
 
 

  
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๑๙ 
โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕ 

จาก กระทรวงมหาดไทย 
ถึง ผู้รบัปฏบิตั ิ หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

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

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ได้ดําเนินการ
ตามนโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน      
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน กลุ่ม
พลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ โดย
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้
ดําเนินการทั้งหมด ๒,๒๐๓ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่
เข้ารับฟังการดําเนินการ จํานวน ๑๑๕,๗๖๔ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ทหาร กองอํานวยการรักษา
ความมั่ นคงภายในจั งหวัดแพร่  ตํ ารวจภูธรจั งหวัดแพร่ 
สรรพสามิตพ้ืนที่แพร่ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแพร่ ได้ประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม การดําเนินการตาม
คําสั่ง คสช.ที่ ๔๑/๒๕๕๗ เรื่องการปราบปรามและหยุดย้ังการ
แพร่ระบาดยาเสพติดแก่ผู้ประกอบการโรงแรม สถานบริการ 
และผู้ประกอบการกิจการคล้ายสถานบริการ จํานวน ๑๖๗ แห่ง 
ทั้งนี้ จังหวัดจะเชิญผู้ประกอบการร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต 
ร้านคาราโอเกะ และหอพัก มาซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและ  
ทําบันทึกข้อตกลงในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด 

 

 
 
 
 

 

 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุมทาง
การเมือง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจ 
ความมั่นคง ๒,๔๕๘ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการ  
สร้างสถานการณ์ ๑,๖๕๘ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการที่อาจนําไปสู่ความ
รุนแรง  ๒ กรณี ซึ่งได้ดําเนินการแก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๒๔ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๕๑ ครั้ง มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๔๘ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๓๖ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความ
สงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกน่าน ได้สนธิกําลังพลเรือน ตํารวจ 
ทหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๑๓ ทําการตรวจสอบการลักลอบครอบครองสัตว์ป่า 
ซากสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการบริโภคและการค้า ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ 
บ้านนาหนุน ตําบลผาตอ อําเภอท่าวังผา จากการตรวจค้นพบ
สัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าในบริเวณบ้านและโดยรอบ ดังนี ้
   ๑. ลูกหมีควายอายุ ๑ ปี จํานวน ๓ ตัว ถูกกักขังอยู่ในกรง 
   ๒. ซากหมีควายชําแหละ พร้อมอุ้งตีนหมี ๔ เท้า 
   ๓. ซากอีเห็นชําแหละ น้ําหนักประมาณ ๕ กิโลกรัม 
   ๔. ซากตะพาบน้ําชําแหละ น้ําหนักประมาณ ๕ กิโลกรัม 
   ๕. ซากสัตว์ป่าสงวน (หัวเลียงผา) จํานวน ๑ หัว 
   ๖. ซากหัวกวาง จํานวน ๑ หัว 
   ๗. ซากลิ่นหรือนิ่ม จํานวน ๑ ตัว 
   ๘. อุปกรณ์อุปกรณ์การจําหน่ายพร้อมเครื่องมือ ประกอบด้วย 
ถังน้ําแข็ง , ตาช่ัง จํานวน ๓ อัน ,อุปกรณ์ช็อตปลาฯลฯ 
   คณะเจ้าหน้าที่จึงนําของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน 
สถานีตํารวจภูธรท่าวังผาเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย โดยจะออก
หมายเรียกเจ้าของบ้านมารายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่อไป 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  - ฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับกองกําลังรักษาความ

สงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานีตํารวจภูธรโพธิ์ทอง 
เข้าจับกุมผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับคดีป่าไม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 12 
ตําบลภูเงิน อําเภอเสลภูมิ พบไม้แปรรูปจํานวนมาก จึงประสาน
ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบ ดังนี ้
   1. ไม้แดงแปรรูป 110 แผ่น ปริมาตร 2.41 ลูกบาศก์เมตร 
ไม้แดงท่อน 3 ท่อน ปริมาตร 1.56 ลูกบาศก์เมตร 
   2. ไม้ประดู่ 278 แผ่น ปรมิาตร 4.45 ลกูบาศก์เมตร    
   3. ไม้พะยอม 90 แผ่น ปริมาตร 1.23 ลูกบาศก์เมตร 
   4. ไม้ชิงชัน 4 แผ่น ปริมาตร 0.15 ลูกบาศก์เมตร 
   5.ไม้พลวง 110 แผ่น ปรมิาตร 1.02 ลกูบาศก์เมตร 
   6.ไม้อินทนนิ 81 แผ่น ปริมาตร 1.03 ลูกบาศก์เมตร 
รวมทั้งสิ้น 676 แผ่น/เหลี่ยม/ท่อน คิดเป็นปริมาตร 11.85 
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ได้ทําการตรวจยึดของกลางเพื่อทําการ
ตรวจสอบต่อไป 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนันรวม ๑๗๖ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๒๓ คดี สลากกินรวบ ๙๓ คดี และ
คดีอื่นๆอีก ๖๙ คดี มีผู ้ต้องหา จํานวน ๕๖๖ คน ทั้งนี้ ได้มี
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนัน
และจัดระเบียบสังคม ๘๒๖ ครั้ง 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ชุดปฏิบัติการความมั่นคง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
นําโดยฝ่ายปกครอง กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน ตําบลจันทนิมิต 
ร่วมกันต้ังจุดตรวจเพื่อความมั่นคงและป้องกันเหตุอาชญากรรม  
โดยสุ่มตรวจสารยาเสพติดประชาชนในพื้นที่ จํานวน 157 คน 
พบมีปัสสาวะสีม่วง จํานวน 7 ราย จึงบันทึกข้อมูลเพื่อนําตัว
เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา ซึ่งไม่พบการกระทําความผิดแต่อย่างใด มีการจัด
โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีรายได้  
ที่เพิ่มขึ้น 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่

ระบาดของยาเสพติด 
จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๗๑๒ คดี ผู้ต้องหาจํานวน 
๘๐๒ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๑,๐๖๗ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๒,๒๐๙ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ 
ตรวจพบ เข้าระบบการบําบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบําบัด
ในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ชุดปฏิบัติการพิเศษกุฉินารายณ์ อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยฝ่ายปกครอง ทหาร และตํารวจ ร่วมกันตรวจค้น
และจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด (ยาบ้า) โดยการล่อซื้อภายใน
พื้นที ่บ้านน้อยศาลาแดง ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ์ 
สามารถจับผู้ต้องหาได้ จํานวน 2 ราย พร้อมยาบ้า 1,590 เม็ด 
จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อทําการขยายผลและ
ดําเนินคดีต่อไป 
- ฝ่ายปกครองอําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรสูงเม่น จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดี
ยาเสพติด ณ โรงแรมสาลินปาร์ค หมู่ที่ 1 ตําบลเวียงทอง 
อําเภอสูงเม่น พบผู้ ต้องหาจํานวน ๒ ราย พร้อมของกลาง  
ยาบ้า 330 เม็ด ยาไอซ์ 1.41 กรัม และเงินสด 22,270 บาท 
จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธร 
สูงเม่นดําเนินคดีต่อไป 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๖ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๖๐๐ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ในแต่ละพื้นที่ ๖๗๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๒๖,๖๖๙ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  
ชาวแพร่รวมพลัง ปองดองสามัคคี ทําความดีถวายแม่ของ
แผ่นดิน ณ สํานักงานเทศบาลเมืองแพร่ โดยมี นักเรียน 
นักศึกษา พ่อค้า ทหาร ตํารวจ และประชาชนจังหวัดแพร่  
เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๖  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 
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  - ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองผู้บังคับการจังหวัด

ทหารบกพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม 
คืนความสุขให้ประชาชน "ปรองดองสามัคคีและของดีศรีเชียงม่วน 
คืนความสุขให้แก่ประชาชน" โดยมีการแสดงวงดนตรี การแสดง
ของประชาชน และการจําหน่ายสินค้าราคาถูก ณ ที่ว่าการ
อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยพบจากการ
ตรวจค้นและจับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๑๑ กระบอก กระสุนปืน 
๘๓๗ นัด และวัตถุระเบิดจํานวน ๓ ลูก 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ สามารถยึดอาวุธได้ระหว่างทําการ
ตรวจยึดไม้พยุง โดยพบปืนขนาด .357 จํานวน 1 กระบอก 
กระสุน 23 นัด ปืนลูกซอง 1 กระบอก กระสุน 124 นัด 
กระสุนปืน .22 จํานวน 50 นัด ณ หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านดู่ 
อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงนําส่งพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีต่อไป 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุก
หน่วยงานในพื้นที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามนโยบาย คสช.แล้ว โดยทุกอําเภอได้ 
มีการเน้นย้ําให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นําเรื่องนี้เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรใน
พ้ืนที่ทราบ เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตามมาตรการดังกล่าว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๗๐๕,๔๐๓ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๒๗๕,๑๗๕ คน สัญชาติกัมพูชา ๓๑๑,๙๐๖ คน และ
สัญชาติลาว ๑๑๘,๓๒๒ คน 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๖  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 
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๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  

ได้รับรายงานเหตุอุทกภัยและดินสไลด์จากจังหวัดภูเก็ต 
เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้น้ําท่วมขังและเกิดดินสไลด์  
ในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง อําเภอกระทู้ บริเวณถนนนาใน 
ถนนพระบารมี และถนนห้าสิบปี ระดับน้ําสูง ๐.๓ – ๐.๕ เมตร 
โดยบริเวณถนนนาใน เกิดเหตุดินสไลด์ทําให้กําแพงถล่มทับ
รถยนต์และจักรยานยนต์ในพื้นที่ก่อสร้าง ทําให้รถยนต์ได้รับ
ความเสียหาย  ๕ คัน และรถจักรยานยนต์ ๑  คัน  ทั้ งนี้ 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ
อําเภอกระทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง หน่วยทหาร อปพร. และ
มูลนิธิอาสาสมัคร ได้เข้าดําเนินการให้ความช่วยเหลือ โดย
เทศบาลเมืองป่าตองได้ทําการปรับดินบริเวณที่ ดินสไลด์
เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเครื่องสูบน้ําเพื่อรับมือสถานการณ์
หากเกิดน้ําท่วมขังขึ้นอีก 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- นายอําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เข้าตรวจสอบและเจรจา
กับชาวบ้าน หมู่ที่ 6 ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบี่ 
ประมาณ 150 คน กรณีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนคธารา 
จะทําการรื้อถอนผลอาสิน(ยางพารา) ในวันที่ 20 ส.ค. ๒๕57 
จึงยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังศูนย์ดํารงธรรมและ
อุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ นายอําเภอเมืองกระบี่ได้ช้ีแจงทําความ
เข้าใจแก่ชาวบ้านและรับเรื่องดังกล่าวไว้ดําเนินการแก้ไข ทําให้
ชาวบ้านยุติการรวมตัวในเวลาต่อมา 

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


