


 
รายงานการประชุม 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

วันจันทรท์ี่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
  ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ชัน้ ๗) 

อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
********************* 

 
 ผู้มาประชุม 
๑. นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
๒. นายเชิดศักด์ิ ชูศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙ และเขต ๑๒ 
๓. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๕ และเขต ๗ 
๔. นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕  
๕. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๐ 
๖. นายกิตติ  ทรัพย์วิสุทธ์ิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๒  
๗. นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๔ 
๘. นายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๑ และเขต ๑๓ 
๙. นายสุทธ์ิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๔ และ ๑๖ 
๑๐. นางสาวปรียานุช เจริญผล ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการแทนผู้อํานวยการสํานักตรวจ

ราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.  

 ผู้ไม่มาประชมุ (ติดราชการ) 
๑. นายมงคล  สุระสัจจะ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต ๓ และเขต ๖  
๒. นายสมชัยฐ ์ หทยะตันย์ติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๗ และเขต ๑๘ 
๓. นายณฐพลษ ์ วิเชียรเพริศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๘ 
๔. นายดํารงชัย พุ่มสงวน ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. 

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
๒. นางคําแข ธรรมนิยาย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
๓. นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๔. นายธีรศักด์ิ ลิ้มประสิทธิศักด์ิ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน 
๕. นายสุนัย อภิรักษ์ธาธาร ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๖. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗. นายวรสิฏฐ์ หล้ามงคล  ผู้อํานวยการส่วนรับเรื่องร้องเรียนและประสานราชการ สตร.สป. 
๘. นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฎฐ ์ ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรม สตร.สป. 
๙. นายพงศ์ชาย จําเนียรไวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สนผ.สป. 
๑๐. นายเปรมศักด์ิ กีรานนท์ ผู้อํานวยการส่วนบัตรประจําตัวประชาชน สํานักบริหารการ

ทะเบียน กรมการปกครอง 
/๑๑. นายอภิชาติ... 
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๑๑. นายอภิชาติ สุทธิสอาด ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและประสานการเลือกต้ังกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

๑๒. นายปรีชา  ดิลกพรเมธี หัวหน้ากลุ่มอํานวยโครงการและนโยบายพิเศษ กรมการปกครอง 
๑๓. นายชวกิจ  หิรัญญาภิรมย ์ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
๑๔. นางฉันทนา สมประสงค ์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
๑๕. นายเกษม  ไทยชัยวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๖. นายอํานาจ สุดสวาท นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
๑๗. นายจตุพร  บุญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๑๘. นายณัฐพล ธานีรัตน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๗ 
๑๙. นายมนัสชัย โชติเสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๘ 
๒๐. นายสุทธิ ศรีสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๓  
๒๑. นางอรญา เพชรกรรพุม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙  
๒๒. นายพิชัย พาศรี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑ 
๒๓. นายภูษิต น้อยโสภากุล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๔ 
๒๔. นายศักรินทร์   ปุรินทราภิบาล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๑ และเขต ๑๓ 
๒๕.  นายสุรชัย  พินธุทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขต ๑๕ 
๒๖. นายวรุตม์   ราชพิตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขต ๕  
๒๗. นางภัทรระพี แสงหิรัญ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขต ๑๕ 
๒๘. นางสาวอลีนา โสตถิธนโชติ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ส่วนกลาง 
๒๙. นางสาวฒาลัศนา จุลเพชร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขต ๑๖ 
๓๐. นางผกาสิทธ์ิ ทองสม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรมที่ดิน 
๓๑. นางกัญญ์ธิสา  ธนชิตพินัส นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรมที่ดิน 
๓๒. นายอนุชิต เดชะสุรวานิชย์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ชรก.สตร.สป. 
๓๓. นายชูชัย สังกาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป. 
๓๔. นางสาวจินดานันท์ หมู่พยัคฆ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป. 
๓๓. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป. 
๓๕. นายพีระพลธ์ สําเภา                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป. 
๓๖. นางสุวรรณรัตน ์ เข็มแข็งปรีชานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สตร.สป. 
๓๗. นายกฤษฎา กัลยาณะธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สตร.สป. 
๓๘. นางสาวสุชาดา แสงสิน เจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติงานทั่วไป สตร.สป. 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
      เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ         
การประชุม ดังนี้ 

วาระที่ ๑     เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน     ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่าหากท่านเสร็จภารกิจก่อนที่ประชุมแห่งนี้จะเลิกการประชุม ท่าน
จะมาเข้าร่วมประชุมด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ  
/วาระที่ ๒… 
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วาระที่ ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔              
เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
เลขานุการ     ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔           
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ การแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแล

การรับจํานําระดับจังหวัด (ผอ.สตร.สป. ชี้แจง)  
เลขานุการ    กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางการแต่งต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
ติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัด โดยกรมการปกครองได้รับประสานหารือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรณีอาจเข้าข่ายกระทําผิดตามมาตรา ๒๖๕ หรือ มาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย          
ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ หรือเกิดผลกระทบต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัดดําเนินการ ดังนี้    
        (๑)  แจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาไม่มี อํานาจและหน้าที่ ใดๆ              
ในคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัด หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงสถานะหรือ
ปฏิบัติตนที่อาจเข้าข่ายตามมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖ ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะบุคคล  
        (๒) กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะไม่รับตําแหน่งที่ปรึกษาย่อมแสดงเจตนาเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้แต่งต้ังโดยตรง    

มติที่ประชุม      รับทราบ         

  ๓.๒ กรมการปกครองรายงานผลกรณีทุจริตโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปีผลิต ๒๕๕๔/
๒๕๕๕ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพะเยา (ผอ.สตร.สป. ชี้แจง) 
เลขานุการ     กรมการปกครองรายงานผลกรณีทุจริตโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนา ปีผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕  ดังนี้ 
        ๑.จังหวัดอุบลราชธานีได้รายงานผลกรณีเกิดเหตุผิดปกติโครงการรับนําจําข้าวเปลือกนาปีผลิต
๒๕๕๔/๒๕๕๕ รายนายสาลี ดํางาม เนื่องจากมีการออกใบประทวน เลขที่ ๑๓ เล่มที่ ๐๐๓๐๓๑ เมื่อวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้แก่นายสาลี ดํางาม โดยที่ยังไม่ได้นําข้าวเปลือกมายังจุดรับจํานํา ณ โรงสีเนรมิต อําเภอ
ตระการพืชผล สรุปข้อเท็จจริงได้ความว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุผิดปกติโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ตามคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๔๙๗๐/๒๕๕๔ ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในพื้นที่อําเภอโพธิ์ไทร และได้พิจารณาผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว ยังมีประเด็นที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการฯ       
ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป   
                 ๒. จังหวัดพะเยาได้รายงานผลการจับกุมการขนย้ายข้าวเปลือกเข้ามาในจังหวัดที่ห้ามขนย้ายเข้า  
ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยสินค้าและบริการ ๒ กรณี  ดังนี้ 
              (๑) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้จับกุมผู้กระทําผิดในข้อหา “ขนย้ายข้าวเปลือกหรือข้าวสาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันซึ่งมีปริมาณครั้งละต้ังแต่ ๕ เมตริกตัน เข้ามาในจังหวัดที่ห้ามขนย้ายเข้าตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ”ณ ด่านตรวจยานพาหนะแม่ตํ๋า อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
จํานวน ๒ ราย คือ นายแดง ไชยวงศ์ และนายเชาวลิต แย้มย้ิม  

 /(๒) เมื่อวันที…่ 
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   (๒) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้ทําการจับกุมผู้กระทําผิดในข้อหา “ขนย้ายข้าวเปลือกหรือ
ข้าวสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันซึ่งมีปริมาณครั้งละตั้งแต่ ๕ เมตริกตันเข้ามาในจังหวัดที่ห้ามขนย้ายเข้าตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ” ณ ด่านตรวจยานพาหนะแม่ตํ๋า อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา จํานวน ๑ ราย คือ นายสุรศักด์ิ ใจเมือง                                

 มติที่ประชุม รับทราบ    

  ๓.๓ การแต่งตั้งคณะทํางานสนับสนุนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย       
(ผอ.สตร.สป. ชี้แจง)   
เลขานุการ     ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาตรา ๓๔ กําหนดให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจเร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด 
โดยให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (กนจ.) อย่างน้อยปีสองครั้ง นั้น 
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้มีคําสั่งที่ ๒๔๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของ
ผู้ ตรวจราชการสํ านักนายกรั ฐมนตรี และผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  โดยมี อํ านาจหน้ าที่               
ในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อ
สนับสนุนการจัดทําแผน การตรวจติดตามประเมินผลและการจัดทํารายงานภาพรวมการติดตามประเมินผลของ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
  ทั้งนี้ ตามคําสั่งดังกล่าวในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีผู้แทนที่เข้าร่วมเป็นคณะทํางานฯ
ประกอบด้วย ดังนี้ 
  ๑. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นที่ปรึกษาคณะทํางาน 
  ๒. ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. เป็นรองประธานคณะทํางาน 
   ๓. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. เป็นรองประธาน
คณะทํางาน 
  ๔. ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ สตร.สป. เป็นคณะทํางาน 
  ๕. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา  ผู้อํานวยการส่วนประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด 
สบจ.สป. เป็นคณะทํางาน                                                                                               
  ๖. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป. เป็นคณะทํางาน 
  ๗. นายพรีะพลธ์ สําเภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป เป็นคณะทํางาน 
  ๘. นายสุรศักด์ิ เกษมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สตร .สป.           
เป็นคณะทํางาน และเลขานุการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

                       /๓.๔ การเตรียมการ...  
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  ๓.๔ การเตรียมการป้องกันอุทกภัยก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง  (ผอ.สตร.สป. ชี้แจง)  
เลขานุการ     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชาให้กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ได้เตรียมการ
ป้องกันอุทกภัยก่อนฤดูฝน ที่จะมาถึง โดยเฉพาะการลอกท่อระบายน้ํา การขุดลอก คูคลอง และการขจัดสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา โดยให้ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. แจ้งให้กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการดังนี้ 
      ๑.๑ ให้ตรวจสอบ และเร่งดําเนินการลอกคูน้ําและท่อระบายน้ําในทุกเขตที่มีสภาพอุดตันหรือ
ต้ืนเขิน เพื่อให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก รวดเร็วและใช้ท่อระบายน้ําได้เต็มประสิทธิภาพ 
                       ๑.๒ ในกรณีคลองหรือแม่น้ําสายสําคัญที่เป็นสายหลักในการระบายน้ําที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานครให้เร่งจัดทําแผน ดําเนินการขุดลอก และกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อให้สามารถรองรับน้ําและ
ระบายนํ้าได้สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินการเพื่อแบ่งเบาภาระ  
กรุงเทพฯ โดยอาจจะแยกความรับผิดชอบเป็นคลองหรือแม่น้ําเป็นส่วนๆไป 
  ๒. แจ้งให้ทุกจังหวัด ดําเนินการตามแผน และเสนอแผนให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ดังนี้ 
      แผนเร่งด่วน  
      ๒.๑ การลอกคูน้ําและท่อระบายน้ําที่อุดตันหรือต้ืนเขินเพื่อให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก 
รวดเร็วและใช้ท่อระบายน้ําได้เต็มประสิทธิภาพ 
         ๒.๒ การขุดลอกคลองหรือแม่น้ําและกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อให้สามารถรองรับน้ําและ
ระบายน้ําได้สะดวก รวดเร็ว 
          ๒.๓ การซ่อมแซมประตูระบายน้ํา และแนวคันกั้นน้ํา 
          ๒.๔ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นแผน ระบบเตือนภัย แผนอพยพประชาชน ฯลฯ โดยเสนอแผนฯ      
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน 
      แผนระยะยาว 
      ให้จังหวัดพิจารณาและนําเสนอโครงการที่จําเป็นต่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหาระยะยาวให้
กระทรวงมหาดไทยเพื่อประสาน กยน. พิจารณาสนับสนุนต่อไปสําหรับกลุ่มจังหวัดให้ดูภาพรวมระหว่างจังหวัดใน
การกําหนดพื้นที่รับน้ําและเส้นทางไหลของน้ําด้วย 

มติที่ประชุม    รับทราบ         

  ๓.๕ การขุดลอกลําคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในพื้นที่จังหวัดปริมณฑล      
(ผอ.สตร.สป. ชี้แจง)  
เลขานุการ    ตามท่ีเกิดปัญหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล สร้างความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและราษฎรเป็นจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากแม่น้ําคลองตื้นเขินมีสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา ทําให้การระบายน้ําไม่เต็มประสิทธิภาพ 
        ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ ในระยะเร่งด่วน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจึงได้แจ้งให้จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี และ
จังหวัดปทุมธานี สํารวจ ตรวจสอบแม่น้ําลําคลองที่เป็นเส้นทางระบายน้ําออกจากพื้นที่ หากมีสภาพต้ืนเขินหรือ    
มีสิ่งกีดขวางทางน้ําให้จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําโดยการขุดลอกหรือกําจัดสิ่งกีดขวาง ทางน้ํา 
จัดส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)    ในวาระที่ ๓.๕ มีประเด็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งทางกรมป้องกันฯ     
ได้แจ้งให้จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี สํารวจ 

/ตรวจสอบแมน่้ํา… 
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ตรวจสอบแม่น้ํา คูคลอง ความจริงปัญหาอุทกภัยเริ่มจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี         
ซึ่งถ้าไม่แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก่อน แล้วลงมาแก้ปัญหาที่ปริมณฑล ก็เหมือนเป็นการช่วยกักน้ําไว้ก่อน เหมือนกับ
คราวที่ผ่านมา ดังนั้นการเตรียมการตรงนี้น่าจะขีดวงกว้างขึ้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
นครนายก และจังหวัดสระบุรี บางส่วน เพราะว่ามีคลองส่งน้ําที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดถ้าต้นทางไม่ขุดลอกลําคลอง       
น้ําก็จะไม่ไหลมาปลายทาง ก็จะไม่มีประโยชน์ จึงขอให้ทางกรมป้องกันฯ ได้พิจารณาตรงปัญหานี้เพิ่มเติม ซึ่งจะได้
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 

ผู้แทนกรมป้องกันฯ   ในประเด็นที่ท่านผู้ตรวจฯ ธานีได้ให้ความเห็น เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขต้ังแต่ต้น กลาง และปลาย 
จากหนังสือสั่งการมีเฉพาะปริมณฑล ในส่วนของจังหวัดอ่ืนก็ต้องดําเนินการ แต่ในหนังสือสั่งการฉบับนี้จะเน้นใน
เฉพาะปริมณฑล แต่ในส่วนของต้นถ้าขุดลอกคูคลองระบายน้ําแล้ว จะมีการชะลอการไหลของน้ําด้วยเช่นกัน  
ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)     มีประเด็นสงสัยว่าเหตุใดต้องมีการดําเนินงาน ๒ ขยัก ถ้ามี ๒ ขยัก       
ก็จะต้องมีจุดเน้น  คือปัญหาน้ําท่วมคราวนี้คือ ถ้าคุณผลักน้ําออกได้ต้ังแต่น้ํามาถึงคลองระพีพัฒน์ ตรงบริเวณ     
หนองแค ถ้าผลักน้ําได้ต้ังแต่ตอนนั้น แล้วทางซีกตะวันตกไม่ยอมผลักออกตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรี  คลองพระพิมล     
คลองบางโฉมศรี อาจจะไม่แตก และจะไม่ลุกลามบานปลาย แต่ตอนนี้มองว่าเหนือของกทม. จังหวัดประสบภัยพิบัติ
จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี  ถ้าน้ําถึงเมืองนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ก็ก้ันไม่อยู่ ถ้าน้ําล้นถนนติวานนท์   
ก็ไม่ต้องไปหวังแล้ว จึงคิดว่าหนังสือฉบับหลังต้องการจะเน้นการป้องกันพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ถ้าหาก
จะเน้น ควรจะขยายจุดเน้นไป เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ไ ด้นํา เรื่องดั งกล่าวนํา เรียนท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า  สํานักผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่าควรเน้นเรื่องการขุดลอกและการระบายน้ํา ต้ังแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดนครนายก เพราะว่าตรงนี้เป็นปากทาง Floodway ที่จะระบายน้ําออกซ้ายหรือขวา    
ถือได้ว่าตะวันออกหรือตะวันตก แต่ว่าถ้าน้ํามาถึง จังหวัดปทุมธานี มาถึงคลองบ้านพร้าว ก็ไม่ต้องมาป้องกันแล้ว   
ให้ซื้อถุงยังชีพได้เลย เพราะว่าไม่มีอะไรกั้นแล้วเพราะน้ําจะเข้าถึง กทม. ได้ง่ายมาก เพราะว่าไม่มีประตู ไม่มีอะไร
ก้ัน และมีการบุกรุกตลอดทาง ไม่เคยขุดลอกคลอง ให้กทม.ขุดลอกเขาก็ขุดลอก ถ้าน้ําเข้าคลองเปรมประชากรได้ก็
เข้าทําเนียบได้เลย ถ้าไม่ไปปิดประตูบางซื่อไว้ เพราะสั่งไปอย่างไรก็ขุดลอกไม่ได้ เพราะรถแบคโฮเข้าไม่ถึง เนื่องจาก
ติดบ้านเรือนของประชาชน เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหานี้ก่อน เรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าทาง กยน. มีการดําเนินการอย่างไร 
แต่ผมอยากให้ความสําคัญกับจังหวัดข้างบนบ้าง 

ประธาน    จากการเสนอความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าขอให้ผู้แทนกรมป้องกันฯ นําเรียนอธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย ว่าให้ขยายพื้นที่การดําเนินการเพิ่มเติม แต่ในชั้นนี้ก็เรียนผู้ตรวจฯ ทุกท่านไว้ 
เวลาไปตรวจติดตามงานในเขตของท่านก็ถือตามหนังสือฉบับนี้  

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)    ส่วนในเรื่องของโครงการรับจํานําข้าวเปลือก เห็นว่ามีปัญหาอุปสรรคอีก
ประการหนึ่งของทางภาคอีสานคือ การจํานํายุ้งฉางเมื่อได้จํานําแล้วได้สั่งให้เอากุญแจไปล็อคยุ้งฉาง ที่รับจํานําไว้ 
ปัญหาก็คือ ตอนนี้พบว่า ราษฎรจะเอาข้าวไปหุงก็ไม่ได้ มันจะผิดกฎหมายหรือเปล่า อาจจะต้องหาวิธีการตรวจสอบ
ตกลงกันว่าจะทําอย่างไรให้ชัดเจน เพราะว่าถ้าอําเภอ และจังหวัด อะลุ่มอล่วย ไม่ต้องล็อคกุญแจ ก็จะผิดระเบียบ 
เมื่อชาวนาเขาเปิดประตูเข้าไปก็สงสัยว่าข้าวจํานําแล้วทําไมเปิดเข้าไปได้ แต่ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้จํานําข้าวทั้งหมด 
ข้าวเขาจะต้องเก็บไว้กินด้วย และสต๊อกข้าวไว้ถึงหลังสงกรานต์ เพราะลูกหลานเขาจะมาเอาข้าวหลังสงกรานต์    
เขาถึงจะล้างยุ้งฉางหรือล้างเล้า แต่เมื่อไปจํานํายุ้งฉางก็ไปล็อคกุญแจเขา ไม่รู้กําหนดถึงเมื่อไรพอเป็นอย่างนี้อําเภอก็
เข้าใจวิถีชีวิตชาวบ้าน อําเภอก็บอกว่าไม่ต้องล็อคพอไม่ล็อคก็ขัดกับระเบียบ จะอะลุ่มอล่วยแบบนี้ ก็ต้องยอม     
เพราะไม่อย่างนั้นจะกลายว่าเจ้าหน้าที่สมรู้ร่วมคิดกันถ้าจังหวัดที่รับจํานํายุ้งฉางไว้ เป็นจํานวนมาก จะมีปัญหาดังกล่าว 

 

      /ประธาน… 
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ประธาน      ทางกรมการปกครองมีแนวทางดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

ผู้แทนกรมปค.  เรื่องนี้ขอเรียนว่ายังไม่มีรายงานประเด็นปัญหาเข้ามาและจะรับไป 

ประธาน     ในประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ตรวจฯ ธานีให้ความคิดเห็น มีแนวทางเป็นไปตามที่ผู้ตรวจฯ ธานี          
กล่าวหรือไม่ คือมีการล็อคกุญแจ การรับจํานํายุ้งฉาง 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)     นายอําเภอมักพบปัญหาในพื้นที่แบบนี้จะแก้ปัญหาเอง โดยใช้ความเชื่อ
ใจกัน จึงคิดว่าไม่ต้องไปล็อคกุญแจ แต่บางท่านก็ใช้หลักนิติศาสตร์ นําระเบียบกฎหมายเมื่อล็อคประตูใส่กุญแจ   
โดยมอบให้การค้าภายในจังหวัดถือกุญแจไว้ 

ประธาน    จากการดําเนินการที่ผ่านมามีการล็อคกุญแจแล้วไม่ได้เปิดยุ้งฉางที่รับจํานําเลยใช่หรือไม่  

ผู้แทนกรมการปกครอง ให้ล็อคยุ้งฉางที่รับจํานํา โดยไม่มีการเปิด 

ประธาน    ขอให้รับความเห็นดังกล่าวนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งอาจจะมีปัญหาดังกล่าวเกิด นในพื้นที่และจะได้นํา
ความเห็นดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการตรวจติดตามในพื้นที่จังหวัดต่อไป 

มติที่ประชุม        รับทราบ  

วาระที่ ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ประเดน็การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
เลขานุการ   สืบเนื ่องจากการประชุมจัดทําข้อมูลประเด็นการตรวจราชการประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕      
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกรมแบบบูรณาการ         
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ช้ัน ๗     
ที่ประชุมมีมติเห็นควรนําเสนอประเด็นการตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ๓ กลุ่มประเด็น 
ดังนี้    
  ๔.๑ การตรวจติดตามงานประจําที่สําคัญ จํานวน ๕ เรื่อง  
         ๔.๑.๑) การสํารวจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐บาท 
             เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔      
        ๔.๑.๒) โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลติ ๒๕๕๔/๒๕๕๕   
         ๔.๑.๓) โครงการแทรกแซงตลาดมันสาํปะหลังปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕  
         ๔.๑.๔) การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตร  
         ๔.๑.๕) การติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สป.มท.  
                ๔.๒ การตรวจติดตามงานนโยบายของรฐับาล/กระทรวงมหาดไทย (สนผ.สป.ชี้แจง) 
                 กรอบภารกิจงานสําคัญของกระทรวงมหาดไทย ในระยะเวลา ๙๐ วัน จํานวน ๕ เรื่อง 
                           ๔.๒.๑) การแก้ไขปญัหาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมการป้องกัน 
                                     ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อ่ืนๆ     
                         ๔.๒.๒) การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด                         
                          ๔.๒.๓) การแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                          ๔.๒.๔) การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        ๔.๒.๕) การบริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม                

 
/๔.๓ การตรวจ… 
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                 ๔.๓ การตรวจติดตามเพื่อแนะนาํเตรียมการงานทีส่ําคญัล่วงหน้า จํานวน ๒ เรื่อง  
        ๔.๓.๑) การเตรียมการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครบวาระ  

        เดือนกมุภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๕  
        ๔.๓.๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการทดสอบวัสดุก่อสร้างให้เป็น 
                                    ไปตามมาตรฐาน  

ประธาน   ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ในวาระที่ ๔.๑ - ๔.๓ เป็นแนวทางที่ได้หารือในที่ประชุมครั้งที่แล้วว่า           
ฝ่ายเลขานุการได้ประชุมและประมวลข้อมูลประเด็นที่สําคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง  เพื่อประสานกับ    
ทุกกรม ได้หัวข้อที่สําคัญตามที่ปรากฏในเอกสารนี้ แต่ก่อนที่แต่ละกรมจะทําการชี้แจง หัวข้อที่ท่านมอบหมายจะให้
ไปตรวจมีสาระอะไรที่จะให้ท่านผู้ตรวจฯ รับทราบ แล้วก็มีข้อสังเกต มีประเด็นใดที่สําคัญก็ให้แจ้งมา อยากจะเรียน
ถามท่านผู้ตรวจฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่า ๓ หัวข้อนี้เป็นไปตามน้ี หรือจะมีการเพิ่ม/ลดประเด็นไหนหรือไม่ 
ก่อนที่จะให้ผู้แทนชี้แจงเป็นรายหัวข้อ สําหรับท่านผู้ตรวจฯ ทั้ง ๓ ท่าน ที่มาใหม่ ขอเรียนให้ทราบว่า หัวข้อก็เป็น
แบบนี้คือเมื่อก่อนไม่ใช่ขนาดนี้ จะมีกลุ่มประเด็นการตรวจราชการแค่กลุ่มเดียว การประชุมครั้งแล้วมติที่ประชุม      
มีความเห็นชอบว่าควรม ี๓ กลุ่มประเด็นการตรวจราชการหลักตามที่กล่าวมา แล้วครั้งนี้ก็ปรากฏเป็นครั้งที่ ๒ แล้วก็
ปรากฏเป็นหัวข้อเป็น ๓ กลุ่มประเด็นการตรวจราชการ ท่านเห็นด้วยกับที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมาหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่
เห็นด้วยก็ตัดออกบางหัวข้อ หรือจะเพิ่มบางหัวข้อก็ได้ 

ผต.มท.เขต ๑๑,๑๓ (นายเสริม ไชยณรงค์)     มีความเห็นว่าในหัวข้อของ ๔.๑.๒ เรื่องของการฟื้นฟูเยียวยา         
ผู้ประสบอุทกภัย เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่องเชิดชูสถาบัน ก็ตรงกับเดือนที่แล้ว    
ประธาน    คิดว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมก็ปรับได้ 

ผต.มท.เขต ๑๑,๑๓ (นายเสริม ไชยณรงค์)   มีความเห็นว่าการตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาลรวมถึง
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย เวลาเดินทางไปตรวจน้อยไป จากการไปตรวจในเดือนที่ผ่านมา เห็นว่าประเด็น
น้อยไป อย่าง Case ทางภาคอีสาน มี ๕ หัวข้อ ถ้าตัดภาคใต้ออกไปก็เหลือ ๔ หัวข้อ และถ้าดูแล้วใน ๔.๒.๑      
กับ ๔.๑.๑ เรื่องใกล้เคียงกัน คือสามารถปรับไปพร้อมกันได้ เรื่องการแก้ไขปัญหาผู้ประสบอุทกภัย และเรื่องการ
จ่ายเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท น่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถตรวจติดตามไปพร้อมกันได้ด้วย  สําหรับเรื่องการ
เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน เรื่องนี้ขอบเขตกว้าง ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของโครงการตามแนวพระราชดําริ 
จึงเห็นว่าประเด็นตรวจน้อยไปที่ผู้ตรวจฯ จะไปตรวจ สําหรับเรื่องโครงการรับจํานําข้าวเปลือก โครงการนี้กําลังจะ
สิ้นสุดในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นี้ใช่มั้ย ข้าว ๙๐% เกือบจะครบ ๑๐๐% ด้วยซ้ํา ข้าวเหล่านี้คงจะไป
อยู่ในโรงสีหมดแล้ว แต่ถ้าจะให้ไปติดตามว่าโครงการนี้เกิดความผิดพลาด ในด้านนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ ก็เห็น
ด้วยว่าจะให้ไปตรวจ  
ผต.มท.เขต ๑๕ (นายวันชัย สุทธิวรชัย)    มีความเห็นว่าน่าจะเพิ่มเรื่องที่ผู้ตรวจฯ ธานี ให้ความเห็นไว้ เรื่องของ
กรมการปกครอง คดี ๑๙ ประเภท ที่กรมการปกครองจะดําเนินการในเดือนเมษายน ในประเด็นนี้มีความชัดเจนอยู่  
โดยได้สอบถามถามทุกจังหวัดแล้วพบว่า จังหวัดมีการเตรียมความพร้อม แต่เตรียมความพร้อมขนาดไหนไม่ทราบ 
เพราะว่าโรงพักห้องขังก็ยังมีไม่พร้อม และในประเด็นเรื่องโครงการพระราชดําริ อยากให้ทางผู้ตรวจฯ เน้นเรื่อง
โครงการปิดทองหลังพระ เพราะเรื่องนี้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความสําคัญและมีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน และการตรวจเรื่องการศึกษาจะก้าวก่ายไปถึงกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ เรื่องการศึกษาได้ก้าวไปถึง
ไหนแล้ว ในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรู้เรื่องนี้หรือไม่ ดังนั้นควรที่จะนํามาเป็นเรื่องการติดตามนโยบาย
ด้วย เพราะว่าขณะนี้นักเรียนทั้งหมดในประเทศไทย จะมีความรู้การศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ ท่านผู้ตรวจฯ จะเพิ่มเติม
เรื่องนี้หรือไม่ จึงควรจะไปติดตามจังหวัดว่ามีการเร่งรัดแบบไหน เพราะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รับนโยบายมา
จากรัฐบาลอยู่แล้ว ซึ่งขาดการติดตามนโยบายของรัฐบาลทางด้านการศึกษาไป 

/ผต.มท.เขต ๔ … 
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ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)     เห็นด้วยกับท่านผู้ตรวจฯ เสริม ในเรื่องของน้ําท่วม เรื่องของการจ่ายเงิน
เยียวยา ๕,๐๐๐ บาท ไม่ควรจะเป็นเรื่องของผู้ตรวจฯ แล้ว เพราะกรมป้องกันฯ ก็ติดตามอยู่ตอนไปตรวจจังหวัด
รายงานว่าส่งงวดสุดท้ายไปแล้ว แต่ว่ากรมยังไม่ได้อนุมัติไปให้ พอกลับมาปฏิบัติงานที่กรุงเทพ ทางกระทรวงก็ให้ไป
ตรวจว่าจังหวัดได้มีการจ่ายเงินครบถ้วนหรือยัง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นงวดสุดท้ายแล้วที่จะแจก และเห็นว่าจังหวัด      
ก็ถูกราษฎรกดดันอยู่แล้ว ทางจังหวัดคงไม่เก็บเงินไว้ เงินก็ไปที่ธนาคารออมสินไม่ได้ไปถึงที่จังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัดบางคนบอกว่าตามเรื่องทุกวันเลย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้กรมป้องกันฯ ก็เช็คดูได้ว่าเหลือกี่จังหวัด คือท่านเป็น   
ผู้ตรวจสอบขั้นสุดท้ายใช่หรือไม่ ท่านก็ส่งให้ธนาคารออมสิน  และสามารถตรวจสอบธนาคารออมสินได้ว่ามีการส่ง
เงินให้กับจังหวัดหรือยัง แต่ถ้าส่งเงินไปแล้วทางจังหวัดไม่ได้ดําเนินการ ท่านก็สามารถเร่งติดตามกับกรมป้องกันฯ 
จังหวัดได้  เพราะว่าตรงนี้ไม่น่าจะเป็นภาระของผู้ตรวจฯ แล้ว เพราะเหลือน้อยแล้ว  ในประเด็นเรื่องที่ ๒ เรื่องการ
รับจํานําข้าวเปลือกคงจะหมดแล้ว ก็ยังเหลือจังหวัดสุพรรณบุรีอีก ๑๐% นอกนั้นข้าวก็หมดแล้ว ผมคิดว่าต่อไป
น่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมข้าวที่รับจํานําไว้ว่าจะควบคุมให้เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีอยู่ เป็นเรื่องของกรมการค้า
ภายในกับพาณิชย์จั งหวัด  ส่วนการแก้ ไขฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัย เรื่องกรอบภารกิจงานสําคัญของ
กระทรวงมหาดไทย ในระยะเวลา ๙๐ วัน ก็เลย ๙๐ วันมาแล้ว เห็นว่าขยายวันเพิ่มอีก เรื่องนี้ถ้าจะทําให้เป็น Hot 
Issue น่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยหรืออุบัติภัยต่างๆ มากกว่า อย่างที่เกิดขึ้น ไฟไหม้ตรุษจีน   
ไม่ได้มีการแจ้งเตือนทางจังหวัด เรื่องการเล่นพลุ เล่นไฟ แบบนี้กระทรวงมหาดไทยต้องมีการเตือน แต่ปีนี้ได้เตือน
หรือไม่ ซึ่งอาจจะตกใจกับเรื่องปัญหาน้ําท่วมเลยลืมเตือนหรือเปล่า เรื่องพลุระเบิดเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงมาก         
นําพลุที่สต๊อกใช้จุดในวันต่อไปวางไว้ข้างๆ กับพลุที่กําลังจุด เสี่ยงและประมาทมากๆ แล้วเมื่อให้คําเตือนก็จะถูกมอง
ว่ามีประเด็นมาก แต่พอเราหยุดเตือนสัก ๒ เดือน ก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีก เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการป้องกันและ
ระวังเรื่องอุบัติภัยหรือเรื่องอุบัติเหตุการจราจรใหญ่ๆ บนท้องถนน น่าจะรณรงค์ต่อเนื่องไปในปีนี้ ในหัวข้อ ๔.๒.๑       
เป็นเรื่องผ่านไปแล้ว เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ ภัยหนาวก็พ้นไปแล้วแบบกระอักกระอวลใจของ ผู้ปฏิบัติที่สุด          
ก็อยากจะฝากเพราะเป็นภาระของกรมป้องกันฯ ที่ควรเสนอแก้หลักเกณฑ์เสียที เรื่องของอุณหภูมิ ๑๕ องศา 
ติดต่อกัน ๓ วันนั้น อธิบายไม่ได้ว่า ทาํไมต้องหนาวติดกัน ๓ วัน แล้วถึงจะมีการแจกผ้าห่ม ความจริงหนาววันแรกก็
ควรจะแจกผ้าห่มได้เลย แล้วให้รอหนาวถึง ๓ วัน กว่าจะไปซื้อผ้าห่มมาแจก พอถึงเวลานั้นคนแจกก็เหงื่อแตก      
คนรับก็เหงื่อแตก ก็ไม่รู้จะรับผ้าห่มไปทําไม งานที่ไม่มีเหตุผลแบบนี้บางครั้งก็ตอบไม่ได้  ทําไมไม่มีการคิดแก้ไขกัน 
ข้าราชการกันเอง  คุยกันไม่รู้เรื่อง ทั้งกรมบัญชีกลาง และกรมป้องกันฯ เพราะว่ามันไม่มีเหตุผล เพราะหนาว ๑๕ 
องศาของผมอาจหนาวจะตาย กับ ๑๕ องศาของคนกรมบัญชีกลางอาจจะไม่หนาวก็ได้ ผมว่ารัฐบาลให้ได้ แต่ติดกับ
กลไกของรัฐบาลเท่านั้นเอง คือราชการไม่คุยกันให้รู้เรื่อง นายอําเภอแจ้งว่าหนาวก็ขอให้เชื่อถือ เพื่อผลประโยชน์
ของพี่น้องประชาชนบ้าง  

ผต.มท.เขต ๑๑,๑๓ (นายเสริม ไชยณรงค์)   ในประเด็นที่ท่านผู้ตรวจฯ ธานีพูดเรื่องภัยหนาว จึงขอฝากทางกรม
ป้องกันฯ ด้วย คือเดิมที่ใช้อุณหภูมิ ๑๕ องศา ติดต่อกัน ๓ วัน แล้วเมื่อปีที่แล้วได้มีการยกเว้นระเบียบว่าภายใน     
๗ วัน วันหนึ่งวันใดก็ได้ ภายใน ๗ วัน เช่น ว่าวันนี้หนาว๑๕ องศา แต่อีก ๖ วันอากาศจะสูงกว่า ๑๕ องศาก็ไม่
เป็นไร แต่ถ้าหนาวแล้วก็นําผ้าห่มไปแจกชาวบ้าน ที่ท่านผู้ตรวจฯ ธานีกล่าว มาปีนี้กลายเป็นว่า ๑๕ องศา ๓ วัน
ติดกัน กล่าวว่าหลักเกณฑ์นี้ใช้เมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ไม่ได้ใช้ ทําไมปีที่แล้วก็หนาวแบบนี้ แต่ทําไมแต่ละปีมันหนาวไม่
เหมือนกัน แล้ว ๗ วัน วันไหนก็ได้ขอให้ตํ่ากว่า ๑๕ องศา ภายในวันใดวันหนึ่งก็ได้ ไม่ต้องให้ติดกัน ๓ วัน อย่างเช่น
จังหวัดอุบลราชธานีมี ๒๕ อําเภอ หนาวทั้งอําเภอ ส่วนที่อําเภออํานาจเจริญ หนาวไม่ได้ เพราะอุณหภูมิไม่ถึง     
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกว่าอากาศหนาวได้แค่ ๒ วัน พออีกวันหนึ่งก็ไม่หนาว การที่จะให้ผ้าห่มแก่ชาวบ้านเป็นเรื่อง
ยากเย็น ควรที่จะต้ังหลักเกณฑ์หรือร่างระเบียบขึ้นมา ขอยกเว้นระเบียบ ทุกคนก็อยากจะให้ผ้าห่มแก่ชาวบ้าน  

 

/คราวที่แล้ว… 
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คราวที่แล้วก็แจกได้คราวนี้แจกไม่ได้ ตอนนี้เกิดปัญหากับชาวบ้าน นายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบายไม่ดีก็
เกิดปัญหาได้อีก  จังหวัดอุบลราชธานีประกาศภัยพิบัติได้ จังหวัดอํานาจเจริญประกาศภัยพิบัติไม่ได้ ห่างกันแค่  
๖๐-๗๐ กม. ทําไมถึงหนาวไม่เหมือนกันตรงนี้ก็เกิดปัญหาเหมือนกัน 

ประธาน    ขอให้ทางกรมป้องกันฯ ช้ีแจงในประเด็นดังกล่าวด้วย ว่าทําไมต้องให้มีอุณหภูมิอากาศหนาว ๑๕ องศา 
๓ วันติดต่อกัน 

ผู้แทนกรมป้องกันฯ    ในประเด็นอุณหภูมิอากาศหนาว ๑๕ องศา ๓ วันเป็นหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง        
แต่ว่าในปีที่แล้วขอยกเว้นอย่างที่ท่านเข้าใจถูกแล้ว เป็นการขอยกเว้นเป็นกรณีๆ ไป ก็คือในเหตุการณ์นั้น ประเด็น  
ก็คือปีนี้ไม่ได้ยกเว้น แล้วที่สําคัญ ขณะนี้ ๓๐ กว่าจังหวัดก็ขอมาแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เชิญกรมบัญชีกลางมาฟัง
เหตุผลด้วย เพราะยากเย็นเหลือเกินที่จะขอขยายวงเงินเพราะจัดซื้อได้แค่ล้านเดียว แต่ความต้องการเช่นจังหวัด
เชียงใหม่ขอมา ๙๘ ล้านบาท 

ผต.มท.เขต ๑๑,๑๓ (นายเสริม ไชยณรงค์)    ในประเด็นดังกล่าวได้มีผู้ให้ความเห็นเป็นจํานวนมากหลายประเด็น
ความเห็น สรุปได้ว่าในปีที่แล้วเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ทั้งประเทศ เหตุใดตอนนี้ต้องยกเว้นเฉพาะราย คือ ๓๐ จังหวัด    
ที่ท่านพูดคือการขอเกินวงเงิน เกินอํานาจในการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซื้อผ้าห่ม เกิน ๑ ล้านบาท ประมาณ ๔,๐๐๐ 
ผืน เฉพาะบางจังหวัดที่ไปตรวจราชการมาของบมา ๗๐ ล้าน ๒๐ ล้าน อันนี้คือขอยกเว้นตัวนี้ เรื่องนี้คือต้องยกเว้น
ให้อยู่แล้วแต่ที่ผมกล่าวถึงคือ ทําไมไม่ทําให้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป เพราะปีที่แล้วทําเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปได้ ทําไมปีนี้
ถึงไม่ทําแบบนั้นอีก 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)    ในฐานะที่เคยปฏิบัติหน้าที่กรมป้องกันฯ ก่อนที่จะยกฐานะเป็นกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานของกรมป้องกันฯ ซับซ้อนกันตลอดเวลา พอตอนนี้จะเป็นเรื่องภัยแล้ง       
เวลาผ่านไปไม่นานก็จะเป็นเรื่องของน้ําท่วมอีก พอไม่นานก็ภัยหนาว กรมป้องกันฯ ต้องรับเรื่องกลับไปแล้วไปต้ัง
คณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ให้เชิญกรมบัญชีกลาง โดยวิธีการที่ท่านกําหนดมาใหม่นี้ มิได้แก้ปัญหาการป้องกัน      
การทุจริต ถ้าอย่างนั้นเมื่อถึงช่วงภัยหนาว ให้สตง. ไปตรวจด้วย ถ้านายอําเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุจริตก็      
ให้ทําการสอบสวนทางวินัยแล้วแต่กรณี แต่อย่านําอุปสรรคมาขวางวิธีให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
เพราะว่าหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังมีแค่ว่า เมื่อท้องที่รายงานมาว่าอากาศหนาว คณะกรรมการ กชพอ.   
ก็ประชุมพิจารณาลงมติว่าหนาว แล้วจะบรรเทาภัยหนาวนี้อย่างไร ภายในวงเงินหรือเกินวงเงินก็แล้วแต่ก็ส่งให้       
กชพอ. พิจารณาแล้วก็ส่งมา หมายความว่า กชพอ. เขาช่วยได้ เขาก็ช่วยแล้ว แต่เกินวงเงินถ้าเขาส่งมา ความจริง
รัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วย ไม่ใช่มีหน้าที่มาตรวจอย่างเดียว ถ้าไม่ช่วยก็ให้เขียนระเบียบมาเลยว่าไม่ช่วย ให้ช่วยตัวเอง 
ชาวบ้านเขาจะได้ซื้อเอง ไม่อย่างนั้นเกิดความคลุมเครืออยู่อย่างนี้ อยากให้กรมป้องกันฯ พูดให้ชัดๆ ว่าตกลงจะช่วย
หรือไม่  

ประธาน    ให้รับความคิดเห็นของท่านผู้ตรวจฯไปเสนออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหา
ในเรื่องนี้ให้ยุติ 

ผต.มท.เขต ๒ (นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์)  ประ เด็ น เ รื่ อ งพลุ ร ะ เบิ ดที่ จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี  ปรากฏ ว่ าทาง
กระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีข้อเสนออะไรออกมาให้ชัดเจน ถ้าผมเสนอก่อนวาระอื่นๆ ผมขอเสนอว่า การจุดพลุ       
ที่มีน้ําหนักมากเกินกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม – ๒๐๐ กิโลกรัม จําเป็นต้องนําคนจุดพลุมาขึ้นทะเบียนไว้ เพราะว่าสิ่ง
เหล่านี้ เป็นเหมือนวิศวกรความปลอดภัย ไปตรวจก่อนแล้วมีคนรับผิดชอบในการจุดครั้งนี้ กรมการปกครองที่
รับผิดชอบหรือหากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง น่าจะมีประกาศของกระทรวงมหาดไทยด้วย เพราะว่าใช้โอกาสน้ี       
เมื่อเกิดขึ้นแล้วกระทรวงมหาดไทยควรจะกําหนดว่าจะดําเนินการอย่างไรขึ้นมาจากเดิมบ้าง  

ประธาน    ทางกรมการปกครองได้มีการแจ้งหนังสือสั่งการ เรื่องของการจุดพลุหรือไม่ 
/ผู้แทนกรมการ… 



- ๑๑ - 

 
ผู้แทนกรมการปกครอง  ยังไม่มีการแจ้ง 
ผต.มท.เขต ๑๑,๑๓ (นายเสริม ไชยณรงค์)   มีความเห็นว่าการจุดพลุดอกไม้ไฟ อยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกัน    
ปกติก็ต้องขออนุญาตอยู่แล้ว กรมการปกครองสั่งการเพิ่มเติมได้ เหมือนการขออนุญาตบางประเภท การขออนุญาต
ชกมวย อย่างนี้ก็ต้องมาขออนุญาตเหมือนกัน 

ผต.มท.เขต ๒ (นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์) ในเรื่องดังกล่าวควรจะแจ้งไปที่ผู้ที่จะจุดพลุ  ต้องผ่านการอบรมและก็รู้
เรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี แล้วก็ขึ้นทะเบียนไว้ ว่าบุคคลนี้มีความสามารถที่จะจุดพลุขนาด ๕๐๐ กิโล บุคคลนี้
จุด ขนาด ๑๐๐๐ กิโล เพราะว่าการจุดพลุลูกใหญ่ๆ จะต้องมีความชํานาญและความเชี่ยวชาญเป็นความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล และถ้าหากเกิดอะไรขึ้นต้องมีการตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเกิดเหตุแบบนี้ 

ผต.มท.เขต ๑๕ (นายวันชัย สุทธิวรชัย)    ในกรณีการจุดบ้ังไฟพญานาคที่ทางภาคอีสานเข้าข่าย กรณีดังกล่าว
หรือไม่ 

ผต.มท.เขต ๒ (นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์) การจุดบ้ังไฟพญานาคน้ําหนักไม่มากเหมือนพลุ บ้ังไฟพญานาคแค่ใส่ไป
ในท่อ PVC เส้นเดียว แล้วก็ขนมาทีละเส้น โอกาสท่ีจะระเบิดก็ไม่ย่ิงใหญ่แบบนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้งานจุดพลุเริ่มมีความ
ย่ิงใหญ่เรื่อยๆ เมื่อมีงานจุดพลุครั้งใดก็ภาวนาให้ปลอดภัย เพราะล่อแหลมมาก ถ้าเกิดผิดพลาดเหตุการณ์น่าสลดใจ
ก็เกิดขึ้น 

ประธาน    ปกติที่ผ่านมากรมการปกครองก็ทําหนังสือเวียนไป แต่เป็นการเวียนแบบปกติ ให้รับแนวคิดของ      
ท่านผู้ตรวจฯ กิตติไปนําเสนออธิบดีกรมการปกครอง เพื่อไปประสานผู้รับผิดชอบ สตร.สป. ต้องจดทุกประเด็น     
ที่ท่านผู้ตรวจฯ ต้ังข้อสังเกต หรือให้ความเห็นข้อเสนอแนะ นําเสนอท่านปลัดด้วย ทุกประเด็นที่ท่านผู้ตรวจฯ ให้
ความเห็น นอกเหนือจากกรมเจ้าของเรื่องจะรับไปแล้ว ก็คงจะต้องพิจารณาอย่างนี้ แนวทางวันนี้ ก็คงจะต้อง
ดําเนินการไปก่อน แล้วจะได้ทําเป็นหนังสือแจ้งจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในให้จังหวัดได้ข้อมูล รองรับการตรวจของ
ผู้ตรวจฯ แต่ละท่าน แต่เดือนต่อไป สตร.สป. เมื่อได้กรอบหัวข้อประเด็นตรวจแล้ว ให้แจ้งเวียนผู้ตรวจฯ ทั้ง ๑๒ 
ท่าน ก่อนการประชุม เพื่อให้ท่านผู้ตรวจฯ ทั้ง ๑๒ ท่านให้ความเห็นก่อนประชุม พอประชุมแล้วจะได้เร็วและง่าย 
ให้ประสานทางผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ในการพิจารณาของแต่ละข้อ เจ้าของเรื่องก็ดี สตร.สป. ก็ดี ต้องแจ้งว่าประเด็นไหนที่
จะให้ไปตรวจหัวข้อ ๔.๑ และข้อย่อย   ๔.๒ - ๔.๓ รับความเห็นของผู้ตรวจฯ แต่ละท่านไว้แล้ว  ท่านต้องบอกว่า
ประเด็นอะไรที่จะให้ท่านผู้ตรวจฯ ไปตรวจ คืออะไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการรับจํานําข้าว ภัยหนาว ภัยแล้ง       
ก็ขอให้เสนอเปลี่ยนหัวข้อด้วย เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องกรอบภารกิจงานสําคัญของ
กระทรวงมหาดไทย ในระยะเวลา ๙๐ วัน  เรื่อง ๔.๒ สตร. ต้องไปดูว่าพ้น ๙๐ วันหรือยัง แบบน้ีการเตรียม       
การอุทกภัยอาจจะไม่ต้องใช้ เพราะฉะนั้น ๒ หัวข้อแต่ละส่วนราชการก่อนที่จะนําเสนอต่อจากนี้ อย่างเช่น ๔.๑.๔ 
และ ๔.๒.๑ ถ้านํามารวมได้ก็ควรจะรวม  

ประธาน    ให้กรมทุกกรมให้ความสําคัญในเรื่องนี้ โดยให้กําหนดหัวข้อเรื่องที่จะให้ผู้ตรวจฯ ไปตรวจให้เกิด
ประโยชน์แล้วก็เหมาะสมกับห้วงเวลา เช่น จะไปตรวจเดือนกุมภาพันธ์จะต้องดูว่าเหตุการณ์ของเดือนกุมภาพันธ์              
จะมีเรื่องใดที่จะต้องตรวจ 

มติที่ประชุม   รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เลขานุการ    ขอเชิญผู้แทนกรมได้ช้ีแจงข้อมูลประกอบการตรวจราชการต่อที่ประชุมโดยเร่ิมประเด็นแรกและ
ประเด็นต่อไปตามลําดับ         

 
 

/๔.๑.๑)การสาํรวจ… 
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   ๔.๑.๑)การสํารวจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท เพิ่มเติม       
(ครั้งที่ ๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔          
ผู้แทนกรมป้องกันฯ    ในส่วนของกทม. ที่เสนอเข้ามาใน ค.ร.ม. มีจํานวน ๔,๖๗,๘๘๘ ล้านบาท ส่วนของภาคใตอี้ก 
๑๐ จังหวัด จึงนําเรียนที่ประชุมได้รับทราบ 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)     เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนกลางทราบอยู่แล้ว การปฏิบัติงานควรจะให้        
มีความทันสมัยกว่านี้ พ้ืนที่ที่มีน้ําท่วม ข้อเท็จจริงถ้าตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์จะทราบแล้วว่าใครควรจะได้ 
๕,๐๐๐ บาท แต่กับใช้วิธีให้คน Walk In เข้ามา ซึ่งเป็นวิธีโบราณ และจะเกิดปัญหาในการปฏิบัติกับตัวเองก็คือ
ประชาชนไม่สามัคคี Walk In เข้ามาพร้อมกันในงวดเดียว จึงทําให้มีงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ ตามมา เป็นภาระของค.ร.ม. 
แต่ถ้าทํา Area Assessment ให้สํานักบริหารการทะเบียนพิมพ์รายชื่อแล้วก็ประกาศ ให้นําเอกสารมาแสดงว่าอาศัย
อยู่จริง จึงไม่ต้องทําการสํารวจ เพราะราชการสํารวจมาเยอะเกินไปแล้ว เช่น พอกดรหัสว่าอําเภอสามพรานใครท่วม
บ้างก็ประกาศเลยว่าเจ้าของบ้านเหล่านี้ให้มารับเงินคนละ ๕,๐๐๐ บาท ถ้าไม่มีช่ือในนี้ไม่ได้รับ เพราะหากไม่ย้าย
ทะเบียนเข้ามา ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนบ้าน แต่ถ้าจะให้กับบุคคลเหล่านี้ จะเป็น Secondary 
เพราะเป็นผู้ทําผิดกฎหมาย ถูกปรับก่อน ๑๕ วัน ถ้าคุณไปย้ายที่อยู่มา แล้วจึงจะมารับ ๕,๐๐๐ บาท ได้  

ผต.มท.เขต ๑๕ (นายวันชัย สุทธิวรชัย)    ในการประชุมที่ผ่านมาฝากกรมไปกี่เรื่องก็ตามแต่  ผมเคยถาม       
เรื่องของ อส. ว่าเรื่องเบี้ยเลี้ยงได้มีการจ่ายหรือไม่ คือเราไม่เคยมีเรื่องสืบเนื่อง การประชุมทุกครั้ง ฝ่ายเลขานุการ
ควรจะมีการตามเรื่องสืบเนื่องด้วย จากคราวที่แล้วว่ามีอะไรที่ต้องมีการช้ีแจงในที่ประชุมบ้าง ท่านก็ต้องเตรียมข้อมูล
มาว่ารับเรื่องไปแล้ว ว่าเรื่องสืบเนื่องมีอะไรบ้าง แล้วท่านประธานสั่งให้บูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไป  

ประธาน     ถ้าทุกท่านเห็นชอบด้วยที่จะให้เพิ่มวาระ แต่เนื่องจากระยะเวลาคงต้องเพิ่มอีกแทนที่จะประชุม 
๑๐.๐๐น.  ก็คงจะต้องเป็น ๙.๐๐น. หรือ ๙.๓๐น.  ถ้าเช่นนั้น สตร.สป. ก็รับไป ให้เพิ่มเป็นวาระที่ ๓ เป็นเรื่องสืบ 
เนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว แล้วก็เรื่องเพื่อพิจารณาก็เป็นวาระที่ ๕ ไป เพราะฉะนั้นผู้แทนของกรม เมื่อกลับไป
ต้องนําเสนออธิบดี แล้วก็เตรียมการช้ีแจงเรื่องที่สอบถามไป ให้ผู้แทนมาตอบความก้าวหน้า แต่บางเรื่องอาจจะต้อง
เตรียมการชี้แจงมาเป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้ตรวจฯ ได้รับทราบ 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)     ในประเด็นเรื่องการเตรียมการการป้องกันอุทกภัย ควรให้กรมป้องกันฯ 
แจ้งจังหวัดให้จัดต้ัง War Room โดยสมมติเหตุการณ์ว่าน้ําจะท่วมใหญ่ตามท่ีซินแสฮ่องกงกล่าวอ้าง ป้องกันอย่างไร
ช่วยอธิบายให้ผู้ตรวจฯ  ฟัง ถ้าอธิบายแล้วดี ก็จะนําไปเรียนไปเล่าให้ท่านปลัดกระทรวงทราบ หรือมาเรียนให้ท่าน
หัวหน้าผู้ตรวจฯ ทราบว่าเรามี Best Practice  ที่ดี คือ ถ้าตอนนี้ยังไม่คิดให้สมมติว่าจะมีน้ําก้อนใหญ่เข้ามาอีก   
แล้วน้ําจะระบายทางไหนก็ได้ ต้องรู้แล้วว่าปริมาณน้ําเหนือที่จะเข้าสู่พ้ืนที่ จังหวัดนครปฐมเท่าไหร่ แล้วสมมติว่า  
น้ําเข้าหมื่นคิว จะปล่อยออกแม่น้ําท่าจีนเท่าไหร่ คลองทวีวัฒนาเท่าไหร่ ให้ลงคลองมหาสวัสด์ิเท่าไหร่ จะต้องให้แต่
ละจังหวัดจัดต้ัง War Room ป้องกันน้ําท่วม แล้วต้องสามารถบอกได้ว่า คลองนี้ก่ีเดือนจะทําการขุดลอกคลอง   
ต้องเร่งให้เสร็จ ถ้าทุกจังหวัดต้ัง War Room เรื่องนี้ โดยเฉพาะจังหวัดที่เน้นๆ จะทําให้ราษฎรอุ่นใจว่ามีการ
เตรียมการต่อสู้แล้ว ถ้าจะให้ไปตรวจจังหวัดสามารถระบายน้ําได้ล้านคิว จังหวัดไม่มีพ้ืนที่ที่จะต้องถูกน้ําท่วม รุนแรง
แล้ว อาจจะแค่หน้าแข้งก็ป้องกันได้ จึงน่าจะเป็นงานที่น่าตรวจ 

ผต.มท.เขต เขต ๙,๑๒ (นายเชิดศักด์ิ ชูศรี)   เรื่องอุทกภัยที่ผ่านมา มีปัญหา คือ มีการนําท่อพญานาคไปช่วย
สนับสนุนจังหวัดที่สมุทรสาคร ที่ตลาดเก้าแสน ได้นําเครื่องสูบน้ําที่ จังหวัดสมุทรปราการไปช่วย ๗๐ - ๘๐ เครื่อง
รวมทั้งเครื่องสูบน้ําของผมเองอีก ๒ เครื่อง แต่เวลานําส่งคืนในสภาพชํารุดเสียหายพังหมดจึงอยากฝากให้ผู้ตรวจฯ 

 

/ที่ลงไป… 



- ๑๓ - 
 
ที่ลงไปในพื้นที่ให้ช่วยตรวจดูด้วยว่าหาวิธีแก้ไขอย่างไร แล้วถ้าทางกรมป้องกันฯ ถ้าท่านไม่รับผิดชอบ    ถ้าน้ําท่วม
คราวหน้าแล้วจะไปขอความร่วมมือจากจังหวัดต่างๆ คงจะไม่มาช่วย เพราะเมื่อนําเครื่องสูบน้ําไปคืนแล้วพังเสียหาย 
เช่นที่จังหวัดสมุทรปราการเกิดการเสียหายไปกว่าครึ่ง ก็ฝากทางกรมป้องกันฯ ด้วย 

ผต.มท.เขต ๑๑,๑๓ (นายเสริม ไชยณรงค์)   ในประเด็นที่ผู้ตรวจฯ เชิดศักด์ิ กล่าวข้างต้นเป็นข้อเท็จจริงที่          
ยืมเครื่องสูบน้ําไปแล้วเกิดความเสียหาย ทางกรมป้องกันฯ ก็มีหลักเกณฑ์อยู่สามารถใช้งบประจําปี ที่จะนําไป
ซ่อมแซมรถยนต์ ซ่อมเครื่องมือที่ใช้การไม่ได้ แต่ถ้าแต่ละแห่งทํากันเองอย่างนี้ก็จบเรื่อง ก็ขยายเวลาออกไป    
เพราะถ้าอย่างนั้นไม่มีใครมาช่วยเหลือ จะทําให้เดือดร้อน 

ประธาน     ในประเด็นดังกล่าวรวมถึงค่าขนส่งที่นําสิ่งของที่ ยืมมาไปคืนด้วย ยกตัวอย่างจากคราวที่แล้วไป             
ยืมเหล็กต่อกัน Sheet pile เมื่อใช้เสร็จไม่มีงบประมาณที่จะนํามาคืน ขอให้ผู้แทนกรมป้องกันฯ รับประเด็นไปด้วย  

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)    ในประเด็นการตรวจราชการดังกล่าวจึงมีความเห็นว่าการตรวจแนวทางที่
น้ําจะไหลผ่าน ถ้าคุณมี War Room ที่จะบริหารจัดการน้ําได้หรือไม่ ก่อนที่จะอธิบายไว้ว่าน้ํามาเท่าไหร่ ระบาย
ออกไปเท่าไหร่ แก้มลิงอยู่ตรงไหน ถ้าชาวบ้านยังไม่เกี่ยวข้าวจะทําอย่างไร ถ้าจะรอให้น้ํามาจะทําอย่างไร 

ผต.มท.เขต ๕,๗ (นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล)    ผมมีความเห็นว่าในการประชุมควรจะพูดเป็นเรื่องๆ เพราะจะ
กว้างขวางเกินไป ถ้าจะพูดเรื่องภัยหนาวก็ควรเป็นเรื่องๆ ไป เรื่องน้ําท่วม เรื่องเยียวยาผู้ประสบภัย  เพราะแต่ละ
จังหวัด มีสภาพที่แตกต่างกัน ควรจะพูดเป็นเรื่องๆ ไป ถ้าแบบนี้ ๓ วันก็ไม่จบ ก็ไม่รู้เรื่อง เพราะเขาก็รับเรื่องไป       
อย่างเดียว ต่างคนต่างคิดกันมาคนละชิ้น ไม่มีประโยชน์ ควรจะให้เป็นเรื่องๆ ไปดีกว่า  แบบเน้นหนักเลยทีเดียว 
เพราะแบบนี้ไม่ใช่แค่งานนโยบายอย่างเดียว มันเป็นงานที่ต้องทําอยู่แล้ว จะสังเกตว่าบางท่านก็ช้ีไปที่แนวความคิด
ริเริ่ม อย่างเช่นจังหวัดนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่ดีๆ มีประโยชน์ ก็นํามาเป็นตัวอย่างได้ 

ประธาน     ให้ สตร.สป. ประสานกับกรมป้องกันฯ แล้วให้กําหนดหัวข้อและประเด็นที่จะให้ไปตรวจ แต่ให้คงเรื่อง
เดิมไว้อยู่ เพราะว่ายังมีงบที่จะติดตามเรื่องที่รัฐบาลให้ฟ้ืนฟูและเยียวยา 

มติที่ประชุม    รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ๔.๑.๒) โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕  (ปค.ชี้แจง) 
ผู้แทนกรมการปกครอง   โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี สําหรับปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ถึงปลายฤดูกาลแล้ว       
ประเด็นการตรวจราชการก็จะเป็นการตรวจตามที่ ได้รับมอบหมาย ส่วนเรื่องที่จะเน้นย้ําในเรื่องต่อไป              
ก็คือ โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังในรอบที่ ๒ จะเริ่มรับจํานําในเดือนมีนาคม โดยมีกําหนดการขึ้นทะเบียน
จะเริ่มวันที่ ๔ มกราคม - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อีกประเด็นก็คือ โครงการรับจํานําข้าวที่กําหนดเมล็ดพันธ์ุข้าว
ไม่ให้ขึ้นทะเบียนจํานํา ในรอบ ๒ จํานวนทั้งสิ้น ๑๘ พันธ์ุข้าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ   

ผต.มท.เขต ๒ (นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์) จากการตรวจราชการในหลายจังหวัด ทราบว่ามีข้าวที่ไม่ทันโครงการ  
รับจํานําจังหวัดก็ตัดสินใจทําเอง ก็คือไปสํารวจว่ามีจํานวนเท่าไหร่ แล้วก็แจ้งส่วนกลางมา จึงแจ้งให้กรมการ
ปกครองเพื่อทราบ ว่าวันนี้ข้าวที่จะจํานํานอกเวลามีปริมาณเท่าไหร่ ในจังหวัดไหนมีจํานวนเท่าไหร่ก็จะดีมาก 

ผู้แทนกรมการปกครอง    สําหรับข้าวนาปีภาคใต้จะเริ่ม ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
มติที่ประชุม     รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๑.๓) โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ (ปค.ชี้แจง) 
ผู้แทนกรมการปกครอง  เรื่องนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๕ โครงการนี้จะเริ่ม ๑ 
กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป้าหมายหัวมันสดทั้งสิ้น ๑๐ ล้านตัน ปริมาณการรับจํานําแต่ละรายต้องไม่ 

/เกิน ๒๕๐ ตัน … 



- ๑๔ - 

 
เกิน ๒๕๐ ตัน ข้อมูล ณ วันนี้ พ้ืนที่การปลูกมันสําปะหลังมีทั้งสิ้น ๔๕ จังหวัด ทั่วประเทศ การแทรกแซงมัน
สําปะหลังอาจจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับการรับจํานําข้าว เมื่อรับซื้อมาแล้วก็นําไปแปลงแปรรูปเป็นมันเส้น เป็นแป้ง
มัน แล้วก็เก็บไว้ที่ อคส. จะไม่ซับซ้อน 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)    ในประเด็นที่เห็นว่ามีผู้ปิดถนนเป็นเพราะสาเหตุอะไร จํานําน้อยไป    
โควตาน้อย หรือว่ามีปัญหาอย่างอื่น 

ผู้แทนกรมการปกครอง  มีปัญหาเรื่องราคาไม่ได้ตามท่ีเกษตรกรต้องการเพราะราคาของเดือนกุมภาพันธ์ กําหนด
ไว้ ๒.๗๕ บาท แล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นเดือนละ ๐.๐๕ บาท จนถึง พฤษภาคม ก็เป็น ๒.๙๐ บาท 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)     โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ จํานวนโควตา
เป็นจํานวนเท่าใด 

ผู้แทนกรมการปกครอง โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ จํานวนโควตา ๑๐ ล้านตัน 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)    มีความเห็นว่าปัญหาจํานวนมันสําปะหลังต้องเกิน ๑๐ ล้านตัน ถ้าบอก 
๑๐ ล้านตัน ก็จะแย่งกันจํานําหรือเปล่า เรื่องนี้ทางหน่วยที่กําหนดนโยบายจะแก้อย่างไร เพราะผู้ตรวจฯ          
เวลาลงพื้นที่ทางจังหวัดจะต้องถามคําถามนี้แน่นอน สําหรับจังหวัดที่มีมันสําปะหลังเป็นจํานวนมาก เช่น จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ แต่ว่าจังหวัดนครราชสีมาพ้ืนที่เดียวก็เกินโควต้าแล้ว อย่างนี้จะเป็น
ปัญหา แล้วกรณีที่จํานําไม่ทันจะทําอย่างไร มีแนวทางการดําเนินการอย่างไร 

ประธาน    เรื่องนี้เป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์ใช่หรือไม่  

ผู้แทนกรมการปกครอง ในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานคณะกรรมการและมีพาณิชย์จังหวัด
เป็นเลขานุการ ในระดับประเทศก็เป็นกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าของเรื่องดังกล่าว 

ผต.มท.เขต ๑๕ (นายวันชัย สุทธิวรชัย)     เหตุใดจึงต้องเพิ่มเดือนละ ๐.๐๕ บาท เพราะอะไร ทําไมถึงไม่ทําแบบ
รับจํานําข้าว ๑๕,๐๐๐ ก็ ๑๕,๐๐๐ ตายตัวเลย ขอยกตัวอย่างเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่จํานํา เก็บไว้เดือนมีนาคมไม่
ดีกว่า ทําไมไม่ขึ้นราคาเลยทีเดียว เหตุผลคืออะไร และในกรณีรายละไม่เกิน ๒๕๐ ตัน แล้วคนที่เกินจะทําอย่างไร 

ผู้แทนกรมการปกครอง   เรื่องนี้อยู่ในมติค.ร.ม. แต่ว่ารายละเอียดจะนําเรียนให้ทราบต่อไป 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)    ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ ๐.๐๕ บาท แต่อยู่ที่ว่าทําไมถึงจํานําแค่ ๑๐ ล้านตัน 
หัวมนัทั่วประเทศมีจํานวนมาก 

มติที่ประชุม     รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ๔.๑.๔) การให้บริการประชาชนดา้นงานทะเบียนและบตัร (ปค.ชี้แจง) 
ผู้แทนสํานักทะเบียน   สํานักทะเบียนมี เรื่องที่จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ตรวจฯ ติดตามอยู่ ๔ เรื่อง              
๑) การให้บริการงานทะเบียนและบัตรก็คือ เคาเตอร์บริการ อําเภอยิ้มนอกสถานที่ว่าการอําเภอ มีทั้งสิ้น ๒๒ แห่ง 
ในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด ๒) โครงการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่นประจําปี ๒๕๕๕ ๓) เรื่องครอบครัวอบอุ่น ซึ่งเป็นเรื่อง
ของการจัดสัมมนาปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้กฎหมายทะเบียนทั่วไปให้แก่ปลัดอําเภอ     
ใน ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ๔) เรื่องสุดท้ายคือ เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต ขอความกรุณาท่านช่วยติดตาม
จังหวัดในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดําเนินการของงานทะเบียนและวินัยของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้
ดําเนินการทุจริตทางงานทะเบียน เพราะว่าในปัจจุบันนี้การทุจริตการทะเบียนก็มีอยู่มาก  

 

/ผต.มท.เขต ๔ … 



- ๑๕ - 
 
ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)     เรื่องทุจริตทางงานทะเบียนต้องฝากกรมการปกครองเพราะกรมการ
ปกครองมีนโยบายอย่างไร ในการตรวจ เพราะการทุจริตในสมัยนี้สามารถตรวจสอบแล้วก็ช้ีชัดไปได้ว่าเจตนาหรือไม่
มีความรู้ความสามารถด้านงานทะเบียนจริงๆ เพราะปัจจุบันเกิดขึ้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา เมื่อกระทําผิดก็จะ
ลงโทษตัดเงินเดือน สมัยก่อน อกพ. ประชุมสั่งลงโทษไล่ออก ตอนนั้นก็หายเงียบไป ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับ อกพ. 
กระทรวง ว่าต้องไล่ออกทั้งหมด เพราะเจ้าหน้าที่พลาดก็มี เนื่องจากกลไกในอดีตไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่เด๋ียวนี้
สามารถตรวจสอบได้หมด ออนไลน์ให้หมดแล้ว การนําบุคคลเข้ามาสวมสิทธ์ิของคนไทย แต่ว่าแนวนโยบายในเรื่อง
ของการสอบสวนระยะเวลาในการสอบสวนและการลงโทษ ควรจะให้มีความชัดเจน ผู้ตรวจฯ จะได้ลงไปตรวจ 

มติที่ประชุม     รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๑.๕) การตดิตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สป.มท. (สตร.ชี้แจง)  
ประธาน   ประเด็นนี้จะเป็นเรื่องที่ให้ผู้ตรวจฯ ไปตรวจติดตามของสป. ที่ส่งเรื่องไปหรือว่าไปตามเรื่องที่จังหวัดเป็น
ผู้รับเรื่องร้องเรียนเอง 

ผอ.ศูนย์ดํารงธรรม   ประเด็นนี้จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ตรวจฯ และผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ติดตามเรื่องที่ศูนย์ดํารงธรรม
รับไว้แล้วก็ส่งให้จังหวัดไปพิจารณาดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา 

ประธาน     ในประเด็นดังกล่าวศูนย์ดํารงธรรมมีข้อมูลให้ท่านผู้ตรวจฯ ด้วยหรือไม่ 

ผอ.ศูนย์ดํารงธรรม   จะมีข้อมูลปรากฏอยู่ใน Website ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในระบบ E-Inspection 
ซึ่งผู้ช่วยผู้ตรวจฯ จะมี Password สามารถเข้าไปดูได้ รวมทั้งจะมีการแจ้งเตือนเป็นแถบสีแดง 

ประธาน    สรุปว่าให้ไปตรวจติดตามเรื่องที่ศูนย์ดํารงธรรมแจ้งเรื่องไปให้จังหวัดดําเนินการ 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)     ศูนย์ดํารงธรรมเคยกําหนดหรือไม่ว่าเรื่องร้องเรียนหนึ่งเรื่องให้เวลาใน
การปฏิบัติงานอย่างไร 

ผอ.ศูนย์ดํารงธรรม    มี Flowchart เรื่องที่รับมาจากช่องทางร้องเรียนต่างๆ อย่างเช่น ใน Website จากสํานัก
รัฐมนตรี จาก IT มาร้องเรียนด้วยตัวเอง ได้กําหนดให้ศูนย์ดํารงธรรมรับเรื่อง ๑๐ วัน เสนอท่านปลัดกระทรวง
มหาดไทย ท่านหัวหน้าผู้ตรวจฯ ๕ วัน และให้ จังหวัด กรม รัฐวิสาหกิจดําเนินการตรวจสอบ ๓๐ วัน และเมื่อ
ส่งกลับมาก็จะสรุปผลรายงาน ๒๐ วัน และเพื่อพิจารณาสั่งการ เป็น Flowchart ที่ได้นําเสนอทาง กพร. ไว้ด้วย   

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)     การติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เมื่อเข้าไปดูใน Website แล้วไปตาม
มักจะเกิดข้อผิดพลาดอยู่ประการหนึ่งคือ ตอนที่ประชาชนร้องเรียนมา วัน/เดือน/ปี ที่แจ้งผู้ร้องจะลงวันที่เท่าไหร่ 
สมมติว่าท่านหัวหน้าผู้ตรวจฯ ลงนามแล้ว ศูนย์ดํารงธรรมก็นําลง Website เมื่อไปถึงจังหวัดก็เป็นหน้าที่ที่จังหวัด
ต้องดําเนินการ แต่ว่าเลยเวลาไป ๒-๓ วัน แต่ว่าผู้ตรวจฯ ถือเรื่องไป แล้วบอกว่ามีเรื่องคงค้าง จังหวัดบอกว่าส่งไป
แล้วจะตัดออกจากคอมพิวเตอร์วันไหน วันที่ปลัดกระทรวงลงนามเห็นชอบยุติเรื่อง  เวลาส่วนใหญ่ที่ค้างอยู่         
คือส่วนใหญ่จังหวัดส่งเรื่องมาแล้ว ปัญหาอยู่ที่เจ้าหน้าที่สตร.สป. กําลังกลั่นกรองเสนออยู่ กว่าจะเสนอถึง
ผู้บังคับบัญชา ยุติเรื่อง ช่วงนี้จะใช้เวลากี่วันซึ่งไปตรวจจังหวัดพอดี ก็จะได้รับคําตอบว่าส่งมาแล้ว อย่างที่ผมไปมี
ทั้งหมด ๕๐ เรื่อง ๔ จังหวัด แต่ละจังหวัดเหลือ ๑-๒ เรื่อง เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจยังไม่เป็น
ปัจจุบัน ต้องเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งว่าจังหวัดเพิ่มมาแล้ว จะได้ไม่ตาม ถ้าเป็นไปได้ ให้ทําแถบสีไว้ได้หรือไม่            
ว่าเมื่อส่งเรื่องให้จังหวัดแล้วจังหวัดที่ส่งกลับมาเกินเวลาตรงนั้นหรือไม่ ถ้าเป็นแถบสีแดงก็แสดงว่าส่งล่าช้าแล้ว 

 

/ประธาน… 



- ๑๖ - 
 

ประธาน    เรื่องกําหนดที่จะให้จังหวัดส่งคืนตอบกลับมาตาม Flowchart ที่ผอ.ศูนย์ดํารงธรรม กล่าวนั้น ต้องดู
วันที่หนังสือออก อย่าไปกําหนดล่วงหน้าต้ังแต่วันที่ร่างหนังสือ เพราะโดยปกติงานธุรการกว่าจะมาถึงผู้ลงนามต้อง
ติดหลายขั้นตอน ตรงนั้นต้องไปดู เพราะไม่เช่นนั้นถ้ากําหนดล่วงหน้ากว่าหนังสือจะออกไปก็เหลือ ๕ วัน ที่กําหนด
ไว้ ๓๐ วัน ต้องดูตรงนี้ด้วย เพื่อให้ความเป็นธรรมกับจังหวัดด้วย   

มติที่ประชุม    รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๒ การตรวจติดตามงานนโยบายของรฐับาล/กระทรวงมหาดไทย (สนผ.สป.ชี้แจง) 
           กรอบภารกิจงานสาํคัญของกระทรวงมหาดไทย ในระยะเวลา ๙๐ วัน จํานวน ๕ เรื่อง 
            ๔.๒.๑) การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ    
ผู้แทนสนผ.สป.   เรื่องการติดตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้ง
ที่แล้ว ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของระยะเวลา ๙๐ วัน ที่นับไว้ต้ังต่อวันที่ ๑ พ.ย. ๕๔ - ๓๑ ม.ค. ๕๕      
เรื่องสืบเนื่องจากการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกับหัวหน้าส่วนระดับอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่
กระทรวงพลังงาน เป็นจุดเริ่มต้น จึงได้นับจากวันที่ ๑ พ.ย. ๕๔ เป็นวันเริ่มตัน สําหรับสิ้นเดือนนี้ก็เป็นงวดสุดท้าย
ของระยะเวลา ๙๐ วันที่ท่านผู้ตรวจฯ ธานีให้ข้อคิดเห็นเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัย ประเด็นเรื่องการฟื้นฟู
เยียวยานี้จะเหลือเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนกลางของจังหวัดที่มาช่วยในพื้นที่งบ ๕๐ ล้าน ขณะนี้
รายงานฉบับเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๕ ยังมีบางจังหวัดที่ยังไม่ได้เบิก แล้วบางจังหวัดที่เบิกสูงสุดประมาณร้อยละ ๖๐   
ก็พยายามจะเร่งรัด พร้อมกับเงินค่าฟ้ืนฟูที่ช่วยเหลือครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาท จะเหลืออีก ๒ ประเด็น 
ประธาน    นโยบายนี้จะมีการขยายเวลาต่อไปอีกหรือไม่ เมื่อมีความชัดเจนแจ้งให้ทราบด้วย 

ผู้แทนสนผ.สป.    เรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาที่จะใกล้ยุติแล้ว ที่ท่านผู้ตรวจฯ ธานีเสนอว่าแต่ละจังหวัดจะมีแผน
ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องฤดูน้ําหลากในปีหน้าอย่างไร เรื่องนี้ได้นําเสนอในที่ประชุมของคณะทํางานฯ 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)     ในประเด็นดังกล่าวมีความเห็นว่าถ้าสมมุติหมดกําหนดใน วันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๕ จะไปตรวจเดือนกุมภาพันธ์ พรุ่งนี้ก็หมดเดือนแล้ว แล้วการตรวจก็เป็นเรื่อง Routine แล้ว คือ
เรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณได้อนุมัติไปให้แล้ว จะมีการเบิกหรือไม่เบิกจะมีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายอยู่แล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรงของกรมบัญชีกลางก็ทวงถามได้ ถ้าไม่เบิก ให้ทําการยืนยันมา  

ผต.มท.เขต ๒ (นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์) เรื่องงบฟื้นฟูได้เดินทางไปตรวจราชการในหลายจังหวัดได้รับรายงานว่า 
ได้รับเงินงบประมาณแค่ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งบางจังหวัดได้ ๑๕ ล้าน ๒๐ ล้าน ความลักลั่นแบบนี้อยากจะฝากไปเลย
ว่าทางส่วนไหนนํามาเสนอในที่ประชุมว่าในเดือนมกราคมนี้ งบฟื้นฟูที่นําลงไปในพื้นที่ของจังหวัด แต่ละจังหวัด
เท่าไหร่ เพราะไปลงพื้นที่ บอกว่ากรอบวงเงินได้ ๑๐๐ ล้านบาท แต่ขณะนี้ ณ เดือนมกราคม ได้ ๕๐,๐๐๐ บาท    
ก็น่าเห็นใจ แล้วอย่างนี้จะป้องกันน้ําท่วมได้อย่างไร เพราะว่างบมี ๕๐,๐๐๐ บาท  มาเยียวยาจิตใจเท่านั้นเอง      
แต่บางจังหวัดทราบว่าได้ต้ังหลายสิบล้านไปแล้ว เพราะว่าตอนไปลงพื้นที่ทางท่านผู้ว่าราชการก็บอกว่าให้ทวงถาม
ให้หน่อย ทําไมจังหวัดเขาได้แค่ ๕๐,๐๐๐ บาท ต้ังแต่น้ําลดลงมาแล้วได้แค่นี้เอง 

ผู้แทนสนผ.สป.  ในส่วนของงบฟื้นฟูขอรับไปประสานกับ สบจ.สป. เพื่อนําข้อมูลมาให้ท่านผู้ตรวจฯ  

ประธาน    ในกรณีนี้จะมีอยู่ลงใน Website แล้ว คืองบที่จังหวัดขอไปเป็นจํานวนมาก ยกตัวอย่างจังหวัดนนทบุรี 
จัดสรรมาให้จากท่ีขอ ๒๐๐ กว่าล้าน ให้ ๕๕ ล้าน แต่จัดสรรเงินมาให้จริงๆ ๗๐,๐๐๐ บาท อย่างนี้ข้อมูลมีอยู่ใน 
Website หรือเปล่า เพราะได้มากกว่านั้น แต่เพิ่งจะจัดสรรตัวเงิน 

 
 /ผต.มท.เขต ๒ … 



- ๑๗ - 
 
ผต.มท.เขต ๒ (นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์) ข้อสังเกตคือ ถ้าให้เงินอย่างนี้แล้วเกิดน้ําท่วมใหม่จะได้สักก่ีหมื่น         
ก็ยังไม่รู้เลย เพราะไม่สามารถรู้ว่าได้งบประมาณเท่าไหร่ 

ผู้แทนสนผ.สป.  ในส่วนนี้ที่จะได้ติดตามคาดว่าจะติดขัดในส่วนงบประมาณที่จะต้องทํารายละเอียดของโครงการ 
เพราะเป็นโครงการใหญ่ 

ประธาน    เพราะไม่อย่างนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจะมาตําหนิการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัดได้  

ผู้แทนสนผ.สป.   ตามมติค.ร.ม. เมื่อ ๒ สัปดาห์ก็ออกมาแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดในเรื่องนี้ กรณีที่เงิน
โอนไปทางจังหวัดแล้ว จังหวัดไม่ได้ดําเนินการ รัฐบาลก็ขอเงินคืน ตอนนี้ปัญหาก็อยู่ที่ว่ายังไม่โอน เข้าใจว่าจังหวัด
ทําโครงการเข้ามาแล้ว อยู่ขั้นตอนของสํานักงบประมาณต้องจัดทํารายละเอียดโครงการ ซึ่งผมจะรับไปประสานทาง
สบจ.สป. เพื่อทราบข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง 

มติที่ประชุม     รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ๔.๒.๒) การปอ้งกันและแก้ไขยาเสพติดตามยุทธศาสตรพ์ลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพติด 
ผู้แทนสนผ.สป.    จากผลงานที่ผ่านมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดต้ังผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน หมู่บ้านละ ๒๕ คน 
ไปต้ังโครงการ ๒๕ ตาสับปะรด เรื่องนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และก็เรื่องเกี่ยวกับ
การสนับสนุนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เรื่องนี้ก็จะมีการรายงาน จํานวน ๑๑ หน้าด้วยกัน มีรายงาน
สรุปหน้าที่ ๑-๕ มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อําเภอละ ๑ ศูนย์ เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด  

มติที่ประชุม     รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๒.๓) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้แทนสนผ.สป.   ในประเด็นดังกล่าวโดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของการติดต้ัง CCTV ที่ยังมีโครงการติดต้ังเพิ่มเติม
อีก เรื่องรับถ่ายโอนภารกิจในส่วนของทหาร เนื่องจากภารกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงมหาดไทย 
ก็ต้องถูกปรับลงไป เพราะภารกิจหลักจะไปอยู่ที่ฝ่ายทหาร 

มติที่ประชุม     รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ๔.๒.๔) การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผู้แทนสนผ.สป.    นโยบายข้อนี้จะเป็นเรื่องของการติดตามโครงการพระราชดําริที่ท่านผู้ตรวจฯ หลายท่านได้
ออกไปตรวจ และเรื่องการปลูกต้นไม้ ๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ๘๐ ต้น ๘๐ พรรษา เรื่องนี้ สนผ.สป. ก็ได้แจ้งจังหวัด 
รวมถึงโครงการปิดทองหลังพระในเขตพื้นที่ ๔๖ จังหวัด 

มติที่ประชุม     รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

  ๔.๒.๕) การบริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม                         
ผู้แทนสนผ.สป.   ในเรื่องนี้เป็นข้อมูลการดําเนินงานของส่วนกลาง นโยบายเรื่องนี้ของปลัดกระทรวงมหาดไทย   
กับกรมการปกครองในเรื่องของการแต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีและรอง
อธิบดี และปิดท้ายด้วยหัวหน้าสํานักงานจังหวัด นายอําเภอระดับอํานวยการสูง ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเสร็จสิ้น
ภายในเดือนมกราคม 

ประธาน     ในประเด็นเรื่องนี้ไม่ได้กําหนดให้ผู้ตรวจฯ ไปติดตามใช่หรือไม่ 

 
/ผู้แทนสนผ… 
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ผู้แทนสนผ.สป.    เรื่องนี้เป็นนโยบายตามตัวช้ีวัดกําหนดไว้ให้ตามคําสั่ง ในส่วนของรายงาน ๑๑ หน้า ที่ได้จัดทํา
ให้ ข้อมูลจะยังไม่อัพเดตจะต้องปรับข้อมูลอีกครั้ง ภายในเดือนมกราคม จะต้องมีสรุปข้อมูล จะเห็นว่าบางข้อมูล  
ยังไม่เสร็จออกมาเป็นรูปธรรม เพราะการนับ ๙๐ วันจะต่างกับที่นายกยิ่งลักษณ์ขอข้อมูลในช่วงปลายงบประมาณ 
ฉะนั้นต้ังแต่วันที่ ๑ พ.ย. - ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕ ส่วนจะกําหนดขยายเวลาต่อหรือไม่ คณะทํางานจะต้องเรียนถาม   
ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง แล้วถ้าจะดําเนินการต่อต้องมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อเรื่อง 

ประธาน     ถ้าประเด็นแบบนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติของสป. ไม่ได้ให้ผู้ตรวจฯ ไปติดตาม จึงให้แจ้งเฉพาะหัวข้อที่
จะให้ท่านผู้ตรวจฯ ไปติดตาม ที่เหลือก็เป็นเรื่องเพื่อทราบ 

ผต.มท.เขต ๑๕ (นายวันชัย สุทธิวรชัย)    เรื่องการบริหารงานบุคคล แต่อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้ไปตรวจ
ราชการที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกษียณไปแล้วได้ร้องเรียนมาว่า กรณีไปเบิก
บํานาญ มีความลําบากมาก โดยไปที่สํานักงานจังหวัด แล้วเจ้าหน้าที่มักไม่ให้เกียรติ ไม่ให้การต้อนรับ เขาเป็นถึง
อดีตผู้ว่าเก่าพอท่านไปถึงกลับไม่รู้จัก ขอฝากทางสนผ.สป. ให้ช่วยนําเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าเรื่องแบบนี้
ควรแจ้งไปทางจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบันสนใจข้าราชการบํานาญ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่
เกษียณไปแล้ว บางครั้งยื่นเรื่องทางฝ่ายการเงินแล้วเอกสารไม่ครบถ้วน ฝ่ายการเงินก็ไม่ตามเรื่องให้ท่านปล่อยไว้
อย่างนั้น 

ประธาน     เรื่องนี้ให้ทางสตร.สป. ประสานกับสนผ.สป. ว่าภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในระยะ ๙๐ วัน      
จะต่อระยะเวลาออกไปอีกหรือไม่ ให้แจ้งมาให้ชัดเจน 

ผู้แทนสนผ.สป.   ในส่วนของการเบิกบํานาญของอดีตผวจ. จะรับไปประสานกับทางกองคลัง เพราะเจ้าหน้าที่บางราย      
ที่มาใหม่จึงไม่รู้จักท่าน ผมจะรับไปเป็นข้อสังเกตไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ๔.๓ การตรวจติดตามเพื่อแนะนาํเตรียมการงานทีส่ําคญัล่วงหน้า จํานวน ๒ เรื่อง  
   ๔.๓.๑) การเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครบวาระ
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๕ (สถ.ชี้แจง) 
ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ   ขอนําเรียนข้อมูลเรื่องการเลือกต้ังของ อปท. ในปี ๒๕๕๕ นี้ จะมีท้องถิ่นครบวาระจํานวน 
๓,๑๑๖ แห่ง แยกเป็น อบจ. ๗๖ แห่ง เทศบาล ๘๓๖ แห่ง อบต. ๒,๒๐๓ แห่ง และเมืองพัทยา ๑ แห่ง ซึ่งในเรื่องนี้
ทางกรมส่งเสริมได้มีหนังสือแจ้งทางจังหวัดได้กรุณากําชับข้าราชการ พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นทุกคนให้
วางตัวเป็นกลาง คือ หลังจากที่ได้ผู้บริหารมาใหม่แล้ว ถ้าหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ใช่ทีมหรือพฤติการณ์ที่ต่อต้าน
ไม่สนับสนุน พอเข้ามาแล้วทั้งปลัด ทั้งพนักงานจะอยู่ลําบาก แล้วการย้ายไปก็ย้ายลําบาก เพราะการย้ายไปเป็น
ลักษณะ สามเส้า คือทั้ง ๓ ฝ่ายต้องรับหมด ตัวนายกไม่รับก็ไม่ได้ ตัวเองอยากจะย้ายไปอยู่ อบต. อบต.นั้นรับแต่
นายกไม่อยากให้ไปอีก เพราะฉะนั้นก็จะในเรื่องของการบริหารงานบุคคล 

ประธาน    ประเด็นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็รับทราบใช่หรือไม่ 

ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ    ขอเรียนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะดูแลในเรื่องของการคัดเลือกผู้แทนที่จะมาเป็นกรรมการ
เลือกต้ังต่างๆ ขอได้โปรดใช้ดุลยพินิจที่เป็นกลาง แล้วก็เป็นผู้ที่เต็มใจจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่  

ผต.มท.เขต ๒ (นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์)    มีข้อสังเกตเรื่องการเลือกต้ัง กรมส่งเสริมควรจะต้องไปดูเรื่อง
งบประมาณในการที่ใช้ในการเลือกต้ัง ทางกกต. จังหวัดก็บอกจ่ายเอง จึงไม่ต้องลงไปตรวจว่าใช้ไปเท่าไหร่ แต่การ 

/เลือกต้ังใน … 
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เลือกต้ังใน Scale ที่เท่ากัน คิดว่าต้องใกล้เคียงกัน เพราะงบประมาณที่นายกคนเก่าใช้ เป็นตัวซื้อเสียงล่วงหน้า    
ตัวเลขเหล่านี้ถ้าใช้ไปแล้วน่าจะส่งให้ทางท้องถิ่นจังหวัดทราบ เพราะว่าการที่ใช้ไม่เท่ากัน เป็นการได้เปรียบ
เสียเปรียบ โดยเฉพาะคนที่เป็นนายกคนเก่า แล้วใช้เงินส่งเสริมประชาธิปไตยไปก่อนล่วงหน้า การเลือกต้ังเป็น
จํานวนมาก ทําให้การเลือกต้ังมีผลก็ขอฝากให้ไปดูด้วย เพราะว่าอาจจะเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเอง แต่ใช้
เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ใครดู 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)    มีความเห็นแย้งกับผู้แทนกรมส่งเสริมฯ ในเรื่องที่จะให้ข้าราชการวางตัว
เป็นกลาง ข้าราชการเหล่านี้ต้องทําตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องการล้างบางไม่ใช่หน้าที่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่นายก
เก่าหรือนายกใหม่ แต่ปัญหาอยู่ที่หลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการย้ายระบบเปิดโอกาสให้เกิดการล้างบางได้ ไม่ว่าก่อน
หรือหลัง ถ้าข้าราชการทั้งหมดแข็งขืน ข้าราชการไม่สามารถล็อบบ้ีได้  ปัญหาอยู่ที่หลักเกณฑ์ เพราะว่าไม่ได้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล เรื่องนี้กรมส่งเสริมฯ ต้องลงไปดูแล ตอนนี้ข้าราชการท้องถิ่นเหมือนทาส   
นายสั่งอะไรก็ต้องทํา ไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ไม่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง เพราะการเลือกต้ังเป็นหน้าที่
ของ กกต. เราก็ควรที่จะสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของประชาธิปไตย ส่วนเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะไปเลือก
คณะกรรมการเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องกกต. อยู่แล้ว ซึ่งกําหนดคุณสมบัติและตอนเลือกก็ใช้วิธีลงคะแนนไม่ได้ใช้อํานาจ
บารมีของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ    เห็นด้วยกับผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นเกี่ยวกับข้าราชการ เพราะข้าราชการ
ท้องถิ่นไม่มีภูมิคุ้มกัน การบริหารงานบุคคลขึ้นอยู่กับ ก.จังหวัด และ ก.กลาง การกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นไป
ตามท่ีกองกลางสนับสนุน เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ เมื่อจังหวัดจะไปกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมไม่เป็นไป
ตามกองกลางไม่ได้ เพราะกองกลางจะเป็นผู้กําหนด  

ประธาน      ขอให้ผู้แทนกรมรับคําแนะนําของท่านผู้ตรวจ ฯ มท. นําเรียนให้อธิบดีกรมทราบด้วย 

มติที่ประชุม     รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๓.๒) การสนับสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทดสอบวสัดุก่อสร้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน (ยธ.ชี้แจง) 
ผู้แทนโยธาฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจด้านการทดสอบวัสดุก่อสร้างและเป็นภารกิจที่กรมฯ          
ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งในส่วนภูมิภาคมีสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นช่างประจํา
จังหวัดที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการกํากับดูแลสิ่งก่อสร้างของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานทางหลัก
วิชาช่าง โดยกรมฯ จัดต้ังศูนย์ทดสอบวัสดุ ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน จํานวน ๑๔ ศูนย์ และหน่วยทดสอบวัสดุ
จํานวน ๖๓ หน่วยทั่วประเทศขอความอนุเคราะห์ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ว่าหากต้องการใช้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุ ทดสอบคอนกรีต คุณสมบัติของลูกรัง หินคลุกและหิน 
การรับน้ําหนัก  ของดิน การรับแรงดึงเหล็กเสริมคอนกรีตแก่ส่วนราชการและเอกชน สามารถขอรับบริการได้ที่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  ทุกจังหวัดซึ่งสามารถให้บริการในเรื่องการทดสอบคุณภาพวัสดุได้ในเบื้องต้น      
กรณีการทดสอบที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นซึ่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไม่มีความพร้อมก็สามารถส่งต่อให้กับ
ศูนย์ทดสอบวัสดุในระดับกลุ่มจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 

ผต.มท.เขต ๒ (นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์)  ในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าของกรมโยธาฯ ผมว่ากรมโยธาฯ เองก็ต้องมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพราะว่าผู้ที่จะส่งวัสดุมาทดสอบ บางทีก็จะมาด้วยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ดี ถ้าเช่นนั้น              
ผมอยากจะขอตัวเลขว่าจังหวัดไหน มีผลการทดสอบมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานที่จะใช้ในการตรวจ 
หมายถึงว่าที่ผ่านจังหวัดไหนที่มันน้อยกว่าผิดปกติ ผมว่าเป็นที่บุคลากรเป็นหลัก 

/ผต.มท.เขต ๑๕… 



- ๒๐ - 

 
ผต.มท.เขต ๑๕ (นายวันชัย สุทธิวรชัย)    กรณีนี้ต้องให้ท่านปลัดลงนามถึงผู้ว่าราชการให้เป็นเรื่องๆ ไป ควรจะ
นํา Hot Issue ขึ้นมา อย่างเช่นจังหวัดสระบุรีที่มีบ้านเรือนถล่มลงมาเพราะอะไร เพราะเรื่อง Hot Issue อย่างนี้จึง
เป็นประเด็นว่าท้องถิ่นที่เป็นผู้อนุมัติก่อสร้างต่างๆ ว่ามีวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างไร จริงๆ แล้ว
รูปแบบควรจะเป็นแนวนี้มากกว่าถึงจะเกี่ยวกับกระทรวง จึงควรนําเสนอท่านปลัดกระทรวง เป็นหลัก แล้วนําสู่การ
ปฏิบัติของท้องถิ่น  

ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ    ขอประสานกรมโยธาฯ การท่ีจะขอตัวช่างมา ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งคือ       
ส่วนโยธาฯ หรือหัวหน้าส่วนของโยธาฯ หรือบุคลากรทางช่างของอบต. เทศบาล พ้ืนความรู้มีจํากัด คนที่มีความรู้
จริงๆ มีประมาณ ๓๐% แค่นั้นเองในประเทศคนที่จบวิศวกรน้อยมาก นอกนั้นจบ ปวช. ปวส. ต่างๆ แล้วก็เป็นมา
ต้ังแต่รุ่นแรก เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จะมีมากแล้วก็ไม่ยอมพัฒนาตัวเอง ก่อนที่จะทําเรื่องนี้ให้เชิญหัวหน้าส่วน
โยธาฯ ซักซ้อมทําความเข้าใจก่อนสักครั้งหนึ่ง    

ผู้แทนกรมโยธาฯ    ขออนุญาตชี้แจง ผู้ตรวจฯ กรมส่งเสริมฯ อาจจะเข้าใจผิด คือทางกรมได้จัดต้ังศูนย์ทดสอบวัสดุ
มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้บริการในการทดสอบวัสดุ แล้วทางส่วนท้องถิ่นจะมีงานก่อสร้างของส่วนท้องถิ่นค่อนข้าง
เยอะ เพราะฉะนั้นจึงขอความร่วมมือเมื่อมีการก่อสร้างให้ส่งวัสดุ เช่น เหล็ก ปูน มาทดสอบก่อน 

ประธาน    กรมโยธาฯ มีหนังสือระเบียบแจ้งไปที่จังหวัดแล้วหรือยัง 

ผู้แทนกรมโยธาฯ     ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดทราบแล้ว 
ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ    กรณีที่ได้ถามขึ้นมาคือว่าทางท้องถิ่นยังไม่เห็น เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้คืออยากจะเห็น
หนังสือ เพื่อที่จะได้นําเสนอท่านอธิบดีว่า ทางกรมอาจจะมีหนังสือแจ้งซ้ําลงไปอีก 

ประธาน    ขอให้กรมส่งเสริมฯ ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)    มีความเห็นว่าไม่มีประโยชน์หรอก เพราะตอนนี้เป็นเรื่องที่ว่าจะส่งหรือไม่
ส่ง ขึ้นอยู่ว่าศูนย์มีก่ีศูนย์ จะต้องให้กรมท้องถิ่นไปคิดว่าเมื่อ เรามีท้องถิ่นมากมายขนาดนี้แล้ว เพื่อเพิ่มมาตรฐานการ
ก่อสร้างของท้องถิ่น ควรกําหนดวงเงินเกิน ๒๐ ล้าน จะต้องส่งวัสดุมาตรวจที่ศูนย์แล้วก็ต้องไปกําชับทางกรมโยธาฯ 
จึงขอให้ศูนย์เป็นศูนย์กลางจริงๆ อย่างเช่น จังหวัดนครปฐม  ไปตรวจจังหวัดสุพรรณบุรี คิดว่าระยะทางไกล จึงไม่ใช่
ศูนย์เหมือนคลังจังหวัด กรมโยธาฯ ก็ควรจะต้องปรับตรงนี้ ประกอบกับอย่าให้มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ขายใบ Certificate 
กัน คือไม่ได้นําหิน วัสดุ ไปตรวจสอบ แต่ได้ใบตรวจหินกับ   เหล็กกลับมา ถ้าเป็นอย่างนี้จะให้ไปตรวจทําไม 

ประธาน    กรมโยธาฯ ควรจะกําหนดไปว่าอะไรที่จะต้องนํามาให้ศูนย์ตรวจ อะไรที่พอจะตรวจสอบเองได้ ก็บังคับ
ไปเลย เพราะข้อเท็จจริงที่ท้องถิ่นไม่อยากส่งเพราะถ้าส่งมาอาจจะไม่ผ่าน หรือถ้าตรวจเองก็ผ่าน  
     ให้กําหนดประเด็นเรื่องสําคัญของกระทรวง ให้แยกว่าเรื่องไหนเป็นนโยบายของรัฐบาล เรื่องไหนเป็น
นโยบายของกระทรวง โดยเฉพาะประเด็นสําคัญที่ต้องไปตรวจติดตาม 

มติที่ประชุม    รับทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบยีบวาระที่ ๕       เรื่องอื่นๆ   (ถ้ามี) 
ผต.มท.เขต ๔ (นายธานี สามารถกิจ)   ขอเสนอ ๒ โครงการ ที่จะไปตรวจแนะนําล่วงหน้า เช่นเรื่องเลือกต้ัง และ
เรื่องของกรมโยธาฯ จะให้ไปตรวจอะไร เหมือนเป็นแค่เรื่องประชาสัมพันธ์ที่จะไปแจ้งให้เขาทราบ ๒ เรื่องนี้ขอให้
พิจารณาด้วย ส่วนเรื่องอื่นๆ ขอเสนอเรื่อง คดีอาญา ๑๙ ประเภท ปัญหาในภาคปฏิบัติมีมาก ตอนนี้ผมกําลังให้
จังหวัดราชบุรี นําปลัดอําเภอที่มีความรู้ด้านการสอบสวนให้ลองสมมติว่าไปจับทั้งหมด ๑๙ คดี จะเกิดอะไรขึ้น     
เกิดปัญหาทางสถานที่ ๑) เกิดปัญหาตั้งแต่แรกว่าใครเป็นคนไปจับ บางจังหวัดไม่มี โดยเฉพาะภาคกลางไม่มี อส. 

/๒) เมื่อจับมาแล้ว... 






