
 
 
 

 

 
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๓๐ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๒๙ 
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 ๓๐ 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 ๖๗๘ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๖๓,๔๐๕ คน 
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัด ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงทําความ
เข้าใจในประเด็นดังนี้ 
   ๑. การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น(เป็นการชั่วคราว) 
   ๒. การจัดทํางบประมาณ/การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของผู้ว่าฯ/นายอําเภอ 
   ๓. แนวทางการจัดทําคําของบประมาณและการพิจารณา
งบประมาณ(เงินอุดหนุน) 
   ๔. การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 
   ๕. การดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) 
   ๖. การประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปขอจด
ทะเบียนภายใน ๕ สิงหาคม ๕๗ 
   ๗. เร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ห้วงเดือน 
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗) อย่างจริงจัง  

 

 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
     ๗. การเตรียมการป้องกันอุทกภัย 

   ๘ .การปฏิบัติงานให้ยึดระเบียบกฎหมาย รวดเร็ว เป็น
รูปธรรม ประชาสัมพันธ์งานต่างๆฯลฯ 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง ในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๙๔๙ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้าง
สถานการณ์ ๘๙๑ ครั้ง  ไม่พบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่ความ
ไม่สงบแต่อย่างใด 

 

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

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศ 
จํานวน ๑๓ สถานี ทั้งนี้ ได้แจ้งความดําเนินคดีจํานวน ๒ คดี 
และได้ช้ีแจงทําความเข้าใจให้เจ้าของสถานีให้ดําเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๓๔ ครั้ง ดําเนินคดี จํานวน 
๔๔ คดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดีได้ จํานวน ๓๔ คน 
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น  
- กองกําลังอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตรวจยึดไม้ผิด
กฎหมาย ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา พบ
ไม้สักท่อนวัดรอบวง ประมาณ ๑๐ นิ้ว ยาว ๓ เมตร จํานวน 
๔๑ ท่อน และห่างออกไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร ตรวจพบไม้
สักแปรรูป จํานวน ๓ กอง ความยาว ๑ เมตร และ ๓ เมตร 
จํานวนประมาณ ๒,๐๐๐ แผ่น บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกง
ทอง ตําบลแม่กา จึงมอบให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้บันทึกตรวจยึด ส่งให้
สถานีตํารวจภูธรเมืองพะเยาดําเนินการต่อไป 
- ฝ่ายปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ตํารวจสัสดีอําเภอสุวรรณภูมิ และทหารจากกองพัน
ทหารปืนใหญ่ที่ ๑๖ ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป จํานวน 
๕๖ ท่อน/เหลี่ยม๔๗ท่อน/กลม และปีกไม้พะยูง ๑๘ ช้ิน ณ ทุ่ง
นาทิศตะวันตกบ้านโพนครกน้อย ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณ
ภูมิ จึงตรวจยึดของกลางและแจ้งพนักงานสืบสวนสืบหาตัว
ผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีต่อไป 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ

การจัดระเบียบสังคม 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ ๔๓ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๑๖ คดี ตู้ม้า 
๐ คดี สลากกินรวบ ๙ คดี และคดีอ่ืนๆอีก ๑๗ คดี มีผู้ต้องหา 
๑๕๖ คน ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าในการลดละ
เลิกการพนัน และจัดระเบียบสังคม จํานวน ๒๖๔ ครั้ง 
 กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการตรวจติดตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้
สังคม ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการประเภทสถานบริการ ร้านจําหน่ายสุรา 
หอพัก โรงแรม บ้านเช่า และกิจการอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจัดทํา
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการฯ 
กับผู้ประกอบกิจการฯในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที ่กระทรวงมหาดไทย  
สั่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี ้ชาวนา 
พบการกระทําความผิด จํานวน ๓ ครั้ง ซึ่งได้จับกุมผู้กระทํา
ความผิดดําเนินคดีทั ้งสิ ้น ๑ คดี มีผู ้ต้องหา จํานวน ๓ คน 
นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น  
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลีนิค
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อให้งานวิจัยและพัฒนาสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ณ สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๒๔ คดี ผู้ต้องหา ๓๗๔ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด จํานวน ๓๒๙ ครั้ง เป็นการตรวจสถาน
ประกอบการ จํานวน ๙๔๑ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้ารับ
การบําบัด ณ สถานบําบัดในพื้นที่ที่กําหนดไว้ ต่อไป 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

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

- ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองกํากับการสืบสวน
ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จับกุมคดียาเสพติดรายใหญ่ พบ
ผู้ต้องหา ๒ ราย พร้อมของกลางยาบ้า ๖๖,๐๐๐ เม็ด บริเวณ
บ้านผักขะ ตําบลลิ้นฟ้า อําเภอยางชุมน้อย สืบสวนพบว่าเป็น
ยาบ้าที่สั่งโดยนักโทษในเรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่จึง
ควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อทําการขยายผลต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์เพื ่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้ง
ทางการเมืองมาปรึกษาหารือ ๕ ครั้ง มีผู ้เข้าร่วม ๓๐๐ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
แต่ละพื้นที่ จํานวน ๒๘๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๑,๖๘๓ คน
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จัด
โครงการค่ายสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
โดยมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชาวบ้าน หลักสูตร ๓ วัน เพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระกษัตริย์ มีผู้เข้าร่วมจํานวน ๑๒๐ คน  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติ
ธรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีเฉลิมพระเกียรติฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ ชาว
ประชา เป็นสุข" เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
จังหวัดพิจิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนร่วมในพิธีกว่า ๕๐๐ คน ณ วัดกําแพงดิน 
อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ใน
เฉพาะแต่การสงครามอย่างเข้มงวด 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- เจ้าหน้าที่ตํารวจประจําจุดตรวจบนถนนหมายเลข ๒๓ (ถนน
แจ้งสนิท) จังหวัดร้อยเอ็ด ทําการตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัย 
พบปืนยาว .๒๒ จํานวน ๑ กระบอก กระสุน ๒๔ นัด และปืน
พกสั้น จํานวน ๒  กระบอก พร้อมกระสุน ๑๕ นัด และเงินสด 
๒๗,๐๐๐ บาท จึงควบคุมตัวได้นําตัวส่งสถานีตํารวจภูธรเมือง
ร้อยเอ็ดทําการสืบสวนต่อไป   

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอดําเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดย
กําหนดให้การประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง และการ
ประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเดือนสิงหาคม ได้มีการเน้นย้ํา
ความสําคัญและการถือปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยเคร่งครัด 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ
และแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการประมง ต้ังแต่วันที่ ๒๖ 
มิถุนายน – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๖ จังหวัด สรุป
ยอดการลงทะเบียนฯแบ่งตามจังหวัดได้ดังนี้ 

   ๑. กรุงเทพมหานคร ๑๐๖,๓๕๒ คน  
   ๒. สมุทรปราการ ๒๓,๑๒๑ คน   
   ๓. พระนครศรีอยุธยา ๑๐,๔๕๑ คน 
   ๔. ชลบุรี ๓๒,๑๐๓ คน 
   ๕. ระยอง ๑๖,๖๑๖ คน 
   ๖. จันทบุรี ๒๖,๐๔๓ คน 
   ๗. ตราด ๔,๑๐๕ คน 
   ๘. ฉะเชิงเทรา ๑๔,๖๓๐ คน 
   ๙. สระแก้ว ๒๗,๕๖๖ คน 
   ๑๐. สรุินทร์ ๑,๕๖๕ คน 
   ๑๑. สมุทรสาคร ๕๘,๖๒๐ คน 
   ๑๒. สมุทรสงคราม ๒,๑๕๓ คน 
   ๑๓. เพชรบุรี ๒,๗๒๔ คน 
   ๑๔. ประจวบคีรีขันธ์ ๔,๕๕๖ คน 
   ๑๕. นครศรธีรรมราช ๒,๕๔๘ คน 
   ๑๖. กระบี่ ๑,๙๐๕ คน 
   ๑๗. พังงา ๒,๓๐๑ คน 
   ๑๘. ภูเก็ต ๕,๓๙๕ คน 
   ๑๙. สรุาษฎร์ธานี ๙,๐๔๐ คน 
   ๒๐. ระนอง ๕,๓๒๔ คน 
   ๒๑. ชุมพร ๖,๒๙๓ คน 
   ๒๒. สงขลา ๑๐,๕๗๓ คน 
   ๒๓. สตูล ๑,๒๙๗ คน 
   ๒๔. ตรัง ๑,๖๑๐ คน 
   ๒๕. ปัตตานี ๓,๐๒๕ คน 
   ๒๖. นราธิวาส ๗๔๘ คน 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  รวมท้ังสิ้น ๓๘๐,๖๖๔ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาร์ 

๑๓๘,๙๗๖ คน สัญชาติกัมพูชา ๑๘๕,๓๒๘ คน และสัญชาติ
ลาว ๕๖,๓๖๐ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ได้รับรายงานเหตุคันดินตลิ่งแม่น้ําป่าสักทรุดตัว บริเวณหมู่ที่ 
๒ และหมู่ที่ ๗ ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวถูกน้ํากัดเซาะเป็นประจํา 
ทําให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๕ หลังคาเรือน ทั้งนี้ 
จังหวัดลพบุรีได้ประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว และสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาลพบุรี ได้ดําเนินการสํารวจออกแบบคันดินชั่วคราวโดย
ใช้วัสดุเสาไม้ตอกเพื่อกันดินทรุดตัวลง และจัดทําโครงการ
ก่อสร้างพนังกั้นน้ําแบบถาวรต่อไป 

  

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากจังหวัดว่า ได้เปิดศูนย์
ดํารงธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว จํานวน ๕๔ จังหวัด และอยู่
ระหว่างการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการอีก จํานวน ๒๒ 
จังหวัด ซึ่งจะได้มีการเปิดศูนย์ฯได้ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด 
ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนให้ศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนตามนโยบายของ 
คสช. 

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


