
 

                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย ฯ    โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๑๐๕/๐-๒๒๒๒-๔๘๒๖ 
ที่ มท ๐๒๑๔ (ฉ)/ว ๒๗๘                                    วันที่    ๙  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 ๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

 (นายประดิษฐ ์ยมานันท์) 
 เลขานุการศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้มีอํานาจสัง่การ 
 

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

 
 
 



 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ (เวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น.) 

 
กลุ่มนโยบายสร้างความสงบให้สังคม 
 กระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการให้จังหวัดและอําเภอได้ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผลในการเข้าบริหารประเทศของ 
คสช.ทั้งหมด ๕๕๘ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟัง ๔๑,๙๑๙ คน ดําเนินการสร้างความสงบโดยตั้ง จุดตรวจความมั่นคง     
๗๙๐ ครั้ง ทําการตรวจค้น ๓๔๙ ครั้ง ไม่พบการชุมนุมทางการเมืองและการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ
แต่อย่างใด มีการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต ๘ สถานี โดยได้แจ้งให้เจ้าของสถานีดําเนินการให้ถูกต้องแล้ว 
นอกจากนี้ ได้กวดขันห้ามเล่นการพนันและจัดระเบียบสังคม โดยจับกุมบ่อนพนัน สลากกินรวบ และคดีอื่นๆ รวม ๕๐ คดี 
จํานวนผู้ต้องหา ๑๖๕ คน รวมถึงตรวจค้น จับกุม การครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ในเฉพาะ
แต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด 
 
กลุ่มนโยบายสําคัญของ คสช. โดยมกีระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยบูรณาการ 

ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด โดยจับกุมได้ ๓๒๖ คดี ผู้ต้องหา ๔๑๑ คน มีการตรวจสถาน
ประกอบการที่เส่ียงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติดจํานวน ๔๓๔ ครั้ง จํานวน ๙๐๒ แห่ง โดยนําผู้เสพและกลุ่มเส่ียงเข้ารับการ
บําบัดรักษาที่สถานบําบัดในพื้นที่ และได้ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ๑๗ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี ๑๕ คดี มีผู้ต้องหา 
จํานวน ๑๔ คน ไม่พบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา มีการส่งเสริมให้มีการวางมาตรการลด
ต้นทุนการผลิตและควบคุมค่าเช่านา และรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทั้งส้ิน ๙๗๗,๗๖๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.ย. 
๒๕๕๗) นอกจากนี้ ได้เปิดศูนย์ดํารงธรรมเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และให้บริการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและมี
ประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มนโยบายเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานภาครัฐ 

ส่ังการให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยหัวหน้า
ส่วนราชการได้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรแต่ละหน่วยงาน และกําหนดให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ชี้แจงแนวทางดังกล่าว
ต่อประชาชนในพื้นที่ทราบ นอกจากนี้ ได้ดําเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีการจัดกิจกรรม
เพื่อเพิ่มความปรองดอง จํานวน ๒๙๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๔๔,๐๙๔ คน 
 
กลุ่มงานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและจําเป็นเร่งด่วน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานเหตุน้ําจากจังหวัดสุโขทัย ไหลเข้าท่วม
พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ในเขตพื้นที่อําเภอพรหมพิราม ๑๐ ตําบล ๕๔ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ ๑,๒๘๖ 
ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ (เป็นพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว) ทั้งนี้ สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๙ (พิษณุโลก) กองพันทหาร
ปืนใหญ่ ๑๐๔ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่สํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมจัด
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เก็บสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูง ปัจจุบันไม่มี  
ฝนตกในพื้นที่ มวลนํ้าจากจังหวัดสุโขทัยเริ่มลดระดับลงแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ประกาศและคาํสั่งของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
ประจําวนัที่ ๙ 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 ๙ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๕๘๘ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๔๑,๙๑๙ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมืองในวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๗๙๐ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๓๔๙ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจนําไปสู่
ความรุนแรง ๓ ครั้ง ซึ่งได้เข้าระงับเหตุการณ์ให้กลับสู่ความสงบ
เรียบร้อยแล้ว 

 

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 ๑๗ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๑๕ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๑๔ คน 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและการ
จัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๕๐ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๒๒ คดี สลากกินรวบ ๑๓ คดี และ
คดีอื ่นๆอีก ๒๖ คดี มีผู ้ต ้องหา ๑๖๕ คน ทั ้งนี ้ ได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัด
ระเบียบสังคม ๒๕๑ ครั้ง 

 



 
๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

  กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ชุดเฉพาะกิจปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุ เข้าตรวจค้นและจับกุม
ผู้ต้องหาพร้อมของกลาง อุปกรณ์จัดให้มีการเล่นพนันบาคาร่า 
เงินสด สมุดบัญชีค่าใช้จ่าย และเอกสารรหัสเข้าเล่นการพนัน  
บาคาร่า  ภายในห้องพักอพาร์ตเมนท์บริเวณถนนอนรรคนาค  
อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ และได้ขยายผลต่อเนื่องสามารถตรวจยึด
อุปกรณ์อีกจํานวนมาก จึงได้นําผู้ ต้องหาพร้อมของกลางส่ง
พนักงานสอบสอน สถานีตํารวจภูธรกาฬสินธ์ุดําเนินคดีต่อไป 
- ชุดเฉพาะกิจจังหวัดร้อยเอ็ดสนธิกําลังกับชุดเฉพาะกิจอําเภอ
เมืองร้อยเอ็ดและวัฒนธรรมอําเภอเมืองร้อยเอ็ด ตรวจสถาน
บริการร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ตในอําเภอ พบว่ามีการปล่อยให้
ผู้ใช้บริการอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี มาใช้บริการนอกเวลาที่กฎหมาย
กําหนด จํานวน ๓ ราย จึงได้จัดทําประวัติแล้วแจ้งฝ่ายปกครอง
ของโรงเรียนเพื่อดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําความผิดฯแต่อย่างใด นอกจากนี้  
ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๒๖ คดี ผู้ต้องหา ๔๑๑ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๔๓๔ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๙๐๒ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ่มเสี ่ยง เข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดอบรมและบรรยาย
พิเศษโครงการจังหวัดจันทบุรี คืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๑ แก่ผู้เข้า
อบรมที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จํานวน ๑๐๐ คน 
เพื่อทําความเข้าใจให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
รวมทั้งให้ผู้ เข้าอบรมได้ทัศนศึกษาที่เรือนจําจังหวัดจันทบุรี 
เพื่อให้ตระหนักถึงชีวิตที่ไร้อิสรภาพ 

 



 
 

๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  - ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจสนับสนุนการปราบปรามและหยุดย้ัง

การแพร่ระบาดของยาเสพติดตามจังหวัดลําพูน ร่วมกับกอง
กําลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ ๗ ส่วนแยก 
๑ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย  
พลเรือนตําบลป่าสัก ร่วมกันออกตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จํานวน 
๓ จุด ในพื้นที่ตําบลป่าสัก อําเภอเมืองลําพูน สามารถจับกุม
ผู้ต้องหา ๑ รายพร้อมของกลางยาบ้า ๑ เม็ด และทําการตรวจ
ปัสสาวะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ๔๐๗ ราย พบมีผลบวกเบื้องต้น  
๑๙ ราย จึงได้เก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจพิสูจน์และได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเพื่อให้เข้ารับการบําบัดรักษาต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ ๒๙๓ ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๔,๐๙๔ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- นายอําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ประจําปี ๒๕๕๗ 
รุ่นที่ ๓ ณ ตําบลดินแดง อําเภอลําทับ โดยมีผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม ๙๕ คน และมีวิทยากรจากฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร 
และฝ่ายตํารวจตระเวนชายแดน โดยยึดแนวทางการบรรยาย
ตามแนวทาง คสช. คือสนับสนุนการสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ ความรักความสามัคคี ความจงรักภักดีเทิดทูนต่อ
สถาบันพระมหากษัตริ ย์และสถาบันหลักของชาติ  และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านและชุมชน 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยพบจากการ
ตรวจค้น/จับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๑ กระบอก กระสุนปืน ๘๙ 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 – ๘ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๙๗๗,๗๖๕ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๓๙๐,๑๘๕ คน สัญชาติกัมพูชา ๔๓๐,๑๕๙ คน และ
สัญชาติลาว ๑๕๗,๔๒๑ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
ได้รับรายงานเหตุน้ําจากจังหวัดสุโขทัย ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลก ในเขตพื้นที่อําเภอพรหมพิราม ๑๐ ตําบล ๕๔ หมู่บ้าน 
ราษฎรได้รับผลกระทบ ๑,๒๘๖ ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตรได้รับ
ผลกระทบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ (เป็นพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้ว) ทั้งนี้ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พิษณุ โลก ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๙ 
(พิษณุโลก) กองพันทหารปืนใหญ่ ๑๐๔ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่สํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ
เบ้ืองต้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เก็บสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูง 
ปัจจุบันไม่มีฝนตกในพื้นที่ มวลน้ําจากจังหวัดสุโขทัยเริ่มลด 
ระดับลง 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และอํานวยความ
เป็นธรรมแก่ประชาชาชนในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังสามารถให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ชาวบ้านบ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑ ตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๙ คน เดินทางมายังที่ว่าการ
อําเภอครบุรี เพื่อยื่นหนังสือเรื่องการบุกรุกสระน้ําสาธารณะ
ของหมู่บ้านอรพิมพ์ต่อทางอําเภอฯ ให้เสนอเรื่องผ่านไปยังผู้ว่า
ราชการจั งหวัดฯ  ให้มีการ ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว 

 



 

 

๕ 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  - กลุ่มตัวแทนราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนโปร่งขุนเพชร 

จังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๑๒ คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯ เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการจัดต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการครอบครอง และทํา
ประโยชน์ในพื้นที่ โดยมีการเข้ามาสวมสิทธ์ิกัน โดยผู้ ช่วย
ป้องกันจังหวัดฯเป็นผู้รับเรื่อง และชี้แจงกับกลุ่มฯสรุปดังนี้ 
   ๑. กรณีนําช่ือบุคคลอ่ืนสวมสิทธ์ิฯ และทําประโยชน์ในแผนที่ 
รว.๔๓ ก. ของโครงการฯทางจังหวัดฯ ได้ประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว และจะรีบดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
   ๒. การต้ังอนุกรรมการพิจารณากลุ่มที่ได้รับผลกระทบในปี 
๒๕๓๙ ที่ได้รับค่าชดเชยไปแล้ว จะไม่ได้รับการจ่ายเงินอีก แต่
จะหาวิธีช่วยเหลือโดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณา เสนอเข้า
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

 


