แบบรายงานสรุปการปฏิบตั งิ านภาพรวมของจังหวัดประจําสัปดาห์
ที่ พบ 0018/.................

วันที่............เดือน มิถุนายน 2557

ถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง และผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 15
รายงานสรุปการปฏิบัติงานภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557
ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557
ที่
1

ภารกิจ
การชี้แจงทําความเข้าใจการ
ควบคุมอํานาจรัฐ

2

การกระทําที่ไม่เหมาะสมกับ
สถาบันสําคัญของชาติ

3

มาตรการป้องกันการสร้าง
สถานการณ์

4

การระงับการชุมนุมทางการเมือง

5

การตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชน
ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การดําเนินงาน
- ดําเนินการชี้แจงทําความเข้าใจในการควบคุม
อํานาจรัฐ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ของ
หัวหน้า คสช. ในการสร้างความรักสามัคคี ให้คนไทย
ทุกกลุ่มทุกฝ่าย โดยคํานึงถึงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ในการประชุมประจําเดือน
หัวหน้าส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมชี้แจง
ทําความเข้าใจแก่ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง และ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
- วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 อ.บ้านแหลม
จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่
ต.บ้านแหลม บางขุนไทร บางแก้ว บางตะบูน
และ ต.บางครก
- จังหวัด และอําเภอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันตรวจสอบ ดูแล และมีส่วนร่วม ซึ่งยังไม่ปรากฏ
การกระทําที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด
- อําเภอ และหน่วยข่าว ติดตามความเคลื่อนไหวของ
กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ในพื้นที่ และรายงานให้จังหวัดทราบ
ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาไม่ปรากฏเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย
แต่อย่างใด
- จังหวัดเพชรบุรี จัดทําแผนรักษาความปลอดภัย
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และอําเภอ จัดทําแผนรักษา
ความปลอดภัยที่ว่าการอําเภอ พร้อมจัดกําลังสมาชิก
อส. และขอรับการสนับสนุนกําลังจากหน่วยทหาร และ
ตํารวจ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาไม่ปรากฏการชุมนุมทาง
การเมืองในพื้นที่แต่อย่างใด
- อําเภอ สอดส่อง ดูแล ตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชน
ในพื้นที่ ยังไม่พบการกระทําที่ขัดต่อประกาศ และ
คําสั่ง คสช. แต่อย่างใด

หมายเหตุ

-2ที่
6

ภารกิจ
การป้องกันการลักลอบตัดไม้
ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

การดําเนินงาน
- ให้อําเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการ
สอดส่อง ดูแล หากพบการกระทําผิดให้ดําเนินคดี
ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

7

การกวดขันห้ามเล่นการพนัน

- ให้อําเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามประกาศ และ
คําสั่ง คสช. โดยเคร่งครัด ซึ่งมีผลการจับกุม ดังนี้
1. สภ.เมืองเพชรบุรี สลากกินรวบ 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน
2. สภ.เขาย้อย การพนันไพ่เก้าแต้ม 1 ราย ผู้ต้องหา 2 คน
3. สภ.บางตะบูน สลากกินรวบ 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน
4. สภ.หาดเจ้าสําราญ สลากกินรวบ 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน
5. สภ.บ้านแหลม - การพนันไฮโล 1 ราย ผู้ต้องหา 14 คน
- การพนันไพ่ป๊อก 1 ราย ผู้ต้องหา 4 คน

8

การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ชาวนา

9

การปราบปรามและการหยุดยั้ง
การแพร่ระบาดของยาเสพติด

- อําเภอ ทุกอําเภอ และหน่วยข่าว ได้ติดตาม
พฤติกรรมเกี่ยวกับการทวงหนี้ชาวนา ซึ่งยังไม่ปรากฏการ
กระทําผิดแต่อย่างใด
- อ.หนองหญ้าปล้อง จัดกิจกรรมโครงการ “คืนความสุข
ให้ประชาชน และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมอําเภอหนองหญ้าปล้อง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการ ตํารวจ ทหาร กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ผู้บริหาร อปท. นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน จํานวนประมาณ 600 คน
2. การจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ และ
กศน.อ.หนองหญ้าปล้อง
3. การแสดงดนตรีของหมวดดุริยางค์ มทบ. 15
- อ.บ้านลาด ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด จํานวน 4 ครั้ง สุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง
จํานวน 14 คน นําเข้าสู่กระบวนการบําบัด
- จังหวัดเพชรบุรี และ อ.หนองหญ้าปล้อง จัดกิจกรรม
“ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัด ปี 2557” ในวันที่ 26 มิถุนายน
2557 ณ วัดอ่างศิลา โดยมี ดร.ไกร บุญบันดาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน และมี
กิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีมีความรัก ความสามัคคี
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

10 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูป

หมายเหตุ

-3ที่

ภารกิจ

การดําเนินงาน
- อ.ชะอํา จัดประชุมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูป เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองศาลา
- วันที่ 24 มิถนุ ายน 2557 อ.บ้านแหลม จัดกิจกรรม
เข้าวัดฟังธรรม ณ วัดกุฏิ หมู่ 6 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี ผู้รว่ มกิจกรรม จํานวน 70 คน
- วันที่ 26 มิถนุ ายน 2557 อ.บ้านแหลม จัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ
1,500 คน

11 การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน - อําเภอ ทุกอําเภอ ได้แจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน
การสงคราม
ซึง่ ในปัจจุบันยังไม่มีการส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามแต่อย่างใด
- เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 16.45 น.
อําเภอหนองหญ้าปล้อง โดย นายอําเภอ ปลัดอําเภอ
งานป้องกัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้า
ปล้อง ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยบรรจุในกระสอบปุ๋ย
สีฟ้า ถูกทิ้งไว้ข้างถนนบริเวณบ้านโปร่งวิเชียร หมู่ที่ 2
ตําบลยางน้ํากลัดใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี จากการตรวจสอบพบว่าในกระสอบดังกล่าว
มีอาวุธปืนลูกซอง จํานวน 2 กระบอก และพานท้ายปืน
ยาว จํานวน 1 อัน เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการบันทึก
ตรวจยึด และนําไปตรวจสอบต่อไป เบื้องต้นสันนิษฐาน
ว่าผู้ที่นํามาทิ้งอาจกลัวความผิด จึงได้นํามาทิ้งไว้ที่
บริเวณดังกล่าว
12 การประเมินสถานการณ์ความสงบ - จากการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของ
เรียบร้อยในภาพรวมของจังหวัด
แกนนํา/กลุ่มมวลชนในพื้นที่ ยังไม่ปรากฏความ
เคลื่อนไหวหรือสิ่งบอกเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยแต่อย่างใด

ลงชื่อ ............................................... ผู้รายงาน
(..............................................)
ตําแหน่ง..............................................

หมายเหตุ

