
สรุปผลดําเนินการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
 ๑. การสั่งการสําคัญ ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ติดตาม 

และตรวจสอบ 
การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   แจ้งจังหวัดให้รวบรวมและจัดส่งผลดําเนินการตามประกาศ คสช.ท่ี ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกํากับดูแล 
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ แต่งตั้ง 
คณะกรรมการทําหน้าท่ีติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 
ประสิทธิภาพประกอบด้วย 
   ๑. จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กํากับดูแล 
   ๒. จํานวนคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
การแต่งตั้ง 
   ๓. จํานวนและงบประมาณรวมของโครงการก่อสร้างที่มีราคากลางมูลค่าต้ังแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป  
   ๔. จํานวนคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ๕ ล้านบาทขึ้นไป 
   ๕. จํานวนและงบประมาณรวมของโครงการที่ผู้ว่าราชการจงัหวัด/นายอําเภอ มีคําสั่งให้ระงับหรือยับย้ัง 
การจัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อน 
   ๖. จํานวนและงบประมาณรวมของโครงการจัดซ้ือจัดจ้างที่ผู้ว่าราชการจงัหวัด/นายอําเภอ ใช้อํานาจยกเลิก
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
   ๗. จํานวนและงบประมาณรวมของโครงการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๐๙.๑/ว ๒๔๘๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด 

   แจ้งจังหวัดทราบและดําเนินการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ 
และยั่งยืน ซ่ึง คสช.เห็นชอบตามแนวทางที่กระทรวงการคลังเสนอในที่ประชุม คสช.เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม  
๒๕๕๗ 
   ๑. ให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับเรื่องราวร้องทุกข์ประชาชนในกรณี 
หนี้นอกระบบ เพื่อประสานกับจุดให้คําปรึกษาหนี้นอกระบบของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์ 
   ๒. ให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีหนี้สินทั้งในและนอก 
ระบบกับกลไกแก้ไขปัญหาท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว้ คือ 
       ๒.๑ เจรจาประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ 
       ๒.๒ พัฒนาฟื้นฟูเพื่อให้ลูกหนี้สามารถสร้างรายได้และป้องกันมิให้กลับไปก่อหนี้อีกครั้ง ภายใต้กลไก 
ของ ๑) คณะอนุกรรมการภายใต้การกํากับของคณะกรรมการกํากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน  
โดยกระทรวงการคลัง ๒) คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัด โดยสํานักงาน 
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ร่วมกับสถาบันการเงิน ๓) คณะอนุกรรมการ 
ติดตามการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยกระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันการเงิน 
   ท้ังนี้ รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ กระทรวงการคลังจะกาํหนดรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้ง 
แจ้งให้ทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
   (หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม  
๒๕๕๗) 
   แจ้งจังหวัดให้จัดส่งตัวอย่างผลดําเนินการดีเด่น/ประสบผลสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรมของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด  
เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะนําไปใช้ประโยชน์สําหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
   (หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๐๕.๓/ว ๒๕๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม  
๒๕๕๗) 

 
 
 



 
หัวข้อ รายละเอียด 

ขอความร่วมมือ
ตรวจวัดปริมาณ
น้ํามันคงเหลือ 
ตามคําสั่ง คสช. 

   ๑. ท่ีมา คําสั่ง คสช. ท่ี ๑๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับโครงสร้างราคาน้ํามัน 
เชื้อเพลิง  
       ๑.๑ ปรับโครงสร้างราคาน้าํมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยปรับภาษีสรรพสามิตและกองทุน 
น้ํามันเชื้อเพลิง 
       ๑.๒ อาจส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลง ทําให้ผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗, ๑๐ และ 
๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๓ ท่ีมีน้ํามันเชื้อเพลิงดังกล่าว ซ่ึงซ้ือมาในราคาเก่า 
คงเหลืออยู่ เกิดผลกําไรหรือขาดทุนในปริมาณน้ํามันคงเหลือ ส่งผลกระทบ ๒ กรณี คือ 
             ๑) กรณีมีผลกําไร อาจมีการกักตุนน้ํามัน 
             ๒) กรณีขาดทุน อาจลดปริมาณน้ํามันคงเหลือที่ซ้ือมาในราคาเดิมให้เหลือน้อยที่สุดหรือหยุดสั่ง 
น้ํามันเพื่อมาจําหน่ายชั่วคราว ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ํามัน 
       ๑.๓ ให้ผู้ค้าน้ํามันจ่ายเงินชดเชยหรือได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในปริมาณน้ํามัน 
ท่ีคงเหลืออยู่ในเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันก่อนที่ราคาขายปลีกใหม่มีผลบังคับใช ้
       ๑.๔ มอบหมายกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
ตรวจปริมาณน้ํามันคงเหลือ ณ คลังน้ํามันและสถานีบริการน้ํามันทั่วประเทศรว่มกับกระทรวงพลังงาน  
   ๒. สั่งการ   
       ๒.๑ ให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดรับผิดชอบสั่งการให้พลังงานจังหวัด นายอําเภอท้องที่ ส่งพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานในท้องที่ และผู้บริหารงานท้องถิ่น ส่งพนักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย 
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีทหารบกในพื้นที่หรือตํารวจภูธรจังหวัด ไปร่วมตรวจสอบปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ  
ณ คลังน้ํามันและสถานีบริการน้ํามันทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดท่ีรบัผิดชอบ ต้ังแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่
ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ 
       ๒.๒ รวบรวมผลตรวจสอบฯ นําส่งสํานักงานพลังงานจงัหวัด กระทรวงพลังงาน อย่างช้าไม่เกิน ๑ วัน 
ทําการนับแต่วันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ  
       ๒.๓ ให้พลังงานจงัหวัดสรุปผลปริมาณน้ํามันคงเหลือในเบื้องต้นส่งสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาขายปลีกใหม่ใช้บังคับ 
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 

  ๒. การดําเนินการสําคัญ ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ประกาศรับรอง 

พื้นที่จ่ายน้ําประปา
ด่ืมได้ 

   การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรมประกาศรับรองพื้นที่จ่ายน้ําประปาดื่มได้ เพื่อให้ประชาชน 
สามารถบริโภคน้ําประปาได้อย่างปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ลดค่าใช้จ่าย 
สําหรับการซ้ือน้ําด่ืมในครัวเรือน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ประปาของครัวเรือน 
เพื่อให้ได้อุปโภคบริโภคน้ําประปาที่มีคุณภาพ โดย กปภ.ดําเนินกิจกรรม ๒ ครั้ง ดังนี้ 
   ๑. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประกาศรับรองฯ พื้นที่จ่ายน้ําของสํานักงาน กปภ. สาขาจอมทอง อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่จ่ายน้ําประปาดื่มได้ลําดับท่ี ๑๖๐ ของทั้งประเทศ โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียน
จอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
   ๒. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประกาศรับรองฯ พื้นที่จ่ายน้ําของสํานักงาน กปภ. สาขาโพนทอง อําเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่จ่ายน้ําประปาดื่มได้ลําดับท่ี ๑๖๑ ของทั้งประเทศ โดยจัดกิจกรรม ณ ลาน 
สวนสุขภาพศาลาลอย อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 



 
กิจกรรม รายละเอียด 

ประชุมผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง 
มหาดไทย และ

ผู้ตรวจราชการกรม 
ในสังกัด 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสํานัก 
ตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน วาระสําคัญเกี่ยวกับติดตามการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงฯ ตามนโยบาย
และแนวทาง คสช. อาทิ แจง้ที่ประชุมรับทราบการเน้นยํ้าและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เกี่ยวกับภารกิจท่ีสนับสนุนนโยบายและแนวทาง คสช. (เช่น การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การดําเนินการ 
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการคา้มนุษย์) รายงานผลตรวจติดตาม 
การดําเนินการตามประกาศและคําสั่ง คสช. รวมถึงข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่สนับสนุนนโยบาย  
และแนวทาง คสช. 

เปิดอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (Lab 

Cluster) เพื่อควบคุม
คุณภาพน้ําประปา 

   กปภ.จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) ลําดับที่ ๑๗ ของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีผลิตน้ํามหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รองรับ 
การตรวจสอบคุณภาพน้ําทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตน้ําประปา ต้ังแต่แหล่งน้ําดิบ การผลิต การจ่ายน้ํา ควบคุมการใช้
สารเคมี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและยกระดับการให้บริการตามมาตรฐานสากล 

 

 ๓. กิจกรรมสําคัญในห้วงต่อไป ในห้วงสัปดาห์นี้ (วันที่ ๑-๗ กันยายน ๒๕๕๗) 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
ประชุมรับฟังแนวทางสรรหา
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
และติดตามยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย 

   กระทรวงมหาดไทยมีกําหนดการประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗  
ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ดังนี้ 
   ๑. เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เชิญกระทรวงมหาดไทย (ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด/กรรมการสรรหา
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจําจังหวัด) รับฟังแนวทางสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
โดยหัวหน้า คสช. 
   ๒. เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. กระทรวงฯ เชิญประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงและผู้ว่าราชการ 
จังหวัด ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ เพื่อติดตามยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 

๒. ประชุมผู้บริหาร 
ของกระทรวงมหาดไทย 
และผู้ว่าราชการจังหวัด 

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ 
ของ คสช. 

   กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดจัดประชุมในวันที่  
๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
   ๑. วัตถุประสงค ์ 
       ๑.๑ ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐  
       ๑.๒ ขับเคล่ือนโครงการรักราษฎร์ รักแผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดําริ เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ ครบ ๕ รอบ ในวันที่  
๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
       ๑.๓ ขับเคล่ือนการดําเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายและแนวทาง คสช. 
   ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๓๐ คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาไทย รองปลัด  
กระทรวงมหาดไทย อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหาร 
ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 

๓. อบรมสัมมนาสมาชิก 
สภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหา
และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กําหนดจัดอบรมสัมมนาสมาชิก 
สภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้อง 
ประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๒ (อาคารทรงกลม) โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยแบ่งเป็น ๔ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๗  
รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๔ 
ในวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 

 



 
กิจกรรม รายละเอียด 

    ๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีมาจากการสรรหา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
และแนวทางปฏิบัติราชการ 
   ๒. ผู้เข้ารับการอบรม สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีมาจากการสรรหา ในภูมิภาคต่าง ๆ รวม ๑,๐๕๘ คน 
   ๓. เนื้อหาอบรม ท่ีสําคัญ  
       ๓.๑ นโยบายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ๓.๒ บทบาท ภารกิจ และอํานาจหน้าท่ี ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดต้ัง  
       ๓.๓ ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ๓.๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
       ๓.๕ หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
       ๓.๖ การประกาศเผยแพร่ราคากลางและความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ 
       ๓.๗ กรณีศึกษาคําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในบทบาทอํานาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาและฝ่ายบริหาร 
       ๓.๘ กรณีศึกษาการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการกระทําผิด 
หรือบกพร่อง 
       ๓.๙ แนวทางกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. งาน OTOP ภูมิภาค 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กําหนดจัดงาน OTOP ภูมิภาค (ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ) ในวันที่ ๗-๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด 
กาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสินค้า OTOP 
เสริมสร้างศักยภาพช่องทางการตลาดของสินค้า OTOP และเผยแพรผ่ลดําเนินโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 

 ๔. สรุปผลดําเนินภารกิจ ๑๑ ด้านสําคัญ ของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้า คสช.         
รอบ ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ชี้แจงทําความเข้าใจ
ประชาชน 

ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผล/ความจําเป็นการควบคุมอํานาจของ คสช.  ๒,๗๔๖ ครั้ง 
รวม จํานวนเป้าหมายการชี้แจงทําความเข้าใจ 
- ประชาชนทั่วไป 
- กลุ่มภาคเอกชน 
- กลุ่มมวลชนที่แสดงออกทางการเมือง 
- กลุ่มแกนนําทางการเมือง 
- ข้าราชการ พนักงานรัฐและท้องถิ่น อาสาสมัครของหน่วยงานรัฐ  

๒๘๖,๒๔๓ คน 
๒๒๙,๓๙๗ คน 
๔,๖๐๕ คน 
๓,๔๒๗ คน 
๗๑๕ คน 

๔๘,๐๙๙ คน 
การกระทําท่ีไม่

เหมาะสมต่อสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

   ติดตามการกระทําท่ีไม่เหมาะสมฯ โดยเป็นการกระทําทางระบบ 
อินเตอร์เน็ต และได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

๑ กรณี 

ป้องกันการสร้าง
สถานการณ ์

จัดต้ังจุดตรวจมั่นคง  ๔,๒๓๓ ครั้ง 
ตรวจพบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสาร ท่ีอาจนําไปสู่การสร้างสถานการณร์ุนแรง  ๗ กรณี 

ระงับการชุมนุม 
ทางการเมือง 

ปรากฏเหตุชุมนุม ๒ ครั้ง 

 
 
 
 



 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ตรวจสอบสถานี 
วิทยุชุมชนที่มิได้รับ

อนุญาต 

ตรวจพบการกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชนที่มิได้รับอนุญาต  ๕๘ สถานี 
จับกุมและดําเนินการทางกฎหมาย  - คดี 

ปราบปราม 
การตัดไม้ทําลายป่า 

ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าฯ ๑๐๑ ครั้ง 
ดําเนินการทางกฎหมาย  ๙๕ คดี 
ผู้ต้องหา  ๖๒ คน 

กวดขัน 
การเล่นการพนัน 

ตรวจพบและจับกุมการเล่นการพนัน  
- บ่อนการพนันต่างๆ เช่น บ่อนไพ่ บ่อนไก่ชน บ่อนวัวชน    
- สลากกินรวบ (หวยใต้ดิน) 
- ตู้ม้า 
- อื่นๆ 

๒๖๐ คดี 
๘๑ คดี 
๔๖ คดี 
- คดี 

๑๐๒ คดี 
ผู้ต้องหา  ๙๑๕ คน 
จัดกิจกรรมรณรงค์เลิกเล่นการพนัน ๑,๑๒๗ ครั้ง 

ตรวจสอบ 
กลุ่มทวงหนี้ชาวนา 

ท่ีไม่เป็นธรรม 

ตรวจพบพฤติการณ์กลุ่มทวงนี้ชาวนาที่ไม่เป็นธรรม ๓ ครั้ง 
จับกุม  ๗ คดี 
ผู้ต้องหา ๑๐ คน 

ปราบปรามยาเสพติด จับกุมคดียาเสพติด 
ผู้ต้องหา 

๑,๗๕๓ คดี 
๒,๐๓๔ คน 

ตรวจสอบผู้เสพ/ผู้จําหน่าย ในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานบริการ หอพัก 
โรงงาน 

๒,๑๗๕ ครั้ง 
๔,๖๙๗ แห่ง 

ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

เพื่อการปฏิรูป 

เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ 
ผู้เข้าร่วม 

๑๔ ครั้ง 
๔๕๗ คน 

จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองฯ 
ผู้เข้าร่วม 

๑,๕๙๐ ครั้ง 
 ๒๗๘,๗๙๐ คน 

รับมอบอาวุธปืน 
เครื่องกระสุน 

วัตถุระเบิด ท่ีใช้เฉพาะ 
แต่การสงคราม 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีรับมอบจากประชาชนหรือมีผู้นํามาท้ิงไว้ 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๒ กระบอก 

๕ นัด 
๓ ลูก 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีได้จากการตรวจค้น จับกุม 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๓๕ กระบอก 
๒๒๔ นัด 

- ลูก 
 

 ๕. การรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามนโยบาย คสช. ผ่านทางศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ โดยในห้วงวันที่ ๒๖ มิถุนายน-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว 
ลงทะเบียน ๙๐๕,๖๕๓ คน ผู้ติดตาม ๕๕,๓๒๘ คน รวมทั้งหมด ๙๖๐,๙๘๑ คน 
 

......................................... 
 

ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ 


