
  
 

       
ส่วนราชก
ที ่มท ๐๒
เรื่อง รา
เรียน ปล
 

 
(  /  ) ทร
(     ) ลงน
 
          ด้
(กรม รัฐวิ
คณะรักษา
รายละเอีย

 จึ

 

 
 

      ด่ว
การ  ศูนย์เฉพ
๑๔ (ฉ)/ว ๑๘
ายงานประจํา
ลัดกระทรวงม

ราบ       (    
นาม      (    

ด้วยศูนย์เฉพาะ
สาหกิจ จังหวั
าความสงบแห่
ยดปรากฏตามเ

จงึเรียนมาเพ่ือ

 เลขานุการ

วนที่สุด  
พาะกิจกระทร
๘๕          
วันภารกิจกระ
มหาดไทย 

เสนอเพื่

 ) อนุมัติ      
 ) สั่งการ     

ะกิจกระทรวงม
ัดและอําเภอ) 
งชาติ ระหว่าง
เอกสารที่แนบม

อโปรดทราบ 

ประดษิฐ์ ย
(นายประดิษฐ
รศูนย์เฉพาะกิ

      บัน
รวงมหาดไทย ฯ
             

ะทรวงมหาดไ

อโปรด 

(     ) อนุญา
 (     ) ให้คว

หาดไทยฯ ได้ร
ตามนโยบาย 
งวันที่ ๑๓ –
มาพร้อมน้ี 

ยมานันท ์
ฐ์ ยมานันท์)
กิจกระทรวงมห

นัทึกข้อ
ฯ    โทร. ๐-๒
            

ไทยตามนโยบ

าต  
วามเห็นชอบ

รวบรวมผลงาน
ประกาศและคํ
๑๕ กันยายน

หาดไทยฯ 

ความ 
๒๒๒๖-๒๑๐๕/
วันที ่   ๑๕

บาย คสช. 

นในสังกัด 
คําสั่งของ
น ๒๕๕๗ 

(  
(  
(  
 
 

/๐-๒๒๒๒-๔๘
๕  กันยายน  ๒

ข้อพิจ

  ผ

   ) ทราบ
   ) อนุญาต 
   ) ลงนามแล

๘๒๖ 
๒๕๕๗  

ารณา/เสนอ
(ผู้ผา่นเร่ือง)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีอํานาจสัง่
 

 (  
 (  

ล้ว (  

เพิ่มเติม  
) 

การ 

   ) อนุมัติ   
   ) เห็นชอบ 
   ) คําสั่งอ่ืน

    
      



 
 

สรปุผลการปฏบิตัิราชการของกระทรวงมหาดไทย 
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๗ (เวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น.) 

 
กลุ่มนโยบายสร้างความสงบให้สังคม 
 กระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการให้จังหวัดและอําเภอได้ช้ีแจงทําความเข้าใจเหตุผลในการเข้าบริหารประเทศ     
ของ คสช.ทั้งหมด ๑,๗๘๓ คร้ัง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟัง ๙๕,๕๘๒ คน ดําเนินการสร้างความสงบโดยต้ังจุดตรวจความม่ันคง 
๒,๑๖๐ คร้ัง ทําการตรวจค้น ๗๕๑ คร้ัง ไม่พบการชุมนุมทางการเมืองและการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของ
ชาติแต่อย่างใด    มีการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒๒ สถานี โดยได้แจ้งให้เจ้าของสถานีดําเนินการให้
ถูกต้องแล้ว  นอกจากน้ี  ได้กวดขันห้ามเล่นการพนันและจัดระเบียบสังคม โดยจับกุมบ่อนพนัน สลากกินรวบ และคดีอื่นๆ 
รวม ๑๑๐ คดี จํานวนผู้ต้องหา ๓๙๐ คน โดยมีการจับกุมบ่อนการพนัน ๔๐ คดี สลากกินรวบมากท่ีสุดถึง ๒๒ คดี       
อื่นๆ ๔๗ คดี รวมถึงดําเนินการตรวจค้น จับกุม การครอบครองอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ในเฉพาะแต่
การสงครามในแต่ละพ้ืนที่อย่างเข้มงวด 
 
กลุ่มนโยบายสําคัญของ คสช. โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยบูรณาการ 

ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด โดยจับกุมได้ ๔๗๕ คดี ผู้ต้องหา ๕๕๖ คน มีการตรวจสถาน
ประกอบการท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติด ๙๖๓ ครั้ง จํานวน ๑,๙๔๖ แห่ง โดยนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการ
บําบัดรักษาที่สถานบําบัดในพ้ืนที่ และได้ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ๓๗ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี ๓๗ คดี            
มีผู้ต้องหา จํานวน ๒๖ คน ไม่มีการพบพฤติกรรมความผิดเก่ียวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา ส่งเสริมการวาง
มาตรการลดต้นทุนการผลิตและควบคุมค่าเช่านา มีการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น ๑,๐๒๔,๖๘๖ คน(ข้อมูล ณ 
วันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๕๗) นอกจากน้ี ได้เปิดศูนย์ดํารงธรรมเพ่ือรับเรื่องร้องเรียนและเพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชนทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

 
กลุ่มนโยบายเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานภาครัฐ 

ส่ังการให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยหัวหน้า
ส่วนราชการได้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรแต่ละหน่วยงาน และกําหนดให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ช้ีแจงแนวทางดังกล่าว
ต่อประชาชนในพ้ืนที่ทราบ นอกจากน้ี ได้ดําเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยมีการเชิญคู่ขัดแย้ง
ทางการเมืองมาปรึกษาหารือ ๑ คร้ัง ผู้เข้าร่วม ๗ คน และได้จัดกิจกรรมเพื่อเพ่ิมความปรองดอง จํานวน ๕๒๕ คร้ัง มีผู้เข้าร่วม 
จํานวน ๗๗,๔๙๔ คน 

 
กลุ่มงานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและจําเป็นเรง่ด่วน 

 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานเหตุอุกภัย และน้ําล้นตลิ่ง   
ในพ้ืนที่ที่ยังมีสถานการณ์ต่อเน่ือง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร โดยจังหวัดสุโขทัย มีมวลนํ้าจาก
ต้นนํ้าจํานวนมาก ประกอบกับพนังก้ันนํ้าริมตลิ่งลํานํ้ายมในพ้ืนที่อําเภอเมืองสุโขทัยชํารุด ทําให้ลํานํ้ายมไหล
ท่วมพ้ืนที่ ๘ อําเภอ ๕๐ ตําบล ๒๖๖ หมู่บ้าน ๑๔ ชุมชน ๗,๔๙๓ ครัวเรือน     มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย ปัจจุบัน
ระดับนํ้าลดลง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมวลนํ้าจากจังหวัดสุโขทัยไหลท่วม ในพ้ืนที่    ๔ อําเภอ ๑๕ ตําบล ๖๙ 
หมู่บ้าน ๓,๐๘๒ ครัวเรือน ปัจจุบันระดับนํ้าลดลง และจังหวัดพิจิตร เกิดนํ้าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ 
ท่วมขังในพ้ืนที่ ๕ อําเภอ ๑๑ ตําบล ๗๑ หมู่บ้าน ๑,๒๐๗ ครัวเรือน ปัจจุบันระดับนํ้ายมท่ีผ่านจังหวัดพิจิตร   
ยังทรงตัว ทั้งน้ี ได้แจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ และสํานักงานป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยจงัหวัดทั้ง ๓ จังหวัด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว 

 



๑ 
 
 

รายงานผลการปฏบิตังิาน ตามนโยบาย ประกาศและคาํสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในหว้งเวลา 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 
โดยในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้
ดําเนินการทั้งหมด ๑,๗๘๓ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่
เข้ารับฟังการดําเนินการ จํานวน ๙๕,๕๘๒ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งน้ี ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทํา
การตั้งจุดตรวจความมั่นคง ๒,๑๖๓ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้น
เพื ่อป ้องก ันการสร ้างสถานการณ์ ๗๕๑  ครั ้ง  พบอาว ุธ/
แผนการ/ข่าวสารที่อาจนําไปสู ่ความรุนแรง ๔ กรณี และได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว 

 

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

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒๒ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยพบการกระทําความผิดฯ ๓๗ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๓๗ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๒๖ คน 

กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดพะเยา สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ใน
วันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ดังน้ี 
   ๑. กองกําลังอําเภอปง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจยึดพ้ืนที่
ป่าบุกรุก ๒๐๖ ไร่ ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม แต่ไม่
พบผู้กระทําความผิด 
   ๒. กองกําลังอําเภอเมืองพะเยา ตรวจยึดพ้ืนที่ป่าบุกรุก ๒ แปลง 
พ้ืนที่ ๒ ไร่ ๑๒ ตารางวา และ ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา จับกุม
ผู้ต้องหาได้ ๑ ราย บริเวณป่าบ้านภูเงิน ตําบลแม่ปืม อําเภอ  
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 



๒ 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหตุ
  - ฝ่ายปกครองอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกอง

กําลั งสุรนารี  สถานี ตํารวจภูธรเขมราฐ  และหน่วยป่าไม้
อุบลราชธานีที่ ๒ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย พร้อมไม้พะยุง 
๑๙ ท่อน ปริมาตร ๐.๖๗ ลูกบาศก์เมตร ณ บ้านทรายทอง 
ตําบลหนองแวง อําเภอเขมราฐ จึงควบคุมผู้ต้องหาดําเนินคดี 
และมอบของกลางให้หน่วยป่าไม้ฯเก็บรักษาต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๑๑๐ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๔๐ คดี สลากกินรวบ ๒๒ คดี และ
คดีอื่นๆอีก ๔๗ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๓๙๐คน ทั้งนี้ ได้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและ
จัดระเบียบสังคม ๕๑๗ ครั้ง 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ฝ่ายปกครองอําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่
ทหาร รส. ม. พัน ๑๔ ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันไฮโล 
จํานวน ๑๕ คน พร้อมของกลางอุปกรณ์การเล่นการพนัน ๑ ชุด 
เงินสด ๒๘๐ บาท ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ ตําบลนาคู อําเภอนาคู 

- ฝ่ายปกครองอําเภอเมืองนครพนม ร่วมกับสถานีตํารวจภูธร
ธาตุพนม จับกุมผู้ลักลอบเปิดโต๊ะเล่นการพนันฟุตบอล ๒ ราย 
พร้อมของกลาง เงินสด ๓๖,๗๕๐ บาท โพยพนันฟุตบอล และ
อุปกรณ์อื่นๆ ณ บ้านธาตุพนมเหนือ หมู่ที ่ ๒ ตําบลธาตุพนม 
อําเภอธาตุพนม ทั้งนี้ เมื่อตรวจปัสสาวะ พบผู้ต้องหา ๑ ราย มี
สารเสพติด จึงควบคุมตัวเพ่ือดําเนินคดีต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เก่ียวกับการติดตามทวงหน้ีจากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเก่ียวกับการทวงหน้ี
ชาวนา ทั้งน้ี ไม่พบการกระทําความผิดฯ แต่อย่างใด นอกจากน้ี  
ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมี
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๔๗๕ คดี ผู้ต้องหา ๕๕๖ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๙๖๓ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๑,๙๔๖ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ่มเสี ่ยง เข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพ้ืนที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
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  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ สนธิกําลังร่วมกับสถานีตํารวจภูธรคําม่วง 
และกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดย 
ร้อย รส ที่ ๑ กองพันทหารม้าที่ ๑๔ จับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย 
พร้อมของกลางยาบ้า ๑,๓๙๓ เม็ด รถกระบะ ย่ีห้ออีซูซุ ๑ คัน 
รถเก๋ง ย่ีห้อโตโยต้า ๒ คัน และรถจักรยานยนต์ บ๊ิกไบท์ ๑ คัน 
จึงควบคุมผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสืบสวนสถานี
ตํารวจภูธรคําม่วงดําเนินคดีต่อไป 

- ฝ่ายปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ร่วมจับกุมผู้ต้องหาชาวกะเหร่ียง ๑ ราย พร้อมของ
กลางยาบ้า(ล่อซื้อ) ๓ เม็ด และยาบ้าในกางเกงอีก ๑๔ เม็ด ที่
ห้องเช่าตลาดทรัพย์สิน ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
สืบสวนผู้ต้องหาพบว่า รับยาบ้าจากชาวกัมพูชาครั้งละ ๒๐ – 
๓๐ เม็ด เจ้าหน้าที่จึงขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาว
กัมพูชาเพ่ิมเติม ณ หมู่ที่ ๑๑ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา พร้อมควบคุมตัวดําเนินคดีต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรม 
รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทางการเมือง
มาปรึกษาหารือร่วมกัน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๗ คน และมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละพ้ืนที่ ๕๒๕ 
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๗๗,๔๙๔ คน 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วม
ประกอบพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านคริสตชน ณ วัดผู้ไถ่เสาวภา 
ตําบลองครักษ์ อําเภอบ้านนา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

- กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบ่ี จัดการ
ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านจังหวัด
กระบ่ี ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ วัดคลองใหญ่ 
ตําบลทับปริก อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี เพ่ือเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีและจิตสํานึกด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ โดยมี
ตัวแทนชาวบ้านในพ้ืนที่เข้ารับการอบรม ๑๒๐ คน และนักเรียน 
๘๐ คน 
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๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน

หรือวัตถุระเบิดฯ 
จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ เฉพาะ
แต่การสงครามในแต่ละพ้ืนที่อย่างเข้มงวด โดยพบอาวุธปืนที่
ประชาชนนํามาทิ้งไว้ ๓ กระบอก และจากการตรวจค้น จับกุม 
พบอาวุธปืน ๒๒ กระบอก กระสุนปืน ๗๑ นัด และวัตถุระเบิด 
๑๑ ลูก 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ันตามนโยบาย คสช.แล้ว โดยมีการเน้นยํ้า ให้ส่วน
ราชการ และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ
ประชาสัมพันธ์ประชาชนภายในพ้ืนที่ด้วย 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ๘ องค์กร จัดเสวนาวิชาการ
เรื่อง “กําจัดคอร์รัปช่ัน ก้าวแรกของการปฏิรูป” โดยมีอดีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาลสภาพัฒนาการเมือง อดีตกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และผู้อํานวยการสถาบันต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็น
วิทยากรเสวนา ทั้งน้ี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นําหัวหน้า
ส่วนราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมประมาณ 
๓๐๐ คน 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตาม
นโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 
๒๖ มิถุนายน – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการลงทะเบียนฯ 
รวมท้ังสิ้น ๑,๐๒๔,๖๘๖ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาร์ 
๔๐๙,๐๒๒ คน สัญชาติกัมพูชา ๔๕๒,๕๓๖ คน และสัญชาติลาว 
๑๖๓,๑๒๘ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
รายงานเหตุอุกภัย และน้ําล้นตลิ่ง ในพ้ืนที่ที่ยังมีสถานการณ์
ต่อเน่ือง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร ดังน้ี 
   - จังหวัดสุโขทัย มีมวลนํ้าจากต้นนํ้าจํานวนมาก ประกอบกับ
พนังก้ันนํ้าริมตลิ่งลํานํ้ายมในพ้ืนที่อําเภอเมืองสุโขทัยชํารุด ทําให้
ลํานํ้ายมไหลท่วมพ้ืนที่ ๘ อําเภอ ๕๐ ตําบล ๒๖๖ หมู่บ้าน ๑๔ 
ชุมชน ๗,๔๙๓ ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย ปัจจุบันระดับนํ้า
ลดลง 
   - จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมวลนํ้าจากจังหวัดสุโขทัยไหลท่วม ใน
พ้ืนที่ ๔ อําเภอ ๑๕ ตําบล ๖๙ หมู่ บ้าน ๓,๐๘๒ ครัวเรือน 
ปัจจุบันระดับนํ้าลดลง 
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     - จังหวัดพิจิตร เกิดนํ้าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ท่วม

ขังในพ้ืนที่ ๕ อําเภอ ๑๑ ตําบล ๗๑ หมู่บ้าน ๑,๒๐๗ ครัวเรือน 
ปัจจุบันระดับนํ้ายมท่ีผ่านจังหวัดพิจิตรยังทรงตัว 
     ทั้งน้ี ได้แจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ 
และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั้ง ๓ 
จังหวัด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และอํานวยความเป็น
ธรรมแก่ประชาชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งยังสามารถให้บริการแก่
ประชาชนอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตามนโยบายของ 
คสช. 

กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- กลุ่มชาวโคราชคัดค้าน พ.ร.บ.จังหวัดบัวใหญ่ จํานวน ๕ คน 
แถลงข่าวคัดค้านการจัดต้ังจังหวัดบัวใหญ่ ณ โรงแรมศรีพัฒนา 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย
เรียกร้องให้แต่ละอําเภอทําประชาพิจารณ์ โดยกลุ่มฯจะลงพ้ืนที่
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนหนังสือ
ต่อรัฐบาล ผ่านกองทัพภาคที่ ๒ และศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
นครราชสีมาต่อไป 

- ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต กองทัพเรือ ภาค ๓ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วม
เจรจาไกล่เกลี่ยกับตัวแทนผู้ประกอบการนําเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
เพ่ือแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนว่า บริษัทซิงหย่าโจว (ประเทศไทย) 
ปฏิเสธการจ่ายเงินหลังนําลูกทัวร์มาใช้บริการกับบริษัทฯ โดยได้
ข้อยุติว่า ทางบริษัทฯ จะจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการรวม ๗ บริษัท 
ในเบ้ืองต้นจ่ายไปก่อน ๓๐% และจะจ่ายส่วนที่เหลือ ๗๐% ใน
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๗ 

 


