
 
 
 
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 
วัน-เดือน-ปี

๑๐ ก.ค. ๒๕๕๗ 
ที่ของผูใ้ห้ขา่ว

ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/ 
โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕ 

จาก กระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้รับปฏิบัติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ผู้รับทราบ  รอง หน.คสช./หน.ฝมค. รอง ฝมค. หน.คณะประสาน /กห./กต./ทก.

 

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ได้ดําเนินการตาม
นโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจํา
วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ

๑ การชี้แจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล
ในการเข้าบริหารประทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
สั่งการ โดยได้ดําเนินการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชน
ทั่วไป กลุ่มเอกชน กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนํา
ทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ โดยในรอบวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยจังหวัดและอําเภอทั่วประเทศได้
ดําเนินการทั้งหมด ๑,๐๐๓ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟัง
การดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน ๑๑๒,๗๙๑ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
ในการประชุมสรุปวิเคราะห์สถานการณ์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ  คสช .  และติดตามเร่ งรั ดผลการ
ดําเนินการตามนโยบายของส่วนราชการในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจําวันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ 
ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 
 
 
 

 
หน้า ๑   ของ  ๘  หน้า   

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 
 



 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทย  สั่ง
การ โดยการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับ
สถาบันของชาติ ทั้งนี้ พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯจํานวน 
๒๐ ครั้ง ซึ่งเป็นการกระทําผ่านระบบอินเตอร์เนตทั้งหมด 
จึงดําเนินคดีทางกฎหมาย จํานวน ๒ คดี 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย
สั่งการ เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและ
การชุมนุมทางการเมือง โดยต้ังจุดตรวจความมั่นคงในถนน
สายหลักเพื่อทําการตรวจค้น มีการต้ังจุดตรวจความมั่นคง 
๙๗๒ ครั้ง ตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ ๗๗๘ 
ครั้ง พบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่ความไม่สงบ ๖ กรณี โดย
พบการชุมนุมทางการเมือง ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ได้ดําเนินการสร้าง
ความเข้าใจและแก้ไขสถานการณ์สู่ความสงบเรียบร้อยแล้ว 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานี วิท ยุ ชุมชนที่ ไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย
สั่งการ โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่
ไม ่ได ้ร ับอนุญาต พบว่าม ีสถานีว ิทย ุช ุมชนที ่ไม ่ได ้ร ับ
อนุญาตออกอากาศ จํานวน ๓๔ สถานี ทั้งนี้ ได้แจ้งให้
เจ้าของสถานีดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้ง
กําชับให้ทุกอําเภอเร่งดําเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในเรื่องการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้ตรวจพบการตัดไม้ทําลายป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๒๖ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี 
จํานวน ๑๙ คดี มีผู้ต้องหาจํานวน ๔๒ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายปกครองอําเภอพิปูน  
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 
เขาหลวง สนธิกําลังร่วมรื้อถอน ตัดฟันต้นยางพารา 
จํานวน ๗๐๐ ต้น บนเนื้อที่จํานวน ๑๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ราษฎรบุกรุกป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่ที่ ๖ 
ตําบลยางค้อม อําเภอพิปูน 

 

 
  

 
 
หน้า ๒   ของ  ๘ หน้า   

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 
 



 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ

  - จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับจังหวัด
ทหารบกร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
สนธิกําลังตรวจยึดและจัดทําบัญชีไม้แปรรูปและไม้ท่อน
ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ตรวจยึดจากห้างหุ้นส่วนจํากัด
วิมลค้าไม้ร้อยเอ็ด อําเภอเมืองร้อยเอ็ด พบของกลางดังนี้  
๑. ไม้กระยาเลยแปรรูป จํานวน๒,๖๗๔ แผ่น/เหลี่ยม 
ปริมาตร ๓๐.๐๐ ลบ.ม. 
๒. ไม้สักแปรรูป จํานวน ๓๑๓เหลี่ยม ปริมาตร๑๖.๗๘ ลบ.ม. 
๓. ไม้กระยาเลยท่อน จํานวน ๘ ท่อน ปริมาตร ๕.๐๘ ลบ.ม. 
๔. สิ่งประดิษฐ์ จํานวน ๖๑๙ รายการ 
๕. เครื่องจักรที่ใช้ในการกระทําความผิด จํานวน ๑๘ เครื่อง 
ทั้งนี้ ไม่พบผู้ต้องหาในขณะตรวจยึด จึงส่งมอบให้พนักงาน
สอบสวนฝ่ายตํารวจดําเนินคดีต่อไป 
- จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วยฝ่าย
ปกครอง  ทหาร  ตํารวจ  และเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยแก้ง 
กระอาม ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง บริเวณหมู่ที่ ๖ ตําบล
ผาเสวย อําเภอสมเด็จ ยึดของกลางเป็นไม้พะยูง รวมจํานวน
ไม้ที่ยึดได้ ๑๐๖ ท่อน/เหลี่ยม 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ ๗๗ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๓๔ คดี ตู้ม้า 
๐ คดี สลากกินรวบ ๖ คดี และคดีอื่นๆอีก ๓๙ คดี จํานวน
ผู้ต้องหา ๒๖๑ คน ทั้งนี้ จังหวัดและอําเภอได้จัดกิจกรรม
ลดละเลิกการพนัน และจัดระเบียบสังคม จํานวน ๙๐๐ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดสุราษฎ์ธานี โดยฝ่ายปกครองอําเภอบ้านนาเดิม 
ร่วมกับสัสดีอําเภอ และเจ้าหน้าที่ทหารจากจังหวัด
ทหารบกสุราษฎ์ธานี สนธิกําลังเข้าจับกุมการลักลอบเล่น
การพนัน(ไพ่) ณ บ้านเลขที่ ๒๖/๑ หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านนา 
พบผู้ต้องหาจํานวน๑๒คน จึงจับกุมพร้อมนําตัวนําส่ง
สถานีตํารวจภูธรบ้านนาเดิมดําเนินคดีต่อไป 

 
 

   

 
หน้า ๓  ของ  ๘ หน้า   

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 
 



 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ

  - จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
เปิดการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสํานักงานคลัง
จังหวัดนครสวรรค์ได้ขอความร่วมมือกับผู้ค้าที่รับสลากฯ 
จําหน่ายสลากในราคาฉบับละ ๘๐ บาท ต้ังแต่งวดวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยใช้บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดเป็นสถานที่จําหน่าย 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ ยว กับการติดตามทวงหนี้ จาก
ชาวนา การลดต้นทุนการผลิตของ
ชาวนา และการตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
สั่งการ โดยได้ทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้
ชาวนา ซึ่งทางจังหวัดและอําเภอพบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ชาวนาจํานวน ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ได้
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่สาํคัญ/เด่น 
- จังหวัดลพบุรี  โดยผู้ ว่ าราชการจั งหวัด  ร่วมกับผู้
บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม 
และอํ านวยความสะดวกในการปฎิ บั ติ ง าน  ของ
คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือ
ของรัฐ ชุด ๓๐/๒๕๕๗ ณ คลังกิจเจริญทรัพย์ ลพบุรี หลัง
ที่ ๗ ตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุร ี
- จังหวัดราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด อํานวยความ
สะดวกและเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพข้าวกับประธานคณะทํางานตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพข้าว ชุดที่ ๓๑ ที่มีผู้ตรวจราชการกระทรวง
ยุตธรรม เป็นประธาน ณ คลังสินค้ากลาง พี.เจ.วาย 
๒๐๑๒ ตําบลท่าผา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๔๐๒คดี ผู้ต้องหา ๔๖๑คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดยาเสพติดจํานวน ๔๖๓ ครั้ง ตรวจสถานที่ ๑,๑๔๕ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอ ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ
การบําบัดรักษาที่สํานักงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป 

 
หน้า  ๔   ของ  ๘ หน้า         

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด
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  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยชุดเฉพาะกิจอําเภอคีรีรัฐนิคม  
ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรคีรีรัฐนิคม ปฏิบัติการจับกุมคดียา
เสพติดในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตําบลท่ากระดาน อําเภอคีรีรัฐ
นิคม สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ ๑ คน พร้อมยาบ้าจํานวน 
๓๐ เม็ด และได้ขยายผลไปยังพื้นที่ ตําบลบางงอน อําเภอ
พุนพิน สามารถจับกุมผู้ต้องหา ๑ คน พร้อมยาบ้าจํานวน 
๔,๑๑๓ เม็ด และอาวุธปืนสั้นไทยประดิษขนาด .๓๕๗ 
จํานวน  ๑ กระบอก จําส่งตัวเข้าดําเนินคดีต่อไป 
- จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยฝ่ายปกครองอําเภอท่าปลา ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรท่าปลา สนธิกําลังกับ
เจ้าหน้าที่ทหาร ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่ หมู่
ที่ ๘ บ้านเนินสว่าง และหมู่ที่ ๑๒ บ้านสามร้อยเมตร ตําบล
ท่าปลา เบื้องต้นจับกุมผู้ต้องหา จํานวน ๒ ราย พร้อมของ
กลางยาบ้าจํานวน ๑๐๖ เม็ด จึงนําตัวผู้ต้องหาส่งพนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจภูธรท่าปลาดําเนินคดีต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอส
มานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่ งการหน่ วยงานในสั งกั ด 
ประกอบด้วย กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํา
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
โดยได้เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ ๖ ครั้ง 
มีผู้เข้าร่วม ๓๖๕ คน และได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความ
ปรองดองสมานฉันท์ จํานวน ๖๖๙ ครั้ง มีผู้ เข้าร่วม  
จํานวน ๑๕๑,๔๑๐ คน  
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
เปิดโครงการ "วันปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนา
คลองประดู่" (ลงแขก ลงคลอง) เพื ่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในประชาชนทุกหมู่เหล่าและเป็น
การปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ วัดแจ้งเจริญ ตําบลจอม
ประทัด อําเภอวัดเพลง 

 
หน้า  ๖    ของ  ๘  หน้า          

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด
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  - จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทําการปกครองอําเภอ
ทุ่งสง ได้เชิญบุคคลกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๙ ราย มา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป ณ ห้องประชุมที่ว่า
การอําเภอทุ่งสง 
- จังหวัดจันทบุรี โดยที่ทําการปกครองอําเภอแหลมสิงห์ 
จัดเวทีเสวนาระดมความคิดปฏิรูป ร่วมกับข้าราชการ 
ภาคประชาชน ภาคแกนนําทางการเมือง ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคสังคม จํานวน ๒๒๓ คน เพื่อนําเสนอ
ประเด็นข้อมูลเพื่อการปฎิรูปประเทศในลําดับต่อไป 
- จังหวัดสกลนคร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  นําวงดนตรี กองบังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร แสดงดนตรี 
และพบปะแกนนําทางการเมือง และประชาชนในพื้นที่
อําเภอบ้านม่วง ตามโครงการ “รักกันไว้เถิด” จังหวัด
สกลนคร 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน 
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอ ได้รับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
ที่ได้รับมอบจากประชาชนหรือที่ประชาชนทิ้งไว้ จํานวน
อาวุธปืน ๑ กระบอก กระสุน ๐ นัด วัตถุระเบิด ๐ ลูก 
และตรวจค้น จับกุม การครอบครองอาวุธปืน เครื ่อง
กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ในเฉพาะแต่การสงคราม
อาวุธปืน จํานวน ๖ กระบอก กระสุนปืน ๓,๐๖๓ นัด 
วัตถุระเบิด ๐ ลูก   
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายปกครองอําเภอเกาะสมุย 
นํากําลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องหา จํานวน ๒ ราย 
พร้อมของกลางเครื่องกระสุนปืนขนาด .๓๕๗ จํานวน 
๓,๐๐๐ นัด และรถกระบะ ๑ คัน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตําบล
อ่างทอง อําเภอเกาะสมุย ทั้งนี้ ได้นําผู้ต้องหาพร้อมของ
กลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเกาะสมุยเพื่อ
ดําเนินคดีต่อไป 

 
หน้า  ๗    ของ  ๘ หน้า          

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด
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๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จ ังหว ัดและอํ า เภอได ้ร ับน โยบายจาก  คสช .ผ ่าน
กระทรวงมหาดไทยในการให้ความสําคัญกับนโยบาย
แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นมาปฏิบัติและชี้แจงหัวหน้า
ส่วนราชการรวมถึงกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้ว โดย
กําชับให้ทุกภาคส่วนดําเนินการชี้แจงและทําความเข้าใจ
บุคลากรในหน่วยงานของตน เมื่อมีการจัดประชุมหรือมี
การอบรมในหน่วยงานทุกครั้ง 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
สมุทรปราการ  จั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา  จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสุราษฎ์ธานี และจังหวัดสงขลา ว่าการ
ดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ตามนโยบาย คสช. เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ทั้งนี้ ทุกจังหวัดได้ดําเนินการประชุมช้ีแจงแนว
ปฏิบั ติตามประกาศ/คํ าสั่ งของ  คสช . ว่ า ด้วยเรื่ อง
ใบอนุญาตทํางานและการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อความสะดวกและ
ความถูกต้องในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว 
กิจกรรมทีส่าํคญั/เดน่ 
- จังหวัดหนองบัวลําภู โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานเปิดการประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติตามประกาศ/
คําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่๖๗,๖๘ 
และ๗๐/๒๕๕๗ ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้าง
แรงงานต่างด้าวทํางาน  ณ ห้องประชุม สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลําภู 
- จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
ในการประชุมการจัดต้ังศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) จังหวัด
เพชรบูรณ์  ตามนโยบาย  คสช .  เพื่ อทําหน้าที่ ออก
ใบอนุญาตทํางานชั่วคราวและจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
หน้า  ๗    ของ  ๘ หน้า          

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด
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ทั้งนี้  ได้แนบรายงานผลการปฏิบัติงานทาง E-REPORT มาพร้อมนี้ 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมป ้องก ันและบรรเทา  
สาธารณภัย ได้รับรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถึงเหตุลมกระโชกแรงทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบใน
พื ้นที ่ ๖ อําเภอ ได ้แก ่อําเภอส ิชล  อําเภอพรหมค ีรี 
อําเภอลานสกา อําเภอท่าศาลา อําเภอขนอม และ
อําเภอล่อนพิบูลย์ รวมพื ้นที ่ ๑๖ ตําบล ๒๖ หมู ่บ้าน 
๑,๒๙๗ ครัวเรือน ๔,๐๐๔ คน ต้นยางพาราได้รับความ
เสียหาย จํานวน ๖๐ ไร่ สภาพความเสียหายโดยทั่วไป
คือ มีต้นไม้หักล้มทับสายไฟและสายสัญญาณโทรศัพท์ 
ทั้งนี้ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ 
เข ้าซ่อมแซมบ้านเรือน รื ้อถอนต้นไม้ที ่ห ักโค่น และ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว 

 

 
หน้า   ๘  ของ  ๘  หน้า     
 

ชั้นความลบั
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว      
                  ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 
โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


