
 
รายงานการประชุม 

การจัดทําข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจาํเดือนเพื่อสนับสนนุการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมแบบบูรณาการ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
เม่ือวันพฤหสับดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  

      ผู้มาประชุม 

  
 

/ผู้ที่ไม่มา… 

๑. นางสาวปรียานุช เจริญผล ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการทําหน้าที่ประธานแทน 
 ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 

๒. นายภาสวัฒก์ รอดคําดี  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ 
๓. นางสุกานดา         วรเชษฐบัญชา  ผู้อํานวยการ สยจ.สบจ.สป. 
๔. นายจรัญ             ขยัน  ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
๕. นายนิธิภัทร            ผจงวิริยาทร  หัวหน้ากลุ่มสถานบริการ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย สน.สก. 
๖. นางอรญา             เพชรกรรพุม  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๙ 
๗. นายมนัสชัย โชติเเสน  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๑๗ 
๘. นายชวน์พัฒน์ คําหอม  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๑๘ 
๙. นายบุญส่ง ไชยมณี  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๘ 

๑๐. นางสาวฒาลัศมา จุลเพชร  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๑๖ 
๑๑. นายธนพจน์ บุตรศิริ  นักจัดการงานทั่วไป  สน. ผต.ปค. 
๑๒. ว่าที่ ร.ต.พิชญ์เวช หนูเพชร  เจ้าพนักงานปกครอง สน.อส. ปค. 
๑๓. นายเสกสรรค์ สุขอรุณ  เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ สน.อส.ปค. 
๑๔. นางสาวนิสา แซ่ลิม้  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๑๕. นางนัทธมน สุขประทุม  พนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๑๖. นางผกาสิทธ์ิ ทองสม  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรมที่ดิน 
๑๗. นายอนุชิต เดชะสุรวานิชย์  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
๑๘. นางสาวจินดานันท์ หมู่พยัคฆ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๙. นายพีระพลธ์ สําเภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๒๐. นางสาวพิธุภา รอดเผือก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สบจ. 
๒๑. นายกฤษฎา กัลยาณะธรรม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒๒. นางสาวปิยะดา เชาวนะคุณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๓. นายเรืองฤทธิ์ ชูจันทร์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์             
๒๔. นางสาวสุชาดา แสงสิน   เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 
๒๕. นายปรีด์ิ โอภิธากร   เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 
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  ผูท้ี่ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ           
การประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  เนื่องจากผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร          
จึงมอบหมายให้นางสาวปรียานุช  เจริญผล  ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการทําหน้าที่ประธานแทนผู้อํานวยการสํานัก
ตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ทําหน้าที่ประธานแทนผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมการจัดทําข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจําเดือนมีนาคม 
๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมแบบบูรณา
การฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมการจัดทําข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจําเดือน  
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมแบบบูรณาการฯ ครั้งที่       
๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕ 

๓.๑  การตรวจติดตามงานประจําที่สําคัญ จํานวน ๔ เรื่อง 
                            ๓.๑.๑ โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม 
                            ๓.๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

/๓.๑.๓ การเบกิจ่าย… 

๑. นายพิชัย  พาศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ส่วนกลาง 
๒. นางสาวอลีนา โสตถิธนโชติ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๑ 
๓. นายสุทธิ  ศรีสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๓ 
๔. นายณัฐพล ธานีรัตน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๑๐ 
๕. นายศราวุฒิ ศิลปะวิลาวัณย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๑๒ 
๖. นายวรุตม์ ราชพิตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๕,๗ 
๗. นายสุรชัย  พินธุทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๑๕ 
๘. นางภัทรระพี แสงหิรัญ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๑๕ 
๙. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๒ 
๑๐. นายภูษิต น้อยโสภากุล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๔ 
๑๑. นายอรรถกร ผาสุข ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๔ 
๑๒. นายศักรินทร ์ ปุรินทราภิบาล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๑๑,๑๓ 
๑๓. นายวีระ  ด่านประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๑๔ 
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                            ๓.๑.๓ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มีประสทิธิภาพตามนโยบายรัฐบาล 
                            ๓.๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปญัหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๓.๒  การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๓ เรื่อง 
                            ๓.๒.๑ การติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
                            ๓.๒.๒ การติดตามการประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

       ๓.๒.๓ โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด  
               ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
  ๓.๑.๑ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม 

ผู้แทน สน.อส.ปค.  ประเด็นดังกล่าวกรมการปกครองรับผิดชอบอยู่ ๔ แผนงาน ดังนี้ 
   ๑) แผนสร้างชุมชน พลังสังคมชนะยาเสพติด เป้าหมายคือ จะเน้นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน           
ผู้ประสานพลังแผ่นดินในหมู่บ้านๆ ละ ๒๕ คน เน้นที่คณะกรรมการหมู่บ้าน ขณะนี้ได้ผู้ประสานพลังแผ่นดินที่สามารถ
บันทึกข้อมูลไว้แล้ว ๑,๒๕๖,๕๒๖ คน โดยให้ทุกหมู่บ้านมีผู้ประสานพลังแผ่นดิน หมู่บ้านละ ๒๕ คน เพื่อสร้างกระแส
สังคมหรือสร้างพลังในหมู่บ้าน ชุมชน 
   ๒) การแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด เน้นการบําบัดรักษา ซึ่งมี ๓ กิจกรรม ได้แก่ 
       - กิจกรรมที่ ๑ คือ ๑ อําเภอ ๑ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในปัจจุบันมีค่ายจํานวน 
๑,๐๕๕ ค่าย บําบัดกลุ่มผู้ติดในเบื้องต้นแล้ว ๑๑๒,๕๐๐ คน 
       - กิจกรรมที่ ๒ คือ บําบัดในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง (วิทยาลัยลูกผู้ชาย) จํานวน ๔๒๐ คน 
       - กิจกรรมที่ ๓ การบังคับบําบัด ซึ่งใช้สถานที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด ๗ 
กองร้อย เข้ารับการบําบัดแล้ว ๓๐๕ คน รวมผู้ที่ผ่านการบําบัด ๑๑๓,๒๒๕ คน 
   ๓) แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เน้นการสร้างกระแสสังคมหรือกระแส
มวลชนต่อต้านยาเสพติดไปที่กลุ่มเสี่ยง เยาวชน กิจกรรมที่จะดําเนินการในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ คือการดื่มน้ํา
สาบาน   ทั่วประเทศใน ๘๗๘ อําเภอ พร้อมกัน การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยงของลูกเสือเนตรนารี จะได้ประสานกับ
สถานศึกษาในพื้นที่การศึกษาของแต่ละอําเภอ โดยกรมการปกครองเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
   ๔) แผนปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย เน้นบทบาท นายอําเภอในฐานะผู้อํานวยการศูนย์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอในภาพของการป้องกันและปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายยึดหลักนิติธรรม 
หลักเมตาธรรมในการดําเนินการ สําหรับโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการต่อไป มี ๔ โครงการหลักคือ 
                                 โครงการที่ ๑ คือ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เรียกว่า ๒๕    
ตาสับปะรด เป้าหมายคือ ๘๗๘ อําเภอๆ ละ ๑ หมู่บ้าน โดยกรมการปกครองจะสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านละ 
๓๐,๐๐๐ บาท 
       โครงการที่ ๒ คือ โครงการอบรมให้ความรู้กับลูกเสือเนตรนารี ร่วมกับชุมชนต่อต้าน     
ยาเสพติด เพื่อเป็นแกนนํา เป้าหมายคือ ๓๐๕ อําเภอ ที่มีสถานการณ์ในการแพร่ระบาดที่รุนแรง โดยกรมการปกครอง
จะสนับสนุนงบประมาณ อําเภอละ ๘๐,๐๐๐ บาท 
       โครงการที่ ๓ คือ ด่ืมสาบานในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
พร้อมกันทั่วทั้งประเทศใน ๘๗๘ อําเภอ 
       โครงการที่ ๔ คือ การบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด หรือโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง เป้าหมายใน 
๗๖ จังหวัด โดยกรมการปกครองสนับสนุนงบประมาณในการบําบัดกับผู้เข้ารับการบําบัดยาเสพติด 
  ในภาพรวมในการดําเนินการของกรมการปกครอง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเด็นที่จะต้อง
ตรวจติดตามก็คือ  

/๑) ขอความ... 
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๑) ขอความกรุณาท่าน ผต.มท. และ ผต.ปค. ในการติดตามเป้าหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด เป้าหมายที่ ปปส.กําหนด ที่มีเป้าหมายเหมือนกันทุกอําเภอ และในเป้าหมายนั้น ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ทําการลงนาม MOU กับปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนาม MOU 
กับนายอําเภอ และนายอําเภอลงนาม MOU กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นี่คือเป้าหมายที่อําเภอจะต้องดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
       ๒) ประเด็นการดําเนินการงบประมาณเพราะเราต้องการให้งบประมาณถึงผู้ประสานพลัง
แผ่นดินหรือผู้ปฏิบัติ เพราะงบฯ ที่จัดสรรลงไปเป็นค่าประชุมหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการทํากระบวนการประชาคม 
ผู้แทน สนผ.สป.      ขอเพิ่มเติมประเด็นการตรวจติดตามสํานักงาน ศพส.มท. ได้ทําหนังสือถึงกรมการปกครอง และ
สํานักตรวจฯ และนํา MOU ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทําส่งให้แล้ว ซึ่งลักษณะของ MOU ก็คือเป้าหมายของรัฐบาล 
เป้าหมาย   การดําเนินการของรัฐบาลเอามาทอนเป็นเป้าหมายของ MOU นํามาให้แต่ละจังหวัดรับผิดชอบ MOU นั้น
กําหนดว่าให้ดําเนินการให้สําเร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งจะสอดคล้องกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่เป็นวัน
ยาเสพติดโลก ปัญหาที่จังหวัดสะท้อนกลับมาก็คือ เป้าหมายในการดําเนินการมีขนาดใหญ่และมากเกินไปกว่าเป้าหมาย
ที่จังหวัดคาดว่าจะมี ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเป้าหมายทางการเมืองจริงๆ เพราะการเมืองมีส่วนในการกําหนดเป้าหมาย
เกือบทั้งหมด  โดยการเมืองนําเป้าหมายมาให้ ศพส. และ ศพส. ก็ดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่าย
การเมืองก็คือรัฐบาลนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้ามีการตรวจราชการและมีปัญหาลักษณะนี้ ควรจะรับปัญหามาแล้วนําปัญหา
นั้นมาให้สํานักงาน ศพส.มท. ทราบต่อไป 
ผอ.ส่วนตรวจฯ    พอจะทราบหรือไม่ว่าจํานวนผู้เสพมีประเภทอะไรบ้าง 
ผู้แทนสนผ.สป.    ในระบบการบําบัดรักษาในระดับพ้ืนที่จะแบ่งชนิดผู้เสพเป็น ๓ ชนิด คือ ๑) ระบบสมัครใจ ๒)ระบบ
บังคับบําบัด ๓) ระบบต้องโทษ ระบบต้องโทษคือระบบที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้ว  ระบบบังคับบําบัดคือผู้เสพที่มี
กระบวนการทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในความรับผิดชอบของคุมประพฤติ และระบบสมัครใจ 
ในพื้นที่มีการแยกแยะอย่างชัดเจน ว่าเป็นผู้เสพลักษณะใดบ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสพในลักษณะบังคับบําบัด เนื่องจาก
ขณะนี้มีงบประมาณลงมากในระดับพ้ืนที่ คืออยากจะให้ไปรับฟังปัญหาในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร เพราะเวลานี้รัฐบาล
เร่งรัดทุกพ้ืนที่ ก็ได้มีการดําเนินการกันอย่างเข้มแข็ง แต่ละพื้นที่มีปัญหาแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือ 
การรวบรวมและสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาล เพราะว่าเป้าหมายอาจจะไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่ แต่ถ้าไม่มีการสะท้อน
ปัญหาไป ปีหน้าเป้าหมายก็จะต้องเป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการอีก เรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่ควรที่จะ
สะท้อนปัญหานี้ให้เป็นรูปธรรมให้รัฐบาลรับทราบ 
ผอ.ส่วนตรวจฯ      ประเด็นดังกล่าวเราจะต้องไปบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวง จะต้องนําข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์มากที่สุดไปช่วยกัน เพราะตอนนี้สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพและจะแบ่งเป็นเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการ
เป็นกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจะรับทราบปัญหาใหญ่ๆ ที่จะดําเนินการว่ามีเรื่องอะไรบ้าง 
ผู้แทน สนผ.สป.      ทางสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการประสานมายัง ศพส.มท. เช่นกัน เป้าหมายในการดําเนินการของ
กระทรวงมหาดไทยไม่ได้แตกต่างจากเป้าหมายของรัฐบาล เรานําเป้าหมายของรัฐบาลมาทอนในส่วนเฉพาะของ
กระทรวงมหาดไทย และกําหนดเป็น MOU ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามกับผู้ว่าราชการจังหวัดครบทั้ง ๗๖ 
จังหวัด ทั่วประเทศ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะไปนําเป้าหมายเดียวกันของรัฐบาลท่ีรับจากกระทรวงไปทํา 
MOU กับนายอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่  โดยทอนตามสภาพปัญหาของอําเภอเช่นกันเพราะฉะนั้น
ถ้าใช้ตัว MOU ที่ทาง ศพส.มท. ส่งมาให้สํานักตรวจฯ แล้ว เป็นแนวทางในการตรวจราชการ ก็จะสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลทันที ซึ่งต้ังแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ สํานักงาน ศพส.โดยศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด       
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ได้กําหนดให้มีการตรวจราชการในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาคๆของยาเสพติด ภาคเหนือแบ่งเป็น ๒ ภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งเป็น ๒ ภาค โดยจะทําเป็นกําหนดการส่งมาให้สํานักตรวจฯ เพื่อจะได้กําหนดให้
สอดคล้องกันอีกครั้งหนึ่ง 
ผู้แทน  สน .อส .ปค .      ในประเด็นดังกล่าวจะเป็นไปตามแบบการตรวจราชการที่มีการทํา  MOU ของ
กระทรวงมหาดไทย และได้สนับสนุนเป้าหมายของสํานักนายกรัฐมนตรีและศพส.แห่งชาติ ซึ่งแผนทั้ง ๔ แผนนั้น    
(ตามเอกสารแนบ) ศพส.มท. ได้แจ้งไปทุกจังหวัดให้จังหวัดยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้รายงานผลเป็นหนังสือกลับมา 
หัวข้อประเด็นนี้คือ แบบที่ ๑) การสร้างพลังสังคม ๒) แก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติด ๓) การสร้างภูมิคุ้มกัน ๔) ปราบปราม
บังคับใช้ ประเด็นก็คือ ว่าการที่จะให้ ไ ด้ตามเป้าหมาย ก็คงจะดําเนินการให้ เ ต็มที่ ในส่วนของหน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดทุกแห่ง สําหรับผู้เสพที่จะดําเนินการในหนึ่งอําเภอ หนึ่งค่าย กับโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง 
ระบบบังคับสมัครใจของกองร้อย อส.จ. ส่วนภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย ในภาพของ
กระทรวงมหาดไทย จะมี ๓ ส่วนที่เป็นประเด็น คือ ๑ ผู้เสพ ๑ อําเภอ ๑ ค่าย ๒) ระบบสมัครใจ ๓) โรงเรียนวิวัฒน์
พลเมือง  และขณะนี้ได้มีงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสนับสนุน ประเด็นเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหา          
จะมีกลุ่มเสี่ยง โดยกลุ่มเสี่ยงนี้ในหลักความสมัครใจก็จะมีการปรับเปลี่ยนระหว่างผู้เสพกับกลุ่มเสี่ยงก็อยากฝากเป็น
ประเด็นว่าจะหาแนวทางในพื้นที่อย่างไรว่าจะปรับเป็นกลุ่มเสี่ยงมาเข้าอบรมให้ได้ตามเปา้หมาย 
ผู้แทน สน.สก.ปค.      เรื่องการจัดระเบียบสังคมสถานบริการ ๔ ครั้ง ต่อเดือน อยากทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทย
มีการจัดทํา MOU กับจังหวัดใช่หรือไม่ ที่ได้มีการลงนามตกลงกันไว้ ๔ ครั้ง ต่อเดือน  
ผู้แทน สน.อส.ปค.      ในการจัดระเบียบสังคมท่ีได้มีการทํา MOU ตกลงกันไว้ว่าเป็นจํานวนครั้งต่อเดือน สําหรับ
ข้อมูลในส่วนของการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะนายอําเภอ จะทําตามภารกิจทั้ง ๗ แผน ขณะเดียวกันก็จะทําตามภารกิจที่
กรมการปกครองทําตาม Function แจ้งไป ซึ่งมี ๔ โครงการ และมีเพิ่มอีก ๓ โครงการ สําหรับ MOU นี้คือ ๗ แผน ใน 
๗ แผนนี้จะมีการจัดระเบียบสังคม ซึ่งข้อมูลการจัดระเบียบสังคมขณะนี้ข้อมูลจะรายงานในสํานักงาน ปปส.  ในระบบ 
Gisda ซึ่งจะมีการรายงานข้อมูลทุกวัน และ ศพส.มท. จะใช้ข้อมูลตัวนี้ประกอบเปรียบเทียบกับเป้าหมาย แต่เป้าหมาย
ในการจัดทํา MOU ไม่ได้กําหนดจํานวนว่าให้ได้ทั้งหมดกี่ครั้ง แต่ว่าให้เป็นในลักษณะประจํา คือ อย่างน้อย ๔ ครั้ง    
ต่อเดือน และจะต้องมีการรายงานกลับมา แต่ว่าผลการดําเนินงานจะมี ๔ ครั้งต่อเดือน เนื่องจากมีการรายงานข่าวก็จะ
มีการไปตรวจสถานบริการเพิ่มเติม ซึ่งจํานวนครั้งที่จะรายงานก็จะมีระบบรายงานของ ปปส.    
ผู้แทน สน.สก.ปค.     ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ผู้แทนของกรมการปกครองส่วนแรกคือ สน.อส. ผมเป็นผู้แทนจาก สน.สก. 
ในส่วนของความรับผิดชอบคือ การจัดระเบียบสังคม โดยจะเน้นเรื่องโครงการสถานบริการสีขาว จะเรียนให้ทราบว่า
ขณะนี้ต้ังแต่ให้มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่มา รัฐบาลชุดนี้ก็มีนโยบายต่อเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้ว   
เรื่องการจัดระเบียบสังคม ได้มีหนังสือสั่งการไปยังจังหวัด หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗๖/ว๑๔ ลว ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔ ซึ่งสาระสําคัญของหนังสือสั่งการฉบับนี้ก็ยังเน้นเหมือนเดิมว่าเป็นนโยบายสําคัญ เพราะปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ มีการใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และนโยบายสําคัญที่กระทรวงมหาดไทยดําเนินการ
มากมายอย่างต่อเนื่อง ก็คือ นโยบายการจัดการระเบียบสังคม ๖ ประการ คือ การตรวจตราสถานบริการให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่ามีการอนุญาตอย่างต่อเนื่องหรือไม่ และมีการกวดขันตรวจตราผู้ที่ มาใช้บริการว่ามีอายุตํ่ากว่า ๒๐ ปีหรือไม่ 
เพื่อมิให้มาใช้บริการและมิให้มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ และมิให้มีการแสดงลามกอนาจาร
หรือการแสดงที่ไม่เหมาะสม ต้องการให้สถานบริการดําเนินการถูกต้องตามประเภท โดยเฉพาะการเปิดปิดสถานบริการ
ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด และมีการควบคุมมิให้นําอาวุธเข้าไปใช้ในสถานบริการ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบที่มา
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องในการจัดระเบียบสังคมก็มีกฎหมายต่างๆ หลายฉบับ คือ นอกจากพระราชบัญญัติ
สถานบริการ ๒๕๔๙ แล้ว จะมีประกาศกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒๕๕๑ 
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รวมถึงการไม่ให้เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า ๒๐ ปีเข้ารับบริการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งหากสถานบริการที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนจะมี
การดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่งกระทรวงได้มีการแจ้งหนังสือไปยังจังหวัด ให้มีการรายงานทุกเดือน และ
มีหนังสือทั้งหมด ๓ ฉบับ ซึ่งขณะนี้สถานบริการบางแห่ง  ก็มีปัญหาที่ปรากฏตามข่าวสื่อมวลชนเช่น มีการทําร้ายผู้ที่มี
ใช้บริการ จึงมีการมองเห็นความสําคัญเรื่องการทําประวัติพนักงานที่อยู่ในสถานบริการ ตามกฎหมายบังคับใช้อยู่ แต่ว่า
ในส่วนภูมิภาคอาจจะยังไม่มีการปฏิบัติ ทางกรมก็ได้มีการแจ้งหนังสือไปอีกครั้งว่าให้กําชับตรวจตราจัดทําประวัติ
พนักงาน ซึ่งการจัดทําประวัติจะมีการจัดทํา ๒ ชุด ชุดแรกเก็บไว้ที่สถานบริการ ชุดที่ ๒ เก็บไว้ที่อําเภอ เพื่อเป็นข้อมูล 
หากมีการเปลี่ยนแปลงประวัติก็ต้องมีการแจ้งให้อําเภอทราบ วัตถุประสงค์ของการจัดทําประวัติก็เพื่อให้สถานบริการ
รับผิดชอบเรื่องพนักงานของเขาว่ามีที่อยู่ภูมิลําเนาอยู่ที่ไหน เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยอีกทางหนึ่ง และจะมี
แบบรายงานให้จังหวัดรายงานมายังกระทรวง อีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลและกระทรวงให้ความสําคัญก็คือ เนื่องจากมี
เรื่องร้องเรียนกับกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการป้องกันไม่ให้เกิดนักด่ืมหน้าใหม่ มูลนิธิเพื่อเยาวชนเพื่อ
การพัฒนา จะช่วยกันสอดส่องว่ามีสถานบริการหรือสถานประกอบการรอบๆ สถานศึกษานั้น มีการปล่อยปละละเลยให้
เยาวชนที่มีอายุตํ่ากว่า ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการ จึงอยากให้จังหวัดสั่งการไปยังอําเภอเพื่อกําชับให้มีการตรวจตราโดยเน้น
เป้าหมายสถานบริการรอบสถานศึกษาต่างๆ ด้วย 
  ประเด็นที่อยากจะให้ผู้ตรวจราชการฯ คือ เนื่องจากกระทรวงได้มีหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่าราชจังหวัด
จึงอยากให้ผู้ตรวจฯ กําชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้กําชับไปยังอําเภอ ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ เพราะเป็นนโยบายสําคัญ
ของกระทรวงและรัฐบาล ในการที่จะต้องตรวจติดตามและรายงานให้กระทรวงทราบ ขณะนี้ก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณ 
ซึ่งทางกรมก็กําลังพยายามของบประมาณสนับสนุนให้ ทั้งงบค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยงต่างๆ แต่ติดที่ว่าในปีนี้ถูกตัดไปเป็น
จํานวนมาก ซึ่งคาดว่าอาจจะมีเงินเหลือจ่ายจึงต้องดูในช่วงปลายปีอีกครั้งว่าพอจะมีเงินอะไรบ้างที่พอจะจัดสรรให้ทาง
จังหวัดต่างๆ และจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณในปี ๒๕๕๖  เตรียมไว้ด้วย 
นายชวน์พัฒน์ คําหอม ผช.ผต. เขต ๑๘  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ท่านผต.มท. สามารถ ลอยฟ้า ได้รับมอบหมาย
จากท่านรองปลัดฯ ประชา เตรัตน์ ให้เดินทางไปประชุม ศตส. ๓๑๕ กทม.และปริมณฑล ซึ่งในที่ประชุมนี้มีรองเลขา 
ปปส. เข้าร่วมประชุมด้วย ปัญหาที่ว่าเป้าหมายใหญ่เกินไป ท่านรองเลขาได้รับทราบและเสนอในที่ประชุมว่าจะนําไป
เสนอเพื่อปรับเป้าหมาย แต่ขณะนี้ได้ทราบจากท่านรองเลขา ปปส. ท่านกล่าวว่าได้ขอร้องให้กระทรวงมหาดไทยช่วย
ดําเนินการตามวิธีประชาคมเพื่อกําหนดจํานวนที่ชัดเจน เพราะเขาเชื่อว่ามีจํานวนที่ซ้ําซ้อนกันอยู่ และวิธีการท่ีเขาเชื่อ
ว่าจะทําให้ผู้สมัครใจเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย ในที่ประชุมเชื่อว่า วิธีการกดกัดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงจะทําให้ยอด
สมัครใจเพิ่มขึ้น  
มติที่ประชุม รับทราบ 

   ๓.๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ผอ.ส่วนตรวจฯ     เนื่องจาก ผู้แทนพช. ติดราชการจึงไม่ได้มาร่วมประชุม แต่ในประเด็นนี้ ผช.ผต.มท. จะต้องเริ่มออก
ตรวจแล้วในเดือนนี้ เพราะจะต้องมีการส่งแบบ PPR๑ ลงไปยังหน่วยรับตรวจแล้วซึ่งเป็นเรื่องการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ เรื่องนี้ทางพช. ก็จะทําข้อมูลมาให้อีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ  

  ๓.๑.๓ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล 
ผอ.ส่วนตรวจฯ      เนื่องจาก ผู้แทนสถ. ติดราชการจึงไม่ได้มาร่วมประชุม ประเด็นนี้มีเรื่องที่จะต้องติดตามคือ      
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จะต้องดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า จะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นขั้นบันได 

/เมื่อมีอายุ... 



- ๗ – 
 

เมื่อมีอายุครบ ๗๐ ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพประจําเดือนจํานวน ๗๐๐ บาท อายุครบ ๘๐ ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ จํานวน  ๘๐๐ 
บาท และอายุครบ ๙๐ จะได้รับเบี้ยยังชีพ จํานวน  ๑,๐๐๐ บาท เรื่องนี้ได้มีการดําเนินการอย่างไร ใช้งบอย่างไร เพราะว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนรอคําตอบอยู่ ฝ่ายเลขาฯจะได้ประสานข้อมูลกับ กรมสถ. ในการประชุมประจําเดือนต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

๓.๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ผอ.ส่วนตรวจฯ      เนื่องจาก ผู้แทนปภ. ติดราชการจึงไม่ได้มาร่วมประชุม สําหรับเรื่องนี้ได้รับทราบว่ามีการแจ้งไปยัง
จังหวัดแล้ว และให้วิเคราะห์ว่าสาเหตุของการเกิดปัญหามาจากสาเหตุอะไรบ้าง และได้มีการดําเนินการแก้ไขอย่างไร 
โดยนําบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติภัยให้นํามาถอดบทเรียนว่า จังหวัดได้ดําเนินการแก้ไขอย่างไร และมีการวาง
มาตรการอย่างไร และกรมปภ. ก็ได้แจ้งทุกปี สําหรับเรื่องการสวมใส่หมวกกันน็อคซึ่งก็คงขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ของแต่ละ
จังหวัดว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 ๓.๒  การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๓ เรื่อง 
  ๓.๒.๑ การติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
ผู้แทนสบจ.สป.   ในประเด็นดังกล่าว ขณะนี้งบประมาณที่ลงในพื้นที่ ๓๐ จังหวัด จํานวน ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ขณะนี้ได้ดําเนินการจัดสรรไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้ทําข้อมูลในส่วนนี้ว่ามีโครงการอะไรบ้างเพื่อประกอบการตรวจ
ติดตามเพราะว่าเรื่องนี้เป็นโยบายรัฐบาลที่เร่งรัดให้ดําเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ภายในไม่เกิน ๓ เดือน ๖ เดือนนี้ และยัง
มีงบอีกส่วนหนึ่งจํานวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรลงไปในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย จํานวน ๖๔ จังหวัด ซึ่งก็จะมี
ซ้ําอยู่ใน ๓๐ จังหวัดด้วย ส่วนที่ ๒ คือ ประเด็นที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีบัญชามาว่าให้มีการรายงานการตรวจพื้นที่   
ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ทุกสัปดาห์ โดยกําหนดหัวข้อมา ๑๐ หัวข้อ ซึ่งจังหวัดและกรมจะต้องรายงานมาทุกสัปดาห์       
โดยเรื่องนี้จะต้องทําเป็นประเด็นไว้เพื่อประกอบการตรวจของ ผต.มท. ด้วย  
ผอ.ส่วนตรวจฯ     ข้อมูลในเรื่องนี้ได้มีการลงเว็บไซต์ไว้หรอืไม่ 
ผู้แทนสบจ.สป.    ขอเรียนชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า เพิ่งจะได้แจ้งจังหวัดและกรมไปดําเนินการ แล้วจะลงเว็บไซต์
อีกครั้ง จะมีทั้งหมด ๑๐ หัวข้อ ๑๐ รายการ อย่างเช่น ภารกิจการจัดการฟื้นฟูสภาพป่าในแหล่งต้นน้ําที่มีชุมชนอยู่ 
หน่วยรับผิดชอบก็จะระบุว่าผู้ ว่าราชการจังหวัด ๑๐ จังหวัดต้นน้ําและกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ผอ.ส่วนตรวจฯ     มีข้อห่วงใยอะไรหรือไม่ ที่จะให้ ผต.มท.ไปตรวจติดตาม 
ผู้แทนสบจ.สป.    ในประเด็นเรื่องของการเร่งรัดให้เบิกจ่ายงบประมาณ โดยเร็ว ปัญหาก็คือว่างบนี้เป็นงบที่ผ่านสป. 
ผ่านไปยังจังหวัด ข้อห่วงใยก็คือว่า ถ้ามีการดําเนินการแล้ว ก็อยากจะให้จังหวัดทํารายงานกลับมาด้วย ว่าได้ดําเนินการ
ไปแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ และจะมีการออกแบบฟอร์มมาให้อีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๒.๒ การติดตามการประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ผู้แทนสบจ.สป.    การเร่งรัดการเบิกจ่าย ขณะนี้ได้เบิกจ่ายไปแค่ร้อยละ ๑.๒๔ มีจังหวัดที่เบิกจ่ายจํานวนมากก็คือ 
จังหวัดนครราชสีมา และที่ไม่เบิกจ่ายเลยก็คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งสบจ. 
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จะทําข้อมูลให้ประกอบการตรวจราชการอีกครั้ง และจะรายงานความคืบหน้าการจัดทําแผนปี ๕๖ ซึ่งขณะนี้ได้มี     
การพิจารณาแผนในเบื้องต้นแล้วโดยทีมบูรณการกลาง แล้วจึงจะเสนอต่อ ก.อ.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ ในวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้ แต่อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาแผนก็จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับทาง ผต.มท. อย่างเช่น        
ได้เสนอว่าให้ท่าน ผต.มท. เป็นที่ปรึกษาใน กบก. หรือ กบจ. เพื่อให้ร่วมข้อคิดเห็นต่อ กบจ. และกบก. ได้ด้วย ซึ่งจะได้
ทําเป็นประเด็นในการตรวจครั้งต่อไปด้วย 
ผอ.ส่วนตรวจฯ      ขณะนี้มีความวิตกกังวลที่ได้มีการกําหนดตัวช้ีวัดตามมาตรา ๓๔แห่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นตัวช้ีวัดร่วม (Join KPI) ระหว่างสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
และ ผต.มท. ซึ่งขณะนี้ได้ใกล้จะถึงรอบที่จะต้องจัดทํารายงานครั้งที่ ๑ แล้ว โดยจะต้องมีทั้งข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งทางสบจ.พอจะมีเวลาที่จะปรึกษาหารือกันหรือไม่ว่าจะมีประเด็นไหนหรือไม่ที่จะนําเสนอ
ต่อ กนจ. เห็นชอบและนําไปปฎิบัติได้ 
มติที่ประชุม รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๒.๓ โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ผอ.ส่วนตรวจฯ     เนื่องจาก ผู้แทน ปภ. ติดราชการ  สําหรับประเด็นในเดือนถัดไปจะมีประเด็นการตรวจล่วงหน้าที่
จะให้ ผต.มท.ไปตรวจล่วงหน้าหรือไม่ 
      ในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับกรมการปกครองจะมีเรื่องยาเสพติดและการจัด
ระเบียบสังคม เพราะจะต้องมีการบูรณาการกันด้วย เพราะยังไม่รู้ว่าจะต้องมีค่าดัชนีความเสี่ยงอย่างไร อาจจะต้องไป
ปรึกษาหารือกันในวันสัมมนาในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา กันอีกครั้ง  
มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม  เวลา ๑๐.๕๕ น. 

 
 
 
 

           (นายพีระพลธ์ สําเภา ) 
          นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ  
        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
        (นางสาวปรียานุช เจริญผล) 
               ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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