเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานภาครัฐ 

ส่ังการให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
หัวหน้าส่วนราชการได้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรแต่ละหน่วยงาน และกําหนดให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ช้ีแจงแนวทาง
ดังกล่าวต่อประชาชนในพ้ืนที่ทราบ นอกจากนี้ ได้ดําเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยจัด
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความปรองดอง จํานวน ๒๕๙ คร้ัง มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๔๐,๘๑๖ คน 
 
กลุ่มงานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและจําเป็นเร่งด่วน 

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานเหตุปริมาณนํ้าในแม่นํ้า
เจ้าพระยา เอ่อล้นตลิ่งในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อําเภอเสนา ๕ ตําบล ๙๓๓ ครัวเรือน และอําเภอผัก
ไห่ ๓ ตําบล ๓๘๑ ครัวเรือน  ทั้งน้ี สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นแล้ว โดยกองพันทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่
ทหารช่วยขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ลุ่มตํ่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเรือให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบได้ใช้ 
ปัจจุบันระดับนํ้าทรงตัว จึงส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนค่อนข้างน้อย เน่ืองจากบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็น
บ้านใต้ถุนสูง นํ้าจึงล้นตลิ่งเข้าบริเวณใต้ถุนบ้านเท่าน้ัน 

 
 

 
 

 
 
 
 



๑ 
 
 
 

รายงานผลการปฏบิตังิาน ตามนโยบาย ประกาศและคาํสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ประจําวันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน  
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ 
โดยในวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๕๓๔ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๔๑,๕๖๐ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งน้ี ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพ่ือเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมืองในวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๗๑๐ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพ่ือป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๓๒๕ ครั้ง ไม่พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจ
นําไปสู่ความรุนแรงแต่อย่างใด 

 

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

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๓ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

  จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยพบการกระทําความผิดฯ ๒๑ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๑๙ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๗ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นประธานในการเปิดอบรม
โครงการอาสารักษาผืนป่า ณ บ้านดงบาก ตําบลบ้านถิ่น อําเภอ
โนนสัง โดยจังหวัดหนองบัวลําภู ร่วมกับกองกําลังรักษาความ
สงบเรียบร้อยจังหวัดฯ จัดอบรมราษฎรบ้านดงบาก บ้านวังมน 
และบ้านชัยมงคล เพ่ือปลุกจิตสํานึกของคนในชุมชนที่จะปกป้อง
รักษาป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคํา ให้ย่ังยืนต่อไป  

 



๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย

ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ     
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
สามารถจับกุมความผิดเก่ียวกับการพนันรวม ๕๕ คดี เป็นคดี
ประเภทบ่อนพนัน ๒๑ คดี สลากกินรวบ ๒ คดี และคดีอ่ืนๆอีก 
๑๙ คดี มีผู้ต้องหา ๑๕๔ คน ทั้งน้ี จังหวัดและอําเภอได้มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัด
ระเบียบสังคม ๑๗๗ ครั้ง 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุม
ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม ตามนโยบายลด
อบายมุข สร้างสุขให้สังคม แก่ผู้ประกอบกิจการโรงแรม หอพัก 
สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์/
อินเตอร์ เน็ต ร้านจําหน่ายสุรา ณ หอประชุมอําเภอเมือง
มุกดาหาร 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเก่ียวกับการทวงหน้ี
ชาวนา พบการกระทําความผิดฯ ๑ ครั้ง ดําเนินคดี ๑ คดี มี
ผู้ต้องหา ๑ คน นอกจากน้ี  ได้มีการส่งเสริมการลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๒๘๖ คดี ผู้ต้องหา ๓๑๐ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๗๐ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๗๑๖ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ่มเสี ่ยง เข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพ้ืนที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี พร้อมเจ้าหน้าที่
ตํารวจตระเวณชายแดนที่ ๔๒๖ จับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด 
๑ ราย พร้อมของกลางยาบ้า ๒๕ เม็ด ยาไอซ์ ๑๓.๗๗ กรัม 
เครื่องช่ังดิจิตอล ๑ เครื่อง ยาแก้ไอ ๗ ขวด นํ้าพืชกระท่อม 
๑ หม้อ สมุดบัญชีลูกค้า ๓ เล่ม อุปกรณ์เสพ  ๑ ชุด ณ หมู่ที่ ๗ 
ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบ่ี 

 



๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้บัญชาการกองพล

พัฒนาที่  ๑ ผู้ บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี และ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ร่วมกันปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมาย
เพ่ือระดมกวาดล้างยาเสพติดในพ้ืนที่ ๓ อําเภอ มีผลการปฏิบัติ
ดังน้ี 
   ๑ . อําเภอเมืองราชบุรี พบยาบ้า ๔๙๕ เม็ด อาวุธปืน 
๘ กระบอก รวมผู้ต้องหา ๒๗ ราย 
   ๒. อําเภอบ้านโป่ง พบยาบ้า ๑,๔๙๕ เม็ด ผู้ต้องหา ๒ ราย 
   ๓. อําเภอปากท่อ พบยาบ้า ๒๔๐ เม็ด ผู้ต้องหา ๒ ราย 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือกัน ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๔๙ คน และ  
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละพ้ืนที่ 
๒๕๙ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๐,๘๑๖ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน
มหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และจําหน่ายสินค้า OTOP สืบสาน
ภูมิปัญญาไทยอุบลราชธานีสู่อาเซียน มอบความสุขให้ประชาชน
เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี โดยมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๓,๐๐๐ คน 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยมิ ติศาสนาและ
วัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการน้ีผู้บังคับ
การจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ได้บรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมีผู้นําทาง
ศาสนาและศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุก
หน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ันตามนโยบาย คสช.แล้ว โดยมีการเน้นยํ้า 
ให้ส่วนราชการ และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
และประชาสัมพันธ์ประชาชนภายในพ้ืนที่ด้วย 

 



๔ 
 
 

 

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

ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๑๑,๕๒๙ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๔๐๓,๕๕๙ คน สัญชาติกัมพูชา ๔๔๖,๓๘๙ คน และ
สัญชาติลาว ๑๖๑,๕๘๑ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ได้รับรายงานเหตุปริมาณนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา เอ่อล้นตลิ่งใน
พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อําเภอเสนา ๕ ตําบล 
๙๓๓ ครัวเรือน และอําเภอผักไห่ ๓ ตําบล ๓๘๑ ครัวเรือน 
ทั้ ง น้ี  สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้
การช่วยเหลือเบ้ืองต้นแล้ว โดยกองพันทหารม้าที่ ๕ รักษา
พระองค์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารช่วยขนย้ายสิ่งของในพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเรือให้ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบได้ใช้ ปัจจุบันระดับนํ้าทรงตัว จึงส่งผลกระทบต่อ  
การดํารงชีวิตของประชาชนค่อนข้างน้อย เน่ืองจากบ้านเรือน
ส่วนใหญ่เป็นบ้านใต้ถุนสูง นํ้าจึงล้นตลิ่งเข้าบริเวณใต้ถุนบ้าน
เท่าน้ัน 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และอํานวยความ
เป็นธรรมแก่ประชาชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งยังสามารถให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว ได้เดินทางมาตรวจเย่ียม
การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสระแก้ว และร่วมหารือ
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด  ทั้งน้ี 
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสระแก้ว มีผลการดําเนินการคือให้
คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ประชาชน ๓๗ เรื่อง รับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๘๘ เรื่อง สามารถยุติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑๘ เรื่อง และอยู่ระหว่างการดําเนินการ ๘๐ เรื่อง 

 


