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A

1

เขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ปีงบประมาณ 2562
เขตตรวจราชการ
เขตตรวจราชการส่วนกลาง
เขตตรวจราชการที่ ๑
เขตตรวจราชการที่ ๒
เขตตรวจราชการที่ ๓
เขตตรวจราชการที่ ๔
เขตตรวจราชการที่ ๕
เขตตรวจราชการที่ ๖
เขตตรวจราชการที่ ๗
เขตตรวจราชการที่ ๘
เขตตรวจราชการที่ ๙
เขตตรวจราชการที่ ๑๐
เขตตรวจราชการที่ ๑๑
เขตตรวจราชการที่ ๑๒
เขตตรวจราชการที่ ๑๓
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
เขตตรวจราชการที่ ๑๕
เขตตรวจราชการที่ ๑๖
เขตตรวจราชการที่ ๑๗
เขตตรวจราชการที่ ๑๘

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในส่วนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี
สงขลา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร
สกลนคร
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ
อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ จังหวัดเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพูน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ จังหวัด ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

B

ค�าน�า
การตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นมาตรการส�าคัญในการติดตาม

ก�ากับ ดูแล การบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบตั ริ าชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน ดังหลักว่า “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” รวมทั้งท�าให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ ค่าในการบริหารราชการแผ่นดิน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รายงานผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยประจ� า ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ฉบับนี้เป็นรายงานที่ได้จากการตรวจ
ราชการตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ ่ง ประกอบด้ ว ยการตรวจราชการตามนโยบายของ
รั ฐ บาลและกระทรวงมหาดไทย การตรวจราชการกรณีพิ เ ศษตามทีผ่ ู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
มอบหมาย การตรวจราชการตามค� า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการประจ� า ปี ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ก�าหนด และการตรวจราชการเรื่องอืน่ ๆ
ทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๑๘ เขตตรวจ
ราชการ ได้ด�าเนินการตรวจติดตาม ก�ากับดูแล การปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและเชิงพื้นทีแ่ ก่ส่วนราชการ จังหวัด หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่น และหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย
น� า ไปพิ จ ารณาด� า เนิน การตามอ� า นาจหน้ า ทีใ่ นการแก้ ไ ขปั ญ หา พั ฒ นา และเพิ ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส�านัก/กองในสังกัดส�านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทีป่ รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ตลอดจนประชาชนที่รว่ มแสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ท�าให้การ
จัดท�ารายงานฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย ได้รับทราบเพื่อน�าไปก�าหนดนโยบาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนต่อไป

ส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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ก

สารบัญ
หน้า

๑

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕

ส่วนที่ ๑

การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อเสนอแนะ

๑๗

ส่วนที่ ๒

การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลการตรวจติดตามและประเมินผล
ข้อเสนอแนะ

๔๑

ส่วนที่ ๓

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๗๑

ส่วนที่ ๔

การตรวจติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม

ข

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ท�าเนียบผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

นายสนิท ขาวสอาด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๑๓

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์

ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมปหวังอยู่

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๑๘

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๘

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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ค

ท�าเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ง

นายรังสรรค์ ตันเจริญ

นายปยะ วงศ์ลือชา

นายสมบูรณ์ ศิริเวช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๑

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๖

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๙

นายกมล เชียงวงค์

นายสมชาย บ�ารุงทรัพย์

นายนิพันธ์ บุญหลวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๗ และ ๑๖

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๔

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๗

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๔

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๕

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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การตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ส�ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

1

๙. ให้หน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทุกหน่วยงาน น�าแผนงาน/โครงการ/งบประมาณทุกประเภท
มาน�าเสนอผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผูต้ รวจราชการกรม
ในสังกัดทราบ เพื่อเป็นข้อมูลน�าเสนอในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

๑. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและ
ผูต้ รวจราชการกรมฯ ตรวจติดตามงานยุทธศาสตร์ ๖
กลุ่มงานของกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ได้เป็นประธาน การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย และเจ้าหน้าทีส่ นับสนุนการตรวจราชการ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการ
ตรวจราชการแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจ
ราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑. การตรวจราชการต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถสนองตอบ
นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยให้อ�านาจผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย ในการเสนอความเห็นด้านการ
บริหารงานบุคคลต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและด�าเนินการด้านการบริหาร งานบุคคล
๒. สนับสนุนงบประมาณแก่ผตู้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในเขตตรวจราชการ
๓. มอบอ�านาจการก�ากับการปฏิบัตริ าชการของข้าราชการ
ส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ให้หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บุคลากร งบประมาณ โดย
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔. มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สือ่ สารและ
สร้างการรับรูก้ ารน�านโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
เพื่อน�าไปถ่ายทอดหน่วยรับตรวจให้มีความเข้าใจตรงกัน และ
สามารถขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ก�าหนดแนวทางการตรวจราชการ โดยตรวจราชการ
เชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งให้รับฟังปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของจังหวัด รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อน�าเสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยทราบและพิจารณาสั่งการ
๖. มอบหมายผูต้ รวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประสานหน่วยงานภายในกรมฯ จัดท�าบทสรุปผู้บริหาร ระเบียบ
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรือ่ ง การบริหารจัดการขยะ ให้ปลัด
กระทรวงมหาดไทยเพือ่ เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประกอบการชี้แจงต่อสาธารณชน และคณะรัฐมนตรี
๗. ให้ผตู้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผูต้ รวจราชการ
กรมในสังกัด ติดตามการขับเคลื่อน การด�าเนินงานโครงการ
ตลาดประชารัฐ ทั้ง ๙ ประเภท ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
๘. การด�าเนินงานของจิตอาสาทั่วประเทศ ให้มกี ารด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและถาวร
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี ๖ ท่าน ในการ
ก�ากับ ติดตามงานระดับจังหวัด และอ�าเภอ จ�าแนกเป็นงาน
ยุทธศาสตร์ ๖ กลุม่ งาน ได้แก่ ๑) กลุม่ งานด้านความมั่นคง ๒) กลุม่
งานด้านสังคม ๓) กลุม่ งานด้านเศรษฐกิจ ๔) กลุม่ งานด้านบริหาร
งานราชการ ๕) กลุ่มงานด้านการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า
๖) กลุ่มงานการเชื่อมต่อโลจิสติกส์ และการคมนาคม
ดั ง นัน้ ให้ ผ ู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ผู้ ต รวจ
ราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ด�าเนินการติดตามผล
การด�าเนินงานใน ๖ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ของจังหวัดและอ�าเภอ
โดยให้พิจารณาให้สอดคล้องกับงานของกรมว่าอยู่ในกลุ่มงานใด
ใน ๖ กลุม่ งาน หากผูต้ รวจราชการกระทรวงและผูต้ รวจราชการกรม
สามารถตรวจราชการโดยบูรณาการการตรวจพร้อมกันในพื้นที่
ได้จะช่วยให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ให้ผู้ตรวจราชการเป็นตัวแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
หรือตัวแทนกรม ในการท�าหน้าที่เป็นคนกลางเชื่อมต่อระหว่าง
การน�ายุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงานไปปฏิบัติ และเชื่อมกลับมายัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดี เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงาน
โดยผู้ตรวจราชการมีการจัดท�ารายงานผลการตรวจราชการ
และการรายงานข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ว่าแต่ละจังหวัด
มีผลการด�าเนินงานอย่างไรบ้าง

๒. เน้นแนวทางการตรวจราชการ ๓ แนวทาง

ให้ผตู้ รวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทยและผูต้ รวจรำชกำร
กรมปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้ตรวจรำชกำร โดยท�า
หน้าที่ตรวจราชการใน ๒ แนวทาง ประกอบด้วย
๒.๑ ตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจติดตามผล
การด�าเนินงานของจังหวัด/อ�าเภอ เช่น ติดตามผลการด�าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงาน เพื่อให้ทราบว่าส่วนราชการต่าง ๆ
ภายใต้สังกัดได้ด�าเนินการ และช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ�าเภอ ในการขับเคลื่อนการด�าเนินการโครงการส�าคัญต่าง ๆ
หรือไม่ อย่างไร เป็นลักษณะ “ตรวจตำมตัวหนังสือ” ดังนั้น ผูช้ ว่ ย
ผู้ตรวจราชการจึงต้องจดบันทึกไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะให้ความรู้สึก
ว่ามีการตรวจราชการที่เข้มข้น
๒.๒ ตรวจแนะน�า หมายถึง ในฐานะที่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย/กรม เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในงาน
ส่วนกลาง จึงมีประสบการณ์และมีรายละเอียดที่สามารถให้คา� แนะน�า
จังหวัด/อ�าเภอ ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น อาจตรวจดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ และ
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องได้มกี ารวางแผนการปฏิบตั งิ านหรือไม่ อย่างไร

๒.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง กรณีท่สี �านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือส�านักนายกรัฐมนตรี ได้รบั เรื่องร้องเรียน
ให้ ผ ู้ ต รวจราชการกระทรวง/กรมได้ ต รวจสอบข้ อ เท็จ จริ ง
ในจังหวัด โดยศูนย์ด�ารงธรรมต้องสรุปว่าเรื่องที่ร้องเรียนจ�านวน
มาก ๆ จากจังหวัดเป็นเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับประเด็นใดและจัดท�า
ประเด็นให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ผู้ตรวจราชการ
กรมทราบเพื่อให้บรรลุขอ้ เท็จจริง และขอให้ผตู้ รวจราชการได้ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และรับฟังปัญหา
อุปสรรคของจังหวัด/อ�าเภอ ซึ่งผู้ตรวจราชการสามารถเสนอ
ข้อเท็จจริง และสามารถท�าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้งานสามารถด�าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เน้นประเด็นงานที่ตรวจ

๓.๑ งานส� า คั ญ เร่ ง ด่ ว นที ่รั ฐ บาลและรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจ ซึ่งงานหลัก ได้แก่
เรื่องควำมมั่นคง แบ่งออกเป็น ๒ เรื่องส�าคัญ ได้แก่ ๑) ความสงบ
เรี ย บร้ อ ยภายในบ้ า นเมื อ งและ ๒) ความรู ้ สึ ก /กระแสในพื ้น ที ่
ที ่เ กี ่ย วข้ อ งกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ให้ ผู ้ ต รวจรำชกำร
ไปสดับตรับฟังจำกผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดว่ำในจังหวัดมีปญ
ั หำต่ำง ๆ
เหล่ำนี้หรือไม่ซึ่งเมื่อได้มีการตรวจสอบในพื้นที่อาจปรากฏว่าไม่มี
ปัญหาอย่างทีส่ ื่อน�าเสนอก็ได้ ให้ผู้ตรวจราชการได้เสนอข้อเท็จ
จริงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยน�า
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ส่วนเรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ให้มีการตรวจว่ามีการตอบรับในพื้นที่เป็นอย่างไร
หรือได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างไร เป็นต้น
๓.๒ การท�านายอนาคต โดยให้ผู้ตรวจราชการสอบถาม
พื้นทีท่ งั้ จังหวัด อ�าเภอ และส่วนราชการในการท�านายอนาคต
ในอีก ๖ เดือนหรือ ๑ ปี ข้างหน้า ว่าในพื้นที่คาดว่าจะมีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ้น และมีการเตรียมการแก้ไขปัญหานั้นไว้อย่างไร เช่น
นายอ�าเภอรายงานว่า “มีปัญหาภัยแล้ง” ต้องถามต่อว่าเมื่อเกิด
ภัยแล้งแล้วได้เตรียมการรับมือหรือแก้ไขปัญหาไว้อย่างไร เป็นต้น
๓.๓ งานที่รัฐบาลก�าลังด�าเนินการ ให้ผู้ตรวจราชการ
ไปติดตามดู และสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดว่าแต่ละโครงการ
ของรัฐบาลสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนจริงหรือไม่ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ
ส่วนราชการในสังกัดทีเ่ กี่ยวข้อง อาจจะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ก็ให้รับมาแล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบ เป็นต้น
๓.๔ งานในหน้าที่ของแต่ละกรมหรือของส�านักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ขอให้ผตู้ รวจราชการไปตรวจและสอบถาม
เลขานุการกรม และรองอธิบดี โดยยกตัวอย่างงานของกรม
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน

๔. การตรวจราชการในพื้นที่

๔.๑ วิธีการตรวจราชการ
๔.๑.๑ กำรตรวจรำชกำรเบื้องต้น หมายถึง ตรวจ
ตามเอกสารขั้นตอนทีก่ ระทรวง/กรมมีการสัง่ การให้ด�าเนินการ
ว่าสามารถด�าเนินการได้ประสบความส�าเร็จมากน้อยเพียงใด

๔.๑.๒ กำรตรวจแบบเจำะลึก หมายถึง ลงพื้นที่จริง
เป็นการสุม่ ตรวจว่าโครงการต่าง ๆ ได้มกี ารด�าเนินการในพื้นที่จริง
และเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้ตรวจราชการ
จะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ อาจจะถามจังหวัดหรือนายอ�าเภอ
ว่ามีโครงการดีเด่นอะไรบ้าง เมื่อผู้ตรวจราชการลงพื้นที่จะทราบ
ว่าดีเด่นจริงหรือไม่
๔.๒ การตรวจเชิงพื้นที่
๔.๒.๑ ควรตรวจดูว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ
นำยอ�ำเภอได้มกี ำรสอดส่องดูแลในพื้นที่หรือไม่อย่ำงไร เนื่องจาก
พื ้น ที ่แ ต่ ล ะภู มิ ภ าคอาจไม่ เ หมื อ นกั น ปั ญ หาจึ ง แตกต่ า งกั น
โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าในการลงพื้นที่ตรวจราชการแต่ละครั้ง
เมื่อลงไปในพื้นที่แล้วอาจสอบถามชาวบ้านเพื่อจะได้ทราบว่า
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือนายอ�าเภอมีความใกล้ชดิ ราษฎรมากน้อย
เพียงใด เช่น อาจถามว่ารูจ้ กั ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือไม่ นายอ�าเภอ
ชื่ออะไร ซึ่งชาวบ้านบางคนอาจบอกได้ชดั เจน หรือบางคนบอกว่า
ไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จัก ก็จะพอรู้ได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ�าเภอได้ลงพื้นที่หรือไม่ ซึง่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอาจไม่เคยเดิน
ออกมารอบจวนเลย เพราะงานยุง่ ไม่รจู้ กั ใครเลย หากเกิดกรณีมมี อ็ บ
ล้อมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดถ้ารู้จักประชาชนรอบข้างที่พักบ้าง
และมีการสร้างความคุ้นเคยกับประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็จะได้รับความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือจากประชาชน
หรือกรณีมีผู้น�าสิ่งของให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจมีการแจกจ่าย
ให้กบั ประชาชนที่อาศัยอยูร่ อบที่พกั ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพื่อให้เป็น
“ผนังทองแดงก�าแพงเหล็ก” ไว้ลอ้ มด้วย ซึ่งการแบ่งปันสิ่งของเล็ก
น้อยดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย เพราะฉะนั้นในเชิง
พื้นที่ให้ผตู้ รวจราชการไปตรวจในลักษณะนี้ ไม่ได้ไปตรวจราชการ
ที่มุ่งเน้นผลการด�าเนินงานในเชิงลบ หรือเชิงบวก เท่านั้น
๔.๒.๒ ควรตรวจดูกำรใช้อำ� นำจของผูว้ ำ่ รำชกำร
จังหวัด และกำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์โครงกำรแปลก ๆ ใหม่ ๆ
โดยให้ ผู ้ ต รวจราชการติ ด ตามดู ว ่ า มี ก ารด� า เนิ น การอย่ า งไร
เพราะขณะนี้ค�ากล่าวที่นายกรัฐมนตรีมักกล่าวเป็นประจ�า คือ
“ประชารัฐ” โดยต้องพิจารณาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสามารถ
น�าภาคเอกชนและภาคราชการมาท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
โดยมี วิ ธี ก ารท� า งานที ่ทั น สมั ย และเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถปฏิบตั งิ านรองรับยุทธศาสตร์ท้งั ๖ ยุทธศาสตร์จากรองนายก
รัฐมนตรีได้เป็นอย่างดีซึ่งการใช้อ�านาจอย่างเดียวไม่สามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมให้เกิดความเป็นประชารัฐได้ ดังนั้น การใช้อ�านาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงควรแบ่งออกเป็น ๓ ประการ ดังนี้
๑) กำรใช้ อ �ำ นำจแบบทำงกำร หมายถึ ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถก�าหนดหลักเกณฑ์ ในการตรวจ
ติดตามผลการด�าเนินงานในพื้นที่ได้ตามก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ซึ่งในส่วนนี้สามารถใช้อ�านาจตามที่กฎหมายก�าหนดหรือสามารถ
ควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายได้
๒) กำรใช้ อ �ำ นำจแบบไม่ ใ ช้ เ ลย หมายถึ ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีการสร้างความคุ้นเคยกับประชาชน
โดยมีการลงพื้นที่เยีย่ มเยียนประชาชน เพื่อสร้างความรักและ
ความผูกพันกับประชาชนให้ครอบคลุมในพื้นที่ตา่ ง ๆ ของจังหวัด
ได้มสี ว่ นร่วมในงานบวช งานศพ ในพื้นที่ตามสมควร เพื่อให้ประชาชน
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ได้รู้จักควรได้พิจารณาว่าพื้นทีใ่ ดเป็นพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
คนเก่าไปเยีย่ มเยียนพบปะน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ก็ควร
ไปเยี่ยมเยียน เมื่อใดที่เกิดปัญหาประชาชนเดินขบวนประชาชน
เดือดร้อน ประชาชนได้เห็นหน้าผู้ว่าราชการจังหวัด ก็จะเกิด
ความคุ ้ น เคย ซึ ่ง วั ฒ นธรรมไทยหากได้ เ คยรู ้ จั ก ก็ จ ะเกิ ด
ความผูกพันระหว่างกัน เมื่อเกิดความผูกพันก็จะช่วยให้ปัญหาที่
แก้ไขได้ยากจะสามารถด�าเนินการได้ง่ายขึ้น
๓) กำรใช้ อ� ำ นำจแบบกึ ่ง ทำงกำร หมายถึ ง
ในกรณีการแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถ
สั่งการได้ จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจแบบกึ่งทางการ คือ การประชุม
กรรมการจังหวัด ซึง่ เป็นการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมด
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ประธานชมรม ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประจ�าจังหวัด ฯลฯ ดังนั้น จึงควรปรับการประชุมกรรมการจังหวัด
ในลักษณะที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการท�างานและการแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนางานได้มากขึ้น ในการประชุมแต่ละครั้ง วาระที่ ๑
ของการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องกล่าวถึงนโยบายส�าคัญ
ที่ได้ไปประชุมมาจากส่วนกลาง วาระที่ ๒ รับรองรายงานการ
ประชุม วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย (๑) เรื่องที่
เป็นปัญหาอุปสรรคของส่วนราชการต่าง ๆ และ (๒) ผลการปฏิบัติ
ดีเด่นหรือผลการปฏิบัติงานที่ประสบความส�าเร็จของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ซึ่งในกรณีเรื่องใดที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
ก็ ไ ด้ มี ก ารหารื อ ที ่ป ระชุ ม และได้ มี ก ารมอบหมายหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไปด�าเนินการ
ในส่ ว นที ่เ กี ่ย วข้ อ งเพื ่อ ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาร้ อ งเรี ย นและ
เกิดการพัฒนา
๔.๓ สรุปงานที่ผตู้ รวจราชการกระทรวง/กรมต้อง
ตรวจติดตามในพื้นที่ จ�าแนกเป็น ๓ ลักษณะ คือ
๔.๓.๑ งานนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของชาติกับ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๔.๓.๒ งานในอ� า นาจหน้ า ทีข่ องกระทรวง
มหาดไทยหรือกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ�าเภอ
๔.๓.๓ งานความคิดริเริ่มทีผ่ ู้ว่าราชการจังหวัด
คิดขึน้ มาเอง เช่นหน่วยงานของกรมทีด่ ินคิดวิธีการบริการที่
สะดวกรวดเร็ว ส�านักงานทีด่ ินนอกจากตกแต่งส�านักงานให้มี
ความสวยงามแล้วอาจมีระบบคิวทีด่ ีกว่า หรือระบบนัดหมาย
รังวัด ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔.๔ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง และ
การมีระบบสั่งการนอกเวลาราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยปฏิบัติงานเชื่อมต่อกับนายกรัฐมนตรี ดังนั้น กลไกการ
ท�างานนอกจาก ทหาร ต�ารวจ แล้ว กลไกฝ่ายพลเรือนหลัก คือ
กระทรวงมหาดไทย เพราะกลไกในการท�างานจะลงไปถึงก�านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ดังนัน้ ขอให้ผู้ตรวจราชการได้ตรวจดูว่า จังหวัดได้มี
การจัดระบบการเฝ้าระวัง หรือมีความพร้อมรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีระบบการสั่งการนอกเวลาราชการหรือไม่
อย่างไร ซึ่งไม่ใช่การเคี่ยวเข็ญให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องจัด
บุคลากรมานั่งประจ�าที่ศาลากลางจังหวัดตลอด ๒๔ ชั่วโมง เหมือน
กระทรวงมหาดไทย แต่อาจจัดระบบให้ ในวันเสาร์ - อาทิตย์
มี ร องผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด สลั บ สั บ เปลี ่ย นเข้ า มาดู แ ล ขอให้
ผู้ตรวจราชการตรวจดูว่ามีการจัดเวรแบบนีห้ รือไม่ ตรงจุดใด
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
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๕. การจั ด ท� า โครงข่ า ย Line ผู ้ บ ริ หารและ
ผู้ตรวจราชการ

ให้ส�านักตรวจราชการฯ จัดท�า LINE โครงข่ายเฉพาะผูต้ รวจ
ราชการกระทรวง ผูต้ รวจราชการกรมให้อยูใ่ น LINE เดียวกันกับ
ผูบ้ ริหารกระทรวงด้วย ซึ่งต่อไปในบางครัง้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
จะได้แจ้งประเด็นทีค่ วรตรวจติดตามในแต่ละช่วงไปในกลุ่มไลน์
ดังนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงและกรมจะต้องให้ความสนใจ
และมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง

๖. การตรวจราชการร่วมกันของผูต้ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยและกรมในสังกัด

ควรให้ ม ีก ารตรวจราชการร่ ว มกั น ของผู้ ต รวจราชการ
โดยผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก และผูต้ รวจราชการ
กรมร่วมตรวจด้วย จะช่วยให้เกิดภาพการขับเคลือ่ นการด�าเนินงาน
ทีด่ ีและเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งเข้าใจว่าผู้ตรวจราชการมีเวลาว่าง
ไม่ตรงกัน แต่เขตตรวจราชการใดสามารถลงพื้นทีต่ รวจราชการ
ร่วมกันได้ทงั้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และมีผู้ตรวจ
ราชการกรมในสังกัด ควรไปตรวจราชการพร้อมกัน เพื่อท�าให้
เกิดความเคลือ่ นไหวในการติดตามงาน และให้ผู้ตรวจราชการ
ได้อาศัยประสบการณ์ท่เี คยปฏิบัตหิ น้าที่เป็นข้าราชการหรือด�ารง
ต�าแหน่งในภูมิภาคของจังหวัดมาก่อน หรือเคยปฏิบัติงานตาม
พื้นที่ต่าง ๆ ได้น�าประสบการณ์ที่มีหรือเคยใช้ในการแก้ไขปัญหา
หรือมี Best Practice ที่เคยด�าเนินการแล้วประสบความส�าเร็จ
มาเป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นข้อสังเกตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอ�าเภอ หรือส่วนราชการในระดับพื้นทีไ่ ด้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และสามารถน�าไปแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗. การแก้ ไขปัญหาในพื้นที่

การแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องท�างาน
เชิงรุก โดยให้ทุกจังหวัดทุกหน่วยงานได้แก้ปญ
ั หาที่มอี ยูเ่ ดิมก่อน
ที่จะมีการสร้างปัญหาใหม่ และการชี้แจงแก้ไขปัญหาต้องด�าเนินการ
ให้ประชาชนมีความเข้าใจและพร้อมให้ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ก่อนจะด�าเนินการใด ๆ

๘. การ Coaching วิ ธีก ารท� า งาน ในระบบ
โครงข่าย Line

ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม
ได้มกี ารตรวจและเน้นย�้าเรื่องของวิธกี ารท�างาน คือจะมีการ LINE
วิธีท�างานไปเรื่อย ๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ใช้ค�าว่า Coaching ซึ่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไป Coaching
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา ผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ ให้ท�างานให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ เพราะฉะนัน้ ในสิง่ ที่ LINE ไปจะบอกวิธีท�างานที่
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ให้ผู้ตรวจราชการได้ช่วย
กระตุ้นเตือนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ�าเภอ ดูใน LINE
นอกจากนีจ้ ะมีการรายงานเรื่องส�าคัญและจะชี้แนะวิธีหรือสิ่งที่
นายกรัฐมนตรีสนใจลงใน Line ด้วย

ส่วนที่

๑

การตรวจติดตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ส�ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
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การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ ต รวจติ ด ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธ าน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการและการตรวจราชการแบบปกติของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดน�าร่องและ
พื้นที่เสี่ยงสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย พื้นที่
จังหวัดน�าร่อง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร พื้นที่เสี่ยงสูง ได้แก่ พื้นที่เสี่ยง
ตามเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ และจังหวัดเสี่ยงสูง (พื้นทีส่ ีแดง)
ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค และการตรวจราชการในจังหวัด
ที่ไม่ใช่จังหวัดน�าร่องและจังหวัดที่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงสูง โดยภารกิจ
ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การจัดระบบ
ศูนย์พักพิงสัตว์ จากการตรวจติดตามโครงการดังกล่าว สรุปผล
การตรวจติดตามได้ดังนี้

นายกมล เชียงวงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดน่าน

๑. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า
ในสัตว์

จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
โดยได้มกี ารบูรณาการการด�าเนินงานในจังหวัดผ่านคณะกรรมการ
โรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด และแต่ ง ตั ้ง คณะท�า งานสร้ า งพื ้น ทีป่ ลอด
โรคพิษสุนัขบ้า ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด อ�าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการ
โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัด ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ โดยติดตามเร่งรัด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตใิ ห้
ครบทุกแห่ง เพื่อให้มปี ระสิทธิผลในการบังคับใช้ รวมถึงการเร่งรัด
จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ทันตามระยะเวลารณรงค์
ในการฉีดป้องกันโรค และการประชาสัมพันธ์ถึงภัยร้ายจากโรค
พิษสุนัขบ้า รวมทั้งให้สา� นักงานปศุสตั ว์จงั หวัดด�าเนินการจัดท�าฐาน
ข้อมูลประชากรสุนัข การควบคุมประชากร เช่น การท�าหมันสุนัข
จรจัด รวมถึงการฝึกอบรมผู้ท�าการฉีดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
ให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดด�าเนินการจัดเตรียมวัคซีนในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน รวมถึงมาตรการในการดูแลสุขภาพ
ให้ไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่น ส่ ว นมากได้ ด� า เนิน การ
ออกข้อบัญญัติในการควบคุมการเลีย้ งและการปล่อยสัตว์ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมทั้งท�าหมัน
สุนัขและแมวในพื้นทีเ่ สีย่ งและด�าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนขั บ้าอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ส�ารวจจ�านวนประชากรสุนขั
และแมวในพืน้ ทีจ่ ังหวัด โดยได้มีการบูรณาการการด�าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน/ภาคประชาชน/
NGOs ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายนิพันธ์ บุญหลวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดพัทลุง

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์ท�าให้สุนัข – แมว
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ น่ ครอบคลุม ทุ ก ท้ อ งถิ น่ และให้ ม กี ารด� า เนิน การ
อย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เรื่อง โรคพิษสุนขั บ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง
และรับผิดชอบ
มีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศในระบบ ร.๓๖ และ
การบันทึกในระบบ HIS ปี ๒๕๖๒ โดยพบปัญหาอุปสรรค ได้แก่
การเปลีย่ นแปลงผู้รับผิดชอบใหม่ อาจท�าให้การลงทะเบียน
รายงานไม่ต่อเนือ่ งผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลบางแห่งยังไม่ได้รับ
การอบรมการบันทึกรายงาน ร.๓๖ และระบบ HIS ในช่วง
ปี ๒๕๖๑ ที่ผา่ นมาไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทา� ให้เกิดการซ�้าซ้อน
ในการบันทึกข้อมูล
จังหวัดได้มกี ารเร่งรัดการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบ
Thairabies.net และแยกเป็นสุนัข – แมวทีม่ ีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ พร้อมทั้งเร่งรัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันและอบรมอาสา
สมัครให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
และเร่งรัดการก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าและประเมินการสร้างพื้นที่
ปลอดโรคตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนขั บ้าตาม
แบบรายงานโครงการสร้างพื้นทีป่ ลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับ
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
จั ง หวั ด ได้ ม ีห นัง สือ แจ้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่น
เพื่อด�าเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
กับผู้เลีย้ งสัตว์ เพือ่ เฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้าทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสัตว์เลีย้ ง
โดยมีการส�ารวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง (สุนัข
และแมวจรจัด) นอกจากนีส้ �านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ�าเภอ
และส�านักงานท้องถิน่ จังหวัด/อ�าเภอ ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด�าเนินการจัดอบรมอาสาสมัครผู้ฉดี วัคซีนในพืน้ ที่
เพื่อด�าเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข/แมวในพื้นที่ ในกรณีทฉี่ ีด
วั ค ซี น แล้ ว จะให้ น� า ป้ า ยแขวนคอซึ ่ง จะเปลี ่ย นสี ใ นแต่ ล ะปี
โดยในปี ๒๕๖๒ ใช้เป็นสีเขียว
ได้มีการประสานความร่วมมือหน่วยงานรัฐ สถานพยาบาล
สัตว์ กลุม่ คนรักสัตว์ ประชาชน และหน่วยงานหรือผูเ้ กีย่ วข้องใน
พื้นที่ตามโครงการประชารัฐร่วมใจก�าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และ
ควบคุมประชากรสุนัข – แมว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด�าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ โดยกิจกรรมหลักประกอบ
ด้วย การผ่าตัดท�าหมันสุนัขและแมวโดยเน้นสัตว์ทไี่ ม่มีเจ้าของ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
มีการด�าเนินการท�าหมันสุนัขและแมว โดยออกหน่วยบริการ
ในกิจกรรมและสถานทีด่ ังต่อไปนี้ ๑) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
๒) กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ ๓) สถานทีร่ าชการ วัดและ
โรงเรียน ๔) เหตุเดือดร้อนร�าคาญ (รับเรื่องร้องเรียนหรือจาก
ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดและอ�าเภอ) ๕) ขอความอนุเคราะห์ผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. การจัดระบบศูนย์พักพิงสัตว์ต้นแบบ

จากการตรวจติดตามของผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผลปรากฏว่ า จั ง หวั ด ได้ ม ีก ารจั ด ตั ้ง ศู น ย์ พั ก พิ ง สั ต ว์ เ พิ ่ม ขึ ้น
จากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการด�าเนินการประชุมหารือ
เพื่อจัดตั้งศูนย์พกั พิงสัตว์จรจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ท้องถิ่นจังหวัด ปลัดจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ในการด�าเนินการ
หาสถานทีแ่ ละรูปแบบในการจัดการบริหารดูแลสัตว์ในสถานที่
พักพิงสุนัขและแมว และมีการจัดหาศูนย์พกั พิงสุนัขและแมวจรจัด
เพื ่อ การบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบตามหลั ก สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์
ทัง้ ศูนย์พักพิงสัตว์ของเทศบาล มูลนิธิ หรือของภาคเอกชน
แต่ปญ
ั หาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากศูนย์พกั พิงสัตว์ไม่สามารถรองรับ
จ�านวนประชากร สุนัขและแมวเพิ่มขึ้นได้ และการย้ายสัตว์เข้า
สถานสงเคราะห์สัตว์เอกชนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาน
สงเคราะห์น้นั ๆ ท�าให้ไม่สามารถน�าสัตว์จรจัดหรือสัตว์ท่ีตอ้ งการ
ควบคุมเข้าศูนย์เพื่อไปกักขังได้ อีกทั้งปัญหาด้านงบประมาณที่ใช้
ในการด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบศูนย์พกั พิงสัตว์ ด้านสถานที่
ที่เหมาะสม ดังนั้น จังหวัดจึงได้มกี ารหารือเพื่อเตรียมการคัดเลือก
จังหวัดที่จะจัดตั้งศูนย์พกั พิงสัตว์จรจัดหรือมีแผนการด�าเนินการ
จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดโดยมีแผนการด�าเนินการจัดตัง้ ศูนย์
พักพิงสุนัขจรจัด โดยสรุปได้ดังนี้
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
จั ง หวั ด ได้ ม ีก ารประชุ ม หารื อ เพื อ่ จั ด ตั ง้ ศู น ย์ พั ก พิ ง
สัตว์จรจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
ปลัดจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ในการด�าเนินการหาสถานที่
และรูปแบบ ในการบริหารจัดการดูแลสัตว์ในสถานที่พักพิงสุนัข
และแมว ตัวอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีได้ออกค�าสัง่ จังหวัดชลบุรี
ที่ ๖๐๗/๒๕๖๒ และค�าสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๖๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง
แต่งตั้งคณะท�างานโครงการจัดตั้งศูนย์พกั พิง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดสรร
พื้นทีใ่ ห้ประมาณ ๑๓ ไร่ ณ ศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอย เทศบาล
เมืองแสนสุข ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือ
จังหวัดขอนแก่น โดยส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ออก
ค�าสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๗๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ แต่งตัง้ คณะท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัข - แมวจรจัด
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการประชุมแล้ว จ�านวน ๒ ครั้ง และในที่
ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการขอใช้สถานทีข่ องกรมป่าไม้
ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตต�าบลโนนฆ้อง อ�าเภอบ้านฝาง เพื่อสร้างเป็นสถานที่
พักพิงสุนัข-แมวจังหวัดขอนแก่น แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจาก
ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต�า บลโนนฆ้อง และ
ต้องผ่านการประชาคมจากประชาชนในพื้นที่ก่อน
๒.๒ ศูน ย์ พั ก พิ งสั ต ว์ จ รจั ด ของภาคเอกชน/
ภาคประชาชน/NGOs
ภาคเอกชน/ภาคประชาชน/NGOs ได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์พกั พิงสัตว์จรจัดในจังหวัดโดยเป็นรูปแบบของภาคประชาชน
ทีม่ ีใจรักสัตว์และเมตตาต่อสัตว์สนับสนุนงบประมาณส่วนตัว
ในการเลีย้ งดู แ ลอาหารและยามีง บประมาณค่ อ นข้ า งจ� า กั ด
ยังมีศักยภาพไม่เพียงพอทีจ่ ะจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด
ของจังหวัด เนือ่ งจากสถานทีอ่ าจอยู่ในชุมชนซึ่งอาจเกิดปัญหา
เรื่องเหตุรา� คาญได้ จึงใช้เป็นที่พกั พิงชั่วคราว ตัวอย่างศูนย์พกั พิง
สัตว์จรจัดของภาคเอกชน/ภาคประชาชน/NGOs ดังนี้
- จั ง หวั ด ขอนแก่ น มี ศู น ย์ พั ก พิ ง สัต ว์ ข องภาคเอกชน
โดยใช้ชื่อว่าสถานสงเคราะห์สัตว์ Saved soul ขึ้นทะเบียน
สถานสงเคราะห์สัตว์ ชื่อ Hope ๔ engles สามารถรับรองสัตว์
ได้ประมาณ ๕๐๐ ตัวโดยจะเน้นสัตว์จรจัดทีไ่ ด้รับบาดเจ็บ
ซึ่งปัจจุบันรับสัตว์เต็มจ�านวนแล้ว (ปัจจุบันเปลีย่ นเป็นมูลนิธิ)
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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และศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด วัดเทพบูรณาราม เทศบาลต�าบลท่าพระ
อ�าเภอเมืองขอนแก่น (หน่วยงานภาครัฐ) ตั้งอยู่ ณ วัดเทพบูรณาราม
บ้านหนองบัวดีหมี ต�าบลท่าพระ อ�าเภอเมืองขอนแก่น สนับสนุน
โดยเทศบาลต�าบลท่าพระ และภาคีเครือข่าย จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๖๑
สามารถรองรับสัตว์ได้ ๓๐ ตัว ปัจจุบันมีสัตว์อยู่ในศูนย์พักพิงฯ
จ�านวน ๑๕ ตัว
- จังหวัดอุดรธานี มีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (ภาคประชาชน)
จ�านวน ๔ แห่ง โดยภาครัฐไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการในศูนย์พักพิงฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด เนือ่ งจากแต่ละแห่ง
จะมีผบู้ ริจาคให้เป็นศูนย์พกั พิงประจ�า บางแห่งมีเรื่องการร้องเรียน
เกี่ยวกับเสียง-กลิน่ ซึ่งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปช่วย ในเรื่องการฉีด
วัคซีน ผ่าตัดท�าหมัน ให้นา�้ ยาฆ่าเชื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและ
จะพัฒนาให้เป็นศูนย์พักพิงฯ เครือข่ายของจังหวัดต่อไป
- จังหวัดกาญจนบุรี มีศนู ย์พกั พิง/มูลนิธิ จ�านวน ๕ แห่ง
ได้แก่ ๑) มูลนิธสิ งเคราะห์สัตว์กาญจนบุรี (พลตรีจา� ลอง ศรีเมือง)
๒) เทศบาลต�าบลเอราวัณ ๓) เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
๔) สถานสงเคราะห์สตั ว์บา้ นอุน่ รัก ๕) บ้านพักพิงสัตว์จรจัดป้าน้อย
ศวิตา และเพจกาญจนบุรีสี่ขา ซึ่งศูนย์พักพิง/มูลนิธิทั้ง ๕ แห่ง
มีประชากรสุนัขและแมวเต็มจ�านวนพื้นที่ ไม่สามารถรับเพิ่มได้

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

นายปยะ วงศ์ลือชา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๓ ด้านบุคลากร
ส�า นัก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่น จั ง หวั ด
ได้ประสานความร่วมมือกับส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอเพื่อฝึกอบรม
อาสาสมัคร อาสาปศุสัตว์หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าและมีทักษะที่ถูกต้องในการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า โดยด�าเนินการอบรมตามโครงการฝึกอบรม
เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด�าเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้าตามพระปณิธานฯ
๒.๔ จังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์พักพิงสัตว์
ส�าหรับจังหวัดที่ยังไม่มีสถานที่พกั พิงสัตว์ท่ขี ้นึ ทะเบียน
มีเพียงสถานพักพิงสัตว์ของประชาชนที่รบั เลี้ยงสัตว์จรจัดเท่านั้น
โดยปัญหาทีพ่ บส่วนใหญ่คือขาดแคลนอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์
ทุนทรัพย์ส�าหรับค่าสาธารณูปโภค ขาดแคลนการซ่อมบ�ารุง
สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ และสถานทีไ่ ม่เพียงพอต่อการรองรับสัตว์
ทีม่ จี �านวนเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงเห็นควรให้ภาครัฐจัดตั้งสถานพักพิง
สัตว์ในพื้นที่ทุกจังหวัดเพื่อรองรับสัตว์จรจัดที่มจี า� นวนเพิม่ มากขึ้น
ซึ่งหากจะด�าเนินการจัดตั้งศูนย์พกั พิงสัตว์จะด�าเนินการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนบางจังหวัด
หน่วยงานราชการได้มีศูนย์พักพิงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ
ในพื้นทีห่ น่วยงานตนเอง เช่น จังหวัดศรีสะเกษ ได้ด�าเนินการ
ศูนย์พกั พิงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหา จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ขุขันธ์ อ�าเภอขุขันธ์ (แมว ๔๐ ตัว) และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
บ้านหนองสาด ต�าบลหนองครก อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ (สุนัข
๒๐๐ ตัว) ซึ่งด�าเนินการโดยใช้งบประมาณของตนเอง บริหาร
จัดการด้วยตนเอง และหน่วยงานปศุสัตว์สนับสนุนในการฉีด
วัคซีนผ่าตัดท�าหมัน แต่ปญ
ั หาที่พบคือไม่สามารถรองรับสัตว์จาก
ภายนอกได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณและการจัดการที่มากขึน้
๒.๕ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการด�าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานทีป่ ระชุ ม ซึ ่ง จากการประชุ ม
แจ้งให้ทุกอ�าเภอทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ารวจสุนัข/แมวขึ้นทะเบียน เร่งรัดการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า และด�าเนินการฉีดให้ครอบคลุม ให้ปศุสัตว์ผ่าตัด
ท�าหมันสุนัข/แมวและให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
- จังหวัดได้ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ�าเภอ (พชอ.) ซึง่ มีนายอ�าเภอเป็นประธาน และสาธารณสุข
อ�าเภอเป็นเลขานุการในการขับเคลือ่ นการด�าเนินงานโดยให้
ทุกอ�าเภอจัดท�าแผนปฏิบัติการและด�าเนินการตามแผน โดย
ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ทัง้ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์และในคน
โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�าเภอ (พชอ.)
ในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เพื่อให้สามารถจัดการปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทันท่วงทีและมีการน�าเสนอสถานการณ์
โรคพิษสุนัขบ้า ทัง้ ในคนและสัตว์ การประเมินสถานการณ์
และผลการด�าเนินงานในที่ประชุมของแต่ละอ�าเภอทุก ๆ เดือน

ตลอดจนแผนงานบูรณาการร่วมกันในการสือ่ สารความเสีย่ ง
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การสอบสวนโรค การติดตามผู้สัมผัส
โรคมาฉีดวัคซีน การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในแต่ละ
พืน้ ทีอ่ า� เภอนั้น ๆ เช่น จังหวัดศรีสะเกษมีการเปิดศูนย์การติดตาม
ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (Dog bite center) เพื่อให้มารับวัคซีน
ครบชุดตามแนวทางเวชปฏิบัตโิ รคพิษสุนขั บ้า โดยมี ๓ หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอ�าเภอ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล ในการประสานการรับ – ส่งข้อมูลผู้สัมผัส
โรคพิษสุนัขบ้า ในการประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครและ
ผูน้ า� ชุมชนในการติดตามผูส้ มั ผัสโรคมารับวัคซีนจนครบชุด เป็นต้น
- จังหวัดได้มีการบูรณาการการด�าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน/ภาคประชาชน/NGOs ในพื้นที่
ทั้งการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในคนและสัตว์ อาทิ กลุม่ ผูร้ กั สัตว์
ด้อยโอกาส สื่อมวลชน โรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ เพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุน ัข บ้ า
ตามพระปณิธานฯ เช่น ๑) การให้อาสาสมัครส�ารวจ สุนัข แมว
และสัตว์กลุ่มเสีย่ ง เพื่อขึ้นทะเบียน ๒) การประชาสัมพันธ์
ผ่ า นเครื อ ข่ า ยวิ ท ยุชุ ม ชนหรื อ สือ่ ท้ อ งถิ่ น การป้ อ งกั น ตนเอง
ไม่ให้ถูกสุนัขกัด การปฐมพยาบาล การฉีดวัคซีน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่งดช�าแหละ และบริโภคสัตว์
ที่ป่วยตาย โดยไม่ทราบสาเหตุ
- จังหวัดได้มีการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ
สถานพยาบาลสัตว์ กลุ่มคนรักสัตว์ ประชาชน และหน่วยงาน
หรือผู้เกี่ยวข้องในพื้นทีต่ ามโครงการประชารัฐร่วมใจก�าจัดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข - แมว ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การด�าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธานฯ โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย
การผ่าตัดท�าหมันสุนัขและแมวโดยเน้นสัตว์ท่ไี ม่มีเจ้าของ การฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

๓. การขับเคลื่อนการด�าเนินงานโรคพิษสุนขั บ้า
ในท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด�าเนินการออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยการจั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต�าบลสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ทกี่ า� หนด โดยมีสาระส�าคัญได้แก่
๑) ก�าหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล
อาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
๒) ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลจัดท�า
ทะเบียนสัตว์ให้เป็นปัจจุบันตามแบบทีก่ รมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก�าหนด
๓) การก่อสร้างสถานสงเคราะห์ให้เป็นไปตามรูปแบบ
รายการก่อสร้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก�าหนด
๔) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลอาจร้องขอให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด�าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์แทนได้
๕) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต� าบลสามารถ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ เช่น
ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ค่าอาหาร ค่าท�าหมัน ค่าเวชกรรม
ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ�าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์
๖) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สามารถอุ ด หนุ น
เงิ น ให้ เ ทศบาลหรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� า บลในพื น้ ทีข่ อง
ตนได้ เมือ่ ได้รับการร้องขอจากเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่ ว นต� า บล ซึ ่ง ระเบีย บดั ง กล่ า วได้ ก� า หนดให้ ก รมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจะต้องก�าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่น น�า ไปปฏิ บ ัติ ประกอบด้ ว ยการก� า หนดรู ป แบบ
รายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ การจัดท�าทะเบียนสัตว์
และค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และ
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่น ได้ จั ด สรรงบประมาณเงิ น
อุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ (งวดที่ ๑) ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๗๐ ลงวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้
๑) เงินอุดหนุนส�าหรับส�ารวจข้อมูลจ�านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ งวดที่ ๑ ส�าหรับค่าส�ารวจ
จ�านวนสุนัขและแมว ตัวละ ๓ บาท มีจ�านวนสุนัขและแมว
ทัง้ สิน้ ๑๑,๑๐๕,๙๓๑ ตั ว เป็ น เงิ น ๓๓,๓๑๗,๗๙๓ บาท
(สามสิบ สามล้ า นสามแสนหนึง่ หมืน่ เจ็ ด พั น เจ็ ด ร้ อ ย
เก้าสิบสามบาทถ้วน)
๒) เงิ น อุด หนุน เพื ่อ ขั บ เคลือ่ นโครงการสั ต ว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
งวดที่ ๑ โดยสนับสนุนเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด
ตัวละ ๓๐ บาท ส�าหรับจ�านวนสุนัขและแมว จ�านวน ๑๑,๑๐๕,๙๓๑ ตัว
เป็นเงิน ๓๓๓,๑๗๗,๙๓๐ บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๓) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยให้ถอื ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ได้ผรู้ บั จ้างและมีวคั ซีนพร้อมส�าหรับ ช่วงการ
รณรงค์ฉีดวัคซีนระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒
ในส่วนของภาพรวมจากการตรวจติดตามในพื้นที่
จังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า จังหวัดได้เร่งรัด
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่น ด� า เนิน การออกข้ อ บั ญ ญั ติ
ในการควบคุมการเลีย้ ง และการปล่อยสัตว์ ท�าหมันสุนัขและ
แมวในพื้นที่เสี่ยง และด�าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
อย่างต่อเนื่องและมีการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติแต่ยังไม่ครบ
ถ้วนในทุกพื้นที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจึงเร่งรัดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการด�าเนินการออกเทศบัญญัต/ิ
ข้อบัญญัติ ให้ครบทุกแห่งโดยเร็ว และระดมฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข
และแมวในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมกัน
ทั่วประเทศ เพือ่ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั สุนขั ในคราวเดียวกัน
อันเป็นการตัดวงจรเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
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๔. การประชาสัมพันธ์

- จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน และให้ผู้มีหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์สือ่ สารให้ความรู้
โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เป็นจุดแข็งในการด�าเนินการ
อย่ า งเป็ น ระบบอย่ า งดี ย งิ ่ โดยเฉพาะสือ่ ประชาสัม พั น ธ์ ท ี ่
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น “คาถา ๕ ย.” อย่าแหย่ อย่าเหยียบ
อย่าแยก อย่าหยิบ อย่างยุ่ง เป็นต้น และได้มีการประชาสัมพันธ์
ประสานความร่วมมือกับส�านักงานปศุสัตว์จงั หวัดและส�านักงาน
ปศุสัตว์อ�าเภอ เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร อาสาปศุสัตว์ หรือ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในการท�าหมัน
และฉีดวัคซีนและเร่งรัดการส�ารวจขึ้นทะเบียนพร้อมทัง้ จัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๒ เพื่อให้มีวัคซีนส�าหรับน�าไปฉีดในช่วงเดือนมีนาคม –
มิถุนายน ๒๕๖๒ เช่น จังหวัดอ่างทอง โดยส�านักงานปศุสัตว์
จังหวัดอ่างทองได้ด�าเนินการตามโครงการดังนี้
๑) โครงการสร้างพื้นทีป่ ลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน
ระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอ
ประสานความร่วมมือในการด�าเนินงานตามโครงการฯ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเร่งรัดการก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้า และ
ประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
๒) โครงการฝึ ก อบรมเพื ่อ สร้ า งและพั ฒ นา
ศั ก ยภาพอาสาปศุ ส ัต ว์ ด ้ า นโรคพิ ษ สุน ัข บ้ า จั ง หวั ด อ่ า งทอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด�าเนินการอบรม เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�าเภอโพธิ์ทอง โดยประสานงาน
ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองใน
การคัดเลือกอาสาปศุสัตว์โดยใช้วิทยากรจากส�านักงานปศุสัตว์
จังหวัดอ่างทอง ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมทัง้ ออกบัตรประจ�าตัวผู้ฉีด
วัคซีนฯ และใบมอบอ�านาจการฉีดวัคซีนฯ ตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า
๓) โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่น
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๔) โครงการประชารั ฐ ร่ ว มใจก� า จั ด ภั ย โรค
พิษสุนขั บ้า และควบคุมประชากรสุนขั - แมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด�าเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ
เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกรมปศุสตั ว์ สถานพยาบาล
เอกชน กลุม่ คนรักสัตว์ ประชาชน และหน่วยงานหรือผูเ้ กี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ในรูปแบบของประชารัฐโดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย
การผ่ า ตั ด ท�า หมั น สุน ัข และแมวโดยเน้ น สัต ว์ ท ไี ่ ม่ มี เ จ้ า ของ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เป็นต้น
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- จังหวัดได้มีการรณรงค์ โดยให้ประชาชนน�าสุนัขและ
แมวมารับการฉีดวัคซีน ผ่าตัดท�าหมัน และมีกิจกรรมให้ผู้น�า
ชุมชนไปส�ารวจสัตว์เลี้ยงและน�ามาฉีดวัคซีน ถ้าพบสุนัขหรือแมว

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดมุกดาหาร

นายสมชาย บ�ารุงทรัพย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมบูรณ์ ศิริเวช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี

ที่ไม่มเี จ้าของทางผูน้ า� ชุมชนจะน�าไปไว้ท่ีศนู ย์พกั พิงสุนขั ชัว่ คราว
อีก กิ จกรรมหนึง่ ในกรณีก ารเกิด โรคในพื้น ที่ เช่ น พบสุ น ัข
ติดเชือ้ ทางผูน้ �าชุมชนและอาสาสมัครได้มกี ารเดินเคาะประตูบา้ น
เพื่อค้นหาผูส้ ัมผัส แล้วน�ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าจาก
การด�าเนินงานพบว่าประชาชนมีการตื่นตัว ท�าให้มีการฉีดวัคซีน
ในสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงวัคซีนในคนได้มีผู้มาขอรับวัคซีน
ป้องกันโรคเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

๕. ตั ว อย่ า งจั ง หวั ด ที ่จั ด ตั ้ง ศู น ย์ พั ก พิ ง
สัตว์จรจัด

- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้มีการ
จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ซึ่งตั้งอยู่อา� เภอ
ปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นสถานทีพ่ ักพิงสุนัขจรจัด
๔ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
- จังหวัดพิษณุโลกมีจ�านวน ๖ แห่ง โดยศูนย์พักพิงสัตว์
ของเทศบาลนครพิษณุโลก มีงบประมาณส�าหรับค่าอาหาร ยา
วัคซีน ส�าหรับศูนย์พกั พิงสัตว์อีก ๕ แห่ง ใช้เป็นการรับเงินบริจาค
และเงินส่วนตัวในการใช้จ่าย โดยมีส�านักงานปศุสัตว์อา� เภอใน
พืน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าการรักษาเบื้องต้น
และการผ่าตัดท�าหมันเพื่อควบคุมจ�านวนประชากร
- จังหวัดอ่างทองมีศนู ย์พกั พิงสัตว์จ�านวน ๖ แห่ง อยูใ่ นพืน้ ที่
๓ อ�าเภอ เป็นศูนย์พักพิงสัตว์ของภาคประชาชน มีการจัดระบบ
โดยการขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในศูนย์พกั พิงและส�านักงานปศุสัตว์
จังหวัด/อ�าเภอ เข้าไปดูแลให้การสนับสนุนด้านสุขภาพสัตว์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและท�าหมันเพื่อควบคุมปริมาณ
ประชากรสุนขั - แมว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่
- จังหวัดอุดรธานี ได้ด�าเนินการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
ตั้งอยู่ที่กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๑๓ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี ( เปิดท�าการ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑) ส�านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้ด�าเนินการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างด�าเนินการถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี เป็นหน่วยงานบริหารต่อไป

๖. ปัญหาอุปสรรค

ระดับพื้นที่
๑) ความเข้าใจที่ไม่ชดั เจนของประชาชน ในกรณีทสี่ ุนขั
ได้รบั วัคซีนเข็มแรกไม่สามารถป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าได้ ๑๐๐%
ซึ่งต้องได้รับครบตามโปรแกรมและหากสุนัขตัวที่ฉีดวัคซีนแล้ว
ถูกสุนัขตัวอืน่ กัดก็จ�าเป็นต้องฉีดวัคซีนใหม่ เพราะหากไม่ได้รับ
วัคซีนสุนัขตัวดังกล่าวยังมีโอกาสติดโรคพิษสุนัขบ้า
๒) ประชาชนไม่ แ จ้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ เมือ่ มีสุ นั ข
เสียชีวติ ด้วยโรคพิษสุนขั บ้า โดยได้นา� ไปฝังกลบไม่ถกู ต้องอาจท�าให้
แพร่เชื้อต่อสุนัขตัวอื่น ๆ หรือคนได้
๓) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความช�านาญในการท�าหมัน
สุนัขและแมวไม่เพียงพอต่อปริมาณสัตว์ และขาดแคลนบุคลากร
ยิงลูกดอกยาสลบส�าหรับจับสุนัขและแมวจรจัด ท�าให้ยากต่อการ
ปฏิบัติงานและขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ในการจับสัตว์จรจัด
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งขาดบุคลากร
ในการออกส�ารวจสุนัขและแมว เพื่อจัดท�าทะเบียนสุนขั และแมว

และบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ (ThaiRabies Net) ท�าให้
เกิดความล่าช้า
๕) ปัญหาวัคซีนขาดตลาด หาซื้อยาก ไม่สามารถ
น�าส่งได้ทนั ท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการควบคุมและป้องกันโรค
วัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
๖) ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
กับหน่วยงานที่ออกส�ารวจเนือ่ งจากกลัวน�าข้อมูลจ�านวนสัตว์
ไปใช้อย่างอืน่ โดยเฉพาะเลขประจ�าตัวประชาชน ท�าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถกรอกข้อมูลตามแบบที่สา� นักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดก�าหนดได้ นอกจากนี้ยังท�าให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วนท�าให้ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ถูกต้อง
ตามที่ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดก�าหนด และ
ในระบบ Thairabies.net
๗) สุนัขและแมวบางตัวดุไม่สามารถจับฉีดวัคซีนได้ง่าย
ต้องใช้เวลา ยุ่งยากและต้องใช้ความช�านาญเจ้าของสุนัขขาดความ
ร่วมมือและความรับผิดชอบ ในการให้วัคซีนในสัตว์เลี้ยงของตนเอง
๘) ประชาชนกลุ่ ม ด้ อ ยโอกาส/เด็ ก /ผู้ ใ ช้ แ รงงาน
ยังขาดความตระหนักในการป้องกันโรคขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการน�าสัตว์เลีย้ งไปรับวัคซีน
เพื่อป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน
๙) การฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในส่วนของสุนัข
และแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของเป็นไปได้ยากไม่สามารถจับบังคับได้
และยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
๑๐) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัต ว์ เ ลี้ ย งค่ อ นข้ า งต� ่า (แหล่ ง แพร่ ) และการได้ รั บ วั ค ซี น
ชนิดป้องกันโรคล่วงหน้าในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
๑๑) ไม่มีบุคลากรที่มีความช�านาญในการจับสัตว์จรจัด
ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจับสัตว์
๑๒) เนื่องจากติดขัดในเรื่องของการขาดเจ้าภาพหลัก
ในเรื่องของการบริหารจัดการ และการเลีย้ งดูสัตว์ในระยะยาว
ศักยภาพยังมีจา� กัดในเรือ่ งของการบริหารจัดการ รวมถึงค่าเลี้ยงดู
และพื้นที่เลี้ยง
๑๓) คณะท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ ต่างมีภารกิจหน้าที่
หลักในหน่วยงานมาก ท�าให้การปฏิบตั งิ านค่อนข้างล่าช้า เนื่องจาก
มีผสู้ มั ผัสโรคเพิ่มมากขึน้ และจ�านวนตัวอย่างส่งตรวจมีจา� นวนมาก
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีหลายภารกิจ ส่งผลต่อการปฏิบัติการ
อาจจะล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์โรค
๑๔) ความเชื ่อ ทีผ่ ิด ของประชาชนเรื ่อ งการดู แ ล
บาดแผล การดูแลสัตว์ป่วย ยารักษาโรค และน�้ายาฆ่าเชื้อ
๑๕) เนื่องจากประชากรสุนัขจรจัดมีแหล่งที่อยู่ไม่เป็น
หลักแหล่งและยากต่อการควบคุม และการจับเพื่อกักกัน
๑๖) การกรอกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมระบบรายงาน
ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.๓๖) บางแห่งมีปัญหาไม่สามารถ
ด�าเนินการในระบบได้ เนื่องจากระบบอยูใ่ นช่วงปรับปรุงการใช้งาน
หรื อ ระบบขั ด ข้ อ งบ่ อ ย และบางองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่น
ไม่สามารถเข้าระบบได้เพราะอยูใ่ นช่วงการขอรหัสกับทางกรมปศุสตั ว์
๑๗) ปัญหาเรือ่ งการควบคุมประชากรสัตว์ ในศูนย์
พักพิงสัตว์
๑๘) ยังไม่สามารถหาสถานทีจ่ ัดตัง้ ศูนย์พักพิงสุนัข
จรจัดจังหวัดได้ เนือ่ งจากการท�าประชาคมหมู่บ้านไม่ผ่าน
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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ในหลายพื้นที่ เพราะชาวบ้านกลัวได้รบั ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
เช่น กลิ่นและเสียง เป็นต้น
๑๙) การด�าเนินการควบคุมสุนัขทีอ่ าศัยตามป่าและ
ภูเขาเพื่อตอน, ท�าหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ท�าได้ยากเนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชันและป่าทึบ
ระดับนโยบาย
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณยังไม่ได้ด�าเนินการ เนือ่ งจากมีขัน้ ตอนการ
ด�าเนินการในการใช้จา่ ยงบประมาณที่จะต้องด�าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒) ติดขัดเรื่องงบประมาณ ต้องใช้งบส่วนตัวในการดูแล
สุนัขจรจัด ซึ่งไม่เพียงพอ ท�าให้สัตว์ได้รับการดูแลอย่างไม่ทั่วถึง
และสถานที่ไม่เพียงพอในการขับเคลื่อน
๓) ปลูกจิตส�านึกของผูเ้ ลี้ยงสุนัขและคนรักสัตว์ ตลอดจน
การดูแลที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เป็นภาระสังคม
๔) การจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จะมีปัญหาในการดูแล
รักษาและอื่น ๆ ในระยะต่อเนื่อง
๕) การบูรณาการแผนโรคพิษสุนัขบ้า ยังไม่ครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน
๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังขาดความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
๗) ให้มีการจัดประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามงาน
เสนอปัญหาอุปสรรคเป็นประจ�า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กา� หนด
๘) บางศูนย์พักพิงสัตว์ยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร
จัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้ถูกต้อง
๙) การส�ารวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื ่อ การออกข้ อ บัญ ญัติ / เทศบัญ ญัติ ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จะมีเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกไปชีแ้ จง
ประชาชนในพื้นที่เพียงอย่างเดียว เห็นควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ปศุสัตว์ สาธารณสุข ร่วมชี้แจงด้วย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ
และเห็นถึงความส�าคัญของการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๑๐) ส�านักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด ควรประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจ และรู้ถึงวิธีการป้องกัน
๑๑) กระทรวงสาธารณสุขควรบรรจุการอบรมผู้ได้รับ
มอบหมายให้ทา� การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในหลักสูตร
โรงเรียน อสม.
๑๒) การส�า รวจจ� า นวนประชากรสุน ัข และแมว
ในทางปฏิบัตอิ าจมีความซ�้าซ้อน เนื่องจากสัตว์จะมีลักษณะสีและ
ลายใกล้เคียงกัน และเมือ่ ส�ารวจแล้วไม่ได้ท�าเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ให้ชัดเจน เห็นควรให้กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้หารือหรือมีมาตรการให้ด�าเนินการท�า
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน รวมทัง้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการส�ารวจสุนัขและแมว
๑๓) ปัญหาการขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว
ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนเนือ่ งจากข้อมูลสัตว์เลีย้ งมีการเปลีย่ นแปลง
ไม่ แ น่ น อน ท�า ให้ ก ารขึ ้น ทะเบีย นสุน ัข และแมว เพื ่อ รั บ เงิ น

12

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ตรงกับข้อมูลสุนขั
และแมวที่มีอยู่ในพื้นที่ ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
งบประมาณเงินอุดหนุนไม่ครบจ�านวนสุนัขและแมวที่มีอยู่จริง
๑๔) แผนงานโรคพิษสุนัขบ้าในบางอ�าเภอ จะไม่ได้
อยู่ ใ นประเด็ น ของการขั บ เคลือ่ นตามกลไกคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) จะอยู่ในแผนรองท�าให้
การผลักดันและการขับเคลื่อนการด�าเนินงานไม่ต่อเนื่อง
๑๕) ตามกฎหมายก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผูจ้ ดั หาพื้นที่และงบประมาณในการด�าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์พกั พิงสัตว์ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีพ้นื ที่และขาด
งบประมาณในการด�าเนินการรวมทั้งปัญหาเรื่องที่ดนิ ในการจัดตัง้
ศูนย์พักพิงสัตว์
๑๖) การด�าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทั้งระบบ ร.๓๖ และระบบ HIS ในปี ๒๕๖๒ และ การอบรมพัฒนา
บุคลากรในการด�าเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายังมีการบันทึก
ข้อมูลใน ๒ ระบบ ท�าให้เป็นการท�างานที่ซ�้าซ้อน

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา

๗. การประเมินผลการด�าเนินโครงการ

จากผลการตรวจติดตามการด�าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งนางเธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผลปรากฏว่าในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการจัดระบบศูนย์พกั พิงสัตว์ กระทรวงมหาดไทย ได้น�าประเด็น
การด�าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า
ตามพระปณิธานฯ บรรจุเป็นประเด็นการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
และจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงร่วมกับผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี ผลปรากฏ
ว่าจังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดอย่าง
เป็นรูปธรรมซึ่งปริมาณสัตว์มีจ�านวนมากและยังไม่มีศูนย์พักพิง
สัตว์รองรับอย่างเพียงพอ ดังนัน้ จังหวัดจึงได้มีการเตรียมการ
ประชุมหารือเพื่อเตรียมการคัดเลือกพื้นทีจ่ ะจัดตั้งศูนย์พักพิง
สัตว์จรจัดหรือแผนการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปลัดจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด ในการด�าเนินการหาสถานทีแ่ ละรูปแบบ
ในการจัดการบริหารดูแลสัตว์ ในสถานทีพ่ ักพิงสุนัขและแมว
ทัง้ นีบ้ างพื้นทีย่ ังไม่สามารถจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ได้ เนือ่ งจาก
สถานทีจ่ ั ด ตั ้ง ศู น ย์ พั ก พิ ง สัต ว์ จ รจั ด จั ง หวั ด ยัง ไม่ ผ ่ า นการท�า
ประชาคมหมูบ่ า้ นในหลายพื้นที่ เพราะประชาชนกลัวผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมทางกลิ่นและเสียง เป็นต้น และงบประมาณในการ
จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ และการดูแลศูนย์พักพิงสัตว์ยังไม่เพียงพอ
และมีจ�านวนสุนัข – แมว ใกล้เต็มความจุของปริมาณที่รับได้
ดังนัน้ ควรเร่งรัดการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ให้
ครบทุกจังหวัดรวมทัง้ สถานทีท่ จี่ ัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์อย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการออก
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติให้ครบทุกแห่งเพื่อควบคุมการเลีย้ งและ
ปล่อยสัตว์ ให้ด�าเนินการส�ารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
ก�าหนดมาตรการเชิงรุกของจังหวัดร่วมกับส�านักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
โดยการเคาะประตูบา้ นทุกหลังเพื่อป้องกัน รวมทั้งลดจ�านวนสุนัข
และแมวโดยขอความร่วมมือภาคเอกชนในเรื่องบุคลากรด�าเนิน
การให้ด�าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
และด� า เนิน การไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ค่าใช้จา่ ยในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และบูรณาการทุกภาคส่วน อีกทั้งก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และคนโดยแบ่งเป็น ระยะต้นทาง
ระยะกลางทาง และระยะยาว ดังนี้
- ระยะต้นทำง ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล
ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ในพื้นทีท่ ุกตัว เพื่อลดความเสีย่ ง/
ติดเชื้อ/การแพร่ระบาดโรค
- ระยะกลำง ได้แก่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต�าบล และส�านักงานปศุสัตว์จงั หวัด ท�าหมัน
และมีอุปกรณ์จับสัตว์จรจัดให้ชัดเจน เพื่อควบคุมปริมาณสัตว์
และป้องกันการเกิดโรค

- ระยะยำว ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์พกั พิงอย่างน้อยจังหวัดละ
๑ ศูนย์ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อควบคุมในระยะสิ้นสุด
ในส่วนภาพรวมจังหวัดควรมีแผนการปฏิบตั งิ านและเร่งรัด
ผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการก�าหนด ตั้งแต่
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน สัตว์ และ
การจัดหาวัคซีนให้เพียงพอ ซึ่งพบปัญหาในการด�าเนินการได้แก่
ผูร้ บั ผิดชอบจากโรคพิษสุนัขบ้ามีการเปลีย่ นแปลงบ่อยท�าให้การ
รายงานผลความคืบหน้าการด�าเนินงานขาดความต่อเนื่อง และ
ในส่วนของส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดในการสุ่มตรวจสุนัขและ
แมวเป็นเรื่องทีด่ �าเนินการได้ค่อนข้างยากเพราะต้องตัดหัวสุนัข
หรือแมวไปตรวจเยื่อสมองโดยวิธี FA เท่านั้น จึงจะทราบผลบวก
ของโรคพิษสุนัขบ้าทีแ่ น่นอนในการสุ่มตรวจจึงด�าเนินการยาก
เนือ่ งจากประชาชนไม่ยินยอมให้ตัดหัวสุนัขของตนการสุ่มตรวจ
จึงเลือกตัดหัวสุนัขที่ถูกรถชนหรือสัตว์จรจัดไปเป็นตัวอย่างเพื่อ
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การทีจ่ ะประสบผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังจาก
ผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน รวมถึงประชาชนทุกคนหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องต้องประสานการท�างานร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
เชื่อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเป็น
ระบบ มีการถอดบทเรียนในพื้นทีท่ เี่ ป็นต้นแบบในการด�าเนิน
โครงการฯ และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

๘. ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

๑) ขอให้จงั หวัดเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติให้ครบทุกแห่ง เพื่อควบคุม
การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ด�าเนินการส�ารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมวรวมทัง้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่และตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
๒) เนื่องจากประชาชนไม่ได้รบั ทราบข้อมูลที่แท้จริง
ว่าส�าหรับสัตว์ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามโปรแกรมมีโอกาสติดเชื้อ
และหากสัต ว์ ไ ด้ รั บ เชื ้อ หรื อ ถู ก กั ด ต้ อ งมีก ารฉีด วั ค ซี น เพิ ่ม
ตามโปรแกรมถึงแม้จะมีการรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ตาม
ดังนั้น ในเรื่องนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนด้วย โดยเฉพาะสุนัขที่ได้รับวัคซีน
มีโอกาสติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าด้วย
๓) การสุ่มตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควรก�าหนด
มาตรการ/เงื่อนไขให้ชดั เจนว่าประชากรสุนัขและแมวที่นา� มาสุม่
ตรวจมาจากแหล่งใดบ้าง อาทิ จากสุนัขและแมวที่มีเจ้าของหรือ
สัตว์จรจัดเพื่อให้สถิติในแต่ละจังหวัดเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔) ควรมีก ารจั ด หาสถานทีก่ ั ก กั น สัต ว์ ใ นพื ้น ที ่
เพื ่อ ควบคุ ม โรคพิ ษ สุน ัข บ้ า ด้ ว ย และควรมีศู น ย์ พั ก พิ ง สุ นั ข
และแมวจรจัดซึ่งควรมีการบูรณาการร่วมกัน
๕) ควรมีก ารลงทะเบีย นจ� า นวนประชากรสุ นั ข
และแมว โดยต้องทราบจ�านวนสุนัขที่มีเจ้าของ และสุนัขจรจัด
เพื่อทราบจ�านวนประชากรที่ชัดเจนถูกต้อง
๖) แนวทางเชิ ง รุ ก ของจั ง หวั ด ร่ ว มกั บ ส� า นั ก งาน
ปศุสัตว์จังหวัด โดยการเคาะประตูบ้านทุกหลัง โดยให้ทุกภาคส่วน
ได้ร่วมกันอย่างเข้มแข็งเพื่อให้มกี ารป้องกัน รวมทัง้ ลดจ�านวน
สุนัขและแมว โดยขอความร่วมมือภาคเอกชนในเรื่องบุคลากร
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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ด�าเนินการ ขอฝากให้ด�าเนินการอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
และด� า เนิน การไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีไ่ ม่เคยเกิดโรค
เร่งด�าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสถานทีพ่ ักพิง
ขนาดเล็กหรืออย่างน้อยควรมีกรงกักเคลื่อนที่
๘) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทีเ่ คยเกิด
โรคส�ารวจแหล่งแพร่พร้อมประสานปศุสตั ว์/ท้องถิ่น เข้าด�าเนินการ
ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่รวมพื้นที่รอยต่อ จัดซื้อวัคซีน และด�าเนินการ
ฉีดในพื้นที่โดยเร็ว ก่อนถึงช่วงโครงการรณรงค์ประจ�าปี
๙) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่น จั ด อบรมอาสา
ปศุสัตว์เพิ่ม
๑๐) ควบคุมสุนัข แมว ที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อลดจ�านวน
สุนัขและแมวที่จรจัด เป็นวิธหี นึ่งที่จะลดการแพร่ระบาดของโรค
เป็นการตัดวงจรการติดต่อของโรคได้
๑๑) สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรค
พิษสุนัขบ้าโดยใช้คาถา ๕ ย. ดังนี้
- อย่าแหย่สุนัขให้โมโห
- อย่าเหยียบท�าให้สุนัขตกใจ
- อย่าแยกสุนัขที่กัดกันด้วยมือเปล่า
- อย่าหยิบจานข้าวขณะสุนัขก�าลังกิน
- อย่ายุ่ง เข้าใกล้สุนัขไม่มีเจ้าของ
๑๒) การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์วงกว้าง
ในการน�าสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนต่อเนื่องทุกปี และการถูกสัตว์กัด
ข่วน เลีย ต้องรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลตนเอง
หลังถูกกัด โดยการล้างแผล กักสุนัข ทายาฆ่าเชื้อ หาหมอเพื่อ
ฉีดวัคซีนให้ครบ
๑๓) การจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จ�าเป็นต้องใช้สถานที่
บุคลากร และงบประมาณในการด�าเนินงาน ท้องถิ่นเล็ก ๆ
ไม่มีศักยภาพในการด�าเนินการ ควรก�าหนดเป็นนโยบายระดับ
ประเทศให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดจัดหาพื้นที่
และงบประมาณในการด�าเนินการจังหวัดละ ๑ – ๒ แห่ง
๑๔) ส� า รวจและจั ด ท�า ทะเบีย นบุ ค ลากรกลุ่ ม เสีย่ ง
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการด�าเนินงาน
๑๕) ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อ
สัตว์เลี้ยงของตัวเองต่อสังคม ให้ได้รับการป้องกันโรคและไม่น�า
ไปปล่อยตามพื้นที่สาธารณะ
๑๖) ลงพื ้น ทีไ่ ปยัง สถานสงเคราะห์ สั ต ว์ นั ้น ๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์ และบอกถึงผลที่จะได้รบั กรณีจดั ตั้งเป็นองค์กร
จัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๗) ควรมีระบบนิเทศการใช้โปรแกรม ร.๓๖ ของ
โรงพยาบาลทุกแห่งไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๑๘) ควรมีมาตรการในการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่
๑๙) ส่ ง เสริ ม การมีส ่ ว นร่ ว มสร้ า งจิ ต ส� า นึก ของ
ชุมชนในการสร้างศูนย์พักพิงในชุมชน เนือ่ งจากมีประชาชน
บางส่วนที่รกั สัตว์ และหน่วยงานในพื้นที่ชว่ ยกันดูแล เช่น ส�านักงาน
ปศุสัตว์ท�าหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ฟรี
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นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดเลย

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมปหวังอยู่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรี

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดชุมพร

๒๐) ควรมีก ารผลัก ดัน ให้เกิด กลไกคณะกรรมการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ�า เภอโครงการสัต ว์ ป ลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และด�าเนินการขับเคลื่อน
คณะกรรมการฯ (พชอ.) ทุกอ�าเภอ
๒๑) จัด ตั้งหน่ว ยเฝ้าระวังหน้าด่าน เพื ่อ เฝ้ า ระวั ง
ไม่ ใ ห้ ส ุน ัข จากประเทศเพื ่อ นบ้ า นวิ ่ง ข้ า มมาก่ อ เหตุ ใ นพื ้น ที ่
ตามแนวชายแดน โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
๒๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานการท�างาน
ร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งเชื่อมข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ มีการถอดบทเรียนใน
พื้นที่ท่เี ป็นต้นแบบในการด�าเนินโครงการฯ และมีการประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
๒๓) ควรมีการจัดท�าฐานข้อมูลจ�านวนสุนัข - แมว
(ทั้งแบบมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) ตามพื้นที่แต่ละชุมชนเพื่อให้
สามารถก�าหนดแผนบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหาร
การจัดหาวัคซีนและการฉีดวัคซีนติดเครื่องหมายแสดงการได้รบั
การฉีดวัคซีนของสุนขั - แมวแล้วทีไ่ ด้ฉดี วัคซีนอย่างเคร่งครัดต่อไป
๒๔) เสนอให้ทกุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ารวจและ
รับสุนัข - แมวจรจัดไปดูแลชั่วคราวก่อนส่งต่อศูนย์พักพิงระดับ
ภูมิภาค เนื่องจากมีสุนัขและแมวจรจัดในสถานที่ราชการจ�านวน
มาก สร้างปัญหาไม่มีศูนย์พักพิง กรมปศุสัตว์ไม่สามารถรับไว้ได้

ทีร่ ับผิดชอบได้มีข้อมูลทีถ่ ูกต้องเพื่อเป็นแนวทางการวางแผน
บริหารจัดการได้ครอบคลุมทุกมิติ
๕) ให้ผู้มีหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์สอื่ สารให้ความรู้โดย
การน�าของผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่
เป็นจุดแข็งในการด�าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นอย่างดีย่งิ ขอให้
ด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะสื่อประชาสัมพันธ์ทปี่ ระชาชน
เข้าถึงได้งา่ ย ภาษาไทยที่งา่ ย ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าให้มากขึ้น
๖) ควรมีข้อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ในการ
ครอบครองสัต ว์ เ ลีย้ ง ผลัก ดั น การบัง คั บ ใช้ ก ฎหมายตาม
พระราชบัญ ญั ติ โ รคพิ ษ สุน ขั บ้ า พ.ศ. ๒๕๓๕ และควรมี
ข้อกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาอุปกรณ์
ส�าหรับการควบคุมสัตว์ และควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดหาอุปกรณ์ควบคุมสัตว์จากรัฐบาลด้วย
๗) หน่วยงานส่วนกลางควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ด�าเนินงานโครงการฯ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ทางสือ่ โทรทัศน์/วิทยุ/อินเทอร์เน็ต และเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/สังคมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาและจัดระบบศูนย์พักพิง
ขนาดเล็กทีย่ ังไม่เข้ามาตรฐาน ให้การสนับสนุนการด�าเนินการ
รวมถึงยกย่องเชิดชู เพื่อเสริมสร้างก�าลังใจ

๙. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย

๑) ขอให้จังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องให้ความ
ส�าคัญในเรื่องการขึ้นทะเบียนสุนัขเพราะจะเป็นเครื่องมือในการ
ช่วยจ�าแนกประเภทและจ�านวนระหว่างสุนัขที่มีเจ้าของและสุนขั
จรจัดเพื่อใช้ในการก�าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและจัดหา
ศูนย์พักพิงสัตว์ต่อไป
๒) เนือ่ งจากบุคลากรในการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและ
แมวมีไม่เพียงพอ ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตั้งงบ
ประมาณท้องถิ่นในการจัดอบรมการฉีดวัคซีนแก่อาสาสมัครให้
เพียงพอ โดยให้ปศุสัตว์เป็นวิทยากรด�าเนินการ
๓) ควรให้จังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้มกี าร
วางแผนการด�าเนินการและเป้าหมายการด�าเนินการเพื่อให้ทราบ
ว่าด�าเนินการไปได้เท่าไร เหลืออีกเท่าไร แล้วเสร็จโครงการเมื่อใด
เมือ่ เกิดปัญหาทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้ให้เสนอมายังส่วนกลาง
ส�าหรับปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดในพื้นที่ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยวของจังหวัด ขอให้จงั หวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เร่งรัดให้มีการจัดตั้งศูนย์พกั พิงสุนัข เพื่อแก้ไขปัญหาสุนขั จรจัด
๔) ควรให้ จั ง หวั ด มอบหมายส�า นั ก งานส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดด�าเนินการสร้างความรู้ ตระหนักรู้
ในเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้ถึงโทษภัย หาก
ติดเชื้อต้องได้รบั วัคซีนให้ครบโดสจะป้องกันได้รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักให้กบั ประชาชน ญาติ พี่นอ้ ง หากมีบุคคลใดถูกสุนขั หรือ
แมวกัดหรือข่วนควรกระตุน้ เตือนให้ได้รบั วัคซีนให้ครบถ้วน สร้าง
ความตระหนักรู้ ปรับเปลีย่ นทัศนคติ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้ว
รักษาหาย เมือ่ ได้รับวัคซีนครบโดส รวมทัง้ สร้างความตระหนัก
รู้ส�านึกรับผิดชอบให้กับข้าวของสุนัขและแมวควรจะดูแลน�า
ไปขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้รับวัคซีนป้องกัน และเพื่อให้หน่วยงาน

นายกมล เชียงวงค์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย

นายนิพันธ์ บุญหลวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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นายปยะ วงศ์ลือชา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดตรัง
๘) ควรมีการสนับสนุนและพิจารณาให้แผนงาน
โรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในแผนงานหลักของกลไกคณะกรรมการฯ
(พชอ.) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด�าเนินงานตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
ที่จะไม่ให้มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ในปี ๒๕๖๒
๙) ควรมีการบูรณาการแผนโรคพิษสุนัขบ้าระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส�านักงานปศุสตั ว์จงั หวัดเป็นแกนหลัก
กระตุน้ ให้หน่วยงานเกิดการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนโยบาย
และการปฏิบัตงิ านร่วมกันในการด�าเนินการ เพื่อเร่งรัดก�าจัดโรค
พิษสุนับบ้าให้หมดไปอย่างยั่งยืน
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๑๐) ให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ให้ความรู้ ก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดในทุก
ขั้นตอนการด�าเนินการให้ถูกต้อง
๑๑) กรมปศุสัตว์ควรกระจายอ�านาจและภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการเอง โดยมีส�านักงานปศุสัตว์
จังหวัด เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ เช่น สนับสนุน
งบประมาณการจัดซื้อปืนยิงยาสลบ เป็นต้น
๑๒) ให้กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือให้ทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด�าเนินงานในเรื่องการจัดตั้งศูนย์
พักพิงสัตว์โดยไม่ขัดต่อระเบียบต่างๆ
๑๓) การจัดซือ้ จัดจ้างเกี่ยวกับการจัดหาและฉีดวัคซีน
สุนขั และแมวให้เร่งด�าเนินการให้ทนั ตามงวดเงินที่ได้รบั การจัดสรร
และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบพัสดุ
๑๔) ให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ให้ความรู้ ก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ในทุกขั้นตอนการด�าเนินการให้ถูกต้อง

ส่วนที่

๒

การตรวจราชการ

ตามมาตรา ๓๔

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ส�ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.๒๕๕๑ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การตรวจราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร
งานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔
ก�าหนดให้ผตู้ รวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีและผูต้ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจหน้าที่เร่งรัดติดตามและประเมินผล
การด�าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด รวมทัง้ การบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุ่ ม จั ง หวั ด รายงานผลต่ อ คณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) อย่างน้อยปีละสองครั้ง
จากการตรวจติดตามและประเมินผลจังหวัด ๗๖ จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจราชการส�านักนายก
รัฐมนตรีและผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่าจังหวัดและ
กลุม่ จังหวัดได้ดา� เนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการบริหารงาน
จั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.น.จ.) ก� า หนด
โดยมีความคืบหน้าและผลด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ผลการตรวจติดตามและประเมินผล
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. การตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรม ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ภายใต้แผนงาน
บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กบั เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ภายใต้
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ�านวน ๘๐ โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ ๖ แนวทาง ประกอบด้วย
๑) แนวทางเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
๒) แนวทางเพิ ่ม ศั ก ยภาพภาคการเกษตร ๓) แนวทางเพิ ่ม
ศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ ๔) แนวทางพัฒนาด้าน
สังคมยกระดับคุณภาพชีวิต ๕) แนวทางพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มล�า้ และสร้าง
การเติบโตและ ๖) แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีผลการตรวจติดตามโดยสรุปรายภาค ดังนี้

๑.๑ ภาคเหนือ
(๑) แนวทำงเพิม่ ศักยภำพภำคอุตสำหกรรม
กำรค้ำ และกำรลงทุน
(๑.๑) โครงการนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรม
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ ่ม สู ่ ต ลาดสากล (Northern Inno Showcase)
(ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ (หลัก)) การพัฒนาศักยภาพ
ทางการตลาดและการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ แ สดงผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรมและเชื่อมโยงตลาด จ�านวน ๑๐๐ ราย แล้วเสร็จ
งบประมาณ ๒.๗๖๔๐ ล้านบาท
(๑.๒) โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่น
สู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (Reinvented Craft) (ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ ๑ (หลัก)) ปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรกั ษ์หตั ถกรรม
เครือ่ งเขินภาคเหนือและภูมิทัศน์ภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๑ ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๘.๑๐๕๐ ล้านบาท
(๑.๓) โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วยนวัตกรรม แบบเปิด (Open
Innovation) (ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (หลัก))
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ฝึกอบรมและการเขียนเสนอ
โครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
พัฒนาและยกระดับรูปลักษณ์สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบ
สนองตลาดต่างประเทศ ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย
จัดแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจาจับคูธ่ รุ กิจทั้งในและต่างประเทศ
๒๐ ราย สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ในภาคเหนือ ติดตามและสรุปผลการด�าเนินงาน อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๔.๙๐๐๒ ล้านบาท
(๑.๔) โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน
และการพัฒนาหัตถกรรมล้านนา สร้างสรรค์สู่สากล (Lanna
Creative Craft) (ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หลัก))
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนสร้างสรรค์ อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๑๖.๒๐๐๐ ล้านบาท
(๑.๕) โครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหาร
ภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant)
(ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (หลัก)) อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ งบประมาณ ๒.๔๒๐๓ ล้านบาท
(๑.๖) โครงการจั ด งานแสดงสิ น ค้ า ทีม่ ี
ศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna
Expo) (ส�านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (หลัก)) แล้วเสร็จ งบประมาณ
๒๖.๔๑๙๐ ล้านบาท
(๑.๗) โครงการตลาดประชารัฐ กระตุ้น
เศรษฐกิจ ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (ส�านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ (หลัก)) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ตลาดประชารัฐ ไทยยิม้ ได้ ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
แล้วเสร็จ งบประมาณ ๑.๕๐๐๐ ล้านบาท
(๑.๘) โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ
(กรมโยธาธิการและผังเมือง) เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ
๓๕.๗๒๑๐ ล้านบาท

(๒) แนวทำงเพิ่มศักยภำพภำคกำรเกษตร
(๒.๑) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ในระบบธุรกิจเกษตร (ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ (หลัก)) แล้วเสร็จ งบประมาณ ๖.๓๓๔๘ ล้านบาท
(๒.๒) โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบ
ธุรกิจเกษตร (ส�านักงานปศุสตั ว์เขต ๕ (หลัก)) ๑) ยกระดับการผลิต
ถั่วเหลืองปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์แปรรูป
ถั่วเหลืองปลอดภัย ๒) การเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและ
การตลาดไม้ดอกกลุม่ ปทุมมา และกระเจียวสูต่ ลาดโลก ๓) ยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน�า้ นมโคคุณภาพสูงล้านนา
สูค่ วามยั่งยืน ๔) ส่งเสริมการเลี้ยง เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
และเพิ ่ม มูล ค่ า สิน ค้ า ผลิต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากหมูด� า เชี ย งใหม่
เพื่อผลิตเนื้อหมูคณ
ุ ภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ๕) ส่งเสริม
การใช้ เ ทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรมในการเพิ ่ม มูล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเกษตรและอาหาร แล้วเสร็จ งบประมาณ ๕๘.๓๘๔๒ ล้านบาท
(๓) แนวทำงเพิม่ ศักยภำพภำคกำรท่องเที่ยว
และกำรบริกำร
(๓.๑) โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และ
อัต ลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเทีย่ วกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนือ ตอนบน ๑
(ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (หลัก)) ๑) สืบสานประเพณี
ล้ า นนาฟื ้ น ฟู คุ ณ ค่ า สู่ ชุ มชนเพื ่อ การท่ อ งเทีย่ วเชิ งวัฒ นธรรม
๒) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมชาติพันธุ์ อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ งบประมาณ ๓๑.๒๙๒๐ ล้านบาท
(๓.๒) โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ
การท่องเที่ยวพื้นที่กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (ส�านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (หลัก)) ๑) กิจกรรมร่วมงาน
ไทยเที่ยวไทย ๒) กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นทีป่ ่าอนุรักษ์ ๓) กิจกรรม ๙ เส้นทางท่องเทีย่ วโครงการ
หลวงพัฒนาต้นน�้าตามรอยพระบาท แล้วเสร็จ งบประมาณ
๖๘.๗๖๑๘ ล้านบาท
(๓.๓).โครงการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเทีย่ ว
เมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (หลัก)) ๑) กิจกรรมการส่งเสริม
การสร้ า งมูล ค่ า เพิ ่ม และพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเทีย่ ว
เชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒).กิจกรรม
ส่งเสริมธุรกิจสปาและสุขภาพ (Spa.& Wellness) แล้วเสร็จ
งบประมาณ ๘.๔๒๘๖ ล้านบาท
(๓.๔) โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้าง
พืน้ ฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) กิจกรรมก่อสร้างและปรับปรุงถนนท่อ
ระบายน�า้ ไฟฟ้า ประปา ในบริเวณผังย่านศูนย์เศรษฐกิจและ
พาณิชยกรรมภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด ต�าบลแม่สอด
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ
๔๕.๐๐๐๐ ล้านบาท
(๔) แนวทำงพัฒนำด้ำนสังคมยกระดับคุณภำพชีวติ
(๔.๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง
เพือ่ ส่งเสริมการค้าชายแดน (แขวงทางหลวงชนบทล�าพูน (หลัก))
๑) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มส. ๓๐๐๔
แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ – บ้านแม่สามแลบ ต�าบลสบเมย
อ� า เภอสบเมย จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน ช่ ว งหมู่ ท ี ่ ๖๒ + ๘๗๓
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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นายปยะ วงศ์ลือชา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดก�าแพงเพชร

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดมุกดาหาร
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ถึงหมู่ที่ ๖๙ + ๘๗๓ ระยะทางรวม ๗.๐๐๐ กิโลเมตร พร้อม
อุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย ๒) กิจกรรมปรับปรุงโครงข่าย
ทางหลวงชนบท สายบ้านร่องกาด – บ้านหัวฝาย อ�าเภอเมือง
ล�าพูน จังหวัดล�าพูน (๓) กิจกรรมปรับปรุงโครงข่ายทางหลวง
ชนบท สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๑ – บ้านสะแล่ง อ�าเภอ
เมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ
๗๙.๔๐๐๐ ล้านบาท
(๔.๒) โครงการปรั บ ตั ว และรั บ มื อ
กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและสาธารณภัย
(ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ล�าปาง (หลัก))
๑) กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกูช้ พี กูภ้ ยั (One school and one
search & rescue) ๒) กิจกรรมเตรียมพร้อม ซ้อมแผน รูร้ บั ปรับตัว
แล้วเสร็จ งบประมาณ ๓.๙๓๓๐ ล้านบาท
(๔.๓) โครงการอ�า นวยความปลอดภั ย
ทางหลวง (แขวงทางหลวงล�า ปางที ่ ๑ (หลัก )) ติ ด ตั ้ง และ
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนแยก
ภาคเหนือ-ขุนตาน ระหว่าง กม. ๔๘๒ + ๖๑๔ – กม. ๕๐๐ +
๓๐๗ เป็นช่วงๆ) อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๑๕.๐๐๐๐
ล้านบาท
(๔.๔) โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ การ
ท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (แขวงทางหลวง
ล�าพูน (หลัก)) ยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอนท่าจักร - อุโมงค์ (ก่อสร้างทาง
เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ กับถนนอ้อมเมือง บริเวณ
เหมืองง่า จ�านวน ๑ แห่ง) อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ
๑๕.๐๐๐๐ ล้านบาท
(๕) แนวทำงบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
(๕.๑) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า
(ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
(หลัก)) ๑) กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(Eco Village) ๒) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู เมืองเก่า กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ แล้วเสร็จ งบประมาณ ๑๒.๑๓๖๖ ล้านบาท
(๕.๒) โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าภาคเหนือตอนบน ๑ (ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (หลัก)) การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่ากลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ แล้วเสร็จ งบประมาณ
๑๑.๓๓๖๗ ล้านบาท
๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑) แนวทำงเพิม่ ศักยภำพภำคอุตสำหกรรม
กำรค้ำ และกำรลงทุน
โครงการพั ฒ นาเมือ งศู น ย์ ก ลางจั ง หวั ด เป็ น
เมืองน่าอยู่ (การประปาส่วนภูมิภาค) จัดระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้เพียงพอและมีคุณภาพ อ�าเภอเมือง – เพ็ญ หนองวั ว ซอ จั ง หวั ด อุด รธานี อ�า เภอเมือ ง - สระใคร
จังหวัดหนองคาย อ�าเภอเมือง - โนนสัง จังหวัดหนองบัวล�าภู
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๒๘๔.๐๗๗๓ ล้านบาท

และกำรบริกำร

(๒) แนวทำงเพิ่มศักยภำพภำคกำรท่องเที่ยว

(๒.๑) โครงการยกระดั บ การท่ อ งเทีย่ ว
เชิ ง ประเพณีวั ฒ นธรรม (กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน) ยกระดั บ
คุณภาพการบริหารจัดการ สร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ยกระดับ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้นื ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๑๘๔.๕๖๒๔ ล้านบาท
(๒.๒) โครงการยกระดับการท่องเทีย่ วเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ก่อสร้าง
หอชมวิวเมือง ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เทศบาลเมืองหนองคาย
ก่อสร้างลานวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ วตามล�าน�า้ โขง บริเวณ
ชุมชนชัยพร เขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ�าเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๔๐.๕๐๐๐
ล้านบาท
(๒.๓) โครงการยกระดั บ การท่ อ งเทีย่ ว
วิ ถี ชี วิ ต ลุ ่ ม น�า้ โขง - สุข ภาพ (กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมือ ง)
ยกระดับการท่องเทีย่ ววิถีชีวิตลุ่มน�า้ โขง - สุขภาพเพื่อพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมือง จังหวัดนครพนม แล้วเสร็จ
งบประมาณ ๑๓๒.๔๗๕๘ ล้านบาท
(๒.๔) โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถชี วี ติ
ลุ่มน�้าโขง - สุขภาพ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ก่อสร้าง
อาคารศูนย์จ�าหน่ายอาหารและสินค้า เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อ�าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด�าเนินการก่อสร้าง
อาคารศูนย์จ�าหน่ายสินค้า อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ
๖๕.๒๕๐๐ ล้านบาท
(๓) แนวทำงพัฒนำพื้นที่ระดับภำคด้ำนกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล�้ำ และสร้ำงกำรเติบโต
โครงการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม (กรมการพัฒนาชุมชน)
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท�างานจัดการกองทุนชุมชน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม
สนับ สนุน วั ส ดุ ฝ ึ ก อาชี พ ตามแผนพั ฒ นาอาชี พ ให้ แ ก่ ค รั ว เรื อ น
เป้าหมายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี สกลนคร หนองบัวล�าภู กาฬสินธุ์ อ�านาจเจริญ มหาสารคาม
นครพนม ยโสธร บุรีรัมย์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๑๑๙.๘๖๑๗ ล้านบาท

นายสมชาย บ�ารุงทรัพย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมบูรณ์ ศิริเวช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดมหาสารคาม
๑.๓ ภาคกลาง
(๑) แนวทำงพั ฒ นำด้ ำ นสั ง คมยกระดั บ
คุณภำพชีวิต
(๑.๑) โครงการงานวางท่ อ ขยายเขต
จ่ายน�า้ บริเวณพื้นทีช่ ุมชนเขาตะเกียบ อ�าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค) อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๒๗.๔๐๐๐ ล้านบาท
(๑.๒) โครงการงานวางท่ อ ขยายเขต
จ่ า ยน�า้ บริ เ วณชุ ม ชนสมอพงษ์ และชุ ม ชนบ้ า นบ่ อ ฝ้ า ย
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)
แล้วเสร็จ งบประมาณ ๑๖.๙๙๐๐ ล้านบาท
(๑.๓) โครงการก่อสร้างโรงกรองน�้า ขนาด
๓๐๐ ลบ.ม./ซม. ถั ง น�า้ ใส ๑,๐๐๐ ลบ.ม. และหอถั ง สู ง
๓๐๐ ลบ.ม. สถานีจ่ายน�า้ ห้วยมงคล อ�าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค) อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๗๑.๙๓๖๐ ล้านบาท
(๑.๔) โครงการงานวางท่อส่งน�า้ จากสถานี
ผลิตน�้านายางถึงสถานีจ่ายน�้าสามพระยา อ�าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค) อยู่ระหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๑๕๗.๕๓๑๐ ล้านบาท
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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(๑.๕) โครงการงานก่อสร้างระบบผลิตน�้า ขนาด ๕๐๐
ลบ.ม./ซม. พร้อมปรับปรุงโรงสูบน�า้ แรงต�่าและก่อสร้างถังน�า้
ใส ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. สถานีผลิตน�า้ เขาเสวยราชย์ ต�าบลทับใต้
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)
อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๑๙๖.๖๕๐๐ ล้านบาท
(๒) แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณคลองล�าท่า
แดง อ�าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง กิจกรรมพัฒนาปัจจัย
พื ้น ฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ (ส� า นัก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด
อ่างทอง) อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๓๒.๐๐๐๐ ล้านบาท
๑.๔ ภาคตะวันออก
(๑) แนวทำงเพิม่ ศักยภำพภำคอุตสำหกรรม
กำรค้ำ และกำรลงทุน
(๑.๑) โครงการส�ารวจ ออกแบบพัฒนาเมือง
ส�าคัญและเมืองน่าอยู่ในแต่ละพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)
โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอและ
มีคุณภาพ อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วเสร็จ
งบประมาณ ๓๓.๖๔๐๒ ล้านบาท
(๑.๒) โครงการส�ารวจ ออกแบบพัฒนาเมือง
ส�าคัญและเมืองน่าอยู่ในแต่ละพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)
โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอ
และมีคุณภาพ อ�าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วเสร็จ
งบประมาณ ๓๔.๙๙๐๐ ล้านบาท
(๑.๓) โครงการวางท่ อ สถานีผ ลิต น�า้
ไร่หนึ่ง - อุโมงค์กลับรถชุมชนหนองหว้า (การประปาส่วนภูมิภาค)
ซอย ๗ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ งบประมาณ
๔๐.๔๖๘๐ ล้านบาท
(๑.๔) โครงการวางท่อสถานีจ่ายน�า้ ผลิต
ไร่สอง (การประปาส่วนภูมิภาค) แหลมฉบัง - มโนรม ซอย ๑๐
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ งบประมาณ ๓๗.๔๘๘๐
ล้านบาท
(๑.๕) โครงการวางท่อส่งน�า้ สถานีผลิตน�า้
บางละมุง - สถานีผลิตน�า้ ไร่สอง อ�าเภอศรีราชา (การประปา
ส่วนภูมิภาค) จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ
๗๓.๙๔๔๐ ล้านบาท
(๒) แนวทำงเพิ่มศักยภำพภำคกำรท่องเที่ยว
และกำรบริกำร
โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (เมืองพัทยา) การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ
และศึ ก ษาผลกระทบสิง่ แวดล้ อ ม การพั ฒ นาระบบขนส่ ง
สาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way)
อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ
๗๐.๐๐๐๐ ล้านบาท
(๓) แนวทำงบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ก่อสร้าง
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เขื ่อ นป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั ่ ง ภาคตะวั น ออก การแก้ ไ ข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลทั้งระบบ จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด อยู่ระหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๑๒๐.๗๐๘๐ ล้านบาท
๑.๕ ภาคใต้
(๑) แนวทำงเพิม่ ศักยภำพภำคอุตสำหกรรม
กำรค้ำ และกำรลงทุน
(๑.๑) โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทันสมัยและขยาย
ช่องทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ วโดยชุมชนจังหวัด
พังงา (ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา) อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๒.๕๕๕๐ ล้านบาท
(๑.๒) โครงการพัฒนาและส่งเสริม OTOP
เพื่อการท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาตินิเวศ และวัฒนธรรมประเพณี
ภู ม ิป ั ญ ญาพื ้น ถิ ่น (ส�า นัก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด พั ง งา)
อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๒.๗๕๔๐ ล้านบาท
(๑.๓) โครงการพั ฒ นาการรวมกลุ ่ ม
อุตสาหกรรม สปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ ว
จังหวัดพังงา (ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา) อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ งบประมาณ ๔.๒๑๗๒ ล้านบาท
(๒) แนวทำงเพิ่มศักยภำพภำคกำรเกษตร
(๒.๑) โครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม วิ ถี
พอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อสูห่ มูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
(ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา) แล้วเสร็จ งบประมาณ
๔.๗๐๒๗ ล้านบาท
(๒.๒) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในจังหวัดพังงา (ส�านักงาน
เกษตรจังหวัดพังงา) แล้วเสร็จ งบประมาณ ๒.๙๐๐๐ ล้านบาท
(๒.๓) โครงการการสร้างแหล่งรู้ ดูงาน และ
ส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา
(ส�า นัก งานเกษตรจั ง หวั ด พั ง งา) อยู่ ร ะหว่ า งด� า เนิน การ
งบประมาณ ๘.๗๐๐๐ ล้านบาท

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดหนองคาย

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกมล เชียงวงค์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดแพร่

และกำรบริกำร

(๓) แนวทำงเพิม่ ศักยภำพภำคกำรท่องเที่ยว

(๓.๑) โครงการปรั บ ปรุ ง สนามฟุ ต ซอล
ลอยน�า้ เกาะปันหยี (ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พังงา) แล้วเสร็จ งบประมาณ ๑๓.๓๘๑๐ ล้านบาท
(๓.๒) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและวิถชี วี ติ จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ส�านักงาน
ท่ อ งเทีย่ วและกี ฬ าจั ง หวั ด พั ง งา) อยู่ ร ะหว่ า งด� า เนิ น การ
งบประมาณ ๖.๙๓๖๐ ล้านบาท
(๓.๓) โครงการปรั บ ปรุ ง ภู ม ิท ัศ น์ และ
สถาปัตยกรรมสวนสาธารณะวังนกน�้า อ�าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
(กรมโยธาธิการและผังเมือง) อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ
๕๙.๒๒๐๐ ล้านบาท
(๓.๔) โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเทีย่ ว
ในพื ้น ทีจ่ ั ง หวั ด พั ง งา ประจ� า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา) อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๖.๑๙๐๖ ล้านบาท
(๓.๕) โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จั ง หวั ด พั ง งา (ส�า นัก งานท่ อ งเทีย่ วและกี ฬ าจั ง หวั ด พั ง งา)
อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๑.๘๐๐๐ ล้านบาท

(๓.๖) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา (ส�านักงานท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดพังงา) แล้วเสร็จ งบประมาณ ๔.๗๗๘๘ ล้านบาท
(๓.๗) โครงการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเทีย่ ว
อ่างเก็บน�้าบางปุย (ที่ท�าการปกครองอ�าเภอทับปุด) อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ งบประมาณ ๗.๕๓๘๐ ล้านบาท
(๓.๘) โครงการพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคม
สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเทีย่ วเชิ ง วั ฒ นธรรม (ทีท่ า� การปกครองอ�า เภอ
ตะกั่วป่า) แล้วเสร็จ งบประมาณ ๑๐.๙๕๒๖ ล้านบาท
(๓.๙) โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก สายการท่องเทีย่ วชุมชนสายต้นยาง - แหลมแบก
หมู่ที่ ๕ ต�าบลเกาะยาวน้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วอ�าเภอ
เกาะยาว (ที่ทา� การปกครองอ�าเภอเกาะยาว) อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๑๒.๖๑๘๐ ล้านบาท
(๓.๑๐) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเทีย่ วทางธรรมชาติ “ ภู ต าจอ” ถนนสายบ้ า น
ท่าหัน – บ้านในเหล (พง.ถ.๑๐๐๑๗) อ�าเภอกะปง จังหวัด
พังงา (ที่ท�าการปกครองอ�าเภอกะปง) อยู่ระหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๙.๐๑๕๐ ล้านบาท
(๓.๑๑) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที ่ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ “วั ด เทสก์ ธ รรมนาวา”
(ทีท่ �าการปกครองอ�าเภอท้ายเหมือง) กิจกรรมปรับปรุงถนน
สายบ้านใหม่ - บ้านพอแดง (พง.ถ.๑๐๐๐๖) ต�าบลนาเตย
อ�าเภอท้ายเหมือง ระยะทาง ๘.๐๐ กม. อยู่ระหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๑๗.๗๑๗๐ ล้านบาท
(๓.๑๒) โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
ท่ อ งเทีย่ ว (ส�า นัก งานโยธาธิ ก ารและผัง เมือ งจั ง หวั ด พั ง งา)
กิจกรรมถนนทางหลวง ๔๐๔๔ บ้านท่าไทร ต�าบลบ่อแสน
อ�าเภอทับปุด จังหวัดพังงา อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ
๙.๘๐๐๐ ล้านบาท
(๓.๑๓) โครงการเพิ่มศักยภาพและขยาย
เครือข่ายระบบการแพทย์ฉกุ เฉินทางทะเลฝัง่ อันดามัน (ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา) อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ
๖๑.๑๓๕๐ ล้านบาท
(๓.๑๔) โครงการแหล่งเรียนรูป้ ระมงเพื่อการ
ท่องเที่ยว (ศูนย์วิจัยประมงและชายฝั่งจังหวัดพังงา) อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ งบประมาณ ๑.๘๕๗๐ ล้านบาท
(๓.๑๕) โครงการพัฒนาตลิง่ และปรับปรุง
เสริมสร้างเสถียรภาพตลิง่ คลองบางเนียง (ส�านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา) ยังไม่ด�าเนินการ ๗๙.๒๓๐๐ ล้านบาท
(๓.๑๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านสานต่อปณิธานแม่ด้วยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
แก้ไขปัญหายาเสพติด (ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา)
แล้วเสร็จ งบประมาณ ๑.๕๕๗๖ ล้านบาท
(๔) แนวทำงพัฒนำด้ำนสังคมยกระดับคุณภำพชีวติ
(๔.๑) โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้งพร้อม
ลานกิจกรรม (ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา)
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๙.๒๐๐๐ ล้านบาท

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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นายนิพันธ์ บุญหลวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปยะ วงศ์ลือชา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดพังงา

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดก�าแพงเพชร
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(๔.๒) โครงการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเทีย่ ว
วัดราษฎร์อุปถัมภ์เพื่อการท่องเทีย่ ว (ทีท่ �าการปกครองอ�าเภอ
ทับปุด) อยูร่ ะหว่างจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๓.๗๗๓๖ ล้านบาท
(๔.๓) โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคง
ของชุมชน (พังงาเมืองปลอดภัย) (ที่ท�าการปกครองจังหวัดพังงา)
แล้วเสร็จ งบประมาณ ๐.๗๓๖๑ ล้านบาท
(๔.๔) โครงการพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทางบกและทางทะเล จังหวัดพังงา (ส�านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา) แล้วเสร็จ งบประมาณ
๔.๒๐๐๐ ล้านบาท
(๔.๕) โครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะ
การแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น (ส�านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพังงา) แล้วเสร็จ งบประมาณ ๒.๒๓๒๐ ล้านบาท
(๔.๖) โครงการศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพังงา (ส�านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดพังงา) แล้วเสร็จ งบประมาณ
๑๐.๒๕๕๘ ล้านบาท
(๔.๗) โครงการ เรารักษ์พังงา WE LOVE
PHANGNGA (ส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา) แล้วเสร็จ
งบประมาณ ๑.๐๐๐๐ ล้านบาท
(๕) แนวทำงบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
(๕.๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเลพื้นที่ชายฝั่ง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) หมู่ที่ ๑ ต�าบล
ปากพนังฝั่งตะวันออก อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๑๑๘.๗๐๙๐ ล้านบาท
(๕.๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
ทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเล บ้านปากระวะ (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ต�าบล
หน้าสตน อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง) อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๓๐๒.๗๐๐๐ ล้านบาท
(๕.๓) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
ทะเลพื้นที่ชายฝั่ง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕
ต�าบลปากพนังฝั่งตะวันออก และหมู่ที่ ๑ ต�าบลบางพระ อ�าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๑,๗๘๐ เมตร
อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๑๔๖.๔๘๒๐ ล้านบาท
(๕.๔) โครงการก่อสร้างเขือ่ นริมทะเล บริเวณ
บ้านทุ่งเปลว (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ต�าบลตะเสะ อ�าเภอ
หาดส�าราญ จังหวัดตรัง ความยาว ๕๖๐ เมตร อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ
งบประมาณ ๕๙.๓๔๕ ล้านบาท
(๕.๕) โครงการก่อสร้างเขือ่ นริมทะเล บริเวณ
ชายหาดแตงโม (กรมโยธาธิการและผังเมือง) หมู่ที่ ๒ ต�าบล
เกาะสุกร อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ระยะที่ ๒) ความยาว
๕๕๔ เมตร อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๗๘.๓๐๐๐ ล้านบาท
(๕.๖) โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ท ัศ น์ บ ริ เ วณ
ฝั่งคลองพังงา จังหวัดพังงา (ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพังงา) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ ริมคลองพังงา หมู่ที่ ๒
ต�าบลถ�้าน�้าผุด อ�าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ยาว ๓๐๐ เมตร
อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๒๔.๖๐๐๐ ล้านบาท

(๕.๗) โครงการรั ก ษ์ อ ัน ดามั น (ในพื ้น ที ่
จังหวัดพังงา) รณรงค์ท�าความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว ๑๐ หาด
(ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดพังงา)
แล้วเสร็จ งบประมาณ ๐.๕๔๒๑ ล้านบาท

๒.การตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ปฏิ บั ติ ร าชการประจ� า ปี ข องจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู ้ ต รวจราชการส� า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ได้ ต รวจติ ด ตาม
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่บรรลุผลส�าเร็จตามแผนที่วางไว้ สรุปได้ดังนี้

๒.๑ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด ทีค่ าดว่าจะล่าช้าและไม่
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓๕๘
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
(๑) โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของ
จังหวัด
จากการตรวจติดตาม พบว่ามี ๕๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร
เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส
น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง เพชรบุรี พะเยา ภูเก็ต
มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล�าปาง ล�าพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร
สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย อ่างทอง
และอุทยั ธานี มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปี
ของจังหวัด จ�านวน ๒๙๖ โครงการ/กิจกรรม ที่คาดว่าจะล่าช้า
และไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ส�าหรับจังหวัดที่เหลือ จ�านวน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
กระบี่ ก�าแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์
แพร่ ยโสธร สตูล สระบุรี สุโขทัย หนองบัวล�าภู อุดรธานี อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี และอ�านาจเจริญ คาดว่าสามารถด�าเนินโครงการ/
กิจกรรมได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก�าหนด

นายสมชาย บ�ารุงทรัพย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสาคร

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดอ�านาจเจริญ
(๒) โครงกำรตำมแผนปฏิ บั ต ิร ำชกำรประจ� ำ ปี
ของกลุ่มจังหวัด
จากการตรวจติดตาม พบว่ามี ๑๖ กลุ่มจังหวัด ได้แก่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝง่ั อันดามัน กลุม่ จังหวัดภาคใต้ชายแดน กลุม่
จังหวัดภาคตะวันออก ๑ และ ๒ กลุม่ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ และ ๒ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
และ ๒ กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ และกลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑ มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจ�าปีของกลุม่ จังหวัด จ�านวน ๘๙ โครงการ/กิจกรรม ที่คาดว่า
จะล่าช้าและไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ส�าหรับกลุม่ จังหวัดที่เหลือ จ�านวน ๒ กลุม่ จังหวัด ได้แก่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ คาดว่าสามารถด�าเนินโครงการ/กิจกรรมได้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก�าหนด
(๓) ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อควำมล่ำช้ำหรือควำม
ไม่ส�ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรม
(๓.๑) ด้านพื้นที่
- อยูร่ ะหว่างการพิจารณาอนุมัต/ิ อนุญาตให้
ใช้พื้นที่ของส่วนราชการเจ้าของพื้นที่
- อยูร่ ะหว่างขอรังวัดทีส่ าธารณประโยชน์เพื่อ
ออกหนังสือส�าคัญที่หลวง (น.ส.ล.๗)
(๓.๒) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- อยู่ระหว่างรอผลการหารือจากกรมบัญชี
กลางเกีย่ วกับคุณสมบัติ ของผู้ชนะการประกวดราคาเนือ่ งจาก
ผู้ชนะประกวดราคาน�าผลงานกรณีค้าร่วมมาเป็นผลงานในการ
ยื่นประกวดราคา
- อยูร่ ะหว่างขออนุมัต/ิ รอความเห็นชอบแบบ
รูปรายการจากหน่วยงานต้นสังกัดรวมทัง้ หน่วยงานขาดแคลน
บุคลากรด้านช่างในการพิจารณา/รับรองแบบรูปรายการ และ
ก�าหนดราคากลาง
- ต้องจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากไม่มี
ผู้เสนอราคา ผู้ยนื่ เสนอราคาคุณสมบัติไม่ผ่าน ผู้รับจ้างทิ้งงาน
แบบทีใ่ ช้ในการก่อสร้างเพื่อก�าหนดราคากลาง กับแบบทีใ่ ช้ใน
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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การก่อสร้างทีป่ ระกาศจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกัน ท�าให้ราคากลาง
มีความคลาดเคลือ่ น ส�านักงบประมาณพิจารณาโอนเงินงวด
ต�่ากว่าราคากลางที่ประกาศไว้ เนือ่ งจากตรวจพบว่าหน่วยงาน
ด�าเนินการ ค�านวณค่า Factor F ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง)
พิจารณาค�าอุทธรณ์แล้วฟังขึ้น
- ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซือ้ จัดจ้างเพิ่มขึ้น
เนื่องจาก พื้นทีด่ �าเนินการคาบเกี่ยวพื้นที่ ๒ จังหวัดไม่ได้มีการ
ก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการพัสดุทจี่ ะจัด
ซื้อไว้ให้เป็นมาตรฐาน จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ
การขนส่งเกิดความล่าช้าผู้รับจ้างด�าเนินการหลายโครงการใน
หลายพื้นทีก่ ารจ้างเหมาไม่เป็นไปตามงวดงาน เนือ่ งจากแผน
ไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาการด�าเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย
- คณะกรรมการก�าหนดราคากลางมีการ
ทบทวนราคากลางให้เหมาะสมกับราคาท้องตลาดบางพื้นที่มกี าร
แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดราคากลางชุดใหม่
- เจ้าหน้าทีท่ ีท่ �าหน้าทีจ่ ัดซื้อจัดจ้างมีการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนต�าแหน่งบ่อยครั้ง
- ก� า หนดระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ ต่ อ เนื ่อ ง
คาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากกระบวนการ ท�างานต้อง
ด�าเนินการในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวปีงบประมาณ ส่งผลให้ต้องท�า
สัญญาเหลื่อมปี
(๓.๓) ด้านการบริหารจัดการ
- ส�านักงบประมาณ เปลี่ยนแปลงระบบการ
จัดสรรงบประมาณจากเดิมจัดสรรครั้งเดียว เป็นปีละ ๒ ครั้ง
ท�าให้บางโครงการโดยเฉพาะโครงการงบลงทุนทีม่ ีความพร้อม
แต่ไม่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในงวดแรก ไม่สามารถด�าเนินการ
ได้ทันที
- มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวิธดี า� เนิน
โครงการ/กิจกรรม เปลีย่ นแปลงปริมาณงาน เปลีย่ นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนสถานทีด่ �าเนินการ เปลีย่ นกลุ่มเป้าหมาย
และปรับลดงบประมาณ หรือเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่นา� งบประมาณ
เหลือจ่ายมาด�าเนินการ
(๔) แนวทำงกำรบริห ำรจัด กำรของจัง หวัด และ
กลุ่มจังหวัด
(๔.๑) ด้านพื้นที่
- มีการแจ้งให้จังหวัดและหน่วยด�าเนินการ
เร่งรัดการด�าเนินการและติดตามผลการพิจารณาอนุมัต/ิ อนุญาต
การเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่
- การประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุเงื่อนไข
ว่าจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือก็ต่อเมือ่ ได้
รับใบอนุญาตท�าประโยชน์ในพื้นที่แล้วเท่านั้น
(๔.๒) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- มีการแจ้งให้จังหวัดและหน่วยด�าเนินการ
เร่ ง รั ด ติ ด ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิ จ ารณา
อุ ท ธรณ์ แ ละข้ อ ร้ อ งเรี ย น บางจั ง หวั ด มีห นัง สือ ถึ ง กระทรวง
มหาดไทยให้ช่วยเร่งรัดผลการพิจารณาดังกล่าวด้วยโดยก�าชับ
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมของผู้รับจ้างก่อนด�าเนินการ
อย่างเคร่งครัด
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- มีการมอบหมายส�านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงาน
ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าในด้านวิศวกรรม/ช่างควบคุมงาน และ
มีก ารปรึ ก ษาแนวทางการขอรั บ การสนับ สนุน งบประมาณ
เพือ่ รับรองแบบรูปรายการก่อสร้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) กับส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
- มีการแจ้งให้จังหวัดและหน่วยด�าเนินการ
เร่งรัดการด�าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ด�าเนินการทางพัสดุในการ
หาตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนโดยยังไม่ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อทีจ่ ะได้ด�าเนินการ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไป กรณีอยู่ระหว่างการพิจารณาให้
โอนเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยด�าเนินการ จัดเตรียมรายละเอียดและ
เตรียมการจัดซือ้ จัดจ้างและหาผูร้ บั จ้างให้พร้อม เพื่อจักได้ดา� เนินการ
ได้ทันทีหากได้รับการพิจารณาอนุมัติบางจังหวัดมีการจัดตั้ง
War Room ให้ค�าปรึกษาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
(๔.๓) ด้านการบริหารจัดการ
- เตรียมด�าเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้
ทันตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก�าหนด
- มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท�างาน
เร่งรัด ติดตาม การด�าเนินการ ให้ค�าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานที่รบั ผิดชอบด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม
งวดงานในสัญญา และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะ
ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงวดที่ ๒
๒.๒ โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่คาดว่าจะไม่สามารถ
ด� าเนิ น การได้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั ้ง สิ ้น
๓๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
(๑) โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีของ
จังหวัด
จากการตรวจติดตาม พบว่ามี ๑๓ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา พังงา
ภูเก็ต ชลบุรี มหาสารคาม นครพนม เชียงใหม่ พะเยา น่าน มี
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด
จ�านวน ๒๒ โครงการ/กิจกรรม ที่คาดว่าจะไม่สามารถด�าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) โครงกำรตำมแผนปฏิ บั ต ิร ำชกำรประจ� ำ ปี
ของกลุ่มจังหวัด
จากการตรวจติดตาม พบว่ามี ๔ กลุ่มจังหวัด
ได้แก่ กลุม่ จังหวัดภาคกลางปริมณฑล กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจ�าปีของกลุม่ จังหวัด จ�านวน ๑๗ โครงการ/กิจกรรม
ที่คาดว่าจะไม่สามารถด�าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ปัจจัยที่ส่งผลให้ไม่สำมำรถด�ำเนินโครงกำร/
กิจกรรมได้
(๓.๑) ด้านพื้นที่
- ยังไม่ได้ขอหรือยังไม่ได้รับอนุมัติ/อนุญาต
การใช้พื้นที่จากส่วนราชการเจ้าของพื้นที่

- พื้นที่ด�าเนินโครงการเป็นของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยซึ่งแม้จะได้รบั อนุญาตใช้พ้นื ที่แล้ว แต่การรถไฟ
แห่งประเทศไทยก�าหนดเงือ่ นไขการใช้ประโยชน์วา่ จะต้องมีคา่ ใช้จา่ ย
เพิ่มเติม เช่น ค่าต่อสัญญาทุก ๕ ปี ค่าจ้างควบคุมงาน เป็นต้น

นายสมบูรณ์ ศิริเวช
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นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดหนองบัวล�าภู
- พื้นที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ประเภท
ทุง่ หญ้าเลี้ยงสัตว์ จ�าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทของการใช้
ที่ดิน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ
- หลั ง จากตรวจสอบที่ดิ น ทางอากาศกั บ
ส�านักงานที่ดนิ จังหวัดแล้วพบว่า แปลงที่ระบุวา่ เป็นพื้นที่ดา� เนินการ
เป็นทีด่ ินตามหนังสือส�าคัญส�าหรับทีห่ ลวง (น.ส.ล.) ซึ่งมีพื้นที่
ไม่เพียงพอต่อการด�าเนินการ
- พื้นที่ด�าเนินการทีถ่ ือเป็นกรณีการเปลี่ยน
สภาพทีด่ ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดนิ
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง
พ.ศ. ๒๕๔๓ นัน้ หากด�าเนินการขออนุมัติเปลีย่ นสภาพทีด่ ิน
ตามขั้นตอน/แนวทางโดยชอบด้วยระเบียบดังกล่าวแล้ว จะต้อง
ใช้ ร ะยะเวลาด� า เนิน การมาก และกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั ริ าชการตามแผนการปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของจังหวัด

- ใบอนุญาตในการเข้าท�าประโยชน์ในพื้นที่ปา่
หมดอายุมีความจ�าเป็นต้องใช้เวลาในการขอต่อใบอนุญาตดังกล่าว
- สภาพพื ้น ทีต่ ั ้ง โครงการเป็ น ห้ ว ยทีม่ ีน� ้า
จ�านวนมาก และฤดูฝนน�้าเชี่ยวกราก ด�าเนินการก่อสร้างได้ยาก
ล�าบาก ส่งผลให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาด�าเนินโครงการได้
- ส่วนราชการผูร้ บั ผิดชอบโครงการขอยกเลิก
โครงการเนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงสถานที่ด�าเนินโครงการ
เพื่อให้การด�าเนินโครงการมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
(๓.๒) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ไม่สามารถเขียน TOR ได้แล้วเสร็จ
- ความไม่พร้อมของแบบรูปรายการก่อสร้าง
- ราคากลางของกิจกรรมมีราคาต�่าเกินไป
ท�าให้ไม่มผี เู้ สนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผูร้ บั จ้าง/หาผูร้ บั จ้างได้ลา่ ช้า
- การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัย
ปั ญ หาการจั ด ซื ้อ จั ด จ้ า งและบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ และ/หรื อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนล่าช้า
- ค�านวณประมาณงานผิดพลาด ส่งผลให้
ผูช้ นะการเสนอราคาไม่สามารถท�างานตามรูปแบบรายการที่เสนอ
ราคาได้ และหากด�าเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๓.๓) ด้านการบริหารจัดการ
- หน่วยงานที่เสนอโครงการขาดความพร้อม
รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินโครงการบางโครงการ
ไม่ ม ีห น่ ว ยงานทีจ่ ะดู แ ลรั บ ผิด ชอบเรื ่อ งการบริ ห ารจั ด การ
สิ่งปลูกสร้างหลังด�าเนินการแล้วเสร็จ
- บางกิจกรรมย่อยถูกยกเลิกส่งผลให้กจิ กรรม
ที่เหลือไม่สามารถด�าเนินการได้
(๓.๔) ด้านอื่นๆ
- การด�าเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- โครงการได้ด�าเนินการโดยหน่วยงานอื่น
ก่อนแล้วเนือ่ งจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงต้องมีการ
ด�าเนินการโดยเร็ว

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดน่าน
(๔) แนวทำงกำรบริหำรจัด กำรของจัง หวัดและ
กลุ่มจังหวัด
- ยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณ
- ขอโอนเปลีย่ นแปลงไปด�าเนินโครงการส�ารอง
ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี (Y๒) หรือเปลีย่ นแปลงไป
ด�าเนินโครงการที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน
- ก�าชับหน่วยงานให้มีการตรวจสอบรูปแบบ
รายการก่อสร้าง และพื้นที่ในการด�าเนินงาน รวมทั้ง ความซ�้าซ้อน
ของโครงการก่อนที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี
ถัดไป และเร่งรัดการด�าเนินการส�าหรับโครงการที่มีความจ�าเป็น
ต้องด�าเนินการต่อ
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๒.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ
ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตริ าชการประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ในส่วนทีจ่ ังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มีผลการตรวจติดตาม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้
งบประมำณของจังหวัด
งบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรรจ�านวน ๑๙,๓๗๘.๘๖
ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ�านวน ๑๓,๗๖๕.๘๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๔
งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ�านวน ๘,๒๐๐.๗๔
ล้ า นบาท ผลการเบิก จ่ า ย จ� า นวน ๔,๕๕๖.๑๘ ล้ า นบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ โดยมีรายละเอียดแสดงผลการเบิกจ่าย
ตามรายจังหวัดและกลุม่ จังหวัดประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังตารางต่อไปนี้

ตารางผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒
ของจังหวัดที่ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ�นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เรียงล�าดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ล�าดับที่

จังหวัด

งบประมาณที่ ได้รับ
การจัดสรร (ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ร้อยละ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

เชียงใหม่
ปัตตานี
พังงา
ยะลา
ภูเก็ต
แม่ฮ่องสอน
อุตรดิตถ์
มุกดาหาร
สมุทรปราการ
ระนอง
ปทุมธานี
น่าน
ตรัง
สมุทรสงคราม
กระบี่
เชียงราย
ล�าพูน
อุบลราชธานี
เพชรบุรี
สุราษฎร์ธานี
ขอนแก่น
นครราชสีมา
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ก�าแพงเพชร
ชุมพร
นนทบุรี
ตาก
สิงห์บุรี
ชลบุรี

๓๗๓.๙๓
๒๗๗.๕๘
๑๗๓.๖๑
๒๖๒.๓๗
๑๙๗.๓๕
๒๔๑.๕๕
๒๒๐.๙๐
๒๐๗.๕๒
๓๙๐.๑๙
๑๘๙.๒๕
๒๗๔.๔๓
๒๔๓.๓๖
๒๓๓.๐๔
๑๘๕.๔๔
๑๙๕.๗๑
๓๔๐.๙๘
๒๐๐.๔๖
๓๔๖.๘๔
๒๐๐.๓๗
๒๕๑.๖๐
๓๕๐.๖๖
๔๑๔.๓๐
๒๗๙.๙๗
๒๘๕.๓๘
๒๔๑.๙๔
๒๐๐.๐๔
๒๘๐.๐๘
๒๕๔.๗๗
๑๗๖.๖๐
๔๒๖.๓๒

๑๓๘.๑๓
๑๐๒.๙๖
๗๒.๒๑
๑๑๙.๐๗
๙๐.๕๐
๑๑๓.๗๙
๑๐๖.๒๘
๑๐๐.๘๓
๑๙๒.๐๔
๙๓.๓๓
๑๓๘.๕๒
๑๒๙.๕๘
๑๒๔.๗๙
๑๐๑.๖๐
๑๑๕.๑๘
๒๐๐.๘๐
๑๒๐.๙๙
๒๑๑.๙๐
๑๒๙.๖๖
๑๖๔.๑๐
๒๒๙.๙๗
๒๗๓.๗๒
๑๘๕.๐๓
๑๙๐.๐๐
๑๖๑.๖๖
๑๓๔.๑๙
๑๘๘.๔๖
๑๗๒.๑๓
๑๒๐.๓๒
๒๙๒.๐๒

๓๖.๙๔
๓๗.๐๙
๔๑.๕๙
๔๕.๓๘
๔๕.๘๖
๔๗.๑๑
๔๘.๑๑
๔๘.๕๙
๔๙.๒๒
๔๙.๓๑
๕๐.๔๘
๕๓.๒๕
๕๓.๕๕
๕๔.๗๙
๕๘.๘๕
๕๘.๘๙
๖๐.๓๖
๖๑.๐๙
๖๔.๗๑
๖๕.๒๒
๖๕.๕๘
๖๖.๐๗
๖๖.๐๙
๖๖.๕๘
๖๖.๘๒
๖๗.๐๘
๖๗.๒๙
๖๗.๕๖
๖๘.๑๓
๖๘.๕๐

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ตารางผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒
ของจังหวัดที่ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ�นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เรียงล�าดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ล�าดับที่

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
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จังหวัด
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
เพชรบูรณ์
สงขลา
สตูล
นครนายก
ศรีสะเกษ
นครปฐม
เลย
พะเยา
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
นครศรีธรรมราช
สมุทรสาคร
ยโสธร
นครพนม
แพร่
กาญจนบุรี
สกลนคร
ตราด
สุพรรณบุรี
ระยอง
สุโขทัย
ลพบุรี
อุดรธานี
พิจิตร
ฉะเชิงเทรา
ล�าปาง

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณที่ ได้รับ
การจัดสรร (ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ร้อยละ

๒๗๐.๖๕
๓๑๐.๙๖
๒๙๑.๓๕
๑๙๕.๐๑
๒๕๕.๕๐
๓๐๑.๖๖
๑๙๑.๗๓
๑๘๘.๒๓
๓๑๐.๒๓
๒๕๘.๕๘
๒๒๕.๕๙
๒๓๓.๐๕
๒๔๐.๖๖
๑๙๔.๕๑
๓๐๘.๔๕
๒๔๗.๗๑
๒๓๑.๖๐
๒๘๓.๖๘
๒๐๙.๓๐
๒๗๔.๓๑
๒๘๓.๙๐
๑๘๘.๑๗
๒๘๔.๙๒
๓๗๐.๖๖
๒๐๐.๔๑
๒๔๔.๙๙
๓๑๓.๓๕
๒๐๘.๘๐
๒๖๐.๐๗
๒๔๘.๕๗

๑๘๖.๖๐
๒๑๗.๔๑
๒๐๕.๑๑
๑๓๗.๓๕
๑๗๙.๙๙
๒๑๓.๕๕
๑๓๖.๔๙
๑๓๕.๐๗
๒๒๓.๓๒
๑๘๗.๓๙
๑๖๓.๙๔
๑๖๙.๘๑
๑๗๕.๕๑
๑๔๔.๕๗
๒๓๒.๖๖
๑๘๘.๖๘
๑๗๘.๙๘
๒๑๙.๕๑
๑๖๒.๙๕
๒๑๓.๕๗
๒๒๑.๔๕
๑๔๗.๙๖
๒๒๔.๙๒
๒๙๓.๙๔
๑๕๙.๐๓
๑๙๘.๕๕
๒๕๔.๕๙
๑๗๑.๔๓
๒๑๔.๕๓
๒๐๕.๙๖

๖๘.๙๕
๖๙.๙๑
๗๐.๔๐
๗๐.๔๓
๗๐.๔๕
๗๐.๗๙
๗๑.๑๙
๗๑.๗๕
๗๑.๙๙
๗๒.๔๗
๗๒.๖๗
๗๒.๘๗
๗๒.๙๓
๗๔.๓๓
๗๕.๔๓
๗๖.๑๗
๗๗.๒๘
๗๗.๓๘
๗๗.๘๕
๗๗.๘๖
๗๘.๐๐
๗๘.๖๓
๗๘.๙๔
๗๙.๓๐
๗๙.๓๕
๘๑.๐๔
๘๑.๒๕
๘๒.๑๐
๘๒.๔๙
๘๒.๘๖

ตารางผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒
ของจังหวัดที่ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ�นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เรียงล�าดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ล�าดับที่

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

จังหวัด
พัทลุง
อ�านาจเจริญ
นราธิวาส
ชัยภูมิ
ชัยนาท
หนองบัวล�าภู
ประจวบคีรีขันธ์
สระแก้ว
สุรินทร์
หนองคาย
บุรีรัมย์
นครสวรรค์
บึงกาฬ
พิษณุโลก
อุทัยธานี
สระบุรี
รวม (ของจังหวัด)

งบประมาณที่ ได้รับ
การจัดสรร (ล้านบาท)

๒๒๐.๖๔
๒๑๘.๔๐
๒๕๓.๙๖
๒๕๙.๕๗
๒๒๐.๗๖
๒๑๐.๘๙
๒๒๓.๘๔
๒๑๓.๓๙
๒๙๗.๑๗
๒๑๓.๒๙
๓๓๙.๕๑
๒๗๒.๕๔
๑๙๘.๖๐
๒๕๔.๘๐
๒๐๒.๕๓
๒๓๕.๘๗
๑๙,๓๗๘.๘๖

ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ร้อยละ

๑๘๗.๘๖
๑๘๖.๖๓
๒๒๑.๕๘
๒๒๗.๘๔
๑๙๖.๑๑
๑๘๘.๔๖
๒๐๐.๕๖
๑๙๑.๒๕
๒๗๐.๓๗
๑๙๕.๓๕
๓๑๒.๒๕
๒๕๒.๓๑
๑๘๖.๒๘
๒๓๙.๙๒
๑๙๔.๕๘
๒๓๕.๘๗
๑๓,๗๖๕.๘๒

๘๕.๑๔
๘๕.๔๕
๘๗.๒๕
๘๗.๗๘
๘๘.๘๓
๘๙.๓๖
๘๙.๖๐
๘๙.๖๒
๙๐.๙๘
๙๑.๕๙
๙๑.๙๗
๙๒.๕๘
๙๓.๘๐
๙๔.๑๖
๙๖.๐๘
๑๐๐.๐๐
๗๑.๐๔

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ตารางผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๒
ของกลุ่มจังหวัดที่ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ�นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เรียงล�าดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ล�าดับที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอ่าวไทย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน ๒
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง ๑
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน ๑
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
รวม (กลุ่มของจังหวัด)
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณที่ ได้รับ ผลการเบิกจ่าย
การจัดสรร (ล้านบาท)
(ล้านบาท)

ร้อยละ

๓๘๗.๙๕
๖๑๖.๘๗
๔๕๘.๓๖

๑๒๓.๖๑
๑๙๗.๙๕
๑๕๑.๑๙

๓๑.๘๖
๓๒.๐๙
๓๒.๙๘

๔๘๔.๙๔
๔๒๔.๐๕
๖๐๓.๕๖
๔๑๘.๑๐
๓๖๔.๑๙
๕๐๙.๒๘
๒๙๓.๖๕
๓๘๖.๘๗

๑๗๐.๒๓
๑๗๖.๓๐
๒๗๔.๗๗
๒๐๙.๓๕
๑๘๗.๘๔
๒๗๙.๓๓
๑๖๗.๕๕
๒๒๕.๙๐

๓๕.๑๐
๔๑.๕๘
๔๕.๕๓
๕๐.๐๗
๕๑.๕๘
๕๔.๘๕
๕๗.๐๖
๕๘.๓๙

๓๖๓.๘๒
๔๗๓.๖๔

๒๒๐.๗๖
๒๙๒.๙๑

๖๐.๖๘
๖๑.๘๔

๔๗๙.๕๒

๓๑๐.๒๐

๖๔.๖๙

๕๕๑.๔๒
๔๙๗.๖๖

๓๘๗.๒๓
๓๖๘.๑๘

๗๐.๒๒
๗๓.๙๘

๔๘๔.๓๖
๔๐๒.๕๑

๔๑๒.๕๓
๔๐๐.๓๖

๘๕.๑๗
๙๙.๔๖

๘,๒๐๐.๗๔

๔,๕๕๖.๑๘

๕๕.๕๖

๒.๔ มาตรการเร่ ง รั ด การด� า เนิ น โครงการและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู ้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ ต รวจติ ด ตาม
มาตรการเร่งรัดการด�าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการตรวจติดตาม สรุปได้ดงั นี้
๒.๔.๑ กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน
(๑) ติดตามผลการด�าเนินโครงการโดยให้จงั หวัด
ในกลุ่มจังหวัดรายงานผลความคืบหน้าทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน
(๒) รายงานผลการด�าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้จงั หวัดทราบตามแบบฟอร์มที่กา� หนดทุกวันที่ ๑๐
ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
(๓) จัดประชุมย่อยหน่วยงานที่ติดปัญหาการ
ด�าเนินการ เพื่อช่วยเหลือให้คา� ปรึกษาเพื่อให้การด�าเนินการทันเวลา
๒.๔.๒ กลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยหัวหน้า
กลุ่มจังหวัด ด�าเนินการเร่งรัดการด�าเนินโครงการและการเบิก
จ่ายโดยการติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการ/ปัญหาของ
แต่ละโครงการทุกสัปดาห์ ซึ่งจังหวัดนนทบุรจี ดั ท�าแบบรายงานส่ง
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลทุกสัปดาห์
(๒) มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น
ประจ�าทุกเดือน เพื่อเร่งรัดและติดตามความคืบหน้าการด�าเนิน
งานทั้งงบประมาณทีส่ ่วนราชการได้รับจัดสรร งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
งบประมาณอื่น ๆ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�าเนินโครงการและเร่งรัดการเบิก
จ่ายเป็นประจ�า
(๓) ให้ ห น่ ว ยงานทีร่ ั บ ผิด ชอบโครงการ
รายงานผลการด�าเนินงานให้จงั หวัดทราบ เป็นประจ�าทุกสัปดาห์
สรุปผลประจ�าเดือนทุกเดือน และจัดประชุมติดตามและเร่งรัด
การด�าเนินโครงการเป็นประจ�าทุกเดือน รวมทัง้ รายงานผลการ
ด�าเนินการให้ทีป่ ระชุมกรรมการจังหวัดทราบเป็นประจ�าทุก
เดือน และให้มีคณะท�างานระดับจังหวัดท�าหน้าที่ตรวจติดตาม
การด�าเนินโครงการในพื้นที่ เพื่อให้การด�าเนินโครงการให้เป็น
ไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณประจ�าปี พ.ศ.
๒๕๖๒ และทราบถึงผลส�าเร็จจากการด�าเนินโครงการส�าหรับใช้
เป็นแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป
๒.๔.๓ กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๑
(๑) จั ง หวั ด ได้ ม ีก ารจั ด ประชุ ม ส่ ว นราชการ
เพื่อเร่งรัดการด�าเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน
และได้ ม ีก ารน�า ผลเบิก จ่ า ยงบประมาณรายงานในทีป่ ระชุ ม
หัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัดเป็นประจ�าทุกเดือน
(๒) เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการ
รวมทัง้ การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณมีป ระสิท ธิ ภ าพและบรรลุ
เป้ า หมาย ได้ เ ร่ ง รั ด การด� า เนิน โครงการและการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณในทีป่ ระชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุม
นายอ�าเภอเป็นประจ�าทุกเดือน รวมทั้งติดต่อสอบถามหน่วยงาน
ที่ได้รบั งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด�าเนินโครงการและการเบิกจ่าย
งบประมาณอยู่เสมอ

(๓) กลุ่ ม งานบริ ห ารยุท ธศาสตร์ ก ลุ ่ ม จั ง หวั ด
ภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนจังหวัดภายในกลุ่ม
จังหวัดให้มกี ารเร่งรัดการก่อหนีผ้ กู พัน/การเบิกจ่ายงบประมาณ
และแจ้งแต่ละหน่วยงานให้รายงานผลการด�าเนินงานภายในวันที่
๒๕ ของทุก เดื อ น เพื ่อ รวบรวมและสรุ ป ผลการด� า เนิ น งาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
๒.๔.๔ กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง ๒
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้เร่งรัด
การด� า เนิ น การและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในการประชุ ม
คณะท�างานตรวจติดตามฯ ของจังหวัดเพชรบุรีและกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ๒ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
กลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ได้กา� ชับให้สว่ นราชการก�ากับ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ส�าหรับงบด�าเนินงาน
ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
(๒) ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ปรับแผนการ
ด�าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้น และเร่งรัด
ผู้รับจ้างส่งงานตามงวดงานที่ก�าหนด ไม่รวบส่งหลาย ๆ งวดงาน
(๓) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เป็นประจ�าทุกเดือน ติดตามผลการด�าเนินงาน/เร่งรัด
การเบิกจ่ายในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ�าเดือน
(๔) แจ้ ง ส่ ว นราชการเร่ ง รั ด การด� า เนิ น งาน/
การลงนามในสัญญา และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ�าปี และแผนการใช้จา่ ยเงินของแต่ละโครงการตามทีก่ า� หนดไว้
๒.๔.๕ กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดย ก.บ.ก.
ได้มคี า� สัง่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลการด�าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปีของกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทย
ตามค�าสั่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่ ๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่
๑๘/ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายและ
การเร่งรัดผลการด�าเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปี
ของกลุ่มจังหวัด และเพื่อรายงานผลการติดตามต่อ ก.บ.ก.
โดยได้มีการเร่งรัดการด�าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จังหวัดชุมพร วันที่ ๒๔ - ๒๕
มิถุนายน ๒๕๖๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๖๒ และจังหวัดพัทลุง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(๒) ให้หน่วยด�าเนินการรายงานผลผ่านโปรแกรม
ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ�าปีของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด (www.padme.moi.go.th)
ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ
(๓) ได้ประชุมติดตามส่วนราชการผู้รับผิดชอบ
โครงการทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงาน
และการเบิก จ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายและสัญ ญาจ้ า ง
โดยได้ ก� า หนดมาตรการและแนวทางเพื อ่ ให้ ส ่ ว นราชการ
ผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี ๒๕๖๒
ด�าเนินการ ดังนี้
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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(๓.๑) ประชุมซักซ้อมและให้เริม่ ด�าเนินการ
ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยจังหวัดได้ก�าหนดปฏิทินการ
ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (Time line) เพื่อให้สามารถลงนามใน
สัญญาจ้างได้ทันทีเมือ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมือ่ ให้ส่วน
ราชการด�าเนินการตามปฏิทินการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(๓.๒) ก�าหนดให้มกี ารเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า
(ร้อยละ ๑๕)
(๓.๓) จัดท�าแผนการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
(๓.๔) บริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปตามงวด
งานที่ก�าหนดไว้ในสัญญา
(๓.๕) เร่งรัดผู้รับจ้างให้ด�าเนินงานให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้ยอดเงินกันเหลื่อมปีน้อยที่สุด
๒.๔.๖ กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้มี
หนังสือแจ้งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเร่งรัดส่วนราชการก่อหนี้
ผูกพันโดยเร็ว และเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
(๑.๑) หนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๒๒๗.๒
(ภก)/ว ๔๕๙๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
(๑.๒) หนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๒๒๗.๒
(ภก)/ว ๓๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
(๑.๓) หนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๒๒๗.๒
(ภก)/ว ๑๘๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
(๑.๔) หนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๒๒๗.๒
(ภก)/ว ๑๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
(๑.๕) หนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๒๒๗.๒
(ภก)/ว ๕๑๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
(๒) กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝ ั ่ ง อัน ดามัน
มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อติดตามและเร่งรัดการ
ด�าเนินโครงการ
๒.๔.๗ กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีค�าสัง่ แต่งตั้ง
คณะท�างานติดตามและประเมินผลการด�าเนินโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน เพื่อท�าหน้าทีต่ ิดตามความก้าวหน้าและเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้เชิญจังหวัด
และส่วนราชการที่อยู่ภายในกลุ่มจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ก�าหนด Agenda หรือ Issue ที่ส�าคัญในการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ทั้งนี้ ต�าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด และ
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด (Unique Positioning) คือ
๑) สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ๒) ส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดนเมืองต้นแบบ ๓) ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม และ ๔) ชุมชนเข้มแข็ง
บนพืน้ ฐานสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ส�าหรับการติดตาม สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัตริ าชการประจ�าปี
ของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดได้มีการติดตามโครงการส�าคัญ ๆ
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ทีส่ ่งผลต่อความส�าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ ในพื้นทีแ่ ต่ละ
จังหวัด โดยเฉพาะโครงการทีไ่ ด้รับงบประมาณสูง นอกจากนั้น
ได้เชิญส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า
๒.๔.๘ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ได้มีหนังสือ
แจ้งให้จังหวัดเร่งรัดการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�า ปี
ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก ๑ และเร่ ง รั ด การเบิก จ่ า ย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตาม
ทีส่ า� นักงบประมาณเสนอ พร้อมทัง้ ในการประชุม ก.บ.ก. ได้มกี าร
รายงานผลการด� า เนิน งานและการเบิก จ่ า ยงบประมาณให้
คณะกรรมการรับทราบ และหัวหน้ากลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก ๑
ในฐานะประธานคณะกรรมการ ได้กา� ชับให้จงั หวัดและส่วนราชการ
ที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณเร่งรัดการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวข้างต้น
๒.๔.๙ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ๒
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ได้มีหนังสือ
เร่ ง รั ด การด� า เนิ น การและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายรั ฐ บาล
ในกรณีรายจ่ายลงทุนให้เร่งรัดจัดท�าใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ
GFMIS (จอง PO) โดยเร็วและจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
สิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งได้มีการจัดประชุม ก.บ.ก. หัวหน้ากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก ๒ ในฐานะประธานกรรมการ ได้ก�าชับ
ให้จังหวัดและส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งรัด
ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย
(๒) จัดประชุมส่วนราชการ/หน่วยด�าเนินการ
เพื่อติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินงาน พร้อมทัง้ ปัญหา
อุป สรรค และข้ อ เสนอแนะต่ า ง ๆ เป็ น ประจ� า ทุ ก เดื อ น
หากโครงการ/กิจกรรมใดมีปัญหาหรืออุปสรรคจะท�าการหารือ
เร่งด่วนเป็นรายกรณีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
พร้อมเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ส�านักงาน
คลังจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่าย
งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(๓) จัดท�าแผนการจัดซือ้ จัดจ้างและการเบิกจ่าย
งบประมาณตั ้ง แต่ เ ริ ่ม ด� า เนิน โครงการจนสิน้ สุด งบประมาณ
เพื่ อ ก� า หนดทิศ ทางการด� า เนิน โครงการและการเบิก จ่ า ย
งบประมาณในภาพรวม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ากับและ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามก�าหนด
(๔) การใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารและสือ่ สังคม
ออนไลน์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร มาตรการ ข้อสัง่ การ หรือ
ข้อปฏิบัติเร่งด่วนอื่น ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
มหาดไทย ส�านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้สว่ นราชการ/หน่วยด�าเนินการ ให้ดา� เนินการ
ตามมาตรการได้ อ ย่ า งทัน ท่ ว งที พร้ อ มท�า หนั ง สือ แจ้ ง เวี ย น
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

(๕) จัดท�าหนังสือเร่งรัดด�าเนินโครงการและ
เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมแจ้งปัญหา อุปสรรค ให้จังหวัดทราบ
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
๒.๔.๑๐ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑
(๑) แต่งตั้งคณะท�างานติดตามประเมินผลการ
ด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่ม
จังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามค�าสั่งกลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ๑ ที่ ๓๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมอบหมายรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบ หัวหน้าส�านักงานจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
คลัง จั ง หวั ด โยธาธิ ก ารและผัง เมือ งจั ง หวั ด หั ว หน้ า กลุ่ ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อา� นวยการ
กลุม่ งานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ โดยมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(๑.๑) ก�ากับดูแล และตรวจติดตามประเมินผล
การด�าเนินงานโครงการ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา
ข้อขัดข้องในการด�าเนินงาน พร้อมให้คา� แนะน�า เสนอแนะแนวทาง
ในการด�าเนินงาน ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑.๒) เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ ยเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑.๓) ก�ากับดูแลการใช้งานและบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรมระบบติ ด ตามประเมิน ผลแผนงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(www.padme.moi.go.th) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
(๑.๔) รายงานผลการด�าเนินงาน ให้หัวหน้า
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ หรือผู้ได้รับ
มอบอ�านาจทราบ
(๑.๕) ลงพื้นที่ร่วมติดตามและประเมินการ
ด�าเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหา ข้อขัดแย้งในการด�าเนินงาน พร้อมให้
ค�าแนะน�า เสนอแนะแนวทางในการด�าเนินงาน ตลอดจนวิธีการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค แก่หน่วยงานที่รบั ผิดชอบโครงการให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามเป้าหมายการใช้
จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑.๖) ด�าเนินการอืน่ ๆ ตามทีห่ ัวหน้ากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ หรือผู้ได้รับมอบ
อ�านาจมอบหมาย
(๒) จั ด ท�า โครงการตรวจติ ด ตามประเมิน ผล
การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือ ตอนบน ๑ ประจ� า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระดับพื้นที่ ๕ จังหวัด จ�านวน ๒ ครั้ง เพื่อเป็นการ
ติดตามประเมินผล และทราบผลด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบตั งิ านรวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ในการด� าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบ ัติราชการประจ� า ปี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

ตอนบน ๒

๒.๔.๑๑ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

(๑) กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
ได้แจ้งส่วนราชการหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่งด�าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อหนี้
ผูกพันรายจ่ายลงทุน และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
มาตรการด้านงบประมาณ โดยให้รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
มายังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ทุกวันศุกร์
(๒) ได้จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุและ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เข้าใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารงานโครงการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
(๓) แต่งตั้งคณะท�างานติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณระดับจังหวัด เพื่อก�ากับ ดูแล ติดตามและเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กา� หนด รวมทั้งให้การช่วยเหลือ แนะน�า ให้
ค�าปรึกษา แก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อ
จัดจ้าง และจัดประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดการด�าเนินโครงการ
พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีก�าหนดไว้เป็นประจ�าทุกเดือน
๒.๔.๑๒ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลำง
(๑) ได้ ม อบหมายให้ ส ่ ว นราชการ อ�า เภอ
ทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายงานความก้าวหน้าการด�าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่จังหวัดก�าหนดทุกวันที่ ๑๕
และวันสิ้นเดือน
(๒) แต่งตั้งคณะท�างานติดตามผลการด�าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผน ปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) จัดประชุมเร่งรัดการด�าเนินโครงการและ
เร่ ง รั ด งบประมาณทุ ก เดื อ นเพื ่อ เร่ ง รั ด การด� า เนิ น การด� า เนิ น
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ค�าปรึกษา แนะน�าแนวทาง
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ โดยเฉพาะการ
เร่งรัดงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้ง
ให้ส่วนราชการ อ�าเภอ รายงานปัญหาอุปสรรคในที่ประชุม
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๔) ให้สว่ นราชการ อ�าเภอ บันทึกข้อมูลในระบบ
PADME ให้เป็นปัจจุบัน และให้รายงานความก้าวหน้า ผลการ
ด�าเนินงานทุกวันที่ ๒๕ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ
๒.๔.๑๓ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง ๑
(๑) กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้
ก�าหนดให้หน่วยด�าเนินการรายงานผลการด�าเนินงานและเบิกจ่าย
งบประมาณทุก ๑๕ วัน ในวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือนถัดไป
โดยได้มีการออกติดตามการด�าเนินงานทุกไตรมาส เพื่อรับทราบ
ผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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(๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การด�าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ ด�าเนินการติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ให้ เ ร่ ง รั ด ด� า เนิน การและเบิ ก จ่ า ยงบประมาณให้ เ ป็ น ไปตาม
แผนการด� า เนิน งานและแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณที ่ส� า นั ก
งบประมาณเห็นชอบ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บท พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง
๒.๔.๑๔ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง ๒
(๑) กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือ
ตอนล่าง ๒ ได้มีคา� สั่งแต่งตั้งคณะท�างานตรวจติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณภายในกลุม่ จังหวัดขึ้นเพือ่ ติดตามการด�าเนินโครงการ
ของกลุ่มจังหวัด และได้นิเทศติดตามการด�าเนินการในพื้นที่
ด�าเนินโครงการ
(๒) ให้สว่ นราชการรายงานผลความก้าวหน้าของ
การด�าเนินโครงการเป็นประจ�าทุกเดือน
(๓) ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
จังหวัดและกลุม่ จังหวัดแล้วจ�านวน ๕ ครัง้ โดยมีส�านักงานจังหวัด
และส�านักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม
(๔) มีการน�าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ
เร่งรัดติดตามงบประมาณเข้าที่ประชุม คณะกรรมการจังหวัดเป็น
ประจ�าทุกเดือน
(๕) ได้ แ ต่ ง ตั ้ง คณะท�า งานออกตรวจติ ด ตาม
โครงการ/กิ จ กรรม/ผลการด� า เนิน งานงบรายจ่ า ยประจ� า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเสนอแนะให้ค�าปรึก ษา และ
หาแนวทางแก้ไขในการด�าเนินงาน
๒.๔.๑๕ กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑
(๑) ด�าเนินการตามมาตรการเร่งรัดการด�าเนิน
โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทัง้ จัดประชุมคณะ
อนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตาม และประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ เป็นระยะๆ
(๒) ตรวจสอบและเร่งรัดติดตามการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยแนะน�ามอบหมายคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุและผู้ควบคุมงาน นัดประชุมและหารือผู้รับจ้าง เพื่อให้
การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว ตลอดจนขอให้การเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณที่วางไว้
(๓) แจ้ ง ส่ ว นราชการ ให้ ร ายงาน รายการ/
โครงการ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจ�าที่เบิกในลักษณะ
รายจ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการจัดงาน และเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี แยกรายโครงการ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือนอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าโครงการจะด�าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายของจังหวัด
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้
คณะอนุกรรมการลงพื้นทีเ่ ร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินหน่วยงาน
ทีม่ ผี ลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และประเมินผล
การลงเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
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(๕) ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรม ทีก่ ่อหนีผ้ ูกพัน
หรือลงนามในสัญญาแล้วให้หวั หน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน
และนายอ�า เภอ พิ จ ารณาโครงการและกิ จ กรรมที ่ผ ู้ รั บ จ้ า ง
สามารถด�าเนินการได้ก่อน ให้เร่งรัดด�าเนินการและเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเร็ว ไม่ตอ้ งรอให้ถงึ ก�าหนดส่งมอบงานตามสัญญา
จะท�าให้การเบิกจ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับเป้าหมายที่สุด
๒.๔.๑๖ กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒
(๑) แจ้งจังหวัดในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
เพือ่ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีไ่ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเร่งรัดด�าเนินงาน
การก่ อ หนีแ้ ละการเบิก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ� า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี
ก�าหนด (หนังสือกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ ที่ มท ๐๒๒๗.๖ (ชร)/ว ๒๕๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒)
(๒) แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพื่อทราบและ
ถือปฏิบัติ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินทีไ่ ด้มาจาก
การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หนังสือ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
ที่ มท ๐๒๒๗.๖ (ชร)/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒)
(๓) แจ้งจังหวัดในกลุม่ จังหวัดรายงานผลสัมฤทธิ์
หรื อ ประโยชน์ ท ไี ่ ด้ รั บ จากการปฏิ บ ัติ ง านและการใช้ จ ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาส
ที่ ๑) พร้อมจัดส่งบัญชีสรุปผลการด�าเนินการ ผลการเบิกจ่าย
แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม แยกรายจังหวัด เพื่อให้จังหวัด
ประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่งรัดการด�าเนินการ และเบิกจ่ายเงิน
(หนังสือกลุม่ งานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
ที่ มท ๐๒๒๗.๖ (ชร)/ว ๒๒๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒)
(๔) แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดรับทราบและถือ
ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
และประเมินผลตามแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบ
ประมาณของหน่วยรับงบประมาณ (หนังสือกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ที่ มท ๐๒๒๗.๖
(ชร)/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการบริหาร
โครงการของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และแจ้งจังหวัดในกลุม่ จังหวัดฯเตรียมประชุมร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่เพื่อสรุปผลการด�าเนินการ ผลการเบิกจ่าย
การบริ ห ารโครงการหลั ง แล้ ว เสร็ จ ตลอดจนปั ญ หาอุ ป สรรค
โดยคณะกรรมการได้ประชุมและตรวจติดตามเร่งรัดการบริหาร
โครงการของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตามแผนการตรวจติดตามโครงการฯ ดังนี้
(หนังสือกลุม่ งานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
ที่ มท ๐๒๒๗.๖ (ชร)/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒)

(๖) แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพื่อด�าเนินการตาม
มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
แผนแม่บท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยให้หน่วยด�าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�าปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ทีไ่ ด้รับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ� า ปี ข องกลุ ่ ม จั ง หวั ด ประจ� า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว (หนังสือกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ ที่ มท ๐๒๒๗.๖ (ชร)/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒)
(๗) แจ้งจังหวัดในกลุม่ จังหวัดเรื่องข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส่วนราชการทราบ
และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ (หนังสือกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ที่ มท ๐๒๒๗.๖ (ชร)/ว ๑๐๔
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)
(๘) แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพื่อทราบและ
ถือปฏิบตั แิ นวทางปฏิบตั กิ ารบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หนังสือกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ที่ มท ๐๒๒๗.๖ (ชร)/ว ๐๒๕
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
(๙) แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพื่อทราบและ
ถื อปฏิ บ ัติ ใ นการด�าเนิน การตามแนวทางปฏิบ ัติ เ กี ่ย วกั บการ
บริหารทรัพย์สินทีไ่ ด้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
และกลุม่ จังหวัด (หนังสือกลุม่ งานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ที่ มท ๐๒๒๗.๖ (ชร)/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๒)
(๑๐) รายงานผลการด�าเนินการและการเบิกจ่าย
ในการประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามเร่ ง รั ด การใช้ จ ่ า ยเงิ น
งบประมาณจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีส�านักงานคลังจังหวัดเชียงราย
เป็นหน่วยงานหลัก เพือ่ ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและ
พิจารณาแนวทางการด�าเนินการหรือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เพือ่ ให้หน่วยงานสามารถด�าเนินการใช้จา่ ยเงินงบประมาณให้เป็น
ไปตามมาตรการและเป้าหมายที่ก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔.๑๗ กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ๑
(๑) ให้ก�าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมเร่งรัดด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันในระบบ
GFMIS (PO) รวมถึงต้องก�ากับดูแลให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ถูกต้องรวดเร็วตามที่ระเบียบ/กฎหมายก�าหนดไว้
(๒) โครงการ/กิจกรรมที่มกี ารขอโอนเปลี่ยนแปลง
และได้รับความเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงจาก ก.บ.ก. แล้ว
ให้ถือปฏิบัติตามค�าสั่งกลุ่มจังหวัดฯ ที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ต้องมีเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาว่า
“จะสามารถลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการจาก อ�าเภอก.บ.ภ.
ที่กา� กับดูแลภาค และได้รบั การโอนงบประมาณจากกลุม่ จังหวัดฯ
แล้วเท่านั้น

(๓) งบประมาณภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ทีก่ ลุ่มจังหวัดฯ จัดสรรให้
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ในพื้นที่
ระดับจังหวัด ให้เร่งรัดด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดส่งเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องให้กลุ่มจังหวัดฯ เพือ่ ด�าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.๔.๑๘ กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ๒
(๑) กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้ดา� เนินการ
เร่ ง รั ด การด� า เนิน โครงการตามแผนปฏิ บ ัติ ร าชการประจ� า ปี
ของกลุ่มจังหวัดจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณฯ
โดยมีก ารจั ด ประชุ ม คณะท�า งานติ ด ตามเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณระดับกลุม่ จังหวัดทุกเดือน รวมทั้งแจ้งให้สว่ นราชการ
ทีไ่ ด้รับการอนุมัติงบประมาณให้รายงานผลการด�าเนินโครงการ
ให้กลุ่มจังหวัดทราบทุกเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ
(๒) แจ้งให้ส่วนราชการ/อ�าเภอเร่งรัดด�าเนิน
โครงการ/กิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ส�านักงบประมาณให้ความเห็นชอบ และถือปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

นายนิพันธ์ บุญหลวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดล�าปาง

นายปยะ วงศ์ลือชา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสตูล
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
ในการตรวจติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาจั ง หวั ด
และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทั้งจากการรับฟังรายงานและการตรวจติดตามในพื้นที่ ผู้ตรวจ
ราชการส�า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ ต รวจราชการกระทรวง
มหาดไทย พบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ทัง้ ในด้านพืน้ ทีด่ �าเนินโครงการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารจัดการ และอืน่ ๆ ซึ่งบ่อยครั้งทีป่ ระชาชนใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์เป็นสือ่ กลางในการร้องเรียนเนือ่ งจากหลายปัญหา
ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงหรืออยู่ระหว่างด�าเนินการแก้ไข
ปรับปรุง ดังนัน้ เพื่อให้การด�าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุม่ จังหวัดของทุกส่วนราชการ บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่มงุ่ เน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผูต้ รวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีและผูต้ รวจราชการกระทรวง
มหาดไทย จึ ง ได้ มขี ้อเสนอแนะ เพือ่ ประกอบการพิ จ ารณา
ในระดับนโยบายดังนี้
๑.ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี
๑.๑ ก.น.จ. ควรด�าเนินการ ดังนี้
(๑) ก� า หนดหลัก เกณฑ์ แ ละเรื ่อ งทีส่ ามารถ
มอบอ�านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและด�าเนินการ
กรณีทีต่ ้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงานส่วนกลาง
เช่น การอนุญาตใช้พื้นที่จากอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช และการมอบอ�านาจในการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
ให้หน่วยงานของรัฐทีข่ ึ้นตรงต่อกรม โดยไม่ต้องรอการอนุญาต
จากส่วนกลาง เนือ่ งจากจังหวัดจะมีการประชุมทุกเดือนและ
ในการประชุมดังกล่าวจะมีผแู้ ทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้โครงการสามารถด�าเนินการได้รวดเร็วขึ้น
(๒) มอบอ�านาจให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลง โครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการ
ขอใช้เงินเหลือจ่าย กรณีกระทบแผน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในการด�าเนินโครงการ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อพื้นที่

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายกมล เชียงวงค์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา

นายนิพันธ์ บุญหลวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลก
(๓) ก�าหนดระยะเวลาในการขออนุมัติเปลีย่ นแปลง
โครงการ โดยเฉพาะกรณีทกี่ ระทบแผนให้ชัดเจนไว้ล่วงหน้า
เพื ่อ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด จะได้ บ ริ ห ารโครงการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย
ก�าหนด
(๔) กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทีไ่ ด้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว
แต่ยังพบปัญหาว่าจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่สามารถโอนทรัพย์สิน
ให้หน่วยงานทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้างจากงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ ดังนั้น
จึงควรก�าหนดมาตรการ หรือมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยให้
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดผู้เป็นเจ้าของงบประมาณสามารถโอนทรัพย์สิน
ให้หน่วยงานด�าเนินการได้ เพื่อให้หน่วยด�าเนินโครงการ สามารถ
ตั ้ง งบประมาณในการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ ส ิน ดั ง กล่ า วให้ เ กิ ด
ความยั่งยืนต่อไป

๑.๒ ส� า นัก งบประมาณควรให้ ร หั ส งบประมาณ
แก่ จั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด ทุ ก โครงการมาก่ อ นการจั ด สรร
งบประมาณ เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผกู พันได้ทกุ โครงการตั้งแต่ไตรมาส
แรก และควรจัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ส�านักงบประมาณอนุมัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทัง้ นี ้ ในส่ ว นของงบกลาง รายการเงิ น ส�า รองจ่ า ย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นทีอ่ นั เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง
และอุท กภั ย ในจังหวัด ผู้ต รวจราชการส�านัก นายกรั ฐมนตรี
มีข้อสังเกตในกรณีที่อ�าเภอเสนอโครงการขุดบ่อน�า้ บาดาลและ
ส�านักงบประมาณแจ้งว่าไม่ใช่อ�านาจหน้าที่ของอ�าเภอในการ
ด�าเนินโครงการดังกล่าว จึงเห็นควรให้ส�านักงบประมาณพิจารณา
ทบทวนในเรื่องหน้าที่ของอ�าเภอ เนื่องจากอ�าเภอเป็นหน่วยงาน
ทีม่ ีห น้ า ทีใ่ นการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน
ในทุกเรื่อง เพื่อให้ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นทีไ่ ด้รับ
การแก้ไขอย่างทันท่วงที
๑.๓ กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่ก�ากับดูแล
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรด�าเนินการ ดังนี้
(๑) ในกรณีท่ี อปท. ไม่มีตา� แหน่งวิศวกร/บุคลากร
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งกรณีดังกล่าว กรมบัญชีกลาง
ได้กา� หนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตไิ ว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ
ยังพบปัญหาว่า หน่วยงานที่ขอความร่วมมือมีวิศวกรไม่เพียงพอ
และ อปท. ไม่มงี บประมาณส�ารองในการจัดจ้างเอกชนมาด�าเนินการ
จึงเห็นควรทีจ่ ะพิจารณาประสานกระทรวงมหาดไทย ให้เพิ่ม
อัตราบุคลากรด้านช่างที่มีใบรับรองให้แก่ อปท.
(๒) กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ยื ่น อุ ท ธรณ์ ต ่ อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการพิจารณา
อุท ธรณ์ มีก ารพิ จ ารณาภายหลัง จากพ้ น ก� า หนดระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ (รวม ๖๐ วัน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จะถือว่าผลการ
พิจารณาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้หรือไม่ ควรมีการ
ชี้แจงหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ก�าหนด
(๓) ควรปรั บ กรอบวงเงิ น ขั ้น ต� า่ ทีจ่ ะใช้ วิ ธี
e-bidding จากเดิม ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก กระบวนการ ขั้นตอนการด�าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหลายขั้นตอนและต้อง
ใช้ระยะเวลาด�าเนินการนาน โดยเฉพาะเมือ่ ได้ผู้รับจ้างแล้ว
มีการอุทธรณ์ ต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ และรอผล
การพิจารณาอุทธรณ์ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้ ซึ่งส่งผล
กระทบให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับล่าช้า
จากการด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

(๔) กรณีผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ไม่ได้
อยูใ่ นจังหวัดที่ดา� เนินโครงการ และเข้าท�างานในพื้นที่ลา่ ช้า หรือ
เข้าท�างานต่อเมื่อใกล้หมดระยะสัญญา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการล่าช้า รวมถึงส่งผลต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณตามงวดงาน/งวดเงินที่ก�าหนดไว้ดว้ ย จึงควรก�าหนด
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าควรอยู่ในภาคเดียวกันกับพื้นที่
ด�าเนินโครงการ หรือหากจะมีการประมูลหรือเสนอราคาข้าม
จังหวัดหรือข้ามภาค ควรมีการจ�ากัดกรอบวงเงินโครงการ เช่น
เป็นโครงการที่มีราคาตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เพื่อป้องกัน
ปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงานกรณีที่โครงการมีมูลค่าไม่สูงนัก เป็นต้น
(๕) กรณีผู้รับจ้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กระทรวงการคลังว่าเป็นผู้ทิ้งงาน ยังรับงานและสามารถประมูล
งานอืน่ ๆ ได้อีก และเมือ่ ประมูลงานชนะก็ไม่ด�าเนินงานหรือ
ขายงานให้กับผู้ประกอบการรายย่อย จึงควรมีมาตรการในการ
ป้องกัน หรือใช้ระยะเวลาในการพิจารณาผู้ทงิ้ งานให้รวดเร็วขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับโครงการของรัฐในอนาคต
(๖) ควรปรับเปลี่ยนราคากลาง ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และราคาปัจจุบัน
๑.๔ กระทรวงมหาดไทยควรชี แ้ จงหรื อ ให้ ค วามรู ้
เกี ่ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการทิ ้ง ดิ น จากการขุ ด ลอกตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารขุดลอกแหล่งน�้าสาธารณประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ชัดเจนว่าสามารถด�าเนินการได้ในกรณีใดบ้าง
นอกเหนือ จากการน�า ดิ น ไปไว้ ใ นที ่ดิ น สาธารณประโยชน์
ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน หรือพื้นที่ของทางราชการ เนือ่ งจากพื้นที่
ดังกล่าวฯ ไม่มีความต้องการดินที่ได้จากการขุดลอกแล้ว
๑.๕ ส�านักงบประมาณก�าหนดว่าโครงการที่จะเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องมีเอกสารการอนุมัติ/
อนุญาตการใช้พื้นที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อน ในขณะ
เดี ย วกั น ส่ ว นราชการเจ้ า ของพื ้น ที ่ ก� า หนดว่ า ส่ ว นราชการ
จะต้องได้รบั การสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินโครงการก่อน
จึงจะอนุมัติ/อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ ในการนี้ แม้ว่าหน่วยงานที่
มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการใช้พื้นที่ จะได้มีการก�าหนด
กรอบระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รวมทั้งได้มีการจัดท�า
แผนภูมขิ ้นั ตอนและระยะเวลาในการด�าเนินการพิจารณาอนุญาต
การขอใช้ท่ดี นิ ของส่วนราชการแล้ว แต่ยงั พบปัญหาในทางปฏิบตั ิ
ว่าการขออนุมัติ/อนุญาตใช้พื้นที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ส่งผล
ให้ไม่สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/ต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการ/ส่งคืนโครงการ ดังนั้น เพื่อให้สว่ นราชการที่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะได้จดั ท�าโครงการให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาที่จะได้รับอนุมัติ/อนุญาต ส่วนราชการที่มีหน้าที่
พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการใช้พื้นที่จึงควรปรับปรุงระยะเวลา
ในการอนุ มั ติ / อนุ ญ าตขอใช้ พื ้น ที่ ใ ห้ ชั ด เจนและสอดคล้ อ ง
กั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ ่ง จะท� า ให้ ป ั ญ หาดั ง กล่ า ว
ข้างต้นลดลงได้
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นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี

๒.๓ ควรมี ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของกลไก
การพัฒนาระดับพื้นที่ (ก.บ.จ. และ ก.บ.ก.) ให้มีความเข้มแข็ง
มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ ในการโอน
เปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีแทนคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง
(อ.ก.บ.ภ ภาค)/รองนายกรัฐมนตรีที่ก�ากับแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ก�าหนด
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพให้เป็นกลไกการบูรณาการการพัฒนา
ระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงการพัฒนาในรูปแบบ One plan
ทัง้ นี้ ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีและ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ eMENSCR (Electronic
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and
Country Reform) ซึ่งเป็นระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญที่จะช่วยในการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณถัดไป

นายปยะ วงศ์ลือชา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสตูล
๒. ข้ อ เสนอแนะของผู ้ ต รวจราชการกระทรวง
มหาดไทย
๒.๑ ควรลดกระบวนการขั ้น ตอนการขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการของจังหวัด โดยให้อา� นาจ ก.บ.จ.
และผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนีห้ ลักเกณฑ์การ
พิจารณาค�าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการของกระทรวงมหาดไทย
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�านัก
งบประมาณ ควรมีความชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน
๒.๒ ควรมี ก ารก� า หนดนโยบายเพื ่อ ให้ ส ่ ว น
ราชการทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาในพื้นทีใ่ ห้มากขึน้ โดยเฉพาะแผนงาน/
โครงการของกลุม่ จังหวัดซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ จ�าเป็น
ที่ตอ้ งมีขอ้ มูลในการวางแผนหรือก�าหนดยุทธศาสตร์ท่ตี อบสนอง
ต่อนโยบายรัฐบาลและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด เช่น การร่วมกันก�าหนดแผนงาน/โครงการที่จะด�าเนินการ
ในพื้นที่วา่ จะด�าเนินการในเรื่องใด ขอบเขตเป็นอย่างไร ซึ่งส�าหรับ
การพัฒนาในเรื่องเดียวกัน อาจมีการแบ่งขอบเขตของการพัฒนา
ทั้งระดับกระทรวง/กรม ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เนื่องจากแผนงาน
แต่ละระดับจะมีสว่ นช่วยเติมเต็มการพัฒนาซึ่งกันและกัน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
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นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครพนม

นายสมชาย บ�ารุงทรัพย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี

๓

ส่วนที่
การป้องกันปราบปราม
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ส�ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

41

การป้องกันปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
“ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี” เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ในระยะยาวทีก่ ้ า วไปสู่ วิ ส ัย ทั ศ น์ ท วี ่ ่ า “ประเทศไทยมีค วาม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับการปฏิรูปและ
การพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ให้สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วย
ยกระดั บ คุ ณ ภาพของประเทศไทยในทุก ภาคส่ว นและน�า พา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหา
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ทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบัน ทัง้ ปัญหาความมั่นคง ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ปัญหาความเหลื่อมล�า้ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหา
ความขั ด แย้ ง ในสัง คม” โดยยุท ธศาสตร์ ด ้ า นการปรั บสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ก�าหนดให้หน่วยงาน
มีข นาดทีเ่ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ มีส มรรถนะสู ง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสมมีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตอ้ งให้
ความส�าคัญ คือ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ” มีแนวทางการพัฒนาที่สา� คัญเพื่อขับเคลือ่ น ได้แก่
๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปลูกและ
ปลุกจิตส�านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวฒ
ั นธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่ อ หลอมวั ฒ นธรรมในกลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชนทุ ก ช่ ว งวั ย
ทุกระดับ,ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต, พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่
ในการท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม, ปรับ “ระบบ”เพื่อลดจ�านวนคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และปรับระบบงาน
และโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่น�าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจ
และ ๒) การปราบปรามการทุจริต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต,
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต ที ม่ ี ค วามรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการ
ปราบปรามการทุจริต

๓. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที ่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ ๖
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สังคมไทยมีวนิ ัย โปร่งใส
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สจุ ริต และยุตธิ รรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง
เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลัง
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝัง ให้คนไทย
ไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต

๔. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบ
มุง่ ให้ประชาชนมีความรูเ้ กี่ยวกับปัญหาการทุจริต มีมาตรการ
ควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินยั และกฎหมายต่อเจ้าพนักงาน
ของรัฐ โดยแบ่งประเด็นการปฏิรูปออกเป็น ๔ ประเด็น ได้แก่
๑. ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวังให้มกี ารส่งเสริมสนับสนุน
และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมทัง้ ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็น
พลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแส
เมือ่ พบเห็นการกระท�าความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย
๒. ด้ำนกำรป้องปรำม โดยให้ (๑) มีมาตรการควบคุม ก�ากับ
ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริต
ของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและ
การก�ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง (๒) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุน
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัด
ปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
๓. ด้ำนกำรปรำบปรำม โดยให้ (๑) ยกระดับการบังคับ
ใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทาง
กฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐทีถ่ ูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบ
หรือกระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด (๒)
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุตธิ รรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มลู ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและ
อาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรมเสมอภาค โดยเฉพาะ
มีการจัดท�าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทจุ ริตตลอดจนเร่งรัดการ
ติดตามน�าทรัพย์สนิ ที่เกิดจากการกระท�าผิดทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมาย
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม
๔. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยให้มีกลไกที่เหมาะสมในการ
ประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลือ่ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต
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๕. ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก”
มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการ
ทุจริตของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ลดโอกาสการทุจริตหรือท�าให้การทุจริตเกิดยากขึน้
หรือไม่เกิดขึ้น
ยุ ท ธศำสตร์ ที ่ ๕ “ปฏิ ร ูป กลไกและกระบวนกำรกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต” มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไก
และกระบวนการต่ า ง ๆ ของการปราบปรามการทุจ ริ ต ทัง้
ระบบให้สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย
การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท�าผิด การบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีท่ ันสมัยในการพัฒนา
กลไกการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรูก้ ำรทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

๖. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีเป้าหมายเพื่อให้
ประเทศไทย มีศกั ดิ์ศรีและเกียรติภมู ิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศและมีเป้าหมายในการยกระดับคะแนนของ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptionsIndex : CPI)
สูงกว่าร้อยละ ๕๐ โดยก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานหลัก
ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” มุง่ เน้น
ให้ความส�าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดสภาวะ
ที่ “ไม่ทนต่อกำรทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวนิ ัย ซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นการด�าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุม่ ตัวแทนที่ทา� หน้าที่ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้
ทุ ก ภาคส่ ว นมีพ ฤติ ก รรมทีไ่ ม่ ย อมรั บ และต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต
ในทุกรูปแบบ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ�ำนงทำงกำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต” มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน�า
เจตจ�านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุ ท ธศำสตร์ ที ่ ๓ “สกั ด กั ้น กำรทุ จ ริต เชิง นโยบำย”
มุง่ เน้นการป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการ
ก� า หนดมาตรการกลไก เสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าล ตั ้ง แต่ เ ริ ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย ขั้นการก�าหนดนโยบาย ขั้นตัดสินใจนโยบาย
ขั้นการน�านโยบายไปปฏิบัติ ขั้นการประเมินนโยบาย และขั้นป้อน
ข้อมูลกลับ
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พระราชบัญ ญัติ ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
มีผ ลใช้ บ ัง คั บ ตั ้ง แต่ วั น ที ่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็ น ต้ น ไป
โดยบัญ ญัติ ใ ห้ มาตรฐานทางจริ ย ธรรม คื อ หลัก เกณฑ์
การประพฤติ ป ฏิ บ ัติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรมของเจ้ า หน้ า ทีข่ องรั ฐ
ซึ่งประกอบด้วย ๗ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมัน่ ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) ซื ่อ สัต ย์ ส ุจ ริ ต มีจิ ต ส�า นึ ก ทีด่ ี และรั บ ผิด ชอบ
ต่อหน้าที่
๓) กล้าตัดสินใจและกระท�าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
และมีจิตสาธารณะ
๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๗) ด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดแี ละรักษาภาพลักษณ์ของ
ทางราชการและก�าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง ๗ ประการ
ดังกล่าว ใช้เป็นหลักส�าคัญในการจัดท�าประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงานของรัฐที่จะก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัตติ นของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีท่เี จ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องยึดถือส�าหรับการปฏิบัตงิ าน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบตั ิ
ที่ควรกระท�าหรือไม่ควรกระท�า ตลอดจนการด�ารงตนในการกระท�า
ความดีและละเว้นความชั่ว

๗. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิ ธีก ารบริ หารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที ่ดี (ฉบั บ ที ่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส�าคัญ
ในการยกเลิกแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิตบิ ญ
ั ญัติ
และก�าหนดให้การปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
และการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน
ต้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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๘. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๒๕๖๔) เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในประเทศไทย โดยมีทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน มาร่วมกันด�าเนินการอย่างบูรณาการตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ภายใต้วิสัยทัศน์ สังคมไทยมีคุณธรรม เน้นรากฐานทีส่ �าคัญ
ในการด�ารงชีวติ สืบสานความเป็นไทย อยูร่ ว่ มกันด้วยความสันติสขุ
ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน
ซึ่งแผนแม่บทฯ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และแนวทางการด�าเนินงาน
ที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องน�าไปด�าเนินการ ดังนี้

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม
ในสังคมไทย โดยให้ความส�าคัญกับการสืบสานความเป็นไทย และ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีภมู คิ มุ้ กันที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ โดยให้ความส�าคัญ
กับการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และเสริมสร้างความ
เป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
คุณธรรม โดยให้ความส�าคัญกับการผนึกก�าลังทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ในสังคมใหม่ซึ่งเป็นสังคมดิจิทัล เร็ว แรง และเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมในทุกกลุ่มเป้าหมาย
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ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความ
ส�าคัญกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้าง
ความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน

๙. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ส�านักงาน ก.พ. จัดท�าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และก�าหนด จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ราชการได้ยดึ ถือ
และน�าไปปฏิบัติ
๑. ข้าราชการต้องยึดมัน่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระท�า
ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
๒. ข้าราชการต้องมีจติ ส�านึกที่ดแี ละรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�าแหน่งหน้าที่
และยึดถือประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน
๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ
โดยอาศัยต�าแหน่งหน้าที่และไม่กระท�าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
๕. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความเที่ยงธรรมเป็น
กลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยทีด่ ี
และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

๗. ข้าราชการต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า
และใช้ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้มาจากการด�าเนินงานเพื่อการในหน้าที่
และให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันการณ์
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๘. ข้าราชการต้องมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ารงตนรักษา
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม

๑๑. แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การวางรากฐานการพัฒนาองค์กร
อย่างสมดุลโดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหาร
จัดการทีด่ ี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งซึ่งในแผนฯ
ได้มีการกล่าวถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในกลยุทธ์ท่ี ๔.๑.๔ ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้
ประชาชนและภาคีการพัฒนา มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

๑๐. นโยบายรัฐบาล
รั ฐ บาลให้ ค วามส�า คั ญ กั บ การแก้ ป ั ญ หาการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ ม ิช อบโดยได้ ก� า หนดไว้ เ ป็ น นโยบายหลั ก เรื ่อ ง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม มุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึกของคนในสังคม
ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุน
ทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายราชการประจ�า มุง่ เน้นการเร่งรัดด�าเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายเมื่อพบผู้กระท�าผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม
ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การขับเคลื่อนภารกิจและด�าเนินการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทยได้ดา� เนินการ
มาอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้
๑. แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กระทรวงมหาดไทยจั ด ท�าแผนปฏิ บ ตั ิ ร าชการด้ า นการ
ป้ อ งกั น ปราบปรามการทุจ ริ ต และประพฤติ ม ิช อบ ประจ� า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นตามกรอบด�าเนินงานภายใต้การ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
กรอบแนวทางการบริหารจัดการ การก�ากับ การติดตามประเมินผล
การด�าเนินงานและประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยแผนปฏิบตั ิ
ราชการฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ จ�านวน ๑๘๗ โครงการ
งบประมาณ ๘๐.๖๒๙๒ ล้านบาท

๒) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของ
ส่วนราชการตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ�านวน ๒๑๔ โครงการ
งบประมาณ ๒๔.๘๔๕๐ ล้านบาท
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ กระทรวงมหาดไทย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติราชการฯ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
ยกระดั บ เจตจ� า นงทางการเมือ งในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น การทุจ ริ ต เชิ ง รุ ก และยุท ธศาสตร์ ท ี ่ ๕
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต โดยมี
โครงการ/กิจกรรม แยกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้

สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ�านวน
โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ ไม่ทน
ต่อการทุจริต

๑. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม

๒

๙.๗๗๒๘

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

๑๓๔

๔๙.๑๐๙๒

๓. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต่อต้านทุจริต

๑๒

๑๓.๓๑๘๘

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต

๓๙

๘.๔๒๘๔

๑๘๗

๘๐.๖๒๙๒

รวม
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สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กลยุทธ์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

จ�านวน
โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
สร้างสังคมที่ ไม่ทน แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ต่อการทุจริต
ส่วนรวม

๑๖

๓.๑๔๔๘

๒. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

๑๕๘

๒๑.๗๘๘๙๑

๑๗

๐.๔๙๐๓

๖

๐.๓๐๑๐

๑๙๗
๑

๒๕.๗๒๕๐๑
-

๓. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยกระดับเจตจ�านง
ทางการเมือง
ในการต่อต้าน
การทุจริต

รวม
๑. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก�าหนดกลยุทธ์
และมาตรการส�าหรับเจตจ�านงในการต่อต้าน
การทุจริต

-

รวม

๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

๑. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

๕

๐.๐๒๐๐

รวม

๕

๐.๐๒๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

๒

-

๒. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต

๑

-

รวม

๓

-

๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ

๗

-

๒. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปราม
การทุจริต

๑

-

รวม

๘

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
การปราบปราม
การทุจริต
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การติดตามผลการด�าเนินงาน
กระทรวงมหาดไทยก�าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและ
จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นประจ�าทุกวันที่ ๕
ของเดือน และเน้นย�า้ หน่วยงานและจังหวัดเร่งรัดการด�าเนิน
โครงการทุกไตรมาส รวมทั้งก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการฯ ในรอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน โดยศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของกระทรวงมหาดไทย
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และจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ ให้ความรูเ้ รื่อง
การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผน
สูก่ ารปฏิบัตนิ โยบายและแนวทางการด�าเนินงานด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และได้แนวทางในการจัดท�าแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ของจังหวัด และ
ได้ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ปัญหาการทุจริตในพื้นที่และแนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา
แก่ศนู ย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริตจังหวัด ทุกจังหวัด และหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
กระทรวงมหาดไทยด�าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยด�าเนินการ ดังนี้
๑) จั ด ท�า โครงการเพิ ่ม ประสิท ธิ ภ าพการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกระทรวง
มหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) และการตอบค�าถามตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open DataIntegrity and Transparency
Assessment : OIT)

๒) การให้ค�าปรึกษาผ่านการประชุมชี้แจงการตอบ
ค�าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่าน
ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ให้กับ
ทุกจังหวัด โดยวิทยากรจากส�านักงาน ป.ป.ท.
๓) การด� า เนิน งานผ่ า นคณะท�า งานสนับ สนุ น การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รบั มอบหมาย
และติดตามการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

51

๓. โครงการสัมมนาเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑- ๒)
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลือ่ นภารกิจของ
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย และจังหวัด ในมิติต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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๔. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและตรวจสอบ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จัดขึ้นเพื่อให้ความรูใ้ นหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น การตรวจสอบการทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื ้อ จั ด จ้ า ง ฯลฯ
แก่ ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรม ตลอดจนแลกเปลี ่ย นความคิ ด เห็ น ใน
ประเด็นต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
และปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน เพือ่ น�าความรู้ทีไ่ ด้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และเป็นแนวทางในการ
ป้องกันการทุจริต

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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๕. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของ
กระทรวงมหาดไทย
แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็น
ปฏิรปู ที่ ๒ ด้านการป้องปราม ได้ก�าหนดให้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) ด�าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ�าทุกปี และ
รายงานผลการปฏิบตั ติ อ่ ผูบ้ งั คับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กา� หนด
กระทรวงมหาดไทยให้ความส�าคัญกับการประเมิน
ความเสีย่ งต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทัง้ ด�าเนินการให้มี
มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ของการด�าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จึงได้จดั ท�าโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสีย่ งต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทยขึ้น เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จัดท�า
มาตรการ รวมถึงก�ากับ ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจ ริ ต ประพฤติ ม ชิ อบของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
มหาดไทยด้วย โดยได้มีการด�าเนินการทั้งสิ้น ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : สร้างการรับรู้
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี โดยจัดสัมมนาให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรสังกัดกระทรวง
มหาดไทย (กรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) และกรุงเทพมหานคร
โดยเชิญวิทยากรจากส�านักงาน ป.ป.ท. มาบรรยายเรื่องการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ
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กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๑ กระบวนงาน
และจัดท�ามาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด�าเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
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กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : น�าเสนอผลการ
ด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้ง
ให้ค�าแนะน�า เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ
รอยัล ริเวอร์ โดยเชิญวิทยากรจากส�านักงาน ป.ป.ท. และเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละให้คา� แนะน�าการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
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โดยสามารถสรุปแผนประเมินความเสีย่ งการทุจริตประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงมหาดไทย และมาตรการ/
กิจกรรม/แนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้
หน่วยงานใน
ก�ากับ ศปท.
(ระดับกรม)

ชื่อ
กระบวนงาน

ชื่อแผนบริหาร
ความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

ส�านักงานปลัด
๑. การเบิกค่าเช่าบ้าน/
กระทรวงมหาดไทย
เช่าซื้อ

๒. การยืมเงินทดรอง
ราชการ (กรณีการ
เดินทางไปราชการ)

๑. มาตรการตรวจสอบ
การเบิกค่าเช่าบ้าน/
เช่าซื้อ
๒. มาตรการตรวจสอบ
การยืมเงินทดรอง
ราชการ (กรณีการ
เดินทางไปราชการ)

๑. มาตรการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ
๑) บันทึกภาพถ่ายคณะกรรมการขณะไปตรวจสอบ
สภาพบ้านและสภาพแวดล้อมอื่นๆ
๒) คณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้านสอบถามข้อมูลจาก
บ้านพัก/ห้องพักในพื้นที่แวดล้อมบริเวณข้างเคียง
๓) สอบทานรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้าน และแบบ
๖๐๐๕
๔) คณะกรรมการตรวจค่าเช่าบ้านด�าเนินการสุ่มตรวจ
บ้านพัก/ห้องพักของผู้เช่าบ้าน/เช่าซื้อเป็นประจ�า
ทุกปี และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๒. มาตรการตรวจสอบการยืมเงินทดรองราชการ (กรณี
การเดินทางไปราชการ)
๑) มีเอกสารประกอบการเบิก เช่น Google map
หรือภาพถ่ายค่าใช้จ่ายจริง (ค่ามิเตอร์ของรถแท็กซี่)
๒) มีตารางก�าหนดการที่ชัดเจน และค�านวณความเป็น
ไปได้ของการใช้เวลาเดินทาง
๓) สรุปผลรายงานการเดินทางไปราชการ พร้อมภาพถ่าย
ของสถานที่และ/หรือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปราชการ

การเบิกค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการ

แนวทางการป้องกัน
การทุจริตในการ เบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑. แจ้งเวียนทุกส�านัก/กอง ด�าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง “แนวทางการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ” โดยมีมาตรการดังนี้
๑) ให้ทุกส�านัก/กอง ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ถูกต้อง
อย่างเคร่งครัดหากมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการ
รายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้ด�าเนินการตรวจสอบ
การใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้งก่อนที่จะส่งเรื่องขอ
อนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน
๒) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกส�านัก/กองก�าชับคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ให้ไปตรวจสอบ
สภาพบ้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
ห้ามมิให้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงาน ผลการ
ตรวจสอบโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้านจริง
กรณีคณะกรรมการฯ ไม่พบผู้ให้เช่าควรโทรศัพท์
สอบถามรายละเอียดให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้ ได้ให้ทุกส�านัก/กอง รายงานผลการด�าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กรมที่ดิน ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กรมที่ดิน
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หน่วยงานใน
ก�ากับ ศปท.
(ระดับกรม)

ชื่อ
กระบวนงาน

ชื่อแผนบริหาร
ความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

กรมที่ดิน (ต่อ)

การเบิกค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการ

แนวทางการป้องกัน ๒. เผยแพร่คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริตในการ เบิกเงิน
ให้ทุกส�านัก/กองทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ความเสี่ยงการทุจริต และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มี
มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการด�าเนินงานในกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
๓. การด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
“แนวทางการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ” มาตรการป้องกันการทุจริตทั้งสองมาตรการ
อยู่ในสถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีอยู่ในข่ายความเสี่ยง และ
ให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยให้ทุกส�านัก/กองควบคุม
ให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด

กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

การใช้จ่าย เงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

แผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต กรณีการใช้จ่าย
เงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

การทุจริตการต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ใช้อาคาร
เพื่อประกอบกิจการ
มหรสพ

แผนบริหารความเสี่ยง
มีการใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบโรงมหรสพ และคู่มือ
การทุจริตการต่ออายุ หลักเกณฑ์ ที่ใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบโรงมหรสพ ของ
ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อ เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจัดท�าแบบฟอร์มการตรวจสอบ
ประกอบกิจการมหรสพ โรงมหรสพ และคู่มือหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ
โรงมหรสพให้คณะท�างานกลั่นกรองฯ ใช้ตรวจสอบเอกสาร
และสถานที่
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เพื่อให้การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก�าหนด โดยไม่ให้เกิดการทุจริตเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงก�าหนดกิจกรรม
การควบคุมความเสี่ยง เพื่อมุ่งเน้นให้ด�าเนินการตามภารกิจ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ที่ระเบียบดังกล่าวก�าหนด ดังนี้
กิจกรรม : การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจัดฝึกอบรม ได้แก่
๑. หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.)
๒. หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)

หน่วยงานใน
ก�ากับ ศปท.
(ระดับกรม)

ชื่อ
กระบวนงาน

ชื่อแผนบริหาร
ความเสี่ยง

กรมการพัฒนา
ชุมชน

การด�าเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)

แผนบริหารความเสี่ยง
การด�าเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)

๑. กรมการพัฒนาชุมชนได้ก�าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ
ในการติดตามเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) เพื่อให้มีหลักการท�างานที่ชัดเจน ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร
และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นไปตามมาตรการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้ลดความเสี่ยงการทุจริต
๒. กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
เพื่อติดตามการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของคณะกรรมการ กข.คจ.
ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๘
จังหวัด รวม ๑๘ เขตตรวจราชการ และเพื่อเป็นการเน้นย�้า
และให้ความส�าคัญของการติดตามการด�าเนินงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้เป็นไป
ตามแนวทางการด�าเนินงานและปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ อีกทั้ง
เป็นการก�ากับ ติดตาม และก�าชับให้หน่วยงานในสังกัด
ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมฯ ก�าหนด เพื่อลดความเสี่ยง
การทุจริตและป้องกันการทุจริตในการด�าเนินโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เสนอต่ออธิบดีกรม
การพัฒนาชุมชนเพื่อพิจารณา

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

๑. การสืบราคา
๒. การล็อคสเปควัสดุ

๑. มาตรการการสืบราคา
ที่ก�าหนดว่าต้อง ๓
รายขึ้นไป
๒. มาตรการการล็อค
สเปควัสดุที่ท�าไม่ให้
เกิดการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปลูกจิตส�านึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบบทลงโทษที่จะได้รับ
ต่อตนเองและหน่วยงานแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
การประชุมดังกล่าว

กรมการปกครอง

การออกใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม

การจัดการความเสี่ยง
จากการตรวจสอบสถานที่
ประกอบธุรกิจโรงแรม
ก่อนออกใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม

การตรวจสอบโรงมหรสพในสถานที่จริงของเจ้าหน้าที่
อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติที่มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่
ใช้แบบฟอร์มการตรวจประกอบกับคู่มือหลักเกณฑ์ใช้เป็น
แนวทางการตรวจสอบโรงมหรสพ รวมทั้งใช้เครื่องมือ
ในการตรวจวัดอุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย เพื่อลดปัญหา
การใช้ดุลยพินิจดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ดีในกระบวนการ
ตรวจสอบโรงมหรสพ ยังต้องมีการตรวจสอบจากหัวหน้า
กลุ่มงาน ผู้อ�านวยการส�านักและคณะกรรมการพิจารณา
การประกอบกิจการโรงมหรสพตามล�าดับด้วย

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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๖. การประเมิ น ความเสี ่ย งการทุ จ ริ ตเพื ่ อก� า หนดมาตรการ/แนวทางในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราส�าหรับงาน
ถนนท้องถิ่น
โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยยางพาราส�า หรั บ งานถนนท้ อ งถิ ่น ของ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพยุงราคา
ยางพาราและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นโครงการ
ใหม่และยังไม่มีมาตรฐานการด�าเนินงาน รวมทัง้ การปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ เรื่อง
ข้อแนะน�าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางพารา ส�าหรับงานถนนท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการสนับสนุน
การด�าเนินงานตามโครงการฯ และได้ก�าหนดให้มีการประชุม
หารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดแนวทางการ
ปฏิบัตงิ านรวบรวมค�าถามและปัญหาที่สง่ ผลกระทบให้การด�าเนิน
โครงการฯ ล่าช้า เนือ่ งจากอุปสรรคและข้อจ�ากัดหรือความ
ขั้นตอน
ที่มีความเสี่ยง
การทุจริต

การจัดท�า
โครงการ
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ไม่เข้าใจในหลักการของการด�าเนินงานภายใต้โครงการฯ รวมถึง
มีการชี้แจง/ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดท�างานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางพาราส�าหรับงานถนนท้องถิ่น โดยส�านักงาน ป.ป.ท.
ขอความร่วมมือให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
มหาดไทย (ศปท.มท.) ประสานหน่วยงานทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด�าเนินงาน เพื่อร่วมประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนงาน/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมูบ่ า้ น
๑ กิโลเมตร และน�าผลที่ได้จากการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต มาก�าหนดเป็นมาตรการ/แนวทาง ในการป้องกันการทุจริต
โดยจัดท�าเป็นแผนบริหารความเสีย่ ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีโอกาสน�าไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต

แนวทาง/มาตรการป้องกัน

• พื้นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
• พืน้ ที่ซ�้าซ้อนหรือยังอยู่ระหว่างระยะเวลา
การประกัน (๒ ปี)
• การคัดเลือกพื้นที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
• การส�ารวจพื้นที่ก่อนด�าเนินการ ช่างผู้ท�าการส�ารวจ
ไม่ออกส�ารวจพื้นที่จริง โดยใช้วิธีการประมาณการ
โดยการคาดคะเน เมื่อมีการตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายหลังการด�าเนินการพบว่ามีการ
ค�านวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นเหตุ
ให้ราชการได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ต้องมี
ความรับผิดทั้งทางแพ่ง อาญา และวินัย
• ต้องการใช้งบประมาณโดยไม่มีความจ�าเป็นในการ
ก่อสร้าง
• การท�า TOR ไม่ครอบคลุมทุกรายละเอียดของงาน
เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และท้องถิ่นไม่เคยมี
ประสบการณ์ในงานเรื่องนี้มาก่อน ควรจัดท�า
TOR กลางให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุม
วิธีการทางเทคนิคในการก่อสร้าง เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการควบคุมรายละเอียดงานจ้าง

- สถ.ก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเพิ่มเติม
- ก�าชับให้เจ้าหน้าที่ต้องส�ารวจสภาพพื้นที่จริงก่อนด�าเนินการ
หากไม่ปฏิบัติตามให้ด�าเนินการทางวินัย
ข้อสังเกต :
๑. วิธีการได้มาซึ่งวัตถุดิบส�าคัญในกระบวนการก่อสร้าง
ถนน ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ และไม่เป็นที่เปิดเผย
อาจท�าให้เกิดการผูกขาดทางการค้า
๒. มาตรฐานการก่อสร้าง ยังไม่เป็นที่ยอมรับ และยังไม่ผ่าน
การทดสอบการใช้งาน ว่ามีความคุ้มค่ากับเม็ดเงิน
งบประมาณที่ก่อสร้างไปหรือไม่
๓. เทคนิคและวิธีการในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่
ช่างหรือผู้รับเหมาในท้องถิ่นยังขาดความรู้ และ
ประสบการณ์ ซึ่งจะท�าให้งานเกิดความผิดพลาดได้ง่าย
๔. ผู้ควบคุมงานยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
ก่อสร้าง เพียงพอ และมีโอกาสถูกตรวจสอบ หรือ
ด�าเนินคดี โดยไม่จ�าเป็น
๕. ในระหว่างก่อสร้างผู้ควบคุมงาน และผู้ด�าเนินงาน
ก่อสร้าง ไม่สามารถทราบได้เลยว่า ถนนที่ก�าลังก่อสร้าง
ได้มาตรฐานหรือไม่ จะทราบได้ก็ต่อเมื่อส่งตัวอย่าง
เข้าห้องปฏิบัติการแล้ว (LAB) ดังนั้น การใช้จ่าย
งบประมาณก่อสร้างจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หากจะต้องมีการรื้อ สร้างใหม่ หรือถนนพังเสียหาย
ในเวลารวดเร็ว
๖. ถ้าจ�าเป็นต้องด�าเนินการควรมีการบูรณาการ
จากหลายฝ่าย เช่น ขอให้กรมทางหลวงเป็นที่
ปรึกษาโครงการฯ การติดตาม เป็นต้น
๗. การด�าเนินงานโครงการดังกล่าวมีลักษณะสุ่มเสี่ยง
ในประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย สมควร
ให้เชิญส�านักงาน ป.ป.ช. เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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ขั้นตอน
ที่มีความเสี่ยง
การทุจริต

ความเสี่ยงที่มีโอกาสน�าไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต

แนวทาง/มาตรการป้องกัน

การขออนุมัติ
จ่ายขาดเงิน
สะสม

• เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงิน - แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ป้องกันการตีความ
สะสมอย่างเคร่งครัด
- ก�าชับและก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนเพียงพอ
• ขณะที่ขอมติสภา เจ้าหน้าที่ไม่ชี้แจง รายละเอียด
ก่อนน�าเข้าที่ประชุมสภา
ในการด�าเนินโครงการอย่างชัดเจน เป็นเหตุให้สภา - สถ. ก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเพิ่มเติม
ท้องถิ่น อาจมีมติโดยมิชอบได้เนื่องจากส�าคัญผิด
ในข้อเท็จจริง
• ไม่มีการทบทวน ปรับแผน อปท. ก่อน เพื่อใช้งบ
ประมาณเหลือจ่าย หรือปรับโครงการที่ไม่มีความ
จ�าเป็น เพื่อน�างบประมาณมาจัดท�าโครงการถนนดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติก่อน
โดยไม่มีเหตุผลความจ�าเป็นที่ต้องขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม
• การเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไม่มีแนวทาง
หรือมาตรฐานในการจัดท�าข้อเสนอบัญญัติ
• การที่ มท. ยกเว้นหลักเกณฑ์ ให้ อปท.ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนปกติในการขอใช้เงินสะสม เป็นความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้น
• การก�ากับ ดูแล การใช้เงินงบประมาณลักษณะนี้
ควรมีแนวทางที่รอบคอบ และรัดกุม

การออกแบบ

• การออกแบบและการค�านวณราคากลางอาจ ต้องมีมาตรการในการควบคุมและให้ความรู้ในการก่อสร้าง
ไม่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นมีการเอื้อประโยชน์ กับท้องถิ่นที่จะด�าเนินการก่อสร้าง
หรือเรียกรับ
• หลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
อาจน�าไปสู่การใช้ดุลยพินิจเพื่อให้เจ้าหน้าที่อาจ
เรียกรับเพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์
• การออกข้อก�าหนดน�้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม
อาจมี การผูกขาดโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน
ISO ๙๐๐๑ - ๒๐๑๕ มารับรอง เหมือนเป็นการ
ก�าหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย
บางราย

การควบคุมวัสดุ

อาจมีการน�าวัสดุจากที่อื่นมาตรวจ เพื่อให้ผ่านการ
ทดสอบวัสดุอาจไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
ที่มาของวัสดุส�าคัญที่ไม่เปิดเผย และมีลักษณะ
ผูกขาด

การก่อสร้าง

งานท�าเอง (บุคลากร + เครื่องมือ+วัสดุ)
- ข้อก�าหนด/การปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน
ตามระเบียบพัสดุ
- อบรมให้ความรู้ทางเทคนิควิศวกรรมให้แก่ จนท.
• ราคาวัสดุอาจมีราคาสูงเกินความเป็นจริง
ผู้ปฏิบัติงาน
งานจ้างเหมา
- มีหน่วยงานกลางในการตรวจสอบคุณภาพของถนน
• การประมาณการค่าใช้จ่ายอาจสูงเกินความเป็นจริง
การตรวจรับวัสดุ ตรวจอะไรบ้าง
• การซื้อน�้ายางใบรับรอง/ใบก�ากับ + คุณสมบัติ
ของน�้ายาง
การก่อสร้าง
• อัตราของส่วนผสม อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
• ขณะก่อสร้าง อาจมีการเลือกเก็บตัวอย่างเฉพาะจุด
ที่สมบูรณ์เพื่อน�าไปทดสอบให้ผ่าน

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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ขั้นตอน
ที่มีความเสี่ยง
การทุจริต

ความเสี่ยงที่มีโอกาสน�าไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต

ปรับแผน
พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

• ไม่มีการแก้ไข/เพิ่มเติม โครงการฯ เพื่อบรรจุ
ในแผนพัฒนา อปท. ๔ ปี และแผนพัฒนา อปท.
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ....
• ไม่มีการเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติปรับแผน

ขออนุมัติ
ใช้เงินสะสม/
จ่ายขาดเงินสะสม
ของ อปท.

• ไม่มีการเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่ออนุมัติการใช้เงิน
สะสม/จ่ายขาดเงินสะสมของ อปท.
• ไม่มีการประกาศต่อสาธารณะหรือประชาชน
เพื่อทราบ

ขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง

• ไม่มีการจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ
• การก�าหนดขอบเขต TOR ไม่มีการระบุ เรื่องการ
ประกันการช�ารุดและบกพร่องอายุการใช้งาน
ของถนนซึ่งต้องมีระยะเวลาการประกันอย่างน้อย
๒ ปี
• การก�าหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ไม่สามารถ
ท�างานได้

ก�ากับควบคุมงาน
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
และการตรวจ
รับงาน

• การก�าหนดควบคุมคุณภาพ และการรับรองมาตรฐาน
เฉพาะเจาะจง
• การรับรองมาตรฐานโดยการขอรับใบอนุญาตตรวจ
อาจไม่เป็นไปตามคู่มือ/ดึงหรือถ่วงเวลา/สร้างเงื่อนไข

การก�ากับ
ควบคุมงาน
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและ
การตรวจรับงาน

• การรับรองผลมาตรฐาน มีการรับรองข้อมูล
ที่เป็นเท็จ (ไม่มีการ Recheck Cross check)
• การควบคุมงาน ช่างผู้ควบคุมงานไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้บังเกิดผลดี ไม่อุตสาหะ เป็นเหตุ
ให้ผู้รับจ้างบางรายอาศัยโอกาส ในการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ลดคุณภาพวัสดุ หรือเปลี่ยนแปลง
วัสดุโดยมีวัตถุประสงค์ ลดต้นทุนลง และลดปริมาณ
งานลงเป็นเหตุให้ราชการ ได้รับความเสียหาย
• ช่างผู้ควบคุมงาน ไม่แจ้งแผนการด�าเนินการ
ให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ จึงเป็นเหตุ
ให้กรรมการตรวจการจ้างไม่พบ ข้อบกพร่อง
ในขณะก่อสร้าง แต่ต้องไปรับผลงาน จากความ
บกพร่องจากหน่วยตรวจสอบที่เข้าตรวจ
• ช่างผู้ควบคุมงานไม่รายงานผลการควบคุมงาน
ประจ�าวันให้เป็นปัจจุบัน ท�าให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างไม่ทราบว่าปริมาณงานในแต่ละวัน
อะไรบ้างที่ได้ด�าเนินการก่อสร้างจริง
• การตรวจรับงานของคณะกรรมการ มีการเสนอ
ผลประโยชน์/ท�าให้งานไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
• มีการรับรองผลการทดสอบเป็นเท็จ เพื่อน�าข้อมูล
มาเบิกเงิน
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แนวทาง/มาตรการป้องกัน

ขั้นตอน
ที่มีความเสี่ยง
การทุจริต

ความเสี่ยงที่มีโอกาสน�าไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต

แนวทาง/มาตรการป้องกัน

• มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง
โดยอ้างความจ�าเป็น ความเหมาะสมโดยไม่
สามารถตรวจสอบได้
• มีการก�าหนดราคาก่อสร้างวัสดุไม่สอดคล้อง
กับเนื้องาน BOQ (สูงเกินจริง)
• คณะกรรมการตรวจรับงานสร้างเงื่อนไข ไม่ตรวจรับ
งานโดยหวังประโยชน์ในการเรียกรับ
ถนนช�ารุดหลังจากมีการตรวจรับแล้ว เนื่องจาก
มีปริมาณจราจรเกินกว่า ๕๐๐ คัน/วัน

อปท. ติดป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ปริมาณการรองรับการ
จราจรของถนน

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๗. สรุปมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ
หลักเกณฑ์มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้มีนโยบายส�าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบเพือ่ ปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน
โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมาตรการฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงาน
ในสังกัดและทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
ข้อ ๑ ในกรณีท่มี ขี อ้ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สว่ นราชการต้นสังกัด
ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาด�าเนินการทางวินัย
หรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
ในระหว่างนีใ้ ห้รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการต่อหัวหน้า
ส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตาม
ความเหมาะสม
กรณี ที ่ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว พบว่ า มี เ หตุ น ่ า เชื ่อ ถื อ
และเป็ น กรณี ที ่ท� า ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ร าชการหรื อ ท� า ให้
เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจ
สรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขัน้ ชีม้ ูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้าย
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปด�ารงต�าแหน่ง
อื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกัน
การกระท� า ที ่อ าจมี ผ ลต่ อ การตรวจสอบโดยเร็ ว และในกรณี
ที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ของประชาชน ให้ เ สนอให้ มี ก ารย้ า ยหรื อ โอนไปแต่ ง ตั ้ง ให้
ด� า รงต� า แหน่ ง ในอั ต ราก� า ลั ง ชั ่ว คราวเป็ น กรณี พิ เ ศษในส� า นั ก
นายกรัฐมนตรี และด�าเนินการตามมาตรการที่ก�าหนดขึ้นตาม
ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง
มาตรการแก้ปญ
ั หาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูร่ ะหว่างการถูกตรวจสอบ
และการก�าหนดกรอบอัตราก�าลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ หรื อ ค� า สั ่ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติท่ี ๖๘/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการแก้ปญ
ั หาเจ้าหน้าที่ในหน่วย
งานอื่นของรัฐและการก�าหนดกรอบอัตราก�าลังชั่วคราว ลงวันที่
๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๒ ในกรณี ที ่ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว พบว่ า
มี ห ลั ก ฐานควรเชื ่อ ได้ ว ่ า สามารถสรุ ป ความผิ ด ได้ ชั ด เจน
ถึงขัน้ ชีม้ ูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด�าเนินการทางวินัย
ต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
โดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เพื่อทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ
ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นออกจาก
ราชการไว้ก่อนหรือออกจากต�าแหน่งก็ได้ตามความจ�าเป็นและ
เหมาะสม และในกรณีทีพ่ บว่า มีความเกีย่ วข้องกับการกระท�า
ความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเพื่อพิจารณาด�าเนินคดีโดยทันที
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กระบวนการพิจารณาด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่ง
ด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล�าดับตามความ
ส�าคัญ ความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่เป็นการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออก
จากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ด�าเนินการปรับย้ายจากต�าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไป
ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
สูงขึ้นภายในเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย
ข้อ ๓ การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ท�าให้การปฏิบัติราชการเกิดความล่าช้าหรือ
ไม่มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือท�าให้
เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถอื เป็นกรณีท่ตี อ้ งพิจารณาให้มี
การย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดา� รงต�าแหน่งอื่นตามข้อ ๑ วรรคสองด้วย
ข้ อ ๔ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที ่เ กี ่ย วข้ อ งพิ จ ารณาจั ด ให้ มี
มาตรการคุม้ ครองพยาน หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รบั ข้อมูลและหลักฐานในการด�าเนินการ
ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี ่ย วข้ อ งในการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบเป็ น ไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในกรณี ที ่ต รวจสอบพบว่ า มี ก ารจงใจ
ให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มีการด�าเนินการ
ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาด�าเนินการลงโทษบุคคล
ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย
ข้อ ๕ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐที่เกีย่ วข้อง ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้
โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๘. โครงการปลุกจิตส�านึกต้านทุจริต และยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในองค์กร
จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตด้วยการสร้างการ
รับรูเ้ กี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน รวมทัง้
กิ จ กรรมการมีส ่ ว นร่ ว ม และปลุก จิ ต ส�า นึก ให้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สาธารณะ และสังคม อีกทั้งส่งเสริม
ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และน�าแบบอย่างของหน่วยงาน
ภาคธุรกิจเอกชนที่น�าหลักธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๙. การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero.Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส�านักงาน ป.ป.ช. และภาคี
ทุกภาคส่วนก�าหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล (ประเทศไทย)
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "ZeroTolerance คนไทย
ไม่ทนต่อการทุจริต" พร้อมกันทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยผู้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะประธานคณะอนุก รรมการ
การด� า เนิน งานตามยุท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัดเป็นประธานในการจัดงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เป็นประธานการจัดงานพร้อม
กับส่วนกลางเป็นการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวัน
ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น สากล (ประเทศไทย) จั ด ครึ ่ง วั น เช้ า
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
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สรุปผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๑. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ�า
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการจริยธรรมประจ�าส�านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ได้มีการจัดประชุมฯ จ�านวน ๔ ครั้ง โดยมีผลการ
ด�าเนินการ ดังนี้
๑. การประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
สำระส�ำคัญของกำรประชุม ให้จดั ท�าประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน และให้ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบแนวทาง/มาตรการ ดังกล่าว
เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังจากบุคคลภายนอก
๒. การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๖๒ สำระส�ำคัญของกำรประชุม ให้น�าพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนือ่ ง เพื่อสร้างการรับรู้และเตือนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงประพฤติตนอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และดีงาม
เช่น การเผยแพร่ในกลุ่ม Line ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น
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๓. การประชุม ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
สำระส� ำ คัญ ของกำรประชุม เห็ น ชอบแนวทางการคั ด เลื อ ก
บุคลากรในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพือ่ ยกย่อง
เป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น เพื่อสรรหาบุคลากรในสังกัดส�านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มคี วาม
ประพฤติปฏิบัตทิ ่ีดงี ามอยูบ่ นพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมอันดี
๔. การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๖๒ สำระส�ำ คัญของกำรประชุมเห็นชอบให้ด�าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการ
จัดท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด สป.มท.
และจังหวัดได้รับทราบ

๒. แนวทางการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรในสั ง กั ด
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกย่องเป็น
ผู้มีจริยธรรมดีเด่น
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ�าส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็น
ความส�าคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัด
ได้ตระหนักถึงความมีเกียรติ ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ดี
มีจติ ส�านึกอยูบ่ นพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติตน
ตามรอยพระยุคลบาท ตลอดจนมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ตามพระราชบัญญัตมิ าตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จดั ท�า
แนวทางการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ส�าหรับด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งหลักเกณฑ์ประกอบด้วย
๑. พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นชัดเจนในการประพฤติปฏิบตั ติ น
๒๕๖๓ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีศีลธรรมอันดี
๑) การด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) การปฏิ บ ัติ ง านทีม่ ุ่ ง หวั ง ผลประโยชน์ ส ่ ว นรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๓) อุทิศตนอย่างเต็มความสามารถและทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน
๒. คติพจน์ที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน
๓. ปณิธานความดีที่จะปฏิบัติต่อไป

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
คุณธรรม โดยให้ความส�าคัญกับการผนึกก�าลังทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ในสังคมใหม่ซึ่งเป็นสังคมดิจิทัล เร็ว แรง และเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมในทุกกลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้ความ
ส�าคัญกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้าง
ความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน

๔. การด�าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ภายใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
กระทรวงมหาดไทยได้ ขั บ เคลือ่ นแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม
คุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ภายใต้วิสัยทัศน์
“ชาวมหาดไทยด�ารงตนบนหลักคุณธรรม ปฏิบัติหน้าทีภ่ ายใต้
จริยธรรมองค์กร เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน” โดยจัดท�า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ จ�านวน ๗๓ โครงการ ดังนี้

๓. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๔) เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในประเทศไทย โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนของ
สังคม ตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีคุณธรรม เน้นรำกฐำน
ที่ส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิต สืบสำนควำมเป็นไทยอยู่ร่วมกันด้วย
ควำมสันติสขุ ในประเทศไทย ประชำคมอำเซียนและประชำคม
โลกอย่ำงยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ด�าเนินงานที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องน�าไปด�าเนินการ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม
ในสังคมไทย โดยให้ความส�าคัญกับการสืบสานความเป็นไทย และ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีภมู คิ มุ้ กันที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ โดยให้ความส�าคัญ
กับการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้มีความเข้มแข็งการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และเสริมสร้างความ
เป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

จ�านวนโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทย

กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ ๔ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบัน
ทางการเมือง การปกครอง (ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ)
กลยุทธ์ที่ ๕ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานรากในการ
เสริมสร้างคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๗ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ

๕
๒
๓
๔

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรม
และเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท�าหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมคุณธรรม

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการด�าเนินงานด้านคุณธรรม
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรม
ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก

๓
๓
๒๒
๑๘
๑๕
๓
๓๖
๘
๔
๒
๑๔

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน
ในด้านการอยู่ร่วมกัน อย่างเอื้ออาทร แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ
เพื่อโลกและประเทศชาติ
รวม
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๑

๑

๕. การประเมินองค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัด
คุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

๖. โครงการเสริ มสร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
เพื ่ อพั ฒนาสู ่ ก ารเป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม กระทรวง
มหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. กรมการศาสนา กระทรวงวั ฒ นธรรม ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้แจ้ง
กระทรวงมหาดไทยทบทวนผลการประเมินตนเองขององค์กรและ
จังหวัดคุณธรรม โดยให้ดา� เนินการประเมินตามตัวชี้วดั และเกณฑ์
การประเมินตามคู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ�าเภอ
และจังหวัดคุณธรรม และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
และจังหวัดคุณธรรม ในปี ๒๕๖๒ เพื่อน�าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กร ชุมชน หน่วยงาน และจังหวัด
คุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพิจารณา
และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร ชุมชน หน่วยงาน และ
จังหวัดคุณธรรม
๒. กระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานในสังกัดและจังหวัด
ทุกจังหวัดทบทวนผลการประเมินตนเองขององค์กรและจังหวัด
ตามหลัก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว และจั ด ประชุ ม คณะอนุก รรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ โดยมีมติเห็นชอบให้ทบทวนผลการประเมิน
ตนเอง เพื่อให้สามารถตอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตั้งแต่
ระดับต้น คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม จนถึงระดับ
คุณธรรมต้นแบบ ในแต่ละระดับได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย
ในฐานะฝ่ า ยเลขานุก ารคณะอนุก รรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
กระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
คุณธรรม จ�านวน ๑๑ แห่ง และผลการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัด
คุณธรรม จ�านวน ๖๓ จังหวัด ไปยังกรมการศาสนา เพื่อน�าเสนอ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัด
และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พิจารณาผลการประเมิน
และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย
ด�าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาสู่การ
เป็นองค์กรคุณธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้สามารถน�ามาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและภารกิจ
ของหน่ ว ยงาน รวมทั ้ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมือ ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๕๐ คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
การอบรมให้ความรู้โดยรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการศึกษาดูงานในพื้นที่และองค์กรที่ได้
รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมจากกระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อสร้างการรับรู้และเห็นถึงความส�าคัญของการ
เป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม สามารถน�า องค์ ค วามรู ้ ม าพั ฒ นาหรื อ
ต่อยอด การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายจรูญ ศิริสรณ์
กรรมการบริหารบริษัทริกิ การ์เม้นส์ จ�ากัด และผู้น�าชุมชน
ในต�าบลเจ็ดเสมียน อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มาถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
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ส่วนที่

๔

การตรวจติดตาม

ผลการด�าเนินงาน
ของศูนย์ด�ารงธรรม
ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ส�ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

71

การตรวจติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กระทรวงมหาดไทยได้ด�าเนินการโดยให้จังหวัดทุกจังหวัด
จั ด ตั ้ง ศู น ย์ ด� า รงธรรมจั ง หวั ด ขึ ้น มีภ ารกิ จ ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวคือ เพื่อท�าหน้าทีใ่ นการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค�าปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและ
ท�าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมือ งทีด่ ี
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่น
ตามทีเ่ ห็ น สมควร โดยประกาศให้ ป ระชาชนทราบ และให้
กระทรวงมหาดไทยก�ากับดูแลการบริหารของศูนย์ด�ารงธรรม
และการบริหารงานจังหวัด ให้ด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนได้ รั บ ความพึ ง พอใจและเกิ ด ประโยชน์ ส ูง สุด
ต่อประชาชนและการจัดตั้งศูนย์ดา� รงธรรมขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็นช่องทางทีร่ ัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะได้
รับทราบความทุกข์สุขของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ได้รบั ฟังข้อเสนอแนะหรือได้แก้ไขความคับข้องใจ
ของประชาชนได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพและประชาชนได้ รั บ
ความพึ ง พอใจ โดยได้ ม ีก ารจั ด โครงสร้ า งและหน้ า ทีภ่ ายใน
ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มงาน/ฝ่ายเพื่อมอบหมาย
การปฏิบัติงานแต่ละส่วนงาน และด�าเนินงานตามภารกิจงาน
ของศูนย์ด�ารงธรรม
ผลสัม ฤทธิ ์ข องศู น ย์ ด� า รงธรรมทุก จั ง หวั ด ทัว่ ประเทศ
ตามภารกิจ ๗ มิติ ได้แก่ (๑) การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๒) บริการเบ็ดเสร็จ (๓) บริการส่งต่อ (๔) บริการด้านข้อมูล
(๕) บริการให้คา� ปรึกษา (๖) การปฏิบัตงิ านของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
(๗) การด�าเนินการตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล การรับความเห็น
การปฏิ รู ป ประเทศผ่ า นช่ อ งทางโทรศั พ ท์ ส ายด่ ว น ๑๕๖๗
ทางเว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th ตู้ ปณ. ๑๐๑
ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ และเข้ามารับบริการ
ด้วยตนเอง (Walk in) โดยสรุป ดังนี้

นายสมบูรณ์ ศิริเวช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดมหาสารคาม

นายกมล เชียงวงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา
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สรุปผลการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มีผู้มาใช้บริการจนถึงปัจจ�บัน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังนี้
ประเภทให้บริการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
บริการเบ็ดเสร็จ
บริการส่งต่อ
บริการข้อมูล
บริการให้ค�าปร�กษา
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
หนี้นอกระบบ
รวม

ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนเรื่องเข้า
๓๔,๓๕๕
๗๘๕,๒๕๔
๗,๙๑๔
๕๕,๖๓๙
๔๐,๐๑๕
๒,๙๙๖
๖,๔๘๒
๙๓๒,๖๕๕

แล้วเสร็จ
๓๐,๕๗๖
๗๘๕,๒๕๔
๗,๘๗๔
๕๕,๖๓๙
๔๐,๐๑๕
๒,๙๘๑
๖,๐๔๔
๙๒๘,๓๘๓

คงเหลือ
๓,๗๗๙
๔๐
๑๕
๔๓๘
๔,๒๗๒

ร้อยละ
๘๙.๐๐
๑๐๐
๙๙.๔๙
๑๐๐
๑๐๐
๙๙.๕๐
๙๓.๒๐
๘๒.๙๔๘

ตัวอย่าง ผลงานของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

เรื่อง : บริษัท ชโนทัยโกบอลดีลรี ไซเคิล จัดเก็บขยะสารพิษท�าให้ ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๑) จังหวัดชลบุรีได้มีค�าสัง่ ที่ ๑๒๔๗/๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมขยะมูลฝอยและของเสีย
อุตสาหกรรมในพื้นทีจ่ ังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการดังกล่าว
มีหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานขับเคลือ่ นทีเ่ ร็วในการให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาและประสานงานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องด�าเนิน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและ
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
๒) ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ เรื่อง บริษัท ชโนทัยโกบอลดีลรีไซเคิล มีการสะสมขยะมี
พิษจ�านวนมากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่
ต�าบลส�านักบก อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งศูนย์ด�ารงธรรม
จังหวัดชลบุรี ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดชลบุรี อ�าเภอ
เมืองชลบุรี และเทศบาลต�าบลส�านักบก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓) ผลการด�าเนินการ
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท ชโนทัยโกบอล
ดี ล รี ไ ซเคิ ล ได้ ป ระกอบกิ จ การในลั ก ษณะคั ด แยกขยะของเสี ย
ประเภทชิ ้น ส่ ว นวั ส ดุ เ หลือ ใช้ จ ากโรงงาน และหน่ ว ยงาน
ทีเ่ กี ่ย วข้ อ งได้ ต รวจสอบใบอนุญ าตแล้ ว มีใ บอนุ ญ าตถู ก ต้ อ ง
ไม่พบขยะมีพิษและกลิน่ รบกวน แต่สภาพการจัดเก็บและคัด
แยกไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดเก็บวัสดุ มีการสะสม

ของพลาสติก กระดาษ เศษไม้ และวัสดุอื่น ๆ ในพื้นที่โล่งไม่มี
โรงเรื อนจั ด เก็ บเป็ น จ� า นวนมาก ซึ ง่ อาจเป็ น เชื อ้ ไฟเป็นเหตุ
ท�าให้เกิดเพลิงไหม้ได้พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ึงได้ให้ค�าแนะน�าและ
ให้ปรับปรุงสภาพโรงงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ภายใน
๓๐ วัน โดยส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและเทศบาล
ต�าบลส�านักบก จะได้ออกค�าสั่งทางปกครองแล้ว ซึ่งปัจจุบัน
โรงงานดังกล่าวได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามค�าสั่งแล้ว
๔) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
- ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีส่ ่งผลกระทบต่อชุมชนและสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานได้รับการแก้ไข
- มลภาวะทางอากาศและความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้
ลดลง
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เรือ่ ง นำยประสงค์ เงินเนือ้ ดี ขอพระรำชทำนพระรำชำนุเครำะห์
๑) ศู น ย์ ด� า รงธรรมจั ง หวั ด ได้ รั บ หนัง สือ จากส�า นัก งาน
องคมนตรีแจ้งว่า นายประสงค์ เงินเนื้อดี อยูบ่ า้ นเลขที่ ๒๓๕/๓๘
หมู่ที่ ๕ ซอยเนินพลับหวาน ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง
จั ง หวั ด ชลบุรี ได้ ท ูล เกล้ า ทูล กระหม่ อ มถวายฎี ก าความว่ า
นางจิตรา เงินเนื้อดี บุตรสาว อายุ ๓๘ ปี มีภาวะน�้าหนักเกิน ท�าให้
สุขภาพไม่แข็งแรง จ�าเป็นต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา ประกอบกับ
ครอบครัวมีรายได้นอ้ ย ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จา่ ยในการรักษา
พยาบาลได้
๒) ผลการด�าเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้
ศู น ย์ ด� า รงธรรมจั ง หวั ด ชลบุรี ไ ด้ ป ระสานหน่ ว ยงานที ่
เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ โดยมีส�านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดชลบุรี ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองหนองปรือ และอ�าเภอบางละมุง
ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือนางจิตราฯ
สรุปดังนี้
- ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชลบุรี ได้มอบเงินสงเคราะห์ผปู้ ระสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
จ�านวน ๒,๐๐๐ บาท
- ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้แนะน�าเรื่องการ
รักษาพยาบาลและย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลมาทีโ่ รงพยาบาล
บางละมุง และส่งตัวไปโรงพยาบาลศิรริ าชเป็นครั้งคราวในส่วนที่
โรงพยาบาลบางละมุงไม่สามารถรักษาได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการรักษา
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- โรงพยาบาลบางละมุง ได้สง่ ทีมแพทย์ พยาบาล ตรวจอาการ
นางจิ ต ราฯ และได้ รั ก ษาอาการเบือ้ งต้ น แล้ ว พร้ อ มทั ้ง ได้
อนุเคราะห์รถพยาบาลน�าส่งตัวเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
ศิริราชตามที่แพทย์นัด เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองสมอ ได้มอบเครือ่ ง
ผลิตออกซิเจนเพื่อช่วยหายใจ จ�านวน ๑ เครื่อง
- เทศบาลเมืองหนองปรือได้อ�านวยความสะดวก โดยย้าย
ทะเบียนบ้านมาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อรับสิทธิ
สวัสดิการต่างๆ
- ปัจจุบนั นางจิตรา เงินเนื้อดี ได้รบั การช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ทีเ่ กี ย่ วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนือ่ งในการดู แ ลรั ก ษาจากโรงพยาบาล
บางละมุงเป็นอย่างดี รวมถึงการเดินทางเข้ารับการรักษาโรคอ้วน
ทีโ่ รงพยาบาลศิริราชซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมือง
หนองปรือ และมีสุขภาพดีขึ้นตามล�าดับ
๓) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
นางจิตรา เงินเนื้อดี บุตรสาวของผู้ร้องซึ่งได้ทูลเกล้าฯ
ทูล กระหม่ อม ถวายฎีก าได้ รับการช่ วยเหลือ จากหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดชัยนาท

เรื่อง : การแก้ ไขปัญหาเกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวหอมมะลิตกต�่า
สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ขอความช่วยเหลือต่อศูนย์
ด�ารงธรรมจังหวัดชัยนาท เนื่องจากประสบปัญหาราคาข้าวหอมมะลิ
ต�่าสุดในรอบ ๑๐ ปี จากภาวะปัญหาดังกล่าวท�าให้ชาวนาได้
รับผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งประเด็นทีข่ อความช่วยเหลือ คือ
๑) การจัดตั้งกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ๒) การสีขา้ ว ๓) บรรจุภณ
ั ฑ์ภายใต้
ตราสินค้าเดียวกัน ๔) การก�าหนดราคาจ�าหน่ายราคาเดียวกัน
๕) การจัดจ�าหน่ายในรูปแบบต่างๆ ๖) การประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้ซื้อและบริโภคข้าวหอมมะลิชัยนาท และ ๗) ขอให้ ธ.ก.ส.
สนับสนุนเงินทุนให้กู้ในรูปแบบธุรกิจ SME
นอกจากนี้ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยนาท ยังได้รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์จากส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรณี
ผูไ้ ม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ ขอเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเพิ่ม
ราคาข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยขอให้มีการ
ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร เนื่องจากประสบปัญหาราคาข้าว
ตกต�่าเป็นอย่างมาก
จากกรณีดังกล่าว ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยนาท ได้เชิญ
ผู้บริหาร ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ประธาน
ชมรมโรงสีฯ สภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนชาวนา รวมทั้งผู้แทน
มทบ.๑๓ เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ
เกษตรกรจั ง หวั ด ชั ย นาท โดยทีป่ ระชุ ม มีม ติ ใ ห้ ห น่ ว ยงานที ่
เกี่ยวข้องด�าเนินการ ดังนี้
๑. มอบหมายให้ส�านักงานเกษตรจังหวัดฯ รวบรวมกลุ่ม
ชาวนาเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส�าหรับชาวนาทีป่ ลูก
ข้าวหอมมะลิ โดยจะมีสิทธิได้รับการส่งเสริมหรือการสนับสนุน
การพัฒนากิจการตามที่กฎหมายก�าหนด
๒. มอบหมายให้ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดฯ จัดหาโกดัง
ภาคเอกชน เพื ่อ ช่ ว ยเหลือ ชาวนาในการอบและรั ก ษาข้ า ว
เพื่อชะลอการจ�าหน่ายตามนโยบายรัฐบาล

๓. ส�านักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดชัยนาท สนับสนุนสินเชื่อให้กลุม่ วิสาหกิจชุมชน เพื่อน�าไป
ซื้อข้าวเปลือกมาแปรรูปจ�าหน่าย
สืบเนื่องการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือกลุม่ ชาวนา
จังหวัดชัยนาท ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท เกษตรจังหวัดชัยนาท
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ผอ.กลุม่ งานศูนย์ดา� รงธรรม และเจ้าหน้าทีท่ ่เี กีย่ วข้อง ได้ลงพืน้ ที่
พูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพระแก้ว ต�าบลแพรกศรีราชา
อ�าเภอสรรคบุรี เพื่อศึกษาการด�าเนินงานของกลุ่มฯ และร่วมแลกเปลี่ยน
แนวคิ ด ในการจั ด ตั ง้ โรงเรี ย นชาวนาเพื อ่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีองค์ความรู้ในการท�านาให้ได้ผลผลิต
ทีด่ ีโดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชาวนาจังหวัดชัยนาทให้ดีขึ้น

ภำพถ่ำยกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้บริหำร ผู้แทนส่วนรำชกำร
องค์กรภำคเอกชน สภำเกษตรกรจังหวัดและตัวแทนชำวนำ
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ภำพถ่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำรโครงกำร
“คนชัยนำท กินข้ำวชัยนำท” ของเกษตรกรชำวนำ
จังหวัดชัยนำท โดยมีกำรจัดจ�ำหน่ำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ
เช่น บริเวณศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท ตลำดเกษตรกร
ห้ำงสรรพสินค้ำ โลตัส สำขำชัยนำท

นอกจากนีย้ ังมีการริเริ่มโครงการ “คนชัยนาท กินข้าว
ชัยนาท” โดยเป็นโครงการน�าร่องเพื่อเปิดตลาดให้คนชัยนาท
ได้รู้จักและบริโภคข้าวหอมมะลิชัยนาท และเป็นการช่วยเหลือ
ชาวนาด้วยการซื้อข้าวจากชาวนา โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการถูกกดราคา
จากพ่อค้าคนกลาง โดยได้จัดสถานทีจ่ �าหน่ายในพื้นที่ต่าง ๆ
ภายในจังหวัดชัยนาท และสถานที่อื่น เช่น กองพันทหารปืนใหญ่
๗๒๑ อ�า เภอเมือ งลพบุรี และชุ ม ชนริ ม คลองเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

เรื่องที่ ๒ : การแก้ ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา
ศูนย์ดา� รงธรรมจังหวัดชัยนาท ได้รบั เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
จากนายวรันท์ชนก ชื่นนคร แจ้งว่าชาวบ้านทีอ่ าศัยอยู่บริเวณ
ซอยละคร หมู่ที่ ๔ ต�าบลบ้านกล้วย อ�าเภอเมืองชัยนาท ได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาน�้าท่วมขังเนือ่ งจากกรมทางหลวง
ชนบท ได้ ด� า เนิน การก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น �า้ เจ้ า พระยา
และมีการปิดกั้นทางระบายน�้า

ภำพกำรลงพื้นที่และประชุมหำรือ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
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จากกรณีข้างต้น ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยนาทได้มีการ
ลงพืน้ ทีแ่ ละหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวม
ชัยนาท, บริษัทผู้รับจ้าง ผู้ร้องและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง
การก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้ก่อสร้างบริเวณต�าบลบ้านกล้วย
และต�าบลท่าชัย อ�าเภอเมืองชัยนาท เพือ่ อ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนสองฝั่งแม่น�า้ เจ้าพระยาให้เดินทางได้สะดวก
และรวดเร็วยิง่ ขึ้น จากการลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนจริง โครงการก่อสร้างฯ จึงได้บรรเทาความเดือดร้อน
ให้ประชาชนในเบือ้ งต้นโดยการปั๊มน�า้ เพื่อระบายน�า้ ทีท่ ่วมขัง
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้ง
ปั๊มน�้าระบบอัตโนมัติ เพื่อสูบน�้าออกจากซอยละคร และประตู
เปิด - ปิดน�้า ป้องกันน�้าจากแม่น้�าเจ้าพระยาไหลเข้าท่อระบายน�้า
ของโครงการฯ ในช่วงทีร่ ะดับน�า้ ในแม่นา�้ สูงกว่าปกติ แต่ทาง
โครงการฯ ไม่ ม ีง บประมาณเพี ย งพอในการด� า เนิน การส่ ว น
ดังกล่าว จึงประสานกรมทางหลวงชนบทในการพิจารณาด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ต่ อมาเมือ่ สะพานก่อสร้างแล้ว เสร็จและทดลองเปิ ด ใช้
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีการร้องเรียนและแจ้งถึงปัญหา
การใช้งานสะพาน เนือ่ งจากทางสัญจรบริเวณใต้สะพานมีทาง
เลีย้ วซ้ายเลีย้ วขวาหลายทางท�าให้ประชาชนเกิดความสับสน
ปัญหาการจอดรถริมฟุตบาทเพือ่ ใช้บริการร้านอาหารบริเวณ
ทางลงสะพาน ปัญหากลุ่มวัยรุ่นจอดรถบนสะพานเพื่อถ่ายรูป
อันเป็นการกีดขวางทางจราจรและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
จังหวัดชัยนาทได้บูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวง
ชนบทชัยนาท ต�ารวจภูธรจังหวัดชัยนาท อ�าเภอเมืองชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดชัยนาท และภาค
ประชาสังคม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการ
ประชุมจากการบูรณาการความร่วมมือข้างต้น ได้มีการด�าเนิน
การแก้ไขปัญหาแล้ว ดังนี้
๑) น�าแบริเออร์มาวางกั้น เพื่อมิให้ประชาชนสับสนเส้นทาง
และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถจักรยานยนต์
วิ่งข้ามเลนถนน ซึ่งเป็นความเคยชินของประชาชนแต่เดิม
๒) การตีเส้นห้ามรถจอด บริเวณหน้าร้านอาหาร และ
ขอความร่วมมือให้ร้านอาหารหาสถานที่จอดรถของผู้ใช้บริการ
ซึง่ ปัจจุบนั ร้านอาหารได้มพี น้ื ที่รองรับการจอดรถของผูใ้ ช้บริการแล้ว
๓) การติดป้ายบอกทางและแจ้งเตือน รวมทั้งป้ายห้ามจอดรถ
บนสะพาน
๔) ก�าชับให้เจ้าหน้าที่ตา� รวจ หมั่นตรวจความเรียบร้อยและ
ดูแลการจราจรบริเวณดังกล่าว
ปัจจุบัน ประชาชนเริ่มเรียนรู้ เข้าใจและเคยชินกับการใช้
ถนนและสะพานข้ า มแม่ น �า้ เจ้ า พระยาแล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม
หากเกิดปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพถนนหรือความไม่สะดวก
ในการสัญจร กรมทางหลวงชนบท จะรีบให้ผรู้ บั เหมาด�าเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว ซึ่งในส่วนของจังหวัดชัยนาท จะได้มีการติดตามดูแล
อย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหาจะด�าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

แผนการพัฒนาศูนย์ด�ารงธรรม ปี ๒๕๖๓
๑. ยกระดับศูนย์ดา� รงธรรมจังหวัดเป็นศูนย์ราชการสะดวก
๒. พัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ระบบ Call
Center
๓. เชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และภายนอก (กรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น ส�านักงานปลัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ)
๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านช่องทาง Social Media ของศูนย์ด�ารงธรรม
๕. เร่งรัดการตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
ในพื้นที่ ทัง้ เรื่องทีค่ งค้างการด�าเนินการและเรื่องที่รับเข้าใหม่
โดยเชิญหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมาบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
รวมทัง้ ชีแ้ จงท�าความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงขัน้ ตอน
กระบวนการในการด�าเนินการในเรื่องนั้นฯ ด้วย โดยถือเป็น
ความเร่งด่วนล�าดับแรก ที่ต้องด�าเนินการ
๖. ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์และเรือ่ งที่ประชาชน
ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดา� รงธรรมจังหวัดและอ�าเภอว่าเรื่องที่
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นทีไ่ ด้นนั้ เป็นเรื่องประเภทใดหรือ
แก้ ไ ขไม่ ไ ด้ เ พราะเหตุ ใ ด รวมทัง้ รวบรวมข้ อ เสนอแนะหรื อ
ความต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อก�าหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
• ให้ตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่
ทัง้ เรือ่ งทีค่ งค้างการด�าเนินการและเรือ่ งทีร่ บั เข้าใหม่ ขอให้ผวู้ า่ ราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดเร่งรัดด�าเนินการโดยให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
บูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนัน้ ขอให้ชี้แจงท�าความเข้าใจ
กับประชาชนให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการด�าเนินงานใน
เรื่องนั้น ๆ ด้วยและให้ถอื เป็นความเร่งด่วนล�าดับแรกที่ตอ้ งด�าเนินการ
• เนือ่ งจากรัฐบาลให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้กลไกของศูนย์ด�ารงธรรม
ดังนัน้ จึงขอให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเรื่องทีป่ ระชาชน
ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดา� รงธรรมจังหวัดและอ�าเภอว่าเรื่องที่
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นทีไ่ ด้นนั้ เป็นเรื่องประเภทใด หรือ
แก้ไขไม่ได้เพราะเหตุใดหากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการขอให้
ส่วนกลางเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาก็ให้แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทย
เพื่อจะได้ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
• เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาและจัดระเบียบ
สังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นสังคมน่าอยู่
จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาด�าเนินการสร้าง
การรับรูแ้ ละความเข้าใจกับพี่นอ้ งประชาชนในการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ การท�ามาหากินโดยสุจริตและ
ความสะดวกสบายของประชาชน โดยขอให้มงุ่ เน้นการท�างานแบบ
บูรณาการทัง้ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกฝ่าย นอกจากนัน้
ขอให้จังหวัดก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบ
แก่ประชาชนจากการด�าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวด้วย
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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ความเป็นมา
กระบวนการบริหารราชการมีลักษณะเช่ นเดียวกับกระบวนการบริหารงานทัว่ ๆ ไปคือ ประกอบด้วย
ส่วนสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนการวางแผน ส่วนการนาแผนไปปฏิบัติ และส่วนของการควบคุมประเมินผล
ในส่วนของการควบคุมประเมินผลนั้น กระทาได้หลายวิธี ซึ่งการตรวจราชการเป็นวิธีหนึ่งของการควบคุม หรือ
กากับดูแลการบริหารราชการ ของผู้บังคับบัญชา แต่เนื่องจากปริมาณงานมีมากผู้บังคับบัญชาผู้เดียว จึงไม่
สามารถที่จะทาหน้าที่ในการตรวจราชการ ได้อย่างทั่วถึง และสม่าเสมอ จึงจาเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่น
ซึ่งได้แก่ ผู้ตรวจราชการ ออกไปปฏิบัติหน้าที่แทนตน และนาผลจากการ ตรวจราชการ นั้นมาวินิจฉัยสั่งการ
หรือให้หน่วยงานถือปฏิบัติเพื่อให้แผนงานโครงการบรรลุผลตามเป้าหมาย “การตรวจราชการ” นับว่าเป็น
กระบวนการอั น ส าคั ญ ส าหรั บ การบริ ห ารงานเป็ น กลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ การวิ นิ จ ฉั ย สั่ งการ
ของผู้บังคับ บั ญชาทุกระดับ การตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการสามารถเป็ น ตัว ชีว้ ัดทีส่ ะท้อนให้ เห็ นถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพ การปฏิ บั ติ ง าน และการด าเนิ น งานของส่ ว นราชการในหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การตรวจราชการยังมีความหมายที่จะให้ได้มาซึ่ง ข้อ เท็จจริง ในการปฏิบัติราชการ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อรัฐ หรือผู้บริหาร ที่จะได้รับทราบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้
การปฏิบัติราชการได้บรรลุผล และสมประโยชน์ต่อทางราชการ การตรวจราชการ จะเป็นไปในทางเสริมสร้าง
ตามหลักการบริหารซึ่งมีหลักในการดาเนินการ โดยใช้วิธีการประสานงาน การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงาน
โดยวิธี การ ให้ คาแนะน า ปรึ กษา และการส่ ง เสริ ม ขวัญและกาลั งใจ ของเจ้ าหน้ าที่รั ฐ มิใช่ มุ่งเพื่ อจับผิ ด
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นประการสาคัญการตรวจราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะช่วยให้รัฐบาล หรือ
ผู้บริหารได้ทราบ ถึงสถานการณ์ และข้อเท็จจริงในการบริหารราชการ ได้อย่างชัดเจน ข้อเสนอและ ความเห็น
ของผู้ตรวจราชการ ที่ผ่านการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และเป็นระบบจะทาให้การตัดสินใจ สั่งงานได้ง่ายขึ้น
และ ลดความผิดพลาด ที่อาจมีขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ระบบการตรวจราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะช่วยสนอง
นโยบายของรัฐบาล ได้เป็นอย่างดี ในทางตรงกันข้ามการตรวจราชการ ทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ นอกจากจะทาให้
เกิดความล่าช้า สิ้นเปลืองแล้ว ยังอาจเป็นผลเสียแก่การควบคุม การปฏิบัติราชการ และการวินิจฉัยสั่งการ
ของผู้บริหาร หรืออาจกล่าวได้ว่า การตรวจราชการเป็น “กลไกสาคัญอย่างหนึ่งในระบบบริหาร ที่จะช่วยเหลือ
ผู้บังคับบัญชา โดยการเป็นหู เป็นตา ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งกระทาด้วยการตรวจติดตาม เร่งรัดกากับ ดูแลให้
คาแนะนา การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย”
สาหรับในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าทีใ่ นการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” ให้แก่ราษฎร
นั้นได้มีการตรวจติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
มาโดยตลอด โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม จะเห็นได้ว่า กระทรวงมหาดไทย
ได้ให้ความสาคัญ ในการให้มกี ารตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระดับ ทัง้ นี้เพื่อประสิทธิภาพของงาน และ
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับ
โดยภารกิจหน้าที่แล้วนอกจากการตรวจ ติดตาม กากับ ดูแล เร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานแล้ว ยังมี
หน้าที่ในการ ประสานงาน ระหว่างราชการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และกับประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าใจ
ในบทบาท และภารกิจหน้าที่ของตน ได้รับรู้แนวนโยบาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ หากผู้ตรวจราชการ ตรวจพบและเห็ น ว่าการปฏิบั ติงานใด ๆ ถ้าปล่ อ ยให้ ดาเนิ น การต่อไป จะเป็ น
การเสียหายแก่ราชการ หรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอานาจสั่งยับยั้งการปฏิบัติงานนั้นไว้
ก่อน โดยสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วรีบรายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วนที่สุด ตามอานาจหน้าที่ของ ผู้ตรวจ
ราชการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบดังกล่าว

๙๓

"บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข"

ที่ปร�กษา
๑. นายพรพจน์
๒. นายสนิท

เพ็ญพาส
ขาวสอาด

๓. นายพิสุทธิ์

บุษยพรรณพงศ์

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ว่าที่ ร.ต.พิเชียน
นายรังสรรค์
นายปิยะ
นายสมบูรณ์
นายกมล
นายสมชาย
นายนิพันธ์
นายมนต์สิทธิ์
นางกานต์เปรมปรีด์
นายสุวพงศ์

ลิมป์หวังอยู่
ตันเจริญ
วงศ์ลือชา
ศิริเวช
เชียงวงค์
บ�ารุงทรัพย์
บุญหลวง
ไพศาลธนวัฒน์
ชิตานนท์
กิติภัทย์พิบูลย์

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ.)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในส่วนกลาง และเขตตรวจราชการที่ ๒, ๑๓
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓, ๑๘
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๘
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๖
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๙
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๗, ๑๖
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๔
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๗
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๑, ๑๔
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๕
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐, ๑๒

คณะท�างาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นายรัฐพล
นราดิศร
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
นางศุภวรรณ
บูชาดี
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ
นายบุญส่ง
ไชยมณี
ผู้อ�านวยการศูนย์ด�ารงธรรม
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขตตรวจราชการ
นายณรงค์วิทย์
พบพาน
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ
นางชลัยรัตน์
ทรัพย์ประชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นายฐากร
รุ่งเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
นางสาวเจนจิรา
ชูติยานันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวพรทิพย์
ยิ้มชูเชิด
พนักงานราชการ
นายวิชาญ
จิตจวง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
นายสรัชต์
พรหมขุนทอง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
บร�ษัท เพชรเกษมพร��นติ�ง กรุป จํากัด
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