
 
 
 

 

 
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๒๔ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๑๓ 
โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕ 

จาก กระทรวงมหาดไทย 
ถึง ผู้รับปฏิบัติ  หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ผู้รับทราบ  รอง หน.คสช./หน.ฝมค. รอง ฝมค. หน.คณะประสาน/กห./กต./ทก. 
                

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ได้ดําเนินการ
ตามนโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ใน
วันที่ ๒๔ 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 โดยในรอบวัน จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศได้
ดําเนินการทั้งหมด ๗๔๕ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๗๗,๒๑๖ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมติดตามผล
การปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ คสช.ในรอบ 2 เดือน ร่วมกับ
ผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ 
และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของ
ชาติ ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันชาติแต่
อย่างใด 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๗  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 

ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนมุทาง
การเมือง ในวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความมั่นคง 
๙๘๕ ครั้ง ตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ ๙๘๖ ครั้ง 
พบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่ความไม่สงบ ๘ ครั้ง ซึ่งได้ดําเนินการ
ช้ีแจงทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่พบเหตุชุมนุมทาง
การเมืองแต่อย่างใด 

 

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

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาตพบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศ 
จํานวน ๑๔ สถานี ทั้งนี้ ได้แจ้งให้เจ้าของสถานีดําเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ใน เ รื่ อ งการป้ อ งกั นการลั กลอบ ตัด ไม้ ทํ าลาย ป่ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยตรวจพบการกระทําความผิดในกรณี
ดังกล่าว จํานวน ๔๔ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี จํานวน ๕๔ คดี มี
ผู้ต้องหา จํานวน ๑๔ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ฝ่ายปกครองอําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ทหารชุดเฉพาะกิจ 125 กองกําลังเทพสตรี และตํารวจตระเวณ
ชายแดน ร่วมโครงการยุทธการทวงคืนผืนป่าอนุรักษ์ ในเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร
(ตอนล่าง) โดยการรื้อถอนทําลายพ้ืนที่ๆมีการบุกรุก จํานวน 8 
คดี รวมทั้งสิ้น 9 แปลง 63 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตําบลสองพี่น้อง 
อําเภอท่าแซะ 
- ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ฝ่าย
ปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหารและตํารวจ ร่วมกันตรวจยึด
พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก บริเวณบ้านผาบ่องเหนือ หมู่ที่ 12 ตําบลผาบ่อง 
จํานวน 18 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา และส่งผู้ต้องหาดําเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๗   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ

การจัดระเบียบสังคม 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ ๕๕ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๖ คดี  ตู้ม้า 
๐ คดี สลากกินรวบ ๙ คดี และคดีอื่นๆอีก ๒๒ คดี จํานวน
ผู้ต้องหา ๑๑๔ คน ทั้งนี้ จังหวัดและอําเภอจัดกิจกรรมลดละ
เลิกการพนัน และจัดระเบียบสังคม จํานวน ๑๗๔ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- นายอําเภอเมืองจันทบุรี ร่วมกับขนส่งจังหวัด ทหาร และ
ตํารวจ ร่วมจัดประชุมเพื่อจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ
และทําความเข้าใจเบื้องต้นกับผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์
สาธารณะในพื้นที่ อําเภอเมืองจันทบุรี มีผู้ เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 300 คน 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดนครพนม ร่วมกับกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งเสพติดภายใน
ร้านสไวคาราโอเกะ ตําบลบ้านแพง อําเภอบ้านแพง พบหญิง
สาวชาวลาวเข้ามาทํางานและบริการในร้าน จํานวน 17 คน ไม่มี
ใบอนุญาต 3 คน เบ้ืองต้นนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรบ้านแพง 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที ่กระทรวงมหาดไทย  
สั่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้ชาวนา พบ
การกระทําความผิด จํานวน ๖ ครั ้ง ซึ ่งได้จับกุมผู ้กระทํา
ความผิดดําเนินคดีทั ้งสิ ้น ๓ คดี ผู ้ต ้องหา จํานวน ๓ คน 
นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการ/อบรมเพื่อส่งเสริมการลดต้นทุน
การผลิตของชาวนา เพื่อให้ชาวนาสามารถทํานาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ
รณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลด
ต้นทุนการผลิตข้าวให้ชาวนาสามารถพึ่งพาตนเองได้และมี
รายได้เพิ่มขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลหัวตะพาน 
อําเภอหัวตะพาน 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๗   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  
๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 
จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๔๙๕ คดี ผู้ต้องหาจํานวน 
๕๖๘ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดยาเสพติด จํานวน ๔๙๗ ครั้ง เป็นการตรวจ
สถานประกอบการ จํานวน ๑,๑๕๐ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้า
รับการบําบัดที่สํานักงานสาธารณสุข สถานบําบัดในพื้นที่ 
ต่อไป 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกับผู้บังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดนครพนม แถลงข่าวการจับกุมกัญชาอัดแท่ง จํานวน 
130 แท่ง น้ําหนักรวมประมาณ 130 กิโลกรัม ณ กองบังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม 
- ฝ่ายปกครองอําเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรี และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกันปิด
ล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ สามาราถจับกุมผู้ต้องหา 
พร้อมของกลางยาบ้า 9,800 เม็ด ยาไอซ์ประมาณ 195 กรัม 
จึงทําการขยายผล และสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติม 1 ราย 
พร้อมของกลางยาบ้า 7 เม็ด จึงควบคุมตัวดําเนินคดีต่อไป 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบกราชบุรี และผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 
ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่อําเภอปากท่อโดย
ได้ผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 10,957 เม็ด ยาไอซ์ 
จํานาน 298.3 กรัม เงินสด 4,100 บาท โทรศัพท์มือถือ 1 
เครื่อง และสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมบัตร ATM จึงได้ทําการ
จับกุมผู้ต้องหาและขยายผลการจับกุมต่อไป 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๗  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  
๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือ ๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จํานวน ๑,๒๖๐ 
คน และได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดองสมานฉันท์ 
จํานวน ๔๔๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๗๓,๖๓๗ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
"บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อ
ปฏิรูปประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจําปี ๒๕๕๗” ณ 
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อําเภอหนองฉาง โดยกิจกรรม 
ประกอบด้วย การออกหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงาน
ต่างๆ การแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 31 มอบสิ่งของ
บรรเทาทุกข์ รวมถึงมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและ
เอกสารสิทธิให้กับเกษตรกร เป็นต้น 
- จังหวัดปราจีนบุรี จัดทําโครงการสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ โดยนําภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ฉายให้นักเรียนได้ชมระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี 
- ปลัดจังหวัดกระบี่ ร่วมกับนายอําเภอเกาะลันตา หัวหน้า
ส่วนราชการ และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดกระบี่ 
ออกพบปะพี่น้องชาวไทยมุสลิม ตามโครงการผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่พบพี่น้องชาวไทยมุสลิมในโอกาสเดือนรอมฎอน 
ณ มัสยิดบ้านคลองหมาก หมู่ที่ 2 ตําบลเกาะลันตาน้อย 
อําเภอเกาะลันตา เพื่อให้กําลังใจพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ปฏิบัติ
ศาสนกิจให้สําเร็จลุล่วง ตลอดจนสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในพื้นที่  และได้มอบสิ่งของสําหรับการละศีลอด 
และร่วมรับประทานอาหารกับพ่ีน้องชาวไทยมุสลิมผู้ร่วม
กิจกรรม 250 คน 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๗  หน้า         

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด

 



 

 

 

 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน

หรือวัตถุระเบิดฯ 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ใน
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยการตรวจพบฯส่วน
ใหญ่จะพบขณะทําการตรวจค้นและจับกุมยาเสพติด
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปช่ัน ทั้งใน
ระดับหน่วยงานและในระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ 
และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรแต่
ละหน่วยงาน/พ้ืนที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแล้ว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยได้รับรายงานจากศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE ) 
ทั่วประเทศ และรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ทํางานใน
กิจการประมง ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ สรุปยอดการลงทะเบียนฯ แบ่งตามจังหวัดได้ดังนี้ 
  ๑. กรุงเทพมหานคร ๕๙,๕๙๑ คน  
   ๒. สมุทรปราการ ๑๖,๒๗๒ คน   
   ๓. พระนครศรีอยุธยา ๗,๗๒๖ คน 
   ๔. ชลบุรี ๒๒,๖๓๕ คน 
   ๕. ระยอง ๑๑,๗๖๗ คน 
   ๖. จันทบุรี ๑๗,๔๘๗ คน 
   ๗. ตราด ๑,๒๑๗ คน 
   ๘. ฉะเชิงเทรา ๑๐,๖๔๘ คน 
   ๙. สระแก้ว ๒๒,๙๓๙ คน 
   ๑๐. สุรินทร์ ๑,๔๒๐ คน 
   ๑๑. สมุทรสาคร ๔๕,๖๙๒ คน 
   ๑๒. สมุทรสงคราม ๔๘๐ คน 
   ๑๓. เพชรบุรี ๕๘๙ คน 
   ๑๔. ประจวบคีรีขันธ์ ๙๑๐ คน 
   ๑๕. นครศรีธรรมราช ๕๐๗ คน 

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๗  หน้า         

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด

 



 

 

 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
     ๑๖. กระบี่ ๔๑๘ คน 

   ๑๗. พังงา ๗๐๒ คน 
   ๑๘. ภูเก็ต ๙๙๗ คน 
   ๑๙. สรุาษฎร์ธานี ๕,๙๔๖ คน 
   ๒๐. ระนอง ๑,๑๗๖ คน 
   ๒๑. ชุมพร ๑,๑๕๐ คน 
   ๒๒. สงขลา ๗,๔๒๘ คน 
   ๒๓. สตูล ๕๒๒ คน 
   ๒๔. ตรัง ๓๘๑ คน 
   ๒๕. ปัตตานี ๖๘๐ คน 
   ๒๖. นราธิวาส ๓๕๖ คน 

รวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๖๓๖ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาร์ 
๘๑,๔๗๙ คน สัญชาติกัมพูชา ๑๒๔,๙๑๕ คน และสัญชาติ
ลาว ๓๓,๒๔๒ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สั่งการเพื่อเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเกิด
จากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลัน 
น้ําป่าไหลหลากและดินถล่ม สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ โดยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐ เขต 
(เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สกลนคร พิษณุโลก ลําปาง 
สุราษฎร์ธานี อุดรธานี เชียงราย จันทบุรี และภูเก็ต) ที่
รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ ๓๐ จังหวัด เตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมถึงพืชผลทางการเกษตรของประชาชนแล้ว 

  

 
หน้า   ๗   ของ  ๗  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


