
 
 
 
 

 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สุด 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สุด 

วัน-เดือน-ป ี
๑๑ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๘๙ 
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) ได้ดําเนินการ
ตามนโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน 
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่ม
ข้าราชการ โดยในรอบวันที่ ๑๑ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗  จังหวัดและ
อําเภอทั่วประเทศได้ดําเนินการแล้วทั้งหมด ๓,๙๔๑ ครั้ง 
มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการดําเนินการจํานวน ๔๔๒,๘๑๕ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ซึ่งตรวจพบ จํานวน ๒ กรณี ทั้งนี้ ได้ช้ีแจงทําความเข้าใจ และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขแล้ว 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
การเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยต้ังจุดตรวจความม่ันคงในถนนสายหลักและ
ตรวจค้นโดยในรอบวันที่ ๑๑ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๔ ,๓๗๘ ครั้ ง ตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๔,๕๑๒  ครั้ง และพบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่
ความไม่สงบ จํานวน ๙ กรณี ซึ่งจังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
แก้ไขแล้ว ทั้งนี้  ไม่พบการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด 

 

   
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๗ หน้า         

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร

และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาตพบว่ามีการกระจายเสียงสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต ออกอากาศ จํานวน ๖๓ สถานี ทั้งนี้ ได้ดําเนินการ
ชี ้แจงทําความเข ้าใจก ับเจ ้าของสถานีว ิทย ุและแจ้งให้
ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
และทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในเรื่ องการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทํ าลายป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติและจับกุมการกระทําผิด โดยได้ตรวจพบ
การตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๑๐๓ 
ครั้ง และจับกุมดําเนินคดี จํานวน ๘๐ คดี รวมผู้ต้องหา
ทั้งสิ้น ๓๕ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดขอนแก่น โดยนายอําเภอสีชมพู นํากําลังเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรสีชมพู และ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ ตรวจยึดไม้พะยูง จํานวน ๒๑ ท่อน 
ปริมาตร ๐.๙๔ ลูกบาศก์เมตร และตรวจยึดรถยนต์ จํานวน 
๑ คัน ทั้งนี้ สามารถจับกุมตัวผู้กระทําผิดได้ จํานวน ๑ คน 
- จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผู้
บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อม
กําลังราว ๕๐๐ นายเดินหน้ายุทธการ “อาชาพิทักษ์ไพร” 
ทวงคืนผืนป่าภูพานที่ถูกบุกรุกกว่า๑๖,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่
ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและการ
จัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม 
โดยจับกุมรวมได้ ๑๙๓ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๖๑ 
คดี ตู้ม้า ๐ คดี สลากกินรวบ ๑๗ คดี และคดีอื่นๆอีก ๙๗ 
คดี จํานวนผู้ต้องหา ๖๓๐ คน ทั้งนี้ จังหวัดและอําเภอได้จัด
กิจกรรมลดละเลิกการพนัน และจัดระเบียบสังคม จํานวน 
๒,๘๖๙ ครั้ง 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๗  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- จังหวัดสุราษฎ์ธานี โดยฝ่ายปกครอง ตํารวจ และทหาร สนธิ
กําลังร่วมกันจับกุมบ่อนการพนัน(สล๊อทแมชชีน) สามารถ
จับกุมผู้กระทําความผิด จํานวน ๓ คน พร้อมด้วยของกลาง 
เป็น เงินสดจํานวน ๒๙,๙๙๐ บาท คอมพิวเตอร์ ต้ังโต๊ะ 
จํานวน ๑๓ ชุด บัตรสะสมแต้ม จํานวน ๘๐ ใบ ตรายาง
พร้อมตลับหมึก จํานวน ๑ ชุด กล่องปล่อยสัญญาณ WIFI 
จํานวน ๑ เครื่อง หลังจากนั้น ได้ร่วมกันจับกุมบ่อนการพนัน
(สล๊อทแมชชีน) ภายในอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติมอีก 
๑ แห่ง สามารถจับกุมผู้กระทําความผิด จํานวน ๔ คน พร้อม
ด้วยของกลาง เงินสดจํานวน ๘,๖๖๕ บาท คอมพิวเตอร์ต้ัง
โต๊ะ จํานวน ๑๑ ชุด บัตรสะสมแต้ม จํานวน ๘๐ ใบ ตรายาง
พร้อมตลับหมึก จํานวน ๑ ชุด กล่องปล่อยสัญญาณ WIFI 
จํานวน ๑ เครื่อง ทั้งนี้ ได้นําผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง
พนักงานสอบสวน สถานี ตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี 
ดําเนินคดีต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา
และการลดต้นทุนการผลิตของชาวนา 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่ง
การ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้ชาวนา ซึ่ง
ทางจังหวัดและอําเภอได้พบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวข้องกับ
การทวงหนี้ชาวนา จํานวน ๑๐ ครั้ง เป็นการจับกุมเพื่อ
ดําเนินคดี ๑ คดี มีผู้ต้องหาจํานวน ๑ คน ทั้งนี้ ได้เข้าควบคุม
และส่งดําเนินคดีแล้ว 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

การ โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น 
๓ มิติ ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๑,๐๓๕ คดี มีผู้ต้องหา
จํานวน ๑,๑๙๒ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดยาเสพติดจํานวน ๑,๙๓๕ ครั้ง ตรวจสถานที่จํานวน 
๔,๘๕๑ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอ ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้า
รับการบําบัดรักษาที่สํานักงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๗  หน้า   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- จังหวัดราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยรองผู้
บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ และรองผู้อํานวยการรักษา
รักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดราชบุรี แถลงข่าวจับกุม
ผู้ต้องหาคดียาเสพติด จํานวน ๔ ราย พร้อมของกลางยาบ้า 
จํานวน ๕๗ มัด ๑๑๑,๓๘๐ เม็ด ยาบ้าเปียกน้ํา จํานวน 
๒๑๘.๖ กรัม และ ไอซ์ ๑๙๗.๗๖ กรัม 
- จังหวัดตรัง โดยนายอําเภอสิเกา สนธิกําลังฝ่ายปกครอง
และเจ้าหน้าที่ตํารวจ จับกุมผู้ค้ายาเสพติด จํานวน ๓ ราย 
พร้อมของกลางยาบ้า จํานวน ๑,๙๙๓ เม็ด และสามารถจับ
ผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมอีก ๑ ราย พร้อมของกลางยาบ้า จํานวน 
๑๘๗ เม็ด ภายในพื้นที่อําเภอสิเกา 
- จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดปฏิบัติการนครศรีธรรมราช 
๕๗ เพื่อทําการกวาดล้างยาเสพติด อันสืบเนื่องจากกรณี 
นายวันชัย แสงขาว(เกม) ผู้ต้องหาคดีข่มขืนเด็ก ๑๓ ปี ให้การ
ว่าซื้อยาบ้าจากผู้ค้าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ทั้งนี้ ปฏิบัติการดังกล่าว ได้ทําพีธีปล่อยแถวกําลังผสม
ระหว่างพลเรือน ตํารวจ ทหาร จํานวนทั้งสิ ้น ๔๒๖ นาย 
โดยเริ่มปฏิบัติการตรวจค้น จับกุม และตรวจปัสสาวะพร้อม
กันทุกชุมชน  ผลการปฏิบัติสามรถจับกุมผู้ค้ารายสําคัญ ๕ 
ราย ของกลางยาบ้า ๑,๐๑๘ เม็ด  ใบกระท่อม ๕๐ กิโลกรัม 
อาว ุธป ืน ๔ กระบอก  พร ้อมเครื ่องกระส ุน และตรวจ
ปัสสาวะพบผู้มีปัสสาวะเป็นสีม่วง จํานวน ๓๕ คน 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยได้เชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือ ๑๗ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ๑,๒๙๘ คน และ
ได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดอง จํานวน ๓,๓๕๓ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วม ๕๙๗,๕๔๙ คน 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๗  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิด
งาน "คืนสุขทันที เที่ยวฟรี สวนสัตว์ขอนแก่น" โดยมีมณฑล
ทหารบกที่ ๒๓ กรมทหารราบที่ ๘ ร่วมจัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์ คืนความสุข พร้อมเล่นดนตรีกองทัพบกเพื่อสร้าง
ความบันเทิงในงานดังกล่าวด้วย   
- จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิด
งานย่านธุรกิจสร้างสรรค์ถนนคนเดินไทหล่ม คืนสุขไทหล่ม 
คืนสุขไทยแลนด์ ณ บริเวณถนนรณกิจ หรือ ถนนสายกลาง
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และรายการเวทีไท จัดมหกรรมคอนเสิร์ต คืน
ความสุขให้คนในชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นแห่งแรก 
- จังหวัดพิจิตร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานใน
การเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์เพื ่อการปฏิร ูป รุ ่นที ่ ๔ มีผู ้เข ้าร ับการอบรม 
จํานวน ๒๐๘ คน 
- จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานเปิดงานการจัดเวทีสานเสวนาแสดงความคิดเห็นใน
การปฎิรูประดับจังหวัด เพื ่อเป็นการรวมพลังรู ้รักสามัคคี 
สร้างสรรค์สิ ่งดีให้แผ่นดิน ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนวทางเพื่อปฎิรูปบ้านเมือง ๑๑ ประเด็น โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเสวนาประมาณ ๓๐๐ คน 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอ ได้รับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่ได้รับ
มอบจากประชาชนหรือที่ประชาชนทิ้งไว้ จํานวนอาวุธปืน ๑๒ 
กระบอก กระสุน ๒,๕๐๙ นัด วัตถุระเบิด ๑ ลูก และตรวจค้น 
จับกุม การครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิดที่ ใช้ในเฉพาะแต่การสงครามอาวุธปืน จํานวน ๓๐ 
กระบอก กระสุนปืน ๖๙ นัด วัตถุระเบิด ๐ ลูก   

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๗ หน้า          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- จังหวัดลําพูน โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจเมืองลําพูน 
ตรวจพบอาวุธและเครื่องกระสุนปืนสงครามซุกซ่อนในพื้นที่ 
ประกอบด้วย อาวุธปืนอาก้าแบบพับฐาน ขนาด ๗.๖๕ มม. 
จํานวน ๑ กระบอก, อาวุธปืนขนาด .๓๐ นิ้ว(คาร์บิน) จํานวน 
๕๙๔ นัด, เครื่องกระสุนปืน ขนาด ๕.๕๖(เอ็ม ๑๖) จํานวน 
๓๘ นัด, เครื่องกระสุนปืน ขนาด ๕.๕๖(เอ็ม ๑๖) จํานวน ๑ 
นัด, เครื่องกระสุนปืน ขนาด ๗.๖๕ มม.(เอ็ม ๑๖)  จํานวน 
๑๖๑ นัด , ซองบรรจุกระสุนปืน ขนาด ๕.๕๖ มม.(เอ็ม ๑๖) 
แบบสั้น จํานวน ๖ ซอง, ซองบรรจุกระสุนปืน ขนาด ๕.๕๖ 
มม. แบบยาวจํานวน ๕ ซอง, ซองบรรจุกระสุนปืน ขนาด 
๗.๖๕ มม.(อาก้า) แบบยาว จํานวน ๕ ซอง, ปลอกกระสุนปืน 
ขนาด .๒๒ จํานวน ๑๐๐ ปลอก, ลูกตะกั่วปืนอัดลม จํานวน 
๓๓ กล่อง, กล่องเหล็กสนามบรรจุเครื่องกระสุนปืน จํานวน 
๓ กล่อง จึงตรวจยึดของกลางและเฝ้าติดตามข่าวสารอย่าง
ใกล้ชิดต่อไป 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดและอําเภอ ได้รับนโยบายจาก คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในการให้ความสําคัญกับนโยบายแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยได้ประชุมช้ีแจงในที่ประชุมหัวหน้า
ส่ วนราชการเพื่ อทํ าความเข้ า ใจ  และแจ้ ง ให้ กํ านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางดังกล่าวต่อ
ประชาชนในพื้นที่แล้ว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
สุราษฎ์ธานี และจังหวัดสงขลา เปิดดําเนินการรับจดทะเบียน
แรงงานคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ตาม
นโยบาย คสช.ที่เริ่มรับจดทะเบียน โดยใช้แนวทางจังหวัด
สมุทรสาครเป็นต้นแบบแล้ว 

 

 
หน้า   ๖    ของ  ๗ หน้า         

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด

 



 
 

 

 

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานการปฏิบัติงานทาง E-REPORT มาพร้อมนี้ 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- รายงานการรับจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว ต้ังแต่วันที่ 
๒๖ มิถุนายน ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทั่วประเทศ 
  ๑. สมุทรสาคร ๒๘,๒๑๗ คน 
  ๒. พระนครศรีอยุธยา ๓,๓๑๘ คน 
  ๓. ชลบุรี ๘,๗๓๖ คน 
  ๔. ระยอง ๕,๔๐๔ คน 
  ๕. ฉะเชิงเทรา ๔,๓๑๘ คน 
  ๖. สมุทรปราการ ๖,๗๘๗ คน 
  ๗. สุราษฎ์ธานี ๑,๗๘๕ คน 
  ๘. สงขลา ๓,๒๕๘ คน 

 

 
หน้า   ๗   ของ  ๗  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                  ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 
โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


