
สรุปผลดําเนินการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายและแนวทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ห้วงวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 ๑. การสั่งการสําคัญ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ศูนย์ดํารงธรรม 

จังหวัด 
   ๑. เรื่องเดิม คสช.มีประกาศที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม 
   ๒. แจ้งจังหวัด แนวทางจัดต้ังและดําเนินการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาปรับใช ้
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องของราษฎร ในแต่ละจังหวัด  
   ๓. สาระสําคัญ  
       ๓.๑ หลักคิด ให้บริการและแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว 
       ๓.๒ กรอบภารกิจ รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการประชาชน ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร แก้ไขปัญหา 
ประชาชน 
       ๓.๓ สถานที ่ให้พิจารณาใช้ ๑) สถานที่ต้ังศูนย์ดํารงธรรม ศูนย์บริการร่วม หรือศูนย์บริการประชาชน  
ระดับจังหวัด ท่ีมีอยู่แล้ว ๒) สถานที่ใหม่ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ควรจัดต้ังศูนย์ฯ ระดับจังหวัด ณ ชั้น ๑ ของอาคาร  
เพื่อความสะดวกในการติดต่อของประชาชน รวมถึงบุคคลท่ีบกพร่องทางร่างกาย 
       ๓.๔ แนวทางดําเนินการ 
             ๑) ชี้แจงทําความเข้าใจ ประชุมส่วนราชการและหน่วยงานระดับจังหวัด ชี้แจงทําความเข้าใจ 
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ว่าการดําเนินการตามประกาศ คสช.ท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เป็นการปรับปรุงใหม่ มีภารกิจ 
ครอบคลุมมากกว่าท่ีศูนย์ดํารงธรรมหรือศูนย์บริการประชาชนเดิมปฏิบัติอยู่ หรือเป็นการควบรวมภารกิจ 
ของทั้ง ๒ ศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
             ๒) องค์ประกอบ พิจารณาสถานที่ต้ัง วันเวลาให้บริการ ช่องทางติดต่อสื่อสาร ท่ีเหมาะสม  
             ๓) ประชาสัมพันธ ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
             ๔) โครงสร้างศูนย์ฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
                 (๑) คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ ปลัดจังหวัด
และหัวหน้าสํานักงานจังหวัด เป็นเลขานุการร่วม คณะกรรมการฯ ควรกําหนดภารกิจแต่ละด้านและมีหัวหน้า 
ส่วนราชการรับผดิชอบ เช่น หัวหน้าสํานักงานจังหวัดรับผิดชอบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปลัดจังหวัด 
รับผิดชอบงานบริการประชาชน  
                 (๒) คณะกรรมการที่ปรึกษา พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมกับภารกิจช่วยเหลือ 
ประชาชน อาทิ อัยการ ผู้นําภาคเอกชนและภาคประชาชน 
                 (๓) สํานักงานศูนย์ฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีในจังหวัดเป็นหัวหน้าสํานักงานศูนย์ฯ ทําหน้าท่ี 
กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย์ฯ  
             ๕) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ สั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  
ปฏิบัติงานที่สํานกังานศูนย์ฯ 
             ๖) ระบบติดตามและแจ้งผลดําเนินการ ต่อประชาชนผู้รับบริการได้รับทราบ 
             ๗) คู่มือปฏิบัติงาน บัญชีรายชื่อผู้ประสานงาน ให้จัดทําคู่มือฯ และบัญชีรายชื่อฯ เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน 
             ๘) ชุดปฏิบัติการ/หน่วยเคลื่อนที่เร็ว/หน่วยเฉพาะกิจ ท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ ท่ีมีการสนธิกําลัง 
จากหน่วยต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วนได้ทันสถานการณ ์
   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๐๗.๕/ว ๒๐๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)  

 
 
 
 
 
 



  ๒. การประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 
 

ประชุม รายละเอียด 
ประชุมหารือแนวทาง 
จัดต้ังและดําเนินการ 

ศูนย์ดํารงธรรม 
จังหวัด 

   กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ 
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดต้ังและดําเนินการ 
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก) เป็นประธาน เป้าหมาย 
ให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ให้บริการประชาชนได้อย่าง 
เสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนพึงพอใจ โดยกระทรวงฯ ได้ส่งแนวทาง 
ข้อพิจารณาการจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม เพื่อให้จังหวัดปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปญัหาและพื้นที่ระดับจังหวัด 
ท่ีสําคัญ คือ 
   ๑. กรรมการ ผู้ว่าราชการจงัหวัด เป็นผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวดั เป็นรอง 
ผู้อํานวยการศูนย์ฯ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดและปลัดจังหวัด เป็นเลขานุการร่วม 
   ๒. หน้าท่ี ๔ ภารกิจ คือ ภารกิจดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล อํานวยความเป็นธรรม 
ให้ประชาชน บริการประชาชน อํานวยการ ประสานงาน สนับสนนุการทํางานของศูนย์ฯ และ ๑ หน่วย คือ 
หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน 
   ๓. บูรณาการ การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 
   ๔. เชื่อมโยงข้อมูล จากการจัดทําระบบฐานข้อมูลและประมวลผลที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ ระดับ 
จังหวัด อําเภอ กับกระทรวง 
   ๕. ตรวจติดตาม กําหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลการตรวจติดตามการดําเนินงาน 

ประชุมผู้ว่าราชการ 
จังหวัด ชี้แจง 

ข้อราชการสําคญั
เร่งด่วน 

   กระทรวงมหาดไทยประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เพื่อหารือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการด้านต่างๆ กับผู้ว่าราชการจงัหวัด โดยมีปลัดกระทรวง 
มหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยอธิบดีกรมต่างๆ ในสังกัด สาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบาย 
และแนวทาง คสช. คือ 
   ๑. การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
   ๒. การกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
   ๓. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
   ๔. การจัดต้ังและดําเนินการศูนย์ดํารงธรรม 

ประชุมหารือ 
ข้อราชการ 

ประจําสัปดาห์ 

   กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมหารือข้อราชการประจําสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา  
๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
   สรุปผลประชุมฯ เกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทาง คสช. ประกอบด้วย 
   ๑. แกไ้ขปัญหายาเสพติด  
       ๑.๑ จัดต้ังศูนย์อํานวยการปฏิบัติงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช.กระทรวง 
มหาดไทย (ศอปส.มท.) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ เพื่อให้การบริหารจัดการ 
อํานวยการ สั่งการ ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานภาคี มีประสิทธิภาพ  
เป็นเอกภาพ และมีผลการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 
       ๑.๒ กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานเชิงบูรณาการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานภาพรวม 
ของจังหวัดในปี ๒๕๕๘ ในแต่ละแผนงาน เสนอศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวง  
มหาดไทย ใน ๓ แผนงาน คือ แผนงานป้องกัน แผนงานบําบัดรักษา แผนงานปราบปราม เพื่อให้สอดคล้อง 
กับการจัดสรรงบประมาณการแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ปัญหาและบริบทระดับพื้นที่  
   ๒. แจ้งแนวทางเพิ่มเติมการได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การ 
สรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นของจังหวัดดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน จึงแจ้งรายละเอียดการสรรหาฯ ให้จังหวัด 
พิจารณาดําเนินการเป็นการเพิ่มเติมจากประกาศ คสช.ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ อาทิ แนวทางคัดเลือกกรรมการสรรหา 
ในส่วนของสภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาทนายความประจําจังหวัด ซ่ึงประกาศ คสช. 
ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ กําหนดให้ประธานของ ๓ องค์กร คัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ การทาบทาม 

 

๒ 



 
ประชุม รายละเอียด 

 บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น การประชุมคัดเลือกบุคคลเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ๓. ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ให้จังหวัดรายงานผลจัดต้ังและดําเนินการศูนย์ดํารงธรรม รวมถึงการแจ้งแนวทาง 
ดําเนินการ เพื่อให้จังหวัดพิจารณาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการ และปัญหา ในระดับพื้นที่ 
   ๔. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉบับชั่วคราว) แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญในด้าน 
ต่างๆ คือ พระราชอํานาจพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คสช. สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
   ๕. แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
       - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทหลักในการบูรณาการการปฏิบัติงาน งบประมาณ ระบบการดําเนินงาน 
เจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 
       - ใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูลและการทะเบียนต่อการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว รวมทั้งใช้ข้อมูล 
วิเคราะห์พื้นที่ท่ีมีการจดทะเบียนฯ ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
       - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณากําหนดแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะยาว อาทิ  
แหลง่งบประมาณ 
   ๖. เหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
       กระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานกิจการด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และชุมชน ได้รายงาน 
ผลดําเนินการต่อคณะทํางานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประเมินผลการดําเนินโครงการ ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มงานฯ การเตรียมแผนงาน/ 
โครงการรองรับการจัดทําคําของบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ๗. โครงการกําจัดขยะ ซ่ึงจัดทําโครงการนําร่องที่จังหวัดสระบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา เสนอแนะ 
ให้จัดทําแผนลักษณะครอบคลุมรายละเอียดทุกมิติในระยะยาว อาทิ การออกแบบ พื้นที่ แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณดําเนินการต่อเนื่อง การยกเว้นกฎหมาย/ระเบียบ เงื่อนไขการลงทุนจากเอกชน ตัวอย่างผลศึกษา/ 
การดําเนินการในต่างประเทศที่ประสบผลสําเร็จ 
   ๘. การกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึง
สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศ คสช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดจัดประชุมประชุมในวันที่  
๓๑ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อชี้แจงแนวทางกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศ คสช. เป้าหมายผู้เข้าร่วม 
ประชุมกว่า ๗๐๐ คน อาทิ รองผู้ว่าราชการจงัหวัด ท่ีรับผิดชอบภารกิจด้านท้องถิ่น ปลัดจังหวัด คลังจงัหวัด 
เสมียนตราจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี 
สํานักงานสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุของกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด 
เนื้อหาการบรรยายที่สําคัญ เช่น การประกาศเผยแพร่ราคากลางและความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง แนวทางกาํกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวตามประกาศ คสช. 

 

๓. การดําเนินการสําคัญ 
 

ประชุม รายละเอียด 
ตรวจเยี่ยม 

การดําเนินการ 
ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดชลบุรี 

และฉะเชิงเทรา 

   เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา 
เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดต้ังและดําเนินการศูนย์ดํารงธรรม ตามประกาศ คสช.ท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดต้ัง 
ศูนย์ดํารงธรรม และการแจ้งแนวทางดําเนินการเพิ่มเติมให้จังหวัดพิจารณาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ 

 
 

๓ 



๔. ภารกิจ ๑๑ ด้าน ตามนโยบายและแนวทาง คสช. รอบ ๑ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

ชี้แจงทําความเข้าใจ
ประชาชน 

ชี้แจงทําความเข้าใจเหตุผล/ความจําเป็นการควบคุมอํานาจของ คสช.  ๔,๘๐๑ ครั้ง 
รวม จํานวนเป้าหมายการชี้แจงทําความเข้าใจ 
- ประชาชนทั่วไป 
- กลุ่มภาคเอกชน 
- กลุ่มมวลชนที่แสดงออกทางการเมือง 
- กลุ่มแกนนําทางการเมือง 
- ข้าราชการ พนักงานรัฐและท้องถิ่น อาสาสมัครของหน่วยงานรัฐ  

 ๑๕๔,๒๔๔ คน 
๑๒๓,๖๗๗  คน 
๔,๐๖๕ คน 
๒,๘๔๙ คน 
๕๓๙ คน 

๒๓,๑๑๔ คน 
การกระทําท่ีไม่

เหมาะสมต่อสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

ติดตามและตรวจสอบการกระทําท่ีไม่เหมาะสมในพื้นที่ - กรณี 

ป้องกันการสร้าง
สถานการณ ์

จัดต้ังจุดตรวจมั่นคง  ๒,๑๒๗ ครั้ง 
ตรวจพบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสาร ท่ีอาจนําไปสู่การสร้างสถานการณร์ุนแรง  ๑ กรณี 

ระงับการชุมนุม 
ทางการเมือง 

ปรากฏเหตุชุมนุม ๖ ครั้ง 

ตรวจสอบสถานี 
วิทยุชุมชนที่มิได้รับ

อนุญาต 

ตรวจพบการกระจายเสียงของสถานีวิทยุชุมชนที่มิได้รับอนุญาต  ๓๐ สถานี 
จับกุมและดําเนินการทางกฎหมาย  ๒ คดี 

ปราบปราม 
การตัดไม้ทําลายป่า 

ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าฯ ๗๘ ครั้ง 
ดําเนินการทางกฎหมาย  ๘๒ คดี 
ผู้ต้องหา  ๕๒ คน 

กวดขัน 
การเล่นการพนัน 

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

๙๔ คดี 
๓๓ คดี 
๑๗ คดี 
- คดี 

๓๐ คดี 
ผู้ต้องหา  ๓๗๓ คน 
จัดกิจกรรมรณรงค์เลิกเล่นการพนัน  ๘๔๗ ครั้ง 

ตรวจสอบ 
กลุ่มทวงหนี้ชาวนา 

ท่ีไม่เป็นธรรม 

ตรวจพบพฤติการณ์กลุ่มทวงนี้ชาวนาที่ไม่เป็นธรรม ๕ ครั้ง 
จับกุม  ๓ คดี 
ผู้ต้องหา ๕ คน 

ปราบปรามยาเสพติด จับกุมคดียาเสพติด 
ผู้ต้องหา 

๗๔๙ คดี 
๘๔๖ คน 

ตรวจสอบผู้เสพ/ผู้จําหน่าย ในสถานที่ 
ต่างๆ เช่น สถานบริการ หอพัก โรงงาน 

๘๙๑ ครั้ง 
๒,๒๕๔ แห่ง 

ดําเนินการเกี่ยวกับ 
ศูนย์ปรองดอง 
สมานฉันท์ 

เพื่อการปฏิรูป 

เชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือ 
ผู้เข้าร่วม 

๑๐ ครั้ง 
๔๖๐ คน 

จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองฯ 
ผู้เข้าร่วม 

๗๗๑ ครั้ง 
๑๑๒,๕๗๐ คน 

รับมอบอาวุธปืน 
เครื่องกระสุน 

วัตถุระเบิด ท่ีใช้เฉพาะ 
แต่การสงคราม 

อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีรับมอบจากประชาชนหรือมีผู้นํามาท้ิงไว้ 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๒ กระบอก 
๒๔ นัด 
- ลูก 

๔ 



 
ภารกิจ การดําเนินการ จํานวน 

 อาวุธฯ ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ท่ีได้จากการตรวจค้น จับกุม 
- ปืน 
- เครื่องกระสุน 
- วัตถุระเบิด 

 
๑๑ กระบอก 

๘๓ นัด 
- ลูก 

 

  
ศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ 
ข้อมูลเมื่อ ๓๑๑๐๐๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๕ 


