คู่มือการตรวจราชการ
ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย

(นายกฤษฎา บุญราช)

ในการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น ๕
อาคารดารงราชานุภาพ สป.มท.
ส่วนตรวจราชการ สตร.สป.

แผนภาพแนวทางการตรวจราชการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
ในการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดารงราชานุภาพ สป.มท.
.............................................
มอบหมาย
รองนายกรัฐมนตรี 6 ท่าน

นายกรัฐมนตรี

ติดตามงาน
ปลัดกระทรวง
 รองปลัดกระทรวง


ผู้ตรวจราชการกระทรวง
อธิบดี
 รองอธิบดี


ผู้ตรวจราชการกรม

ติดตามงาน

งานยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด/อาเภอ
จาแนกเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่
1. กลุ่มงานด้านความมั่นคง
2. กลุ่มงานด้านสังคม
3. กลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ
4. กลุ่มงานด้านบริหารงานราชการ
5. กลุ่มงานด้านการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า
6. กลุ่มงานการเชื่อมต่อโลจิสติกส์ และการคมนาคม
การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม

1. ติดตามงานยุทธศาสตร์ 6 กลุ่มงาน ของจังหวัด/อาเภอ
2. เน้นแนวทางการตรวจราชการ 3 แนวทาง
2.1 ตรวจติดตาม
2.2 ตรวจแนะนา
2.3 ตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. เน้นประเด็นการตรวจราชการ
3.1 งานสาคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจ
3.2 การทานายอนาคต (Predict)
3.3 งานที่รัฐบาลกาลังดาเนินการ
4. การตรวจราชการในพื้นที่
4.1 วิธีการตรวจราชการ ได้แก่ 1) การตรวจราชการเบื้องต้นตามขั้นตอนและเอกสาร/การสั่งการ 2) การตรวจราชการแบบ
เจาะลึกซึ่งเป็นการลงพื้นที่/สุ่มตรวจในพื้นที่จริง
4.2 ลักษณะการตรวจในพื้นที่ ได้แก่ ตรวจดูผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอได้สอดส่องดูแล ใกล้ชิดประชาชนมากน้อยเพียงใด,
การใช้อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอทั้งแบบเป็นทางการหรือไม่ใช้เลยหรือแบบกึ่งทางการ
4.3 ประเภทงานที่ ต รวจติด ตามในพื้นที่ ได้แก่ 1) งานนโยบายหรือยุ ทธศาสตร์ของชาติ ผ นวกกับ ปัญหาความเดื อดร้อนของ
ประชาชน ๒) งานในอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือกรม ผู้ว่า ราชการจังหวัด และนายอาเภอ 3) งานความคิดริเริ่มที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดคิดขึ้นมาเอง

5. การตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/กรมในสังกัด
6. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เชิงรุก และประชาชนพึงพอใจ
7. การ Coaching วิธีการทางานในระบบโครงข่าย Line
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แนวทางการตรวจราชการตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)
ในการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมสานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดารงราชานุภาพ สป.มท.
....................................................
1. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมตรวจติดตามงานยุทธศาสตร์ 6 กลุ่มงาน
ของกระทรวงมหาดไทย
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี 6 ท่าน ในการกากับ ติดตามงานระดับจังหวัดและอาเภอ จาแนกเป็น
งานยุทธศาสตร์ 6 กลุ่มงาน ได้แก่
1) กลุ่มงานด้านความมั่นคง
2) กลุ่มงานด้านสังคม
3) กลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ
4) กลุ่มงานด้านบริหารงานราชการ
5) กลุ่มงานด้านการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า
6) กลุ่มงานการเชื่อมต่อโลจิสติกส์ และการคมนาคม
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 ท่าน กากับ/ติดตามงานในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้ดาเนินการ
เกี่ยวกับงานยุ ทธศาสตร์ 6 กลุ่ มงานข้างต้นว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด โดยมอบหมายปลั ดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง อธิบดี ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ให้ผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานใน 6 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ของจังหวัดและอาเภอ โดยให้พิจารณาดูงานของ
กรมว่าอยู่ในกลุ่มงานใดใน 6 กลุ่มงาน เป็นการตรวจติดตามงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานของแต่ละกรม อาทิ
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย กลุ่มงานด้านความมั่น คง และกลุ่มงานด้า น
บริหารงานราชการที่ต้องคอยดูแลประชาชน
 กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ และกลุ่มงานด้านสังคม
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกอบด้วย กลุ่มงานด้านการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ซึ่งปัญหา
และอุปสรรค คือ กฎหมายผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ ดาเนินการแล้วมีอุปสรรค กรมต้องตรวจติดตาม
ว่าเป็นความจริงหรือไม่
 กรมการปกครอง ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม งานด้ า นบริ ห ารงานราชการ
และกลุ่มงานการเชื่อมต่อ
โลจิสติกส์ และการคมนาคม เป็นต้น
หากผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมสามารถตรวจราชการโดยบูร ณาการตรวจ
พร้อมกันในพื้นที่ได้จะช่วยให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ให้ผู้ตรวจราชการเป็นตัวแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือตัวแทนกรม ในการทาหน้าที่เป็นคน
กลางเชื่อมต่อระหว่างการนายุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงานไปปฏิบัติ และเชื่อมกลับมายังปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
อธิบดี เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน โดยผู้ตรวจราชการมีการจัดทารายงานผลการตรวจราชการ และการรายงาน
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ว่าแต่ละจังหวัดมีผลการดาเนินงานอย่างไรบ้าง เช่น การตาหนิเรื่องผังเมือง ผู้ตรวจ
ราชการควรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจังหวัดหรืออาเภอมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายผังเมืองแล้วได้นาไป
ทาความเข้าใจกับประชาชนได้หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

-32. เน้นแนวทางการตรวจราชการ 3 แนวทาง
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจ
ราชการ โดยทาหน้าที่ตรวจราชการใน 3 แนวทาง ประกอบด้วย
2.1 ตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจติดตามผลการดาเนินงานของจังหวัด/อาเภอ เช่น ติดตามผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 6 กลุ่มเรื่อง เพื่อให้ทราบว่าส่วนราชการต่างๆภายใต้สังกัดได้ดาเนินการ และช่วยเหลือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ ในการขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการสาคัญต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร เช่น การติดตาม
โครงการตาบลละ ๕ ล้าน หรือโครงการภัยแล้ง ได้ดาเนินการอย่างไร หรือไปติดตามผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตาม
ระเบียบ/กฎหมาย/หลักเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่ เช่น มีการตั้งกองอานวยการร่วม มีการเตรียมบุคลากร และมีการจัด
ประชุมหรือไม่ นอกจากนี้ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เมื่อลงไปในพื้นที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจ
ราชการกรมการพัฒ นาชุมชนต้องสั งเกตให้ ได้ว่า จปฐ. เขตเทศบาลแต่ล ะแห่ งมีการจัดเก็บข้อมูล อย่างไร เช่น
เทศบาลนครและเทศบาลเมือง มีการจัดเก็บอย่างไร เก็บแล้วเกิดประสิทธิผลหรือไม่ เป็นลักษณะ “ตรวจตาม
ตัวหนังสือ” ดังนั้น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจึงต้องจดบันทึกไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะให้ความรู้สึกว่ามีการตรวจราชการที่
เข้มข้นแต่ไม่ได้เป็นการบังคับ
2.2 ตรวจแนะนา หมายถึง ในฐานะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/กรม เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานส่วนกลาง จึงมีประสบการณ์และมีรายละเอียดที่สามารถให้คาแนะนาจังหวัด/อาเภอ ในการปรับปรุงและ
พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การตรวจติดตามกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องความมั่นคงโดยเน้นเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวซึ่งอาจตรวจดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ มี
การวางแผนการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร
2.3 ตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง กรณีที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือสานักนายกรัฐมนตรี
ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัด โดยศูนย์ดารงธรรมต้องสรุปว่า
เรื่องที่ร้องเรียนจานวนมากๆ จากจังหวัดเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นใดและจัดทาประเด็นให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย/ผู้ตรวจราชการกรมทราบเพื่อให้บรรลุข้อเท็จจริง และขอให้ผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และรับฟังปัญหาอุปสรรคของจังหวัด/อาเภอ กรณีที่ กระทรวงมีการสั่งการไปยัง
จังหวัดและอาเภอแล้วแต่จังหวัด/อาเภอไม่สามารถดาเนินการได้ เช่น โครงการตาบลละ ๕ ล้าน หรือบางอาเภอ
ดาเนินการโครงการในเขตป่าสงวนปรากฏว่า ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จึงทาให้เกิดความล่าช้า เป็นต้น ซึ่งผู้ตรวจ
ราชการสามารถเสนอข้อเท็จจริง และสามารถทาความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสามารถดาเนินการ
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เน้นประเด็นงานที่ตรวจ
3.1 งานสาคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจ ซึง่ งานหลัก ได้แก่
เรื่องความมั่นคง แบ่งออกเป็น ๒ เรื่องสาคัญ ได้แก่ ๑) ความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมือง และ๒) ความรู้สึก
กระแสในพื้นทีท่ ี่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้ผู้ตรวจราชการไปสดับตรับฟังจากผู้ว่าราชการจังหวัดว่าในจังหวัดมีปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้หรือไม่ เช่น
ถ้าผู้ตรวจราชการเขตจังหวัดขอนแก่น ยังไม่เคยรายงานเรื่องขอนแก่นโมเดลที่กาลังเป็นข่าว ผู้ตรวจราชการอาจ
สอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบถามผู้กากับการตารวจภูธรฯ ว่าขอนแก่นโมเดล คือ
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นาเสนอก็ได้ ซึ่งให้ผู้ตรวจราชการได้เสนอข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจ
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเรื่องขอนแก่นโมเดลไม่มีปัญหา เป็นต้น ส่วนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้ มี ก ารตรวจว่ า มี ก ารตอบรั บ ในพื้ น ที่ เ ป็ น อย่ า งไร เช่ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ หรื อ โครงการ
พระราชดาริในพื้นที่นั้นเกิดประสิทธิภาพและประชาชนมีการตอบรับอย่างไร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการจัด
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร เป็นต้น
3.2 การทานายอนาคต โดยให้ผู้ตรวจราชการสอบถามพื้นที่ทั้ง จังหวัด อาเภอ และส่วนราชการในการ
ทานายอนาคตในอีก ๖ เดือนหรือ ๑ ปี ข้างหน้า ว่าในพื้นที่คาดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น และมีการเตรียมการ
แก้ไขปัญหานั้นไว้อย่างไร อาทิ
 นายอาเภออาจตอบว่า “มีอย่างเดียวคือปัญหาภัยแล้งจัด ” ต้องถามต่อว่า เมื่อเกิดภัย แล้งแล้ว ได้
เตรียมการรับมือหรือแก้ไขปัญหาไว้อย่างไร เป็นต้น
 อาเภอมีปัญหาเรื่องหมอกควัน เช่น จังหวัด แม่ฮ่องสอนชาวบ้านมีการเผาหญ้า เพราะชาวบ้านต้อง
ทาไร่ ซึ่งหากไม่เผาก็ไม่สามารถทาไร่ได้ ได้มีการเตรียมการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างไร
 ภาคใต้ในเดือนมกราคมมีน้าท่วมทุกปี ซึง่ บางจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้มีการเตรียมการดูแลเครื่อง
เล่นไม่ให้เสีย และชารุด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง ซึ่งผู้ตรวจราชการกรม
โยธาธิก ารและผั ง เมือ งสามารถไปตรวจราชการได้ ว่ า โยธาธิก ารจั งหวั ด ที่ กระทรวง มี ก ารสั่ ง การได้ เ ข้ า ไปดู แ ล
ตรวจสอบ หรือไม่ หรือสกีตามริมทะเล มีเหล็กมีลวดหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่
 โรงแรมในอาเภอหาดใหญ่ ซึ่งชั้นล่างเป็นศูนย์การค้า ชั้น ๖ – ๑๒ เป็นโรงแรม หากเกิดอัคคีภัยจะ
สามารถหนีภัยลงมาได้อย่างไร ได้มีการป้องกันบ้างหรือไม่
3.3 งานที่รัฐบาลกาลังดาเนินการ เช่น เรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ทุ่ม
งบประมาณจานวนมาก เช่น เรื่องโครงการตาบลละ ๕ ล้าน ๓๖,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณกลุ่มอาชีพ ๓,๒๐๐
ล้านบาท งบกลุ่มจังหวัดซื้อเครื่องจักรกล ๒๕๔ ล้านบาท และงบลงทุน ๒,๖๐๐ ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมงบภัยแล้ง
สรุปงบประมาณที่ลงไปไม่ต่ากว่า ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้ผู้ตรวจราชการไปติดตามดู และสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัด
ว่าแต่ละโครงการสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพจริงหรือไม่ หรือผู้ว่าราชการจังหวั ด นายอาเภอ ส่วนราชการใน
สังกัดที่เกี่ยวข้อง อาจจะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่อาจจะไม่เห็นด้วยทั้ง ๖ สาขาที่กล่าวว่าจะกระตุ้น เศรษฐกิจหรือช่วย
การชะลอเศรษฐกิจ น่าจะมีอีกงบประมาณหนึ่ง หรือไม่อย่างไร เช่น สมมติว่ามีการสร้างถนนสายหลักใหญ่จาก
ประเทศลาวข้ามมายังประเทศไทยซึ่งทาให้เศรษฐกิจดีกว่าที่จะให้ตาบลละ ๕ ล้าน อาจจะสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าได้ความเห็น ที่ดีสามารถนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอาจเห็นด้วยและนาเรียนท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป เป็นต้น ซึง่ เรื่องโครงการตาบลละ ๕ ล้าน โดย
หลักการทั่วไปให้ตรวจติดตามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประชุม และมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยจริงหรือไม่ ทั้งนี้
โครงการตาบลละ ๕ ล้าน ได้มอบหมายให้กรมการปกครองเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตาม จึงขอให้ผู้ตรวจราชการ
กรมการปกครองเป็นเจ้าภาพหลัก และเป็นเลขานุการคณะทางานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และให้
ติดตามว่าโครงการดังกล่าวที่ดาเนินการอยู่ในขณะนี้ เป็นความต้องการของชาวบ้ านหรือไม่ มีการแต่งตั้งกรรมการ
หรือตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาเป็นกรรมการตรวจรับหรือไม่ ซึ่งเป็นการตรวจตามเอกสารที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
3.4 งานในหน้าที่ของแต่ละกรมหรือของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้ตรวจราชการไปตรวจ
และสอบถามเลขานุการกรม และรองอธิบดี โดยยกตัวอย่างงานของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เห็นภาพ
ที่ชัดเจน อาทิ
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กรมการปกครอง เช่น
- เรื่องงานทะเบียนราษฎรซึ่งพบว่าเกิดการทุจริตมาก หรือการจดทะเบียนสมรสปลอม มีข้อเท็จจริง

เป็นอย่างไร
บทบาทของกานัน และผู้ใหญ่บ้าน ซึง่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะจัดการอบรมทั่วประเทศ
เพื่อให้เป็นเสาหลักและไม่แบ่งพรรคแบ่งฝ่าย ดังนั้น ผู้ตรวจราชการควรลงไปตรวจว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปัจจุบันมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น
- ตรวจเพื่อให้ทราบว่า ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้มีการเชื่อมโยงการทางานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร นอกจากนี้เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นต้องสามารถขอดูรายละเอียดได้ เช่น เกิดเหตุน้าท่วม
ฝนแล้ง หรื อการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่ วยทหารในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาให้ ประชาชน บางท้องถิ่นเมื่อ
หน้าแล้งเกิดอัคคีภัยเป็นประจา ทาให้มีการเตรียมรถดับเพลิง และรถกระเช้าเพื่อที่จะรับมือกับเหตุที่เกิดได้ทัน
ดังนั้น ผู้ตรวจราชการสามารถไปตรวจและแนะนาได้ หรือผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองไปตรวจเรื่อง
ร้องเรี ย นส่ ว นราชการโดยมาขอความร่ วมมือโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดเขียนแบบแปลนคานวณ ซึ่งขณะนี้
งบประมาณลงมามาก ต้องหาสาเหตุให้ได้ว่า เพราะเหตุใดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจึงไม่สามารถดูแลเรื่องแบบ
แปลนหรือเป็นช่างคุมงานได้อย่างทั่วถึง ซึง่ อาจจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนบุคลากรและเพิ่มบุคลากรตามสมควรต่อไป ซึ่ง
ช่วยให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีข้อมูลในเรื่องของโยธาธิการฯ หรือสามารถทราบว่าโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดมีการเชื่อมโยงการทางานกับช่างของ อบต. เทศบาล อย่างไร และมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไร เป็นต้น
 กรมการพัฒนาชุมชน เช่น
- เงินกองทุนหมู่บ้าน กรมการพัฒนาชุมชนมีการควบคุมดูแลอย่างไร
- แผนชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนได้มีบทบาทอย่างไร
- สินค้า OTOP มีการดาเนินงานด้านการพัฒนาเป็นอย่างไร ตัวอย่างจังหวัดเชียงราย นาเสนอสินค้า
OTOP ๘ ชนิ ด ที่อยู่ในระดับ ๕ ดาว ถามว่า ๘ ชนิดแล้ ว ทาเพิ่มได้ห รือไม่ และถ้าทาเพิ่มจะไปจาหน่ายแก่ใคร
ผู้ตรวจราชการในฐานะอยู่ส่วนกลางอาจจะมองภาพในลักษณะ “outside in” ไปแนะนาพัฒนาการจังหวัดได้ว่า
OTOP นั้นเมื่อดูตลาดแล้ว จะสามารถทาเพิ่ มต่อไปได้หรือไม่ หรือสามารถปรับปรุงสินค้าแต่ละชนิด ให้มีดาวมาก
ยิ่งขึ้นได้อย่างไร เป็นต้น
-

4. การตรวจราชการในพื้นที่
4.1 วิธีการตรวจราชการ
4.1.1 การตรวจราชการเบื้องต้น หมายถึง ตรวจตามเอกสารขั้นตอนที่ กระทรวง/กรมมีการสั่งการให้
ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้ประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด
4.1.2 การตรวจแบบเจาะลึ ก หมายถึ ง ลงพื้ น ที่ จ ริ ง เป็ น การสุ่ ม ตรวจว่ า โครงการต่ า ง ๆ ได้ มี ก าร
ดาเนินการในพื้นที่จริง และเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านหรือไม่อย่างไร เช่น โครงการขุดลอกแหล่งน้าในหลักการระบุว่า
จะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน จานวน 80 ครอบครัว แต่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการสุ่มตรวจ พบว่า อยู่ในป่าลึกเป็น
การยกเมฆขึ้นมา ซึ่ง ผู้ตรวจราชการจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ เป็นต้น ซึ่งอาจจะถามจังหวัดหรือนายอาเภอว่ามี
โครงการดีเด่นอะไรบ้าง เมื่อผู้ตรวจราชการลงพื้นที่จะทราบว่าดีเด่นจริงหรือไม่ อาทิ
 โครงการตาบลละ 5 ล้านบาท เจ้าภาพหลักคือ กรมการปกครอง
 โครงการพั ฒ นาอาชี พ ประชาชนตามความต้ อ งการของ หมู บ้ า น/ชุ ม ชนเพื่ อ บรรเทาภั ย แลง
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลัก ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนต้องไปตรวจติดตาม เช่น
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ไทย” ต้องมีลักษณะเป็นประชารัฐซึ่งอาจพิจารณาจากการมีทั้งภาคราชการและภาคเอกชนหรือประชาชน การลงไปสารวจ
เรื่องอาชีพว่ามีจริงหรือไม่ นั้น เนื่องจากได้มีการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนส่งทีมประเทศไทยลงไปว่า ต้องมีการหารือ
กับหอการค้า และพาณิชย์จังหวัด ซึ่งพาณิชย์จังหวัดมีข้อมูลอยู่แล้วว่ามีความต้องการสินค้าอะไร ปริมาณเท่าไหร่ ดังนั้น
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนจึงต้องเป็นหลักในการตรวจให้ละเอียดว่ามีเมนูการบริหารจัดการในเรื่องอาชีพอย่างไร
เช่น กรณีภัยแล้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อมูลทั้งซ้ายหรือขวาหรือไม่ ซึง่ “ขวา คือ ข้อมูลประชาชนทีไ่ ด้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ ซ้าย คือ ข้อมูลอาชีพใหม่ ข้อมูลสินค้าใหม่ที่ภาคเอกชนกับพาณิชย์จังหวัด บอกว่าถ้าทา
อาชีพนี้หรือปลูกพืชชนิดนี้จะมีตลาดรับซื้อแน่นอน” ต้องตรวจว่าได้มีการดาเนินการจริงหรือไม่ อย่างไร และประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมจริงหรือไม่ จังหวัดใดคิดนอกกรอบ ทั้งในเรื่องตาบลละ 5 ล้านบาท และโครงการพัฒนาอาชีพประชาชนตาม
ความต้องการของ หมูบ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง สามารถดาเนินการอะไรใหม่ขึ้นมาหรือไม่ เป็นต้น
- งานช่วยชาวสวนยาง คาดเดาว่ากระทรวงมหาดไทยจะได้รับงานช่วยชาวสวนยาง ซึ่งปัจจุบัน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการอยู่ ซึง่ จะได้หารืออธิบดีและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า การช่วยชาวสวน
ยางจะมอบหมายกรมใดรับผิดชอบ ส่วนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับ ผิดชอบงานทุกกรมอยู่แล้ว คาว่า
“ช่วยชาวสวนยางพารา” ในความหมายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้หมายถึงการ
ประกันราคายังไง หรือผลิตยางเท่าไหร่แล้วมีคนรับซื้อแน่นอน แต่นายกรัฐมนตรีให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ว่าชาวสวนยางยังคงมีการปลูกยางเช่นเดิมโดยไม่ต้องตัดต้นยางแต่ต้องหาอาชีพใหม่ให้ชาวสวนยางเป็นอาชีพเสริม
ไม่ใช้คาว่าเปลี่ยนอาชีพ จึงต้องให้นายอาเภอคิดอาชีพใหม่ เช่น สวนยางที่บึงกาฬตามล่องสวนปลูกกล้วย กับเลี้ยงไก่
เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการดาเนินการ ภาครัฐก็ต้องให้การสนับสนุนพันธุ์กล้วย หรือปุ๋ยใส่กล้วย หรือ
พันธุ์ไก่ราคาถูก การดาเนินการเช่นนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นการช่วยชาวสวนยาง
4.2 ลักษณะการตรวจเชิงพื้นที่
4.2.1 ควรตรวจดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรื อนายอาเภอได้มีการสอดส่องดูแลในพื้นที่หรื อไม่ อย่างไร
เนื่องจากพื้นที่แต่ละภูมิภาคอาจไม่เหมือนกัน ปัญหาจึงแตกต่างกัน โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าในการลงพื้นที่ตรวจ
ราชการแต่ละครั้ง เมื่อลงไปในพื้นที่แล้วอาจสอบถามชาวบ้านเพื่อจะได้ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอาเภอมีความ
ใกล้ชิดราษฎรมากน้อยเพียงใด เช่น อาจถามว่ารู้จักผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ นายอาเภอชื่ออะไร ซึ่งชาวบ้านบางคนอาจบอก
ได้ชัดเจน หรือบางคนบอกว่าไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จัก ก็จะพอรู้ได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอได้ลงพื้นที่หรือไม่ ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดอาจไม่เคยเดินออกมารอบจวนเลย เพราะงานยุ่ง ไม่รู้จักใครเลย หากเกิดกรณีมีม็อบล้อมบ้านพักผู้ว่าราชการ
จังหวัดถ้ารู้จักประชาชนรอบข้างที่พักบ้าง และมีการสร้างความคุ้นเคยกับประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้รับความร่วมมือ
และการให้ความช่วยเหลือจากประชาชน หรือกรณีมีผู้นาสิ่งของให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่
อาศัยอยู่รอบที่พักผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เป็น “ผนังทองแดงกาแพงเหล็ก” ไว้ล้อมด้วย ซึ่งการแบ่งปันสิ่งของเล็กน้อย
ดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย เพราะฉะนั้นในเชิงพื้นที่ให้ผู้ตรวจราชการไปตรวจในลักษณะนี้ ไม่ได้ไปตรวจราชการที่
มุ่งเน้นผลการดาเนินงานในเชิงลบ หรือเชิงบวก เท่านั้น
4.2.2 ควรตรวจดู ก ารใช้ อานาจของผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด และการมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
โครงการแปลก ๆ ใหม่ ๆ โดยให้ ผู้ ตรวจราชการติดตามดู ว่ามีการดาเนินการอย่างไร เพราะขณะนี้ คากล่ าวที่
นายกรั ฐ มนตรี มั กกล่ าวเป็ น ประจ า คื อ “ประชารั ฐ ” โดยต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด ต้ องสามารถน า
ภาคเอกชนและภาคราชการมาท างานร่ ว มกั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยมี วิ ธี ก ารท างานที่ ทั น สมั ย และเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานรองรับยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์จากรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้
อานาจอย่างเดียวไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความเป็นประชารัฐได้ ดังนั้น การใช้อานาจของผู้ว่า ราชการ
จังหวัดจึงควรแบ่งออกเป็น 3 ประการ ดังนี้

-71) การใช้อานาจแบบทางการ หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจติดตามผลการดาเนิน งานในพื้น ที่ได้ ตามกาหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จ ซึ่ง ในส่ว นนี้สามารถใช้อานาจตามที่
กฎหมายกาหนดหรือสามารถควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายได้
2) การใช้อานาจแบบไม่ใช้ เลย หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องมีการสร้างความคุ้นเคยกับ
ประชาชนโดยมีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อสร้างความรักและความผูกพันกับประชาชนให้ครอบคลุมใน
พื้นที่ต่าง ๆของจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในงานบวช งานศพ ในพื้นที่ตามสมควร เพือ่ ให้ประชาชนได้รู้จัก ควรได้พิจารณา
ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าไปเยี่ยมเยียนพบปะน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ก็ควรไปเยี่ยมเยียน
เมื่อใดที่เกิด ปัญหาประชาชนเดินขบวนประชาชนเดือดร้อน ประชาชนได้ เห็ นหน้าผู้ ว่าราชการจังหวัด ก็จะเกิด
ความคุ้นเคย ซึ่งวัฒนธรรมไทยหากได้เคยรู้จักก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกัน เมื่อเกิดความผูกพันก็จะช่วยให้ปัญหา
ที่แก้ไขได้ยากจะสามารถดาเนินการได้ง่ายลง
3) การใช้อานาจแบบกึ่งทางการ หมายถึง ในกรณีการแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่ สามารถสั่ งการได้ เช่ น ไม่ สามารถสั่ งการเขตพื้ นที่ การศึ กษาได้ กรณีนี้ จ าเป็นต้องใช้ อ านาจแบบกึ่ งทางการ คื อ
การประชุมกรมการจังหวัด ซึ่งเป็นการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมด ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ประธานชมรม
กานัน ผู้ใหญ่บ้านประจาจังหวัด ฯลฯ ดังนั้น จึงควรปรับการประชุมกรมการจังหวัดในลักษณะที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือ
ในการทางานและการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานได้มากขึ้น อาทิ โดยทั่วไปการกาหนดวาระการประชุม ประกอบด้วย
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุม เรื่องเพื่อทราบ เป็นต้น ควรมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา เช่น จากประสบการณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในคราวที่ดารงตาแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา ในการประชุมแต่ละครั้ง วาระที่ 1 ของการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องกล่าวถึงนโยบายสาคัญที่ได้ไป
ประชุมมาจากส่วนกลาง วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาซึ่งประกอบด้วย (1) เรื่องที่
เป็นปัญหาอุปสรรคของส่วนราชการต่างๆ และ (2) ผลการปฏิบัติการดีเด่นหรือผลการปฏิบัติงานทีป่ ระสบความสาเร็จ
ของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งในกรณีเรื่องใดที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานก็ได้มีการหารือที่ประชุมและได้มีการ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาร้องเรียนและเกิดการพัฒนา เช่น
- กรณีชาวหาดใหญ่มีปัญหาเรื่องรถติด ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ขนส่งจังหวัด ได้เร่ง
สารวจสภาพการจราจรและสถานการณ์ด้านการคมนาคมในพื้นที่เพื่อหาสาเหตุที่ทาให้ รถติด ซึ่งจากข้อมูลทาให้
ทราบว่า ถึงแม้จะมีการขยายถนนอย่างไรรถก็ยังคงติดอยู่ ซึ่งสาเหตุสาคัญเกิดจากโรงแรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อาเภอ
หาดใหญ่มักตั้งอยู่ติดถนน สาย 1 สาย 2 และสาย 3 และได้มีการอนุญาตรถจากมาเลเซียซึ่งเป็นรถคันใหญ่และยาว
มาจอดหน้าโรงแรมทั้งหมด ทาให้ใช้พื้นที่ในการจอดล่วงล้าพื้นที่การจราจรบนท้องถนน จึงทาให้เกิดสภาพรถติด ซึ่ง
ในการประชุมดังกล่าวได้เชิญภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดสงขลา สมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลามาร่วมประชุมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการหารือประเด็นนี้กับภาคเอกชนเพื่อให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาได้พูดคุยขอความร่วมมือจากเจ้าของโรงแรมต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาไม่ให้รถติดใน
พื้นที่อาเภอหาดใหญ่ เป็นต้น
- กรณีจังหวัดสงขลามีน้ากัดเซาะชายฝั่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นากระสอบไปลง
จ า น ว น เ ท่ า ไ ร ก็ ห ม ด ป ร ะ ช า ช น ก็ โ จ ม ตี ห า มี ป ร ะ โ ย ช น์ แ อ บ แ ฝ ง ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ไ ด้ เ ชิ ญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาควิชาวิศวกรรม ภาควิชาสิ่งแวดล้อม แล้ว NGO ที่ทาหน้าที่ปกป้องทะเล มาประชุม
ร่วมกัน และให้ทุกฝ่ายร่วมกัน แก้ไขปัญหาว่า หากไม่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ให้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เอากระสอบทรายอย่างดีไปอัด ที่ชายหาดสมิหลา ควรทาอย่างไร ซึ่งที่ประชุมได้มีการนาเสนอรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่ต้องคิดเอง แต่ให้สถาบันการศึกษาและนักวิชาการช่วยกันคิด เพียงแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้
การสนับสนุน เพราะฉะนั้นให้ผู้ตรวจราชการไปตรวจดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ทาได้หรือไม่

-8- ความเชื่อมต่อระหว่างโยธาธิการจังหวัด ที่ดินจังหวัด ที่ดินพัฒนาการจังหวัด กับผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปไหนไปกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ ก็จะ
เห็นได้จากภาพ เราก็ได้ไปเตือนว่า เราอยู่กระทรวงเดียวกัน คณะรัฐมนตรีเดียวกัน ก็ควรสานสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยดีกว่ากระทรวงอื่น เช่น ปีนี้แต่งตั้งคนของกรมการปกครอง คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ออกไปสลับปรับเปลี่ยนมาเป็นรองผู้ว่าฯ สลับไปสลับมา ซึ่งจะต่างจากกระทรวงอื่นกว่าจะย้ายต่างกรมทาได้ยาก แต่ใน
ส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปมา ผู้ตรวจราชการควรนาประเด็นนี้ไปพูดให้หัวหน้าส่วนในกรม
รับทราบจะได้มามีบทบาทกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดีขึ้น คนมหาดไทยจะต้องรักกันเองก่อน แล้วเป็นพลังสนับสนุนผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น คือ การทางานของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ใช้อานาจแบบกึ่ง
ทางการ
4.3 สรุปงานทีผ่ ู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ต้องตรวจติดตามในพื้นที่ จาแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ
4.3.1 งานนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของชาติที่กาลัง ได้รับความสนใจผนวกกับปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
4.3.๒ งานในอานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอ
4.๓.3 งานความคิดริเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคิดขึ้นมาเอง เช่น หน่วยงานของกรมที่ดินคิดวิธีการ
บริการที่สะดวกรวดเร็ว สานักงานที่ดินนอกจากตกแต่งสานักงานให้มีความสวยงามแล้วอาจมีระบบคิวที่ดีกว่า หรือ
ระบบนัดหมายรังวัด ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4.4 ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง และการมีระบบสั่งการนอกเวลาราชการ
ขณะนี้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานเชื่อมต่อกับนายกรัฐมนตรี ดังนั้น กลไกการทางาน
นอกจาก ทหาร ตารวจ แล้ว กลไกฝ่ายพลเรือนหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย เพราะกลไกในการทางานจะลงไปถึง
ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ดั ง นั้ น กระทรวงมหาดไทยในขณะนี้ จึ ง มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร (ศปก.) กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ทาหน้าที่หัวหน้า
ศูนย์ฯ และรับผิดชอบเวรรักษาการและประสานงานกันในวันหยุด ซึ่งมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นก็จะมีการปฏิบัติงาน
(work out) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ
1) รับเรื่องจากจังหวัดเสนอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2) เฝ้าฟังดูสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยอื่น ๆ ซึ่งสื่อมวลชนที่สาคัญ คือ ทีวี 3 มิติ, INN, และ ช่อง 7 ซึ่งทีวี
ช่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีดู และมีการติดตามเพื่อสั่งการแก้ไขปัญหาตลอด เช่น วันก่อนมีเหตุเกิดที่จังหวัดเลย กรณี
ชาวบ้ านแพ้คดีเรื่ องที่ ดิน ของกรมที่ดิน ศาลฎีกาตัดสิ น เป็นที่สิ้ นสุ ดแล้ ว ว่าชาวบ้านได้โ ฉนดที่ ดินโดยมิช อบด้ว ย
กฎหมายจึงเพิกถอน ชาวบ้านร้องไปที่ข่าว 3 มิติ ซึ่งข่าว 3 มิตินาเสนอข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง
มีการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้ทาอะไรบ้างแล้ว เป็นต้น ซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีได้ดูข่าวท่านจะมีการสั่งการ
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอข้อเท็จจริง ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แจ้ง ศปก. ให้สรุปเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี
โดยเร็ว หรือเมื่อคืนวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ประมาณ 5 ทุ่ม โจรใต้วางระเบิดเสาไฟฟ้าที่อาเภอหนองจิก 8 ต้น
ไฟดับทั้งอาเภอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการทราบข้อเท็จจริง ซึ่งพื้นที่ก็ต้องตอบได้ทันที จึงขอให้
ผู้ตรวจราชการได้ตรวจดูว่า จังหวัดได้มีการจัดระบบการเฝ้าระวัง หรือมีความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24
ชั่วโมง และมีระบบการสั่ งการนอกเวลาราชการหรือไม่ อย่างไร ซึ่งไม่ใช่ การเคี่ยวเข็ญให้ผู้ ว่าราชการจั งหวัดต้องจัด
บุคลากรมานั่งประจาที่ศาลากลาจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง เหมือนกระทรวงมหาดไทย แต่อาจจัดระบบให้ ในวันเสาร์ –
อาทิตย์ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด สลับสับเปลี่ยนเข้ามาดูแล ขอให้ผู้ตรวจราชการตรวจดูว่ามีการจัดเวรแบบนี้หรือไม่ ตรง
จุดใด ตามความจาเป็นและเหมาะสม

-95. การบริหารจัดการเรื่องพลุ/โคมลอย
ฝากให้ ผู้ ต รวจราชการได้ ช มเชยการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งพลุ / โคมลอยของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และ
นายอาเภอต่าง ๆ ที่ปฏิบั ติงานแข็งขัน ทาให้เรื่องโคมลอยและเรื่องจุดพลุล ดน้อยลง เพราะนายกรัฐ มนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝากชม เรื่องพลุและโคมลอยในงานลอยกระทงปีนี้ลดไปเกิน 70 % ของแต่ละปี
ซึ่งแสดงว่าผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกที่ถูกต้อง
6. การจัดทาโครงข่าย Line ผู้บริหารและผู้ตรวจราชการ
ให้สานักตรวจราชการจัดทา LINE โครงข่ายเฉพาะผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม ให้อยู่ใน LINE
เดียวกันกับผู้บริหารกระทรวงด้วย ซึ่งต่อไปในบางครั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้ประเด็นทีค่ วรตรวจติดตามในแต่ละช่วง
ไปในกลุ่มไลน์ เช่น เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพุ่งเป้าไปที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสงขลา หรือเรื่องศูนย์ดารงธรรม เป็น
ต้น ดังนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงและกรมจะต้องให้ความสนใจและมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง
7. การตรวจราชการร่ วมกั น ของผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยและกรมในสัง กั ด
กระทรวงมหาดไทย
ควรจัดให้มีการตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก
และผู้ตรวจกรมตรวจร่วมกัน จะช่วยให้เกิดภาพการขับเคลื่อนการดาเนินงานที่ดีและเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่ง เข้าใจว่า
ผู้ตรวจราชการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน แต่เขตตรวจราชการใดสามารถลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกันได้ทั้งผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย และมีผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด ควรไปพร้อมกันเพื่อทาให้เกิดความเคลื่อนไหวในการติดตาม
งาน และให้ผู้ตรวจราชการได้อาศัยประสบการณ์ทเี่ คยปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการหรือดารงตาแหน่งในระดับภูมิภาค
ของจังหวัดมาก่อน หรือ เคยปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้นาประสบการณ์ที่มีหรือเคยใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือมี
Best Practice ที่เคยดาเนินการแล้วประสบความสาเร็จมาเป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นข้อสังเกตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอาเภอ หรือส่วนราชการในระดับพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนาไปแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
8. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่
กระทรวงมหาดไทย
8.1 กรณีจังหวัดนครปฐม ให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง ค้นหาข้อมูล
ว่าโรงงานใดปล่อยน้าเสียแล้วไม่ยอมแก้ไขปัญหา ซึ่งมีการร้องเรียนจากประชาชนไปยังนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้
กรณีที่ส่วนราชการได้ลงไปแก้ไขปัญหาที่อาจจะกระทบประชาชนที่ยังไม่ให้ความร่วมมือ ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ
ว่าผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอจาเป็นต้องดาเนินการตามกฎหมาย เป็นต้น
8.2 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องทางานเชิงรุก โดยให้ทุกจังหวัดทุกหน่วยงานได้
แก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการสร้างปัญหาใหม่ และการชี้แจงแก้ไขปัญหาต้องดาเนินการให้ประชาชนมีความ
เข้าใจและพร้อมให้ร่วมมืออย่างต่อเนื่องก่อนจะดาเนินการใด ๆ ซึ่งรัฐบาลกาลังปรับปรุงหัวข้อการประเมิน ผลการ
ดาเนินงานของกระทรวง กรม และทุกหน่วยงาน ทุกระดับในเรื่องวิจัยประสิทธิภาพการทางานเชิงรุก ความพึงพอใจ
ประชาชน ฯลฯ

-109. การ Coaching วิธีการทางาน ในระบบโครงข่าย Line
กระทรวงมหาดไทย
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมได้มีการตรวจและเน้นย้าเรื่องของวิธีการทางาน คือ
จะมีการ LINE วิธีทางานไปเรื่อย ๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้คาว่า Coaching ซึ่งให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยไป Coaching ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นายอ าเภอ ให้ ท างานให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ
เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ LINE ไปจะบอกวิธีทางานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เช่น เรื่องปลูกพืชน้าน้อยพืช
อะไรที่ใช้น้าน้อย หรือเมื่อปล่อยโคมลอยวิธีไม่ให้โคมลอยถูกปล่อยควรทาอย่างไร เรื่องหมอกควันจะทาอย่างไร
เรื่องการรักษาความสงบ จะทาอย่างไร ดังนั้น ให้ผู้ตรวจราชการได้ ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
นายอาเภอ ดูใน LINE ซึ่งจะ LINE มาช่วงเวลากลางคืนหรือวันเสาร์ – อาทิตย์ เพราะกลางวันอาจไม่มีเวลา
นอกจากนี้จะมีการรายงานเรื่องสาคัญและจะชี้แนะวิธีหรือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีสนใจลงใน Line ด้วย
.........................................
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