
 

               ด่วนที่สุด      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย ฯ    โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๑๐๕/๐-๒๒๒๒-๔๘๒๖ 
ที่ มท ๐๒๑๔ (ฉ)/ว๒๗๙                                     วันที่    ๑๐  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 ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ประดิษฐ์ ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์ ยมานันท์) 
 เลขานุการศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้มีอํานาจสัง่การ 
 

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

 
 
 



 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ (เวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น.) 

 
กลุ่มนโยบายสร้างความสงบให้สังคม 
 กระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการให้จังหวัดและอําเภอได้ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผลในการเข้าบริหารประเทศของ 
คสช.ทั้งหมด ๖๐๕ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟัง ๔๖,๖๗๖ คน ดําเนินการสร้างความสงบโดยตั้ง จุดตรวจความมั่นคง     
๘๐๘ ครั้ง ทําการตรวจค้น ๓๗๘ ครั้ง ไม่พบการชุมนุมทางการเมืองและการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ
แต่อย่างใด มีการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต ๘ สถานี โดยได้แจ้งให้เจ้าของสถานีดําเนินการให้ถูกต้องแล้ว 
นอกจากนี้ ได้กวดขันห้ามเล่นการพนันและจัดระเบียบสังคม โดยจับกุมบ่อนพนัน สลากกินรวบ และคดีอื่นๆ รวม ๕๖ คดี 
จํานวนผู้ต้องหา ๑๘๕ คน รวมถึงตรวจค้น จับกุม การครอบครองอาวุธที่ใช้ในเฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่าง
เข้มงวด พบอาวุธปืน ๗ กระบอก กระสุนปืน ๑๑ นัด และวัตถุระเบิด ๒ ลูก 
 
กลุ่มนโยบายสําคัญของ คสช. โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยบูรณาการ 

ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด โดยจับกุมได้ ๓๑๐ คดี ผู้ต้องหา ๓๔๖ คน มีการตรวจสถาน
ประกอบการที่เส่ียงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติดจํานวน ๔๑๑ ครั้ง จํานวน ๙๓๑ แห่ง โดยนําผู้เสพและกลุ่มเส่ียงเข้ารับการ
บําบัดรักษาที่สถานบําบัดในพื้นที่ ตรวจพบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๘ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี ๑๙ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๘ คน ไม่มีการพบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จาก
ชาวนา มีการส่งเสริมให้มีการวางมาตรการลดต้นทุนการผลิตและควบคุมค่าเช่านา และรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ทั้งส้ิน ๙๘๘,๗๐๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๗) นอกจากนี้ ได้เปิดศูนย์ดํารงธรรมเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มนโยบายเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานภาครัฐ 

ส่ังการให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยหัวหน้า
ส่วนราชการได้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรแต่ละหน่วยงาน และกําหนดให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ชี้แจงแนวทางดังกล่าว
ต่อประชาชนในพื้นที่ทราบ นอกจากนี้ ได้ดําเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมีการเชิญคู่ขัดแย้ง
ทางการเมืองมาปรึกษาหารือ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ๓๐ คน และได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดอง จํานวน ๓๒๑ ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วม จํานวน ๔๓,๗๖๕ คน 
 
กลุ่มงานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและจําเป็นเร่งด่วน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ส่ังการเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่ภาคกลาง เนื่องจากสํานักชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาทแจ้งว่า ขณะนี้มีนํ้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้น    
ทําให้ระดับนํ้าบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงเพิ่มขึ้นประมาณ ๒ เมตร ส่วนระดับนํ้าเจ้าพระยาบริเวณจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ ๑ เมตร จึงแจ้งให้พ้ืนที่ริมนํ้าของจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นํ้าล้นตล่ิงอย่างใกล้ชิด และให้ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ รวมถึงสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นด้วย 

 
 
 
 
 

 
 



๑ 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ประกาศและคาํสั่งของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
ประจําวนัที่ ๑๐ 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 ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๖๐๕ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๔๖,๖๗๖ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู้ ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสรรหาสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ แต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมืองในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ทําการต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๘๐๘ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๓๗๘ ครั้ง ไม่พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจ
นําไปสู่ความรุนแรงแต่อย่างใด 

 

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 ๑๘ ครั้ง มีการแจ้งความดําเนินคดี
ทั้งสิ้น ๑๙ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี จํานวน ๘ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ชุดเฉพาะกิจอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ร่วมกับชุด
ปฏิบัติการที่ ๒ ร.๓ พัน ๓ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ปฏิบัติภารกิจ
ปราบปรามขบวนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จับกุมผู้ต้องหา
พร้อมของกลางไม้พะยูง ๒๒๐ ท่อน ปริมาตร ๒ ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณภูสันหมากตูม ตําบลบ้านแก้ง อําเภอนาแก จึงนําผู้ต้องหา
พร้อมของกลางส่งดําเนินคดีต่อไป 

 



๒ 
 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

  - ฝ่ายปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช สนธิกําลังกับฝ่ายปกครอง
อําเภอบางขัน มณฑลทหารบก ๔๑ สถานีตํารวจภูธรบางขัน และ
หน่วยป้องกันรักษาป่า เข้าตรวจสอบพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าหน้าไซและป่าหน้าปู ตําบลบ้านลําเนา อําเภอบางขัน พบพื้นที่
ถูกบุกรุกแผ้วถาง ๓ ไร่ และพบแผ่นป้ายช่ือโครงการสร้างค่าย
จําลองศูนย์ศึกษาเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ (ผ.ร.ท.) รวมทั้งธง
สัญลักษณ์คอมมิวนิสต์ติดต้ังบริเวณป้ายโครงการ ตรวจสอบพบว่า
โครงการดังกล่าวดําเนินการโดยองค์กรประชาธิปไตยเขต ๕๒๐ มี
บุคคลดําเนินการ นําโดยสหายอุดมและพวกจํานวน ๕๐ คน โดยมี
เป้าหมายสร้างค่ายจําลองจํานวน ๓๕๐ ไร่ เจ้าหน้าที่จึงร่วมกัน
ตรวจยึดพ้ืนที่ที่ถูกแผ้วถางและแผ่นป้ายโครงการเพื่อส่งพนักงาน
สอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทําผิดต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
สามารถจับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนันรวม ๕๖ คดี เป็นคดี
ประเภทบ่อนพนัน ๑๕ คดี สลากกินรวบ ๗ คดี และคดีอ่ืนๆ  
๒๙ คดี มีผู้ต้องหา ๑๘๕ คน ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม ๓๕๘ ครั้ง 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา พบการกระทําความผิดฯ ๒ ครั้ง สามารถจับกุมดําเนินคดี 
๒ คดี มีผู้ต้องหา ๓ คน นอกจากนี้ ได้มีการจัดโครงการส่งเสริม
การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
สร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ผู ้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัด
ชุมชนคนรักสุขภาพ ตามโครงการศักยภาพชุมชนเมืองเกษตร  
สีเขียว เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในช ุมชน  และสนับสน ุนให ้เกษตรกรผล ิตส ินค ้า
ปลอดภัย ณ กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ บ้านหนองศาลา อําเภอ
บ้านสิงห์ จังหวัดราชบุรี 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๑๐ คดี ผู้ต้องหา ๓๔๖ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๔๑๑ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๙๓๑ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู ้เสพและกลุ่มเสี ่ยง เข้า
ระบบการบําบัดฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 

 



๓ 
 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- ฝ่ายปกครองอําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม สนธิกําลังกับ
กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม ตํารวจ
ตระเวนชายแดน ๒๓๗  สถานีเรือบ้านแพง ร่วมกันจับกุมผู้
ลักลอบนําเข้ายาเสพติดประเภท ๑ เป็นผู้ต้องหาชาวลาว จาก
แขวงบอลิคําไซ พร้อมของกลางยาบ้า ๘,๐๐๐ เม็ด ณ บริเวณ
ตําบลบ้านแพง อําเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
ตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และฝ่ายปกครองอําเภอทุกอําเภอ 
แถลงสรุปผลการระดมตรวจค้นตามแผนปฏิบัติการ “กวาด
บ้าน ล้างเมือง ๑๐๑” ดังนี ้
        ๑. จับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ ๔๘ ราย 
        ๒. ของกลาง ยาบ้า ๑,๙๕๘ เม็ด กัญชา ๒.๙ กรัม ไอซ์ 
๑.๐๒ กรัม  
        ๓. ของกลาง อาวุธปืน ๙ กระบอก กระสุนปืน ๔ นัด 
        ๔. ยึดทรัพย์ ๓ ราย มูลค่า ๑,๐๑๒,๔๐๐ บาท 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๓๐ คน และ
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละ
พ้ืนที่ 3๒๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๓,๗๖๕ คน  

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยพบจากการ
ตรวจค้น/จับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๗ กระบอก กระสุนปืน ๑๑ นัด 
และวัตถุระเบิด ๒ ลูก 

 

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

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๙ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๙๘๘,๗๐๘ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๓๙๔,๔๐๑ คน สัญชาติกัมพูชา ๔๓๕,๔๖๗ คน และ
สัญชาติลาว ๑๕๘,๘๑๐ คน 

 



๔ 
 
 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ 
มท. 

ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับ
ประชาชน   

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  สั่งการเพื่อ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง เนื่องจาก
สํานักชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาทแจ้งว่า ขณะนี้มีน้ําไหลผ่านเขื่อน
เจ้าพระยามากขึ้น ทําให้ระดับน้ําบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงเพิ่มขึ้น
ประมาณ  ๒  เ มตร  ส่ วนระดั บน้ํ า เ จ้ าพระยาบริ เ วณจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ ๑ เมตร จึงแจ้งให้พ้ืนที่ริมน้ําของ
จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
และลพบุรี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ําล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด และให้
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ รวมถึงสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นด้วย 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 
เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และอํานวยความเป็นธรรมแก่ประชา
ชาชนในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังสามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
มีคุณภาพและรวดเร็ว ตามนโยบายของ คสช. 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- กลุ่มราษฎร ตําบลเขาดิน อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
ประมาณ ๔๐ คน นําโดยกํานันตําบลเขาดิน ชุมนุมบริเวณที่ว่าการ
อําเภอเก้าเลี้ยว เพื่อร้องทุกข์ต่อนายอําเภอ เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากโครงการขุดลอกแม่น้ําปิงขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน ทํา
ให้ตลิ่งริมแม่น้ําพังทลาย ทั้งนี้ ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเก้าเลี้ยวได้จัด
ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ดินร่วมช้ีแจงโครงการฯ ภายหลังการชี้แจง กลุ่มฯแจ้งว่าจะนําข้อเสนอ
กลับไปพิจารณา 
- กลุ่มประชาชนที่คัดค้านการก่อสร้างเกาะกลางถนนและทางเท้าใน
พ้ืนที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ ๑๕๐ คน ได้ต้ัง
โต๊ะล่าลายมือชื่อผู้คัดค้านการก่อสร้างฯ ณ บริเวณสวนสาธารณะโผนกิ่ง
เพชร เพื่อนํารายชื่อยื่นต่อศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มี
การพิจารณาทบทวนการก่อสร้างต่อไป 

 


