








ค�ำน�ำ

  

  การตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นมาตรการส�าคัญในการติดตาม ก�ากับ ดูแล การบริหารราชการ

แผ่นดนิ เพือ่ให้การปฏบัิตริาชการตามภารกจิของหน่วยงานภาครฐัเป็นไปตามเป้าหมายหรอืสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค

ต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุผลส�าเร็จและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

  รายงานผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๙) ฉบับนี้เป็นรายงานที่ได้จาการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล การตรวจราชการ 

กรณพีเิศษตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย การตรวจราชการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการประจ�าปี และการตรวจราชการ 

เรื่องอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการ ได้ด�าเนินการ 

ตรวจติดตาม ก�ากับดูแล การปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและเชิงพื้นที ่

แก่ส่วนราชการ จังหวัด หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

น�าไปพจิารณาด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีใ่นการแก้ไขปัญหา พฒันา และเพิม่ประสทิธภิาพการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

ให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 

  ส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  

กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส�านัก/กองในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  

ทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน ตลอดจนประชาชนทีร่่วมแสดงความคดิเหน็ และให้ความร่วมมอืด้วยดีตลอดมา  

ท�าให้การจัดท�ารายงานฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  

ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและประชาชนต่อไป

 ส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 พฤศจิกายน ๒๕๕๙





สำรบัญ

ส่วนที่ ๑ นโยบำยกำรตรวจรำชกำร ๕

ส่วนที่ ๒ สรุปผลกำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำร ๑๓

 ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง ๑๕

 ๑.๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ๑๕

   - การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 ๑.๒)  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ๑๘

  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “Bike for dad” 

 ๑.๓)  การรักษาความมั่งคงและรักษาความปลอดภัย ๒๐

   ๑.๓.๑) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

   ๑.๓.๒)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   ๑.๓.๓)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ 

     และการท�าประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)  

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ๓๐

 ๒.๑)  การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ๓๐

 ๒.๒)  การขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐษกิจพิเศษ ๓๐

   - การสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ด้ำนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล�้ำและสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน ๓๒

 ๓)  การด�าเนินงานด้านที่ดินท�ากิน ๓๒

   - การจัดหาที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน 

    และการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ด้ำนกำรจัดกำรน�้ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร ๓๔

 กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

 ๔.๑)  การแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง, การแก้ไขปัญหาภัยหนาว ๓๔

   การแก้ไขปัญหาหมอกควัน, การแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ฯลฯ) 

 ๔.๒)  การแก้ไขปัญหาขยะและการก�าจัดผักตบชวา ๔๒



 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ๔๕

 ๕) การติดตามผลความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม 

ส่วนที่ ๓  กำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยเฉพำะเรื่อง ๖๗

 ๓.๑)  การติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ๖๙

 ๓.๒)  การติดตามโครงการเน้นหนักตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๗๐

ส่วนที่ ๔  กำรตรวจรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี  ๗๓

 ตำมมติคณะรัฐมนตรีและตำมตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ก�ำหนด 

 ๔.๑  ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุน ๗๕

  การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักนายกรัฐมนตรี

  ร่วมกับทุกกระทรวงเป็นแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

  ตามนโยบายของรัฐบาล

  -  ประเด็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล (lssue) เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

  -  ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot lssus) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

    : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล  

 ๔.๒  การตรวจติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/ ๑๐๙

  กลุ่มจังหวัดซึ่งเป็นการด�าเนินการตาม มาตรา ๓๔ แห่ง พระราชกฤษฎีกา

  ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ส่วนที่ ๕ ประมวลข้อเสนอแนะเด่นๆ ของ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทยประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๑๕

ภำคผนวก     ๑๒๕



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   1

“...การเป็นผู้นำานั้น ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง คือต้องออกตรวจตราจนรองเท้าขาด 

ไม่ใช่นั่งเก้าอี้จนกางเกงขาด เพราะหลักโบราณก็มีอยู่ว่า จงคิด จงสั่ง จงตรวจ...”



2  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

-๗- 
 

 
 

      ท าเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

นายวินัย บัวประดิษฐ ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง  

และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๑ 

นายระพี ผ่องบุพกิจ 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑,๑๘ 

นายวันชัย สุทธิวรชัย 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๒,๑๕ 

นายวิชิต ชาตไพสิฐ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๒,๙ 

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๕,๑๐ 
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ทำาเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
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และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑

-๗- 
 

 
 

      ท าเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๕,๑๐ 

นายวันชัย สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๒,๑๕

-๗- 
 

 
 

      ท าเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

นายวินัย บัวประดิษฐ ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง  

และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๑ 

นายระพี ผ่องบุพกิจ 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑,๑๘ 

นายวันชัย สุทธิวรชัย 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๒,๑๕ 

นายวิชิต ชาตไพสิฐ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๒,๙ 

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๕,๑๐ 

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๒,๙

-๗- 
 

 
 

      ท าเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

นายวินัย บัวประดิษฐ ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง  

และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๑ 

นายระพี ผ่องบุพกิจ 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑,๑๘ 

นายวันชัย สุทธิวรชัย 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๒,๑๕ 

นายวิชิต ชาตไพสิฐ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๒,๙ 

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๕,๑๐ 

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๕,๑๐



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   3

-๘- 
 

 
         ท าเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

นายธานี สามารถกจิ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๔,๑๔ 

นายสุวิทย์ สุบงกฎ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๖,๗ 

นายสุรพล วาณิชเสนี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๑,๑๖ 

นายอ านวย ต้ังเจริญชัย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๓,๑๓ 

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๘,๑๗ 

-๘- 
 

 
         ท าเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

นายธานี สามารถกจิ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๔,๑๔ 

นายสุวิทย์ สุบงกฎ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๖,๗ 

นายสุรพล วาณิชเสนี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๑,๑๖ 

นายอ านวย ต้ังเจริญชัย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๓,๑๓ 

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๘,๑๗ 

-๘- 
 

 
         ท าเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

นายธานี สามารถกจิ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๔,๑๔ 

นายสุวิทย์ สุบงกฎ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๖,๗ 

นายสุรพล วาณิชเสนี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๑,๑๖ 

นายอ านวย ต้ังเจริญชัย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๓,๑๓ 

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๘,๑๗ 

-๘- 
 

 
         ท าเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

นายธานี สามารถกจิ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๔,๑๔ 

นายสุวิทย์ สุบงกฎ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๖,๗ 

นายสุรพล วาณิชเสนี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๑,๑๖ 

นายอ านวย ต้ังเจริญชัย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๓,๑๓ 

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๘,๑๗ 

-๘- 
 

 
         ท าเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

นายธานี สามารถกจิ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๔,๑๔ 

นายสุวิทย์ สุบงกฎ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๖,๗ 

นายสุรพล วาณิชเสนี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๑,๑๖ 

นายอ านวย ต้ังเจริญชัย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๓,๑๓ 

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๘,๑๗ 

-๗- 
 

 
 

      ท าเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

นายวินัย บัวประดิษฐ ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง  

และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๑ 

นายระพี ผ่องบุพกิจ 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑,๑๘ 

นายวันชัย สุทธิวรชัย 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๒,๑๕ 

นายวิชิต ชาตไพสิฐ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๒,๙ 

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๕,๑๐ 

ทำาเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๔,๑๔

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๖,๗

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๑๑,๑๖

นายอำานวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๓,๑๓

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจที่ ๘,๑๗





รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   5

ส่วนที่ ๑

นโยบายการตรวจราชการ

ของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช)



6  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   7

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช) ได้มอบแนวทาง 

การตรวจราชการให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจ

ราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส�านัก

ตรวจราชการและเรือ่งราวร้องทุกข์ชัน้ ๕ อาคารด�ารงราชานภุาพ ส�านกังาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

นโยบายการตรวจราชการ

  ๒. เน้นแนวทางการตรวจราชการ ๓ แนวทาง
 

  ผู้ตรวจราชการเป็นตวัแทนปลดักระทรวงมหาดไทย 

หรือตัวแทนกรม ในการทำาหน้าที่เป็น คนกลางเชื่อมต่อ

ระหว่างการนำายุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงานไปปฏิบัติ และ

เชื่อมกลับมายังปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดี เพื่อ

รบัทราบผลการด�าเนนิงาน โดยผูต้รวจราชการมกีารจัดท�า

รายงานผลการตรวจราชการ และการรายงานข้อมลูย้อนกลบั 

(Feedback) ว่าแต่ละจงัหวดัมผีลการด�าเนนิงานอย่างไรบ้าง 

  ให้ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและ 

ผู้ตรวจราชการกรมปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ 

ผู้ตรวจราชการ โดยท�าหน้าที่ตรวจราชการใน ๓ แนวทาง 

ประกอบด้วย

  ๒.๑ ตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจติดตามผล

การด�าเนินงานของจังหวัด/อ�าเภอ เช่น ติดตามผลการ

ด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ ๖ กลุม่งาน เพือ่ให้ทราบว่าส่วน

ราชการต่างๆ ภายใต้สังกัดได้ด�าเนินการ และช่วยเหลือ 

๑. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

และผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจติดตามงาน

ยุทธศาสตร์ ๖ กลุม่งาน ของกระทรวงมหาดไทย

  

  นายกรฐัมนตรมีอบหมาย รองนายกรฐัมนตร ี๖ ท่าน 

ในการก�ากับ ติดตามงานระดับจังหวัด และอ�าเภอ จ�าแนก

เป็นงานยุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ ๑) กลุ่มงาน 

ด้านความม่ันคง ๒) กลุ่มงานด้านสังคม ๓) กลุ่มงาน 

ด้านเศรษฐกิจ ๔) กลุ ่มงานด้านบริหารงานราชการ  

๕) กลุ ่มงานด้านการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า  

๖) กลุ่มงานการเชื่อมต่อโลจิสติกส์ และการคมนาคม

  ดังนั้น ให้ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ 

ผูต้รวจราชการกรมในสงักดักระทรวงมหาดไทย ด�าเนนิการ

ติดตามผลการด�าเนินงานใน ๖ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ของ

จังหวัดและอ�าเภอ โดยให้พิจารณา ให้สอดคล้องกับงาน

ของกรมว่าอยู่ในกลุ่มงานใดใน ๖ กลุ่มงาน หากผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมสามารถตรวจ

ราชการโดยบูรณาการตรวจพร้อมกันในพื้นที่ได้จะช่วยให้ 

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายกฤษฎา บุญราช

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



8  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ ในการขับเคลื่อนการ

ด�าเนนิการโครงการส�าคัญต่าง ๆ  หรือไม่ อย่างไร เป็นลักษณะ 

“ตรวจตามตัวหนังสือ” ดังนั้น ผู ้ช่วยผู้ตรวจราชการ 

จงึต้องจดบนัทกึไว้อย่างชดัเจน ซึง่จะให้ความรูสึ้กว่ามกีาร

ตรวจราชการที่เข้มข้น 

  ๒.๒ ตรวจแนะนำา หมายถึง ในฐานะท่ีผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย/กรม เป็นผู้มีความรู้ความ

เข้าใจในงานส่วนกลาง จงึมปีระสบการณ์และมรีายละเอยีด

ทีส่ามารถให้ค�าแนะน�าจงัหวดั/อ�าเภอ ในการปรบัปรงุและ

พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น อาจตรวจ 

ดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ และส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 

  ๒.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง กรณีที่

ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย หรอืส�านกันายกรฐัมนตรี 

ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู ้ตรวจราชการกระทรวง/กรม 

ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัด โดยศูนย์ด�ารงธรรมต้อง

สรุปว่าเรื่องที่ร ้องเรียนจ�านวนมากๆ จากจังหวัดเป็น 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นใดและจัดท�าประเด็นให้ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ผู้ตรวจราชการกรม

ทราบเพื่อให้บรรลุข้อเท็จจริง และขอให้ผู้ตรวจราชการ 

ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และ 

รบัฟังปัญหาอปุสรรคของจงัหวดั/อ�าเภอ ซึง่ผูต้รวจราชการ

สามารถเสนอข้อเท็จจริง และสามารถท�าความเข้าใจกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสามารถด�าเนินการไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

    ๓. เน้นประเด็นงานที่ตรวจ
  

  ๓.๑ งานสำาคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจ ซึ่งงานหลัก 

ได้แก ่เรื่องความมั่นคง แบ่งออกเป็น ๒ เรื่องส�าคัญ ได้แก่ 

๑) ความสงบเรยีบร้อยภายในบ้านเมอืง และ ๒) ความรู้สึก/

กระแสในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

ให้ผูต้รวจราชการ ไปสดบัตรบัฟังจากผูว่้าราชการจังหวดั

ว่าในจังหวัดมีปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้หรือไม่ ซึ่งเมื่อได้มีการ

ตรวจสอบในพื้นที่อาจปรากฏว่าไม่มีปัญหาอย่างที่สื่อ 

น�าเสนอก็ได้ ให้ผู ้ตรวจราชการได้เสนอข้อเท็จจริงต่อ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 

น�าเรยีนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ส่วนเรือ่ง

สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีการตรวจว่ามีการตอบรับ 

ในพ้ืนท่ีเป็นอย่างไร หรือได้มกีารจัดกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบั

สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร เป็นต้น

  ๓.๒ การทำานายอนาคต โดยให้ผู้ตรวจราชการ

สอบถามพื้นที่ทั้งจังหวัด อ�าเภอ และส่วนราชการในการ

ท�านายอนาคตในอกี ๖ เดือนหรอื ๑ ปี ข้างหน้า ว่าในพืน้ที่

คาดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น และมีการเตรียมการ

แก้ไขปัญหานั้นไว้อย่างไร เช่น นายอ�าเภอรายงานว่า  

“มีปัญหาภัยแล้ง” ต้องถามต่อว่าเมื่อเกิดภัยแล้งแล้ว 

ได้เตรียมการรับมือหรือแก้ไขปัญหาไว้อย่างไร เป็นต้น 

  ๓.๓ งานทีร่ฐับาลกำาลงัดำาเนนิการ ให้ผูต้รวจราชการ

ไปตดิตามด ูและสอบถามผูว่้าราชการจงัหวดัว่าแต่ละโครงการ

ของรัฐบาลสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เกิดประโยชน์

แก่ประชาชนจรงิหรอืไม่ หรอืผูว่้าราชการจงัหวดั นายอ�าเภอ 

ส่วนราชการในสงักดัทีเ่กีย่วข้อง อาจจะมข้ีอคิดเหน็เพ่ิมเตมิ

ก็ให้รับมาแล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบ เป็นต้น

  ๓.๔ งานในหน้าที่ของแต ่ละกรมหรือของ

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้ตรวจราชการ

ไปตรวจและสอบถามเลขานุการกรม และรองอธิบดี  

โดยยกตัวอย่างงานของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน 

   

    ๔. การตรวจราชการในพื้นที่ 
 

  ๔.๑ วิธีการตรวจราชการ 

    ๔.๑.๑  การตรวจราชการเบือ้งต้น หมายถึง 

ตรวจตามเอกสารขัน้ตอนทีก่ระทรวง/กรม มกีารสัง่การให้

ด�าเนนิการว่าสามารถด�าเนนิการได้ประสบความส�าเรจ็มาก

น้อยเพียงใด 
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    ๔.๑.๒  การตรวจแบบเจาะลึก หมายถึง 

ลงพื้นที่จริง เป็นการสุ่มตรวจว่าโครงการต่าง ๆ ได้มีการ

ด�าเนินการในพื้นที่จริง และเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านหรือ

ไม่อย่างไร ซึ่งผู้ตรวจราชการจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้  

อาจจะถามจงัหวดัหรือนายอ�าเภอว่ามโีครงการดเีด่นอะไรบ้าง 

เมื่อผู้ตรวจราชการลงพื้นที่จะทราบว่าดีเด่นจริงหรือไม่ 

  ๔.๒  การตรวจเชิงพื้นที่ 

    ๔.๒.๑  ควรตรวจดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือนายอำาเภอได้มีการสอดส่องดูแลในพ้ืนที่หรือไม่ 

อย่างไร เนื่องจากพื้นท่ีแต่ละภูมิภาคอาจไม่เหมือนกัน 

ปัญหาจึงแตกต่างกัน โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าใน

การลงพื้นที่ตรวจราชการแต่ละครั้ง เมื่อลงไปในพื้นที่แล้ว

อาจสอบถามชาวบ้านเพือ่จะได้ทราบว่าผูว่้าราชการจังหวดั 

หรือนายอ�าเภอมีความใกล้ชิดราษฎรมากน้อยเพียงใด  

เช่น อาจถามว่ารูจ้กัผูว่้าราชการจงัหวดัหรอืไม่ นายอ�าเภอ 

ช่ืออะไร ซึง่ชาวบ้านบางคนอาจบอกได้ชดัเจน หรอืบางคน

บอกว่าไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จัก ก็จะพอรู้ได้ว่าผู้ว่าราชการ

จังหวัดหรือนายอ�าเภอได้ลงพื้นที่หรือไม่ ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดอาจไม่เคยเดินออกมารอบจวนเลย เพราะงานยุ่ง 

ไม่รูจ้กัใครเลย หากเกดิกรณมีมีอ็บล้อมบ้านพกัผู้ว่าราชการ

จังหวัดถ้ารู้จักประชาชนรอบข้างที่พักบ้าง และมีการสร้าง

ความคุ้นเคยกับประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้รับ

ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลอืจากประชาชน หรอื

กรณมีผีูน้�าสิง่ของให้ผูว่้าราชการจังหวัดกอ็าจมีการแจกจ่าย

ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบที่พักผู้ว่าราชการจังหวัด 

เพื่อให้เป็น “ผนังทองแดงก�าแพงเหล็ก” ไว้ล้อมด้วย  

ซึ่งการแบ่งปันสิ่งของเล็กน้อยดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรม 

อันดีของไทย เพราะฉะนั้นในเชิงพื้นที่ให้ผู้ตรวจราชการ 

ไปตรวจในลกัษณะนี ้ไม่ได้ไปตรวจราชการท่ีมุง่เน้นผลการ

ด�าเนินงานในเชิงลบ หรือเชิงบวก เท่านั้น 

    ๔.๒.๒ ควรตรวจดูการใช้อำานาจของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

โครงการแปลกๆ ใหม่ๆ โดยให้ผู้ตรวจราชการติดตาม 

ดูว่ามีการด�าเนินการอย่างไร เพราะขณะน้ี ค�ากล่าว 

ทีน่ายกรัฐมนตรีมกักล่าวเป็นประจ�า คอื “ประชารฐั” โดย

ต้องพิจารณาว่าผู ้ว ่าราชการจังหวัดต้องสามารถน�า 

ภาคเอกชนและภาคราชการมาท�างานร่วมกนัได้เป็นอย่างดี 

โดยมวีธิกีารท�างานทีท่นัสมยัและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

สามารถปฏิบัติงานรองรับยุทธศาสตร์ท้ัง ๖ ยุทธศาสตร์ 

จากรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดี ซ่ึงการใช้อ�านาจ 

อย่างเดียวไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความเป็น

ประชารัฐได้ ดังนั้น การใช้อ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงควรแบ่งออกเป็น ๓ ประการ ดังนี้

   ๑) การใช้อำานาจแบบทางการ  หมายถึง  

ผู้ว่าราชการจังหวดัสามารถก�าหนดหลักเกณฑ์ ในการตรวจ

ตดิตามผลการด�าเนนิงานในพืน้ทีไ่ด้ตามก�าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ ซึ่งในส่วนนี้สามารถใช้อ�านาจ ตามที่กฎหมาย

ก�าหนดหรือสามารถควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม

กฎหมายได้ 

   ๒) การใช้อำานาจแบบไม่ใช้เลย หมายถึง  

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดต้องมีการสร้างความคุ ้นเคยกับ

ประชาชนโดยมกีารลงพ้ืนท่ีเยีย่มเยยีนประชาชน เพือ่สร้าง

ความรักและความผูกพันกับประชาชน ให้ครอบคลุมใน

พื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในงานบวช งานศพ  

ในพื้นที่ตามสมควร เพื่อให้ประชาชนได้รู ้จัก ควรได้

พิจารณาว่าพ้ืนท่ีใดเป็นพ้ืนท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าไป

เยี่ยมเยียนพบปะน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ก็ควรไป

เยี่ยมเยียน เมื่อใดที่ เกิดปัญหาประชาชนเดินขบวน

ประชาชนเดือดร้อน ประชาชนได้เห็นหน้าผู้ว่าราชการ

จังหวัด ก็จะเกิดความคุ้นเคย ซึ่งวัฒนธรรมไทยหากได้เคย

รู้จักก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกัน เมื่อเกิดความผูกพัน 

ก็จะช่วยให้ปัญหาท่ีแก้ไขได้ยากจะสามารถด�าเนินการ 

ได้ง่ายขึ้น 

   ๓) การใช้อำานาจแบบกึ่งทางการ หมายถึง  

ในกรณีการแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่ผู ้ว่าราชการจังหวัด  

ไม่สามารถสั่งการได้ จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจแบบกึ่งทางการ  

คือ การประชุมกรมการจังหวัด ซ่ึงเป็นการเชิญหน่วยงาน 

ท่ีเกีย่วข้องมาทัง้หมด ทัง้ภาคราชการ ภาคเอกชน ประธาน
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ชมรมก�านัน ผู ้ใหญ่บ้านประจ�าจังหวัด ฯลฯ ดังนั้น  

จึงควรปรับการประชุมกรมการจังหวัดในลักษณะ 

ที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการท�างานและการแก้ไข 

ปรับปรุง และพัฒนางานได้มากขึ้น ในการประชุมแต่ละ

ครั้ง วาระที่ ๑ ของการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้อง

กล่าวถึงนโยบายส�าคัญที่ได้ไปประชุมมาจากส่วนกลาง 

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อ

พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย (๑) เรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรค

ของส่วนราชการต่างๆ และ (๒) ผลการปฏิบัติดีเด่นหรือ 

ผลการปฏิบัติงานที่ประสบความส�าเร็จของส่วนราชการ

ต่างๆ ซึ่งในกรณีเรื่องใดที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคในการ

ด�าเนนิงานกไ็ด้มกีารหารอืทีป่ระชมุและได้มกีารมอบหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนไปด�าเนินการในส่วนท่ีเกีย่วข้องเพือ่ร่วมกนัแก้ไข

ปัญหาร้องเรียนและเกิดการพัฒนา 

  ๔.๓ สรุปงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม 

ต้องตรวจติดตามในพื้นที่ จำาแนกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

    ๔.๓.๑  งานนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ

ชาติกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

    ๔.๓.๒  งานในอ�านาจหน้าท่ีของกระทรวง

มหาดไทยหรือกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ�าเภอ 

    ๔.๓.๓  งานความคิดริเริ่มที่ผู ้ว ่าราชการ

จงัหวดัคดิขึน้มาเอง เช่น หน่วยงานของกรมทีด่นิ คดิวธิกีาร

บริการที่สะดวกรวดเร็ว ส�านักงานที่ดินนอกจากตกแต่ง

ส�านักงานให้มีความสวยงามแล้วอาจมีระบบคิวที่ดีกว่า 

หรือระบบนัดหมายรังวัด ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการบริการ

ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

  ๔.๔ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง 

และการมีระบบสั่งการนอกเวลาราชการ

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติ

งานเชื่อมต่อกับนายกรัฐมนตรี ดังนั้น กลไกการท�างาน

นอกจาก ทหาร ต�ารวจ แล้ว กลไกฝ่ายพลเรือนหลัก คือ 

กระทรวงมหาดไทย เพราะกลไกในการท�างานจะลงไปถึง

ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ดงันัน้ ขอให้ผูต้รวจราชการได้ตรวจดูว่า 

จงัหวดัได้มกีารจดัระบบการเฝ้าระวงั หรอืมคีวามพร้อม

รบัสถานการณ์ฉกุเฉนิตลอด ๒๔ ชัว่โมง และมรีะบบการ

สั่งการนอกเวลาราชการหรือไม่ อย่างไร ซึ่งไม่ใช่การ

เคี่ยวเข็ญให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดต้องจัดบุคลากรมานั่ง

ประจ�าที่ศาลากลางจังหวัดตลอด ๒๔ ชั่วโมง เหมือน

กระทรวงมหาดไทย แต่อาจจัดระบบให้ ในวันเสาร์ – 

อาทติย์ มรีองผูว่้าราชการจงัหวดัสลบัสบัเปลีย่นเข้ามาดแูล 

ขอให้ผู้ตรวจราชการตรวจดูว่ามีการจัดเวรแบบนี้หรือไม่  

ตรงจุดใด ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

๕. การจัดทำาโครงข่าย Line ผู้บริหารและ 
ผู้ตรวจราชการ

  

  ให้ส�านักตรวจราชการ ฯ จัดท�า LINE โครงข่าย

เฉพาะผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรมให้อยู่

ใน LINE เดยีวกนักบัผูบ้รหิารกระทรวงด้วย ซึง่ต่อไปในบาง

ครั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งประเด็นที่ควรตรวจ

ติดตามในแต่ละช่วงไปในกลุ่มไลน์ ดังนั้นผู้ตรวจราชการ

กระทรวงและกรมจะต้องให้ความสนใจและมีการตรวจ

ติดตามอย่างต่อเนื่อง

๖. การตรวจราชการร่วมกนัของผูต้รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยและกรมในสังกัด

  

  ควรให้มีการตรวจราชการร่วมกันของผู ้ตรวจ

ราชการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นหลัก 

และผู้ตรวจราชการกรมร่วมตรวจด้วย จะช่วยให้เกิดภาพ

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานที่ดีและเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่ง

เข้าใจว่าผู้ตรวจราชการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน แต่เขตตรวจ

ราชการใดสามารถลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกันได้ทั้งผู้

ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และมีผู้ตรวจราชการ

กรมในสังกัด ควรไปตรวจราชการพร้อมกัน เพื่อท�าให้เกิด

ความเคลื่อนไหวในการติดตามงาน และให้ผู้ตรวจราชการ

ได้อาศัยประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการ



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   11

หรือด�ารงต�าแหน่งในภูมิภาคของจังหวัดมาก่อน หรือเคย

ปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่าง ๆ  ได้น�าประสบการณ์ที่มีหรือเคย

ใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือมี Best Practice ที่เคยด�าเนิน

การแล้วประสบความส�าเร็จมาเป็นข้อเสนอแนะหรือเป็น

ข้อสังเกตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ หรือส่วน

ราชการในระดบัพืน้ทีไ่ด้แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสามารถน�า

ไปแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๗. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่
  

 การแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ต้องท�างานเชงิรกุ โดยให้ทกุจงัหวดั ทกุหน่วยงานได้แก้ปัญหา

ที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการสร้างปัญหาใหม่ และการชี้แจง

แก้ไขปัญหาต้องด�าเนินการให้ประชาชนมีความเข้าใจและ

พร้อมให้ร่วมมืออย่างต่อเนื่องก่อนจะด�าเนินการใดๆ 

 ๘. การ Coaching วิธีการทำางานในระบบ 
โครงข่าย Line

  

 ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม

ได้มีการตรวจและเน้นย�้าเร่ืองของวิธีการท�างาน คือจะมี

การ LINE วิธีท�างานไปเรื่อยๆ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย ใช้ค�าว่า Coaching ซึ่งให้ปลัดกระทรวง

มหาดไทยไป Coaching ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ว่าราชการ

จงัหวดั นายอ�าเภอ ให้ท�างานให้เกดิผลในทางปฏบัิต ิเพราะ

ฉะนั้นในสิ่งที่ LINE ไปจะบอกวิธีท�างานที่จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างาน ให้ผู้ตรวจราชการได้ช่วยกระตุ้น

เตือนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ�าเภอ ดูใน LINE 

นอกจากนี้จะมีการรายงานเรื่องส�าคัญและจะชี้แนะวิธ ี

หรือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีสนใจลงใน Line ด้วย



12  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   13

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



14  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   15

   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
 

 ๑.๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
  (การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  ต้นแบบ)

สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

นายวันชัย สุทธิวรชัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดล�าพูน

นายระพี ผ่องบุพกิจ

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี

นายวินัย บัวประดิษฐ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ เขตตรวจราชการส่วนกลาง

ผลการดำาเนินงาน 

 จังหวัดได้ด�าเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ โดยได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการจัดท�าโครงการ 

ในการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน โดยมหีลักเกณฑ์ในการสร้าง

และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ” ใน ๓ ระดับ คือ ๑. ระดับ “พออยู่ พอกิน” คือ ครัวเรือน

มีการพัฒนาจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ท�ากิน ท�าใช้ลดรายจ่าย 

เพิ่มรายได้ และมีการออม ๒. ระดับ “อยู่ดี กินดี” คือ หมู่บ้าน/

ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการพัฒนา ในรูปแบบกลุ่ม และการ

พัฒนารายได้ด้วยระบบกลุ่ม สามารถเพิ่มรายได้และขยายโอกาส

ให้คนในชุมชน ๓.ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” คือ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการ

บริหารพัฒนาด้วยองค์กรเครือข่ายในการยกระดับคุณภาพชีวิต 

เพิ่มโอกาส การประกอบอาชีพและมีสวัสดิการชุมชน

 กรมการพัฒนาชุมชนซึ่งเป ็นหน่วยงานหลักในการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู ่บ ้ านเศรษฐกิจพอเพียงต ้นแบบ 

ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ได้มแีผนสร้างและพฒันาแกนน�าหมู่บ้านให้เป็น

ผู้น�าในการพัฒนา ฝึกอบรมครอบครัวให้เป็นครัวเรือนต้นแบบ 

ในการขยายผลไปสูค่รวัเรอืนอืน่ๆ มกีารจดัเวทปีระชาคมและใช้ข้อมลู 

จปฐ. กชช ๒ ค บัญชีครัวเรือน และอื่นๆ มาจัดท�าแผนชุมชน และ

ใช้แผนชมุชนเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาหมูบ้่าน ส่งเสรมิกระบวนการ

เรียนรู้ ฝึกอาชีพ จัดท�าฐานการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรูชุ้มชนและส่งเสริม 

ให้มีการบริหารจัดการชุมชนพึ่งพาตนเอง เน้นการพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ ใน ๔ ด้านส�าคญั คอื ๑. ด้านจิตใจและสังคม 



16  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือกันพัฒนา

ปลูกฝังให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ๒. ด้านเศรษฐกิจ เน้นการจัดท�าบัญชีครัวเรือน ลดราย

จ่าย สร้างรายได้ มีการรวมกลุ่ม ๑๓,๖๑๐ หมู่บ้าน มีแกนน�า

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๒๑,๙๒๗ คน มีครอบครัวที่

พัฒนาอาชีพและมีการออมหลากหลายรูปแบบหรือมีวิสาหกิจ

ชุมชน ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้

หมู่บ้าน/ชุมชน มีส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือมีการ 

ใช้พลังงานทดแทน และ ๔. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  

ในชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามหลัก

พึ่งพาตนเองและกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้หลัก 

“การพ่ึงตนเอง” ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ จ�านวน ๑๓,๖๑๐ หมู่บ้าน มีแกนน�าหมู่บ้าน

เศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ ๒๑,๙๒๗ คน มคีรอบครวัทีเ่ป็นต้นแบบ

การพัฒนาวิถีชีวิตแบบพอเพียง จ�านวน ๒๑๙,๒๗๐ ครัวเรือน  

โดยเน้นหนักในการจัดท�าแผนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแหล่งน�้า

การลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ มีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้พี่น้อง

ประชาชนได้น้อมน�าหลักการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ 

พอเพยีงและองค์ความรูต่้างๆ ทีไ่ด้รบัจากศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียงไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ�าวัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีความ “อยู่เย็น เป็นสุข”  

บนวิถีชีวิตที่พอเพียง มั่นคง และมีภูมิคุ้มกัน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 - ขอให้จังหวัดสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที ่

ได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจ ซึ่งทรง 

มุ่งหวังให้ประชาชนในชาติมีความสุข

นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจราชการ ณ จังหวัดลพบุรี

นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดหนองบัวล�าพู

นายธานี  สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครราชสีมา
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ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย 

 - จังหวัดนครราชสีมาได้ด�าเนินการสร้างการรับรู ้ต่อ

ประชาชนในพื้นท่ี โดยด�าเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบมาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘ รวม ๒๗๓ หมูบ้่าน 

และด�าเนินการในปี ๒๕๕๙ อีก ๓๒ หมู ่บ้าน เพ่ือเสริมสร้าง 

ความปรองดองและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

มีการจัดท�า Road map และได้ให้ความส�าคัญบูรณาการ 

ความร่วมมือกับ ๑๐ หน่วยงานหลกั ประกอบด้วยส�านกัสาธารณสุข

จังหวัด ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ท�าการ

ปกครองจังหวัด, ส�านักงาน กศน.จังหวัดส�านักงานเกษตรจังหวัด 

กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ (มทบ.๒๑) ส�านักงาน 

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ธกส. สวท.นครราชสีมา ได้คัดเลือกหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ น�าร่องระดบัจงัหวดั เพือ่เป็นต้นแบบให้

กับหมู่บ้านอื่นๆ จ�านวน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านโคกลอย หมู่ที่ ๙  

ต�าบลแหลมทอง อ�าเภอหนองบุญมาก และบ้านโนนพุทรา หมู่ที่ ๖ 

ต�าบลด่าน อ�าเภอโนนไทย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 - การติดตามการด�าเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ  ( โครงการป ิดทองหลังพระ) ขอให ้จั งหวัด 

น�ายุทธศาสตร์พระราชทานเพื่อน�าไปใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจ

และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โครงการ 

ปิดทองหลังพระ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย 

 - จังหวดันครราชสมีาได้ด�าเนนิการประชมุคณะกรรมการ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริตามแผน

ยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒๕๕๗ -๒๕๖๐ )  มี ก า รจั ด ง านวั น เ ศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง  

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา “๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดระนอง

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสกลนคร 

นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี

นายอำานวย  ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครนายก
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๑.๒)  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 
  เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “Bike for dad 

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสาคร

 ผลการดำาเนินงาน จังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  

“ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้  

ด้านเส้นทาง จังหวัดได้ก�าหนดเส้นทาง “สิริมงคลของจังหวัด” 

ซึ่งมีความส�าคัญผ่านจุดส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน และ 

มีความเก่ียวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจุดเริ่มต้นและ 

สิ้นสุดอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัด ด้านการจัดกิจกรรมของจังหวัด  

ได้จดันทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ินทิรรศการเกีย่วกบัประวติัและความ

ส� าคัญของพื้ น ท่ีทรงงาน พื้ น ท่ี เสด็ จ เยี่ ยม เยี ยนประชาชน  

ศูนย์เรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ การแสดงเทิดพระเกียรติ การลงนามถวายพระพร  

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติบูชา 

โดยน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาเป็นหลกัและแนวทางใน

การด�าเนินชีวิต พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สู ่ความมั่นคง  

มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม จังหวัดได้ 

ขอความร่วมมือ ส่วนราชการ อ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

บริเวณหน้าที่ท�าการของสถานท่ีราชการทุกแห่ง ติดตั้งป้าย Cutout 

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณ 

หน้าอาคารส�านักงานทุกแห่ง บริเวณ ๔ มุมเมือง ด้านการวางแผน

รกัษาความปลอดภยัให้กบัประชาชน การด�าเนนิกจิกรรมเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย โดยนายอ�าเภอ เจ้าพนักงาน ฝ่ายปกครอง ต�ารวจภูธร

จังหวัด สาธารณสุขจังหวัดด�าเนินการจัดท�าแผนรักษาความปลอดภัย

และอ�านวยความสะดวกการจราจร และจัดต้ังศูนย์อ�านวยการ 

รักษาความปลอดภัย จัดก�าลังรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่  

จัดงาน ตลอดเส้นทางปั ่น จุดแวะพัก และจุดจอดรถ ในเขต 

พื้นที่รับผิดชอบ จัดก�าลังสายตรวจรถจักรยานยนต์ จัดก�าลัง 

อ�านวยความสะดวก รถน�าขบวนตลอดเส้นทาง มีจุดให้บริการ 

รักษาพยาบาลตามจุดแวะพัก ตามเส้นทางปั่นจักรยาน เป็นต้น 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   19

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 - กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ให้จังหวัดทุก

จังหวัดดูแลการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเข้มงวด เนื่องจากมี

ประชาชนจ�านวนมากเข้าร่วมกิจกรรมฯ และควรประชาสัมพันธ์ ให้

ประชาชนรับทราบช่ือถนนท่ีปิดและเวลา โดยควรก�าหนดให้ชัดเจน

ว่าปิดกี่โมงถึงกี่โมง

ผลการดำาเนนิการของจงัหวดัตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย 

 - จังหวัดยะลา ได้จัดท�าแผนบูรณาการหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง ในการจัดกิจกรรม “ปั ่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”  

โดยจัดท�าภาพแผนที่เส้นทางปั่น แผนการอ�านวยความสะดวก และ

แผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัด 

ให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ�าจุดพัก จุดปฐมพยาบาล และมีการรักษา 

ความปลอดภัยอย่างทั่วถึงตลอดเส้นทาง ซึ่งจังหวัดยะลาด�าเนินการ

ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 - ให้จังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการขับขี ่

ตามเส้นทางจกัรยาน โดยเน้นย�า้เรือ่งความปลอดภยั เสริมสร้างความ

มั่นใจให้แก่ผู ้ร ่วมปั ่นฯ และดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลให้กับ

ประชาชนทีม่าร่วมกจิกรรมเน่ืองจากอาจจะมปัีญหาเรือ่งสขุภาพและ

เป็นลมหมดสติได้ 

ผลการดำาเนนิการของจงัหวดัตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย 

 - จังหวัดสมุทรสงครามได้ด�าเนินการตามแผนบูรณการ 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแผนการดูแลรักษาความปลอดภัย

โดยการจัดแผนรักษาความปลอดภัย แผนการจัดจราจร แผนการ

รักษาพยาบาล โดยบูรณาการการท�างานร ่วมกันระหว ่าง 

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต�ารวจ ทหาร อปพร. อาสาสมัคร  

มูลนิธิ และโรงพยาบาลต่างๆ บูรณาการท�างานร่วมกันเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครปฐม

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดตรัง

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดน่าน

นายอำานวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี
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 ผลการดำาเนินงาน จังหวัดได้ด�าเนินการตามนโยบาย 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร ่วมกับศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจกัร โดยทีผ่่านมาจงัหวดัได้ด�าเนนิการตามแนวทาง 
การสร้างความปรองดองสมานฉนัท์เพือ่การปฏรูิป ในหลายรปูแบบ
อย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด อ�าเภอ
และท้องถิ่น มีการชี้แจงท�าความเข้าใจกับพี่น ้องประชาชน  
จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศความปรองดอง ส่งเสริมความสามัคคี
สมานฉันท์ เช่น การจัดงานประเพณ ีกจิกรรมทางศาสนา กิจกรรม
การพัฒนาต่างๆ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีเกดิข้ึนในพืน้ที่ 
ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ทีพ่บจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนเรือ่งทีด่นิท�ากนิ 
สาธารณปูโภค และส่ิงแวดล้อม, การแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนทีไ่ด้จากเวทเีสวนา และปัญหาร้องเรยีนผ่านศนูย์ด�ารงธรรม
ทั่วประเทศ, การใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านด�าเนินการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ โดยเน้นย�้าให้นายอ�าเภอด�าเนินการ 
ขบัเคล่ือนสร้างความปรองดองในพ้ืนที ่ ผ่านกลไกของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) มีหลักเกณฑ์ในการติดตามผลการด�าเนนิงาน ทีช่ดัเจน 
เช่น การจัดให้มีการประชุม หรือเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะ
เป็นแนวทางสร้างความปรองดอง การจัดกิจกรรมคืนความสุข  
คืนรอยยิ้มให้กับคนในหมู่บ้าน การน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ และการขับเคลื่อนสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ  
ในขณะเดยีวกนัจงัหวดั อ�าเภอ ได้ตดิตามแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน
ให้กับประชาชนและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด  
เพ่ือลดความขดัแย้ง ป้องกนัไม่ให้เกดิความขดัแย้งในสังคมขึน้ใหม่ 
และเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นตามกรอบการปฏิรูป ทั้ง ๑๑ ด้าน มีการด�าเนินการ
ตดิตามประเมนิผลทศันคตปิระชาชนทกุภาคส่วน และองค์กรต่างๆ 
ในสังคมที่มีต่อการปฏิรูปประเทศ โดยจะใช้กลไกในการรวบรวม
ข้อมลู รบัทราบปัญหา และความต้องการของประชาชน เพือ่น�าไป
สู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเกิดความปรองดองอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

นายระพี ผ่องบุพกิจ
รองหัวหน้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรี

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดชุมพร

    ๑.๓) การรักษาความมั่งคงและรักษาความปลอดภัย 

    ๑.๓.๑) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   21

 ผลการดำาเนนิงาน การด�าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ�าปี ๒๕๕๙ 
จังหวัดได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติด 
และถอืว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนของจงัหวดัจะต้องด�าเนนิการ
แก้ไข โดยมีเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ ในการผลกึก�าลงัทกุภาคส่วน
ของสังคมร่วมกัน โดยมีแนวทางการด�าเนินงานตามแผน
ปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตาม ๘ ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
 ๑. ด้านการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย ๓ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส 
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดให ้กับเด็กและเยาวชนทั้งใน 
และนอกสถานศึกษา กลุ ่มผู ้ใช้แรงงานและประชาชน 
โดยทั่วไป
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ
ป้องกันปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อ 
ยาเสพติดด้วยการจัดระเบียบสังคม โดยส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงานของชุดจัดระเบียบสังคม เพื่อควบคุมพื้นที่เสี่ยง
ในเขตเมืองอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อลดพื้นที่เสี่ยง 
และปัจจยัเสีย่งเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา สร้าง ควบคมุ 
และบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน
  ยุทธศาสตร ์ที่  ๗ การมีส ่วนร ่วมภาค
ประชาชน มุ ่งเน้นการสร้างกระบวนการและพัฒนา
ศกัยภาพการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน ด้านการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ ให้กบัหมูบ้่าน/ชมุชนทีม่ปัีญหายาเสพตดิมาก 
พัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมู ่บ ้าน/ชุมชนที่มีป ัญหา 
ยาเสพติดมาก ขยายหมู ่บ ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
เพิ่มใหม่ปี ๒๕๕๙

     ๑.๓.๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 ๒. ด้านการบำาบดัรกัษายาเสพติด ประกอบด้วย 
๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาผู ้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติด เน้นลดจ�านวนของผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  
ในพื้นที่ โดยน�าผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัด
รักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับผู้เสพ ผู้ติด  
โดยจ�าแนกเป็นระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ�าบัด ระบบ
ต้องโทษมุ่งเน้นการด�าเนินงานในเชิงคุณภาพและการน�า 
ผู ้เสพยาเสพติดเข้าสู ่กระบวนการบ�าบัดรักษาในระบบ
สมัครใจเป็นอันดับแรกตามแนวทางประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที ่๑๐๘/๒๕๕๗ การปรับปรุงมาตรฐาน
การบ�าบัดรักษาทุกระบบ
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาระบบ
รองรับการคืนคนดีให้สังคม การติดตามผู้ผ่านการบ�าบัด 
เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาด�ารง
ชีวิตได้ตามปกติ และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ�้า  
โดยด�าเนนิการตดิตามผูผ่้านการบ�าบดัฟ้ืนฟฯู ทกุระบบของ
ปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ พัฒนากลไกการติดตาม ในพื้นที่ใช้
กลไกก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชนเป็นหลักในการติดตาม และการช่วยเหลือ 
ผู้ผ่านการบ�าบัด ต่อยอดการติดตามไปสู่การช่วยเหลือ 
ผู ้ผ ่านการบ�าบัดตามความเหมาะสม แก่ผู ้ประสงค์ 
ขอรับความช่วยเหลือทุกคน ทั้งในด้านการช่วยเหลือ 
ด้านอาชีพ การท�างาน การศึกษา การฝึกอาชีพ ฯลฯ 
ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่สามารถประสาน
หรือให ้ความช ่วยเหลือได ้รวมทั้ งการสนับสนุนให ้
สถานประกอบกิจการรับผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูเข้าท�างาน
ในสถานประกอบกิจการ
 ๓. ด้านการปราบปรามยาเสพตดิ ประกอบด้วย 
๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การควบคุมตัวยาและผู้ค้า 

ยาเสพติด เน้นการควบคุม สกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น 

และเคมีภัณฑ์ เข้าสู่ประเทศไทย ตลอดจนปราบปราม
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ท�าลายกลุม่ เครอืข่ายการค้ายาเสพตดิในทกุระดบั โดยการ

สบืสวนปราบปราม ท�าลายโครงสร้างวงจรทางการเงนิ และ

ขยายผลกลุ ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติด ในทุกระดับ  

ยุติพฤติการณ์การค ้ายาเสพติดที่มีการสั่ งการจาก 

นักค้ายาเสพติดในเรือนจ�า สืบสวนปราบปรามเจ้าหน้าที่

ของรฐัทีเ่ก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ ด�าเนนิการต่อเรือ่งร้องเรยีน

ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สกัดกั้นยาเสพติด

พื้นที่แนวชายแดนพื้นที่ตอนใน พัสดุไปรษณีย์ การขนส่ง

โดยรถประจ�าทาง การขนส ่งท ่าอากาศยาน และ 

ด�าเนินมาตรการด้านทรัพย์สินเชิงคุณภาพ ตามประกาศ 

คสช.ที่ ๑๑๖/๒๕๕๗

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ เน้นแสวงหา สร้าง เสรมิ และพฒันาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศและความร่วมมือ ระหว่างประเทศที่ส่ง

ผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิ ในประเทศไทย

และในภูมิภาคอาเซียน

 ๔. ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการอย่าง

บูรณาการ การพฒันาระบบบรหิารจดัการแบบบรูณาการ

พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณ ให้สามารถติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณ และประเมนิประสทิธภิาพงบประมาณ

กบัผลทีไ่ด้รบั ก�ากบัตดิตาม และรายงานผลการด�าเนนิงาน

ตามแผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

พฒันา และบคุลากรด้านยาเสพตดิ รวมถงึการพฒันาระบบ

การบริหารจัดการข ้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติด  

ให้สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการตดิตาม เฝ้าระวงั เพือ่น�า

มาใช้ในการก�าหนดมาตรการ/แนวทางด�าเนินงาน

 โดยจังหวัดได้ประสานความร่วมมือของทุกภาค

ส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขส�าคัญล�าดับแรกในการเอาชนะ

ยาเสพติด พร้อมทั้งเร่งด�าเนินการ ซึ่งการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิจ�าเป็นต้องตดัวงจรปัญหา ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การลด

ปัญหาการผลิต/การค้ายาเสพติด (Supply) ๒) การลด

ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) ๓) การแก้ไข

ปัญหากลุ ่มเสี่ยงและป้องกันมิให ้เกิดผู ้ เสพรายใหม่ 

(Potential Demand) 

 การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความส�าเร็จ

ได้นั้น จะต้องด�าเนินการตามมาตรการและแนวทางต่างๆ 

อย่างครบถ้วน ต้องท�าไปด้วยพร้อมกัน ให้ครอบคลุมทุก

พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ทุกอ�าเภอ เนื่องจาก

หากมีการมุ่งเน้นด�าเนินการกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่

หนึง่ พ้ืนท่ีใด และปล่อยให้ยาเสพติดไปแพร่ระบาดในพืน้ที่

อื่นก็จะแก้ปัญหากันไม่รู้จบ 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำาเนินการ

 -  ด้านการบ�าบดั การท�าค่ายศนูย์ขวญัแผ่นดนิ 

เป้าหมายคอืการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้เสพ แต่ข้อเทจ็จรงิ

มีการสร้างเครือข่ายของผู ้ค้ารายย่อย สร้างเครือข่าย 

ซ้ือ - ขายยาเสพติดกนัภายหลังจาก ออกจากค่ายแล้ว และ 

ไม่มีมาตรการทางกฎหมายบังคับผู้เสพไม่ให้หลบหนีหรือ

ไม่มารายงานตัวเข้าค่าย

 -  การก�าหนดสถานะ หมู ่บ ้าน/ชุมชน ถูก

ประเมินด้วยระบบ nispa ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น 

กรณีเจ้าหน้าที่ไม่บันทึกข้อมูล ในระบบจะประเมินเป็น

หมูบ้่าน/ชมุชนเบาบาง ไม่มปัีญหายาเสพตดิ แต่ข้อเทจ็จรงิ

มิได้เป็นหมู่บ้านเบาบาง ท�าให้การก�าหนดเป้าหมายตาม

โครงการ ไม่เป็นไปตามนโยบาย

 -  ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการ

แจ้งเบาะแส ซึง่เหน็ว่าเจ้าหน้าทีรั่ฐยงัไม่มคีวามจริงใจในการ

แก้ไขปัญหาเท่าที่ควร เนื่องจากเคยแจ้งรายชื่อผู้ค้าผู้เสพ 

(ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีร่ฐั) เข้าสูร่ะบบแล้ว แต่ยงัไม่มผีลใดๆ เกดิขึน้ 

จึงเกิดความหวาดกลัวและไม่กล้าให้ความร่วมมือในการ

แจ้งเบาะแส ประชาชนไม่มคีวามเชือ่มัน่กระบวนการของรฐั 

ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพตดิได้ ในการจบักมุด�าเนนิคดี

ที่ผ่านมา ก็สามารถหลุดรอดออกมา และเป็นอันตรายต่อ

หมู่บ้าน/ชุมชนในภายหลัง และมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึง

ข้อมูล ยังขาดความร่วมมือของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ 

เนื่องจากห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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 -  ชาวบ้านบางส่วนมีค�าถามว่า ท�าไมฝ่าย

รฐับาลมข้ีอมลูผูค้้าผูเ้สพอยูแ่ล้ว แต่ท�าไมถงึ ไม่ด�าเนนิการ

มาตรการชั้นเด็ดขาด ปล่อยให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวออกมา 

กระท�าความผิดซ�้าๆ อยู่เรื่อยไป 

 -  มีชาวบ้านบางส่วนเรียกร้องให้มีการน�า

มาตรการขั้นเด็ดขาดจัดการกับผู้ค้ารายใหญ่

 -  การด�าเนินการน�าเอาเด็กท่ีติดยาหรือ 

เสพยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดเพียง ๙-๑๐ วันไม่เกิด

ประโยชน์อะไรมากมาย อย่างน้อยควรเข้าค่าย ๕-๖ เดือน 

เพื่อตัดวงจรการเสพและการค้ายาเสพติด รวมถึงควรมี 

การเอาผิดกับเจ้าหน้าท่ีรัฐในพื้นท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติดในพื้นที่

 -  ด้านบรหิารจดัการ งบประมาณและบคุลากร

ยังไม่เพียงพอ ควรจัดสรรให้ ศอ.ปส.จ. เพิ่มขึ้น และให้ 

ศอ.ปส.จ. เป็นหน่วยหลกัในการบรหิารจดัการในพืน้ที ่และ

ควรมีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. มาประจ�าที่จังหวัด

 -  ขั้นตอนคัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติด หมูบ้่าน/ชมุชน บางแห่งท่ีมขีนาดเลก็เพราะเป็นระบบ

เครือญาติกัน รู้จักกันดี จะไม่มีผู้ใดกล้าให้ข้อมูล เบาะแส

เกี่ยวกับ ผู้เสพ/ผู้ค้า/ผู้ผลิต เนื่องจากเกรง ผลกระทบที่จะ

ตามมา ด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อว่า

ข้อมลู ทีใ่ห้ไปต้องรัว่ไหล จงึท�าให้ได้ข้อมลูในพืน้ทีน้่อยมาก

 -  ผลจากประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๐๘/ ๒๕๕๗ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่า

กระท�าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การ

บ�าบดัฟ้ืนฟแูละการดแูลผูผ่้านการบ�าบัดฟ้ืนฟ ูเป็นการเปิด

โอกาสให้กลุ่มผู้เสพหรือกลุ่มที่ครอบครองไม่เกิน ๕ หน่วย

การผลติ (กรณยีาบ้า) หากถกูจบั และผูถ้กูจบัประสงค์เข้ารบั

การบ�าบดั กจ็ะไม่ถกูด�าเนินคด ีโดยให้โอกาสเข้ารับการบ�าบดั

ได้ถึง ๕ ครั้ง หากยังไม่สามารถหยุดพฤติกรรมได้ ครั้งที่ ๖ 

จึงจะด�าเนินคดี มาตรการนี้ท�าให้ผู้เสพไม่เกรงกลัว และ 

ขอใช้สิทธิเข้าบ�าบัด เมื่อบ�าบัดออกมาแล้วก็กลับไปเสพซ�้า 

วนเวยีนอยูแ่บบนีส่้งผลให้ระดับการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ

ยงัคงมกีารแพร่ระบาด เพราะยงัไม่สามารถลดความต้องการ

เสพของกลุ่มเหล่านี้ได้ และกลุ่มผู้เสพ รู้ถึงสิทธิของตน 

ท่ีจะขอเข้ารับการบ�าบดั เพ่ือจะได้ไม่ถูกด�าเนนิคด ีจงึท�าให้

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

 -  ปัญหาการติดตาม ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ�าบดั

รักษา และกลุ่มเสี่ยง ผู้ปกครองจะปกปิดข้อมูลที่เป็นจริง 

ไม่ยอมรับว่าผู้ผ่านการบ�าบัดยังมีพฤติกรรมยุ่งเก่ียวกับ 

ยาเสพติด

 -  ขาดจิตส�านึกในการพัฒนาตนเอง และ

สถาบันทางสังคม ท�าให้การติดตามช่วยเหลือขาดความ 

ต่อเนื่อง

 -  ปัจจบุนัเยาวชนวยัรุน่จะหนัมาเสพสารระเหย 

(กาว) มากขึ้น เพราะราคาถูกกว่า

 -  กรณีสมัครใจเข้าค่ายบ�าบัดฯ ภายหลังจาก

พบสารเสพติดในร่างกาย จะเรียกตัว เข้าค่ายบ�าบัดตาม

ห้วงเวลาได้ยากมาก เพราะผู้เสพบางคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่

แล้ว เนื่องจากไปท�างานที่อื่น

 -  กระบวนการ ๙ ขั้นตอน เป็นขั้นตอนที่มาก

เกินไปท�าให้เสียเวลาในการปฏิบัติ ประกอบกับจ�านวน

หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีอยู่จ�านวนมาก ท�าให้ใช้เวลาในการ

ปฏิบัติงานตามแผนประชารัฐค่อนข้างมาก

 -  จ�านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ�าบัด

ระบบสมัครใจในสถานพยาบาล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

เนือ่งจากผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่สมคัรใจเข้ารับการบ�าบัด

รักษาอย่างแท้จริง และผูเ้ข้ารับการบ�าบดัระบบบงัคบับ�าบัด

แบบไม่ควบคุมตัว ขึ้นอยู่กับจ�านวนที่ สนง.คุมประพฤติฯ 

ส่งเข้าสู่การบ�าบัดรักษา และอีกส่วนหนึ่งการลดลงของ 

ผู้เข้ารับการบ�าบัด มาจากการปฏิบัติตามประกาศ คสช. 

๑๐๘/๒๕๕๗ ที่ให้โอกาสผู้เสพเข้ารับการบ�าบัดในระบบ

สมัครใจค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 -  การเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนชุด

ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไม่สามารถ

เบิกจ่ายจากงบพัฒนาจังหวัดได้ท�าให้เกิดปัญหาอุปสรรค

ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับชุดปฏิบัติการ
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 -  ด้านการปราบปราม การด�าเนินการต่อกลุ่ม
เป้าหมายผูค้้าและการยดึทรพัย์อาจไม่บรรลตุามเป้าหมาย 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นการประมาณการเท่านั้น 
 -  ด้านการป้องกนั และบ�าบดัรกัษา การค้นหา
ผู้เสพ/ผู้ติด เข้ารับการบ�าบัดรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะระบบสมัครใจด�าเนินการได้ยาก หาคนเข้าค่าย
ไม่ได้ ไม่ต่อเนื่อง และไม่ยั่งยืน
 -  การบรหิารจดัการ เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขาด
ความรู้ความสามารถ ก�าลังพลมีไม่เพียงพอ
 -  ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิไม่ยอมรบัว่าตนเองเป็น
ผู้ป่วย และไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดฟื้นฟู หรือ
ยินยอมเข้าสู ่กระบวนการบ�าบัดฟื ้นฟู แต่ไม่ครบตาม
โปรแกรมที่ก�าหนด 
 -  โครงสร้างกลไกการอ�านวยการบรหิารจดัการ
ของศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด
จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ�าเภอไม่ชัดเจน มีแต่คณะกรรมการศูนย์ฯ แต่ไม่ม ี
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง
 -  ผู ้ว ่าราชการจังหวัด/ผอ.ศอ.ปส.จ. และ 
นายอ�าเภอ/ผอ.ศป.ปส.อ. ไม่มเีอกภาพในการบังคบับญัชา
และสัง่การให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องด�าเนินการตามนโยบาย
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข้อเสนอแนะของจงัหวดัทีต้่องการให้หน่วยงานส่วนกลาง
แก้ไข มีดังนี้
 -  ควรแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/ ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นสาเหต ุ
ท�าให้เพิ่มปริมาณผู้เสพยาเสพติด เพราะไม่เกรงกลัวกฎหมาย 
กลุม่ผูเ้สพรู้ถึงสทิธขิองตนทีจ่ะขอเข้ารบัการบ�าบดั เพือ่จะได้
ไม่ถูกด�าเนินคดี จึงท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
 -  ควรมชีดุปราบปราม หรอืชดุปฏบิตักิารพิเศษ
ทีเ่ข้ามาท�าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้อง (ทีไ่ม่มส่ีวนเกีย่วข้อง
ในพื้นที่จริงๆ) ด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกับ 
ผูร้้องเรยีน (ทางลบั) โดยไม่ต้องประสานกบัหน่วยงานในพืน้ที่ 
และด�าเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด หากปรากฏว่า 
เป็นความจริง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนต่อ 

ภาคราชการและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของแผนประชารฐั
ของรัฐบาล 
 -  ควรเน้นกระบวนการบ�าบดัให้มปีระสทิธภิาพ
และติดตามผู้เสพ/ผู้ติด ที่ผ่านการบ�าบัด มิให้หวนกลับ 
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
 -  ควรเพิ่มบทลงโทษ ผู้ผลิต/ผู้ค้า ให้มีโทษ  
ขัน้รนุแรงสงูสดุ และให้สถาบันทางสงัคมใช้มาตรการ ทางสงัคม
ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน  
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 -  การก�าหนดข้อมลูหมูบ้่าน/ชมุชน ควรจะต้อง
ให้อ�าเภอหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น ต�ารวจ ทหาร 
สารธารณสุข เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่
 -  ควรพิจารณาโครงการต่างๆ ให้รวมกันเป็น
โครงการประชารัฐฯ เพราะว่าแนวทางการด�าเนินการของ
โครงการมรีปูแบบคล้ายๆ กนัในโครงการเดยีว เช่น โครงการ
เร่งรัดค้นหาผู ้เสพ/ผู ้ติด, โครงการบริหารจัดการแบบ
บรูณาการ, โครงการจดัระเบยีบสงัคมแบบบรูณาการ เป็นต้น 
 -  ควรสนับสนุน/ปรับเกลี่ยอัตราก�าลังให ้
เพียงพอและเหมาะสม กับบริบทงานในพื้นที่ซึ่งต้อง 
รับผิดชอบภารกิจงานหลักและภารกิจร่วมในระดับพื้นที่ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานราชการ 
 -  ควรมมีาตรการรองรบัให้คนในหมูบ้่าน/ชมุชน 
สามารถให้ข้อมลูหรือเบาะแสเกีย่วกบั ยาเสพติดได้หลายๆ 
ช่องทางและสามารถรักษาความลับของชุมชนเหล่านั้นได้ 
 -  ส่งเสริมให้คณะผู้น�าธรรมชาติได้มีส่วนร่วม 
บทบาทในการบรหิารจดัการ หมู่บ้าน/ชมุชน มากข้ึนกว่าเดมิ
เพือ่ให้เป็นทีเ่คารพนบัถอื ย�าเกรงของคนในหมูบ้่าน/ชมุชน 
ซึง่จะท�าให้สามารถผลกัดนั กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 -  ส�านกังาน ป.ป.ส. ควรสนบัสนนุงบประมาณ
ให้กบัชดุปฏบิตักิารประจ�าต�าบลและชดุปฏบิตักิารป้องการ
และปราบปราม และควรสนับสนุนเคร่ืองมอืในการปฏิบตังิาน
ที่ทันสมัย
 -  ควรน�าแนวทางด�าเนินการแก้ปัญหายาเสพตดิ
ของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางประชารัฐ ที่ประสบความ
ส�าเรจ็ขยายผลด�าเนนิการไปยงัหมูบ้่าน/ชมุชน อืน่ๆ ต่อไป
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 -  ผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นรายเดิม 
ที่เคยถูกด�าเนินคดีมาแล้ว แต่กลับมากระท�าผิดซ�้า ควรก�าหนด 
บทลงโทษให้เพิ่มระดับมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเกรงกลัว
 -  ด้านการบ�าบัด ผู้ท่ีเข้ารับการบ�าบัดส่วนใหญ่จะเป็น
เยาวชน ซึ่งจะยังไม่ติดทางร่างกาย แต่ติดทางใจ ท�าให้มีการเสพซ�้า 
การบ�าบัดฯ จึงควรจะใช้จิตวิทยาเข้าไปเสริม ไม่ใช่เฉพาะด้าน
วิชาการสาธารณสุข เสริมด้านสังคม คุณธรรม จริยธรรม ใช้ศาสนา
เข้าไปขัดเกลาจิตใจให้รู้จักความรับผิดชอบชั่วดี เพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติ
 -  ด้านการปราบปราม ควรใช้ความเข้มงวดในการ 
ปราบปรามให้มากขึ้น คัดเลือก จนท.ด้านการปราบปราม ให้มี 
จิตส�านึกที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพราะยังมี จนท.บางส่วน  
หาประโยชน์จากยาเสพตดิ จากข้อกฎหมาย เช่น การตรวจปัสสาวะ 
แล้วเรียกรับเงิน ซึ่งประชาชน ไม่เข้าใจข้อกฎหมาย ยอมจ่ายเงิน 
เพื่อไม่อยากมีคดีติดตัว ทั้ง ๆ ที่ การเสพไม่มีโทษทางอาญา
 -  ด้านการป้องกัน ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู ่บ้าน/ชุมชน ให้มากข้ึน สร้างแกนน�า และคณะกรรมการ 
ด้านป้องกันยาเสพติด กลุ่มพลังมวลชน อื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถดูแลบุตรหลาน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ได้อย่างแท้จริง 
 -  การจัดค ่ายบ�าบัดฯ ควรมีค ่ ายที่มีมาตรฐาน  
เพียงค่ายเดยีว หรอื ๒ ค่าย เท่านัน้ ไม่ต้องแยกว่าเป็นบงัคบับ�าบดัฯ  
ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ หรือ สมัครใจ ตามประกาศ คสช. ๑๐๘/๕๗
 -  ด้านการบรหิารจดัการ การจดัท�าแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ ควรให้ ศอ.ปส.จ. เป็นหน่วยบูรณาการ การจัดท�าแผน 
โดยร่วมกับหน่วยงานภาค ีทีเ่กีย่วข้องทีม่งีบ FUNCTOIN เพ่ือให้การ
ก�าหนดแผนงานไม่ซ�้าซ้อน บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดต้องคัดเลือกบุคคลท่ีมีจิตอาสา มีความตั้งใจ
ที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
 -  ควรมีชุดปฏิบัติการแต่ละอ�าเภอที่ปฏิบัติงานด้าน 
ยาเสพตดิแบบเตม็เวลารบัผดิชอบงาน ด้านยาเสพติดเพยีงอย่างเดียว
 -  ปัญหายาเสพติดในหมู ่บ ้านรุนแรง ใช้แนวทาง 
ปราบปรามก่อนปฏิบัติงานในด้านป้องกัน โดยให้ชุดปฏิบัติการ
ปราบปรามของส�านักงาน ป.ป.ส. เข้าด�าเนินการปราบปราม 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

นายระพี  ผ่องบุพกิจ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี

นายวันชัย  สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดล�าพูน

นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดอ่างทอง

นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 -  ให้จังหวัดพิจารณาและด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน

และปราบปรามอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครือข่ายก�านัน/ผู ้ใหญ่บ้าน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย 

  จังหวัดอ่างทอง สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดอยู่ในระดับ

เบาบาง แต่ถูกก�าหนดเป็นแหล่ง พักยาหรือเป็นทางผ่านของยาเสพติด 

โดยมเีส้นทางล�าเลียงยาเสพติดหลายเส้นทาง มแีหล่งพักของยาเสพตดิ  

ตามแนวถนนสายเอเชยีหลายหมูบ้่าน ซ่ึงจังหวดัได้ด�าเนนิการแก้ปัญหา

ยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง การด�าเนินการเพื่อตัด Demand และ 

Suppy คือ การสกัดกั้น ไม่ให้ถูกใช้เป็นแหล่งพักหรือทางผ่าน  

การปัดกวาดภายในหมูบ้่าน/ชมุชน และการสร้างหมูบ้่าน/ชมุชนเข้มแขง็ 

โดยก�าหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

จังหวัดอ่างทอง ระยะเร่งด่วน “อ่างทองปิดบ้าน ต้านยาเสพติด”  

เพือ่ใช้เป็นกรอบและแนวทางการด�าเนนิงาน ให้ทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

ด�าเนนิการตามแผนฯ บรูณาการเกดิประสิทธภิาพและประสิทธผิลสงูสดุ

เป้าหมายในการดำาเนินงานของจังหวัดอ่างทอง

๑. เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง ไม่เป็นหลักแหล่งพัก  

ไม่เป็นทางผ่านยาเสพติด

๒. เป้าหมายเชิงปริมาณ ที่ส�าคัญ ๖ มาตรการ

 (๑) มาตรการที่ ๑ การปรับฐานข้อมูล

  (๒)  มาตรการที่ ๒ การสกัดกั้น (Sealing) จ�านวน ๗ ชุด

  (๓)  มาตรการที่ ๓ การปัดกวาดในหมู่บ้าน/ชุมชน (Cleaning)  

จ�านวน ๕๑ หมู่บ้าน/ชุมชน

  (๔)  มาตรการที่ ๔ การสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง จ�านวน ๕๔๕ 

หมู่บ้าน/ชุมชน

  (๕)  มาตรการที่ ๕ การสร้างภูมิคุ้มกัน

  (๖)  มาตรการที่ ๖ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

  ท้ังนี้ ได้ให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมบูรณาการท้ังบุคลากร 

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเร่งรัดด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดที่ก�าหนด รวมทั้งให้ใช้เครือข่ายของก�านัน/ผู้ใหญ่บ้านในการ

นายธานี  สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครราชสีมา

นายสุรพล  วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดน่าน

นายอำานวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครนายก

นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนราธิวาส
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ค้นหาแจ้งเบาะแส แจ้งข่าวสารด้านต่าง ๆ เพื่อให้การ 

แก้ปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้มีการ

ประชุมเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับ

ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจ�าทุกเดือน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

  -  ขอให้จังหวัดด�าเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ การลด Demand โดยใช้กลไกทัง้ในระดบั

พื้นที่ ท้องที่ และท้องถ่ินให้ดูแลตั้งแต่สถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งรับรู้รับทราบ

ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

  -  จังหวัดนครราชสีมาได้มอบภารกิจในการ

สร้างความเข้มแขง็ให้แก่หมูบ้่าน/ชมุชน สถาบนัครอบครัว 

การศึกษาชุมชนและสังคม โดยให้ก�านัน/ผู ้ใหญ่บ้าน  

คณะกรรมการหมู ่บ้าน รักษาหมู ่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง  

โดยบรูณาการกับทกุภาคส่วนทีป่ฏบิตังิานในหมูบ้่าน/ชมุชน 

ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการประจ�าต�าบลผู ้ประสาน 

พลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) และ อสม.ในพื้นที่ ด�าเนิน

การประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ปีละ ๒ ครั้ง ประเมิน

ครัง้ที ่๑ (ตลุาคม – มนีาคม) ครัง้ท่ี ๒ (เมษายน – สงิหาคม) 

โดยจังหวัดนครราชสีมา มีหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมดจ�านวน 

๓,๘๙๑ หมู่บ้าน/ชุมชน มีผลการประเมิน ดังนี้ 

  ๑) มีปัญหาระดับมาก ประเมินครั้งที่ ๑ จ�านวน 

๑๘๖ หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งท่ี ๒ จ�านวน ๑๖๗ หมู่บ้าน/

ชุมชน ลดลง ๑๙ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๑

  ๒) มีปัญหาระดับปานกลาง ประเมินครั้งที่ ๑ 

จ�านวน ๑๔๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งท่ี ๒ จ�านวน ๘๙ 

หมู่บ้าน/ชุมชน ลดลง ๕๓ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 

๓๗.๓๒

  ๓) มีปัญหาระดับน้อย ประเมินครั้งที่ ๑ จ�านวน 

๔๓๓ หมูบ้่าน/ชมุชน คร้ังที ่๒ จ�านวน ๓๓๒ หมูบ้่าน/ชมุชน 

ลดลง ๑๐๑ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓

  ๔) ไม่มปัีญหายาเสพติด ประเมนิคร้ังท่ี ๑ จ�านวน 

๓,๑๓๐ หมูบ้่าน/ชมุชน ครัง้ที ่๒ จ�านวน ๓,๓๐๓ หมูบ้่าน/ชมุชน 

เพิ่มขึ้น ๑๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๓๒

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

  -  ขอให ้จั งหวัดด�า เนินการลด Supply  

โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับต�ารวจ ทหาร และ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการน�าเข้ายาเสพติด 

เพื่อจ�าหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งปราบปราม 

อย่างเข้มงวด

ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

  -  ในห้วงเดือนพฤศจกิายน –ธันวาคม ของทกุปี 

เป็นห้วงเวลาที่มีงานเทศกาลส�าคัญต่างๆ ของคนไทย  

โดยเฉพาะงานประเพณีลอยกระทง และเทศกาลปีใหม่ 

๒๕๕๙ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวและ 

ร่วมกิจกรรมรื่นเริงเป็นจ�านวนมาก อาจเป็นช่องทางให ้

ผู้ค้ายาเสพติด น�ายาเสพติดมาจ�าหน่ายหรือพักยาในพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา ในห้วงเวลาดังกล่าวผู ้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีบัญชาให้นายอ�าเภอทุกอ�าเภอ 

ร่วมกับ ผกก.สภ.ทุกแห่งบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ประกอบด้วยต�ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ร่วมกนัวางแผน

ระดมกวาดยาเสพติด อาวุธสงคราม รวมถึงอาชญากรรม

ต่างๆ ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

พร้อมกันทุกๆ อ�าเภอทั้งจังหวัด และด�าเนินการต่อเนื่อง  

โดยเน้นพื้นที่เขตเทศบาลและชุมชนเมืองเป็นเป้าหมาย

หลักในการปฏิบัติการ
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  -  ขอให้จังหวัดตรวจตรากวดขัน และจัด
ระเบียบสถานประกอบการไม่เปิดบริการใกล้สถานศึกษา
ไม่ให้เปิดบริการใกล้สถานศึกษาไม่ให้มีแหล่งมั่วสุม พร้อม
ทัง้บรูณาการร่วมกบัสถานศกึษา เพือ่ปลกูฝังสร้างจติส�านกึ 
แก่เด็กเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้รู้จักผิดชอบ 
ชั่วดี

ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  -  จงัหวดันครราชสมีาได้ด�าเนนิการจัดระเบยีบ
สังคม โดยด�าเนินการตามค�าสั่งหัวหน้า คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลว ๒๒ ก.ค.๕๘  

โดยมกีารลงนามบนัทกึข้อตกลง MOU ระหว่างส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียงสถานศึกษา 
ประกอบด้วยสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถาน
บริการ ร้านเกม อินเทอร์เน็ต หอพัก ผลการด�าเนินการ
ปีงบประมาณ ๕๙ (ต.ค.- พ.ย.๕๘) จังหวัดและอ�าเภอ 
ทั้ง ๓๒ แห่ง ด�าเนินการออกตรวจสถานการประกอบการ
จ�านวน ๙๖ ครั้ง สถานประกอบการจ�านวน ๕๘๓ แห่ง  
พบการกระท�าผิดสั่งปิดสถานประกอบการ มีก�าหนด ๕ ปี 
จ�านวน ๔ แห่ง เนื่องจากยินยอมหรือปล่อยปละละเลย 
ให้ผู้มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ รวมทั้ง
จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า
ย่ีสิบปีบริบูรณ์ สุ ่มตรวจปัสสาวะ จ�านวน ๘๐๘ คน  
พบผลบวกจ�านวน ๑๖ คน

๑.๓.๓)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ 
           และการทำาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)

  ผลการดำาเนินการ จังหวัดได้จัดตั้งคณะท�างาน 
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การปราบปรามการค้ามนุษย์
จงัหวดั เพือ่ขบัเคลือ่นวาระแห่งชาตกิารปราบปรามการค้า
มนุษย์ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ แต่งตั้ง
คณะท�างานระดบัอ�าเภออืน่ๆ เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่น 
ประสานงานกับคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด จัดอบรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้เป็น 
ผูส้อดส่องดแูลและเป็นผูป้ระสานในการแจ้งเหตทุีเ่กีย่วกบั
การค้ามนษุย์ มกีารประสานงานให้แต่ละอ�าเภอ เจ้าพนกังาน
ฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่ออกตรวจตั้งจุดตรวจ และ
ท�าความเข้าใจกับสถานบริการ ร้านค้า ร้านคาราโอเกะ  
โรงแรม หอพักสถานประกอบการ ท่ีพักคนงานก่อสร้าง 
ตลาดนดั พืน้ทีเ่สีย่งต่างๆ และให้ชดุปฏบิตังิานระดับต�าบล
ลงพื้นที่สืบหาข่าว เบาะแสการค้ามนุษย์ในพื้นท่ี และ
ประชาสมัพนัธ์ ด้านการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 

  การด�าเนินการด้านประมงผิดกฎหมาย จังหวัด 
ได ้จัดตั้งศูนย ์ควบคุมการแจ้งเรือเข ้า-ออก (PIPO)  
ณ ศูนย์ Fishing One Stop Service ท่าเทียบเรือ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จังหวัดได้ขอให้ 
ศนูย์ฯ ประสานขอความร่วมมอืผู้ประกอบกิจการท่าเทยีบเรอื
และองค์การสะพานปลา ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) บริเวณท่าเทียบเรือ โดยเป็นกล้องท่ีมีคุณภาพ 
สามารถบันทึกภาพในเวลากลางคืนได้ รวมทั้ง ให้ศูนย์ฯ 
บันทึกภาพ VDO ขั้นตอน ของการตรวจสอบลูกเรือก่อน
ปล่อยให้ลงเรือไว้ด้วย 
  การบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา จังหวัดได้
มคี�าส่ังจังหวดัแต่งต้ังคณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนนโยบาย
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท�าประมงผิดกฎหมาย 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 
และมีรองผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด เป็นอนุกรรมการ
และเลขานกุาร และคณะอนกุรรมการด้านต่างๆ ประกอบด้วย 
ด้านสตรี มีพัฒนาสังคมฯ เป็นเลขานุการ, ด้านการแก้ไข
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ปัญหาแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าว  

มีแรงงานจังหวัด เป็นเลขานุการ ด้านการแก้ไขปัญหาการ

ท�าประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) มีประมงจังหวัด  

เป็นเลขานุการ และด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

มีประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นเลขานุการ โดยแต่ละ 

คณะอนุกรรมการได้มีการออกแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน

ในการออกตรวจป้องกันปราบปรามการกระท�าความผิด 

ที่ เกี่ยวข ้องตามอ�านาจหน้าที่  รวมทั้ง การรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ วิทยุกระจายเสียง แผ่นป้าย 

แผ่นพับ และการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการและ

เจ้าของกิจการประมงอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำาเนินการ

  -  การด�าเนินมาตรการเร่งด่วนจ�าเป็นต้อง 

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งต�ารวจ 

ปกครอง พฒันาสงัคมฯ แรงงานฯ จดัหางานฯ ประมง ฯลฯ 

ซึ่งทุกหน่วย จะต้องมีความเข้าใจในนโยบาย/แนวทางการ

ปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน ไม่ท�างานหรือปฏิบัติแยกส่วนกัน

  -  ขาดแคลนล่ามภาษาเฉพาะที่มีความเป็น 

กลาง เช่น ภาษาโรฮนิจา เวยีดนาม พม่า ในการส่ือสารหรือ 

ใช้ในการสัมภาษณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ

จากการค้ามนุษย์

  -  การปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพยังขาด 

ความเข้าใจทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัจงึท�าให้การคดัแยก 

เหยื่อการค้ามนุษย์ มีผลกระทบต่อการตีความไม่ตรงกัน

  -  เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตัหิลายหน่วยงานยงัไม่เข้าใจ

การคัดแยกเหยื่อของการค้ามนุษย์อย่างถูกต้อง

  -  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนัก 

มองปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัว 

  -  การให้ข ่าวหรือเบาะแสต่อเจ ้าหน้าที่ม ี

จ�านวนน้อย

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

  -  ขอให้จังหวดัแจ้งทกุหน่วยงานในบงัคบับัญชา

ภายใต้การก�ากบัดแูล ทราบว่าการกระท�าผดิ การค้ามนษุย์

ในพืน้ที ่อ�าเภอ ต�าบล หมูบ้่าน โดยหากผูม้หีน้าทีรั่บผดิชอบ

ในพื้นที่นั้นๆ ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย หรือเข้าไป 

มส่ีวนเกีย่วข้อง จนกระทัง่หน่วยงานอืน่ อาท ิต�ารวจ ทหาร 

เข้าด�าเนนิการจบักมุหรอืให้ความช่วยเหลอืเหยือ่ค้ามนษุย์ 

ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกพิจารณาโทษทางปกครอง ทางวินัย

และทางอาญาทันที และหากพบว่ามีการกระท�าความผิด

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า และหากเป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า

ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

  -  จังหวัดนครราชสีมา ได ้ประชุม ช้ีแจง 

ท�าความเข้าใจ และประชาสมัพนัธ์ในการประชมุประจ�าเดอืน

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อ�าเภอ ผู ้บริหาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมประจ�าเดือน  

ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ฯลฯ เกีย่วกบัความผดิฐานค้ามนษุย์ และ 

ให้ตรวจสอบเฝ้าระวงั การค้ามนษุย์รวมท้ังแรงงานต่างด้าว

ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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๒.  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

๒.๑)  การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

 จากสถานการณ ์น�้ าและภาวะความแห ้งแล ้ ง 

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืช และ 

ท�านาได้ เกิดการว่างงานและขาดรายได้ ระยะยาวอาจ

ท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง เกิดผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจของชุมชนและเกษตรกร รัฐบาลได้ตระหนัก 

และมีความเป็นห่วงเกษตรกรและประชาชน ที่จะได้รับ

ผลกระทบจากภัยแล้ง จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรและประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและ

สร้างรายได้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถด�ารงชีวิตผ่าน 

วิกฤตภัยแล้งไปได้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันท่ี  

๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการ

ช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบภยัแล้ง และโครงการ

จัดท�าแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙  

ใน ๘ มาตรการ กล่าวคือ ๑) มาตรการส่งเสริมความรู้และ

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน  

๒) มาตรการชะลอหรอืขยายระยะเวลาช�าระหนีท้ีเ่กษตรกร

มีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน ๓) มาตรการจ้างงานเพื่อ

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ๔) มาตรการเสนอโครงการตาม

ความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง  

๕) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า ๖) มาตรการ 

เพิ่มปริมาณน�้าต้นทุน ๗) มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและ

ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ๘) มาตรการ 

สนบัสนนุอืน่ๆ โดยการด�าเนนิงานตามมาตรการ ๔ โครงการ 

ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ

ชมุชนเพือ่บรรเทาภยัแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ มอบให้กระทรวง

มหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ เพื่อช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้

ในช่วงฤดูแล้ง รวมทัง้สร้างโอกาสในการปรับเปล่ียนอาชพี

และโครงสร้างการผลิตที่ เหมาะสม โดยเป็นไปตาม 

ความสมคัรใจของประชาชน และการมส่ีวนร่วมของชุมชน

และเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาและการวางแผนการ 

ผลิตด้วยตนเอง ด้วยการคิดเอง ท�าเอง สอดคล้องกับ 

ความต้องการของชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ 

เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกร สามารถด�ารงชีวิตอยู ่ได ้

ในช่วงวกิฤตภยัแล้งโดยมกีารจดัโครงการในด้านต่างๆ ดงันี้ 

๑) การจดัการแหล่งน�า้เพือ่การเกษตรของชมุชน ๒) การผลติ

ทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

๓) การปรบัปรงุส่งเสรมิศกัยภาพการเพิม่ประสทิธภิาพการ

ผลติ ๔) การจดัการเพือ่ลดความสญูเสยีทางผลผลิตเกษตร 

๕) ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง สร้างแหล่งอาหารในชมุชน และ

ฟาร์มชุมชน ๖) ด้านการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้  

๗) ด้านอาชีพนอกภาคการเกษตร และงานหัตถกรรม  

๘) ด้านการจ้างงาน 

๒.๒) การขับเคล่ือนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (การสนับสนุนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)

  จากนโยบายของรฐับาลทีมุ่ง่มัน่พฒันาพืน้ทีบ่รเิวณ

ชายแดนทีเ่ชือ่มต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน ในภมูภิาคอาเซยีน 

เพื่อพัฒนาคณุภาพชวีิตของประชาชน สง่เสริมการคา้และ

การลงทุน และที่ส�าคัญ เพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเปิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community) 

จงึก�าหนดให้ตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษขึน้รวม ๑๐ พืน้ท่ี ได้แก่ 

ตาก สระแก้ว ตราด มกุดาหาร สงขลา เชยีงราย หนองคาย 

นครพนม กาญจนบรุ ีนราธวิาส โดยรฐับาลมมีาตรการสนบัสนนุ
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และส่งเสรมิต่างๆ พฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิชายแดนโดยส่งเสรมิ

การลงทนุและการค้าชายแดน รวมทัง้วสิาหกจิขนาดกลาง 

ขนาดย่อม และธรุกจิเพือ่สงัคม เพือ่ดงึดดูนกัลงทนุไทยและ

ในภูมิภาคให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดตั้งเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ท่ีชายแดน การให้ความส�าคญั

กบัการลงทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม การให้สิทธิและประโยชน์ ทั้งที่เป็น 

ภาษี และไม่ใช่ภาษี มาตรการอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

การบรหิารจดัการและการสร้างขีดความสามารถของแรงงาน

ไทยและต่างด้าว การตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service : OSS) และการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนด้าน

ความมั่นคง เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน

และการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

  กระทรวงมหาดไทยโดย พลเอกอนพุงษ์ เผ่าจินดา 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชมุ

คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ 

และได้ประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยัง ๑๐ 

จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งในระยะที่ ๑ 

ได้แก่จังหวัดสงขลา ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร  

และระยะที่  ๒ ได ้แก ่จังหวัดนราธิวาส เชียงราย  

หนองคาย นครพนม และกาญจนบุรี เพื่อติดตามความ 

คืบหน้าในการขบัเคลือ่นการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษและ

พจิารณาเรือ่งการขอใช้ทีด่นิของรฐั เพือ่ให้การใช้ประโยชน์

รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ รวมถึง

การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการ

พฒันาและการลงทนุในพืน้ทีด่งักล่าว ซึง่คณะอนกุรรมการ

ด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ได้ประชุมหารือ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน และรับทราบความคืบหน้า

ของหน่วยงานต่างๆ โดยการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษระยะแรก ถือว่ามีความคืบหน้าไประดับหนึ่ง มีการ 

เตรียมพร้อมในการคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ เพื่อการ

ลงทุน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ ในพื้นที่  

๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด หนองคาย และ มุกดาหาร 

โดยกรมธนารักษ์ได้จัดท�ารายละเอียดอัตราค่าเช่าและ 

ค่าธรรมเนยีมในแต่ละพืน้ที ่รวมทัง้หลกัเกณฑ์และขัน้ตอน

การคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วม

ลงทุน ซ่ึงปัจจุบันมีผู้สนใจซ้ือเอกสารการลงทุนในพื้นที่ 

เขตเศรษฐกิจ โดยเข้าร่วมรับฟัง ค�าชี้แจง และดูสถานที ่

ในพ้ืนทีบ้่างแล้วบางส่วน และได้มกีารพิจารณาในเรือ่งอืน่ๆ 

ทีส่�าคญั ได้แก่ การพจิารณาเรือ่งการขอใช้ประโยชน์ท่ีราชพสัดุ

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การขอใช้ที่ดินเพื่อ

ก่อสร้างสถานขีนส่งสนิค้า/ศนูย์กระจายสนิค้า/ศนูย์บรกิาร

นักท่องเที่ยว/สถานไีฟฟ้าสะเดา ๒ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษสงขลา รวมทั้งการจัดหาที่ดินของรัฐ เพื่อใช้ประโยชน์

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัด

นราธิวาส และเชียงราย ซึ่งได้มีการพิจารณาพื้นที่ ตามที่

กรมทีดิ่น กรมธนารักษ์ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ร่วมกนั

ตรวจสอบพ้ืนท่ีเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

พร้อมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าถึงการเตรียมความพร้อม

ด้านสาธารณูปโภค ทั้งระบบไฟฟ้าและประปาในพื้นที ่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยด้านการไฟฟ้าได้มีการ 

เตรียมพร้อมแล้ว เช่น ในพื้นที่จังหวัดระยะที่ ๑ ได้มีการ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบจ�าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัด 

พัฒนาก่อสร้างระบบผลิต และสถานีจ่ายน�้า ส�าหรับพื้นที่

จงัหวดัในระยะที ่๒ อยูร่ะหว่างจดัท�าแผนเสนอของบประมาณ 

การส�ารวจออกแบบและจัดหาพ้ืนท่ีส�าหรับการจัดสร้าง

สถานไีฟฟ้าในพืน้ที ่ทัง้นีเ้พือ่ให้การพฒันาพืน้ทีใ่นเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษก่อให้เกดิประโยชน์และคุม้ค่าสงูสดุต่อพีน้่อง

ประชาชนในพื้นที่และประเทศชาติ
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นายวันชัย สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดหนองบัวล�าภู

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างการเติบโตจากภายใน

 ๓) การดำาเนินงานด้านที่ดินทำากิน (การจัดหาที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน  

  และการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน)

 ความเป็นมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เร่งรัดการ 
ขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล�้าของสังคม แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้านทีดิ่นท�ากนิ ก�าชบัติดตามผลสัมฤทธิข์อง
การด�าเนนิงานให้ส่งเสรมิพฒันาอาชพีอย่างเป็นระบบ เหน็ชอบพืน้ที่
เป้าหมายการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวม โดย 
ไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่ให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์จากท่ีดินของรัฐได้ 
เป็นพื้นที่เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๘๐ พื้นที่ 
๔๗ จังหวัด ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ ๓๒๕,๒๐๕ ไร่ แบ่งกระจาย
ตามภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ๑๗ พื้นที่ ๘ จังหวัด ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๒๕ พื้นที่ ๑๕ จังหวัด ภาคกลาง ๑๓ พื้นที่ ๙ จังหวัด 
ภาคตะวันตก ๗ พื้นที่ ๔ จังหวัด ภาคตะวันออก ๔ พื้นที่ ๓ จังหวัด 
ภาคใต้ ๑๔ พื้นที่ ๘ จังหวัด และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที ่
เป้าหมายด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งให้น�า
คูม่อืการจัดทีดิ่นท�ากนิให้ชมุชน ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิตงิาน
 พลเอกอนพุงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะอนุกรรมการจัดที่ดินมีหน้าที่ส�ารวจ ตรวจสอบ และ 
จัดท�าข้อมูลผู ้ยากไร้ที่ไม่มีท่ีดินท�ากินและท่ีอยู ่อาศัย ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการคัดเลือกบุคคลให้เข้าอยู่อาศัยท�ากิน
ในที่ดินของรัฐ โดยด�าเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
มีผลการด�าเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนของรัฐบาล (คทช.) ตั้งแต่  
ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๑๓ ราย จ�านวน ๑๒,๕๔๔ 
แปลง เนือ้ทีป่ระมาณ ๙๖,๓๑๐ ไร่ และในปี ๒๕๖๐ ได้ก�าหนดพืน้ที่
เป้าหมายรวม ๔๔ พ้ืนที ่๓๐ จังหวดั แยกเป็นพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ 
ทีร่าชพสัดุ และทีส่าธารณประโยชน์และได้มแีนวทางการด�าเนนิการ
จัดทีดิ่นท�ากนิให้ชมุชนในพืน้ทีร่าชพสัดุ โดยมแีนวทางการด�าเนนิงาน 
แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ ๑. การจัดระบบในพื้นที่แปลงว่างเพื่อน�า
ทีด่นิมาใช้ประโยชน์ และ ๒. การจดัระเบยีบด้วยการน�าทีด่นิราชพสัดุ
ที่มีผู้ใช้ประโยชน์มาจัดระเบียบ โดยประเภทของผู้ที่จะได้รับการจัด
ที่ดิน คือ ๑. ผู้ที่ถูกผลักดันและอพยพออกจากพื้นที่ป่าต้นน�้าและ 
ป่าอนุรักษ์ที่ส�าคัญ ๒. ผู้บุกรุกที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ ในเงื่อนไขที่จะได้รับ
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การจัดที่ดินตามกฎหมายท่ีราชพัสดุ ๓. ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก 

การด�าเนินการโครงการของทางราชการที่สูญเสียที่ดินท�ากิน และ 

๔. ผูท้ีไ่ม่มทีีด่นิท�ากนิหรอืมไีม่พอต่อการครองชพีมถีิน่ทีอ่ยูใ่นท้องที่

ทีจ่ะจดัทีด่นิ ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และข้อก�าหนดตามระเบยีบ

กฎหมายที่ราชพัสดุ และข้อก�าหนดที่ คทช.ก�าหนดโดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขอให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่และ 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบาย

ของ คทช. โดยให้ถือเป็นนโยบายส�าคัญ ที่ต้องปฏิบัติให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของ

ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล เป็นธรรม ยั่งยืน และ

สามารถแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนทีย่ากไร้ ให้มทีีอ่ยู่

อาศัยและมีที่ท�ากินอย่างพอเพียง

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำาเนินการ

 - การประชมุประชาคมคดัเลอืกบคุคล ให้เข้าใช้ประโยชน์

ในที่ดินของรัฐ ไม่สามารถด�าเนินการให้ส�าเร็จได้โดยง่าย เนื่องจาก

มคีวามขดัแย้งของราษฎรในพืน้ที ่และราษฏรส่วนหนึง่ไม่ใช่ผูย้ากจน

 - มีพื้นที่ทับซ้อนกัน แผนที่แนวเขต ไม่ชัดเจน และ 

ไม่สามารถชี้แนวเขตที่ถูกต้องชัดเจนได้

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 - ขอให้จังหวัดได้ให้นายอ�าเภอและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความช่วยเหลือตรวจสอบ พ้ืนท่ีและบูรณาการ 

การท�างานในขั้นตอนต่างๆ ร่วมกัน การประชาคม ตรวจสอบ  

ให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

นายธานี  สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสุรพล  วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดแพร่

ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 จงัหวดัแพร่ได้ท�าโครงการการจดัท�าทีด่นิท�ากนิให้ชมุชนตามนโยบายของรฐับาล ได้มกีารแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัดแพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดจังหวัด นายอ�าเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลขอบเขตพื้นที่ที่จะด�าเนินการและข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน
เดิม น�ามาพิจารณาร่วมกันว่าเป็นพื้นท่ีเหมาะสมที่จะจัดที่ดินท�ากินให้กับประชาชน ซ่ึงจากการตรวจสอบของ 
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด เห็นว่า พื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะน�ามาจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพได้ตามนโยบาย 
ของรัฐบาลเนื่องจากเป็นพื้นท่ีแห้งแล้ง ไม่มีแหล่งน�้า การคมนาคมไม่สะดวก และแปลงที่ดินท�ากินอยู่กระจัดกระจาย  

ไม่เป็นกลุ่ม จึงได้ด�าเนินการจัดหาที่ดินแห่งใหม่เพื่อจัดที่ดินท�ากินให้กับประชาชนแล้ว
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๔.  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการนำ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔.๑) การแกไ้ขปญัหาสาธารณภยั (การแกไ้ขปญัหาภยัแลง้, การแกไ้ขปญัหาภยัหนาว, การแกไ้ข 
 ปัญหาหมอกควัน, การแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ฯลฯ  

 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
มีความห่วงใยปัญหาสาธารณภัย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหา 
น�้าท่วม ปัญหาดินถล่ม ปัญหาไฟป่า ปัญหาหมอกควัน 
ปัญหาภัยหนาว และปัญหาอุบัติภัยทางถนน ซึ่งปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของ 
พี่น้องประชาชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมหลักในการสร้างรายได้ให้ประเทศ กระทรวง
มหาดไทย จึงได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ 
และประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภยัขึน้ เพือ่ท�าหน้าทีเ่ฝ้าระวงั ตดิตามสถานการณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย 
อ�านวยการ ระดมสรรพก�าลัง ทรัพยากร และประสานการ
ปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร  
ต�ารวจ และอาสาสมัคร เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย ได้มีการสั่งการ ให้จังหวัด
เตรียมความพร้อม โดยใช้กลไก “ประชารัฐ” ในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ เน้นการแบ่งหน้าที่และพื้นที่ 
รับผิดชอบ รวมทั้งเร่งสร้างความตระหนักถึงปัญหาให้กับ 
พี่น้องประชาชน ได้เข้ามา มีส่วนร่วม โดยปลัดกระทรวง
มหาดไทย ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติในการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ โดยเน้น  
๓ ขัน้ตอน ได้แก่ ๑.มาตรการเตรยีมการป้องกนัก่อนเกดิเหตุ 
เช่น การจดัท�าแผนปฏิบติัการ การตรวจสอบข้อมลูพืน้ทีเ่สีย่ง 
การก�าหนดมาตรการต่างๆ การส�ารวจ ตรวจสอบและ
การเตรียมพร้อมในเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการป้องกัน 
๒.มาตรการในการปฏิบัติขณะเกิดเหตุ เช่น การจัดชุด
เคลื่อนที่เร็ว และ ๓.การให้ความช่วยเหลือและเยียวยา 
เมือ่เกดิเหตกุารณ์พร้อมทัง้ได้เน้นย�า้ให้มกีารประสานงานกนั

ทัง้ในระดับพืน้ที ่และส่วนกลาง โดยการจดัประชมุหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงแผนงานและแนวทางปฏิบัติ
งานร่วมกนั มกีารก�าหนดช่องทางการติดต่อสือ่สารทีช่ดัเจน 
รวมท้ังให้จังหวัด และอ�าเภอ ประสานและบูรณาการ 
ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังฝ่ายพลเรือน 
หน่วยทหารในพืน้ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนอาสาสมัครต่างๆ  
เพื่อให้เกิดการท�างานในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยทุกฝ่าย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มีการแบ่งพื้นที่  
แบ่งความรับผดิชอบ แบ่งก�าลงัคนให้ชดัเจน และบรูณาการ
เคร่ืองมืออุปกรณ์รวมท้ังด�าเนินการตามมาตรการต่างๆ 
และได้เน้นย�้าให้ในระดับพื้นที่ได้มีการจัดประชุมหารือ 
หรือมีการจ�าลองสถานการณ์เหตุการณ์ เพื่อเป็นการ 
ซักซ้อมและเป็นการเตรียมความพร้อม เพ่ือให้สามารถ
รองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนได้จริงพร้อมทั้งเร ่ง
ประชาสัมพันธท์�าความเข้าใจด้วย 
 ส�าหรับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอทุกภยัทีจ่ะเกดิขึน้ ได้สัง่การให้จงัหวดัในพืน้ที่
ได้ด�าเนินการ ดังนี้ ๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ 
ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ลงพืน้ทีไ่ปส�ารวจ ตรวจสอบว่ามพีืน้ทีใ่ด
เส่ียงที่จะเกิดสถานการณ์ หรือได้รับผลกระทบในพื้นที่  
เพือ่จะได้ประกาศแจ้งเตอืนประชาชน และเมือ่เกดิเหตกุารณ์ 
ให้เร่งลงไปส�ารวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน ส�าหรับพ้ืนที่ที่อยู่นอกคันกั้นน�้า จุดใดที่มี
ความเสี่ยงให้ลงไปดูแลด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ให้เร่งท�าความ
เข้าใจกบัพีน้่องประชาชนทีอ่ยูท่ัง้ในคนักัน้น�้า และนอกคนั
กั้นน�้า เพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริง และผลกระทบที่จะได้รับ 
เพือ่เตรยีมรบัสถานการณ์ ๒.เมือ่เกดิสถานการณ์สาธารณภยั 
ให้จังหวัดจัดตั้ง “กองอ�านวยการ” ระดับจังหวัด เพื่อรับ
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ทราบเหตกุารณ์และอ�านวยการสัง่การ โดยจดัตัง้ทมีปฏบิตักิาร
ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังและติดตามความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น 
โดยให้ยึดแนวทางปฏิบัติในการบริหารและติดตามงาน  
เช่นเดียวกับโครงการต�าบลละ ๕ ล้าน โดยเน้นการท�างาน
ร่วมกัน มกีารบูรณาการทกุภาคส่วน รวมทัง้มกีารแบ่งพืน้ที ่
รับผิดชอบให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และจัดเตรียม
เครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้พร้อมเพื่อ
เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ๓. การติดตาม 
และประเมินสถานการณ์น�า้ ให้ประสานกบัชลประทานและ
อตุนุยิมวทิยาอย่างใกล้ชดิ เพือ่การบรหิารจดัการระบายน�า้
ให้มปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะพืน้ทีภ่าคกลาง เน้นการปิด-เปิด 
ประตูน�้าเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยา โดยค�านึงถึง
ความเรว็ในการไหลของน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยาจากภาคเหนอื
และน�้าจากปริมาณฝนตกในพื้นท่ีแล้วไหลลงสมทบ  
(side flow) มารวมในล�าน�า้เจ้าพระยา ซึง่จะท�าให้ความเรว็
ในการไหลของน�า้และปรมิาณน�า้จะเพิม่มากขึน้ท�าให้ระดบั
น�้าสูงด้วย นอกจากนี้ ส�าหรับพื้นที่ที่ยังไม่ท่วมให้จังหวัด
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินหรือคาดการณ์ว่า
ปริมาณน�้า ที่จะไหลท่วม จะเข้ามาถึงพื้นที่เมื่อใด เพื่อแจ้ง
เตือนให้ประชาชนทราบ พร้อมท้ังได้เน้นย�้าให้ทุกพื้นที่  
ได้มีการกักเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งตามมาตรการ “๑ จุดกัก
เกบ็น�า้ต่อ ๑ ต�าบล” โดยน้อมน�าหลกัการบรหิารจัดการน�า้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ๔.ให้ทุกพื้นท่ีใช้ทุกช่องทาง 
ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลไปถึงพี่น้องประชาชน 
ในพื้นที่ เช่น การลงไปร่วมประชุมกับหมู่บ้าน/ต�าบล  
การประกาศเสียงตามสาย หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 
ตลอดจน Line และ Facebook เพื่อสร้างการรับรู้ให ้
กว้างขวางและทั่วถึง ๕.การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ 
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ก่อนเกิดเหตุสาธารณภัย 
จังหวัดสามารถให้ความช่วยเหลือโดยให้งบประมาณ 
เชิงป้องกันหรอืการยบัยัง้ภยัพบัิตกิรณฉีกุเฉนิ เพือ่น�ามาใช้
ในการเตรียมพร้อมรองรับปริมาณน�้าที่จะเกิดผลกระทบ 
ในพืน้ที ่เช่น การขดุแหล่งน�า้ขนาดเลก็ การท�าหลมุขนมครก
ตามแนวพระราชด�าริ เพื่อเก็บน�้าฝนไว้ใช้ให้มากที่สุด  
ส่วนที ่๒ เมือ่เกดิสาธารณภยัขึน้ในพืน้ที ่ให้จงัหวดัด�าเนนิการ

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และให้ประกาศเฉพาะพื้นที่ที่ เกิดภัย  
โดยผ่านความเหน็ชอบและการพจิารณาจาก คณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 
นอกจากนี้ ในการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
ให้ก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบประจ�าพื้นที่ให้ชัดเจน 
ในการแจกจ่ายสิง่ของช่วยเหลอืประชาชน โดยให้นายอ�าเภอ
จับมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่
ในการให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภยั และจะต้องบูรณาการ
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และการแจกจ่ายถุงยังชีพ  
ต้องมีความเท่าเทียมกันและทั่วถึงทุกจุด รวมทั้งต้อง 
สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์สร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องกับ
ประชาชนในพื้นที่ด้วย
 ผลการดำาเนินงาน การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขเหตุอุทกภัย จังหวัดได้ประสานอ�าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เตรยีม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดังนี้ ๑. ปรับปรุง 
ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และวาตภยั เพือ่เป็นกรอบและทศิทางให้หน่วยงาน องค์กร
เครือข่ายทุกภาคส่วนน�าไป สู ่การปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ๒. เฝ้าระวงั ตดิตาม
ข้อมูลสภาพอากาศและสภาพน�้า ค�าเตือน จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๓.เฝ้าระวงั วเิคราะห์และ
ติดตามสภาพอากาศและน�้าท่าอย่างต่อเน่ือง เพื่อประเมิน
สถานการณ์อทุกภยั ๔.ประสานอ�าเภอและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๕๙ ดังนี้ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
ปรับปรุง ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย และวาตภัย ของอ�าเภอ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ให้เป็นปัจจบุนั อ�าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพ้ืนทีร่่วมกนัเฝ้าระวงัโดยจัดเจ้าหน้าทีเ่ฝ้าระวงั เพือ่การ
เตือนภยั เช่น อาสาสมคัร หรือเครือข่ายเฝ้าระวงัเพือ่เตรยีม
ความพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง 
เตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างส�ารวจ แหล่งน�้าและ 
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เส้นทางการไหลของน�้า ด�าเนินการขุดลอกคลอง ก�าจัด 
ผกัตบชวา ซึง่กดีขวางทางน�า้และเป็นอปุสรรคต่อการระบายน�า้ 
เตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน
สามารถออกปฏิบัติการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำาเนินการ

 - ประตรูะบายน�า้บางแห่งมสีภาพช�ารุด ใช้งาน
ไม่ได้ เนือ่งจากขาดการดแูลรกัษาและซ่อมบ�ารงุ ท�าให้การ
ป้องกันและระบายน�้าในพื้นที่ขาดประสิทธิภาพ ประกอบ
กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีวิศวกรหรือนายช่าง
โยธารับผิดชอบดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงอย่างต่อเนื่อง

 - การขยายตัวของเขตพื้นที่ชุมชนเมือง มีการ
ใช้ประโยชน์จากพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนมาก การปลกูสร้างอาคาร
บ้านเรอืนทีไ่ม่ค�านงึถงึผงัเมอืง และภมูปิระเทศเดมิ รวมถงึ
การไหลของน�้า จึงเป็นสาเหตุของน�้าท่วมขัง ไม่สามารถ
ระบายน�้าได้ทัน นอกจากนี้การสร้างถนนเพื่อรองรับการ
จราจร บางจุดก็เป็น อุปสรรคต่อการไหลของน�้าอีกด้วย 

 - การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบนที่ลาดเชิงเขา 
อาศัยประกอบอาชีพท�าไร่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว เช่น 
สัปปะรด มีความเสี่ยงได้รับความเสียหาย และผลกระทบ
จากดินถล่ม ยากแก่การเฝ้าระวังและเข้าไปส�ารวจ

 - ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภัยกรณฉีกุเฉนิ(ภยัแล้ง) ยงัขาดภาชนะรองรับน�า้
กลางของหมู่บ้าน เป็นจ�านวนมาก

 - มพีืน้ท่ีประสบปัญหาน�า้ (ภัยน�า้เคม็) ในแม่น�า้
ปราจนีบรุ ีมค่ีาความเคม็เกนิกว่าค่ามาตรฐาน (๒ กรมั/ลติร) 
ได้แก่ อ�าเภอบ้านสร้าง ค่าความเค็ม ๑๒.๙๐๐ กรัม/ลิตร 
และอ�าเภอเมอืงปราจนีบุร ีค่าความเคม็ ๕.๙๐๐ กรมั/ลติร 
ประชาชน ไม่สามารถใช้น�้าในแม่น�้าปราจีนบุรีในการ
อุปโภคบริโภค และท�าการเกษตรได้

 - แหล่งน�้าดิบ เป็นเเหล่งน�้าต้นทุนในการผลิต
น�า้ประปามจี�ากดั ในแผนระยะยาว การประปาส่วนภมูภิาค 
ได้เตรียมแผนการจัดหาแหล่งน�้าส�ารอง เช่น วางท่อน�้าดิบ
เสริมจากแหล่งน�้าอื่นที่ใกล้เคียงการขุดสระส�ารองน�้า 
เพิ่มเติม

 - งบประมาณในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ไม่เพยีงพอต่อการช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาทัง้จงัหวดั เช่น 
การพัฒนาแหล่งน�้าผิวดินระดับหมู ่บ้าน การก่อสร้าง 
ระบบส่งน�้าเพื่อกระจายไปยังพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
การขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง เป็นต้น ซึ่งทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาภยัแล้งเป็นจ�านวนมาก แต่สามารถได้รบัการด�าเนนิการ
เพียงบางส่วนเท่านั้น 

 - ลักษณะภมูปิระเทศในบางพ้ืนท่ีมคีวามชืน้ต�า่ 
จงึเหมาะแก่การลกุลามได้ง่าย หากเกดิไฟป่า หรอืไฟท่ีเกิด
จากการเผาท�าลายพืชไร่ 

 - ประชาชนส่วนมากยงัยดึติดกบัความคิดเดมิ
เกี่ยวกับการเผาป่า เพื่อหาสัตว์ป่าเอามาเป็น อาหาร และ
เผาป่าเพื่อให้ต้นไม้เกิดขึ้นมาใหม่ 

 - ประชาชนบางส่วนท�าการเผาตอซังข้าวและ
ต้นไม้ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการท�าการเกษตรในปีต่อไป อีก
ทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน และ
ประหยัดเวลาในการท�าลายตอซัง/พืชไร่

 - การเกดิไฟป่าในเขตอทุยานแห่งชาตส่ิวนมาก 
เกิดจากการล่าสัตว์ป่าและบางครั้งน่าจะเกิดจากการ 
กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระท�า
ผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งยากแก่การหาตัว 
ผู้กระท�าผิดที่ท�าให้เกิดไฟป่า 

 - ขาดการร่วมมือและเอาใจใส่จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในบางพ้ืนท่ี และไม่มีการด�าเนินการ
และบังคับใช้บทลงโทษอย่างจริงจัง ท�าให้ยังมีการลับลอบ
จดุไฟเป็นประจ�าเพือ่เผาวสัดทุางการเกษตร ซึง่เป็นการเผา
ในที่โล่งและขาดการควบคุมท�าให้ไฟเกิดการลุกลามเข้า 
ในพื้นที่ป่า พื้นที่ทางการเกษตรอื่นๆ ตลอดจนกระท่ังถึง
การลุกลามเข้าไปในชุมชน รวมทั้งริมทางข้างถนน สร้าง
ความเดือดร้อนกับประชาชน และอาจก่อให้เกิดอุบัติได้ 

 - แรงจูงใจด้านรายได้จากการปลกูพชืเศรษฐกจิ
เชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มี ภาคเอกชน 
เข้ามาส่งเสริมอย่างครบวงจร ท�าให้เกษตรกรบุกรุกและ
ขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นทุกปี รวมถึงนโยบายจากภาครัฐ 
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 - การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาของ
จังหวัด ต้องแก้ไขทั้งระบบตั้งแต่ ปัญหาปากท้องความยากจน  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเข้ามาของระบบทุนนิยม และปัญหา 
อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกัน 

 - ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเรื่องมลพิษหมอกควันจาก
การเผาไม่ใช่ปัญหา และไม่กระทบต่อวิถีในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน 

 - เกษตรกรท่ีไม่มีท่ีดินท�ากิน ไม่สามารถเลือกปลูกพืช
อายุยาวที่ให้ผลตอบแทนมากทางเศรษฐกิจแทนพืชไร่อายุสั้น 
เนือ่งจากข้อจ�ากดักฎหมายป่าไม้ทีไ่ม่มสีทิธใินการน�าไม้หรือผลผลิต
มาใช้ประโยชน์ได้ 

 - ในสังคมชนบท ยังมีความจ�าเป็นต้องใช้ไฟ ในภาค
การเกษตร เพื่อก�าจัดเศษวัชพืชก่อนการ เพาะปลูกโดยเฉพาะตาม
พื้นที่สูง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ประหยัด ลดเชื้อโรค และปริมาณหญ้า 
นอกจากนี้ยังใช้ไฟเพื่อการด�ารงชีพ เช่น ล่าสัตว์ และเก็บของป่า

 - บริเวณตามแนวตะเข็บชายแดนของจังหวัด มักจะมี
การลักลอบจุดไฟมาก 

 - หมู่บ้านบางแห่งยังไม่มีบ่อบาดาลและระบบประปา 
การแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ท�าได้เพยีงการแจกจ่ายน�า้ซึง่ไม่ใช่การแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุท�าให้เกิดปัญหาภัยแล้งซ�้าซากทุกปี 

 - เครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู ้ประสบแล้ง  
เช่น เครื่องสูบน�้ามีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเครื่องสูบส่งน�้าระยะไกล
ซึ่งไม่มีประจ�าอยู ่ในจังหวัด เมื่อเกิดภัยแล้งเป็นบริเวณกว้าง 
ท�าให้การช่วยเหลือไม่ทันต่อสถานการณ์และเกิดปัญหาร้องเรียน 
ตามมา

 - ประชาชนท่ีประกอบอาชีพหาของป่ายังมีพฤติกรรม
การเผาป่าเพื่อหาของป่า 

  - เกษตรกรผู ้ปลูกอ้อยมีพฤติกรรมการเผา ไร่อ้อย 
เพื่อเร่งเข้าโรงงานซ่ึงส่งผลให้เกิดเขม่าควัน จากการเผาไร่อ้อย  
บางพื้นที่ยังได้รับการแก้ไขไม่เต็มท่ีเนื่องจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขาดแคลนงบประมาณ 

 - การติดต ่อสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานบางพื้นที ่
ยังขาดประสิทธิภาพ ท�าให้การรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ 
ไม่ทันท่วงที

นายระพี ผ่องบุพกิจ
รองหัวหน้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี

นายวันชัย  สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดล�าพูน

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดอ่างทอง
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 - ให ้จั งหวัดก�าหนดมาตรการรับมือกับภัยแล ้ ง 
ให้ชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมต้องมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับน�้าให้ประชาชนรับทราบ

ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย 

 - จังหวัดอ่างทอง ได้ก�าหนดมาตรการรับมือภัยแล้งใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยก�าหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ จ�านวน ๘ มาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการที่ ๑ มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุน
ปัจจัยการผลติ เพือ่ลดรายจ่ายในครัวเรือนด�าเนนิการโดยหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์
 มาตรการที ่ ๒ มาตรการชะลอขยายเวลาช�าระหนีเ้กษตรกร 
ที่มีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน 
 มาตรการที่ ๓ มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่
เกษตรกร ด�าเนินการโดยโครงการชลประทานอ่างทองและ
ส�านักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง
 มาตรการที่  ๔ มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการ 
ของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 
 มาตรการที่ ๕ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช ้น�้า  
การรณรงค์การใช้น�้าอย่างประหยัด ด�าเนินการโดยส�านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
 มาตรการท่ี ๖  มาตรการเพิม่ปรมิาณน�า้ต้นทนุ การปฏิบตักิาร
ฝนหลวง การพัฒนาแหล่งน�้าบาดาล
 มาตรการที่ ๗ ม า ต ร ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง สุ ข ภ า พ แ ล ะ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด�าเนินการโดยหน่วยงาน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 มาตรการที่ ๘  มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ ดังนี้
 ๑) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
ด�าเนินการโดยส่วนกลาง
 ๒) การบริหารข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์ ด�าเนินการ 
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครราชสีมา

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดระนอง



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   39

 ๓) ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผล โครงการ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด�าเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
 ๔)  การส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีเกษตรเพื่อกระจายรายได้

ไปสู่เกษตรกร (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา) ได้ก�าหนดจัดงาน

เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง กิจกรรมจัดนิทรรศการหน่วยงาน

ด้านการเกษตรลดต้นทุนการผลิต พิชิตภัยแล้ง การสาธิตและ 

การอบรม

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 -  ขอให้จังหวัดได้ส�ารวจ X-RAY พื้นที่โดยละเอียด 

เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน�้า เช่น พื้นที่เกษตรกรรม  

(นา ไร่ สวน) การประมง แหล่งกักเก็บน�้า ปริมาณน�้าในพื้นที่

ผลการดำาเนนิการของจงัหวดัตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย 

 -  จังหวัดนครราชสีมาได้ส�ารวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง  

โดยพื้นที่แล้งซ�้าซากย้อนหลัง ๓ ปี (๕๕-๕๗) ได้แก่ อ�าเภอบัวใหญ่ 

จ�านวน ๕๔ หมู่บ้าน อ�าเภอสงูเนนิ ๕ หมูบ้่าน และอ�าเภอห้วยแถลง 

จ�านวน ๓๒ หมู่บ้าน รวมจ�านวนทั้งสิ้น ๙๑ หมู่บ้าน และพบว่า 

มีพื้นที่แล้งซ�้าซากย้อนหลัง ๕ ปี (๕๓-๕๗) ได้แก่ อ�าเภอบัวใหญ่ 

จ�านวน ๕๔ หมู่บ้าน และอ�าเภอห้วยแถลง จ�านวน ๓๑ หมู่บ้าน  

รวมจ�านวน ทั้งสิ้น ๘๕ หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดได้ด�าเนินการจัดท�าฝาย

ตามโครงการชาวโคราชสร้างฝาย สู้ภัยแล้ง, การติดตั้งเครื่องสูบน�้า

ระยะไกลเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง, การเป่าล้างบ่อบาดาล, 

แจกจ่ายน�้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น

นายสุรพล  วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครพนม

นายอำานวย  ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครนายก

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 -  ขอให้จงัหวดับรหิารจดัการน�า้ในแต่ละพืน้ที ่ทัง้ในและนอกเขตชลประทาน ในพืน้ทีก่ารประปา ส่วนภมูภิาค 

และการประปาหมู่บ้านให้เพียงพอ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น หน่วยงานท่ีสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข ้อเสนอแนะ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

  -  จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท�าแผนบริหาร

จัดการน�้าเขื่อนล�าตะคอง ดังนี้

แผนระยะที่ ๑ 
 - ให้เขื่อนล�าตะคอง งดการส่งน�้าเพื่อท�านาปรัง
และการปลูกพืช ฤดูแล้งทุกชนิดในเขตพื้นท่ีชลประทาน 
ด้านท้ายเขือ่นล�าตะคอง รวม ๕ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอสีคิว้/
อ�าเภอสูงเนิน/อ�าเภอขามทะเลสอ/อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 
/อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ
 -  ส ่งน�้าออกจากเขื่อนล�าตะคอง เฉพาะเพื่อ 
การอุปโภค /บริโภค การประปาการรกัษาระบบนเิวศและ
คุณภาพน�้าในล�าตะคองตลอดฤดูแล้งในอัตราเฉลี่ยวันละ 
๗๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. เป็นระยะเวลา ๗ เดือน พร้อมจัด 
เจ้าหน้าทีค่วบคมุน�า้ตดิตามน�า้ ทีส่่งออกมาจากเข่ือนล�าตะคอง 
และตดิตามข้อมลูสถานการณ์น�า้ฝนน�า้ท่าพยากรณ์อากาศ
อย่างใกล้ชิด
 - ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในจุดที่เป็น
อุปสรรคต่อการส่งน�้า
 - แจ ้งศูนย ์ปฏิบัติการฝนหลวงนครราชสีมา  
ด�าเนินการจัดท�าฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน�้าให ้กับ 
เขื่อนล�าตะคอง ก่อนถึงฤดูนาปี

แผนระยะที่ ๒ 
 - ให้เขื่อนล�าตะคองลดการระบายน�้าจากวันละ 
๗๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. เหลอืวนัละ ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. เพ่ือสงวน
รักษาน�้าในเขื่อนไว้ให้ยาวนานที่สุดจนกว่าจะได้น�้าใหม่มา
เพิ่มเพียงพอต่อการช่วยเหลือนาปี
 - ให้นายอ�าเภอท้ายเข่ือนล�าคองท้ัง ๕ อ�าเภอสคีิว้/
อ�าเภอสงูเนนิ/อ�าเภอขามทะเลสอ/อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา/
อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิประชาสมัพนัธ์แจ้งเกษตรกร ก�านนั 
ผูใ้หญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ชะลอการ
ท�านาปีออกไปก่อน จนกว่าจะมนี�า้เข้ามาเพิม่ในเขือ่นล�าตะคอง

 - ให้การประปาเทศบาลนครราชสีมาสูบน�้าดิบ
จากเขื่อนล�าแชะ มาท�าน�้าประปาวันละ ๓๕,๐๐๐ ลบ.ม. 
และสูบน�้าที่ ไหลหลาก จากล�ามูลที่บ ้านหนองบอน  
ต�าบลด่านเกวียน อ�าเภอโชคชัย เพื่อลดการใช้น�้าดิบจาก
เขื่อนล�าตะคอง
 - ให้การประปาเทศบาลนครราชสีมาสูบน�้าจาก
เขื่อนล�าตะคองโดยตรงส่งมาตามท่อทางเดียว วันละ 
๔๗,๐๐๐ ลบ.ม.งดการสูบน�้าจากเขื่อนล�าตะคองหน้า
 - ให ้การประปาภูมิภาค การประปา อบต.  
การประปาหมูบ้่าน เร่งสบูน�า้ทีไ่ด้จากฝนตกในพืน้ทีโ่ดยน�า
ไปกักเก็บไว้ที่บ่อน�้าดิบของตนเอง ส�าหรับการประปาที่ใช้
น�้าจากคลองส่งน�้าชลประทาน ให้ใช ้เครื่องสูบน�้าที่
ชลประทานเตรยีมไว้ให้ เพือ่สบูน�า้จากล�าตะคอง ล�าบรบิรูณ์ 
น�าไปกักเก็บไว้ที่บ่อน�้าดิบของตนเอง

แผนระยะที่ ๓ 
 - ปรับลดอัตราการระบายน�้าออกจากเขื่อน 
ล�าตะคอง จากเดมิวนัละ ๔๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. (๕ ลบ.ม./วนิาที) 
ให้เหลือวันละ ๒๕๙,๒๐๐ ลบ.ม. (๓ลบ.ม./วินาที)  
เพื่อรักษาน�้าที่เหลืออยู่ในเขื่อน
 -  ให้นายอ�าเภอท้ายเขื่อนล�าตะคอง ทั้ง ๕ อ�าเภอ 
ได้แก่ อ�าเภอสีคิ้ว/อ�าเภอสูงเนิน/อ�าเภอขามทะเลสอ/ 
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา/อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ควบคุม  
ดูแลสถานการณ์น�้าและรักษาความสงบในพื้นที่
 -  ให้ศนูย์ปฏบิตักิารฝนหลวงนครราชสมีา ด�าเนนิการ
จัดท�าฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน�้าในให้กับเขื่อนล�าตะคอง 
และพื้นที่ลุ่มน�้าท้ายเขื่อน

แผนระยะที่ ๔ 
 -  การบริหารจัดการน�้าในอ่างเก็บน�้าล�าพระเพลิง 
อ่างเกบ็น�า้มลูบนอ่างเกบ็น�า้ล�าแชะ อ่างเกบ็น�า้ล�าปลายมาศ 
และเขือ่นระบายน�า้พมิาย ให้ด�าเนนิการควบคมุการระบาย
น�้าเพื่อการอุปโภค (ท่าน�้าประปา) การเกษตร และรักษา
ระบบนิเวศน�้าให้คงเดิม
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 -  การบรหิารจดัการน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ล�าตะคอง ให้
คงอัตราการระบายน�้าออกจากเขื่อนล�าตะคอง วันละ 
๒๕๙,๒๐๐ ลบ.ม. (๓ ลบ.ม./วินาที) แต่ทั้งนี้ระหว่างที่ใช้
แผนน้ีอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยมอบให ้
ผู ้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าตะคอง 
มอี�านาจตดัสนิใจจากนัน้จงึแจ้งทีป่ระชุมเพือ่ให้ความเหน็ชอบ 
เพื่อรักษาน�้าที่เหลืออยู่ในเขื่อนให้ยืนระยะอยู่ได้จนกว่า 
จะมีน�้าไหลเข้าเขื่อนและพิจารณาปิดประตูระบายน�้าหรือ
ลดการระบายน�้า เมื่อมีฝนตกลงมาในพื้นท่ีท้ายเขื่อนและ
มีน�้าเพียงพอในล�าตะคอง
 -  ขอความร่วมมือ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และประชาชน ภายในจงัหวดันครราชสมีา ลดการใช้น�า้ลง
ร้อยละ ๑๐ ของปริมาณน�้าที่เคยใช้ของแต่ละเดือน  
รวมทั้งให้หน่วยงานท่ีมีระบบประปาผิวดินเป็นของตนเอง 
ให้เร่งสูบน�้ากักเก็บไว้ในช่วงฤดูฝนให้มากที่สุดเพื่อให้มี
น�้าดิบส�ารองหลังสิ้นฤดูฝน
 - ทั้งน้ี จังหวัดฯ ได้มีการจัดท�าประกาศจังหวัด
นครราชสีมา รวมท้ังข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือต่างๆ  
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนการบริหารจัดการน�้า 
ของจังหวัด และการด�าเนินงานของจังหวัดในการป้องกัน
และช่วยเหลือประชาชนในการขาดแคลนน�้าเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
 
แผนระยะที่ ๕ 
 - การบริหารจัดการน�้าในอ่างเก็บน�้าล�าพระเพลิง 
อ ่างเก็บน�้ามูลบน อ่างเก็บน�้าล�าแซะอ่างเก็บน�้าล�า
ปลายมาศและเขือ่นระบายน�า้พมิาย ให้ด�าเนนิการควบคมุ
การระบายน�้าเพื่อการอุปโภค (ท�าน�้าประปา) การเกษตร 
และการรักษาระบบนิเวศให้คงเดิม
  -  การบริหารจัดการน�้าอ่างเก็บน�้าล�าตะคอง 
ให้คงอัตราการระบายน�้าจากเขื่อนล�าตะคองวันละ 
๒๕๙,๒๐๐ ลบ.ม. (๓ ลบ.ม./วินาที)แต่ท้ังนี้ระหว่างที่ใช้
แผนน้ีอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยมอบให ้
ผู ้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�าตะคอง 
มีอ�านาจตัดสินใจ จากนั้นให้น�าแจ้งที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ
เพื่อรักษาน�้าที่เหลืออยู่ในเขื่อนให้คงระยะอยู่ได้จนกว่า 

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

จะมีน�้าไหลเข้าเขื่อน รวมทั้งพิจารณาปิดประตูระบายน�้า 
เมื่อมีฝนตกลงมาในพื้นที่ท ้ายเขื่อนและมีน�้าเพียงพอ 
ในล�าตะคอง
 - โครงการก่อสร้างเสรมิขอบอ่างเกบ็น�า้ล�าพระเพลงิ 
เพือ่เพิม่ปรมิาณการกกัเกบ็น�า้ให้ได้อกี ๕๐ ล้าน ลบ.ม. จากเดมิ 
สามารถเกบ็กกัได้ ๑๐๕ ล้าน ลบ.ม. เป็น ๑๕๕ ล้าน ลบ.ม.

การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  - ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อ 
ขอความร่วมมอืประชาชนและเกษตรกรให้งดการเผาวชัพชื 
โดยใช้วิธีการฝังกลบแทนเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา 
หมอกควันและไฟป่า

ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  จังหวัดกาญจนบุรี ด�าเนินการโดยให้อ�าเภอ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อขอความร่วมมือประชาชนและ
เกษตรกรให้งดการเผาวัชพืช โดยใช้วิธีการฝังกลบแทน 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ผลการดำาเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 - จังหวัดกาญจนบุรี ด�าเนินการโดยให้อ�าเภอ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อขอความร่วมมือประชาชนและ
เกษตรกรให้งดการเผาวัชพืช โดยใช้วิธีการฝังกลบแทน 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า
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 ความเป็นมา ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีด�าริให้ม ี

การแก้ไขปัญหาผกัตบชวาและวชัพชืในแหล่งน�า้สาธารณะ  

โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจดัท�าแผนงาน/โครงการ 

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ร่วมกันด�าเนินการ 

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองด�าเนินการ 

ตามข้อสัง่การดงักล่าว จากการส�ารวจผกัตบชวาทัว่ประเทศ

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทั่วประเทศ  

มีปริมาณ ๖.๑ ล้านตัน พบว่าพื้นที่ภาคกลางมีปริมาณ 

ผักตบชวามากท่ีสุด จ�านวน ๒.๗ ล้านตัน โดยแม่น�้า 

ทีป่ระสบปัญหาผกัตบชวาหนาแน่น ได้แก่ แม่น�า้เจ้าพระยา

บริเวณหลังเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท, แม่น�้าท่าจีน

บริเวณ อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, แม่น�้าแม่กลอง

บริเวณ อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม 

และแม่น�า้น้อยบริเวณ อ�าเภอบางไทร จังหวดัพระนครศรอียธุยา 

ซึ่งได้มีการแบ่งพื้นที่บูรณาการร่วมกันด�าเนินการระหว่าง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน  

ซึง่กรมโยธาฯ รบัผดิชอบ ในแหล่งน�า้แม่กลอง แม่น�า้ท่าจนี 

แม่น�า้น้อย แม่น�า้เจ้าพระยา และแม่น�า้ลพบรุ ีรวมปริมาณ

ทีก่�าจดัไปแล้วถึง ๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ ปรมิาณ ๖๕๐,๐๐๐ ตัน 

และในแม่น�า้แม่กลอง ตัง้แต่ใต้เขือ่นแม่กลอง อ�าเภอท่าม่วง 

จังหวดักาญจนบุร ีมผีกัตบชวาไหลลงมาตามน�้าจ�านวนมาก 

ซึ่งแม่น�้าแม่กลองเป็นแม่น�้าสายหลักอยู ่ในความดูแล 

รับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ซึ่งมีเรือก�าจัดผักตบชวา ๔ ชุด 

(แต่ละชุดประกอบด้วย เรือคีบ ๑ ล�าเรือก�าจัดผักตบชวา  

๑ ล�า เรือล�าเลียงผักตบชวา ๑ ล�า) ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ

ก�าจัดผักตบชวาปริมาณมาก กรมโยธาธิการและผังเมือง 

จึงได้ส่งเรือก�าจัดผักตบชวาขนาดใหญ่และแบ็กโฮบนโป๊ะ

เข้าไปช่วยด�าเนินการร่วมกับกรมเจ้าท่าตั้งแต่เขตราชบุรี

จนถึงสมุทรสงคราม โดยมีการใช้ทุ่นกั้นไม่ให้ผักตบไหล 

 ๔.๒) การแก้ไขปัญหาขยะและการก�าจัดผักตบชวา  

ไปยังปลายทางที่สะพานกอบกุลอนุสรณ์ ต�าบลท่าราบ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในจุดนี้ กรมโยธาธิการและ

ผงัเมอืงได้ใช้เรอืก�าจดัผกัตบชวาและแบก็โฮบนโป๊ะ รวมทัง้

หน่วยงานท้องถ่ินในพ้ืนท่ีได้ให้ความสนับสนุนการขนย้าย

ผักตบชวา โดยในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ด�าเนินการ 

ได้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัน และบริเวณแม่น�้าแม่กลอง  

ต�าบลนครชุม อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่เหนือ

ขึ้นไป มีผักตบชวาอยู่ที่สะพานอย่างหนาแน่น จึงได้จัดส่ง

เรอืก�าจดัผกัตบชวา จ�านวน ๒ ล�า เข้าไปเพือ่เร่งแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว ในส่วนของกรมโยธาธกิารและผังเมอืงมเีรอืก�าจดั

ผักตบชวาขนาดใหญ่ ๒๒ ล�า เรือก�าจัดผักตบชวาขนาดเลก็ 

๑๐ ล�า แบ็กโฮบนโป๊ะ ๓ ล�า โดยได้ประจ�าในแม่น�้าและ

แหล่งน�้าส�าคัญที่มีผักตบชวา โดยใน ๑ ปี สามารถก�าจัด

ผักตบชวาได้มากกว่า ๖๐๐,๐๐๐ ตัน แต่ยังไม่เพียงพอ 

ต่อจ�านวนผักตบชวาที่มีทั่วประเทศกว่า ๖ ล้านตัน

 กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงมีความเห็นว่า 

ผักตบชวามีการแพร่กระจายเจริญเติบโตรวดเร็วมาก  

ใช้เวลา ๒๐ วัน ขยายเป็น ๑ เท่า การก�าจัดผักตบชวาและ

วัชพืชต้องบูรณาการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะ

ภาคประชาชน ให้ความร่วมมือและดูแลอย่างต่อเนื่อง

 ผลการดำาเนินงาน จังหวัดได ้ก�าหนดให ้มี 

การด�าเนินงานก�าจัดผักตบชวา โดยแจ้งให้อ�าเภอร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องส�ารวจข้อมูล และด�าเนินการโครงการก�าจัด 

ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้าสาธารณะที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบ โดยในการด�าเนินการของทุกหน่วยงาน 

ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายพลเรือน 

ทหาร ต�ารวจ อปท. ภาคเอกชนและมุ่งเน้นการด�าเนิน

กิจกรรมในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยจังหวัดได้เริ่มด�าเนิน

การก�าจัด ผักตบชวามาอย่างต่อเนื่อง น�าแนวทางของ

โครงการคลองสวย น�้าใส คนไทยมีความสุข โดยการ 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   43

ขุดลอกแหล่งน�้า และก�าจัดวัชพืช รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการระบายน�้าและเก็บกักน�้าไว้ใช้ได ้

ทุกฤดูกาล และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม

กนัท�าความดเีป็นประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม รวมทัง้การป้องกนั

และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยบูรณาการการด�าเนินการร่วมกับ 

ส่วนราชการทุกแห่ง อ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน 

การศึกษา บริษัท ห้างร้าน รวมทั้งมูลนิธิการกุศลต่างๆ ร่วมกิจกรรม 

ดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำาเนินการ
 -  ผักตบชวามีการเจริญเติบโตแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วมาก 

ส่งผลให้แหล่งน�า้ตืน้เขนิ ปรมิาณสตัว์น�า้ลดลง คณุภาพน�า้ลดลง และ

ปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง

 -  การบูรณาการร่วมกันก�าจัดผักตบชวาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินบางพื้นท่ีไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ใกล้เคียง มีปริมาณผักตบชวาน้อยยังไม่กระทบต่อประชาชน ในท้องถิ่น 

จึงยังไม่ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ

 -  ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั ไม่มเีครือ่งจกัร

กลและงบประมาณในการก�าจดัผกัตบชวา จงึไม่สามารถด�าเนนิการ

ก�าจัดผักตบชวาได้ตามที่ท้องถิ่นร้องขอได้

 -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณจ�ากัด  

ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมืออุปกรณ์ เรือก�าจัด

ผักตบชวาที่ใช้ในการก�าจัดผักตบชวามีจ�านวนน้อยไม่สามารถ

บริการได้ทั่วถึง

 -  จังหวัดที่เป็นพื้นที่ปลายน�้า มีผักตบชวาจากพ้ืนท่ี

ต้นน�้าไหลลงมาสมทบอยู่เป็นระยะ ท�าให้มีผักตบชวาหนาแน่นขึ้น 

ได้อีกแม้จะได้ด�าเนินการก�าจัดผักตบชวาในพื้นที่ไปแล้ว

 -  จากการระบายน�้าเพ่ือใช้ในการเกษตรและ การผลักดัน

น�้าเค็ม และเพื่อการอุปโภค-บริโภคจึงท�าให้ผักตบชวาที่สะสม 

อยู่หน้าเขื่อนวชิราลงกรณ์เคลื่อนตัวลงสู่แม่น�้าแม่กลองและคูคลอง

สาขา ท�าให้การก�าจัดผักตบชวาเป็นไปด้วยความยากและล�าบาก 

โดยมีผกัตบชวาตกค้างอยูต่ามคคูลองสาขาทีเ่ชือ่มต่อกบัแม่น�้าแม่กลอง

นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดอ่างทอง

นายระพี ผ่องบุพกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดอ่างทอง
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  -  แหล่งน�้าสาธารณะในพื้นที่บางพื้นที่ตื้นเขินมาก เรือก�าจัด
ผักตบชวาไม่สามารถด�าเนินการได้ไม่สามารถน�าเครื่องจักรกล/
แรงงานคนเข้าไปด�าเนินการได้ และขาดพื้นที่ส�าหรับทิ้งผักตบชวา 
ที่ก�าจัดโดยเฉพาะ 
  -  ขาดงบประมาณสนับสนุน แต ่ละ อปท. ไม ่ ให ้
ความส�าคัญกับการก�าจัดผักตบชวาและจัดสรรงบประมาณในการ
ด�าเนินการค่อนข้างน้อย ได้รับการชี้แจงจาก อปท. ดังกล่าวว่า  
แต่ละพื้นที่มีงบประมาณในการบริหารค่อนข้างจ�ากัด ขอให้จังหวัด
สนับสนุนงบประมาณในแต่ละปีด้วย
  -  น�้ามันที่ใช้กับเครื่องจักร ต้องประสานให้ชัดเจนว่า 
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  -  ให้จังหวัดจัดท�ารายละเอียดวิธีด�าเนินการ ในรูปแบบ
ประชารัฐ การแบ่งงาน การแบ่งพื้นที่ จัดล�าดับความส�าคัญ  
การแบ่งผูร้บัผดิชอบ ให้มคีวามชดัเจน เพือ่ให้อ�าเภอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัทราบและถอืปฏบิติั ก�าหนด
ขัน้ตอนแนวทางการด�าเนนิงาน และกรอบระยะเวลาด�าเนนิการทีช่ดัเจน
เนื่องจากเป็นนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

ผ ล ก า ร ดำ า เ นิ น ก า ร ข อ ง จั ง ห วั ด ต า ม ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย ด้วยหลัก ๓R การลด คัดแยก และน�าขยะ 
กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่และสาธติการท�าปุย๋หมกัในครวัเรอืน ครอบคลมุ
ทุกอ�าเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนเครือข่าย 
ทสม. และชุมชนในพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ มีแผนก�าหนดแนวทาง 
วิธีการและรูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนเอง 
ได้อย่างเหมาะสม, จดักจิกรรมประชมุเพือ่พจิารณาทบทวนการแบ่ง
กลุ่มก�าจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ (cluster) และท�าบันทึกความ
ร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดตามนโยบายของ
จังหวัดกาฬสินธุ์เมืองสวยใสไร้มลพิษ (KS Clean & Green city) 
และขับเคลื่อนกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง และ
จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการด�าเนินการ 
ขับเคลื่อนจัดการขยะจากต้นทาง ให้เหลือศูนย์ และการจัดการขยะ

อันตรายชุมชน

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

นายสุวิทย์ สุบงกฎ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสุรพล วาณิชเสนี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดแพร่

นายอำานวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  -  ขอให้จังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนให้น�า
ผกัตบชวามาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นส่วนผสมของอาหารสตัว์ 
ท�าปุ๋ย เครื่องจักสาน เป็นต้น 

ผลการดำ า เนินการของจั งหวัดตามข ้อ เสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 จังหวัดกาญจนบุรีได้ด�าเนินการแล้ว โดยได้ให้
อ�าเภอ และท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้แก่กลุ ่ม
เกษตรกร กลุ่มผลิตและแปรรูปสินค้าถึงวิธีการน�าผักตบ
ชวามาท�าปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในไร่สวน หรือน�ามาจัดท�าเป็น
สินค้าจักสานในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างรายไดใ้ห้เพิ่มขึ้น 

 ๕. ยทุธศาสตร์ที ่๕ ด้านการปรบัสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๕) การติดตามผลความก้าวหน้าผลการ 
 ดำาเนินงาน ของศูนย์ดำารงธรรม

 
 คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิได้มปีระกาศฉบบัที่ 
๙๖/๒๕๕๗ เมื่ อ วั นที่  ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง จัดตั้งศูนย ์ด�ารงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการในจงัหวดั สามารถให้บรกิารประชาชนได้อย่าง
เสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และประชาชนได้รับความพึงพอใจ คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ให้จงัหวดัจดัตัง้ศนูย์ด�ารงธรรมขึน้ในจงัหวดั
เพ่ือท�าหน้าทีใ่นการรบัเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ให้บรกิารข้อมลู
ข่าวสาร ให้ค�าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและ 
ข้อเสนอแนะของประชาชน และท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์บรกิารร่วม
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามที่
เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ

 ข้อ ๒ ให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และ 
หน่วยงานของรฐั สนบัสนนุการด�าเนนิการของศนูย์ด�ารงธรรม
ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้สามารถบริการ 
แก่ประชาชนได้อย่างมีประสทิธภิาพตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
 ข้อ ๓ ให้ผูว่้าราชการจังหวดับรูณาการการบรหิาร
จัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทาง
การปฏิบัติภายในศูนย์ด�ารงธรรม
 ข้อ ๔ ให้ส�านกังบประมาณสนบัสนนุงบประมาณ
ในการด�าเนนิงานของศนูย์ด�ารงธรรม และการแก้ไขปัญหา
ความเดอืดร้อนของประชาชน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 ข้อ ๕ ในกรณทีีจ่�าเป็นจะต้องด�าเนนิการเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพของศูนย์ด�ารงธรรม ให้สามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชนให้เสร็จส้ินอย่างรวดเร็ว การพัฒนาจังหวัด
ตามนโยบายของรัฐบาล การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและ
ปราบปราม การตัดไม้ท�าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด ้าวและการค้ามนุษย์  
การคุม้ครองป้องกนั หรอืช่วยเหลอืประชาชนผูด้้อยโอกาส
ให้ได้รับความเป็นธรรม และการบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตาม
นโยบายของรัฐบาล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�านาจสั่งการ 
บังคับบัญชา ก�ากับ ดูแล บรรดาข้าราชการและพนักงาน
ของรฐัในเขตจงัหวดั ยกเว้นข้าราชการพลเรอืนในพระองค์ 
ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ ข้าราชการในส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
พนักงานในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า
จงัหวดั และข้าราชการในส�านกังานป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติประจ�าจังหวัด
 ข้อ ๖ ให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก�ากับดูแล
และอ�านวยการให้การบริหารงานของศูนย์ด�ารงธรรมและ 

การบรหิารงานของจงัหวดัด�าเนนิการไปอย่างมีประสทิธภิาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
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  กระทรวงมหาดไทยได้ด�าเนินการโดยให้จังหวัด 

ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดขึ้น มีภารกิจ  

ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวคือ  

เพื่อท�าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ

ข้อมูลข่าวสาร ให้ค�าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ

และข ้อ เสนอแนะของประชาชน และท� าหน ้ า ท่ี 

เป็นศูนย์บรกิารร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎกีา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ.๒๕๔๖ โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือ 

สถานที่อื่น ตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชน

ทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยก�ากบัดแูลการบรหิารของ

ศูนย์ด�ารงธรรมและ การบริหารงานจังหวัด ให้ด�าเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับความพึงพอใจและ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โครงสร้างและหน้าท่ี 

ภายในศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด แบ่งเป็นกลุ ่มงาน/ฝ่าย 

เพื่อมอบหมายการปฏิบัติงานแต ่ละส ่วนงาน และ 

ด�าเนินงานตามภารกิจงานของศูนย์ด�ารงธรรม โดยแต่ละ

กลุ ่มงานจะด�าเนินงานตามภารกิจ ๗ ภารกิจ ได้แก่  

(๑) งานรบัเรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์ (๒) งานบริการเบ็ดเสร็จ 

ณ จุดเดียว (One Stop Service) (๓) งานบริการข้อมูล

ข่าวสาร (๔) งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ (Service Link)  

(๕) งานบริการให้ค�าปรึกษา รับข้อคิดเห็นเสนอแนะ  

(๖) งานที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและ คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (๗) การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 

(Mobile service) 

ผลการดำาเนินงานของศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด 

ทีโ่ดดเด่นเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) มดีงันี้ 

ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก (๒๕ จงัหวดั)

• กาญจนบุร ี  

 จุดเด่น ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 

Stop Service)

 ผลการดำาเนินงาน จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการ 

จดัตัง้ศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว (One Stop Service) 

โดยได้รับการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ศูนย์การค้า Lotus  

ซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมและมีรูปแบบที่ชัดเจน มีการให้บริการ

ทีค่รบถ้วน เช่น ศนูย์ข้อมลูข่าวสาร ศนูย์บริการส่งต่อ ฯลฯ 

งานทะเบยีนราษฎร งานบตัรประจ�าตวัประชาชน งานขนส่ง 

แบ่งเป็น ต่อทะเบียนรถ และต่อภาษีประจ�าปี 

• พระนครศรีอยุธยา 
 จุดเด่น การน�าระบบส่ือสารทางไกล (VDO 

Conference) มาใช้ในการปฏบิตังิานระหว่างศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดกับศูนย ์ด�ารงธรรมอ�าเภอ เพื่อแก ้ไขปัญหา 

เรื่องร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด ท�าให้การ 

แก้ไขปัญหาสามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว

 ผลการดำาเนินงาน ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติด  

และขยายผลจนน�าไปสู ่การจับกุมผู ้ต ้องหาค้ายาบ้า  

พร้อมยาบ้า ยาไอซ์ และอาวธุปืน ในพ้ืนทีอ่�าเภออทุยั และ 

อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา

• ราชบุรี  

 จุดเด่น น�าระบบการสื่อสารสมัยใหม่ (Social  

Media) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

โดยประชาชนสามารถติดต่อกบัผู้ว่าราชการจังหวดัโดยตรง
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 ผลการดำาเนินงาน ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 

ได้น�าระบบการสื่อสารสมัยใหม่ (Social Media) มาใช้ใน

การแก้ไขปัญหาความเดือดร ้อนของประชาชน คือ  

 (๑) เข้าถึงผู ้บริหารได้ง ่าย (Accessibility)  

(๒) ไม่เป็นทางการ (Informality) (๓) ตัดสินใจรวดเร็ว 

ไม่รอปัญหา (Faster) (๔) ช่องทางการร้องเรียนทันสมัย

สอดคล้องกับวิถีชีวิต (Way of Life) (๕) ตรวจสอบและ

ประเมนิผลได้จากประชาชน (Accountability) การร้องเรยีน

ร้องทุกข์ผ ่าน “สายตรงผู ้ว ่าราชการจังหวัดราชบุรี 

(Facebook / Line)” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะวินิจฉัย 

สั่งการทันที และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพ้ืนท่ี  

โดยทีมเคลื่อนที่เร็ว Mobile Team ลดขั้นตอนการสั่งการ

ทางเอกสาร และผู้ว่าราชการจังหวัดจะแจ้งผลให้ทราบ 

ทางสื่อ Social Media โดยทันที

• สมุทรสงคราม 

 จุดเด่น การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ

 ผลการดำาเนินงาน ศูนย์ด�ารงธรรมจงัหวดัสมทุรสงคราม 

มแีนวทางในการแก้ไขปัญหาหนีส้นินอกระบบ โดยใช้ระบบ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นบุคคล 

ที่ ๓ ท�าหน้าที่เป็นคนกลางด�าเนินการไกล่เกลี่ย โดยยึดถือ

หลักการขั้นพื้นฐาน ดังนี้ (๑) หลักการว่าด้วยความสมเหตุ

สมผลและชอบด้วยกฎหมาย (๒) หลักการสมัครใจ 

บนพื้นฐานที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน (๓) หลักการให ้

ความเคารพในสิทธิร้องขอของบุคคลอื่น โดยใช้การเจรจา

ในเบื้องต้นกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ เพื่อเชิญมาให้ลูกหนี้ 

มีโอกาสเจรจาต่อรองหน้ีกับเจ้าหน้ีต่อหน้าตัวแทนจาก 

ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร เจ้าพนกังานต�ารวจ และเจ้าหน้าที่

ประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมฯ ซึ่งการเจรจาประนอมหนี้ต่อหน้า

ตวัแทนฝ่ายต่างๆ ท�าให้เกดิความเชือ่มัน่ว่าผูร้้องจะไม่ได้รบั

อันตรายใดๆ 

• สิงห์บุรี  

 จดุเด่น การจดัสถานที ่และการอ�านวยความสะดวก

แก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ

 ผลการดำาเนินงาน ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 

ตั้งอยู่ ณ บริเวณ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดให้

มีบริการส�าหรับผู ้มาติดต่อราชการและผู ้มาใช้บริการ 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยจัดให้มีห้องรับรอง

ประชาชนรองรับผู้มาติดต่อราชการ มีบริการมุมกาแฟ  

น�า้ดืม่ ยาสามญัประจ�าบ้าน มมุหนงัสอื ซึง่ทาง จงัหวดัสงิห์บรุี

ให้บริการจัดมุมหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ บริการอินเตอร์เน็ต 

Wi-Fi ๒ จุด ศูนย ์ OTOP รับบริการส่ังซ้ือสินค ้า 

ทางอินเตอร์เน็ต สั่งจองสินค้า และดูตัวอย่างสินค้า  

จุดบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการข้อมูลทั่วไปของ

จงัหวดั ข้อมลูการพฒันาทีส่�าคญั เคาท์เตอร์ ประชาสัมพนัธ์ 

พร้อมบุคลากร ให้บริการติดต่อสอบถาม นอกจากนี้  

มีห้องน�้าสะอาดถูกสุขลักษณะ และทันสมัยให้บริการ

ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้พิการด้วย

• ลพบุรี    

 จุ ด เด ่น  การแก ้ ไขป ัญหาเรื่ อ ง เดือดร ้อน 

ของประชาชน

 ผลการดำาเนนิงาน กรณเีรือ่งการรงัวดัทีส่าธารณะ

ประโยชน์ ซ่ึงได้แจ้งประสานส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

ร่วมด�าเนินการ ได้แก่ อ�าเภอโคกส�าโรง ส�านักงานที่ดิน 

จังหวัดลพบุรี สาขาโคกส�าโรง และองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลห้วยโป่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ในการรังวัด ผลการด�าเนินงาน ได้ท�าการรังวัดโดย ๓ ฝ่าย 

คือ อ�าเภอโคกส�าโรง (นายอ�าเภอโคกส�าโรง) ปลัดอ�าเภอ 

ผู้รับผิดชอบต�าบลห้วยโป่ง ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหาร 

ส ่ วนต� าบลห ้ วย โป ่ งและ เจ ้ าของที่ ดิ นทั้ งสองฝ ั ่ ง 

ทางสาธารณประโยชน์ (บรเิวณพืน้ทีร้่องเรยีน) โดยเจ้าหน้าท่ี

รังวัดตรวจตามระยะที่ปรากฏในการออก น.ส.๓ ก  
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เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จากนัน้องค์การบรหิารส่วนต�าบลห้วยโป่ง

ไ ด ้ จั ดหาหลั ก เสาคอนกรี ตสี่ เ หลี่ ยมป ั ก เขตทาง

สาธารณประโยชน์ไว้ (ทางสาธารณประโยชน์กว ้าง  

๑๐.๐๐ เมตร) ซึ่งได้รับความยินยอมและเห็นชอบจาก 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจนสามารถยุติเรื่องร้องเรียนได้

• สมุทรสาคร  

  จดุเด่น กรณสีัง่ปิดกจิการโรงงานเถือ่นแอบลักลอบ

ปล่อยสารพษิเข้าสูช่มุชนบ้านเกาะ อ�าเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร

  ผลการดำาเนนิงาน ได้มปีระชาชนยืน่เรือ่งร้องเรยีน

ว่ามีโรงงานคัดแยกขยะอิเล็คทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่  

หมู่ ๘ ต�าบลบ้านเกาะ อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร ด�าเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนอย่างร้ายแรง รอง ผอ.รม.จว.สค. (ฝ่ายทหาร)  

ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายอ�าเภอเมือง

สมุทรสาคร ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเกาะ และ

ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงานศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

พร้อมด้วยนักข่าวท้องถ่ินจ�านวนหน่ึง ลงพื้นที่ตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง และมีค�าสั่งให้ส่วนราชการและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ ซึ่งชาวบ้านได้รับ

ความพึงพอใจอย ่างมากท่ีได ้ รับการแก ้ ไขป ัญหา 

ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

• ปราจีนบุรี   

  จุด เด ่น  การแก ้ ไขป ัญหาความเดือดร ้อน 

ของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที

 ผลการดำาเนินงาน กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน 

จากชาวบ้านว่า คันดินกลางคลองห้วยยางต�าบลนาดี 

อ�าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งติดกับที่ดินของผู้ร้อง 

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางไหลของน�้าเขามายังที่ดิน 

ของชาวบ้าน ท�าให้ทีด่นิพงัทลายเสยีหายเป็นระยะทางยาว 

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัปราจนีบรุ ีได้ประสานการด�าเนนิงาน

กบัอ�าเภอ และอ�าเภอได้เข้าไปแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีจนผู้ร้อง

ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 

• นครปฐม   

 จุดเด่น ได้เปิดด�าเนินการเคาน์เตอร์บริการ

อ�าเภอ...ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้า

 ผลการดำาเนินงาน จัดบริการในห้างสรรพสินค้า

บิ๊กซี สาขานครปฐม โดยให้บริการงานบริการข้อมูล/

ข่าวสาร ได้แก่ งานประกนัตนกรณว่ีางงาน และการบรกิาร

แนะแนวการศึกษา งานบริการรับเร่ือง-ส่งต่อ ได้แก่  

การขอเลขหมายประจ�าบ้าน งานบริการเบ็ดเสร็จ ได้แก่ 

งานบัตรประจ�าตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร  

การขออนุญาตใช ้ เครื่ อ งขยาย เสี ย งและมหรสพ  

การจดทะเบียนสมรส การต่อภาษีรถยนต์การขึ้นทะเบียน

ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

• อ่างทอง   

 จุดเด่น การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

 ผลการดำาเนินงาน ผู้ร้องประกอบอาชีพรับเหมา

ก่อสร้างในจังหวดัอ่างทอง ได้มาร้องทกุข์ขอให้ศนูย์ด�ารงธรรม

จงัหวดัอ่างทองช่วยเหลอืในการน�าแรงงานต่างด้าว จ�านวน 

๒๕ คน ไปท�างานนอกเขตพื้นที่ที่จดทะเบียน (จังหวัด

ปทุมธานี) ส�านักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจึงได้ 

แก้ไขปัญหาโดยออกหนังสือรับรองสถานที่ท�างานเพิ่มเติม

ให้กับแรงงานต่างด้าวท้ัง ๒๕ คน ซ่ึงผู้ร้องพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิานของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอ่างทอง

• สระบุรี    

 จุดเด่นที่ ๑ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชน 

 ผลการดำาเนนิงาน ชาวบ้านอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

จังหวัดสระบุรี ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนร�าคาญ 

จากกลิ่นเหม็นซึ่งมีที่มาจากบริษัทแห่งหนึ่ง ในต�าบล

หน้าพระลาน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  

ที่ประกอบกิจการหลอมทองแดง และได้สั่งการให้บริษัทฯ 

หยดุการประกอบการทันทีเป็นเวลา ๓๐ วนั เพือ่ปรบัปรงุแก้ไข 

ให้เป็นไปตามเงือ่นไขการอนญุาตต่อไป ศนูย์ด�ารงธรรมจังหวดั 
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แจ้งผลการด�าเนินการให้ผู ้ร ้องเรียนกับพวกได้ทราบ  
และราษฎรที่ ได ้รับผลกระทบจากมลภาวะโดยรวม 
มคีวามพงึพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนดงักล่าว 
ทั้งนี้ ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเพียง ๗ วัน
 จุดเด่นที่ ๒  ผลงานชุดเคลื่อนที่เร็ว 
 ผลการดำาเนินงาน ชุดเคลื่อนที่เร็วประกอบด้วย
เจ้าพนักงานปกครอง,อส.,ต�ารวจและทหาร (กอ.รมน.
จว.สบ.) สนับสนุนการปฏิบัติการปราบปราม การกระท�า 
ความผิดตามที่มีการแจ้งเบาะแส โดยร่วมกับทหาร 
ชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัดทหารบกสระบุรี จับกุมผู้ค้ายาบ้า  
ผู้ต้องหา และยาบ้า 

• ตราด    
 จดุเด่น การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน
 ผลการดำาเนนิงาน การแก้ไขปัญหาผูถ้อืครองทีดิ่น
บนเกาะช้าง อ�าเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด ซึง่เป็นประเดน็
ร้องเรียนมายาวนานมากกว่า ๑๐ ปี และได้มีการพิจารณา
แล้วเสร็จ จ�านวน ๑๐๐ แปลง และส่วนที่เหลืออีกจ�านวน 
๒๐๓ แปลง อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกรมธนารักษ์ 
 ประชาชนหมู ่ที่ ๕ (บ้านน�้าตก) ต�าบลท่าโสม  
อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ขอความช่วยเหลือในการ 
จัดให้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน แก้ปัญหาโดยส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลท่าโสม อ�าเภอเขาสมิง ให้ความช่วยเหลือ

• ฉะเชิงเทรา   
 จดุเด่น การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน 
 ผลการดำาเนินงาน กรณีมีประชาชนร้องเรียนว่า
ถนนเลียบคลองชลประทานเส้นทางจากอ�าเภอเมือง
ฉะเชิงเทราถึงอ�าเภอคลองเขื่อนช�ารุด ซึ่งสาเหตุมาจาก 
รถบรรทกุดนิหรอืสิง่ของท่ีมนี�า้หนกัเกนิท่ีกฎหมายก�าหนด  
ซึง่ศูนย์ด�ารงธรรมจงัหวดัได้ประสานงานประชมุเพือ่จดัท�า 
ข้อก�าหนดและประกาศห้ามต่างๆ ท่ีจ�าเป็น และให้มีการ
ตัง้จดุตรวจกวดขนัอย่างต่อเนือ่งทัง้จดุทีเ่ป็นด่านชัง่น�า้หนกั
ถาวรและชุดเคลื่อนที่เร็วโดยใช้เครื่องตรวจสอบน�้าหนัก

เคลื่อนที่ (Sport Check) 

• สระแก้ว  

 จดุเด่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ได้อย่างทันท่วงที

 ผลการดำาเนินงาน มกีลุม่ผูป้กครองผูพ้กิารในพืน้ที่

จังหวดัสระแก้ว จ�านวน ๓๒ คน เดินทางมาศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดสระแก้ว ขอให้ตรวจสอบการบริหารงานและ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัด

สระแก้ว โดยได้แจ้งให้ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ�าจงัหวดัสระแก้วชีแ้จงข้อเทจ็จรงิพร้อมเสนอแนวทาง

แก้ไขปัญหา โดยจะด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขวางแนวทาง

การปฏิบัติงาน และการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อลด 

ข้อบกพร่องตามข้อร้องเรียน

• จันทบุรี   

 จุดเด่น การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการท�าทันที 

(ททท.) จังหวัดจันทบุรี

 ผลการดำาเนินงาน ชาวบ้านร้องเรียนว่าถูกปิดกั้น

ทางเดินสาธารณะ หมู่ที่ ๗ ถนนมหาราช ต�าบลจันทนิมิต 

อ�าเภอเมืองจันทบุรี ชุดปฏิบัติการท�าทันที (ททท.)  

จังหวดัจันทบรีุ ได้เข้าไปตรวจสอบ ในพืน้ที ่ปัจจุบนัได้มกีาร

ร้ือถอนสิ่งกีดขวางออกเรียบร้อยแล้ว ท�าให้ชาวบ้าน

สามารถใช้เป็นเส้นทางจราจรได้ 

 การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนปัญหาฝุ่นละออง 

จากรถบรรทกุดนิ ในพืน้ทีบ้่านเขาน้อย หมูท่ี ่๘ ต�าบลคมบาง 

อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ชุดปฏิบัติการท�าทันที 

(ททท.) จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าไปท�าการตรวจสอบ ขณะเข้า

ท�าการตรวจสอบไม่พบผู ้กระท�าความผิด จึงแจ้งให ้

ผู้ปกครองท้องท่ีเฝ้าระวังมิให้มีการเข้าไปลักลอบขุดดิน 

ในพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะมีการขออนุญาตให้ถูกต้อง

• ระยอง    

  จดุเด่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ได้อย่างทันท่วงที
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  ผลการดำาเนินงาน กลุ ่มแม่ค้าตลาดแม่แดง  

จ�านวนประมาณ ๒๐๐ ราย ยื่นเรื่องร้องเรียนขอความ 

เป็นธรรม เนื่องจากได้รับหนังสือจากเทศบาลนครระยอง

แจ้งให้กลุ่มแม่ค้าในฐานะเจ้าของหรอืผูค้รอบครองสิง่ปลกูสร้าง 

ที่กีดขวางถนนสุวรรณสินและหรือถนนรอบตลาดสด

เทศบาล ๔ (ตลาดแม่แดง) รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมถึง

หลังคาที่คลุมถนนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  

โดยเทศบาลจะจัดพื้นที่ขายให้กลุ ่มแม่ค้า ส่วนในการ 

รื้อถอนใช้เวลา ๑๐ วัน และในการก่อสร้างใช้เวลา จ�านวน 

๘ เดือน โดยระหว่างก่อสร้างกลุ ่มแม่ค้ายังสามารถ 

ด�าเนินการได้ปกติ

  จงัหวดัระยอง ได้รบัหนงัสอืร้องเรยีนจากเครอืข่าย

ชาวสวนยางจังหวัดระยองจ�านวนประมาณ ๑๐๐ ราย  

ขอให้แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต�่า โดยผู้ว่าราชการ

จังหวัดระยอง ได้ชี้แจ้งให้ตัวแทนเข้าใจถึงสถานการณ ์

ในปัจจุบนั ว่าส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องก�าลงัเร่งรัดหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาดงักล่าวแล้ว และจะได้น�าข้อเสนอของผูร้้องเรยีน

เสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรีต่อไป 

ผู้ชุมนุมเกิดความพึ่งพอใจและเดินทางกลับ 

  ผู้ประกอบอาชีพประมงไดหมึกบ้านแพ จ�านวน

ประมาณ ๑๐๐ ราย ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ของชาวประมาณ กรณ ีเจ้าหน้าทีต่�ารวจได้กระท�าการจบักมุ

แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา ๖ คน เรือประมง พร้อมทั้ง

แจ้งข้อหาด�าเนินคดีกับแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา ๖ คน 

และผูค้มุเรอื ซึง่เป็นแรงงานต่างชาต ิ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ท�าให้

กลุ ่มผู ้ประกอบการประมงรวมทั้งกลุ ่มลูกเรือ ซึ่งเป็น

แรงงานข้ามชาต ิในต�าบลเพจ�านวนเรอืประมาณ ๒๐๐ ล�า 

ลูกเรือประมง ประมาณ ๑๒๐๐ คน ต้องจอดไม่กล้าออก

ท�าการประมงเพราะเกรงว่าจะกระท�าผิดกฎหมาย ท�าให้

เดือดร้อนและขาดรายได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

ได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งให ้ประชุมซักซ ้อมความเข ้าใจ 

แก่ผู้ประกอบการประมงท้ังหมด และให้ผู้ชมุนมุนดัประชมุ 

กับผู ้ประกอบการทั้ งหมดเ พ่ือสรุปความเห็นและ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าเสนอรัฐบาลต่อไป ผู้ชุมนุมพอใจและ

เดินทางกลับ

• นนทบุรี    

  จุ ด เด ่น  การแก ้ ไขป ัญหาเรื่ อ ง เดือดร ้อน 

ของประชาชน และด้านการบริการ 

  ผลการดำา เนินงาน ประชาชนผู ้ร ้องเรียน 

มีความเชื่อมั่นในศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัดนนทบุรีที่มี 

ความเป็นกลางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน กรณี

ตัวอย่างเช่น การร้องเรียนเรื่องการสร้างสะพานลอย 

คนเดินข้าม ถนนสาย ๓๔๕ โดยขอให้ทบทวนการก่อสร้าง 

ผู้ร้องขอให้ศูนย์ด�ารงธรรมเข้าร่วมการเจรจาระหว่าง 

ผูร้้องกบัส�านกังานบ�ารงุทางนนทบรุ ีเพือ่เป็นคนกลางและ

เป็นพยานในการเจรจา

  ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนนทบุรี ที่อ�าเภอบางใหญ่ 

สามารถอ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีประชาชนเข้ามา

ใช้บรกิารเป็นจ�านวนมาก และเคยได้รบัรางวลั UN Public 

Service Aware ๒๐๐๙-๒๐๑๐ รางวัลประกาศนียบัตร

รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการร ่วม  

ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ และรางวลัคณุภาพให้บริการประชาชน

ปี ๒๕๕๐ ของ ก.พ.ร.

• นครนายก   

  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

  ผลการดำาเนินงาน กรณีขอความช่วยเหลือ 

แก้ไขปัญหาการปล่อยเงนิกูน้อกระบบ โดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

สถานตี�ารวจภธูรเมอืงนครนายก ได้ท�าการจบักมุตวัผู้ปล่อย

กู ้เงินนอกระบบส่งพนักงานสอบสวน เพื่อด�าเนินการ 

ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 
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• สมุทรปราการ 
  จดุเด่น บูรณาการชุดหน่วยปฏิบัตกิารเคลือ่นทีเ่รว็

ประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

  ผลการดำาเนินงาน ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด

สมุทรปราการได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่บ้านแห่งหนึ่งว่า

ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาบ้านทรุดตัว โดยผู้แทน 

โครงการฯ กม็คีวามประสงค์ทีจ่ะให้ตรวจสอบเพือ่หาสาเหตุ

ของการทรุดตัว โดยยินยอมให้สภาวิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทย (วสท) เข้าไปด�าเนินการเพื่อตรวจสอบ 

หาสาเหตุที่เกิดขึ้น หลังจากทราบสาเหตุแล้วผู้ร้องและ 

ผู้ถูกร้องจะมาท�าความตกลงอีกครั้งหนึ่ง ท�าให้เร่ืองร้อง

เรียนดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติในพื้นที่ได้ทันที

• ชลบุรี    

  จดุเด่น การให้บรกิารประชาชนเป็นไปตามปัญหา

และความต้องการของประชาชน

  ผลการดำาเนนิงาน การให้บรกิารของศนูย์ด�ารงธรรม

อ�าเภอของแต่ละอ�าเภอจะมีความแตกต่างกัน การจดับรกิาร

เป็นไปตามปัญหา ความต้องการของประชาชน อาทิเช่น 

ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอเมืองชลบุรี และศูนย์ด�ารงธรรม

อ�าเภอบางละมุง นอกจากจะจัดบริการในเรื่องต่างๆ  

เช่นเดยีวกบัศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวัดแล้ว ยงัมกีารจดัให้บรกิาร

ของส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวดัชลบรุ ีในการบรกิาร

ต่อหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ มีการจัดบริการ

ครอบคลุมถึงการบรกิารช�าระค่าน�า้ประปา ช�าระค่าโทรศัพท์ 

(TOT) ช�าระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

• ชัยนาท    

  จุดเด่น การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

โดยมกีารให้บรกิารด้านต่างๆ กว่า ๒๑ งาน มหีน่วยปฏบิตัิ

การเคลื่อนที่ เร็ ว  มีการเจรจาไกล ่ เกลี่ยข ้อพิพาท 

อย่างรวดเร็ว และมี Social Net Work โดยใช้ระบบ line  

ในการสัง่การผ่าน line “ศนูย์ด�ารงธรรมชยันาท” สามารถ

แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

  ผลการดำาเนนิงาน ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัชัยนาท 

มีการเจรจาไกล ่ เกลี่ยข ้อพิพาทด ้วยความรวดเร็ว  

อาท ิ กรณกีลุม่ผูร้้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการใช้

สนามเทนนสิของโรงพยาบาลชยันาทนเรนทร ศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัด ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาเจรจาไกล่เกลี่ยจนเป็นที่ 

พึงพอใจของกลุ่มผู้ร้องเรียน

• ปทุมธานี   

  จุดเด ่น มีการน�าระบบการส่ือสารสมัยใหม่  

(LINE, FACEBOOK, EMAIL และ WEBSITE) ติดต่อ

ประสานหน่วยงาน รบัเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ และข้อเสนอแนะ

ต่างๆ จากประชาชน 

  ผลการดำาเนินงาน สร้างเครือข่ายตัวแทนจาก 

ภาคประชาชนมาร่วมเป็นผู้แทนในการรับเร่ืองร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ และประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหากับประชาชน

โดยตรงด้วย

• ประจวบคีรีขันธ์  
  จุดเด ่น การแก ้ไขป ัญหาการบุกรุกท�าลาย

ทรัพยากรป่าไม้และการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

  ผลการดำาเนนิงาน ฝ่ายปกครองร่วมกบัเจ้าหน้าที่

อุทยานแห่งชาติน�้าตกห้วยยาง ตชด. ๑๔๖๓ หน่วยรักษา

ป่าที่  ปข.๓ และเจ ้าหน้าที่ต�ารวจ สภ.อ.ทับสะแก  

ตรวจพื้นที่ป่า หมู่ที่ ๑๐ ต.นาหูกลาง พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุก 

จ�านวน ๑๐ ไร่ ไม่พบตัวผู้กระท�าความผิด จึงได้ท�าการ 

ตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวนด�าเนินคดีต่อไป

• สุพรรณบุรี   
  จุดเด่น ให้บริการต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง และ 

จัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

  ผลการดำาเนินงาน เปิดให้บริการในวันท�าการ

ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ไม่หยุดพักกลางวัน 

และมีเจ้าหน้าที่รับเร่ืองทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๕๖๗ 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจัดสวัสดิการเพื่อเป็น ขวัญก�าลังใจ
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ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น จัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม  

ให้บริการเจ้าหน้าที่ จัดอาหารกลางวันส�าหรับเจ้าหน้าท่ี 

ผู ้ปฏิบัติงานทุกวัน การพิจารณาความดี ความชอบ  

เป็นกรณพีเิศษส�าหรบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทกุคน เป็นต้น 

และจัดมุมบริการส�าหรับประชาชนผู้มาใช้บริการภายใน

บริเวณศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ห้องรับรอง

ประชาชน มุมหนังสือ บริการอินเตอร์เน็ต Wi-Fi เคาเตอร์

ประชาสัมพันธ์พร้อมบุคลากร ให้บริการในการติดต่อ

สอบถาม ห้องน�้าสะอาดถูกสุขลักษณะ

• เพชรบุรี   

  จุดเด่น การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้กับ

ประชาชน

  ผลการดำาเนนิงาน การบรหิารจดัการเรือ่งร้องเรียน 

โดยรบัเรือ่งแล้วท�าความเห็นเสนอผูบ้งัคับบญัชา ส่งต่อไปยงั

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบและเกีย่วข้องด�าเนนิการแก้ไขปัญหา 

และจะด�าเนนิการแจ้ง ผูร้้องเรยีนให้ได้ทราบความเคลือ่นไหว

ของเร่ืองเบ้ืองต้นไปในคราวเดยีวกนั ผูร้้องสามารถตรวจสอบ

ได้ทันทีว่าขณะนี้เรื่องของตนอยู่ในขั้นตอนใด มีการสรุป

รายงานผลการด�าเนนิการให้ผูบ้งัคบับญัชาทกุเรือ่งทุกปัญหา

เป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานผ่านระบบการสื่อสาร  

มกีารสรปุเสนอ ผวจ. ทกุสปัดาห์ และการประสานแจ้งเร่ือง

ร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้หน่วยปฏิบัติการ

เคลื่อนที่เร็วหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้าไปแก้ไขปัญหา

ของประชาชน เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบั ติงาน 

การประสานงานโดยผ่านระบบการสื่อสาร มีหัวหน้าชุด 

ปฏบิติัการ ในการเคลือ่นทีเ่รว็ กรณไีด้รบัแจ้งร้องเรยีนร้องทกุข์

ที่เป็นเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วน ลงพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหา

ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หากปัญหาไม่มคีวามซบัซ้อน

หรือละเอียดอ่อน ท่ีไม่ส่งผลกระทบในโอกาสข้างหน้า  

จะด�าเนนิการให้ได้ข้อยตุ ิณ จดุเกดิเหต ุหากยงัม ีข้อปัญหา

ที่ต้องด�าเนินการต่อ ก็จะน�าปัญหาดังกล่าว เสนอผู้บังคับ

บัญชาเพื่อสั่งการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๗ จังหวัด)

• กาฬสินธุ์   
  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

  ผลการดำาเนินงาน ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด  

ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ กองก�าลังรักษาความสงบเรียบร้อย

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อป้องกัน ยับยั้งสกัดกั้น การบุกรุกท�าลายป่าไม ้ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนสู่ความ

อุดมสมบูรณ์ดังเดิม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่  

สร้างแนวทางในการพัฒนาป่าไม้ให้เกิดจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักถึงคุณค่า 

ของทรัพยากรป่าไม้ โดยได้ด�าเนินการตามแผนการ 

ปราบปรามหยดุยัง้การบกุรุกท�าลายและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 

จั งหวัดกาฬสินธุ ์  ซ่ึ งปรากฏผลงานที่ ชัด เจนและ 

เป็นรปูธรรม คอื การแก้ไขปัญหาการบกุรกุพืน้ทีส่วนป่าสมเดจ็ 

อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 

• ขอนแก่น   

  จุดเด่น การสร้างเครือข่ายในการด�าเนินงาน 

กับส่วนราชการในพื้นที่ 

  ผลการดำาเนินการ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวดัขอนแก่น 

มีการสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  

ในพื้นที่ เช่น การรับแจ้งเบาะแสยาเสพติด มีการขยายผล

และจับกมุผู้กระท�าผิดได้อย่างรวดเร็ว การเจรจาไกล่เกลีย่

ข้อพิพาทในพื้นที่ โดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขปัญหาในเวลาอนัรวดเรว็ และประชาชนมคีวามพงึพอใจ

• ยโสธร    

  จดุเด่น การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัภาครฐั 

(องค์กรอสิระ) ภาคเอกชน ในการให้ความร่วมมอืช่วยเหลอื

ประชาชน 
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  ผลการดำาเนินงาน การสร้างเครือข่ายในการ 

ให้บริการหรือช่วยเหลือประชาชนร่วมกับภาคเอกชน  

โดยศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดยโสธรได้จัดท�าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) การผลิตและจ�าหน่ายข้าวหอมมะลิ

ปลอดภัย (ข้าวหอมมะลิ GAP) ระหว่างกลุ่มเกษตรกร/

เกษตรกรผู ้ผลิตข้าวหอมมะลิ GAP กับภาคเอกชน  

(บรษัิท โรงส)ี โดยบรษิทัฯ ตกลงให้ความร่วมมอืในการรบัซือ้ 

ข้าวเปลือกจากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรท่ีน�าข้าวเปลือก

ตามมาตรฐานมาจ�าหน่ายให้กับโรงสีในราคาเพ่ิมข้ึน 

จากท้องตลาดตันละ ๕๐๐ บาท ของราคารับซื้อข้าว 

ข้าวหอมมะลิทั่วไป และบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือ  

ในการพัฒนาระบบการผลิต และแปรรูปข้าวให้เป็น

ผลติภัณฑ์ทีม่คีณุภาพ เพือ่สร้างชือ่เสยีงให้แก่จงัหวดัยโสธร

  การสร้างเครือข่ายในการให้บริการหรือช่วยเหลือ

ประชาชนร่วมกับภาครัฐ (องค์กรอิสระ) ศูนย์ด�ารงธรรม

จงัหวดัยโสธรโดยผูว่้าราชการจงัหวดัยโสธร ได้จดัท�าบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส�านักงานอัยการ

คุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคบัคดี

จังหวัดยโสธร และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ�าจังหวัดยโสธร  

โดยทัง้สามฝ่ายได้ตกลงความร่วมมอืในการด�าเนนิงานช่วยเหลอื 

ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และด�าเนนิการตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

อนัได้แก่ การแจ้งเบาะแสการกระท�าความผดิ การร้องเรียน

เจ ้าหน้าที่ของรัฐ การแก้ไขปัญหาความเดือดร ้อน 

ของประชาชน การขอความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับที่ดิน และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

• ชัยภูมิ    

  จุดเด่น บูรณาการส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  ผลการดำาเนนิงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของเกษตรกรชาวไร ่อ ้อย อ�า เภอภักดีชุมพลและ 

อ�าเภอหนองบัวแดง จ�านวน ๑๑๒ ราย, การแก้ไขปัญหา

การคัดค้านการก่อสร้างโรงงานยางพาราอัดแท่ง ในพื้นที ่

อ�าเภอคอนสาร และเข้าร่วมปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า 

จากราษฎรผู้บุกรุก ที่อุทยานแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่

อุทยานแห่งชาติตาดโตน และกองก�าลังรักษาความสงบ

เรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ได้ผืนป่าคืนกว่า ๒,๐๐๐ ไร่

• นครราชสีมา  
  จุดเด่น ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่เปิด 

ให้บริการทุกวัน

  ผลการดำาเนนิงาน ส่วนงานรบับรกิารแบบเบด็เสรจ็ 

ได้เปิดให้บรกิารประชาชน ณ ศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา 

โดยให้บรกิารงานทะเบยีนและบตัร ช�าระค่าไฟฟ้า-ประปา 

ต่อภาษีรถ และรับเรื่องส่งต่อ ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด

• บึงกาฬ    

  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  ผลการดำาเนินงาน ชาวบ้านอ�าเภอโนนสูง  

จังหวัดนครราชสีมา ได้ร้องเรียนว่าผู ้ร ้อง ได้ท�างาน 

ในต�าแหน่งช ่างซ ่อมรถยนต์ ประจ�าอู ่ที่ต�าบลไคสี  

อ� า เภอเมืองบึ งกาฬ จั งหวัดบึ งกาฬ แต ่นายจ ้าง  

ไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู ้ร ้อง ซึ่งศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 

ได้ตรวจสอบ ลงพื้นที่แล้วเจรจาให้ฝ่ายนายจ้างด�าเนินการ 

ให้ถูกต้อง ซึ่งสามารถตกลงกันได้ด้วยดี ผู ้ร ้องได้รับ 

ความพึงพอใจมากที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ 

• มหาสารคาม 
  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ และ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  ผลการดำาเนินงาน การแก ้ไขป ัญหาหนี้สิน  

เช่น คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและ ผู้ยากจน 

(อชก.) ระดับจังหวัดและอ�าเภอ, การจัดศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัด (ส ่วนหน ้า )  สาขาห ้างสรรพสินค ้าบิ๊ กซี ,  

การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินในรูปแบบบูรณาการ 

โดยคณะกรรมการระดับพื้ นที่ ร ่ วมกับฝ ่ ายทหาร ,  
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การจัดชุดหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็ว เช ่น กรณี 

การลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า และมีระบบการส่งต่อ 

เรื่องร้องเรียนและก�าหนดวันเวลาในการด�าเนินการ 

แต ่ ละ เรื่ อ ง เพื่ อ ให ้ประชาชนสามารถติดตามผล 

การด�าเนินการได้

• ร้อยเอ็ด  
  จุดเด่น การบริการให้ค�าปรึกษา

  ผลการดำาเนินงาน งานให้ค�าปรึกษาปัญหา 

ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน, จังหวัด 

แจ้งให้อ�าเภอจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าอ�าเภอ มีครบ 

ทั้ ง  ๒๐ อ�า เภอในพื้นที่  และการประชาสัมพันธ ์ 

การจัดต้ังศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวัด โดยมปีระกาศจงัหวดัร้อยเอด็  

ส่ือวิทยุ หอกระจายข่าว สื่อมวลชน รวมท้ังการประชุม

ประจ�าเดือนของจังหวัด อ�าเภอ ก�านัน และผู้ใหญ่บ้าน

• เลย    

  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  ผลการดำาเนินงาน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรม 

ผูป้ระกอบการหอพกัอ�าเภอเมอืงเลย ผูป้ระกอบการหอพัก 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เดินทางมายื่น

หนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเลย กรณี  

ได้รับความเดือดร้อนร�าคาญจากสถานประกอบการที่อยู่

ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยต�ารวจภูธรจังหวัดเลย

ส�านกังานสรรพสามติพืน้ทีเ่ลย และอ�าเภอเมอืงเลย สนธกิ�าลงั

ร่วมกับฝ่ายทหาร รวม ๑๒๐ นาย เข้าร่วมตรวจสอบสถาน

ประกอบการดงักล่าว และได้สัง่พกัใบอนญุาตจ�าหน่ายสรุา

เป็นเวลา ๗ วัน และให้ด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย

• สกลนคร   

  จุดเด่น ลดรอบระยะเวลาการท�างาน

  ผลการดำาเนินงาน ลดรอบระยะเวลาการท�างาน 

และก�าหนดการรายงานของหน่วยด�าเนนิการ ให้ผูร้้องเรยีน

สามารถรบัทราบผลเบือ้งต้นภายใน ๗ วนั (เดมิต้องรายงาน

ภายใน ๑๕ วัน)

• สุรินทร์    

  จุดเด่น การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 

  ผลการดำาเนินงาน การไกล ่เกลี่ยประนอม 

ข้อพิพาททางแพ่งของศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอเมืองสุรินทร์ 

สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ ๖๘๐ คดี ทุนทรัพย์รวมทั้งสิ้น 

๔๗,๗๔๓,๙๐๑ บาท

• หนองบัวล�าภู 
  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาทวงหนี้นอกระบบ 

  ผลการดำาเนินงาน กลุ่มราษฎรหลายคนในพื้นท่ี

ซึ่งสวนใหญ่มีอาชีพค้าขาย ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่ม

ชายฉกรรจ์หลายคนท่ีรับจ้างมาทวงหน้ีท่ีกลุ่มราษฎร 

ได้ไปกู้ยืมกับนายทุนต่างพ้ืนที่ ให้มาเก็บเงินค่าดอกเบี้ย 

รายวัน โดยศูนย์ด�ารงธรรมได้ประสานเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ลงพ้ืนท่ีตรวจตรา และจับกุมผู้กระท�าผิด ซ่ึงราษฎรได้มี

ความพึงพอใจและมั่นใจในความปลอดภัยในการกลับไป

ค้าขายตามปกติ

• อุบลราชธานี  
  จุด เด ่น การแก ้ ไขป ัญหาความเดือดร ้อน 

ของประชาชน

  ผลการดำาเนินงาน การแก ้ไขป ัญหาความ 

เดือดร้อนกรณีถนนพังเสียหาย ชาวบ้านได้ชุมนุมปิดถนน

มใิห้ผู้ประกอบการใช้ถนนเป็นทางผ่าน โดยศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดส่งชุดเฉพาะกิจ (หน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว) ลงพื้นที่ 
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เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยส�านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ด�าเนินคดี

ตามกฎหมาย กรณีที่ใช้เครื่องจักรกลเกินกว่าท่ีได้รับ

อนญุาต และสัง่หยดุประกอบกจิการจนกว่าผูป้ระกอบการ

จะด�าเนินการซ่อมถนนในหมู่บ้านให้แล้วเสร็จ

• บุรีรัมย์   

  จดุเด่น ใช้การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการ

แก้ไขปัญหา

  ผลการดำาเนนิงาน ใช้คณะกรรมการหมูบ้่าน (กม.) 

เข้ามาแก้ไขปัญหาและสร้างคุ้ม ในหมู่บ้านให้เข้มแข็ง และ

มีกรรมการคุ้มเข้ามาร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและแนวทาง

แก้ไขปัญหา ทัง้นี ้ผูว่้าราชการจงัหวดั ได้ให้ความส�าคญักบั

การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้คณะกรรมการหมูบ้่าน

เป็นตัวแทนของชาวบ้าน ซึ่งการแก้ไขปัญหาไม่ได้เริ่มจาก

ระดบัจงัหวดัแต่ต้องเริม่จากครอบครวั และมชีมุชน/ หมูบ้่าน 

เป็นจุดเริ่มต้น

• ศรีสะเกษ  
  จุดเด่น การให้บริการงานทะเบียน

  ผลการดำาเนนิงาน ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัศรสีะเกษ

มีความโดดเด่นในด้านงานทะเบียน ซึ่งประชาชนสามารถ

ตดิต่อขอคัดส�าเนาเอกสารเพือ่ประกอบการตดิต่อราชการ

ได้ที่ศูนย์ด�ารงธรรมโดยตรง

• อ�านาจเจริญ  
  จุดเด่น รับแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้พะยูง  

จนน�าไปสู่การขยายผลการจับกุม

  ผลการดำาเนนิงาน กกล.รส.จว.อ.จ.(ร.๖) ชป.พิเศษ 

และ ร้อย.ฉก.(รส.) ร.๖ พัน.๑ ร่วมกับ ร้อย.ทพ. ๒๓๐๑ 

สภ.ชานุมาน และ จนท.ป่าไม้ อจ.๒ (ดงค�าเดอืย) เข้าท�าการ

ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายไม้พะยงู ณ ต.ป่าก่อ อ.ชานมุาน 

จว.อ.จ. จับกุมผู้ต้องหา พร้อมไม้พะยูงได้ 

• อุดรธานี   

  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน

  ผลการดำาเนินงาน การแก้ไขปัญหา การฉ้อโกงเงนิ

ค่าอ้อยของประชาชนในพ้ืนที่โดยการขอความร่วมมือกับ

โรงงานรับซื้ออ้อยเข้าแก้ไขปัญหาจนประชาชนได้รับเงิน 

ค่าอ้อยคืน

ภาคเหนือ (๑๓ จังหวัด)

• พิษณุโลก
  จดุเด่น การบรูณาการการท�างานเพ่ือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน

  ผลการดำาเนนิงาน ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัพิษณุโลก

ได้รับเร่ืองจากชาวบ้าน กรณี รถตู้ผิดกฎหมายเข้ามาแย่ง 

ผู้โดยสารในบริเวณสถานีขนส่งแห่งท่ี ๑ และประเด็น 

การด�าเนนิการทีไ่ม่โปร่งใสของส�านกังานขนส่งจงัหวดัพษิณโุลก

ที่ไม ่ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก และ 

ตามค�าพพิากษาของศาลปกครองพษิณโุลก ในการจัดเดนิรถ

เข้าประจ�าสถานีรับ-ส่งผู ้โดยสาร โดยศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับกองบัญชาการกองก�าลังรักษา

ความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ ๔ ได้เชิญ  

ผู ้ร ้องเรียนและผู ้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันโดยได้ห้าม 

คิวรถตู้เข้าจอดในบริเวณสถานีขนส่งแห่งที่ ๑ แต่อนุญาต

ให้ติดป้ายโฆษณาเวลาเดินรถ และสถานที่จอดคิวรถตู้ 

ว่าอยู่บริเวณใด ยกเว้นหากรถโดยสารประจ�าทางไม่เพียงพอ

ต่อการให้บริการแก่ผู ้โดยสาร จึงจะมีการอนุญาตให้ 

รถตู้เข้าไปรับผู้โดยสารเป็นกรณีไป, ให้ส�านักงานขนส่ง

จังหวัดพิษณุโลกและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตาม 

ค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีค�าพิพากษาไปจนกว่าศาล 

จะมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไป 
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• แพร่  
  จุดเด่น การสร้างเครือข่ายในการด�าเนินงานกับ

ส่วนราชการในพื้นที่

  ผลการดำาเนินงาน ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดแพร่  

ได้รบัแจ้งเบาะแสการค้ายาเสพตดิ และขยายผลจนน�าไปสู่

การจับกุม โดยจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ ผู้ค้ารายย่อย ผู้ต้องหา 

ผู้เสพ ยาบ้า ยาไอซ์ และกัญชา

• ล�าปาง  

  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาเรื่องเดือดร้อนของ

ประชาชน

  ผลการดำาเนินงาน ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดล�าปาง

ได ้ จั ดตั้ งศูนย ์ ด� า รงธรรมจั งหวั ดล� าปาง  (สาขา )  

ณ ห้างสรรพสนิค้าบ๊ิกซี ล�าปาง จดังานบรกิารของส่วนราชการ 

ที่มีความจ�าเป็นเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

โดยมีงานที่ส�าคัญเช่น บริการรับช�าระภาษีประจ�าป ี

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ บริการช�าระเงินค่าบริการ

โทรศัพท์พื้นฐานทุกเครือข่าย ค่าน�้า ค่าไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมา

ได้มีประชาชนใช้บริการเป็นจ�านวนมาก 

  จังหวัดล�าปางมีเกษตรกรท่ีเพาะปลูกสับปะรด 

เป็นจ�านวนมาก ในแต่ละปีผลผลติทางการเกษตรล้นตลาด 

ส่งผลให้ราคาสับปะรดตกต�่า เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ

เกษตรกร จังหวัดล�าปางโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมกับสถาบันการศึกษาและเกษตรในพื้นที่ได้จัดท�า  

Road Map เป็น Best Practice ทัง้นี ้เพือ่ให้การเพาะปลูก

และการแก้ไขปัญหาสบัปะรดในพืน้ทีจ่งัหวดัล�าปางเป็นไป

อย่างมีประสทิธภิาพมปีระสทิธผิล ต่อเนือ่งและยัง่ยนื ท�าให้

ในปีนี้สามารถระงับยับยั้งการเคลื่อนไหวเรียกร ้อง 

ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และผลผลิตมีราคารวมท้ัง

สามารถกระจายผลผลิตได้เป็นอย่างดี

• ก�าแพงเพชร 
  จดุเด่น การแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ในพืน้ที่

  ผลการดำาเนินงาน จังหวดัได้รับแจ้งว่าผู้ใหญ่บ้าน

แห่งหนึ่งในจังหวัดท�าไม้เถื่อน โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม ้

เข้าร่วมด้วย ซึง่ศนูย์ด�ารงธรรมตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการ

กลัน่แกล้งเพือ่หวงัผลเรือ่งการเมอืงท้องถิน่ เพราะผูถ้กูร้องเรียน

ได้รับการเลือกต้ังเป็นผู ้ใหญ่บ้าน และต้ังใจท�างาน  

ซึ่งมีภรรยาได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานท�า

เครื่องเรือนจากไม้ โดยน�าไม้จากสวนป่าเป็นวัตถุดิบ และ 

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ซ่ึงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

อาจท�าให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคลบางกลุ่ม

  กลุม่เกษตรกรชาวนา อ.ขาณวุรลกัษบรุ ีจ.ก�าแพงเพชร 

ขอความช่วยเหลือกรณีขายข้าวแล้วไม่ได้เงิน จ�านวน  

๑๐๒ ราย เป็นเงินประมาณ ๑๕ ล้านบาท โดยมี 

ปลดัจงัหวดัก�าแพงเพชร และผูแ้ทนส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั

เข้าร่วมรับฟัง ซ่ึงส�านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบแล้ว

พบว่าเกษตรกรได้น�าข้าวเปลือกไปขายให้กับพ่อค้า 

โดยใช้พ้ืนท่ีของสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่ง ในการรับซื้อ

ข้าวเปลือกจากเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

พบว่าเกษตรกรซึง่เป็นสมาชกิของสหกรณ์ จ�านวน ๓๔ ราย  

ได้รับความช่วยเหลือโดยให้กู้ยืมเงินในรูปสินเชื่อปลอด

ดอกเบี้ยระยะ ๒ ปี ส�าหรับเกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิกได้

ชักชวนให้ร่วมเป็นสมาชิกและให้สหกรณ์จัดหาเงินกู ้

ปลอดดอกเบี้ยตามมูลค่าข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้รับเงิน  

ซึ่งเกษตรกรยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบข้อบังคับ

และกฎหมายของสหกรณ์ ฯลฯ

• น่าน  
  จุดเด่น การให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เกษตรกร

  ผลการดำาเนินงาน ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดน่าน 

ได้ด�าเนินการให้ค�าปรึกษา/แนะน�าแก่เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน กรณีไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

มาตรการแทรกแซงราคาข ้ าวโพดโดยเจ ้ าหน ้าที่ 
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ของส�านักงานพาณชิย์จงัหวดัน่านทีป่ระจ�าศนูย์ด�ารงธรรมฯ  

ซึ่งกลุ่มเกษตรกรฯ ได้รับค�าแนะน�าและเข้าใจถึงข้ันตอน

การด�าเนินการของโครงการดังกล่าวและได้รับความพอใจ 

จากการให้ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน

ในการติดต่อราชการของประชาชนได้โดยไม่จ�าเป็นต้อง 

เดินทางไปยังส่วนราชการนั้นๆ

• ตาก  

  จุดเด่น การใช้ระบบ (Social Media) ในการ

ด�าเนินงาน

  ผลการดำาเนินงาน ผู ้ว ่าราชการจังหวัดตาก  

เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน Facebook เพื่อให้การ

แก้ไขปัญหาความเดือดร ้อนของประชาชนเสร็จส้ิน 

อย่างรวดเรว็ ลดข้ันตอนการปฏบิตังิาน และประชาชนได้รบั

ความพงึพอใจ จงัหวดัตากจงึได้ให้ความส�าคญัต่อเร่ืองร้อง

เรียนร้องทุกข์ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

  สถานบี�าบัดทกุข์ (ศูนย์ด�ารงธรรมต�าบล) จงัหวดัตาก

ได้มีนโยบายและให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหา 

ในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

จงึได้จดัต้ังสถานบี�าบดัทกุข์ คนืความสขุให้ลกูบ้านต�าบลขึน้ 

ทุกต�าบล ใน ๙ อ�าเภอ ของจังหวัดตาก รวม ๕๘ แห่ง  

ร ่วมกับส ่วนราชการ/หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในพื้นที่  

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการด�าเนินการและรายงานผล 

การปฏบิตั ิโดยใช้สือ่สงัคมออนไลน์บรกิารและแก้ไขปัญหา 

เช่น line, facebook รายงานผลการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว

และต่อเนือ่ง ซึง่สามารถน�าไปเป็นแบบอย่าง (Model) และ

ขยายผลการปฏิบัติกับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

• นครสวรรค์ 
  จุดเด่นที่ ๑ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

แก้ไขปัญหาน�้าท่วม

  ผลการดำาเนินงาน การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมศูนย์

ท่ารถนครสวรรค์ซ�า้ซาก โดยศูนย์ด�ารงธรรมจงัหวดันครสวรรค์

เมื่อรับเรื่องได้ประสานแขวงการทางนครสวรรค์ที่ ๑ และ

เทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อรับฟังปัญหาจากราษฎรที่อยู่

อาศัยบริเวณนั้น และประชุมร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา 

พร้อมกับลงพื้นที่ เพื่อดูข ้อเท็จจริงว ่าปัญหาเกิดจาก 

สาเหตุอะไร พบว่า ถนนทางเข้าศูนย์ท่ารถนครสวรรค์ 

ไม่มีท่อระบายน�้า เป็นเหตุให้น�้าไม่มีที่ระบายจึงท่วมขัง

บริเวณดังกล่าว ซึ่งแขวงการทางนครสวรรค์ที่ ๑ แก้ไขโดย

การท�ารางระบายน�้า ริมทางหลวง โดยการขอรับการ 

สนบัสนนุงบประมาณจากเทศบาล (ระยะสัน้) ส่วนระยะยาว 

แขวงการทางนคสวรรค์ที่ ๑ ได้จัดท�าแผนเพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนโดยการวางท่อระบายน�้า 

ริมทางหลวง ให้ส�านักบริหารบ�ารุงทางพิจารณาแล้ว  

ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร

ได้ระดับหนึ่ง 

  จุดเด่นที่ ๒ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

  ผลการดำาเนินงาน โดยศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

นครสวรรค์เมื่อรับเรื่องขอความช่วยเหลือจากราษฎรแล้ว 

ได้ให้ค�าแนะน�า/ปรึกษาและประสานคลงัจังหวดันครสวรรค์

เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน  

เพื่อเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาไกล่เกลี่ย หรือน�าหนี้นอก

ระบบเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป

  จุดเด่นที่ ๓ การแก้ไขปัญหาแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ

ยาเสพติด/การตัดบุกรุก ตัดไม้ท�าลายป่า  

  ผลการดำาเนินงาน ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด 

ประสานต�ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่

พ้ืนท่ีเข้าร่วมกนัตรวจสอบ ปราบปรามการกระท�าความผดิ

ดังกล่าว 

• เพชรบูรณ์ 
  จดุเด่นที ่๑ การบรูณาการของส่วนราชการในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 

  ผลการดำาเนนิงาน ส่วนราชการได้จดัส่งเจ้าหน้าที่

มาปฏิบัติงานประจ�า ณ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเกิดความรวดเร็ว และ

สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
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โดยตรง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากที่ท�าการปกครอง

จังหวัด ต�ารวจภูธรจังหวัด ส�านักงานท้องถิ่นจังหวัด 

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

และส�านักงานจังหวัด

  จุดเด่นที่ ๒ การปฏิบัติงานเชิงรุก 

  ผลการดำาเนินงาน ตามแนวทางการปฏิบัติงาน

ของผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์ ซ่ึงได้ประชมุศนูย์ด�ารงธรรม 

เพือ่วเิคราะห์สถติปัิญหาความต้องการและความเดือดร้อน

ของประชาชนที่ผ่านมา และให้ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

ด�าเนินการเชิงรุก โดยการจัดประชุมหารือคณะกรรมการ/

คณะท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาส�าคญัเร่งด่วน เพือ่เตรยีม

การแก้ไขปัญหาล่วงหน้า แก้ไขปัญหาเรือ่งราคาผลผลิตตกต�า่ 

เป็นต้น 

  จุดเด่นที่ ๓ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโดยใช้

ชุดปฏิบัติงานเคลื่อนที่เร็ว

  ผลการดำาเนินงาน ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดได้ผนึก

ก�าลังร่วมกันระหว่างฝ่ายพลเรือน ต�ารวจ และทหาร  

เพื่อปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาและเป็นการป้องปราม

การเกิดปัญหา โดยจัดชุดปฏิบัติงานเคลื่อนที่เร็ว ๓ ฝ่าย 

(พลเรือน ต�ารวจ ทหาร) ซึ่งมีการปฏิบัติงานสายตรวจ 

ในทุกวัน และมีการจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่

• แม่ฮ่องสอน 
  จุดเด ่น การแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตร 

ราคาตกต�่า 

  ผลการดำาเนินงาน โดยศูนย์ด�ารงธรรมบูรณาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีปัญหาราคาผลผลิตกระเทียม 

โดยมีหน่วยงานด้านเศรษฐกิจระดับจังหวัด เช่น เกษตร

สหกรณ์จงัหวดั กรมการค้าภายใน พาณชิย์จงัหวดั ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด โดยมีการ

แก้ไขปัญหา คือ ในระยะสั้น เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าเพื่อระบายจ�าหน่ายกระเทียมจ�านวนดังกล ่าว  

ตามกลไกตลาด เชื่อมโยงด้านการตลาดจ�าหน่ายสินค้า

กระเทียม, ประสานงานและมอบหมายภารกิจหน่วยงาน

ด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้มงวด

ต่อการลกัลอบน�าสนิค้ากระเทยีมเข้าสูป่ระเทศไทย บรเิวณ

แนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, การแก้ปัญหาระยะยาว 

ได้ก�าหนดให้มกีารขึน้ทะเบยีนผูป้ลกูกระเทยีม ในฤดกูารผลติ 

พร้อมทัง้วางแผน ด้านนโยบายพชืกระเทยีมและพชืทดแทน 

(ด้านการผลิตและการตลาด) และในกรณทีีผู้่แทนเกษตรกร

ได้มีข้อร้องทุกข์ว่า มีการลักลอบน�าผลผลิตกระเทียมแห้ง

จากประเทศเพ่ือนบ้าน เข้าสู่พ้ืนท่ีประเทศไทยบริเวณ 

ด่านน�าเข้าจุดต่างๆ นั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอรับการ

สนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงของกองทัพภาคที่ ๓ 

พิจารณามาตรการสกดักัน้ จับกมุและลงโทษอย่างเดด็ขาด

ต่อไป เนือ่งจากกรณลีกัลอบน�าเข้านี ้ผูแ้ทนเกษตรกรได้ให้

ข้อมูลว่ามีอยู่จริงบริเวณด่านน�าเข้าแนวชายแดนในพื้นที่

จั งหวัดแม ่ฮ ่องสอน เชียงใหม ่และเชียงราย และ 

เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงต่อภาวะการค้ากระเทียม

ภายในประเทศ เนื่องจากกระเทียมลักลอบน�าเข้ามีราคา

และต้นทุนที่ต�่ากว่า

• ล�าพูน  

  จุดเด่น การสื่อสารโดยใช้ Internet และสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media)

  ผลการดำาเนินงาน ในระยะแรกจังหวัดล�าพูน 

ได้ด�าเนินการจัดท�าเว็ปไซต์ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดล�าพูน  

โดยติดตั้งแบบค�าร้องเรียนเพื่อให้ประชาชนสามารถ 

ร้องเรียนได้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งบันทึกความก้าวหน้า 

ของการด�าเนินการข้อร ้องเรียน ผลการด�าเนินการ  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สถิติต่างๆ และเป็นช่องทางการสื่อสาร

ระหว่างเจ ้าหน้าที่กับประชาชนเพื่อสร ้างเครือข ่าย 

การแก้ไขปัญหา

  การสร้างเครือข่าย ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดล�าพูน 

ด�าเนินการประสานและสร้างทีมงานเป็นเครือข ่าย 

การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ภายใน

จังหวัดล�าพูน เช่น การรับแจ้งเบาะแสและแก้ไขปัญหา 

การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด หนี้นอกระบบ และ
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การกระท�าผดิกฎหมายอืน่ๆ ให้สามารถขยายผลและจบักมุ

ผูก้ระท�าความผดิได้อย่างรวดเรว็ รวมถึงการเจรจาไกล่เกลีย่

ในพืน้ที ่โดยบรูณาการหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทุกระดับแก้ไข

ปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและได้รับความพึ่งพอใจทุกฝ่าย

• สุโขทัย  

  จุดเด ่น การแก้ไขปัญหาเรื่องร ้องเรียนและ 

การประสานงานในการรบัเรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์ในจงัหวดั 

ไปสู ่ส ่วนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาการประชุมเรียกร้อง 

ที่ส่วนกลาง 

  ผลการดำาเนินงาน กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยาง

ระดับจังหวัด พร้อมคณะได้ยื่นหนังสือของเครือข่าย

ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคา

ยางพาราตกต�่า ซึ่งในการนี้จังหวัดสุโขทัยได้เจรจากับกลุ่ม

เครือข่ายชาวสวนยางระดับจังหวัดสุโขทัย โดยมีข้อตกลง

ว่าจังหวัดสุโขทัยจะได้น�าส่งหนังสือดังกล่าวผ่านทาง

กระทรวงมหาดไทยเพื่อน�าเรียนนายกรัฐมาตรีต่อไป 

โดยเร็ว และเครือข่ายชาวสวนยางระดับจังหวัดยืนยัน 

ว่าจะไม่มีการเดินทางไปเรียกร้องท่ีส่วนกลางอีกแต่ 

อย่างใด

• เชียงราย 
  จุดเด่น ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดเชียงราย 

  ผลการดำาเนนิงาน ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัเชยีงราย 

ได้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดเชียงราย และให้อ�าเภอทุกอ�าเภอและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุกแห่งตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้

ความช่วยเหลือเรื่องส�าคัญเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้ง

• พิจิตร  

  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

  ผลการดำาเนินงาน กรณีที่ประชาชนร้องทุกข์ 

ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดพิจิตร

ก็จะประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องให้เข้ามาร่วมรบัฟัง

ปัญหา และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือ

เพื่อระงับ หรือยับยั้งความเดือดร้อนของประชาชน 

ให้รวดเรว็ทีส่ดุ หรอืกรณทีีป่ระชาชนมาขอความช่วยเหลือ

เรื่องปัญหาหนี้สิน ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดพิจิตรก็จะให้

ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยกับ 

เจ้าหนี้เพื่อให้การช�าระหนี้ของลูกหนี้ได้เป็นไปตามกรอบ

ของระเบียบกฎหมาย ซึ่ งป ัจจุบันศูนย ์ด�ารงธรรม 

จงัหวดัพจิติรใช้วธิกีารเจรจาไกล่เกลีย่ในการระงบัข้อพพิาท 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในอีกหลายกรณี 

 

ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด)

• กระบี่  
  จดุเด่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  ผลการดำาเนินงาน ประธานเครือข่ายชาวสวน

ยางพาราจังหวัดกระบี่ ได้ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดกระบี่ถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลพิจารณา 

ข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต�า่ ซึง่ผูแ้ทน

เกษตรกรพึงพอใจต่อการด�าเนนิการและได้น�าเร่ืองดงักล่าว

ไปชี้แจงเกษตรกรรายอื่นๆ 

• ชุมพร  
  จดุเด่น การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัภาครฐั 

ในการให้บริการช่วยเหลือประชาชน 

  ผลการดำาเนินงาน  จังหวัดชุมพรโดยศูนย ์

ด�ารงธรรมจังหวัดชุมพร ได้เล็งเห็นความส�าคัญของ

กระบวนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เป็นการแก้ไข

ปัญหาในเบื้องต้นและช่วยลดข้อพิพาท จึงได้จัดท�าบันทึก

ความร่วมมอื (MOU) ระหว่างจงัหวดัชมุพร กบั ศาลยตุธิรรม

จังหวัดชุมพร 
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• ตรัง  
  จดุเด่น การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน
  ผลการดำาเนินงาน กรณีประชาชนร้องเรียนว่า
บริเวณหมู่บ้านบางสัก อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีการ
ปล่อยเงินกู ้นอกระบบและมีการเก็บดอกเบี้ยสูงกว่า 
ที่กฎหมายก�าหนดอีกทั้งมีพฤติกรรมข่มขู ่ท�าให้ได้รับ 
ความเดือดร้อน ซึ่งศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดได้ประสาน 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจภูธรกันตัง ได้จับกุมผู้ต้องหาปล่อยเงินกู้
นอกระบบ พร้อมผู้ต้องหาได้

• นครศรีธรรมราช 
 จดุเด่น การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน
  ผลการดำา เนินงาน  กรณีชาวบ ้านร ้องขอ 
ความช่วยเหลอื เรือ่ง บตุรสาวซึง่พกิารทางการได้ยนิตัง้ครรภ์ 
ในโรงเรียน โดยศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัดได ้ประสาน 
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครศรีธรรมราช เข้าไปช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแล้ว

• นราธิวาส 
  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
  ผลการดำาเนินงาน โครงการตรวจสารพันธุกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ไม่มีชื่อใน
ทะเบียนราษฎร์ ส�านักทะเบียนอ�าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาสได้รับค�าร้องจากบุคคล ที่อ้างว่ามีสัญชาติไทย  
ซึง่ยงัไม่มชีือ่ในทะเบยีนบ้านและได้ผ่านการตรวจสอบพยาน
ได้แล้ว โดยนายทะเบียนมีความเห็นว่ายังไม่อาจพิสูจน์
สถานะบุคคลว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้และมีความจ�าเป็น
ต้องตรวจสารพันธุกรรม 

• ปัตตานี  
  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

  ผลการดำาเนินงาน ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด 
ได้คัดเลอืกศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอแม่ลาน เป็นศูนย์ด�ารงธรรม
อ�าเภอต้นแบบของอ�าเภออื่นๆ ในด้านการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากศูนย์ด�ารงธรรม
อ�าเภอแม่ลาน มีการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม ต�าบล/หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย คณะท�างานจากทุกภาคส่วน และสามารถ
แก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติได้ในระดับอ�าเภอ

• พังงา  
  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
  ผลการดำาเนินงาน กรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย
ฎีกาว่าถูกปิดกั้นเส้นทางเข้า-ออก ที่อยู่อาศัย และมีรายได้
น้อยไม่มเีงินจ่ายค่าเสาไฟฟ้า ซ่ึงศนูย์ด�ารงธรรมได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ให้ความช่วยเหลือผู ้ร ้อง 
มเีส้นทางเข้า-ออก และมไีฟฟ้าใช้ เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว และ 
ได้รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้ส�านักราชเลขาธิการ 
ทราบแล้ว

• พัทลุง  
  จุดเด่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
  ผลการดำาเนินงาน ปัญหาร้องเรียนการจ�าหน่าย
สินค้าบนทางเท้า กีดขวางทางเดินของประชาชนบริเวณ
ตลาดสด ต�าบลคหูาสวรรค์ อ�าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวัดพทัลุง 
โดยศูนย์ด�ารงธรรม ได้ประสานส�านักงานเทศบาลเมือง
พัทลุง ได้เข้าไปด�าเนินการจัดระเบียบและจัดหาสถานที่
ขายของ ให้กับพ่อค้า แม่ค้า จนเป็นระเบียบเรียบร้อย

• ภูเก็ต  
  จดุเด่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
  ผลการดำาเนนิงาน การแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบ 
สามารถเชญิคูก่รณมีาเจรจาไกล่เกลีย่ และหาข้อยุตร่ิวมกนัได้ 
และประสานกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจจับกุมผู้กระท�าความผิด

มาด�าเนินคดีได้
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• ยะลา  
  จดุเด่น การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน

  ผลการดำาเนินงาน กรณีชาวบ้านต�าบลล�าพะยา 

กับพวก ร้องทกุข์ขอความเป็นธรรม กรณโีรงเรยีนแห่งหนึง่

บอกเลกิจ้าง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนหนึง่เดือน 

และไม่ได้จ่ายค่าชดเชย ซึง่ศนูย์ด�ารงธรรมได้ลงพืน้ทีต่รวจสอบ

เรียกคู่กรณีมาชี้แจง จนผู้ร้องกับพวก ได้รับเงินชดเชย 

ครบตามจ�านวน

• ระนอง  
  จุดเด่น การบูรณาการการท�างาน

  ผลการดำาเนินงาน ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดระนอง

มีการขยายผลการด�าเนินงานศูนย์ด�ารงธรรมลงสู่อ�าเภอ 

และท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักการท�างาน 

แบบบูรณาการ

• สงขลา  

  จุดเด่น การบริหารจัดการบุคลากร/การบริหาร

จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

  ผลการดำาเนินงาน จังหวัดสงขลาจัดโครงสร้าง 

ไว้อย่างครอบคลมุและชดัเจน ท�าให้สามารถบรหิารจดัการ

เรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ได้อย่างรวดเรว็ และมปีระสิทธภิาพ

• สตูล  
  จดุเด่น การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน

  ผลการดำาเนนิงาน การไกล่เกลีย่กรณพีพิาททีเ่กดิ

ขึ้นภายในหมู่บ้าน ต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับเรื่อง

ราวไว้เบื้องต้นและพิจารณาว่า สามารถเข้ากระบวนการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่ หลังจากนั้น จึงน�าคู่กรณ ี

ทั้งสองฝ่ายหรือน�าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาที่ศูนย์ด�ารงธรรม  

เพื่อแจ้งความประสงค์ขอให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลังจาก

ศูนย์ด�ารงธรรม รับเรื่องแล้วก็จะนัดให้คู่กรณีมาเพื่อเลือก

ผู้ไกล่เกลี่ย และนัดวันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเต็มรูปแบบ

ตามกฎกระทรวง ซึ่งได้ด�าเนินการจนประสบความส�าเร็จ 

• สุราษฎร์ธานี 
  จุดเด่น หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

  ผลการดำาเนินงาน ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด

สุราษฎร์ธานีมีการจัดท�าหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่พร้อมออก

ปฏิบัติการทันทีเมื่อมีการแจ้งร้องเรียนในกรณีฉุกเฉิน  

เช่น การท�าลายทรพัย์สิน การบกุรกุหรอืการกระท�าผิดกฎหมาย 

อื่นๆ อันเป็นกรณีเร่งด่วน โดยเป็นการสนธิก�าลังร่วมกัน

ระหว่างศูนย์ด�ารงธรรม ท่ีท�าการปกครองจังหวัด อ�าเภอ 

ท้องที่และก�าลังฝ่ายทหารจากจังหวัดทหารบก จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีในการเข้าระงบัเหตหุรอืตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

 

     ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำาเนินการ

ปัญหาด้านขาดกฎหมายรองรับและสนับสนุนโดยตรง

  -  กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 

ของศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัไม่ชดัเจน เช่น กฎหมายและอ�านาจ

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและระงับข้อพิพาทในกรณ ี

เร่งด่วน กฎหมายที่คุ ้มครองเจ้าหน้าที่ศูนย์ด�ารงธรรม  

ในการออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและการปฏบิติัหน้าทีใ่นพืน้ที่

  -  อ�านาจหน้าทีข่องศนูย์ด�ารงธรรม ท�าได้เพยีง

ประสาน สั่งการ ติดตามเร่งรัด ไม่มีอ�านาจสั่งระงับยับยั้ง 

ในฐานะพนักงานเจ ้าหน ้าที่  ตามที่ผู ้ ร ้องคาดหวัง 

ให้ศูนย์ด�ารงธรรมแก้ไขปัญหาได้โดยตรง

  -  หน่วยงานศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั ไม่มกีฏหมาย

รองรับที่แน่ชัดในการปฏิบัติงาน ท�าให้ไม่สามารถท�างาน

เพยีงล�าพงัได้ ต้องบรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานอ่ืน 

หากหน่วยงานอื่นมีภารกิจงานปริมาณมาก ไม่สามารถ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแก ้ไขป ัญหาได ้ทันท ่วงที  

ก็ไม่สามารถด�าเนินการใดๆ ได้ 

ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

  -  เนื่องจากศูนย์ด�ารงธรรมเป็นหน่วยงาน 

ที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในหลากหลายปัญหา 

และความต้องการ ท�าให้มช่ีองทางรบับรกิารทีห่ลากหลาย 
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ประชาชนสามารถยื่นขอความช่วยเหลือได้จากหลายช่องทาง ท�าให้มีเรื่อง

ซ�้าซ้อนจากการร้องเรียนเป็นจ�านวนมาก

  -  การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว ศูนย์ด�ารงธรรม

ไม่มอี�านาจในการวนิจิฉยัสัง่การกรณทีีเ่กดิขึน้เฉพาะหน้า เพือ่ให้สามารถ

แก้ไขปัญหาได้ลุล่วงอย่างรวดเร็ว และขาดผู้ปฏิบัติงานซึ่ง จะต้อง 

ขอเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ในบางครั้งอาจไม่ได้รับความร่วมมือ

  -  ปัญหาบางเรื่องไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็วภายในก�าหนด

เวลาท่ีแน่ชัด มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องหลายประการศูนย์ด�ารงธรรมต้องรับ

เรื่องร้องเรียนไว้ทุกเรื่อง แต่ถูกก�าหนดโดยความคาดหวังของผู้บริหาร

หน่วยงานและสงัคมว่า เรือ่งร้องเรยีนทกุเรือ่งจะต้องยติุให้ได้ภายในเวลา

ที่เหมาะสม ท�าให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง

ปัญหาด้านระบบงาน 

  -  การจัดการข้อมูลและการด�าเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน/

ร้องทกุข์ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ในเรือ่งการตดิตามและการรายงาน

ผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความเป็นเอกภาพ 

  -  รปูแบบการรายงานผลการปฏบิติังานของศนูย์ด�ารงมหีลาย

รูปแบบจากหลากหลายหน่วยงานท�าให้เกิดการรายงานที่ซ�้าซ้อน 

  -  ปัญหาความซ�้าซ้อนของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน อันเนื่อง 

มาจากผู้ร้องเกรงว่าจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานของรัฐ  

ดั งนั้ น เห็นควรบู รณาการร ่ วมกันระหว ่ างราชการส ่ วนกลาง  

ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

และหาทางแก้ไขปัญหา

นายวินัย บัวประดิษฐ์

หัวหน้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ เขตตรวจราชการส่วนกลาง

นายระพี ผ่องบุพกิจ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี

  -  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบตามอ�านาจหน้าที่ล่าช้า ท�าให้เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ค้างจ�านวนหลายเรื่อง ซึ่งศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการแจ้งเร่งรัด/ติดตามผลการด�าเนินงาน 

ทุก ๑๕ วันจนกว่าจะได้ข้อยุติ 

  -  ระบบการท�างานเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากเป็นหน่วยงานในระบบราชการ ต้องมีล�าดับขั้น 

การน�าเสนอเอกสาร และธรรมเนียมปฏิบัติ ท�าให้เกิดความล่าช้าในการท�างานปัญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข 

อย่างทนัท่วงท ีแต่หากประสานงาน โดยไม่มหีนงัสือราชการหน่วยงานท่ีรับเร่ืองอาจบ่ายเบีย่งไม่ท�าโดยอ้างว่าไม่มหีนงัสอื

หรือเอกสาร

  -  ขั้นตอน กระบวนการและระยะเวลาการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ ยังมีความล่าช้าตามขั้นตอนกระบวนการ

ด�าเนินงานของหน่วยราชการที่รับผิดชอบ บางกรณีติดขัดด้วยระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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นายวันชัย สุทธิวันชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดล�าพูน

นายนายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดอ่างทอง

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี

ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ 

  -  งบประมาณในการบริหารจัดการ (ไม่รวมค่าจ้าง 

เหมาบริการ) ไม่เพียงพอเนื่องจากศูนย์ด�ารงธรรมมีภารกิจลงพื้นที่

เป็นประจ�า และงานบรกิารประชาชนมกีารจดัสิง่อ�านวยความสะดวก

เพื่อบริการประชาชน

  -  กรณีลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ 

ความเดือดร้อน ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด ขาดงบประมาณเพื่อจัดหา

สิง่ของบรรเทาความเดอืดร้อนในเบ้ืองต้นให้แก่ประชาชนผูเ้ดอืดร้อน

ปัญหาด้านบุคลากร 

  -  บุคลากรประเภทลูกจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงาน 

ทั้ งในต�าแหน ่งนิติกรและเจ ้าหน ้าที่ประจ�าศูนย ์ด�ารงธรรม 

ขาดขวัญ ก�าลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ขาดความมั่นคง  

ขาดความก้าวหน้าในสายอาชพี ทัง้ในส่วนของความก้าวหน้าในสาย

งานและอัตราค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นลักษณะสัญญาจ้างรายปี 

ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าตอบแทน หรือบรรจุ

เป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา 

ในระยะยาว คือ ปัญหาสมองไหล หรือเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพลาออก

  -  ขาดบุคลากรประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมตามกรอบอัตรา 

โดยเฉพาะต�าแหน่งนิติกร ซึ่งมีความส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัข้อกฎหมายกรอบอตัรา

ก�าลังตามโครงสร้างไม่เพียงพอ ไม่ควรตัดอัตราลูกจ้างเหมาบริการ

ดังกล่าว 

  -  ไม่สามารถสร้างเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในงาน 

ได้ทนัความต้องการ เนือ่งจากภารกจิการรบัเรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์ 

ของศูนย์ด�ารงธรรมครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาความเดือดร้อน  

ผูป้ฏบิตังิานจงึต้องใช้ความรูค้วามสามารถ ท่ีหลากหลายด้วยเช่นกนั 

  -  ปัญหาด้านบุคลากร โดยพฤตกิรรมของหน่วยงานหลกั

และหน ่วยงานสนับสนุนยังขาดจิตวิทยาในการให ้บริการ  

เช่น การประเมนิธรรมชาตแิละความคาดหวงัของผูร้้องทกุข์ เป็นต้น  

เหน็ควรจดัอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการบรกิาร 

(ข้าราชการหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนนุ ให้เข้าใจบทบาท

ความรับผิดชอบและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในกระบวนการ

บริการ
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ข้อเสนอแนะของจังหวัด 

  -  ควรมีกฎหมายเกี่ยวกับศูนย์ด�ารงธรรม โดยเฉพาะ 

ที่ก�าหนดองค์ประกอบ โครงสร้าง อ�านาจ หน้าที่ บทคุ้มครอง  

บทลงโทษ และให ้ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด/อ�าเภอ มีฐานะ 

เป็นนติิบคุคลตามกฎหมายและมคีวามน่าเชือ่ถือของประชาชน และ

เป็นทีเ่กรงกลวัต่อผูก้ระท�าการผดิกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับสงัคม

และการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

  -  ควรออกกฎหมายคุ้มครองให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด/อ�าเภอ มีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินในการท�างาน ซึ่งจะเป็นรากฐานในการท�างาน

ที่ดีต่อไป

  -  ควรมีการยกระดับหน่วยงานการรับเรื่องร้องเรียน 

ร้องทุกข์ เป็นหน่วยงานเฉพาะ และเป็นนิติบุคคล เช่น กรม หรือ

ส�านักงาน มีงบประมาณและก�าลังคน มีกฎหมายให้อ�านาจหน้าที่

ชัดเจน

  -  ควรก�าหนดอ�านาจหน้าทีท่างกฎหมาย เช่น ออกหมาย

เรียกไกล่เกลี่ย ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการท�างาน

  -  ควรจดัให้มกีารอบรมเจ้าหน้าทีศ่นูย์ด�ารงธรรมจังหวดั/

อ�าเภออย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกทักษะ ในการแก้ไขปัญหา และทักษะ

การเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่

และให้มกีารจดัระบบงาน ขัน้ตอนการด�าเนนิงานของศนูย์ด�ารงธรรม

โดยเฉพาะ

  -  ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ต่อการด�าเนนิงาน

และภารกิจของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด/อ�าเภอ

  -  ควรสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการด�าเนินงาน เช่น  

การพิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทนล่วงเวลา อุปกรณ์ 

อ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา

นายอำานวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา

  -  ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานในจังหวัดท่ีมีการบริหารจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ร้องเรียน ท่ีมีคุณภาพและ

ประสทิธภิาพ และสร้างเครอืข่ายศนูย์ด�ารงธรรมในหมูบ้่าน/ชมุชน เพือ่ให้การประสานงานแก้ปัญหาในพืน้ทีร่วดเร็วยิง่ขึน้

  -  ควรจดัสรรอตัราก�าลงัในรปูแบบพนกังานราชการเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานให้กบัศนูย์ด�ารงธรรม

และสร้างขวัญก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง และควรยกระดับลูกจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 

๓ ปีขึ้นไป ให้มีการประเมินผลการด�าเนินงานและปรับให้เป็นพนักงานราชการ
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  -  ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส�านึก เสียสละ

ต่อส่วนรวม มีจิตบริการ สามารถให้ค�าปรึกษาได้ทุกเรื่อง 

และไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานมาปฏิบัติงาน 

  -  ควรจดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการรบัเรือ่งราว

ร้องทุกข์ร้องเรียน และให้ความรู้ในการส่งเรื่องร้องเรียน 

ถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ความช่วยเหลือ และ

ระบบร้องเรียนต่างๆ ให้แก่บุคลากรของศูนย์ด�ารงธรรม  

เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการท�างานให้บุคลากร

อย่างต่อเนื่อง

  -  ควรน�าระบบการสอนงานจากผู้ปฏิบัติงาน

เก่าที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดโดยการปฏิบัติงานจริงให้กับ 

ผูป้ฏบิตังิานใหม่ และจะต้องมกีารยกย่องชมเชยเพือ่ให้รูส้กึ

ภูมิใจทั้งผู้สอนและผู้เรียนรู้งาน 

  -  ค ว ร บู ร ณ า ก า ร ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ท่ี 

ของศูนย์ด�ารงธรรมในระดับอ�าเภอร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นตามล�าดับ 

ก่อนเสนอแก้ไขในระดับอ�าเภอหรือจังหวัด

  -  ควรเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ

สะท้อนปัญหาเดิมๆ ที่ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดได้รับไปยัง 

ผู ้บริหารระดับกระทรวง กรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานหรอืความบกพร่องของหน่วยงานรฐั

ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ปัญหาการรังวัดที่ดิน เป็นต้น

  -  ควรรวบรวมสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เพ่ือน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาก�าหนด

นโยบายการพัฒนาประเทศในภาพรวม

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  -  ขอให้จังหวัดเร่งรัดด�าเนินการเรื่องร้องเรียน

ร้องทกุข์ทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการทีไ่ด้รบัทกุช่องทางให้แล้ว

เสร็จโดยเร็ว

ผลการดำาเ นินการของจังหวัดตามข ้อเสนอแนะ  

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  -  จงัหวดัได้ด�าเนนิการโดยแต่งตัง้คณะกรรมการ

เพือ่เร่งรดัติดตามเรือ่งร้องเรยีนร้องทุกข์ โดยได้มีการรวบรวม

ตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดในทุกช่องทาง และ

แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการแก้ไขให้ได ้

ข้อยุติโดยเร็ว

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  -  ขอให ้จังหวัดแจ ้งผู ้ ร ้องเรียนร ้องทุกข ์  

ผู ้ขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ ท่ีอยู ่ระหว่างด�าเนินการ 

โดยเฉพาะเรื่องที่มีเงื่อนระยะเวลาต้องด�าเนินการให้แล้ว

เสรจ็ตามกฎหมาย พร้อมทัง้รายงานให้ผูร้้องเรยีนร้องทุกข์ 

ผูข้ออนมุติั อนญุาตต่างๆ นัน้ทราบเป็นระยะๆ เพือ่ป้องกนั

มใิห้เกดิการฟ้องร้องขึน้ และเป็นการเสริมสร้างเพือ่ให้เกิด

ความเข้าใจระหว่างส่วนราชการกับภาคประชาชน

ผลการดำาเ นินการของจังหวัดตามข ้อเสนอแนะ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

  -  จงัหวดัได้ด�าเนนิการให้เจ้าหน้าทีศ่นูย์ด�ารงธรรม

แจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ผู้ขออนุมัติอนุญาตที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการโดยเฉพาะเรื่องที่มีเงื่อนระยะเวลาต้องการ

ด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย พร้อมทั้งรายงาน 

ให้ผู ้ร้องเรียนร้องทุกข์ ผู ้ขออนุมัติ อนุญาต นั้นทราบ 

เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฟ้องร้องขึ้น
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ส่วนที่ ๓ 
 

การตรวจราชการกรณีพิเศษ

ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่อง
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นายวันชัย สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดล�าพูน

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยนาท

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจราชการ ณ จังหวัดแพร่

๓.๑) การติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

  โครงการพัฒนาอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ นั้ น  
มีอยู่มากมายหลากหลายประเภทแตกต่างกันไป ตามลักษณะและ
วัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาด้านการท�ามาหากินของประชาชนเป็นส�าคัญ และ 
ส่วนใหญ่ของประชากรของประเทศไทย ยังชีพอยู ่ด ้วยการ 
ท�าเกษตรกรรม ดังนั้น โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จึงเกี่ยวข้องอยู ่กับเรื่องของการพัฒนาปัจจัยการผลิตต่างๆ  
เช่น ดิน น�้า ที่ท�ากิน ทุน และความรู้ด้านเกษตรกรรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น และดังได้กล่าว
มาแล้วในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นแนวคิดและทฤษฎีในงานสาขาใด 
ที่ได้พระราชทานพระราชด�าริเพื่อการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาไว้ 
หลักส�าคัญของทุกเรื่องก็คือความเรียบง่าย จะต้องเรียบง่าย 
ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ท้ังในแนวความคิดและด้านเทคนิควิชาการ
จะต้องสมเหตุสมผล ท�าได้รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหา 
ให้ก่อประโยชน์ได้จริง ตลอดจนมุง่ไปสูวิ่ถแีห่ง การพฒันายัง่ยนือกีด้วย
  จังหวัดได้ด�าเนินการโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ โดยมีการด�าเนินโครงการทาง
ด้านน�้า ด้านเกษตร ด้านดิน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ 
ทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน สนับสนุนวัสด ุ
จัดท�าฝายคอนกรตีเพือ่การเกษตร จดัการประชมุ/การท�าประชาคม
ส�ารวจข้อมูล และติดตามผลการด�าเนินงานตามกระบวนการตามแผน
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริตามหลักการทรงงาน
และโครงการพระราชด�าริ หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และองค์ความรู้ตามพระราชด�าริ ๖ มิติ  
(น�า้ ดนิ เกษตร พลงังานทดแทน ป่า สิง่แวดล้อม) มาเป็นกรอบแนวทาง
ในการท�างานโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท�าและ 
ยึดพื้นที่เป็นหลักในการด�าเนินงาน เช่น โครงการแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนแหล่งน�า้ โครงการส่งเสรมิการปลกูข้าวไร่ โครงการส่งเสรมิ
การผลิตพืชอาหารบริโภคในครัวเรือน โครงการพัฒนารูปแบบ
การเกษตรในสภาพพื้นที่ลาดเอียง โครงการเกษตรอาหารกลางวัน 
ในโรงเรยีน โครงการส่งเสรมิการเลีย้งสตัว์ โครงการอนรัุกษ์ดินและ
น�้า โครงการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยอินทรีวัตถุ โครงการส่งเสริม 
วนเกษตร 

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี
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นายระพี ผ่องบุพกิจ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี

นายวันชัย สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดหนองคาย

     ๓.๒) การติดตามโครงการเน้นหนักตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

ได้มอบแนวทางปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ผู้บริหาร 

ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ  

อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมกรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดส่วนหนึ่งแล้วนั้น  

เ พ่ือให ้การด�า เนินการตามนโยบายดังกล ่าวและข ้อสั่ งการ 

ของนายกรัฐมนตรีเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและมีความยั่งยืน  

กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก�าหนดกลุ่มโครงการเน้นหนักซึ่งจะให้ 

ความส�าคัญเป็นพิเศษในเชิงผลสัมฤทธิ์ ๘ โครงการด้วยกัน คือ 

  ๑) โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ” เน้นหนกัการเทดิทนูสถาบนัหลกั 

ยึดถือและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการพระราชด�าริ 

  ๒) โครงการ “คนไทยรักกัน” เน้นการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และ 

ส่งเสริมการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติสุขบนความหลากหลายทาง 

ความคิดความเชื่อ 

  ๓) โครงการ “เมืองสวยนำ้าใส” เน ้นเรื่องการรักษา 

ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทางการ

คมนาคม แหล่งท่องเที่ยว แม่น�้า ล�าคลอง การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และการด�าเนินการด้านผังเมือง 

  ๔) โครงการ “เมืองไทยน่าอยู ่”เน้นหนักเร่ืองการสร้าง 

ความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว การจัดระเบียบสังคม 

ลดอบายมุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติด การค้ามนุษย์และแรงงานเด็ก รวมทั้งการจัดการ 

ภัยพิบัติและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา/พัฒนาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ 

  ๕) โครงการ “ดำารงธรรม ดำารงไทย” เน้นหนักเรื่องการ 

เพิม่ขีดความสามารถของศนูย์ด�ารงธรรม พฒันาประสิทธภิาพหน่วยงาน

ในสังกัดในการให้บริการ อ�านวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชน 

  ๖) โครงการ “มหาดไทย ใสสะอาด” เน้นเรื่องการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันปราบปราม 

การทุจริต สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
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  ๗) โครงการ “ลดความเหลื่อมลำ้า แบ่งปันความสุข”  

เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ  

ความยากจนระดับครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตและขยายโอกาส 

คนยากจนในการเข้าถึงทรัพยากรและการให้บริการของรัฐ 

  ๘) โครงการ “เรียนรู ้ค ่านิยมไทย ก้าวไกลสู ่อนาคต”  

เน้นเรื่องการใช้กระบวนการเรียนรู้ขัดเกลาทางสังคมในการปลูกฝัง 

ค่านยิมหลกั ๑๒ ประการ รวมทัง้การพฒันาคน และเตรยีมความพร้อม  

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  จังหวัดได ้ บูรณาการกับทุกหน ่วยที่ เกี่ยวข ้อง รวมทั้ ง 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดท�าแผนปฏิบัติการ (Roadmap) 

ระยะเวลา ๑ ป ี  เพื่ อขับเคลื่อนโครงการเน ้นหนักเหล ่านี ้

อย่างเป็นรปูธรรม โดยมรีะบบการตดิตามประเมนิผลในเชงิผลสมัฤทธิ์

อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้โครงการต่างๆ มีความคุ้มค่าและ 

เกดิประโยชน์ต่อพีน้่องประชาชนมากทีส่ดุ ทัง้ในเรือ่งทีจ่�าเป็นเร่งด่วน และ

เป็นการวางรากฐานให้แก่ประเทศในระยะยาว

  ส�าหรบัการท�างานในพืน้ทีผู่ว่้าราชการจังหวดั นายอ�าเภอและ

บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยบูรณาการการท�างานร่วมกับ

หน่วยงาน และประชาชนในพืน้ที ่อย่างใกล้ชดิ ต้องร่วมคิด ร่วมท�า และ

ร่วมเป็นเจ้าของ โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Based) เพื่อให้โครงการ

พัฒนาต่างๆ ท่ีจะด�าเนินการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

ลักษณะภูมิสังคม เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย ประหยัด ตามแนวทาง 

พระราชด�าริ และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

ซึง่ทมีราชการทีจ่ะลงไปท�างานต้องเข้าถงึพืน้ทีอ่ย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง 

มีจิตใจที่มุ่งมั่น เสียสละ อดทน ยึดมั่นเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

เนื่องจากงานพัฒนาชนบทจะต้องใช้เวลาตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้ 

ไปจนถึงการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน อันจะน�าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

อย่างยั่งยืนตลอดไป

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจราชการ ณ จังหวัดตรัง

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดมุกดาหาร

นายอำานวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครนายก
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ส่วนที่ ๔ 
การตรวจราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปี 

ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ก�าหนด

  u การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล 
    -  ประเด็นนโยบายสำาคัญของรัฐบาล (lssue) เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและ 
    สิ่งแวดล้อม
    -  ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot lssus) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
     : การส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำาบล 

  u การตรวจติดตามและประเมินผลการดำาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/ 
   กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการดำาเนินการตาม มาตรา ๓๔ แห่ง พระราชกฤษฎีกา 
   ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
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การตรวจราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปี 

ตามมติคณะรัฐมนตรี และตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กำาหนด

๔.๑ ระดับความสำาเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามคำารับรอง 
 การปฏิบัติราชการของสำานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับทุกกระทรวง เป็นแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล

- ประเด็นนโยบายสำาคัญของรัฐบาล (lssue) เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
๑. การจัดทำาแผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ กฎหมาย
 จากการตรวจราชการ พบว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 
ส่วนท้องถิ่น ได้มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 ๑) มีการกำาหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย คือ “ขยะมูลฝอย 
เกดิขึน้ในพืน้ทีใ่ด ก�าจดัในพืน้ทีน่ัน้” โดยมกีระบวนการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยทีส่�าคญั ประกอบด้วย ๕ กระบวนการหลกั 
ได้แก่
  ๑.๑) การคัดแยกมูลฝอย โดยมีหลักการคือ “ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยเป็นผู้รับผิดชอบ” 
  ๑.๒) การเก็บและขนมูลฝอย
  ๑.๓) การก�าจัดมูลฝอย โดยมีหลักการคือ “มูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่ใดกำาจัดในพื้นที่นั้น”
  ๑.๔) การก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการเก็บ ขนและก�าจัดมูลฝอย
  ๑.๕) ก�าหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โดยมีกระบวนการและ 
ขั้นตอนที่ส�าคัญ ได้แก่
   ๑) ก�าหนดหลักเกณฑ์ให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น ถือปฏิบั ติในการเสนอโครงการ 
ด้านการจัดการมูลฝอย
   ๒) ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท�าโครงการด้านการจัดการมูลฝอยเสนอเข้าสู ่ 
แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด และส่งให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาโครงการดังกล่าว
   ๓) ก�าหนดให้มีคณะกรรมการก�ากับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของราชการ 
ส่วนท้องถิ่น โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน
   ๔) รวบรวมโครงการเพื่อจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
   ๕) กระทรวงมหาดไทยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
 ๒) กระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรวมกลุ่ม (Clusters) ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและลดภาระค่าใช้จ่าย
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้
   (๑)  เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก
   (๒)  เขตพื้นที่ติดต่อกันหรือใกล้เคียงกัน
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    (๓) ปริมาณขยะมูลฝอย

    (๔) ระยะทางในการขนส่งขยะมูลฝอย

    (๕)  การยอมรับของประชาชนในพื้นที่

    (๖)  ขยะเกิดขึน้ในพืน้ทีใ่ดควรเป็นความรบัผดิชอบ

ในการก�าจัดของพื้นที่นั้น

 ๓) การรณรงค์สร้างจิตสำานึกให้แก่ประชาชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง

  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดท�า 

“โครงการท้องถิน่ไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมคีวามสขุ” 

และให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ด�าเนินการ ดังนี้

  ๓.๑) จัดให ้มีกิจกรรมรณรงค์ทำาความ

สะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ในช่วงเดือนธันวาคม 

๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙ โดยด�าเนินการท�าความสะอาด

เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น

    ๓.๑.๑ ถนนสาธารณะในเขตชุมชน 

โดยให้รณรงค์ท�าความสะอาดอย่าให้มสีิง่กดีขวาง อาทเิช่น 

ดนิโคลนหรอืทราย ซึง่อาจท�าให้ไม่สะดวกในการสัญจรของ

ประชาชน ตลอดจนการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้บริเวณ 

ริมข้างทางในเขตความรับผิดชอบให้มีความเป็นระเบียบ

สวยงาม มิให้บดบังภูมิทัศน์และป้ายสัญญาณจราจร 

เป็นต้น

    ๓.๑.๒ ปรั บปรุ ง  ซ ่ อมแซมป ้ า ย

เครือ่งหมายจราจรทีช่�ารดุ และเครือ่งหมายสญัญาณจราจร

ทีเ่ก่าเสือ่มสภาพ มองเหน็ไม่ชดัเจนให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย

    ๓.๑.๓  ป้ายโฆษณาท่ีตดิตัง้ผดิกฎหมาย 

และอาจไม่ปลอดภัยกับประชาชน โดยให้ด�าเนินการ 

รื้อถอนให้เรียบร้อย

    ๓.๑.๔  ท�าความสะอาดสถานทีร่าชการ 

ส�านักงาน ห้องส้วมสาธารณะและที่สาธารณะ ตลอดจน 

รั้ว ก�าแพง ที่มีข้อความไม่เหมาะสม

  ๓.๒) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม 

    ๓.๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอย  

ในครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และ 

การใช้ประโยชน์จากมลูฝอยผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์ช่องทาง

ต่างๆ ตลอดจนการจดักจิกรรมให้ประชาชนสามารถจัดการ

ลดปริมาณมูลฝอยได้ด้วยชุมชนเอง

    ๓.๒.๒ รักษาความสะอาดในสถานที่

สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาด 

และเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ทางสาธารณะ รั้ว ก�าแพง 

ห้องส้วมสาธารณะ ตลาดสด และสถานทีท่่องเทีย่วเป็นต้น

    ๓.๒.๓ จัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขต

พ้ืนที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยค�านึงถึงสภาพ

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ติดตั้ง 

ผิดกฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน

    ๓.๒.๔ ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี

การติดต้ังไม่เป็นระเบียบและอาจท�าให้เกิดความไม่

ปลอดภัยแก่ประชาชน

    ๓.๒.๕ การท�าความสะอาดภาชนะ 

ใส่มูลฝอยที่ตั้งอยู่ในสถานที่สาธารณะและรถยนต์ขนส่ง

มูลฝอยให้สะอาดถูกสุขลักษณะอย่างสม�่าเสมอ

    ๓.๒.๖ ให้จังหวัดพิจารณาประกาศ

เกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ/หรือ

บุคคลที่ได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ดังกล่าวข้างต้นตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นขวัญและ 

ก�าลังใจแก่ผู้ท�าคุณงามความดี เป็นต้น

  ๓.๓) การติดตามประเมินผล

    ๓.๓.๑ ให้จงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการ

เพือ่ติดตามผลการด�าเนนิงานดังกล่าว และคดัเลอืกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นและ 

ให้จังหวัด มอบประกาศเกียรติคุณและประกาศผลการ 

คัดเลือกดังกล่าว
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    ๓.๓.๒ จั ง ห วั ด มี ก า ร ร าย ง านผล 

การด�าเนนิงานให้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ทราบทุก ๓ เดอืน

    ซึง่จากผลการตรวจราชการ  เพือ่ขบัเคลือ่น

ประเด็นนโยบายส�าคัญการจัดการขยะมูลฝอยและ 

สิ่งแวดล้อมของจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับ 

พืน้ที ่จงัหวดัและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรมกีารบรูณาการ

การท�างานที่หลากหลายเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนี้ 

    ๑) จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในระดับจังหวัดควรจัดให้มีเอกสารแนวทางการฟื ้นฟู 

สถานท่ีก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ และ 

เป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพือ่จดัส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ใช้ประโยชนป์ระกอบการด�าเนินการปรับปรุงฟื้นฟู 

    ๒) มกีารจดัท�าแผนงานในการด�าเนนิการ

สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

ทีเ่หมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) ของจังหวัด โดยมุ่งเน้นให้ทุก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รณรงค์ สร้างความตระหนกั

ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยได้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่

ต ้นทาง และส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จาก 

ขยะอินทรย์ี และขยะรไีซเคลิในระดบัครวัเรอืนในทกุรปูแบบ 

ทั้งน้ี ในส่วนของขยะท่ัวไปควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ 

ใช้ประโยชน์ในระดับกลุ่มพื้นที่ Cluster อย่างจริงจัง 

เพือ่น�าไปผลติ เป็นเชือ้เพลงิทดแทน (RDF) ในโรงงานเอกชน

ที่มีอยู่ โดยแต่ละกลุ่มพื้นที่ Cluster อาจมีการสร้างสถานี 

ขนถ่ายเพื่อรวบรวมขยะทั่วไปส่งเข้าศูนย์ฯ ๒ แห่ง ได้แก่ 

ศูนย์ฯเทศบาล (มุง่ผลติเป็นเชือ้เพลงิทดแทน (RDF) ส�าหรบั

ขยะอนัตรายก�าหนดให้เทศบาลศนูย์บรหิารจดัการ โดยทุก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องมจีดุรวบรวมขยะอนัตราย

ในพื้นที่ของตนเอง โดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งจังหวัดท�ากิจกรรมแล้ว ได้ปริมาณขยะอันตรายจ�านวน

มากเพียงพอ จึงส่งให้เอกชนรับไปก�าจัดต่อไป ส�าหรับ 

การจดัการขยะแบบศนูย์รวม ต้องมกีารวเิคราะห์กลุม่พืน้ที่

เพือ่การจดัการขยะ (Cluster) และชีแ้จงให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในแต่ละกลุ ่มพื้นที่เตรียมความพร้อมและ 

มกีารลงนามในบนัทกึข้อตกลง MOU ในแต่ละกลุม่พืน้ทีไ่ด้ 

    ๓) จงัหวดัได้มกีารบรูณาการหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิการก�าจดัขยะมลูฝอยตกค้างสะสม

ในสถานทีก่�าจดัขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายทีเ่หมาะสม 

(ขยะมลูฝอยใหม่) หรืออาจให้หน่วยงานท่ีมคีวามเชีย่วชาญ

เฉพาะหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีศักยภาพได้มีการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายตาม 

พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (การออกข้อก�าหนดการ

จัดการขยะ) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการน�า 

ของเสียและทีเ่หลือใช้จากภาคเกษตรมาผลิตเป็นพลังงาน

ทดแทน

    ๔) ควรมีการด�าเนินการจัดการขยะ

มูลฝอยโดยเน้นแนวทางตาม Road Map การจัดการขยะ

มูลฝอยและของเสียอันตราย ๔ ขั้นตอนอย่างเป ็น 

รูปธรรม ได้แก่ 

     (๑) การก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง

สะสมในสถานที่ ก� าจั ดขยะมูลฝอยในพื้ นที่ วิ กฤต  

(ขยะมูลฝอยเก่า) ห้ามเทกองขยะมูลฝอยแบบกลางแจ้ง 

หรือ No More Open Dump และจัดการขยะมูลฝอย 

เดิมที่ไม่ถูกต้อง 

     (๒) การสร้างรูปแบบการจัดการ

ขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมลูฝอยใหม่) 

มีการจัดการที่ถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill)  

จังหวัดจึงควรเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่

ต้นทาง การจัดการขยะติดเชือ้ การจัดการขยะมลูฝอยแบบ

ศูนย์รวม 

     (๓) การวางระเบียบ มาตรการการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ เสี ยอันตราย  

ออกกฎระเบียบให้มีการคัดแยกขยะต้ังแต่ที่บ้านเรือน  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ออกข้อบญัญตัค่ิาธรรมเนยีม/

เทศบญัญตั ิค่าบรกิาร การเกบ็รวบรวม ขนส่ง และค่าก�าจดั 

     (๔) การสร้างวินัยของคนในชาติ 

มุง่สูก่ารจดัการทีย่ัง่ยนื ควรมกีารสร้างจติส�านกึการลดขยะ

ตั้ งแต ่ต ้นก�าเนิด โดยเฉพาะขยะที่ก�าจัดยาก เช ่น  
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ถุงพลาสติกและโฟม คัดแยกขยะ ณ ต้นทาง บรรจุเป็น
หลกัสตูรและส่งเสรมิการปฏิบัตจิรงิในสถานศกึษา ส่งเสรมิ
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
มีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดท่ีชัดเจน  
เช่น ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
    ๕)  การสร้างวินัยของคนในชาติมุ ่งสู ่ 
การจัดการที่ยั่งยืน ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐในการดูแลรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้บ้านเมืองสวยงาม 
โดยการส่งเสริม การลด คัดแยกขยะและน�้ากลับมาใช้
ประโยชน์ คัดเลือกชุมชนปลอดขยะ จัดท�าโครงการ
โรงเรยีนปลอดขยะ จดักิจกรรมประกวดการน�าขยะเหลอืใช้
กลบัมาใช้ประโยชน์ในระดบัชัน้การศกึษาต่างๆ จดักจิกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายด้วยหลัก ๓ Rs และจัดสร้างธนาคารขยะในโรงเรียน
พื้นที่ต้นแบบ เป็นต้น
 
ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการ
 -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีสถานท่ี
รองรับและก�าจัดขยะมูลฝอยท่ีเพียงพอท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สถานท่ีก�าจัดขยะมูลฝอยไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากถูกคัดค้านจากประชาชนในพื้นท่ี, การก่อสร้าง
ศูนย์ก�าจัดขยะมลูฝอยแบบครบวงจรล่าช้า ข้อก�าหนดและ
แนวทางในการด�าเนินการจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละ
หน่วยงานไม่สอดคล้องกันในบางประเด็น ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
 -  อปท.ที่มีสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ 
ไม่ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรม และไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานทีก่�าจดัขยะไว้ในแผน
พัฒนาประจ�าปี

ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
และ/หรือ ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -  การด�าเนินการมีลักษณะต่างคนต่างท�าไม่ได้
บูรณาการกัน ควรมีปฏิทินกิจกรรมประจ�าป ี และ 
งบประมาณ ควรจะบูรณาการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

 -  ควรให ้ เอกชนจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
แทนภาครัฐ โดยมีการประมูลเป็นปี และให้เป็นไปตาม
ก�าหนดภาครัฐ
 -  การแก้ไขปัญหายงัไม่เป็นระบบ เช่น ชาวบ้าน
ในพืน้ทีคั่ดแยกขยะ แต่เทศบาลและท้องถิน่เกบ็ขยะร่วมกนั 
 -  ขยะมลูฝอยต้องมแีผนด�าเนนิการอย่างถกูต้อง
และรวดเร็วควรประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในที่นั้น
เข้าใจถึงพิษภัยและให้เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าขยะที่เราทิ้ง 
ท�าลายทุกสิ่ง
 -  รัฐบาลไทยควรไปศึกษาการก�าจัดขยะของ
ประเทศที่ประสบความส�าเร็จในการก�าจัดขยะมูลฝอย  
เพื่อน�ามาเป็นแบบอย่างในประเทศไทย
 -  การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อให้การจัดการ 
ขยะมลูฝอยมกีารด�าเนนิการอย่างมรีปูธรรม ลดความซ�า้ซ้อน
และแก้ไขอปุสรรคในการก�ากบัดแูลให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน 
ง ่ า ยต ่ อการบริ ห า รจั ดการองค ์ ก า รทั่ วประ เทศ 
ควรบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริงทั้งนี้เพื่อสร้างวินัยของคนชาติมุ่งสู่การจัดการ
ที่ดีและยั่งยืน 
 -  การด�าเนินการตาม Road Map ของรัฐบาล
ควรให้ความส�าคัญกับจังหวัดท่องเที่ยวเป็นพิเศษเพราะ 
ถือเป็นภาพลักษณ์ของประเทศ 
 -  การด�าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ควรมีการวางแผนในการก�ากับติดตาม
 -  ควรให้กระทรวงพลังงานเข้ามาบูรณาการ 
เพื่อการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในด้านพลังงานและ 
ขยะบางอย่างที่แปรรูปได้
 -  รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการออกกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐโดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. 
สภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ในเรื่องการก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยู่แล้วให้สามารถ
ด�าเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการ โดยควรมี
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   (๑) การประชาสมัพนัธ์ รฐับาลควรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จดัท�าโครงการให้ความรูส้ร้างจติส�านกึ 
ตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้ถูกต้อง 
แก่ประชาชนมากย่ิงขึน้เพราะ ปัจจุบันการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์
ของภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอยยังมีอยู่น้อยมาก
   (๒) ภาครัฐควรด�า เนินอุดหนุนหรือให ้
งบประมาณในการเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้างหรือ 
ฟื้นฟูสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยขึ้นใหม่ในระดับต�าบลหรือ
อ�าเภอเพือ่รองรบัปรมิาณขยะหรอืของเสยีอนัตรายท่ีก�าลัง
จะเกิดขึ้นในอนาคต
   (๓) รัฐบาลสมควรสั่งการออกกฎหมาย 
ระเบยีบข้อบงัคบั หน่วยงานภาครฐัโดยเฉพาะองค์การบรหิาร
ส่วนท้องถิน่ อ.บ.ต. ซึง่มอี�านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ. สภาต�าบล
อยู่แล้ว ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ในเรื่องก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อยู่แล้วสามารถด�าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องในการ
บริหารจัดการ ควรมีและออกกฎหมายก�าชับอย่างจริงจัง
กับท้องถิ่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
 -  การบรหิารจดัการขยะมลูฝอยตาม road map 
ของรัฐบาล จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย มาตรการหลัก 
หรอื กฎหมายหลกัในการด�าเนนิงานควบคูก่บัการบรูณาการ
ในระดับพื้นที่ 
 -  มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบ ดังนี้
   (๑) รัฐบาลให ้ความส�าคัญในการแก ้ไข 
ปัญหาขยะ โดยก�าหนดเป็นวาระแห่งชาติและก�าหนดเป็น
นโยบายรัฐบาล
   (๒) มีการก�าหนดขั้นตอนการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาเป็น Road map
   (๓) มีการมอบหมายภารกิจให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการ 
ขบัเคลือ่นการด�าเนินงานร่วมกบักระทรวงอ่ืนๆ อย่างชดัเจน
   (๔) มกีารบูรณาการทุกส่วนรบัผดิชอบร่วมกนั
   (๕) มกีารแยกประเภทขยะ เพือ่ความเหมาะสม  
ในการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องตามล�าดับ
   (๖) มกีารก�าหนดขอบเขตในการตรวจตดิตาม

   (๗) ท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ 
รับจัดสรรงบประมาณด�าเนินการ
   (๘) มีกระบวนการก�าจัดขยะท่ีเหมาะสม  
โดยประชาชนมีส่วนร่วม
   (๙) การก�าจัดขยะก�าหนดเป็นวาระจังหวัด  
มีรูปแบบการจัดการขยะที่ทุกคนให้ความส�าคัญ ชัดเจน
   (๑๐) น�าขยะมาใช้ประโยชน์ เกิดมูลค่าเพิ่ม
   (๑๑) มกีารปลกูฝังจติส�านกึในการก�าจดัขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและเยาวชน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 -  ขอให้จังหวัดส�ารวจปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างและก�าหนดมาตรการหรือแนวทางในการก�าจัด 
ขยะมูลฝอยที่คงค้างโดยให้บูรณาการในการแก้ไขปัญหา
ขยะกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปริมาณขยะที่คงค้างได้อย่างยั่งยืน
 -  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสร้างการมีส่วนร่วม
กับทกุภาคส่วนในการจดัการขยะมลูฝอย ในจงัหวดัโดยก�าหนด
แนวทางการขบัเคลือ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แบบอย่าง
การจดัการขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสม การรณรงค์ ลดและคดัแยก
ขยะทีต้่นทาง การประสานท้องถิน่เพ่ือเร่งรัดการด�าเนนิการ
ตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด เป็นต้น
 -  ให้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการขยะมูลฝอย
ของจังหวดั เพ่ือขับเคล่ือนการด�าเนนิงานตามแนวทางของ
จังหวดั โดยประชมุติดตามผลความก้าวหน้าการด�าเนนิงาน
ตามห้วงระยะเวลาที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง
 - ให้จดัท�าแผนการส�ารวจ ประเมนิขยะมูลฝอย
และสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย ร่วมกับหน่วยงานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในจังหวัด และ 
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�าให้ทราบถึงปริมาณขยะ 
ท่ีเกิดข้ึน ณ แหล่งก�าเนิด ต่อวัน และปริมาณขยะสะสม 
ในบ่อก�าจัดขยะองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินต่างๆ และ 
ได้ก�าหนดแนวทางการจดัการขยะสะสม เช่น ให้ภาคเอกชน
มีการขนย้ายขยะ การฝังกลบ ให้ถูกหลักสุขาภิบาล  
โดยแต่ละพื้นที่จะก�าหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ที่เป็นแกนหลักในการด�าเนินงาน โดยการด�าเนินงาน 

จะมกีารบรูณาการความร่วมมอืในด้านต่างๆ เช่น เครือ่งจกัร 

รถขนขยะ เป็นต้น

 - ให้จัดท�าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ของจังหวัดเพื่อส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

 - ให้มีการรายงานผลการด�าเนินการจัดการ 

ขยะมลูฝอยของจงัหวดัตามห้วงระยะเวลาต่างๆ และมกีาร

ประชุมติดตามงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

จังหวัด เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยของจังหวัด 

 - การก�าจดัขยะมลูฝอยตกค้างสะสมในสถานที่

ก�าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต ได้มีการด�าเนินการ ดังนี้ 

  ๑) ประสานทกุอ�าเภอในจงัหวดัเพือ่ด�าเนนิการ

ส�ารวจ ประสานท้องถิ่น/เอกชน แก้ไขฟื้นฟูสถานที่เทกอง

ขยะกลางแจ้งให้เป็นตามแผนฯ

  ๒) น�าผลการส�ารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอย

และสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย มาพิจารณาเพื่อป ิด 

หรือจัดท�าแผนงานฟื้นฟูสถานท่ีก�าจัดขยะมูลฝอย ด้วยการ

ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะให้

ด�าเนินการฝังกลบบ่อที่ไม่ได้ด�าเนินการพร้อมประสาน

บริษัทเอกชน ในการเข้ามาร่วมจัดการขยะมูลฝอยเก่า 

 - กรณีสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยของเอกชน

ด�าเนินงานไม่ถูกต้องจังหวัด ด�าเนินการบังคับใช้กฎหมาย 

ประสานให้บ่อขยะเอกชนที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ด�าเนนิการก�าจดัขยะคงค้างโดยในเบือ้งต้นประสานท้องถิน่

ที่ก�ากับดูแลแจ้งเจ้าของบ่อขยะจัดท�าแผนฟื้นฟูบ่อขยะ 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย

 - ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกหน่วย

งานต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการขยะโดยมีการ 

บูรณาการแผนงานร่วมกันให้ครบวงจรขยะ ตั้งแต่เริ่มแรกของ

การเกิดขยะ จนถึงการก�าจัด หรือการน�ากลับมาใช้ใหม่  

ซึง่ทกุหน่วยงานควรมกีารบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุด้วยอย่าง

เคร่งครัดและต่อเนื่อง

 - ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการ 

ด�าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะและ 

ส่ิงแวดล้อมของจังหวัด โดยบูรณาการงบประมาณ 

ด้านการก�าจัดขยะในแต่ละพ้ืนท่ี และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการด�าเนินงาน อาทิเช่น 

การวางระบบการบริหารจัดการ การก�าจัด การขนย้าย  

การจ�าหน่าย การน�ากลบัมาใช้ใหม่ การแปรรปู การคดัแยก 

ค่าจ้างต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น เพือ่ให้การด�าเนนิงานระดบัพืน้ที่

เกิดผลเป็นรูปธรรม

๒. การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและกำาจัด

 จากการตรวจติดตาม พบว่า จังหวัดต่างๆ ได้ม ี

การด�าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีผล 

การด�าเนินการ ดังนี้

 ๑) คัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง โดยขอความ 

ร่วมมือจากประชาชน ช่วยคัดแยกขยะ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแจกถุงใส คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล  

ขยะอันตราย คัดแยกขยะทั่วไป โดยมีแนวทางการก�าจัด

ขยะมูลฝอยด้วยการเผาและฝังกลบ

 ๒) การฟื้นฟูสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อ

จดัการขยะมลูฝอยเก่าและรองรบัขยะมลูฝอยใหม่ ได้มกีาร

ด�าเนนิการประสานให้ท้องถิน่เร่งด�าเนนิการปรบัปรงุพืน้ทีเ่บือ้งต้น

และจัดท�าแผนการก�าจัดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม

สอดคล้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

 ๓) มีการควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อ 

ของเก่า โดยก�าหนดแผนงานโครงการเพื่อด�าเนินการ

ควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซ้ือของเก่าให้มีการ

จัดการขยะแบบถูกหลักวิชาการ

 ๔) การก�าจัดขยะต้นทางส่งเสริมให้ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษา ด�าเนินการ 

คดัแยกขยะต้นทาง จงัหวดัสนบัสนนุวทิยากรอบรมให้ความรู้ 

และร่วมจัดตั้งธนาคารขยะจังหวัดส่งเสริมให้คัดแยกขยะ

และน�าขยะไปใช้ประโยชน์ ท้ังในรูปแบบ ธนาคาร 

ขยะรีไซเคิลในชุมชน และสถานศกึษา ส�าหรับขยะอนิทรยี์ 

ส่งเสริมการน�าขยะอินทรีย์มาท�าปุ ๋ยหมักในท่อซีเมนต์  
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และส่งเสริมการเลี้ยงไส ้เดือนก�าจัดขยะและผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์ 
คุณภาพสูง 
 ๕) การก�าจัดขยะกลางทาง จังหวัดร ่วมกับองค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท�าแผนแม่บทการจัดการขยะ โดยส่งเสริม 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมขยะในเขตเทศบาล 
ให้ครบ ๑๐๐ %
 ๖) การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและแหล่งความมั่นคงทางอาหาร  
ให้ชุมชนโดยการส่งเสริมการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง 
ในวัด โรงเรียน ที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะป่ายางพารา 
เน้นไม้กินได้และไม้ใช้สอย สามารถเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นแหล่งอาหาร
ครัวเรือนได้ไม่น้อย 
 ๗) ส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐเป็นต้นแบบ
ในการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  
เช่น การหมักท�าปุ๋ยหรือน�้ายาเอนกประสงค์ การผลิตไบโอแก๊ส 
จากขยะ ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนก�าจัดขยะในรูปธนาคารไส้เดือน 
 ๘) ส่งเสริมให้ทุกต�าบลมีศูนย์เรียนรู้ในการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน 
 ๙) การก�าหนดให้ม ีอสม. สาขาการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชน 
รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท�างานบูรณาการ 
ร่วมกับอาสาสมัครกระทรวงอื่น 
 ๑๐)  จัดให้มีคณะกรรมการ/คณะท�างานศึกษาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาขยะชมุชน เพือ่เป็นตวัอย่างและขยายผลสูร่ะดับประเทศ 
 ๑๑) ประกาศเป็นนโยบายจังหวัด เช่น ห้ามหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกแห่งใช้โฟมบรรจุอาหาร พร้อมขยายผลไปสู่หน่วยงาน
ราชการอื่น และประชาชนทั่วไป

ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการ
 -  ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีมากขึ้น ระบบการก�าจัด 
ไม่สามารถก�าจัดมลพิษได้หมด ท�าให้อาจมีการตกค้างและสะสม 
ในบริเวณแหล่งก�าจัด 
 -  ระบบก�าจัดมูลฝอยติด เช้ือด ้วยเตาเผาของรัฐ 
ในปัจจุบัน ไม่มีระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศเนื่องจาก 
ไม่มีหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ และค่าวิเคราะห์บางพารามิเตอร์
มีราคาสูง กรณเีตาเผาช�ารดุการซ่อมแซม ใช้เวลานาน และค่าใช้จ่ายสงู
 -  สถานบริการ มีปัญหา ระบบการจัดการมูลฝอย 
อันตรายอื่นๆ เช่น หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย ปรอท ปัจจุบันใช้วิธีกักเก็บ 

ในบ่อซีเมนต์ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ส�าหรับการกักเก็บน้อยลง

นายระพี  ผ่องบุพกิจ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายระพี  ผ่องบุพกิจ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
 ณ จังหวัดอุทัยธานี

นายวันชัย  สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดลพบุรี
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 -  ท้องถิ่น ขาดแคลนรถเก็บขยะ และงบประมาณ 

เก็บขนขยะ และอยู่ห่างไกลจากศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยที่ให้

บริการ 

 -  อปท. มีบ่อขยะแบบฝังกลบทั้งที่ถูกต้องและ 

ไม่ถกูต้อง และเผาในพืน้ทีข่องตนเองจงึไม่น�าขยะไปทิง้ทีศ่นูย์ก�าจดั

ขยะมลูฝอย และ อปท.บางแห่งยงัคงมกีารก�าจดัขยะแบบเทกอง

และเผากลางแจ้ง และยังไม่มีการปรับปรุงบ่อขยะให้เป็นการ

เทกองแบบควบคมุ Controll Dump ซ่ึง อปท.ยงัขาดบุคลากร

ด้านเทคนิคและวิชาการ เครื่องจักร และงบประมาณ ในการ

ด�าเนินงานจัดการขยะมูลฝอย

 -  บางพื้นที่ยังไม่มีสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปัจจุบัน  

เทกอง ฝังกลบ) และการจัดสร้างศูนย์รวมก�าจัดขยะมูลฝอย 

ประชาชนในพื้นที่มีการคัดค้าน เนื่องจากได้รับผลกระทบ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่การเก็บขน และกระบวนการก�าจัด 

ขยะมูลฝอย และในท้องถิ่น มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ 

ท�าให้ท้องถิ่นไม่สามารถด�าเนินการได้

ความเหน็ของทีป่รกึษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ/

หรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 -  สาเหตสุ�าคญัของปัญหาขยะมลูฝอย คอื การมส่ีวน

ร่วมในการก�าจัด ประชาชนขาดจิตส�านึกขาดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในเรื่องของการรักษาความสะอาด เริ่มตั้งแต ่

ครวัเรอืน ชมุชน หมูบ้่าน สถานประกอบการในการจดัการขยะ 

เริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะและการจัดเก็บ

 -  การคดัแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง ยงัมไิด้ด�าเนนิการ

อย่างจริงจัง ซึ่งปัญหาคือ อบต. เทศบาล ไม่มีถังรองรับ 

การคัดแยกหรือบางแห่งมีถังคัดแยกขยะ แต่การจัดเก็บของ 

อบต. เทศบาล เป็นการกองรวม ในที่เหมือนเดิม รวมทั้ง 

ขาดการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะ และขาดการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 -  ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือ

กันอย ่างจริง จัง โดยมีการจัดการขยะแบบศูนย ์รวม  

ศนูย์รวบรวมของเสียอนัตรายชมุชน ศนูย์ก�าจัดขยะมลูฝอยรวม

นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

นายธานี  สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดสุรินทร์

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือ 

น�าขยะมารีไซเคิล และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าจัดการผสมผสาน 

 -  ภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

ควรมาร่วมกันคดัแยกขยะจากต้นทางควรมกีารสร้างเครอืข่ายอาสา

สมัครในทุกพื้นที่ เพื่อสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่

 -  ควรศึกษาดูแบบอย่างจากท่ีอื่นที่ ได ้ด�าเนินการ 

แล้วเกิดผลส�าเร็จ แล้วน�ามาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดปรับใช้ในพื้นที่

ของตนให้เหมาะสมต่อไป

 -  รัฐควรจัดให ้มี เตาเผาขยะอย่างถูกหลักอนามัย 

อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง

 -  การหาพืน้ท่ีรองรบัขยะ ในปัจจบัุนหาได้ยาก แม้จะหา

พื้นที่ ได ้ แต ่เมื่อจะท�าการก่อสร ้าง ก็ไม ่ได ้ รับความร่วมมือ 

จากประชาชน และยังถูกคัดค้านร้องเรียนและขาดการยอมรับด้วย

 -  ส่งเสริมการฝังกลบหลังบ้านในขยะอินทรีย์ เพื่อลด

จ�านวนการจัดเก็บของแต่ละพื้นที่

 -  เนื่องจากท่ีหน่วยงานภาครัฐด�าเนินการอยู ่ในการ

จัดการขยะมูลฝอย เป็นไปในรูปแบบเดิมๆ คือ เน้นการจัดเก็บ 

การน�าไปทิ้งที่บ ่อขยะ โดยไม่มีการจัดแยก ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน และ 

เห็นว่าการจัดเก็บและขนไปทิ้งในบ่อขยะน่าจะเป็นวิธีสุดท้าย

 -  ควรดูแลบ�ารุงรักษา เช่น รถเก็บขยะ และถังใส่ขยะ  

ทีไ่ปวางไว้หน้าบ้าน ชมุชน ให้มคีณุภาพ ทีผ่่านมา การจดัซือ้ของแต่ละ

ท ้องถิ่ นด ้อยคุณภาพ ถั ง เก็บขยะต ้องมิดชิด เพื่ อป ้องกัน 

สัตว์ต่างๆ ด้วย

 -  กล่องโฟม ถุงพลาสติก ควรเลิกใช้ เพราะมีภาชนะ

ทดแทนแล ้ว และรณรงค ์ลดใช ้ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ ์ 

ที่ก่อให้เกิดขยะ

 -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมเขตการก�าจัดขยะ

โดยการที่ทิ้งขยะรวม สร้างเตาเผาขยะรวมจัดตั้งกลุ่มในการบริหาร

จัดการ 

 -  ควรส่งเสริมให้ อปท. ให้ความส�าคัญในเร่ืองการ 

ส่งเสรมิให้กบัชมุชนส่งขยะต้นทางโดยการสนบัสนนุงบประมาณ และ

ด�าเนินกิจกรรมสร้างจิตส�านึกและประชาสัมพันธ์

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดมุกดาหาร

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดแพร่

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดเชียงราย

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดนครพนม
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 -  อปท.ส่วนใหญ่ ยังไม่ให้ความส�าคัญในการสนับสนุน

กจิกรรมโครงการจดัการขยะน้อย ๓ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่สามารถ

ตั้งงบประมาณปกติสนับสนุนกิจกรรมได้ทัน 

 -  การขาดจติส�านกึ ความตระหนกัต่อปัญหาการจดัการ

ขยะของทุกภาคส่วน 

 -  ค ว า ม ต ่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง น โ ย บ า ย ใ น ก า ร จั ด ก า ร 

ขยะระดับประเทศและจังหวัด 

 -  เอกภาพในการแก ้ไขป ัญหาระหว ่างหน ่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

 -  กระแสต่อต้านจากภาคประชาชน ในการจัดการ 

ขยะปลายทาง 

 -  ขาดการบังคับใช้กฎหมายและเอกภาพในการใช้

 -  การคดัแยกขยะต้นทาง ด้วยกจิกรรมโครงการธนาคาร

ขยะชุมชน โครงการปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน�้า 

 -  การจัดการแบบรวมศูนย์ โดยให้ท้องถิ่นน�าขยะทั่วไป

มาฝังกลบด้วยกนั แต่ อปท. ทีร่่วมฝังกลบต้องมโีครงการจดัการขยะ

ที่ต้นทางมาก่อนด้วย 

 -  การก�าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน โดยการคัดแยก

ในบ่อด้วยคนงาน ตามด้วยการท�าน�้าหมักจากขยะอินทรีย์ เพื่อใช้ 

ฉีดพ่นยับยั้งไข่แมลงวัน และดับกลิ่นเหม็น 

 -  การปรับปรุงบ่อฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ได้เพิ่มประสิทธิภาพบ่อด้วยการบดอัดให้แน่นมากขึ้น เพื่อจะได้รองรับ

ขยะได้มากขึ้น 

 -  สนบัสนนุส่งเสรมิให้มกีารอนรุกัษ์ป่าหวัไร่ปลายนาและ

ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าอาหารในป่ายางพาราเพิ่มมากขึ้น 

 -  ปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการจัดการขยะโดยเริ่มจาก 

เด็กและเยาวชน 

 -  จัดประชาสัมพันธ ์และรณรงค ์การด� าเนินงาน 

อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ 

 -  ส่งเสริมมาตรการการจัดการขยะต้นทางอย่างเป็น

ระบบและจริงจัง 

 -  พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง

กับบริบทพื้นที่ ในการจัดการขยะ 

นายอำานวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดอ�านาจเจริญ

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดพิษณุโลก

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดสงขลา

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดสตูล
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 -  ส่งเสริมนโยบายใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อมและมนีโยบายให้ผูป้ระกอบการรบัซือ้บรรจภุณัฑ์
คืนในราคาที่เป็นธรรม 
 -  สนบัสนนุกลไกการขบัเคลือ่นโดยคณะกรรมการ 
หรอืคณะท�างานทีเ่ป็นเอกภาพ เช่น อสธจ. (คณะอนกุรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด) 
 -  สนับสนุนงบประมาณด�าเนินการให้สอดรับ
กับนโยบาย 
 -  แก้ไขกฎหมายให้เหมาะกับสถานการณ์และ
มีหน่วยงานติดตามการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะ
 -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่สีวนสาธารณะ
และแหล่งท่องเที่ยว จัดชุดปฏิบัติการ เพื่อท�ากิจกรรม 
วันท�าความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยเน้น
การเก็บขยะมูลฝอย การล้างส้วมสาธารณะให้สะอาด และ
รายงานให้จังหวัดทราบ
 -  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด�าเนินการ 
การจัดเก็บขยะและการรักษาความสะอาดในสวน
 -  ยังคงมีปัญหาในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
จากคลินิกเอกชน/คลินิกสัตว์และครัวเรือน เนื่องจาก 
ไม่มีหน่วยงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
 -  องค ์ กรปกครองส ่ วนท ้อง ถ่ินยั ง ไม ่ มี 
ความพร้อมในการจัดระบบการขนและก�าจัดในจังหวัด
 -  โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขไม่มี
บทบาทหรือระเบียบให้ออกเก็บขนหรือก�าจัด มูลฝอย 
ติดเชื้อให้กับคลินิกเอกชนและคลินิกสัตว์สาธารณะและ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ 
ภาคประชาชน 
 -  รฐัควรออกกฎหมาย นโยบายตามหลกัสากล 
“ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” โดยเฉพาะกรณีมูลฝอยอันตราย 
ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตต้องมีระบบการก�าจัดมูลฝอย
อันตรายที่ตนผลิตและจ�าหน่าย โดยผู้บริโภคผลิตภัณฑ ์
ดังกล่าวก็ต้องร่วมจ่ายด้วย เช่นมีระบบการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ของตนเองมาก�าจัด

 -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบก�าจัด
มูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม เนื่องจากสามารถควบคุม
มลพิษได้ดีกว่า และควรให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด�าเนินการ 
เน่ืองจากจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ในการควบคุมก�ากับจากภาครัฐ 
 -  พัฒนาระบบการเคลื่อนย้าย ขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
เช่น พื้นที่ห่างไกลจากแหล่งก�าจัด พื้นที่สภาพเป็นเกาะ  
ซึ่งไม่สามารถก�าจัดมูลฝอยในพื้นที่ได้
 -  เนื่องการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอ�านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง หน่วยงาน
ในระดับกระทรวง/กรม ที่มีอ�านาจในสั่งการ ควรออก
ระเบยีบ/ค�าสัง่/แนวปฏบิตั ิ เพือ่ให้องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตระหนักและเห็นความส�าคัญในการด�าเนินงานจัดการ 
ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี การจัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ส่ือทางโทรทัศน์/วิทยุ 
เอกสาร คู่มือ ฯลฯ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกระดับ
และน�าสามารถน�าไปเผยแพร่ได้อย่างทั่วถึง
 -  การขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  
การควบคุม ก�ากับ และการบังคับใช้กฎหมาย ทั้ง ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านแหล่งก�าเนิด ได้แก่ ผู ้บริโภคหรือ 
ผู ้ก่อให้เกิดมูลฝอย ด้านหน่วยงานองค์กรที่ให้บริการ  
คัดแยก เคลื่อนย้าย และก�าจัด และด้านหน่วยงานควบคุม
ก�ากับ และสนับสนุนทรัพยากร

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 -  ขอให้จังหวัดให้ความส�าคัญในการบริหาร
จดัการขยะมลูฝอยชมุชนและของเสยีอนัตรายอย่างจรงิจัง 
โดยเก็บค่าดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้
กฎหมายที่มีอยู่โดยยึดหลัก MR ได้แก่ การลดปริมาณขยะ 
(Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) และการแปรรูปใช้ใหม่ 
(Recycle) และน�าหลักประชารัฐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด

ต้องเป็นผู้น�าในการจัดการปัญหาขยะด้านการค�านึงถึง 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในระดับจังหวัด อ�าเภอ 

และท้องถิ่น
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 -  ให้มีการรณรงค์จัดท�ากิจกรรมต่างๆ ที่ม ี

การจูงใจให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ การให้รางวัล  

โดยการน�าขยะมาแลกเพื่อลดค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ 

เป็นต้น ซึ่งสามารถน�าไปเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงขอฝากให้ท้องถิ่น

จังหวัด คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ของจังหวัด ได้น�ารูปแบบดังกล่าวไปปรับใช้ในการบริหาร

จัดการขยะเพื่อให้การคัดแยกขยะที่ต้นทางด�าเนินการได้ดีขึ้น

 -  ให้มกีารบรูณาการในการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์

การบรหิารจดัการขยะมลูฝอยอย่างครบวงจร โดยสถานศกึษา

ให้ความรูก้บันกัเรยีน ในส่วนของ อปท. ควรด�าเนนิการต่อเน่ือง 

โดยส่งเสรมิสนบัสนนุ รณรงค์ให้สถานศกึษาชมุชนมีการบรหิาร

จัดการขยะ ให้ความรู้สนับสนุนท้ังวัสดุอุปกรณ์ในการ 

คดัแยกขยะ เพ่ือให้การสร้างจติส�านกึของเยาวชน นกัเรยีน ดีข้ึน 

นอกจากนี ้ขอให้ อปท. ได้มกีารขนแยกขยะแต่ละประเภท 

ที่ได้มีการคัดแยกแล้วตั้งแต่ต้นทางอย่างชัดเจน เพื่อน�าไป

ก�าจัดในพื้นที่ /สถานีขนถ ่ายขยะมูลฝอยได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ

  -  การจัดการขยะที่ต ้นทาง โดยจังหวัด 

มีนโยบายในการส่งเสริมและรณรงค์ให้ครัวเรือน ชุมชน

หมู่บ้าน สถานศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ได้มี

การคัดแยกขยะก่อนน�าไปทิ้ง โดยคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิล 

เกบ็รวบรวมแล้วน�าไปขายให้กบัร้านค้าของเก่า ขยะอนิทรีย์

น�าไปท�าเป ็นปุ ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ ขยะพิษและ 

ขยะอันตรายให้เก็บรวบรวมน�าส่ง เทศบาลหรือ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลน�าไปก�าจัดแบบถูกหลักวิชาการ และ 

ขยะทัว่ไปส่งเสรมิให้น�าไปท�าเป็นสิง่ประดษิฐ์เพือ่เพิม่มลูค่า 

เช่น ท�ากระเป๋า เปลนอน ดอกไม้ เป็นต้น ส่วนท่ีเหลือ 

น�าทิง้ลงถงัขยะของเทศบาล เพือ่น�าไปก�าจดัในพืน้ทีฝั่งกลบขยะ

ที่ถูกหลักสุขาภิบาล ต่อไป

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย

  -  การแก้ไขปัญหาขยะ ขยะตกค้าง ซึ่งปัญหา

เหล่านี้ไม ่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง  

ต ่างคนต่างท�า แยกส่วนแยกงานกัน ไม ่บูรณาการ 

งบประมาณร่วมกัน พอมีงบประมาณลงมาผ่านองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีการจัดท�าข้อตกลงร่วมกัน  

แต่เมื่อการก่อสร้างเสร็จก็เป็นภาระขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น การแออัด

ในพื้นที่ขนถ่าย ควรจะมีการมอบหมายกระทรวงใด

กระทรวงหนึง่เป็นหลกัเพือ่บรูณาการร่วมกนั ออกข้อบังคับ 

ข้อกฎหมายที่เป็นรูปธรรม

๓.  การส่งเสริมการลดและการใช้ประโยชน์ขยะ และ 

การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน

 จากการตรวจติดตาม พบว่า หน่วยรับตรวจ คือ 

จงัหวดัต่างๆ ได้มกีารด�าเนนิการ บรหิารจดัการขยะมูลฝอย 

และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

 ๑) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  

สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานบริการ  

ด�าเนินการลดคัดแยกขยะมูลฝอยและการน�ากลับ 

มาใช้ประโยชน์ ผ่านสื่อเอกสารเผยแพร่ การจัดรายการ 

ท า งสถ านี วิ ท ยุ ก ร ะจ าย เ สี ย ง แห ่ ง ป ร ะ เทศ ไทย  

กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี 

 ๒) กิจกรรมรณรงค์ ลดการใช้โฟมและพลาสติก 

ทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน และขอความร่วมมือ

สถานที่ ราชการในจังหวัดด� าเนินการลด ละ เ ลิก 

การใช้ถงุพลาสติก กล่องโฟม หรือบรรจุภณัฑ์ก�าจัดยาก และ 

มีสถานประกอบการที่จ�าหน่ายสินค้า เช่น ตลาดศรีเมือง 

อ�าเภอเมือง และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ตลาดอมยิ้ม  

อ�าเภอจอมบึง งดใช้โฟมบรรจุอาหารและลดการใช ้

ถุงพลาสติก 

 ๓) สนับสนุนให้ประชาชนใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม ใช้ซ�้าหรือน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 ๔) การด�าเนินการธนาคารขยะในโรงเรียน  

การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนในพื้นที่โครงการ

ชุมชนต้นแบบจัดการขยะเหลือศูนย์ด้วยหลัก ๓R 
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 ๕) ส่งเสริมให้ภาคการผลิตออกแบบ/ผลิตสินค้า

และบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม 

การใช ้วัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่และส่งเสริม 

ให้ภาคเอกชน/ผู ้ประกอบการคัดแยกและน�าของเสีย 

จากแหล่งก�าเนิดไปใช้ซ�้าหรือรีไซเคิล

 ๖) การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มกีารเกบ็คดัแยกขยะมลูฝอย เช่น การแยกเกบ็ขยะอนิทรย์ี 

เพื่อใช้หมักท�าปุ๋ย หรือน�้าหมักจุลินทรีย์ (EM) 

 ๗) ขยะอันตรายในชุมชน โดยให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด�าเนินการแยกเก็บขยะอันตรายชุมชน 

เพือ่รวบรวมและน�าไปก�าจดัอย่างถูกต้อง ซึง่จงัหวดัราชบรุี

ได้มีแนวทางในการประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ราชบรุ ี(อบจ.) เป็นหน่วยงานหลกัในการก�าจดัขยะอนัตราย

จากชมุชน โดยให้ อบจ.พจิารณาจดัสรรงบประมาณในการ

จ้างเอกชนรับขยะอันตรายที่เกิดขึ้นไปก�าจัด

 ๘) ขยะอตุสาหกรรมในจงัหวดัส�านกังานอตุสาหกรรม

จังหวดัราชบรุ ีมกีารด�าเนนิการ ควบคมุ ก�ากบัดแูล การจดัการ

ขยะอตุสาหกรรมในจงัหวดัให้เป็นไปตามกฎหมาย ท้ังในส่วน

ของการเคลือ่นย้าย และการน�าไปก�าจดัให้ถูกหลกัวชิาการ

 ๙) ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล การก�าจัดมูลฝอย

ติดเช้ือของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ใช้วิธีจ้างบริษัทเอกชน

ด�าเนินการ ส�าหรับการด�าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลจะด�าเนินการ 

ในภาพรวมของเครือข่ายระดับอ�าเภอ (คปสอ.) โดยมี 

โรงพยาบาลช่วยสนบัสนนุในเรือ่งการขน การส่งก�าจดัหรอืให้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน�ามูลฝอยติดเชื้อไปส่งรวม 

ที่โรงพยาบาลเพื่อรอบริษัทมารับไปก�าจัด 

 ๑๐) การก�าจัดขยะเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีแผน 

ในการก�าจดัขยะมลูฝอยตกค้างสะสมจ�านวน ๑๘,๖๒๒ ตนั 

ในสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย ๗ แห่ง วงเงินงบประมาณ 

๖,๔๘๕,๖๔๑ บาท ภายใต้โครงการปรับปรุงและฟื้นฟู

สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ/

ก�าจดัขยะมลูฝอยตกค้างสะสม (ขยะมลูฝอยตกค้างสะสม) 

จังหวดักาฬสนิธุ ์ด�าเนนิการโดย อบจ.กส. ขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณภายใต้กลไกแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ การจัดการขยะใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการ

ขยะใหม่โดยเน้นการลดคัดแยกที่ต้นทาง และการก�าจัด

ปลายทางในลกัษณะการรวมกลุม่ อปท. (cluster) ๕ กลุม่พ้ืนท่ี 

รปูแบบการก�าจดัทีเ่สนอ คอื โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ๑ แห่ง 

แปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) ๓ แห่ง และระบบฝังกลบ 

ถูกหลักสุขาภิบาล ๑ แห่ง การจัดการของเสียอันตราย 

อบจ.กส. เป็นเจ้าภาพหลักในการรวบรวมและน�าไปก�าจัด

อย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการ การออกกฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ 

มาตรการที่จะใช้ ก�าหนดนโยบายจังหวัด/ประกาศจังหวัด

ในเรื่องการลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 

 ๑๑) แต ่ง ต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๑๒) จัดท�าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒)

 ๑๓) แต่งตัง้คณะอนกุรรมการพจิารณาเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 ๑๔) จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน 

การบริหารจัดการขยะกลุ่มพื้นที่ (cluster) 

 ๑๕) บูรณาการด�าเนินงานโครงการเมืองสะอาด

คนในชาตมิสีขุ โครงการเมอืงสวยใสไร้มลพษิ และโครงการ

กาฬสินธุ์เมืองต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

เพื่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างจิตส�านึก 

ความตระหนัก ในการจัดการขยะมูลฝอย

 ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการ

 -  ขาดความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติและ

แนวทางการด�าเนนิงานศนูย์จดัการขยะมลูฝอยเพือ่แปรรปู

เป็นพลงังาน รวมถงึรปูแบบการบรหิารจดัการสถานขีนถ่าย

ขยะมูลฝอย

 -  จงัหวดัยงัขาดบคุลากร องค์ความรู ้เทคโนโลยี 

และสถานที่ในการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน
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 -  การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน ยังไม่ค่อย 
เป็นที่แพร่หลาย ใช้งบประมาณสูง 
 -  ประชาชนในพื้นท่ีวิตกกังวล ในการสร้าง
โรงงานเพื่อแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ท้ังเรื่องมลพิษ  
สุขอนามัย และผลกระทบข้างเคียง 
 -  ขาดการเรียนรู้ การศึกษาวิจัย ในเร่ืองการ
การส่งเสริมการลดและการใช ้ประโยชน์ขยะ และ 
การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน

ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
และ/หรือ ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 -  ต้องเร่งรัดโครงการจัดการขยะเพื่อผลิต 
เป็นเช้ือเพลิง และปุย๋อนิทรย์ีอย่างเร่งด่วน ปัญหาเรือ่งขยะ 
จึงบรรเทาลง มีการรวมกลุ่มชุมชนใช้ประโยชน์จากขยะ 
โดยท�าโรงงานแปรรูปขยะ และเปิดกว้างให้เอกชนเข้ามา
จัดท�าขยะเดิมให้เกิดประโยชน์ เช่น ท�าไฟฟ้าหรือในเชิง
พาณิชย์ มีการส่งเสริมให้สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ โดยต้อง
ชัดเจนเรื่องโรงงานไฟฟ้า ชัดเจนเรื่องมวลชน
 -  ในกรณีที่มีการสร้างโรงงานเพื่อแปรรูปขยะ
เป็นพลงังาน ควรมกีารศกึษาผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม
ในพื้นที่ 
 -  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมาให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้านการแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 -  ให้มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการแยกขยะ
แต่ละประเภท โดยมีการอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
ให้มีความรู ้ในเรื่องการจัดการขยะเพื่อน�ามาแปรรูป 
เป็นพลังงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมท้ังก�าหนดให้ม ี
มาตราการลด ละ เลิก การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท�าให้เกิดขยะ  
มีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้เท่าที่จ�าเป็น
 -  ให ้มีการคัดแยกขยะที่สามารถแปรรูป 
เพื่อผลิตเป็นพลังงาน แยกออกจากขยะแต่ละประเภท
ตั้งแต่ต้นทาง และให้มีการจัดเก็บขยะที่คัดแยกแล้ว 
อย่างชัดเจน

 -  ควรสร ้ า ง วิ นั ย  รณรงค ์ ส ร ้ า งจิ ตส� านึ ก 
แก่เด็กนักเรียนและให้ความส�าคัญกับผู้ปกครองและชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมและดูแลเด็กนักเรียน ให้ตระหนักในการ
คัดแยกขยะต้นทางและจัดการขยะมูลฝอยให้มากขึ้น
 -  ให้จังหวัดมีการรณรงค์จัดท�ากิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มีการจูงใจให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะโดยการให้
รางวลั การน�าขยะมาแลกเพือ่ลดค่าธรรมเนยีมการเก็บขยะ 
เป ็นต ้น จนได ้รับรางวัลในเรื่องการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย ซึ่งสามารถน�าไปเป็นต้นแบบในการบริหาร
จดัการขยะมลูฝอยได้เป็นอย่างด ีดงันัน้ จงึขอฝากให้ท้องถิน่
จังหวัด คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ของจังหวัด ได้น�ารูปแบบดังกล่าวไปปรับใช้ในการบริหาร
จัดการขยะเพ่ือให้การคัดแยกขยะท่ีต้นทางด�าเนินการ 
ได้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
 ควรมกีารบรูณาการร่วมกนัระหว่างหมูบ้่าน ชมุชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการคัดแยกขยะตั้งแต่
ต้นทาง การจัดเก็บขยะแต่ละประเภท เพื่อความสะดวก 
ในการใช้ประโยชน์จากขยะ และควรส่งเสริมรณรงค์ 
ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากขยะ 

๔. การกำากับดแูลและบังคับใช้กฎหมาย และการลกัลอบทิง้
 จากการตรวจติดตาม พบว่า หน่วยรับตรวจ คือ 
จังหวดัต่าง ๆ  ได้มกีารด�าเนนิการ บริหารจัดการขยะมลูฝอย 
และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้
 ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
ได้ด�าเนนิโครงการท้องถ่ินไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติ
มีความสุข โดยให้ อปท. จัดกิจกรรมในการรักษา 
ความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในสถานทีส่าธารณะ 
การจัดระเบียบป ้ายโฆษณา และรณรงค ์ส ่ง เสริม 
ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย ในครัวเรือนและการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย การท�าความสะอาดภาชนะ 
ใส่มูลฝอยที่ตั้งอยู่ในสถานที่สาธารณะ และรถยนต์ขนส่ง
มูลฝอยให้สะอาดถกูสุขลักษณะ และรายงานผลการด�าเนนิงาน 
ให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ
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ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการ

 -  การพฒันาทางด้านเศรษฐกจิและการขยายตัว

ของแรงงานข้ามชาติ เป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้ขยะเพิ่มขึ้น  

มีวิธีการ คือ รณรงค์จัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลด

ปริมาณขยะ, ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รวมขยะ และมีระบบ

การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง

 -  ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการด้านการ

บริหารจัดการขยะในปัจจุบันยังอยู ่ ในระดับภาครัฐ  

เช่น ผู้ด�าเนินการโดยส่วนใหญ่ยังขาดความร่วมมือจาก 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเข้ามา มีส่วนร่วม

อย่างแท้จรงิ ในการแก้ปัญหา และลดขยะต้นทางอย่างเป็นระบบ 

ปัจจุบันด�าเนินการได้เฉพาะบางชุมชนหรือหมู่บ้านเท่านั้น

 -  ในการแก้ไขปัญหาการลกัลอบท้ิงขยะ ยงัต้อง

อาศยัความร่วมมอืจากเจ้าหน้าทีร่ฐัทกุภาคส่วนในการสอดส่อง

ดูแล และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

และ/หรือ ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

 -  ทุกภาคส่วนต้องจริงจังกับมาตรการในการ

ตรวจสอบและด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด  

ควรมีออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในระดับท้องถ่ิน 

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมก�าหนดบทลงโทษ

กรณีฝ่าฝืนอย่างเป็นรปูธรรม พร้อมทัง้จดัตัง้คณะกรรมการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา 

มีส่วนร่วม

 -  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 

ขยะมลูฝอย โดยการจดัการขยะต้องเป็นหน้าทีข่องครัวเรือน 

ในการจดัการให้เกดิความตระหนกัด้วยตนเอง และลดขยะ

ในครัวเรือนให้เหลือน้อยที่สุด

 -  ปัจจบัุนต้องยอมรบัว่าปัญหาของขยะมลูฝอย 

โดยเฉพาะผูท้ีล่กัลอบทิง้หรอืไม่ใส่ใจทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมาย

ทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ไม่มีระบบบ�าบัด หรือ

หลีกเลี่ยงข้อบัญญัติ ข้อบังคับต่างๆ เพราะขาดการบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควรมีการตรวจสอบมากขึ้น และ

การมีส่วนร่วมของชุมชน

 -  อปท. ไม่มีการบริหารการเก็บ การย้าย การ

รวบรวมและการก�าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน จึงยังไม่ได ้

มีการออกข้อบัญญัติดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม

 -  ปัญหา คือ ความมักง ่าย มั่นใจว่าฝ ่าย 

เจ้าหน้าทีไ่ม่สามารถจบัด�าเนนิคดไีด้ โทษไม่รนุแรง หลกัฐาน

ไม่เพียงพอ โดยมีมาตรการ คือ ให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแส  

เจ้าหน้าที่ต้องด�าเนินคดีอย่างจริงจัง และโทษต้องรุนแรง

 -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการมุ่งเน้น 

ในเรื่องประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ  

ตลอดจนจิตส�านึกของประชาชนในชุมชนถึงเรื่องการ

บริหารจัดการขยะ ซึ่งจะต้องกระท�าอย่างกว้างขวางและ

ต่อเนื่อง รวมท้ังรูปแบบของส่ือท่ีใช้ควรมีหลากหลาย 

แตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ 

ให้ประชาชนทุกกลุ่มร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะ

อย่างจริงจัง และต่อเนื่องสม�่าเสมอ

 -  รัฐควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที ่

ในการด�าเนนิกจิการเกีย่วกบัขยะของเสยีอนัตรายให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสามารถด�าเนินการในกิจการเกี่ยวกับ

เรื่องการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายได้

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 -  ขอให ้ จั งหวัด ติดตามการแก ้ ไขป ัญหา 

การจดัการขยะมลูฝอยและสิง่แวดล้อมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและ 

ต่อเนื่อง รวมทั้งการประชุมแก้ไขปัญหาตามแนวทาง 

ทีถ่กูหลกัวชิาการและป้องกนัความขดัแย้งของชมุชนต่างๆ 

ที่อาจได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะหรือมีกล่ินรบกวน 

รวมทั้งให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมของสถานที่

ราชการ สถานทีท่่องเทีย่วให้สวยงามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

 -  ขอให้มีการประสานการท�างานร ่วมกัน 

โดยอาจจะเป็นการร่วมมือกันในจังหวัดในการก�าจัดขยะ  

เพือ่แก้ไขปัญหาการจดัสถานทีซ่ึ่งในจงัหวดัยงัมไีม่เพยีงพอ
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 -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการบูรณาการ

ท�างานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือ 

ในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการขยะ การพัฒนา 

การบรูณาการการมส่ีวนร่วม การประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรม

ให้มีความรู้เรื่องขยะอย่างต่อเนื่อง การไปศึกษาดูงาน 

นอกสถานท่ีระหว่างประชาชนในชมุชนกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

ทัง้ภาครฐั ราชการและเอกชน องค์กรพฒันาชุมชน เป็นต้น 

 -  จังหวัดควรประสานขอความร่วมมือกับ

ส�านกังานปศุสตัว์จงัหวดัและโรงพยาบาลเกีย่วกบัการจดัการ

ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อโดยสัตว์ ก�ากับดูแล ตรวจสอบ

ตามแนวทางและมาตรการทีก่�าหนดในส่วนของขยะตดิเชือ้

ในชุมชน (กรณีคนไข้นอนติดเตียง) ขอให้มีการติดตาม ให้ค�า

แนะน�า และก�าหนดมาตรการรองรับที่เหมาะสมด้วย

 -  ให ้หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องเฝ ้าระวังและ 

ออกตรวจพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน พื้นท่ีท่ีโรงาน  

ที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้า ริมทะเล เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ 

และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

๕. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำานึก

  จากการตรวจติดตาม พบว่า หน่วยรับตรวจ คือ 

จงัหวดัต่างๆ ได้มกีารด�าเนนิการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย 

และมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

 ๑) มกีารรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ ปลูกจิต

ส�านึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยด�าเนินการอบรมให้ความรู้

เครอืข่ายภาคประชาชนด้านการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน

และขยะอันตราย ภายใต้โครงการเฝ้าระวังและอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม และก�าหนดแผนงานโครงการรณรงค์ลดและ

คดัแยกขยะต้นทาง โดยบางจงัหวดัจดัให้มเีป้าหมายชมุชน

ต้นแบบในแต่ละอ�าเภอ 

 ๒) มกีารสร้างจติส�านกึและวนิยัในการจดัการขยะ

มูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชนโดยให้มี การปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียน/สถานศึกษา โดยด�าเนินการ

ประสานหน่วยงานราชการและสถานศึกษาในจังหวัด 

เพื่อลดและคัดแยกขยะ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม 

และสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

โดยมีแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล

ในชุมชนและโรงเรียน และคู่มือส�านักงานรีไซเคิลและ

ก�าหนดแผนงานเพือ่การจดัท�าหลกัสตูรการจดัการขยะมูลฝอย

เพื่อสอนในสถานศึกษา

 ๓) การจดัการขยะทีต้่นทาง โดยจงัหวดัมนีโยบาย

ในการส่งเสริมและรณรงค์ให้ครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้าน 

สถานศกึษา โรงเรยีน และหน่วยงานต่างๆ ได้มกีารคัดแยก

ขยะก่อนน�าไปทิง้ โดยคดัแยกเป็นขยะ รไีซเคลิ เกบ็รวบรวม

แล้วน�าไปขายให้กับร้านค้าของเก่า ขยะอินทรีย์น�าไปท�า

เป็นปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ ขยะพิษและขยะอันตราย 

ให้เกบ็รวบรวมน�าส่ง เทศบาลหรอื องค์การบรหิารส่วนต�าบล

น�าไปก�าจัดแบบ ถูกหลักวิชาการ และขยะทั่วไปส่งเสริม 

ให้น�าไปท�าเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ท�ากระเป๋า 

เปลนอน ดอกไม้ เป็นต้น ส่วนที่เหลือน�าทิ้งลงถังขยะ 

ของเทศบาล เพื่อน�าไปก�าจัดในพื้นที่ฝังกลบขยะที่ถูกหลัก

สุขาภิบาล ต่อไป การจัดการขยะที่ปลายทาง ด�าเนินการ

โดยการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม

 -  การส่งเสริมการจัดการขยะทั่วไป

  ๑) ก�าหนดให้รพ./รพ.สต.ทุกแห่งจัดอบรม 

อสม.ให้มีความรู้เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อน�าไป 

เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เกิดการรณรงค์ลด

ปริมาณขยะมูลฝอย

  ๒)  ก�าหนดให้รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมกับ 

ผู้น�าท้องถิ่นผู้น�าชุมชน คัดเลือกและพัฒนาหมู่บ้านน�าร่อง

จัดการขยะมูลฝอย

 -  การจัดรูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ให้ถูกต้อง

  ๑) ก�าหนดให้รพ./รพสต.จัดเก็บ ขน และ 

ก�าจัดมลูฝอยติดเชือ้ให้ถกูต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสขุ  

พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่าด้วยการจัดการมลูฝอยติดเชือ้ และประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘
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  ๒) ปัจจุบันการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อจากรพ./

รพ.สต.ในจังหวัดตราด แบ่ง ๒ รูปแบบ คือ จากอ�าเภอ

เมือง, อ�าเภอเขาสมิง, อ�าเภอแหลมงอบ และอ�าเภอบ่อไร่ 

ถูกน�าไปก�าจัด โดยบริษัทเอกชนส่วนอ�าเภอคลองใหญ่ 

เกาะช้างและเกาะกูด เผาเองโดยเตาเผาของโรงพยาบาล

    - การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือน 

ในกรณีมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ระหว่างการจัดระบบให้น�ามาส่งที ่

รพ./รพ.สต. เพื่อน�าส่งก�าจัดยังโรงพยาบาลแม่ข่าย

    -  การด�าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ของกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีน/ครู 

มีการสร้างจิตส�านึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย  

เช่น โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ 

เหลอืใช้ โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ โครงการลกูเสอือนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการ

 -  การขาดจิตส�านึกของประชาชนในชุมชน 

ที่จะวางแผนและปกป้องชุมชนจากขยะมูลฝอย จิตส�านึก

และความร่วมมือ ท่ีจะร่วมแรง ร่วมใจกนัแก้ปัญหาในชมุชน

และส่วนราชการต้องเข้าใจ เข้าถึง ร่วมกันพัฒนาและ 

ช่วยตรวจสอบ 

 -  ประชาชนยังขาดความตระหนักในด้านการ

ช่วยกันรักษาความสะอาดและการใช้พื้นที่ทางสาธารณะ 

ซึง่ควรมกีารจดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์รณรงค์เรือ่งการจัดการ

ขยะมูลฝอย เช่น สื่อทางโทรทัศน์/วิทยุ เอกสาร คู่มือ ฯลฯ 

ที่สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกระดับและสามารถน�าไป

เผยแพร่ได้อย่างทั่วถึง

 -  มีสถานที่ก�าจัดขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณ

ขยะของพืน้ที ่ประชาชนยงัขาดจติส�านกึในการจัดการขยะ

อย่างเป็นระบบ และงบประมาณในการด�าเนินการ 

ตามแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณในการ

ด�าเนินการในแต่ละกิจกรรม

 -  เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีไ่ม่กระทบต่อวถิดี�ารงชวีติ

ของประชาชนโดยตรง ท�าให้การด�าเนินการรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส�านึกในการจัดการขยะและ 

สิ่งแวดล้อม ไม่เกิดผลส�าเร็จเท่าที่ควร

ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

และ/หรือ ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

 -  ประชาชนควรมีส ่วนร ่วมในการจัดการ 

ขยะมูลฝอยกับหน่วยงานภาครัฐ เพราะขยะเกิดจาก  

ตลาด/ชุมชน/สถานประกอบการ/ครัวเรือน และควรมี 

การคัดแยกขยะต้นทาง โดยท้องถิ่นซ่ึงมีหน้าที่โดยตรง 

ต้องเข้าหาประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  

สร้างความตระหนักรู้ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดปริมาณขยะด้วยการ 

คัดแยกที่ต้นทางจนถึงการก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี ในขั้น

สุดท้าย การไม่เพ่ิมขยะท่ีเป็นอันตรายตลอดจนการใช ้

ถุงพลาสติก และหันมาใช้วัสดุอื่นแทนเพ่ือความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมระยะยาว 

ตั้งแต่ในครัวเรือน สถานศึกษา สถานบริการ โดยภาค

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ 

ในรูปแบบอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม เป ็นต ้น และสนับสนุน 

ให้ประชาชนลดการใช้หรือน�าขยะเข้าบ้าน

 -  การจัดการขยะถ้ารัฐท�าฝ่ายเดียวไม่มีทาง

ส�าเร็จได้ จะต้องมีการปลูกจิตส�านึกให้ทุกคนช่วยกัน 

ประชาชนต้องมีวินัยและไม่ทิ้งขยะตามแม่น�้าล�าคลอง  

รวมทั้งให้ร่วมมือกับภาครัฐและ อปท.

 -  ภาคประชาชนคือต้นทางของขยะ ทุกคน

สร้างขยะและต้องร่วมกันมีจิตส�านึกในการก�าจัดขยะ 

และช่วยแนะน�าบอกต่อ รณรงค์เรื่องขยะ สร้างจิตฝึกนิสัย 

ให้แก่เด็กเรื่องขยะในสถานศึกษา

 -  ประชาชนขาดจิตส�านึกในการจัดการขยะ  

ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางท�าให้เกิดขยะมูลฝอยเกลื่อนกลาด 

ตามท้องถนน ต้องหมัน่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน 

มีส่วนร่วม



92  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 -  ประชาชนมักจะเข้าใจว่าเรื่องการก�าจัดขยะ

เป็นหน้าที่ของรัฐเท่านั้น จึงขาดความรับผิดชอบ

 -  ควรเน้นหนักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด�าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส�านึกในการ

จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นนโยบายส�าคัญ 

ของจังหวัด

 -  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องบูรณาการ 

ตามอ�านาจหน้าทีใ่นการสนบัสนนุการการบรหิารจดัการขยะ

และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 -  ขอให้จงัหวดัได้ประชาสมัพนัธ์สร้างจิตส�านกึ 

สร้างความตระหนักให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการขยะมูลฝอยและมีการคัดแยกขยะมูลฝอย

ตั้งแต่ต้นทาง โดยให้บูรณาการในการแก้ไขปัญหาขยะ 

กบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้สามารถแก้ไขปริมาณขยะ

ที่คงค้างได้อย่างยั่งยืน

 -  ให้จังหวัดมีการรณรงค์จัดท�ากิจกรรมต่าง ๆ 

ที่มีการจูงใจให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ โดยการให้

รางวัล เช่น การน�าขยะมาแลกเพื่อลดค่าธรรมเนียม 

การเก็บขยะ เป็นต้น จนได้รับรางวัลในเรื่อง การบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย ซึ่งสามารถน�าไปเป็นต้นแบบในการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงขอฝาก

ให้ท้องถิน่จงัหวดั คณะกรรมการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย

ของจังหวัด ได้น�ารูปแบบดังกล่าวไปปรับใช้ในการบริหาร

จัดการขยะเพื่อให้การคัดแยกขยะที่ต้นทางด�าเนินการ 

ได้ดีขึ้น

 -  ขอให ้มีการบูรณาการในการรณรงค ์

ประชาสมัพนัธ์การบรหิารจดัการขยะมลูฝอย อย่างครบวงจร 

โดยสถานศึกษาให้ความรู้กับนักเรียน ในส่วนของ อปท.  

ก็ควรต่อเนือ่งโดยส่งเสรมิสนบัสนนุ รณรงค์ให้สถานศกึษา

ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะ ให้ความรู้สนับสนุนทั้งวัสดุ

อปุกรณ์ในการคดัแยกขยะ ซึง่จะเป็นการด�าเนนิการต่อยอด

จากการถามสถานศกึษาทีไ่ด้รณรงค์ในโรงเรยีนในเบือ้งต้นแล้ว 

ทั้งนี้ เพื่อจะท�าให้การสร้างจิตส�านึกของเยาวชน นักเรียน 

ดีขึ้น นอกจากนี้ ขอให้ อปท. ได้มีการขนแยกขยะ 

แต่ละประเภทท่ีได้มีการ คัดแยกแล้วต้ังแต่ต ้นทาง 

อย่างชัดเจน เพื่อน�าไปก�าจัดในพื้นที่/สถานีขนถ่าย 

ขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 -  บางจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง และ

เมือ่มนีกัท่องเทีย่วเข้ามาท่องเทีย่วอาจท�าให้ม ีขยะมูลฝอย

ที่ทิ้งไม่ถูกที่เพิ่มมากขึ้นได้ ดังนั้น ส�านักงานการท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยผ่าน

ทางบรษิทัน�าเทีย่ว เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วได้ปฏบิตัติามแนวทาง

การบริหารจัดการขยะ 

 -  การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 

มแีนวทางโดยการส่งเสรมิและรณรงค์ให้แก่ประชาชนและ

หน่วยงานทุกภาคส่วนคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน

และน�าส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี เพื่อส่งไป

บ�าบัดหรือก�าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ โดยเริ่มตั้งแต ่

การจดัเกบ็ขยะมลูฝอย (การรวบรวม การคดัแยก และการขนส่ง) 

ตลอดจนการก�าจัดขยะมูลฝอย (การก�าจัดขยะมูลฝอย

ตกค้าง และการสร้างรูปแบบในการก�าจัดขยะมูลฝอย  

การจดัการของเสยีอนัตรายชุมชน การจดัการมูลฝอยตดิเชือ้) 

ซึ่งทุกจังหวัดจะมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว ได้แก่ 

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวดั และส�านกังานอตุสาหกรรมจังหวดั ทัง้นีห้น่วยงาน

ต่างๆ ได้มีการเตรียมการ และด�าเนินการในลักษณะ  

ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพต่อไป 

 -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรบูรณาการมุ่งเน้น

ในเรื่องประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ  

ตลอดจนจิตส�านึกของประชาชนในชุมชนถึงเรื่องการ

บริหารจัดการขยะ ซึ่งจะต้องกระท�าอย่างกว้างขวางและ

ต่อเนื่อง รวมท้ังรูปแบบของส่ือท่ีใช้ควรมีหลากหลาย 

แตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ 
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ให้ประชาชนทุกกลุ่มร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะ

อย่างจริงจัง และต่อเนื่องสม�่าเสมอ

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย

 -  ควรเน้นนโยบายการส่งเสริมการลดการใช้ 

การคัดแยก การใช้ประโยชน์ขยะ และการแปรรปูเพือ่ผลติ

พลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยต้องมีความพร้อมทางด้าน

พื้นที่จัดการขยะ ภาชนะส�าหรับแยกขยะ แต่ละประเภท 

รถเกบ็ขยะแบบแยกประเภท และองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย

๖. การเสริมสร้างศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้

 จากการตรวจติดตาม พบว่า หน่วยรับตรวจ คือ 

จังหวดัต่างๆ ได้มกีารด�าเนนิการ บรหิารจดัการขยะมลูฝอย 

และมีผลการด�าเนินการ อาทิเช่น จังหวัดได้ด�าเนินการ 

ให้อ�าเภอถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

การคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน การก�าจัด

ขยะอย่างถูกวิธี และการลดการใช้ เป็นต้น โดยบูรณาการ

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในพื้นที่ มีการ 

จัดตั้งศูนย์รวมขยะในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชน 

รูจ้กับรหิารจดัการขยะในชมุชนได้ด้วยตนเอง และสามารถ

จัดการได้อย่างยั่งยืน

ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการ

 -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมี 

ข้อจ�ากัดในส่วนของงบประมาณ และบุคลากร

 -  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดที่เป็นภูเขา

สลับซับซ้อนและเป็นพื้นที่แหล่งต้นน�้าล�าธาร ท�าให้ยาก 

ในการหาพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ 

 -  พื้ นที่ ก� าจัดขยะส ่ วนใหญ ่ของจั งหวัด 

เป็นพื้นที่ป่าไม้ เห็นควรให้รัฐบาลชี้จุดหรือพื้นที่ที่สามารถ

ก่อสร้างหรือจัดท�าบ่อก�าจัดขยะในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 

เพื่อลดกระแสการต่อต้านจากประชาชน

 -  การพัฒนาใดๆ ควรท�าควบคู ่กันทุกด้าน 

เพราะฝ่ายการเมืองมักล�าดับปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยไว้ใน

ล�าดับท้ายๆ ซึ่งไม่มีคะแนนเสียง

 -  ระบบการรวบรวมและเกบ็ขนขยะ ไม่รองรบั

ต่อการคัดแยกขยะจากต้นทาง 

 -  การต่อต้านจากชมุชนในการจดัการขยะมูลฝอย 

ซึง่มองปัญหาการจดัการขยะมลูฝอยเป็นบทบาทหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 -  การบงัคบัใช้กฎหมายและปฏบิตัติามกฎหมาย

กับชุมชนท�าได้ยาก

ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

และ/หรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

 -  ในการจดัการขยะจะต้องเริม่ท�าตัง้แต่ต้นทาง 

มีถังคัดแยกประเภทขยะให้ประชาชนอย่างเพียงพอ  

ให้โรงเรียนในชุมชนฝึกนิสัยให้เกิดความสะอาด จัดตั้ง

ธนาคารขยะในชมุชน สถานศกึษา กจิกรรมทอดผ้าป่าขยะ 

เริ่มต้นควรจัดการอบรมให้ความรู ้ในการคัดแยกขยะ  

เน้นการประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้างความรูใ้นเชงิปฏบัิต ิมีการ

ออกตรวจตดิตามเพือ่ปราบผูก้ระท�าผดิด้วยการเตอืน และ

หากฝ่าฝืนให้มกีารบงัคบัใช้กฎหมาย จับ ปรับ อย่างจรงิจงั

 -  ภาคประชาชนจะต้องท�าความเข้าใจซึ่งกัน

และกนั และตระหนกัถงึปัญหาและความส�าคญัของปัญหา

ขยะมลูฝอย ช่วยกนัคดัแยกขยะตัง้แต่ต้นทาง ลดปรมิาณขยะ 

ร่วมกันตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะทั้งภาคครัวเรือนและ

อตุสาหกรรม บางท้องถ่ินสามารถท�าระบบก�าจดัชมุชนได้เอง

 -  ในการรวบรวมขยะเพือ่ไปก�าจดั มีบางท้องถิน่ 

ยังก�าจัดขยะแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ต้องปรับให้

ท้องถ่ินก�าจัดให้ถูกวิธี ด้านส่ิงแวดล้อม ลดการใช้วัสด ุ

ที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชน 

รักสิ่งแวดล้อม

 -  ประชาชนทกุคนต้องตระหนกั เร่ืองการแยก

ขยะที่ส�าคัญที่สุด การที่จะลดปริมาณขยะอย่างไรให้น้อย
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ที่สุด ในการจัดกิจกรรมต่างๆทุกครั้งต้องคิดว่าจะท�า

อย่างไรถึงจะลดปริมาณขยะให้มากที่สุด และวัสดุต้องไม่

ท�าลายสิ่งแวดล้อม

 -  ควรขอสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อรถเก็บ

และขนขยะมลูฝอยตดิเชือ้ทีถ่กูต้องตามกฎกระทรวงทีส่ามารถ

ออกให้บรกิาร รบัเกบ็และขนส่งขยะมลูฝอยตดิเชือ้ในจงัหวดั 

 -  ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ จดัซ้ือภาชนะ

นริภยั/กล่องบรรจมุลูฝอยตดิเชือ้ทีม่ ีฝาปิดมดิชดิ สนบัสนนุ

ให้โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ส�าหรบัเกบ็ และขนส่ง

มูลฝอยติดเชื้อ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  

มาเก็บรวบรวมที่โรงพยาบาลระดับอ�าเภอ 

 -  เนือ่งจากข้อจ�ากดัของพืน้ทีล่กัษณะภมูปิระเทศ

เป็นภูเขาสูงชัน เป็นแหล่งก�าเนิดต้นน�้าของจังหวัดน่าน 

หากการด�าเนนิการจดัการและการแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอย

และของเสยีอนัตรายให้เป็นไปตามแบบเดมิๆ จะมกีารต่อต้าน

จากประชาชน ดังนั้น เห็นควรให้มีการใช้กฎหมายอ�านาจ

พิเศษในการด�าเนินการ

 -  ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะ 

ควรมกีารผ่อนปรนเงือ่นไขหรอืเกณฑ์ (เอกสารประกอบการ

พิจารณา ๑๔ รายการ) ในการจัดท�าโครงการเพื่อเสนอ

ขอรับงบประมาณ เนื่องจากไม่มีการผ่อนปรนเงื่อนไข  

ในการจัดท�ารายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการจัดสรร 

งบประมาณจากกองทนุสิง่แวดล้อม หรอืส�านกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การท�า

บันทึกข้อตกลง (MOU) การศึกษารายละเอียด FS/DD 

เอกสารเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน หนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ 

เป็นต้น ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 -  ขอให้จังหวัดก�ากับดูแลท้องถิ่นจังหวัดและ

อ�าเภอได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะ ในพ้ืนท่ี 

จ�านวนหมู่บ้าน ชมุชนต้นแบบ การรวมกลุม่ทีม่กีารบรหิาร

จดัการขยะร่วมกนัในชมุชนและ การจดัท�าบันทกึข้อตกลง 

(MOU) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

 -  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการบูรณาการ

ท�างานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือ 

ในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการขยะ การพัฒนา 

การบูรณาการการมส่ีวนร่วม การประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรม

ให้มีความรู้เรื่องขยะอย่างต่อเนื่อง การไปศึกษาดูงาน 

นอกสถานท่ีระหว่างประชาชนในชมุชนกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ทัง้ภาครฐั ราชการและเอกชน องค์กรพฒันาชมุชน เป็นต้น

 -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรบูรณาการมุ่งเน้น

ในเรื่องประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ  

ตลอดจนจติส�านกึของประชาชนในชมุชนถงึเรือ่งการบรหิาร

จัดการขยะ ซึ่งจะต้องกระท�าอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 

รวมทัง้รปูแบบของสือ่ทีใ่ช้ควรมหีลากหลายแตกต่างกันไป

ตามกลุม่เป้าหมาย เพือ่กระตุน้แรงจงูใจให้ประชาชนทกุกลุ่ม

ร่วมมือกันในการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง และ 

ต่อเนื่องสม�่าเสมอ

- ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot lssus)  

มาตการกระตุ้นเศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่

ระดับตำาบล 

  จากการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวง

มหาดไทย ตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการของ

ผู้ตรวจราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สรปุผล

การตรวจราชการตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล 

(Hot Issue) ในประเด็นเรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : 

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล ได้ดังนี ้

 ๑. มาตรการสำาคัญเร ่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน จากการตรวจราชการ พบว่า ด้านการพิจารณา

เสนอโครงการ ในการพิจารณาเสนอโครงการ เพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณโครงการตามมาตรการส�าคัญ 

เร ่ งด ่ วน เพื่ อช ่ วย เหลือ เกษตรกรและคนยากจน  

ในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็อย่างยัง่ยนื จงัหวดัได้มอบหมาย

ให้ทกุอ�าเภอพิจารณาเสนอโครงการ ที่เป็นความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ โดยผ่านเวทีประชาคมในหมู่บ้าน  
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เพือ่ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการเสนอความคดิเหน็ในการเสนอ

โครงการ/แผนงาน สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อ

ความต้องการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยทุกโครงการต้องผ่านความ

เห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการระดับ

ต�าบล/อ�าเภอ และเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการ

บรหิารโครงการตามมาตรการส�าคญัเร่งด่วน เพือ่ช่วยเหลอื

เกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

อย่างยัง่ยนืระดบัจงัหวดั เพือ่พจิารณาก่อนเสนอกระทรวง

มหาดไทย ด้านการบริหารโครงการให้มีความโปร่งใส 

จังหวัดได้ด�าเนินการตั้งแต่เริ่มแรกที่ เสนอแผนงาน/

โครงการ และการกลั่นกรองโครงการ มีการแต่งต้ังคณะ

กรรมการพิจารณากลั่นกรองทั้งในระดับอ�าเภอและ 

ระดับจังหวัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ

ตามมาตรการเร่งด่วนฯ ระดบัจงัหวดั ท�าหน้าทีใ่นการทบทวน 

ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายของ

โครงการ และก�าหนดแนวทางในการดูแลตรวจสอบ

ทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างและเครื่องจักรต่างๆ ตลอดจนก�ากับ

ดูแล ติดตามการด�าเนินโครงการให้โปร่งใสเป็นธรรม  

พร้อมทั้งก�าชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ให้ความส�าคัญในการด�าเนินโครงการอย่างใกล้ชิด มิให้มี

การทุจริตเกิดขึ้นในท้องที่โดยเด็ดขาด โดยให้หัวหน้า 

ส่วนราชการ/นายอ�าเภอ ก�ากบัดแูลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า ด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตามระเบยีบโดยเคร่งครดั และด�าเนนิการตามประกาศหรอื 

ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานทางทะเบียนครุภัณฑ์/

ขึ้ นทะเบียนสิ่ งปลูกสร ้ า งตามระเบียบมาตรฐาน 

ของทางราชการทีเ่กีย่วข้องให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้จดัท�า

บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกลุ่มเกษตรกรหรือ

องค์กรเกษตรกร กับหัวหน้าส่วนราชการ/นายอ�าเภอ  

ด้านการตดิตามการดำาเนนิงาน โดยรองผูว่้าราชการจงัหวดั

เป็นประธานกรรมการฯ ในแต่ละกลุม่อ�าเภอ ก�ากบั ตดิตาม

การด�าเนินงานโครงการ ตามมาตรการส�าคัญเร่งด่วน 

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างาน 

เพ่ือออกตรวจติดตามผลการด�าเนนิงานและความก้าวหน้า 

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินโครงการออกตรวจติดตาม

อย่างต่อเนื่อง ด�าเนินการในพ้ืนท่ีอ�าเภอภายในกลุ ่ม 

ทีร่บัผดิชอบ ให้ถกูต้อง โปร่งใส และรายงานผลการตดิตาม

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ซึ่งจังหวัดได้ก�าชับให้อ�าเภอ 

ทีเ่ป็นพืน้ทีด่�าเนนิโครงการตดิตามดแูลการด�าเนนิงานโครงการ

ในพืน้ทีใ่ห้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทัว่ถงึ รวดเรว็ 

และคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และ

ด�าเนนิการตามประกาศหรอืค�าสัง่ของคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง  

ตามมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน และ

ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส�าคัญ  

ด้านการประชาสมัพนัธ์ จงัหวดัได้มกีารประชาสมัพนัธ์ชีแ้จง

ในการประชมุคณะกรมการจงัหวดัและหวัหน้าส่วนราชการ

ประจ�าเดือน, การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัด, 

ท่ีท�าการปกครองอ�าเภอทุกอ�าเภอ, การชี้แจงในที่ประชุม

ประจ�าเดือน การประชมุนายอ�าเภอ ก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน และ

กลุ่มเกษตรกร, ผู ้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้แจงมาตรการ 

ดังกล่าวผ่านรายการผู ้ว ่าพบประชาชนทางเคเบิ้ลทีวี  

โดยให้นายอ�าเภอทกุอ�าเภอเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รบัทราบ และได้ชีแ้จง ท�าความเข้าใจ 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการตามมาตรการส�าคัญ

เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการ 

เสริมสร ้ างความเข ้มแข็ งอย ่างยั่ งยืน โดยเฉพาะ 

กลุม่เกษตรกรท่ีได้รบัการพิจารณาอนุมติั เพ่ือให้สามารถด�าเนนิการ

แผนงาน/โครงการ ได้ตามระเบยีบ ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

และวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก�าหนด
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 ๒. มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกล 
การ เกษตรให ้แก ่กลุ ่ มสหกรณ ์ /กลุ ่ ม เกษตรกร 
ตามมาตรการสำาคญัเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร จากการ
ตรวจราชการ พบว่า ด้านการบริหารจัดการ จังหวัด 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและด�าเนินการ
สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ ่มสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการส�าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร ตามค�าสัง่จงัหวัด เพือ่ให้คณะกรรมการท�าหน้าที่
ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัการ ตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณ ในการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร 
ให้ไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ก�าหนดแนวทาง 
การบรหิารจดัการ การจดัเกบ็ การดแูลรกัษา และซ่อมบ�ารงุ
เครือ่งจกัรกลการเกษตร รวมทัง้สามารถมอบหมายให้กลุ่ม
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม ท�าหน้าที่บริหาร
จัดการจัดเก็บ ดูแลรักษาและ ซ่อมบ�ารุงแทนได้ โดยผู้รับ
มอบหมายต้องรายงานผลการบริหารจัดการ และ 
ความคงอยู ่และสามารถใช้งานได้ โดยให้ส่วนราชการ/อ�าเภอ 
ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ บริหารจัดการการใช้และ 
การดแูลรกัษาเครือ่งจักรกลให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่เกษตรกร 
มีการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างนายอ�าเภอ
กับ กลุ ่มเกษตรกร/องค์กรของเกษตรกร ในการใช้
ประโยชน์และดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของทางราชการ และโครงการอื่น ๆ ในการ 
ขยายผลการด�าเนนิงานให้ยัง่ยนื โดยให้กลุม่เกษตรกร/องค์กร
ของเกษตรกร รายงานผลการด�าเนินโครงการให้อ�าเภอ
ทราบเป็นประจ�าทุกเดือน และให้อ�าเภอรวบรวมรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้จังหวัด
ทราบเป็นรายเดือน ด้านการเก็บและการบำารุงรักษา 
จังหวัดร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นที่มีการจัดตั้งคณะท�างาน 
เพื่อตรวจสอบการท�างาน และติดตามการจัดเก็บรักษา 
ก�าหนดมาตรการมาตรการบริหารจัดการ การจัดเก็บ  
การดูแลรักษา ซ่อมบ�ารุง ให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
ให้การด�าเนินการจดัหาเครือ่งจกัรกลการเกษตรเป็นไปตาม
ระเบียบ ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ ้มค่า  

ด้านการตดิตามการดำาเนนิงาน จงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นรายโซนอ�าเภอ โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้าส�านักงานจังหวัด และปลัดจังหวัด 
เป ็นหัวหน ้ ากลุ ่ ม โซนฯ และมีผู ้ แทนหอการค ้ า/ 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู ้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ด้วย 
และให้ส่วนราชการ อ�าเภอ ติดตาม การด�าเนินงาน และ
รายงานผลการด�าเนนิงานให้จังหวดัทราบอกีทางหนึง่ด้วย 
ด้านการบริหารโครงการ ให้มีความโปร่งใส จังหวัดได้ 
แต่งตัง้ผูแ้ทนภาคประชาชน/ตวัแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อ/จ้าง เพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบการด�าเนินโครงการให้เกิดความสุจริต โปร่งใส, 
มีการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบและร่วมกันติดตามตรวจสอบ, เปิดเผยข้อมูล
การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ และผ่านทางเว็บไซต์
ทีท่�าการปกครองจงัหวดั/อ�าเภอ ก�าชบัให้อ�าเภอทีเ่ก่ียวข้อง
ก�ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เป็นอย่าง
โปร่งใส คุ้มค่า และด�าเนินการตามประกาศหรือค�าสั่ง 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ให้ด�าเนนิการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนงัสอืเวยีนท่ีเกีย่วข้อง มาตรฐานของทางราชการให้ถกูต้อง
ครบถ้วน โดยให้ค�านงึถงึประโยชน์ของทางราชการเป็นส�าคญั 
และให้จดัท�าทะเบยีนครภุณัฑ์ตามระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และ
จัดท�าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกลุ่มเกษตรกร
หรือองค์กรเกษตรกร กับหัวหน้าส่วนราชการ/นายอ�าเภอ 
  ๓. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำาบล 
ตำาบลละ ๕ ล้านบาท จากการตรวจราชการ พบว่า  
ด้านการบรหิารจดัการ ในการเสนอโครงการนัน้จังหวดัได้แจ้ง
ให้อ�าเภอเสนอโครงการต�าบลละ ๕ ล้านบาท โดยโครงการ
ที่เสนอมาต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หมูบ้่าน และต้องแนบเอกสารรายงาน การประชมุประชาคม
เพื่อประกอบการพิจารณาในระดับจังหวัด โดยจังหวัดได้
แต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตาม
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู ่ระดับต�าบลของจังหวัด  
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ซึ่งมีอ�านาจหน้าท่ีในการพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง 
และอนุมัติแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที่คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานส่วนกลางก�าหนด พร้อมทั้ง
ก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงานโครงการทีไ่ด้รบัอนมุติัจัดสรร
งบประมาณ โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดจะท�าการ
ตรวจสอบความซ�้าซ้อน และความสอดคล้องของโครงการ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
ที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด โดยพิจารณากลั่นกรอง 
โครงการอย่างรอบคอบ ท้ังรายละเอียดของโครงการและ
แบบ ปร.๔, ปร.๕ และแบบรูปรายการ ก่อนให้ความเห็น
ชอบโครงการ ท�าให้โครงการท่ีจัดส่งให้ส�านักงบประมาณ 
ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว และในระดับ
อ�าเภอได้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการ 
กลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับต�าบลระดับอ�าเภอ โดยมีนายอ�าเภอ เป็นประธาน 
หวัหน้าส่วนราชการอ�าเภอ ตามทีเ่หน็สมควร เป็นกรรมการ 
ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ เป็นกรรมการ และปลัดอ�าเภอ
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท�า
โครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล 
พร้อมทั้งรวบรวมและรับรองแผนงาน/โครงการเสนอต่อ
คณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการระดับอ�าเภอ 
แล้วจัดส่งแผนงาน/โครงการดังกล่าวให้จังหวัด เพื่อจะได้
น�าเสนอคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการ 
ตามมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยูร่ะดบัต�าบลของจงัหวดัต่อไป 
โดยจังหวัดได้ก�าหนดมาตรการ เร่งรัด ติดตาม ก�ากับดูแล
การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  
เป็นธรรม ทั่วถึง รวดเร็ว และ คุ้มค่า โดยมิให้เกิดปัญหา 
ข้อร้องเรียน และได้แต่งตั้งคณะท�างานติดตาม ช่วยเหลือ 
และสนับสนุน การด�าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ระดับต�าบล ขึ้น ๓ คณะ เพื่อจัดท�าแผนออก
ติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินงานมาตรการ 
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล และมาตรการส�าคัญ 
เร ่งด ่วนเพื่อช ่วยเหลือเกษตรกรและความยากจน 
ทกุโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นตามหลกัเกณฑ์ อย่างโปร่งใส 

เป็นธรรม และคุ้มค่า จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการ
จดัหาพสัดดุ้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์และด้วยวธีิประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ให้ส่วนราชการจงัหวดัและอ�าเภอ 
ได้ศึกษาและท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้และถือปฏิบัติ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส�าหรับระดับอ�าเภอได้
แต่งต้ังคณะท�างานติดตามช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ด�าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล 
ของทกุอ�าเภอ ด้านการบรหิารโครงการให้มคีวามโปร่งใส 
จังหวัดได้มีการบูรณาการการด�าเนินงาน/การติดตาม/ 
การตรวจสอบ ร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่เช่น ที่ท�าการ
ปกครองจงัหวดัฯ สนง.คลงัจงัหวดัฯ สนง.ป.ป.จ. และ สนง.
ตรวจเงินแผ่นดิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล การด�าเนินงาน
ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นรายโซน
อ�าเภอ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส�านักงาน
จังหวัด และปลัดจังหวัด เป็นหัวหน้ากลุ่มโซนฯ มีผู้แทน
หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู ้แทนหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการ
ในพืน้ทีด้่วย เพือ่ให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม ทั่วถึง รวดเร็ว และคุ้มค่า และก�าชับอ�าเภอ 
ทุกอ�าเภอให้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในพื้นที่  
ซึ่งคณะท�างานระดับจังหวัดได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการ
ด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง ในระดับ
อ�าเภอ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักและ 
ชดุปฏบิตักิารประจ�าต�าบล ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และภาคประชาชนเป็นกรรมการตรวจรับการ 
จดัซือ้/จ้าง เพ่ือร่วมกันตรวจสอบการด�าเนนิโครงการให้เกดิ
ความสุจริต โปร่งใส แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น  
ผู้มีทักษะประสบการณ์ของส่วนราชการและหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องเป็นคณะกรรมการก�าหนดราคากลาง เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ จัดท�าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและ
ร่วมกันติดตามตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบฯ และผ่านทางเว็บไซต์ที่ท�าการปกครอง
จังหวัด/อ�าเภอ และจัดชุดปฏิบัติการประจ�าต�าบล/ 
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เจ้าหน้าที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ค�าแนะน�าการด�าเนิน 
โครงการฯ ทัง้ก่อนท�าโครงการ ขณะท�าโครงการฯ และหลงัท�า
โครงการฯ เพือ่ให้เกดิผลส�าเรจ็ยัง่ยนื ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
จงัหวัดได้มีการประชาสมัพันธ์ผ่านสือ่ทกุช่องทางของจังหวดั 
และอ�าเภอ เช่น เว็บไซต์ของจังหวัด ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ หอกระจายข่าว เสียงตามสายชุมชน เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
ความคุ ้มค ่า การสร ้างความเข ้มแข็งให ้แก ่ประชาชน  
การมีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการ ด้านการมีส่วนร่วม 
จังหวัดได้น�าแนวทางการด�าเนินงานแบบบูรณาการ 
ความร ่วมมือกับทุกภาคส ่วนของจังหวัดทั้ งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ “ร่วมคิด ร่วมทำา 
ร่วมติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา” เพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่น
งานตามนโยบายเร่งด่วนส�าคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
ให้ส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ในการส่งเสริม 
ความเป็นอยู ่ของประชาชนผู ้มีรายได้น้อย เพ่ือให้มี 
เงินทุนหมุนเวียนในระดับชุมชนและเพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอย่างยั่งยืนตลอดไป

ปัญหาอุปสรรคในภาพรวมของการดำาเนินโครงการ 
ภายใต้แต่ละมาตรการฯ

๑. มาตรการฯ เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 ๑) ปัญหาด้านระยะเวลาการดำาเนินงาน
  -  ระยะเวลาในการจัดท�าโครงการน้อย 
ท�าให้มีระยะเวลาในการชี้แจงท�าความเข้าใจประชาชน/
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน การตรวจสอบกล่ันกรอง
โครงการของคณะกรรมการระดบัอ�าเภอ/ระดบัจงัหวดัและ 
การตรวจความซ�า้ซ้อนกบัโครงการจากแหล่งงบประมาณอืน่ๆ 
น้อยมาก ปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้น
หลังด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
 ๒) ปัญหาด้านการปฏิบัติ
  -  การสั่งการ การบริหาร หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน และคลุมเครือ ท�าให ้
การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และการด�าเนินงานเกิด
ความสับสน และล่าช้า

 ๓) ปัญหาด้านการพิจารณาอนุมัติโครงการ
  -  โครงการที่ เป ็นความต ้องการของ
เกษตรกรในพื้นที่ไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เช่น 
การซื้อแม่พันธ์โค การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การซื้อ
พันธุ์สัตวต์่างๆ การซื้อพันธุ์ไม้ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นความ
ต้องการในล�าดับต้นๆ
  -  โครงการที่เสนอขออนุมัติงบประมาณ 
บางโครงการถูกตัดลดงบประมาณ บางโครงการไม่ได้รับ
การอนุมัติ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินงานตามโครงการฯ  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายได้ จึงต้องเสนอ 
ขออนุมัติโครงการกับส�านักงบประมาณเพื่อพิจารณาใหม่ 
อีกครั้ง จึงท�าให้เกิดความล่าช้า
  -  การอนุมัติงบประมาณล่าช้าท�าให้กลุ่ม 
เป้าหมายของบางโครงการลดลง เช่น โครงการส่งเสรมิการ
ปลูกถั่วเหลือง การอนุมัติงบประมาณล่าช ้าท�าให ้ 
เลยฤด ูการปลกูถัว่เหลอืง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อยลง
ท�าให้มีเงินเหลือจ่าย ต้องส่งคืนเป็นจ�านวนมาก
 ๔)  ปัญหาด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์
  -  เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านการ
ผลิต การพัฒนาสินค้า และการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่
นั้น แต่ในการจ�าหน่ายสินค้านั้น กลุ่มเกษตรกรต้องหา
ตลาดเพื่อจ�าหน่ายสินค้าเอง ไม่มีตลาดรองรับการผลิต
  -  ในด้านการผลิตสินค้า การบรรจุภัณฑ์  
การเกบ็รกัษา มาตรฐานสนิค้า ระบบการขนส่งสนิค้ายงัไม่ได้
รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
 ๕)  ด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่
  -  ในการด�าเนนิโครงการส่วนใหญ่ มีปัญหา
การขออนุญาตใช้ที่ดิน พื้นที่ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ  
ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น เนื่องจากมีขั้นตอนและ 
ระยะเวลาพจิารณามาก อาจจะท�าให้โครงการ ไม่เสร็จสิน้ตาม
ที่รัฐบาลได้ก�าหนดไว้
 ๖)  ปัญหาด้านบุคลากร
  -  เจ้าหน้าทีด่�าเนนิการด้านพสัดไุม่เพยีงพอ
ถึงแม้จะขอความร่วมมือจาก อปท. แต่ในรายละเอียด 
การด�าเนนิงานเจ้าหน้าทีพ่สัดยุงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั
ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุฯ และระเบยีบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
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  -  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานจัดซ้ือจัดจ้าง
ของอ�าเภอไม่มีความเชีย่วชาญในการบันทกึข้อมลู ลงระบบ  
E - GPและการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จึงท�าให้
เกิดความล่าช้าในกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบดังกล่าว
 ๗)  ปัญหาด้านนำ้าและทรัพยากร
  -  การปรับเปลี่ยนอาชีพโดยการงดท�า
นาปรัง ได้มีการปลูกพืชโดยเปลี่ยนจากท�านา ปลูกข้าว  
เป็นท�าไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น�้าน้อย  
ก็ยังคาดว่าจะขาดน�้าในการปลูกพืชชนิดใหม่อยู่เช่นเดิม
 ๘) ด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ 
ข้อบังคับ 
  -  ราคากลางท่ีส�านักงบประมาณก�าหนด 
ไม่ครอบคลุมใช้ประโยชน์ได้ทุกเรื่อง อีกท้ังบางรายการ 
มรีาคาต�า่กว่าราคาท้องตลาด เช่น แม่โค ส�านักงบประมาณ
ก�าหนดไว้ตัวละ ๒๖,๐๐๐ บาท แต่ราคาซื้อขายจริงใน 
ท้องตลาด ราคาตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒. การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกรการเกษตรฯ
 ๑)  ปัญหาด้านระยะเวลาการดำาเนินงาน
  -  ระยะเวลาในการจัดท�าโครงการน้อย 
ท�าให้มีระยะเวลาในการชี้แจงท�าความเข้าใจประชาชน/ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน การตรวจสอบกล่ันกรอง
โครงการของคณะกรรมการระดับอ�าเภอ/ระดับจังหวัด 
และการตรวจความซ�า้ซ้อนกบัโครงการจากแหล่งงบประมาณ
อื่นๆ น้อยมาก 
 ๒)  ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
  -  การก�าหนดหลักเกณฑ์แผนการบริหาร 
บ�ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ยังมีปัญหาในด้านการบริหาร
จัดการอยู่
 ๓)  ปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณ
  -  คุณลั กษณะ เฉพาะ เครื่ อ ง จั ก รกล 
บางประเภทส�านกังบประมาณก�าหนดราคาไว้ต�า่กว่าราคา 
ท้องตลาด ท�าให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ และเครื่องจักรกล 
บางประเภทถูกตัดลดงบประมาณลง ท�าให้ไม่สามารถ 
จัดซื้อได้ตามคุณลักษณะที่ก�าหนดไว้

  -  รายการครภุณัฑ์บางรายการคลาดเคลือ่น
จากข้อเท็จจริงไม่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ จ�าเป็นต้องมีการ
ปรับเปล่ียนคณุลักษณะ แต่ไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณ
และประโยชน์เครื่องจักรตามโครงการ
 ๔)  ด้านกฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบั 
  -  ปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิด
ขึ้นหลังด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
  -  ป ัญหาความเข ้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อบงัคบัของทางราชการ ด้านการจดัเกบ็ครภุณัฑ์ การดแูล  
การบ�ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและ
ประชาชนยังขาดความเข้าใจในอยู่
 ๕)  ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  -  การจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า เนือ่งจากเอกสาร
การรับรองแบบแปลนไม่พร้อม และเจ้าหน้าที่ ผู้รับรอง
แบบมีปริมาณงานมาก

๓. มาตรการฯ ตำาบลละ ๕ ล้านบาท
 ๑) ปัญหาด้านระยะเวลาการดำาเนินงาน
  -  ระยะเวลาในการด�าเนินการต้ังแต่ขัน้ตอน
ของการเสนอโครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การด�าเนินโครงการค่อนข้างจ�ากัดและกระชั้นชิด ท�าให้มี
เวลาในการทบทวนน้อย และไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิก
ในบางกรณีได้ทัน
 ๒) ปัญหาด้านการปฏิบัติ
  -  ลักษณะโครงการที่กระทรวงมหาดไทย
ก�าหนด กบัหลกัเกณฑ์การพจิารณาอนมุติังบประมาณของ
ส�านักงบประมาณไม่ตรงกันอาจท�าให้บางโครงการของ
จังหวัดท่ีผ่านการพิจาณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการระดบัจงัหวดัแล้ว ไม่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ 
อาท ิเช่น โครงการประเภทปรบัปรงุภมูทิศัน์ภายในหมูบ้่าน 
และโครงการประเภทปลูกป่า ถึงแม้จะมีการจ้างแรงงาน 
ในพื้นที่ ซึ่งส�านักงบประมาณเห็นว่าไม่เป็นการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาภายในต�าบลหรือชุมชน โดยที่ส�านัก 
งบประมาณมิได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดทราบว่า โครงการ
ประเภทใดควรเสนอ โครงการประเภทใดมิควรเสนอ
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  - องค์กรท่ีเสนอโครงการ ในภูมภิาคมคีวาม
ทับซ้อนเชิงพื้นท่ีระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับ
การเมอืงท้องถิน่ ในระดบัต�าบล มอีงค์กรต่างๆ จ�านวนมาก 
อาทิ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
หลักการเสนอโครงการที่ส่วนกลางก�าหนดในคร้ังแรก  
โดยโครงการตามมาตรการเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร 
ก�าหนดให้กลุ่มต่างๆ เสนอโครงการ ต่อมามีการก�าหนด
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�าบล 
(ต�าบลละ ๕ ล้าน) ก�าหนดให้กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน  
เป็นผูเ้สนอโครงการ และให้รวมงบประมาณท�าให้เกดิความ
เข้าใจผิดของกลุ่มต่างๆ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ๓) ปัญหาด้านผู้รับจ้าง
  - ปัญหาจากผู้รับจ้าง เช่น ผู้รับจ้างได้งาน
มากเกินไปท�าให้ด�าเนินโครงการหรือก่อสร้างไม่ทัน 
ตามก�าหนดเวลา, ผูร้บัจ้างไม่รบีเข้าด�าเนินการหรอืด�าเนนิการ
ไม่ได้จึงทิ้งงาน, ผู้รับจ้างส่งของไม่ถูกต้องท�าให้ต้องยกเลิก
สญัญาแลว้ประกาศสอบราคาใหม่, ผูร้บัจ้างไม่สง่มอบงาน
ตามเวลาที่ก�าหนด และปัญหาไม่มีผู้มารับจ้าง
 ๔) ปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณ
  - การจดัสรรงบประมาณบางโครงการถกูตดั
งบประมาณลง บางโครงการท่ีเป็นความต้องการของ
ประชาชน แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
  - ความล่าช้าในการตดัโอนงบประมาณจาก
ส่วนกลางไปให้หน่วยงานด�าเนินการในพื้นที่ 
 ๕) ด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี  
กฎ ข้อบังคับ คำาสั่ง และหนังสือสั่งการ
  - การบรหิารโครงการตามระเบยีบ กฎหมาย 
ข้อสั่งการมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นกระบวนการด�าเนินโครงการ
เกิดความล่าช้า
   - สายการประสานงานค่อนข้างยาว ท�าให้
ใช้เวลาทางธุรการมาก
  - หน่วยงานในภูมิภาค จังหวัดและอ�าเภอ  
มีภาระงานที่ต้องจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานที่สั่งการ
จากส่วนกลางจ�านวนมาก ส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๖) ปัญหาด้านการขออนญุาตใช้พืน้ทีด่ำาเนนิการ
  - ในการด�าเนินโครงการส่วนใหญ่ มีปัญหา
การขออนุญาตใช้ที่ดิน พื้นที่ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ  
ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น เนื่องจากมีขั้นตอนและ 
ระยะเวลาพิจารณามาก อาจจะท�าให้โครงการไม่เสร็จสิ้น 
ตามที่รัฐบาลได้ก�าหนดไว้
 ๗) ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ
  - ปัญหาด้านภัยแล้ง ส่งผลต่อการด�าเนิน
โครงการด้านการเกษตร 
 ๘) ปัญหาด้านบุคลากร
  - จ�านวนบคุลากรซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ
ที่จ�าเป็นเฉพาะด้านไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มาก 
  - โครงการของแต่ละอ�าเภอมีจ�านวนมาก  
แต่เจ้าหน้าที่พัสดุของอ�าเภอมีจ�านวนน้อย จ�าเป็นต้องใช้
ข้าราชการจากหน่วยงานอืน่เข้ามาช่วยปฏบิตังิานเจ้าหน้าที่
พัสดุ ซึ่งอาจท�าให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่ละคน
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาจส่งผลต่อความล่าช้า 
ของการด�าเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
   - ปัญหาในการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ  
ที่ขอยืมตัวจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
มาช่วยอ�าเภอ เมือ่ Key รหสัใส่เคร่ืองแล้วเคร่ืองไม่ยอมรบั 
ต้องขอให้ส�านักงบประมาณเปิดรหัสเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะการด�าเนินโครงการตามมาตรการนี้เท่านั้น
  - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง
ของอ�าเภอไม่มคีวามเชีย่วชาญในการบนัทึกข้อมลูลงระบบ 
e-GP และการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จึงท�าให้
เกิดความล่าช้าในกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑. มาตรการฯ เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจระดับจังหวัด
 ๑) การด�าเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรฐับาล จงัหวดัควรแต่งตัง้คณะท�างานตดิตาม/ประเมิน
ผลสมัฤทธิก์ารด�าเนนิโครงการขึน้มาเพือ่วเิคราะห์/สรปุผล
ส�าเร็จการด�าเนินโครงการว่าสามารถสร้างประโยชน์/ 
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รายได ้แก ่ประชาชนเป ็นจ�านวนเท ่าใด การสร ้างซ ่อมแซม  
ต่อเติมอาคารสาธารณประโยชน์ต่างๆ ต้องมีการใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนือ่ง หรอืหากเกีย่วกบัการบรูณะซ่อมแซมแหล่งน�า้ การด�าเนนิการ
สามารถสร้างการกักน�้าเพิ่มข้ึนเป็นปริมาณเท่าใด เพื่อน�าไป
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงผลส�าเร็จการด�าเนินการ
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
 ๒) ให้เตรียมการและบริหารจัดการน�้าต้นทุน เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ก�าลังจะมาถึง ในอนาคตอันใกล้นี้ 
 ๓) ผลติภณัฑ์ OTOP ด้านอาหาร ต้องค�านงึถงึสถานทีผ่ลติ
เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน Primary GMP เพื่อจะได้จ�าหน่ายในกลุ่ม
ประเทศ AEC ได้ถ ้าผู ้ผลิตเป็นรายหลัก ควรรวมกลุ ่มและ 
ใช้งบประมาณตามมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ ช่วยสนบัสนนุเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 ๔) โครงการวางท่อขนาดใหญ่ จากอ่างเก็บน�้าเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนหลายหมูบ้่าน เพือ่แก้ปัญหาภยัแล้ง เนือ่งจากท่อมขีนาดใหญ่
ต้องระวังเรื่องแรงดันน�้าสูง อาจท�าให้ท่อเสียหายตรงจุดหัก 
ต้องตอกเข็มรับแรงกระแทก ท่อขนาดใหญ่ต่อลงไปในสระ แหล่งน�้า 
วาล์ว เปิด-ปิด ใหญ่มาก การดูแลรักษา/การใช้งาน เป็นเรื่องส�าคัญ
ที่จังหวัดพึงต้องตระหนักในเรื่องนี้

 ๕) การจัดท�าโครงการให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มสมาชิก

มักจะมิได้ค�านึงถึงสัดส่วนของการให้ องค์ความรู้กับการดูงาน  

ด้านการจดัหาปรมิาณของปัจจยัการผลติทีจ่ะน�ามาใช้กับการฝึกอบรม 

เช่น การสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์พืช เช่น กิ่งพันธุ์มะนาว ทุเรียน ส้มเขียว

หวาน และอืน่ๆ เพือ่แจกจ่ายราษฎร อาจจะล่อแหลมต่อการซือ้ของ

แจกได้ และการสั่งซื้อปัจจัยการผลิตจ�านวนมากๆ ราคาเดียวกัน 

เวลาเดียวกัน ในพื้นที่เดียวกัน เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว เป็นต้น ก่อให้

เกิดการขาดตลาด เริม่มกีารโก่งราคาในการจ�าหน่าย จากปกตริาคา

กิโลกรัมละ ๕๐๐ บาท เป็นราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท

 ๖) การขุดลอกล�าเหมือง ล�าน�้าที่ตื้นเขินส่วนใหญ่มักมิได้

ค�านวณปริมาณงานเดิมไว้ก่อนจัดท�าโครงการ เพียงแต่ถ่ายรูปแล้ว

ก็ลงมอืท�า ทัง้ทีก่ารตืน้เขนิมเีป็นบางช่วง เป็นระยะๆ ไม่เท่ากนัเสมอไป

 ๗) ขอให้บูรณาการการท�างานร่วมกัน โดยมุ่งสร้างความ

เข้มแขง็ให้แก่ชมุชนให้ขบัเคลือ่นได้ต่อเนือ่ง เกดิเครือข่ายด้านอาชพี 

การจ�าหน่าย การหาตลาดรองรบั การพึง่พาร่วมมอืกนั ให้เศรษฐกจิ

ในชุมชนเกิดความยั่งยืน

นายระพี ผ่องบุพกิจ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายระพี ผ่องบุพกิจ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
 ณ จังหวัดอุทัยธานี

นายวันชัย สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดลพบุรี
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 ๘) โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/

ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งที่จังหวัดได้จัดท�าโครงการ 

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมประเทศไทยประจ�าต�าบลนั้น  

จังหวัดควรก�าชับหน่วยงานและทีมประเทศไทยประจ�าต�าบล  

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลว่าโครงการที่จัดท�าและเสนอขออนุมัติ 

งบประมาณควรมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

และอยู่ในพื้นที่ภัยแล้งอันเป็นการป้องกันปัญหาการร้องเรียนและ

การถูกตรวจสอบในอนาคต

 ๙) โครงการที่ มี พื้ นที่ ด� า เนิ นการ ใน เขตหวงห ้ าม  

เช่น ที่สาธารณะ หรือเขตอุทยานแห่งชาติขอให้ระมัดระวัง 

เป็นกรณพีเิศษ และค�านงึถงึกฎหมายทีย่งัมผีลบงัคบัใช้อยู ่เพือ่ป้องกนั

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติในภายหลัง

 ๑๐) ควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าชุมชน 

ในต�าบลเพื่อให้คนในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มกันด�าเนินกิจกรรม 

ร้านค้าให้แก่คนในชุมชนด้วยกันเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการ 

จบัจ่ายใช้สอยในพืน้ทีท่�าให้เกดิผลก�าไรและมสีถานทีจ่�าหน่ายสนิค้า

ในชุมชนประชาชนมีรายได้เพ่ิม อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  

ระยะยาวในการต่อไป

 ๑๑) ขอให้จังหวัดก�าชับและเร่งรัดให้ทุกภาคที่เก่ียวข้อง 

ด�าเนินการขับเคล่ือนโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

อย่างจริงจัง และก�ากับดูแลการบริหารจัดการ การจัดเก็บ การดูแล

รักษา ซ่อมบ�ารุงทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ข้อเสนอแนะส่วนกลาง

 ๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการบูรณาการการท�างาน

ร่วมกัน โดยมุ ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

เน้นส่งเสรมิให้เกดิเครอืข่ายความร่วมมอื ในการด�าเนนิงานให้ชมุชน

สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการด�าเนินงาน 

ในลักษณะเครือข่ายของกลุ่มอาชีพ เครือข่ายของการผลิตและ

จ�าหน่าย การพึ่งพาอาศัยในหมู่เครือข่ายอาชีพในชุมชนเพื่อให้มี 

ส่วนรวมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดสุรินทร์

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   103

  ๒) การแก้ไขโครงการท่ีมิใช่เรื่องส�าคัญ เช่น เกี่ยวกับ 

การแก้ไขวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือพื้นท่ีของโครงการ แต่เป็น 

การแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ควรมอบอ�านาจให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัด มีอ�านาจในการแก้ไขแล้วรายงานให้ส�านัก 

งบประมาณทราบภายหลงัได้ หลายอ�าเภอมคีวามกงัวลในเรือ่งการ

ตั้งคณะกรรมการก�าหนดราคากลางที่จะต้องเป็น ผู ้ที่มีความรู้  

ความสามารถในเรื่องนั้น อาจมีคน ไม่เพียงพอและผู้ประเมินราคา

ของโครงการ กับคณะกรรมการก�าหนดราคากลางเป็นคนเดียวกัน

ได้หรือไม่ เพราะบางจังหวัดมีการท้วงติงว่าเป็น ผู้ประมาณค่าใช้จ่าย

โครงการแล้วยังมาเป็นคณะกรรมการก�าหนดราคากลางอีก ท�าให้

ต้องใช้ราคาโดยเฉลี่ยในอัตราต่อหน่วยเท่าเดิม ตามที่ตนเองได้

ประมาณราคาจ่ายไว้ตั้งแต่แรก

๒. การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ

ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจระดับจังหวัด

 ๑) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีครุภัณฑ์

การเกษตรช่วยจัดให้มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์การเกษตร การท�า 

MOU และการท�าสัญญายืมครุภัณฑ์การเกษตรให้ถูกต้อง และ 

ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์การสบืค้น และจดัตัง้งบประมาณซ่อมบ�ารงุ

ต่อไป

  ๒)  กรณโีครงการจดัซือ้ครภุณัฑ์ ขอให้จงัหวดัจัดท�าทะเบยีน

ทรัพย์สิน แนวทางการบริหารจัดการและการดูแลบ�ารุงรักษา 

ครุภัณฑ์ รวมทั้ งประชุมซักซ ้อมความเข ้าใจกับประชาชน  

กลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์น�าไปใช้ให้เสมือนเป็นทรัพย์สิน 

ของตนเองที่จะต ้องบ�ารุง ดูแลรักษาให ้สามารถใช ้งานได ้ 

อย่างยาวนาน

 ๓) ขอให้จังหวัดก�าชับและเร่งรัดให้ทุกภาคที่เกี่ยวข้อง 

ด�าเนินการขับเคลื่อนโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

อย่างจรงิจงั และก�ากบัดแูลบรหิารจดัการ การจดัเกบ็ การดแูลรกัษา 

ซ่อมบ�ารุงทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดนครพนม

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดเชียงราย

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดแพร่

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดมุกดาหาร
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 ๔) งบประมาณสนับสนุนซื้อเครื่องจักร ให้มีมาตรการ 
การใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึงส�าหรับราษฎร และกลุ ่มอาชีพ 
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

๓. มาตรการฯ ตำาบลละ ๕ ล้านบาท
ข้อเสนอแนะที่ให้แก่หน่วยรับตรวจระดับจังหวัด
 ๑) เนื่องจากเรื่องนี้เป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย เห็นควรให้จังหวัดก�ากับดูแล 
ให้อ�าเภอหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว 
ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว โดยค�านึงถึงประโยชน์ 
ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลักและด�าเนินการตามประกาศหรือ 
ค�าสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบส�านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียน และข้อสั่งการ  
ทีเ่กีย่วข้อง และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของทางราชการเป็นส�าคัญ 
เพ่ือป้องกนัปัญหาการร้องเรียน หรือทจุริต โดยให้จังหวดัและอ�าเภอ 
ซึง่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจตดิตามเรือ่งนี ้ด�าเนนิตรวจตดิตาม
โครงการต่าง ๆ  โดยเคร่งครัด และให้มกีารจัดท�าป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการต่างๆ ตามสถานที่ราชการ วัดหรือแหล่งชุมชน เพื่อให้
ประชาชนได้รบัทราบข้อมลู โดยเปิดเผยและอย่างทัว่ถงึ รวมทัง้การ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างจะต้องให้มีคณะกรรมการ
หมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้างด้วย ๒ คน เพื่อให้
ประชาชนได้เข้ามาร่วมตรวจสอบ และหากมีปัญหาอุปสรรค ขอให้
เร่งรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและส�านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบต่อไป 
 ๒) เมื่อจังหวัดได้รับใบจัดสรรงบประมาณแล้ว งบส่งเสริม
ความเป็นอยูร่ะดับต�าบล (ต�าบลละ ๕ ล้านบาท) ให้เร่งรัดระยะเวลา
การด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างการด�าเนินการและต้องเบิกจ่ายเงิน 
ให้แล้วเสรจ็ทนัภายในวนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๙ ส่วนการด�าเนนิการ
มาตรการส�าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และโครงการช่วยเหลือ
จัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้กลุ ่มสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกร 
ตามมาตรการส�าคญัเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรให้เร่งรดัระยะเวลา
การด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างการด�าเนินการและต้องเบิกจ่ายเงิน 

ให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

นายอำานวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดอ�านาจเจริญ

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดพิษณุโลก

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดสงขลา

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 

ณ จังหวัดสตูล
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 ๓) กรณพีบว่าโครงการใดทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการ

ได้ทนัภายในก�าหนดระยะเวลาและมปัีญหาอปุสรรคในการ

ด�าเนินงาน ขอให้จังหวัดได้มอบหมายทีมที่ปรึกษาเข้าไป

ด�าเนนิการให้ค�าปรกึษาและช่วยแก้ไขปัญหาการด�าเนนิการ

ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ

 ๔) ให ้จังหวัดติดตามการด�าเนินโครงการฯ  

อย่างใกล้ชิดและต่อเนือ่ง เพือ่ให้ทกุโครงการแล้วเสรจ็ตาม 

ระยะเวลาที่ก�าหนด ท้ังนี้ให้ค�านึงถึงความถูกต้องตาม 

กฎ ระเบียบ ที่พึงต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

 ๕) ได้แนะน�าให้อ�าเภอ/จังหวัด ไปตรวจสอบว่า

ผลลัพธ์ทั้งอ�าเภอและผลลัพธ์ทั้งจังหวัดดังนี้ คือ เมื่อใช้งบ

กระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งอย่างไร,  

มกีารจ้างงานเพิม่ขึน้เท่าใด และรายได้เพ่ิมขึน้เป็นจ�านวนเท่าใด

 ๖) ให้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค  

การด�าเนนิงาน ในภาพรวมทัง้หมด เพือ่ใช้เป็นข้อมลูส�าหรับ

รองรับการตรวจราชการของหน่วยต่างๆ ที่จะเข้ามาตรวจ

ติดตามในพื้นที่ในโอกาสต่อไป

 ๗)  โครงการที่อยู ่ในความรับผิดชอบของพัฒนา

ชมุชน ให้พฒันาการจงัหวัดช่วยเหลอืสนบัสนนุการด�าเนนิงาน

อย่างใกล้ชิด และจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ 

ในการน้อมน�าปรัชญา เศรษฐกิจพอเพยีงน�าไปปรับใช้ในชีวติ

ประจ�าวัน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับ 

งบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิเป็นศนูย์กลางในการ

ขบัเคลือ่นกจิกรรมดงักล่าว ให้เกดิความต่อเนือ่ง และยัง่ยนื

 ๘) โครงการตามมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจนี้ 

รัฐบาลต้องการให้ด�าเนินการโดยให้จังหวัดส�ารวจปัญหา

และความต้องการของพื้นท่ี และจัดท�าโครงการเพื่อให้

ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในระดับต�าบล โดยมุ่งเน้นที่

ผลสัมฤทธิ์

 ๙) ขอให้จังหวัดช่วยก�ากับหน่วยด�าเนินการติด

ประกาศประชาสัมพันธ์ทั้งที่หน้าที่ว่าการอ�าเภอ ที่ชุมชน

ต่างๆ ในต�าบลนั้น เช่น ที่ท�าการก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลาด วัด 

มัสยิด เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนทราบถึงโครงการท่ีจะ

ด�าเนินการและความคืบหน้าผลการด�าเนินการ

 ๑๐) การด�าเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล จังหวัดควรจัดตั้งคณะท�างาน

ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ การด�าเนินโครงการ 

เพ่ือวเิคราะห์/สังเคราะห์ สรุปผลการด�าเนนิงานว่าสามารถ

สร้างประโยชน์/รายได้ให้เกิดแก่ชุมชน/ประชาชนเท่าใด 

อันเป ็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ความส�าเร็จการด�าเนิน

โครงการตามนโยบายรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ

 ๑๑) ให้ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือ กิจกรรม 

โดยต้องจัดท�าป้ายประกาศ ติดตั้งในพื้นที่ด�าเนินการ  

รวมทั้งท�าความเข้าใจกับประชาชนและสื่อมวลชนด้วย

 ๑๒) ในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีการ

จ้างแรงงานในพืน้ท่ีการเบกิจ่ายค่าจ้างแรงงาน จะเปล่ียนจาก

ค�าว่า “ค่าจ้างแรงงาน” เป็น “ค่าตอบแทน” และจ่ายได้

ไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะส่วนกลาง

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรบูรณาการในเรื่องการ

พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน มุ่งเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้

ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่นพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ 

มากกว่ารูปธรรม และให้มีความต่อเนื่อง รวมทั้งการ 

หาช่องทางรับรองการตลาดให้สร ้างกลุ ่มผลิตภัณฑ์  

เพื่อสร ้างโอกาส รายได้ให ้เพิ่มมากขึ้นแก่ชาวบ้าน  

โดยบูรณาการระหว่างพหุภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ  

นักวิชาการ เป็นต้น เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ให้ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

(เพิ่มเติม)

 -  ในการจัดท�าโครงการที่มีลักษณะเป็นการ 

ส่งเสริมและด�าเนินการในพื้นที่ทุกจังหวัดนั้น ควรมี

แนวทางในการจัดท�าโครงการให้ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหา 

เช่น ด้านการบริหารจัดการแหล่งน�า้ ต้องมทีัง้การกักเก็บน�า้

เพื่อไว้ใช้ส�าหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าแล้ง 

และต้องมีการบริหารจัดการน�้า เพื่อระบายน�้าไม่ให้เกิด 
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น�า้ท่วมในพืน้ที ่ซึง่อาจท�าให้พืน้ทีก่ารเกษตร หรอืประชาชน

ได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย โดยค�านงึถงึลกัษณะของ

ภมูปิระเทศในการบรหิารจดัการ และต้องเป็นไป ในแนวทาง

เดียวกัน โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้องสอดคล้องกับ

สภาพของปัญหาในแต่และพื้นที่ โดยทุกส่วนราชการต้อง

ด�าเนนิการภายใต้แผนงานเดยีวกนั มใิช่ด�าเนินการในลักษณะ

ต่างคนต่างท�าตามภารกิจของตนเอง หากบริหารจัดการ

ด้านแหล่งน�้าให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากน�้าได้

เต็มประสิทธิภาพ เชื่อว่า ภาคการเกษตรฯ ของไทยจะมี

ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และไม่ต้องกังวลกับปัญหาภัยแล้ง 

และภัยน�้าท่วมอีกต่อไป 

 -  การจดัท�าโครงการในระยะเร่งด่วนนัน้ หากมี

ความจ�าเป็นจะต้องด�าเนินการให้รอบคอบ มิฉะนั้น 

จะเป็นการได้ไม่คุ้มเสีย หากจุดประสงค์หรือเป้าหมาย 

มีความต้องการช่วยเหลือประชาชนจริง จะต้องเป็น

โครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องก่อนเป็นล�าดับ

แรก เช่น ปัญหาน�้า ปัญหาดิน ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่า ปัญหาพ่อค้าคนกลาง 

ปัญหาสิ่งสาธารณูปโภค ปัญหาการคมนาคมขนส่ง  

ซึ่งทุกส่วนราชการจ�าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

อย่างจรงิจงั มใิช่ท�าโครงการแก้ไขปัญหาบ้าง แล้วท�าโครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนบ้าง ดังตัวอย่างเช่น ส่งเสริมให้ประชาชน

ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ท�าการเกษตรครบวงจร แต่ยังมิได ้

แก้ปัญหาเรื่องน�้าแล้ง น�้าท่วม เหล่านี้จะเป็นการส่งเสริม

สนับสนุนที่ได้ไม่คุ้มเสีย หรือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช

ต่างๆ แต่ยังมิได้แก้ไขปัญหาเรื่องตลาดรองรับ และพ่อค้า

คนกลาง เป็นต้น  

 -  ให้จังหวัดด�าเนินการจัดท�าโครงการและ

ศกึษาคูมื่อและท�าความเข้าใจให้ถกูต้องตามระเบยีบ หลกัเกณฑ์

และวธิกีารท่ีก�าหนด และอย่าสบัสนกบังบประมาณส่วนอืน่ 

โดยจังหวัดและอ�าเภอจะต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

เพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายต่อเกษตรกรและ

คนยากจนในพื้นที่

 -  ขอให้จังหวัดบริหารงบประมาณและก�ากับ

ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและ

ข้อเสนอแนะน�าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีความ

โปร่งใส

 -  ขอให้จังหวดัก�ากบัดูแลและด�าเนนิมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐและที่จะใช้ในพื้นที่ทั้งที่เป็น 

ภารกจิของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอืน่รวมท้ังให้ 

คณะกรรมการบริหารจังหวดัแบบบรูณาการ (กบจ.) เข้ามา

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งในระดับภูมิภาค 

ท้องที่ ท้องถิ่น รวมทั้งเชิญภาคเอกชน อาทิ อุตสาหกรรม 

หอการค้า เข้าร่วมพิจารณาด้วย

 -  ขอให้จังหวัดน�าข้อมูลก่อนการด�าเนินการ 

ระหว่างด�าเนนิการและหลงัด�าเนนิการแสดงใน webpage 

ที่กรมการปกครองจัดท�าขึ้น

 -  ให้จังหวัด อ�าเภอ เน้นย�้าให้ความส�าคัญ 

เนือ่งจากเรือ่งนีเ้ป็นนโยบายส�าคญัของรฐับาลและนโยบาย

ของกระทรวงมหาดไทย

 -  ควรให้จังหวัดก�ากับดูแลให้อ�าเภอหรือ 

ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องใช้จ่ายงบประมาณดงักล่าวให้เป็นไป

ด้วยความโปร่งใส รวดเรว็ โดยค�านงึถงึประโยชน์ทีป่ระชาชน

จะได้รับเป็นหลัก และด�าเนินการตามประกาศ หรือค�าสั่ง 

คสช. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส�าคัญ 

เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียน หรือทุจริต โดยให้จังหวัด

และอ�าเภอ ซึง่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจตดิตามเรือ่งนี้

ด�าเนินตรวจติดตามโครงการต่างๆ โดยเคร่งครัด

 -  ให้มีการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ต่างๆ รวมทั้งการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 

จะต้องให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับการจ้างด้วย ๒ คน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามา 

ร่วมตรวจสอบการเตรยีม การจดัหาวัสดุครภุณัฑ์ เพือ่รองรบั

ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทุกกิจกรรมโดยให้จังหวัด

มอบผูเ้กีย่วข้องตรวจสอบความเป็นไปได้และมคีวามเพยีงพอ 
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เหมาะสม กับโครงการฯ เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในทุกโครงการ ให้แล้วเสร็จตามก�าหนดระยะเวลา

 -  ขอให้จังหวัดเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโครงการ 

ท่ีอยู่ระหว่างด�าเนนิการและด�าเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณ

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 -  กรณพีบว่าโครงการไม่สามารถด�าเนนิการได้ทนั

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดและมีปัญหา อุปสรรคในการ

ด�าเนินงานขอให้จงัหวดัได้มอบหมายให้ทมีทีป่รกึษาเข้าไป

ด�าเนินการให้ค�าปรกึษาและช่วยแก้ไขปัญหาการด�าเนนิการ

ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ

 -  กรณีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ขอให้จังหวัด 

จัดท�าทะเบียนทรัพย์สิน วางแนวทางการบริการจัดการ  

การดูแลบ�ารุ งรักษาครุ ภัณฑ ์  และประชุมซักซ ้อม 

ความเข ้ า ใจกับประชาชนและกลุ ่ ม เกษตรกรที่ ม ี

ความประสงค์น�าไปใช้เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

ที่จะต้องบ�ารุงดูแลรักษาให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน

 -  ขอให้จงัหวดัก�าชบัส่วนราชการและหน่วยงาน

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้บันทึกข้อมูลผลการ

ด�าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบฐาน

ข้อมูลที่ก�าหนดไว้ให้เป็นปัจจุบัน

 -  ขอให ้จังหวัดปฏิ บัติตามระเบียบส�านัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข 

เพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  

และด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 -  การด�าเนนิการของจงัหวดัสกลนครทีบ่รูณาการ

การท�างานโดยตั้งทีมงานช ่วยเหลือเจ ้าหน ้าที่พัสดุ  

โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ จากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอ�าเภอนั้น 

ประมาณ ๓-๔ คน เข้ามาช่วยเหลอืงาน ของเสมยีนตราอ�าเภอ 

ตลอดจนด�าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุของอ�าเภอ  

ทั้งเสมียนตราอ�าเภอและผู้ที่มาช่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติ

หน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย เป็นตัวอย่างที่ดี 

จังหวัดอื่นๆ สามารถน�าไปใช้ต้นแบบการจัดท�าและ 

การด�าเนินงานโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

 -  ส�าหรับการด�าเนินการมาตรการส่งเสริม 

ความเป็นอยูร่ะดับต�าบล (ต�าบลละ ๕ ล้าน) ขอให้ถอืปฏบัิติ

โดยเคร่งครัด คือ ทุกโครงการที่เสนอจะต้องเป็นโครงการ 

ท่ีถูกเสนอโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกองทุนหมู่บ้าน, 

ขอให้มีการแต่งตั้งผู้แทนหอการค้า และสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดที่เป็นภาคเอกชนร่วม เป็นคณะกรรมการในการ

อนุมัติ โครงการฯ ระดับจังหวัด, ขอให ้จัดท�าป ้าย

ประชาสมัพนัธ์ รายละเอยีดโครงการประกาศให้ประชาชน

ในหมู่บ้านทราบ, ขอให้น�าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและ

ความคืบหน้าผลการด�าเนินการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

ต�าบลท่ีกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมไว้, ขอให้มีการ 

แต่งตัง้ผูแ้ทนชาวบ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรบัเพิม่อกี

โครงการละ ๒ คน 

 -  กระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดกรอบการจดัท�า

โครงการเพื่อเป็นทางเลือกส�าหรับการจัดท�าโครงการ  

เพือ่เป็นข้อมลูทางเลอืกให้เกษตรกรดงันี ้ด้านการจดัการแหล่งน�า้

เพื่อการเกษตรชุมชน,ด้านการผลิตทางการเกษตรและ 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, ด้านการปรับปรุง 

ส่งเสรมิศกัยภาพเพิม่ประสทิธภิาพ เช่น โรงเรอืนเกษตรกร  

ลานตากพืชผลทางการเกษตร,  ด ้ านการจัดการ  

เ พ่ื อ ล ด ค ว า ม สู ญ เ สี ย ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร  

เช่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน, ด้านเศรษฐกิจเพียง  

สร้างแหล่ง และฟาร์มชุมชน, ด้านการพัฒนาอาชีพและ

สร้างรายได้, ด้านอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น ผ้าทอ  

ตัดเย็บเสื้อผ้า และด้านการจ้างงาน เช่น การขุดลอกคลอง

ส่งน�า้เข้าไร่นา ดังนัน้ ทมีประเทศไทยประจ�าต�าบลซึง่หน้าที่

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักโครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารปิระเภทต่างๆ และหลกัวชิาการ/

อาชีพใหม่ รวมทั้งการหาช่องทางลดต้นทุน การผลิต/ 

หาตลาดรองรับผลผลิต จึงต้องให้ความรู้และแนวคิดแก่

ประชาชน ทีร่บัผดิชอบให้จดัท�าโครงการตามแนวทางและ

กรอบการจัดท�าโครงการที่กระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนด

และขอให ้ จังหวัดถือปฏิบั ติให ้การด�าเนินโครงการ 

เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดเอาไว้
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 -  ให้จงัหวดัก�ากบัดแูลให้อ�าเภอหรอืส่วนราชการ

ทีเ่ก่ียวข้องใช้จ่ายงบประมาณดงักล่าว ให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใส รวดเรว็โดยค�านงึถงึประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รบั

เป็นหลัก และด�าเนินการ ตามประกาศ หรือ ค�าสั่ง คสช. 

ทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ปฏบิตัติาม กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั 

มติครม. หรือ หนังสือเวียน และข้อสั่งการที่เกี่ยวและ 

ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส�าคัญ 

เพื่อป้องกันการร้องเรียน หรือทุจริตโดยให้จังหวัดและ

อ�าเภอ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจติดตามเรื่องนี้

ด�าเนินการตรวจติดตามโครงการต่างๆ โดยเคร่งครัด และ

ประเมินผลสัมฤทธิ์การด�าเนินโครงการ เพื่อวิเคราะห์และ

สรุปความส�าเร็จการด�าเนนิโครงการว่าสามารถสร้างประโยชน์

รายได้แก่ประชาชนเพียงใด

 -  งบส่งเสรมิความเป็นอยูร่ะดบัต�าบล (ต�าบลละ 

๕ ล้านบาท) ให้เร่งรัดระยะเวลาด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การด�าเนินการและต้องเบิกจ่ายเงิน ให้แล้วเสร็จทัน 

ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ส่วนราชการด�าเนินการ

ตามมาตรการส�าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ 

คนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืน และ

โครงการช ่วยเหลือจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร 

ให้กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรตามมาตรการส�าคัญเร่งด่วน 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร่งรัดระยะเวลาด�าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้างการด�าเนินการและต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 

ทันภายในตามก�าหนดระยะเวลา

 -  ขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ยังเหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและเร่งรัดส�ารวจและ 

ลงทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการตามมาตรการ 

กยจ. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลฯ และโครงการ 

ต�าบลละ ๕ ล้านบาท รายงานมายังกระทรวงมหาดไทย  

เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้ขอทราบแนวทางปฏิบัติ 

จากคณะกรรมการว่าด้วยการพสัด ุ(กวพ.) กรมบญัชกีลางต่อไป 

โดยในระหว่างนี้ขอให้จังหวัดได้วางระเบียบ กฎเกณฑ์ 

การยืมใช้ การบ�ารุงรักษา และการดูแลผลประโยชน ์

ที่เกิดจากพัสดุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

 -  ขอให้จังหวัดช่วยก�ากับดูแล และก�าชับ 

มิให้เกิดการทุจริตขึ้นในการด�าเนินโครงการในทุกขั้นตอน

 -  ขอให้อ�าเภอจัดท�าฐานข้อมูลการด�าเนิน

โครงการของหมูบ้่านว่าได้ด�าเนนิโครงการประเภทใด และ

จ�านวนเท่าไร เช่น โครงการขยายผลโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริและปรัชญาเศรษฐกิจ, โครงการ 

ส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต การมีงานท�าของประชาชน, 

โครงการพัฒนาแหล่งน�้า,โครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณ 

ประโยชน์ในหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อส�าหรับการจัดท�าแผน 

ของปีต่อๆ ไป

 -  จังหวัดต้องบูรณาการหน่วยงานในการ 

ลดต้นทุนการผลิตตามมาตรการต่างๆ ให้กับเกษตรกร

 -  ขอให้นายอ�าเภอได้ให้ความส�าคญัโครงการนี้ 

โดยประสาน ก�ากับ ติดตามหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น

เกษตรอ�าเภอ อปท.เจ้าหน้าที่ ธกส.และหน่วยงานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด การค้าภายใน

จังหวัดผู้ประกอบการโรงสี ฯลฯ
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๔.๒ การตรวจติดตามและประเมินผลการดำาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการดำาเนินการ 

  ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

  พ.ศ. ๒๕๕๑

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ 
ก�าหนดให้ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย มีอ�านาจหน้าท่ีเร่งรัดติดตาม
และประเมินผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 
ของจงัหวดั และแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีของกลุม่จงัหวดั 
รวมทัง้การบรหิารงบประมาณจงัหวดัและงบประมาณกลุม่
จงัหวดั และรายงานผลต่อ (ก.น.จ.) อย่างน้อยปีละสองครัง้
 การตรวจติดตามและประเมินผลการด�าเนนิการ
ตามแผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ได้ออกตรวจติดตามและพบปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งม ี
ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาในการก�าหนด
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดั
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ เชิงนโยบายของจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด

๑) ปัญหาเชิงระบบ
 -  การตรวจราชการเป็นกลไกทีม่บีทบาทส�าคญั
ที่ช ่วยขับเคลื่อนและสะท ้อนถึงผลการด�าเนินงาน  
เป็นกระบวนการที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าการตรวจ
ราชการในปัจจุบันผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ได ้ เข ้ามามีบทบาทในการตรวจราชการครอบคลุม 
ถงึ ๓ ลกัษณะ กล่าวคอื การตรวจตดิตามผลความก้าวหน้า
การด�าเนนิงาน การตรวจแนะน�า และการตรวจเชงิป้องกนั
ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ก็เป็นเพียงการตรวจราชการ 
ในช้ันปลายเหตุ มิได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ 
อย่างแท้จริง 

๒) ปัญหาด้านการมอบอำานาจ
 -  ความจ�าเป็นในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง  
เพิม่เตมิ รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/รปูแบบ/รายการ/
งบประมาณ/พืน้ทีด่�าเนนิการ/แบบแปลน/แบบรปูรายการ/
ปริมาณงาน/คุณลักษณะครุภัณฑ์ ฯลฯ ทั้งที่ส่งผลกระทบ
ต ่อแผนและไม ่ส ่งผลกระทบต ่อต ่อแผน เพื่อให ้มี 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สถานการณ์และ 
ความเหมาะสมในพืน้ที ่ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงาน
ที่มีอ�านาจอนุมัติ อนุญาตก่อน ท�าให้การด�าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เกิดความล่าช้า ส่งผลต่อการ 
เบกิจ่ายงบประมาณ การมอบอ�านาจเพือ่ด�าเนนิโครงการ/
ภารกิจในจังหวัด แต่อ�านาจในการพิจารณา อนุมัติ/
อนุญาต/ยกเลิก ยังเป็นอ�านาจของหน่วยงานส่วนกลาง  
ซ่ึงไม่ได้มอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างแท้จริง  
โดยผูว่้าราชการจงัหวดัไม่มส่ีวนในการพจิารณาให้ความเหน็ 
 -  กรณีการใช้เงินเหลือจ่ายที่มีอยู ่ในแผน,  
กรณีใช้เงินเหลือจ่ายที่ไม่มีอยู่ในแผน, กรณีเปลี่ยนแปลง/
แก้ไข แผนงานโครงการ/งบประมาณ ทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อ
แผนฯ และกรณีเปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนงานโครงการ/ 
งบประมาณ ที่ส ่งผลกระทบต่อแผนฯ กรณีทั้งหลาย 
ใช้เวลาด�าเนินงานค่อนข้างมาก และต้องผ่านการพิจารณา 
จากหลายหน่วยงาน

๓) ปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณ
 -  การจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปีของจังหวัด/กลุ ่มจังหวัดยังไม่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและสภาพปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง  
ในการเสนอขอรบัการจดัสรรงบประมาณแต่ได้รบัการจดัสรร 
งบประมาณต�่ากว่ารูปแบบรายการที่เสนอ โดยไม่ค�านึงถึง
ความต้องการของประชาชน และความจ�าเป็นในพื้นที่ 

เนือ่งจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามกรอบ
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วงเงินที่ส� านักงบประมาณก�าหนด โดยท่ี จังหวัด/ 

กลุม่จงัหวดัไม่ทราบวงเงนิทีแ่ท้จรงิจนกว่าได้ส่งแผนปฏบิติั

ราชการประจ�าปีของจงัหวดัไปเรยีบร้อยแล้ว เมือ่โครงการ

มีการปรับลดงบประมาณท�าให้ต้องมีการประมาณการ

ราคากลางและปรับแก้ไขรูปแบบรายการใหม่ ซึ่งการปรับ

ลดงบประมาณท�าให้บางโครงการนัน้ไม่สามารถด�าเนนิการ

ได้ทั้งโครงการ เมื่อวงเงินในการก�าหนดราคากลางต�่า  

ท�าให้ผูร้บัจ้างไม่สามารถท�างานได้ เป็นผลให้ไม่มผีูย้ืน่เสนอราคา 

และปัญหาอ่ืนๆ ตามมาภายหลงั และท�าให้การด�าเนนิงาน

ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เกิดความล่าช้า ส่งผลต่อ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ และการด�าเนินโครงการ

๔) ปัญหาห้วงระยะเวลาในการจดัทำาแผนในแต่ละระดับ

ไม่สอดคล้องกัน

 -  จากการตรวจราชการยังพบปัญหาที่ส�าคัญ

ประการหน่ึง คือ ห้วงระยะเวลาในการจดัท�าแผน ในแต่ละ

ระดบัทีไ่ม่สอดคล้องกนั (ตัง้แต่ระดบัท้องถิน่ หมูบ้่าน ต�าบล 

อ�าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด) ความรีบร้อนเร่งด่วนท�าให ้

เกดิความไม่รอบคอบ เนื่องจากระยะเวลาไม่สอดคล้องกนั 

ท�าให้เกิดปัญหาในเรือ่งของความซ�า้ซ้อน ขาดความชดัเจน

ในการพัฒนาที่ เป ็นไปทิศทางเดียวกัน ซึ่งท�าให้เกิด 

ปัญหาอุปสรรคตามมาภายหลังอีกมากมาย เช่น จังหวัด 

ให้ความส�าคัญกับแผนจังหวัดมากกว่าแผนกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมประชุมจัดท�าแผน กลุ่มจังหวัด 

จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง ท�าให้การจัดท�าแผนของกลุ่ม

จังหวัดไม่บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพเท่าที่ควร

๕) ปัญหาด้านพื้นที่ดำาเนินงาน

 -  ด้านพื้นที่ด�าเนินการแผนงาน/โครงการ 

มีความซ�้าซ้อนกันในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ของ 

แผนงาน/โครงการของหน่วยงานส่วนกลางหน่วยงาน

ภูมิภาคกับพื้นที่ด�าเนินการของหน่วยงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาการส่งมอบพื้นที่ด�าเนินการ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่ของป่าไม้ พื้นที ่

ในเขตอุทยาน พื้นที่ของการรถไฟ ฯลฯ ซึ่งต้องใช้เวลา 

ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต

 -  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการขาดความ

พร้อมในการจดัท�าโครงการ เช่น การเตรยีมพืน้ที ่งานก่อสร้าง

ต่างๆ การเปลีย่นแปลงหน่วยด�าเนนิการ บางกรณมีกีารขอ

เปลีย่นพืน้ทีเ่นือ่งจากพมิพ์ข้อมลูผดิพลาด การตรวจสอบแบบ

รูปแบบรายการก่อสร้างไม่ถกูต้อง มกีารขอโอนเปล่ียนแปลง

รายการงบประมาณรายจ่ายฯ จากส่วนกลาง ขาดบุคลากร

เฉพาะทาง เป็นต้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการอนุมัติท�าให้ 

การด�าเนินงาน ไมเ่ป็นไปตามแผนที่วางไว้ เกิดความล่าช้า 

ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และการด�าเนินโครงการ

๖) ปัญหาด้านผู้รับจ้าง 

 -  กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับการจ้างให้เป็นผู้ด�าเนิน

งานโครงการจ�านวนหลายโครงการในพื้นที่เดียว หรือ 

หลายพืน้ที ่หรอืมโีครงการทีร่บัผดิชอบอยูแ่ล้วจนถงึขนาด

ที่จะส่งผลให้การด�าเนินการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 -  ผู้รับจ้างไม่ยอมเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ 

เนื่องจากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและเป็นภาระ ที่ต้องหา

หลักฐานและเอกสารมาค�้าประกัน ร้อยละ ๒ - ๒.๕ ท�าให้

ยอดการเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า โดยส่วนมากด�าเนินการ

เสรจ็ตามงวดงานแต่ประสงค์ทีจ่ะเบกิเงนิครัง้เดียวเมือ่งาน

แล้วเสร็จในงวดสุดท้าย

 -  ผู้รับจ้างรับงานหลายโครงการ ท�าให้การเข้า

ด�าเนินการในแต่ละพ้ืนท่ีล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

ส่งผลให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด

ในสัญญา

 -  ผูร้บัจ้างเสนอราคาต�า่กว่าราคากลางเกินควร 

เพื่อที่ต้องการที่จะได้งานท�า ท�าให้เกิดปัญหาการทิ้งงาน

ของผู้รับจ้างตามมาภายหลัง
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๗) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี  
กฎ ข้อบังคับ คำาสั่ง และหนังสือสั่งการ 
 -  การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีด�าเนินการโครงการ
ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ�าป ีของจั งหวัดและ 
กลุม่จงัหวดั ตามประกาศ ก.น.จ. เรือ่ง การก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและ 
งบประมาณกลุม่จังหวดั ความว่า ข้อ ๑. การโอนเปลีย่นแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด ท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและ
กลุ ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด  
ได ้แก ่ (๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ได ้แก ่ กิจกรรม พื้นที่ด�าเนินโครงการ งบรายจ่าย  
เป ้าหมายโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ
กลุ ่มจังหวัดที่ ไม ่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ�าปีของจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า 
กลุ ่มจังหวัด น�าเสนอคณะกรรมการ ก.บ.จ. หรือ  
คณะกรรมการ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณ ีเมือ่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
ให ้ความเห็นชอบแล ้วให ้ผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดหรือ 
หัวหน้ากลุ ่มจังหวัด ด�าเนินการตามระเบียบว่าด้วย 
การบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แล้วรายงานให้ ก.น.จ. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน 
สิน้ไตรมาส และหนงัสอืส�านกังบประมาณ ที ่นร ๐๗๐๔/ว ๒๐ 
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพฯ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
จะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่ก�ากับดูแลก่อน แล้วจึงด�าเนินการตามระเบียบ
ว ่าด ้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิได้ ซึง่เพิม่ขัน้ตอนการท�างาน และยงัขดักบั
หลักเกณฑ์ที่ส�านักงบประมาณก�าหนด เรื่อง หลักเกณฑ์
การแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดรายการงบประมาณรายจ่าย 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑  
“การเปลี่ยนแปลงสถานที่ด�าเนินการรายการจัดหาที่ดิน

หรือส่ิงก ่อสร ้างท่ีแตกต ่างไปจากท่ีก�าหนดในแผน  
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส�านักงบประมาณ ถือว ่ า เป ็น  
การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบต่อสาระส�าคญัของรายการ 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องขอท�าความตกลงกับ
ส�านักงบประมาณก่อน” ซึ่งการด�าเนินการของส่วนกลาง
แต่ละขั้นตอนค่อนข้างล่าช้ามาก ท�าให้การด�าเนินการ
โครงการเกิดความล่าช้าไปด้วย
 -  ระเบียบแนวทางปฏิบัติมาตรการของ
รัฐบาล/ระเบียบต่างๆ ของ ก.น.จ. ไม่แน่นอน ยังมี 
ความไม่ชดัเจน ในเรือ่งระเบยีบทีเ่พิม่เตมิ มกีารเปลีย่นแปลง
ทกุปี และการสัง่การจากหน่วยงานส่วนกลางไม่ชดัเจนหรอื
ซ�้าซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ ท�าให้จังหวัดสับสนในเรื่อง
ระเบียบฯ เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ต้องปรับแผน  
เกิดความล่าช้า โดยไม่สามารถวางแผนการด�าเนินงาน 
ล่วงหน้าได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารงานจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการต่อ ก.น.จ.
 จากการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวง
มหาดไทยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการ
พจิารณาในการก�าหนดนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
การบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ ดงันี้

๑)  ข้อเสนอแนะด้านการตรวจตดิตามเชงินโยบายเชงิระบบ
 -  ก.น.จ. ควรก�าหนดมอบภารกิจให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
นั้นเป็นที่ปรึกษา ให้มีส่วนรับรู้รับทราบตั้งแต่กระบวนการ
แรกของการจัดท�าแผนยุทธศาสตร ์ของจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวดั เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรบัรู้ 
รับทราบ ติดตามให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะแก่จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดตั้งแต่แรกได้ ก่อนที่จะมีการด�าเนินการต่อไป 
และสามารถตรวจติดตามความคืบหน้า การด�าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะที่ได ้ให ้ไว ้ในครั้งแรกนั้นได ้ โดยที ่
ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทยนัน้มไิด้เข้าไปเกีย่วข้อง
ในด้านบริหารจัดการแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงที่ปรึกษา
เท่านั้น
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๒) ข้อเสนอแนะด้านการมอบอำานาจ
 -  ส่วนกลางควรมอบอ�านาจแบบเบ็ดเสร็จให้จังหวัด  
ในการด�าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด โดยผ่าน ก.บ.จ./ก.บ.ก./ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวและเป็นเอกภาพ ในการบริหารจัดการโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด
 -  ก.น.จ. ควรมอบอ�านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลง 
โดยไม่มเีงือ่นไข หรอืมเีงือ่นไขก�าหนดไว้ ให้ผูว่้าราชการจงัหวดั หรอื 
ก.บ.จ/ก.บ.ก. มีอ�านาจอนุมัติได้ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๓) ข้อเสนอแนะด้านการจัดสรรงบประมาณ
 -  เกณฑ์การประเมนิคณุภาพแผนไม่ชดัเจน การพจิารณา
แผนงาน/โครงการตามที่จังหวัดเสนอหน่วยงาน เช่น ส�านักงาน 
ก.พ.ร. ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ส�านักงบประมาณ พิจารณาจากเอกสารเป็นส�าคัญ โดยไม่มีการ
สอบถามและพิจารณาถึงความจ�าเป็นที่แท้จริง ดังนั้น เมื่อมีการ 
ตัดลดงบประมาณควรเปิดโอกาสให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ชี้แจง
เหตผุลความจ�าเป็นของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปีโดยตรง เพื่อชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจ�าเป็น 
ของโครงการ/แผนงานที่เกิดจากความจ�าเป็นของพ้ืนที่และ 
ความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ เพ่ือให้จังหวัดได้รับรู ้  
และเข้าใจกรอบแนวทางการพิจารณาของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ 
ด ้ านงบประมาณ พร ้อมรับข ้อสั ง เกตและข ้อ เสนอแนะ 
เพื่อใช ้ เป ็นแนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าป ี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไป

๔) ข ้อเสนอแนะด ้านห ้วงระยะเวลาในการจัดทำาแผน 
ในแต่ละระดับไม่สอดคล้องกัน
 -  ก.น.จ. ควรบรูณาการการท�างานร่วมกนักบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงบประมาณ ส�านักงาน ก.พ.ร. คลังจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอ�าเภอ ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน 
ร่วมติดตาม ตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหาความพร้อมของโครงการ 
ที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ

พัฒนาคุณภาพของโครงการ

นายระพี ผ่องบุพกิจ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการฯ ณ จังหวัดอุทัยธานี

นายวันชัย สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดล�าพูน

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี
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๕) ข้อเสนอแนะด้านพื้นที่ดำาเนินงาน

 -  ก.น.จ. ควรมีนโยบายชัดเจนให ้ ทุกกระทรวง  
ทกุส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ การเสนอแผนงาน/โครงการ ควรก�าหนดระยะเวลาในการ
จัดท�าแผนให้เหมาะสม และให้ตรวจสอบพื้นที่ด�าเนินการและ 
ยืนยันการซ�้าซ้อนก่อน
 -  ในระดับนโยบายส่วนราชการระดับกระทรวง/กรม 
ควรสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการในพื้นท่ีจัดท�าแผนฯ ส�ารวจ 
ความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนด�าเนินโครงการ และขอความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนให้ความส�าคัญและความร่วมมือกับ
ในการด�าเนินโครงการฯ และสนับสนุนอัตราก�าลังของบุคลากร
เฉพาะด้านให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

๖) ข้อเสนอแนะด้านผู้รับจ้าง
 -  ให ้มีการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย  
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการรับงาน
มากเกิน การทิ้งงาน ฯลฯ เป็นต้น มารองรับในการด�าเนินงานของ
ผู้รับจ้าง ตามแนวทางให้เป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน 
 -  ก.น.จ. ควรก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ในการคดัเลอืก
ผู้รับจ้าง โดยอาจก�าหนดกรอบวงเงินให้ชัดเจน โดยห้ามผู้รับจ้าง 
ที่ได้รับโครงการรวมกันเป็นจ�านวนเงินตามที่ระบุไว้ตามกรอบ 
มิให้ด�าเนินการ และต้องหาวิธีเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนด้วย และ
อาจมีการก�าหนดให้มีการแยกงวดงานและงวดเงินอย่างชัดเจน  
เพื่อป้องกันมิให้ผู้รับจ้างทิ้งงาน

๗) ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ  
ข้อบังคับ คำาสั่ง และหนังสือสั่งการ
 -   ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.น.จ.) ลงวนัท่ี ๑๑ ตุลาคม 

นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี

นายธานี  สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดพังงา

๒๕๕๔ เรือ่ง การก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัใินการบริหารงบประมาณจังหวดัและงบประมาณกลุ่มจังหวดั ได้ก�าหนด
ให้การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีและแผนพัฒนา
จังหวัด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (กิจกรรมพื้นทีด่�าเนินโครงการ งบรายจ่าย เป้าหมายโครงการ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ) และการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยน�าโครงการอื่นมาอยู่ในแผนฯ (โครงการส�ารองมาด�าเนินการ
แทนโครงการเดิม) โดยให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีอ�านาจพิจารณา กลั่นกรอง และ
ให้ความเห็นชอบการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายของจงัหวดัดงักล่าว แต่ถ้าเป็นการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ
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รายจ่ายของจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนฯ (โครงการอื่นที่ไม่มีอยู่

ในแผนฯ) ก�าหนดให้ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

แล้วให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการนโยบาย 

การบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ ด้านแผนและ 

ด้านงบประมาณ (อ.ก.น.จ.) เมื่อ อ.ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบแล้ว  

ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณ 

อีกครั้งหนึ่ง ท�าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินโครงการมาก  

ดังนั้น ก.น.จ ควรมอบให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก. มีอ�านาจพิจารณา  

กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจ่ายของจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนฯ เช่นเดียวกับกรณ ี

ทีไ่ม่มผีลกระทบต่อแผนฯ เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัและแก้ไขปัญหา

ความเดอืดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเรว็ตรงตามความต้องการ

ของประชาชน ประกอบกับเพ่ือเป็นมาตรการในการก�ากับติดตาม

ส่วนราชการเจ้าของโครงการให้ด�าเนนิการตามโครงการ ให้รวดเรว็

และบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม หากส่วนราชการเจ้าของ

โครงการด�าเนนิโครงการล่าช้า ก.บ.จ./ก.บ.ก. จะสามารถปรบัเปลีย่น

โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในขณะนั้น

ได้ทันที

 -  หน่วยงานตรวจสอบ (สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ตรวจสอบ

ภายใน ฯลฯ) จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดคุณลักษณะ  

แบบรูปรายการ แบบแปลน หรือคุณสมบัติเฉพาะของงาน หรือ 

ราคากลางตั้งแต่เริ่มกระบวนการแรก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และจะต้องเข้ามาตรวจสอบและ

ติดตามประเมินผลความคุ้มค่าของการด�าเนินงานโครงการของ 

ส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานของงานนั้นให้ส่วนราชการ

ที่จะด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

และปัญหาต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ และท�าให้การด�าเนนิงานโครงการ 

เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อราชการ 

 -  การก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ควรจะด�าเนนิการ

อย่างรวดเร็วและมีความชัดเจนทั้งกรอบวงเงิน งบประมาณ  

รวมทั้งหลักเกณฑ์ ข้อห้ามต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดท�าโครงการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งควรจะนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เพราะที่ผ่านมาต้องปรับปรุงแผนงาน/โครงการหลายครั้งเนื่องจาก

นโยบายและหลักเกณฑ์ไม่ยุติ

-๑๐๔- 
 

๓) ข้อเสนอแนะด้านการจัดสรรงบประมาณ 
  เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนไม่ชัดเจน 
การพิจารณาแผนงาน/โครงการตามที่จังหวัดเสนอ 
หน่วยงานเช่น ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ 
พิจารณาจากเอกสารเป็นส าคัญ โดยไม่มีการสอบถาม
และพิจารณาถึงความจ าเป็นที่แท้จริง ดังนั้น เมื่อมีการ
ตัดลดงบประมาณควรเปิดโอกาสให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติ ร าชการประจ าปี โดยตรง  เ พ่ือชี้ แจง
รายละเอียด เหตุผลความจ าเป็นของโครงการ/แผนงาน
ที่เกิดจากความจ าเป็นของพ้ืนที่และความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนี้ เพ่ือให้จังหวัดได้รับรู้ และเข้าใจ
กรอบแนวทางการพิจารณาของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ
ด้านงบประมาณ พร้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพ่ือใช้ เป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไป 
๔) ข้อเสนอแนะด้านห้วงระยะเวลาในการจัดท าแผน
ในแต่ละระดับไม่สอดคล้องกัน 
  ก.น.จ.  ควรบูรณาการการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงบประมาณ ส านักงาน 
ก.พ.ร. คลั งจั งหวั ด องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมติดตาม ตรวจสอบ
และร่วมแก้ไขปัญหาความพร้อมของโครงการที่เสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนใน
การพัฒนาคุณภาพของโครงการ 
๕) ข้อเสนอแนะด้านพื้นที่ด าเนินงาน 
  ก.น.จ. ควรมีนโยบายชัดเจนให้ทุกกระทรวง 
ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางปฏิบัติ  การเสนอแผนงาน/โครงการ           
ควรก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนให้เหมาะสม 
และให้ตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินการและยืนยันการซ้ าซ้อนก่อน 
  ในระดับนโยบายส่วนราชการระดับกระทรวง/กรม ควรสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการใน
พ้ืนที่จัดท าแผนฯ ส ารวจความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนด าเนินโครงการ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน
ช่วยกันขับเคลื่อนให้ความส าคัญและความร่วมมือกับในการด าเนินโครงการฯ และสนับสนุนอัตราก าลัง
ของบุคลากรเฉพาะด้านให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๖) ข้อเสนอแนะด้านผู้รับจ้าง 
  ให้มีการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือมิให้เกิด
ปัญหาการรับงานมากเกิน การทิ้งงาน ฯลฯ เป็นต้น มารองรับในการด าเนินงานของผู้รับจ้าง ตามแนวทางให้
เป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน  

 

 
นายสุรพล วาณิชเสนี 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดพังงา 

 
นายอ านวย  ตั้งเจริญชัย 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

 
นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา 

 
 

-๑๐๔- 
 

๓) ข้อเสนอแนะด้านการจัดสรรงบประมาณ 
  เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนไม่ชัดเจน 
การพิจารณาแผนงาน/โครงการตามที่จังหวัดเสนอ 
หน่วยงานเช่น ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ 
พิจารณาจากเอกสารเป็นส าคัญ โดยไม่มีการสอบถาม
และพิจารณาถึงความจ าเป็นที่แท้จริง ดังนั้น เมื่อมีการ
ตัดลดงบประมาณควรเปิดโอกาสให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติ ร าชการประจ าปี โดยตรง  เ พ่ือชี้ แจง
รายละเอียด เหตุผลความจ าเป็นของโครงการ/แผนงาน
ที่เกิดจากความจ าเป็นของพ้ืนที่และความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนี้ เพ่ือให้จังหวัดได้รับรู้ และเข้าใจ
กรอบแนวทางการพิจารณาของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ
ด้านงบประมาณ พร้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพ่ือใช้ เป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไป 
๔) ข้อเสนอแนะด้านห้วงระยะเวลาในการจัดท าแผน
ในแต่ละระดับไม่สอดคล้องกัน 
  ก.น.จ.  ควรบูรณาการการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงบประมาณ ส านักงาน 
ก.พ.ร. คลั งจั งหวั ด องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมติดตาม ตรวจสอบ
และร่วมแก้ไขปัญหาความพร้อมของโครงการท่ีเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนใน
การพัฒนาคุณภาพของโครงการ 
๕) ข้อเสนอแนะด้านพื้นที่ด าเนินงาน 
  ก.น.จ. ควรมีนโยบายชัดเจนให้ทุกกระทรวง 
ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางปฏิบัติ  การเสนอแผนงาน/โครงการ           
ควรก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนให้เหมาะสม 
และให้ตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินการและยืนยันการซ้ าซ้อนก่อน 
  ในระดับนโยบายส่วนราชการระดับกระทรวง/กรม ควรสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการใน
พ้ืนที่จัดท าแผนฯ ส ารวจความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนด าเนินโครงการ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน
ช่วยกันขับเคลื่อนให้ความส าคัญและความร่วมมือกับในการด าเนินโครงการฯ และสนับสนุนอัตราก าลัง
ของบุคลากรเฉพาะด้านให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๖) ข้อเสนอแนะด้านผู้รับจ้าง 
  ให้มีการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือมิให้เกิด
ปัญหาการรับงานมากเกิน การทิ้งงาน ฯลฯ เป็นต้น มารองรับในการด าเนินงานของผู้รับจ้าง ตามแนวทางให้
เป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน  

 

 
นายสุรพล วาณิชเสนี 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดพังงา 

 
นายอ านวย  ตั้งเจริญชัย 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

 
นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา 

 
 

-๑๐๔- 
 

๓) ข้อเสนอแนะด้านการจัดสรรงบประมาณ 
  เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนไม่ชัดเจน 
การพิจารณาแผนงาน/โครงการตามที่จังหวัดเสนอ 
หน่วยงานเช่น ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ 
พิจารณาจากเอกสารเป็นส าคัญ โดยไม่มีการสอบถาม
และพิจารณาถึงความจ าเป็นที่แท้จริง ดังนั้น เมื่อมีการ
ตัดลดงบประมาณควรเปิดโอกาสให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติ ร าชการประจ าปี โดยตรง  เ พ่ือชี้ แจง
รายละเอียด เหตุผลความจ าเป็นของโครงการ/แผนงาน
ที่เกิดจากความจ าเป็นของพ้ืนที่และความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนี้ เพ่ือให้จังหวัดได้รับรู้ และเข้าใจ
กรอบแนวทางการพิจารณาของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ
ด้านงบประมาณ พร้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพ่ือใช้ เ ป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบั ติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไป 
๔) ข้อเสนอแนะด้านห้วงระยะเวลาในการจัดท าแผน
ในแต่ละระดับไม่สอดคล้องกัน 
  ก.น.จ.  ควรบูรณาการการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงบประมาณ ส านักงาน 
ก.พ.ร. คลั งจั งหวั ด องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมติดตาม ตรวจสอบ
และร่วมแก้ไขปัญหาความพร้อมของโครงการที่เสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนใน
การพัฒนาคุณภาพของโครงการ 
๕) ข้อเสนอแนะด้านพื้นที่ด าเนินงาน 
  ก.น.จ. ควรมีนโยบายชัดเจนให้ทุกกระทรวง 
ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางปฏิบัติ  การเสนอแผนงาน/โครงการ           
ควรก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนให้เหมาะสม 
และให้ตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินการและยืนยันการซ้ าซ้อนก่อน 
  ในระดับนโยบายส่วนราชการระดับกระทรวง/กรม ควรสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการใน
พ้ืนที่จัดท าแผนฯ ส ารวจความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนด าเนินโครงการ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน
ช่วยกันขับเคลื่อนให้ความส าคัญและความร่วมมือกับในการด าเนินโครงการฯ และสนับสนุนอัตราก าลัง
ของบุคลากรเฉพาะด้านให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๖) ข้อเสนอแนะด้านผู้รับจ้าง 
  ให้มีการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือมิให้เกิด
ปัญหาการรับงานมากเกิน การทิ้งงาน ฯลฯ เป็นต้น มารองรับในการด าเนินงานของผู้รับจ้าง ตามแนวทางให้
เป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน  

 

 
นายสุรพล วาณิชเสนี 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดพังงา 

 
นายอ านวย  ตั้งเจริญชัย 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

 
นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา 

 
 

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการฯ ณ จังหวัดพังงา

นายอำานวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี

นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   115

ส่วนที่ ๕

ประมวลข้อเสนอแนะเด่นๆ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙



116  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   117

ประมวลข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผต.มท ประจำาปี ๒๕๕๙

 เรื่อง /ประเด็น  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑.  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ๑.๑ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ

ตำาบล (ตำาบลละ ๕ ล้านบาท)

  ๑. โครงการทีม่ขีนาดใหญ่ทีม่งีบประมาณเกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

บางโครงการยังไม่ได้จัดซ้ือจัดจ้างอาจด�าเนินการ ไม่แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นควรมีการขยายเวลาเบิกจ่าย

ต่อไป

  ๒. เจ ้าหน ้าที่มี ไม ่ เพียงพอ ขาดแคลนช ่างเขียนแบบ  

(ปร.๔,ปร.๕) กรมการปกครองหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ควรใช้โอกาสนีเ้สนอรัฐบาลขอเพ่ิมบคุลากรด้านช่าง ปฏบิตัหิน้าที ่

ในหน่วยงานหรืออ�าเภอ เพื่อให้หน่วยงานหรือนายอ�าเภอ  

มีช่างเขียนแบบที่สนับสนุนการด�าเนินงานได้อย่างทันท่วงทีหรือ

อาจใช้วิธีการยืมบุคลากรของท้องถิ่น เช่น อบต.เทศบาล อบจ. 

มาสนับสนุนการด�าเนินงาน รวมทั้งระยะเวลาด�าเนินการ 

กระชั้นชิด อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน

  ๓. ในการจัดท�าโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ ในห้วง

ระยะแรกมีระยะเวลาจ�ากัด ประกอบกับจ�านวนโครงการที่เสนอ 

มีจ�านวนมาก ท�าให้ช่างผู้จัดท�ารายละเอียดรูปแบบประมาณการ 

(ปร.๔,ปร.๕) ไม่ได้ตรวจสอบพ้ืนที่จริง ทุกโครงการก่อนจัดท�า 

รูปแบบประมาณการค่าใช้จ่าย เมื่อโครงการได้รับอนุมัติท�าให้  

ไม่สามารถด�าเนินการได้ 

  ๔. ปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากพ้ืนท่ีบางต�าบลอยู่ใน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเต็มพื้นที่ แต่โดยทางกายภาพไม่เป็นสภาพ

พื้นที่ป่าเพราะมีประชาชน เข้าปลูกบ้านอยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านแล้ว

และโครงการที่คณะกรรมการการหมู ่บ ้านมีความประสงค ์

จะด�าเนนิการ ส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุซ่อมแซมพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน ให้ดีกว่าเดิม

  ๕. บุคลากรบางหน่วยงานขาดความเชี่ยวชาญและ ไม่มี

ประสบการณ์ในการกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง ท�าให้กระบวนการ

จัดหาผู้รับจ้าง ผู้ขาย ล่าช้า

  



118  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 เรื่อง /ประเด็น  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

  ๖.  ระบบจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยาก ซับซ้อน

  ๗.  โครงการไม่สอดคล้องกับระเบียบทางราชการ

 ๘. การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ การหา 

คู่เทียบมาด�าเนินการหาได้ยากในพื้นที่

  ๙. การลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ ้างภาครัฐบุคลากร  

ขาดความช�านาญ

  ๑๐. โครงการมีจ�านวนมากผู้รับจ้างมีจ�านวนจ�ากัด

  ๑๑. โครงการของจงัหวดัได้รบัการอนุมัติจากส�านักงบประมาณ 

ล่าช้า ท�าให้การด�าเนนิการของพืน้ทีม่ผีลกระทบกบัระยะเวลาตาม

คณะรัฐมนตรีก�าหนด

  ๑๒. โครงการที่มีการก่อสร้างโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เป็นหลัก อาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะเวลาการบ่มตัว  

ของคอนกรีต ระยะเวลา ๒๘ วัน

  ๑๓. ควรมีการถอดบทเรียน

  ๑.๒ มาตรการสำาคญัเร่งด่วน เพ่ือช่วยเหลอื

เกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้าง 

ความเข้มแขง็อย่างยัง่ยนื (ค.ย.จ.)

  โครงการที่มีขนาดใหญ่ ที่มีงบประมาณ เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

บางโครงการ ยังไม่ได ้จัดซื้อจัดจ้าง ท�าให้อาจด�าเนินการ 

ไม่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นควรมีการขยาย

เวลาเบิกจ่ายต่อไป 

 

  ๑.๓ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก

ของรัฐบาลทั่วประเทศ

  ๑. หน่วยงานขาดความพร้อมในการด�าเนินการ ตามกระบวน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๒. ผู ้รับจ ้างไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จทันตาม 

ก�าหนดเวลา เนื่องจากรับงานไว้หลายแห่ง

  ๓. โครงการซ�้าซ้อน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่า

งบประมาณที่สามารถด�าเนินการได้
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  ๑.๔ มาตรการสำาคญัเร่งด่วน เพือ่ช่วยเหลอื

เกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (ค.ย.จ.) 

  ๑. แบบรายงานมีความซ�้าซ ้อนหลายหน่วยงาน ควรมี 

การบรูณาการแบบรายงานของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

  ๒. จ�านวนบุคลากรไม่เพียงพอ

๒. โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการ

ของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบ 

ภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔)

  ๑. โครงการเกิดความซ�้าซ้อน ไม่สามารถด�าเนินการได้

  ๒. โครงการพชืน�า้น้อยมคีวามล่าช้าไม่สอดคล้องกบัสภาพดนิ

ซึ่งต ้องการความชื้นในดินที่ เพียงพอท�าให ้การด�าเนินการ 

มีความเสี่ยงต่อความเสียหายในการผลิต

  ๓. การปลูกพืชบางชนิดต้องรอช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม  

เช่น การปลูกถั่วเขียวต้องรอให้ความชื้นในดินมีเพียงพอ 

  ๔. หลักเกณฑ์ เง่ือนไขในการปฏบิติัปรับเปล่ียนบ่อยมากและ

สื่อสารถึงผู้ปฏิบัติช้ามาก 

  ๕. การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยได้รับ 

ความร่วมมอื เพราะ มงีานลกัษณะเดยีวกนัและยงัด�าเนนิการไม่เสรจ็

  ๖. ระยะเวลาในการปฏบิติังานเร่งรดัเกินไป ท�าให้การปฏบิตังิาน 

ขาดความรอบคอบ

  ๗. เกษตรกรมีมุมมองในการด�าเนินงานโครงการไม่เป็นกลุ่ม 

องค์กร

  ๘. การจัดเวทีประชาคม ส่วนใหญ่จะมอง ในเรื่องโครงสร้าง

พื้นฐาน ส่วนด้านอาชีพและภาคเกษตรจะไม่ค�านึงถึง 

  ๙. ส่วนใหญ่เกษตรกรจะต้องการแบ่งปันปัจจัยไปด�าเนินการ

ในที่ตนเองเมื่อได้รับงบประมาณโครงการมาแล้ว
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๓. การรกัษาความสะอาดของพ้ืนทีใ่นเรือ่งขยะ

และการกำาจัดผักตบชวา

 ผักตบชวา

  ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มงีบประมาณน้อย ไม่สามารถ

ด�าเนนิการขดุลอกหรือก�าจัดวชัพืชในแม่น�า้ล�าคลองได้ครบทกุแห่ง 

ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ

  ๒. เครื่องจักรไม่เพียงพอ

  ๓.  สถานที่ทิ้งผักตบชวาไม่เพียงพอ

  ๔.  ขอให้จังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนให้น�าผักตบชวา  

มาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและ ใช้ประโยชน์

ในการเลี้ยงสัตว์ เช่น ท�าเครื่องจักสาน สิ่งของใช้ในครัวเรือน 

เฟอร์นิเจอร์ หรือเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์และท�าปุ๋ย เป็นต้น

 ขยะ

  ๑. ปัญหาการจัดหาที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่ก�าจัดขยะเนื่องจาก

ประชาชนต่อต้านรวมทั้งขั้นตอนทางกฎหมายที่ยุ่งยาก

  ๒. การสนบัสนนุความร่วมมอืจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ภาคประชาชน ภาคเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีน้อย 

  ๓.  งบประมาณไม่เพียงพอ

  ๔.  บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมมีจ�านวนจ�ากัด

  ๕.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่ให้ความส�าคญักบัการก�าจดั

ขยะมลูฝอยอกีทัง้ยงัไม่มรีะบบรวบรวมและเกบ็ขนทีถ่กูวธิหีลายแห่ง

  ๖. ปัญหาการร้องเรียนและคัดค้านการสร้างศูนย์ก�าจัดขยะ 

หรือโรงไฟฟ้าก�าจัดขยะจากภาคประชาชน

  ๗. เจ้าพนกังานตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุขต้องบังคับ

ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

  ๘. ผู้บริหารของหน่วยงานในระดับพื้นที่ควรมีการก�าหนด

นโยบายด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษ 

สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 
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๔. การติดตามผลความก ้าวหน ้าผลการ 

ดำาเนินงานของศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด

  ๑. ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ซ�้าซ้อนหลายหน่วยงาน

 ๒. เรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์บางเรือ่งมคีวามละเอยีดซบัซ้อนและ

ไม่สามารถตกลงกันได้

  ๓. เรื่องร้องเรียนบางเรื่องเกินอ�านาจหน้าที่ของจังหวัด

  ๔. ปรมิาณเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ในแต่ละเดอืนค่อนข้างมาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบุคลากรจ�ากัด ท�าให้การตรวจสอบ 

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ล่าช้า

  ๕.  การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) กระท�า

ได้ยาก เพราะติดปัญหาเร่ืองสถานท่ีท่ีมีพ้ืนท่ีจ�ากัด เจ้าหน้าที่ 

ของหน่วยงานมจี�ากดั งานบรกิารบางเรือ่งไม่สามารถแยกออกจาก

สถานที่ท�าการหลักได้

  ๖. ควร จัด ให ้ มี ก า รอบรม ให ้ ค ว าม รู ้ แ ก ่ เจ ้ าหน ้ าที ่

ของศูนย์ด�ารงธรรม เรื่องข้อกฎหมาย ระบบการสื่อสาร และ

จิตวิทยา รวมถึงทักษะการตอบข้อซักถามและการแก ้ไข

สถานการณ์เฉพาะหน้า

  ๗. เห็นควรแยกศูนย์ด�ารงธรรมออกจากกลุ่มงานอ�านวยการ  

แล้วต้ังเป็นกลุ่มงานเฉพาะ เนือ่งจากงานอ�านวยการมจี�านวนมาก 

เจ้าหน้าที่จ�ากัดจึงท�าให้การขับเคลื่อนศูนย์ด�ารงธรรมไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๕. การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียงต้นแบบ 

 

  ๑. ให้จังหวัดสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบถึง 

พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจซึ่ งทรงมุ ่ งหวัง  

ให้ประชาชนในชาติมีความสุขและทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ 

ที่ยึดเหนี่ยวของคนในชาติ

  ๒. ให้จังหวัดน�ายุทธศาสตร์พระราชทานเพื่อไปใช้ในการ 

ขับเคล่ือนภารกิจและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ โครงการปิดทองหลังพระ โครงการขับเคล่ือน 

การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ๑.  ให้จังหวัดด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 

การลด Demand โดยใช้กลไกทัง้ในระดบัพืน้ที ่ท้องทีแ่ละท้องถิน่

ให้ดแูลตัง้แต่สถาบนัครอบครวั สถาบนัการศกึษา ชมุชนและสงัคม 

พร้อมทั้งรับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่

  ๒. ให ้ จังหวัดด�าเนินการลด Supply โดยบูรณาการ 

การปฏิบัติงานร่วมกับต�ารวจทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ในการป้องกันการน�าเข ้ายาเสพติดเพื่อจ�าหน่ายทั้งในและ 

นอกพื้นที่รวมทั้งการปราบปรามอย่างเข้มงวด

  ๓. ให้จังหวัดเร่งรัดด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกัน

และแก ้ไขป ัญหายาเสพติดประจ�าป ีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ท้ังโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณจากทุกแหล่งในพ้ืนที่และ 

น�าเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการฯทางระบบสารสนเทศยาเสพติด 

ของจังหวัด (NISPA) พร้อมทั้งจัดส่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว  

ให้ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง

มหาดไทยและส�านักงาน ป.ป.ส.

  ๔. ให ้ จั งหวั ดตรวจตรา  กวดขั น  และจั ดระ เบี ยบ 

สถานประกอบการไม่ให้เปิดบรกิารใกล้สถานศกึษา ไม่ให้มแีหล่งมัว่สมุ 

พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาเพื่อปลูกฝัง สร้างจิตส�านึก

แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้รู้จักผิดชอบชั่วด ี

  ๕. การด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดบั

อ�าเภอ นายอ�าเภอควร ก�ากับ เร่งรัด ติดตาม ให้การด�าเนินงาน

เป็นไปตามแผนและบรรลุผลตามเป้าหมาย ส่วนต�าบล/หมู่บ้าน 

ควรเพ่ิมบทบาทก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ประสานพลังแผ่นดิน  

(๒๕ ตาสัปปะรด) เข้าไปมีบทบาท/ส่วนร่วม/ร่วมด�าเนินงาน 

เนือ่งจากมคีวามยดึโยงกบัพ้ืนท่ีและประชาชน โดยอาจด�าเนนิการ

ในลกัษณะมอบหมายภารกจิงาน/กจิกรรม ให้ปฏบิตัแิล้วรายงานผล

เป็นรายกิจกรรม ให้ทราบเป็นระยะ
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๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

การค้ามนุษย์ และการทำาประมงผิดกฎหมาย 

(IUU Fishing)

   ให้จังหวัดแจ้งทุกหน่วยงานทราบว่าการกระท�าผิดการค้า

มนุษย์ในพื้นที่ อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน หากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน

พื้นที่นั้นๆ ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 

จนกระทั่งหน่วยงานอื่น อาทิ ต�ารวจ ทหาร เข้าด�าเนินการจับกุม

หรือให้ความช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ ผู ้เกี่ยวข้องจะต้องถูก

พิจารณาโทษทางปกครอง ทางวินัยและทางอาญาทันที และ  

หากพบว่ามีการกระท�าความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า 

และหากเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า

๘. ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้า 

ส่องสว่างบรเิวณจดุเสีย่งเมอืงสำาคญัและสถานที่

ท่องเทีย่ว 

   ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นทีภาครัฐและ

เอกชนควรจัดระบบการเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้าย เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะจุดเสี่ยง

เมอืงส�าคญัและสถานทีท่่องเทีย่ว ด้วยการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) 

และเปิดไฟฟ้าส่องสว่างของภาครัฐและเอกชน ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

๙.  การบริหารจัดการนำ้าในฤดูแล้ง    ให้จังหวัดบริหารจัดการน�้าในแต่ละพื้นที่ทั้งในและ  

นอกเขตชลประทาน ในพ้ืนท่ีการประปาส่วนภูมิภาค และ  

การประปาหมู่บ้านให้เพียงพอ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๑๐. การแก้ไขปัญหาหมอกควัน    ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพ่ือขอความร่วมมือ

ประชาชนและเกษตรกรให้งดการเผาวัชพืช โดยใช้วิธีการ  

ฝังกลบแทนเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า



124  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   125

ภาคผนวก



126  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   127



128  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   129



130  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 
ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ที่        /๒๕๕๘ 
เรื่อง  กำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงเป็นมาตรการส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ จะท าให้  
การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของรัฐบาล วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2015 – 2020 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และแผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยัดและ 
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณ ฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี  และเป็นการด าเนินการ 
ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๙) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จึงมีค าสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ด าเนินการตรวจราชการตามค าสั่ง  ดังนี้ 

 ๑. การตรวจราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘     
ให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมาย ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
  1.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) 
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ได้แก่ ๑) มาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ๒) มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกล
การเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร และ ๓) มาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ ๕ ล้านบาท 
 
 

/ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี... 

 
ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ที่        /๒๕๕๘ 
เรื่อง  กำรตรวจรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงเป็นมาตรการส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่ จะท าให้  
การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของรัฐบาล วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2015 – 2020 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และแผนบูรณาการงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยัดและ 
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณ ฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี  และเป็นการด าเนินการ 
ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๙) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จึงมีค าสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับ  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ด าเนินการตรวจราชการตามค าสั่ง  ดังนี้ 

 ๑. การตรวจราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘     
ให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมาย ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
  1.1 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) 
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่อง 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ได้แก่ ๑) มาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ๒) มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกล
การเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร และ ๓) มาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลละ ๕ ล้านบาท 
 
 

/ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี... 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   131

- ๒ - 

 

  ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประมวลรายงานผลการตรวจติดตามในแผนการตรวจราชการ
ในแต่ละรอบ เพ่ือรายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการฯ และให้จัดท า
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 รายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป   
  กรณีที่ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรม 
ที่ได้รับมอบหมาย พบประเด็นปัญหาส าคัญและจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีน าเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พิจารณาแจ้ง 
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรายงานนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผนการตรวจราชการ 

 2. การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 3. การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/   
ข้อร้องเรียนของประชาชนอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ หรือกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. การตรวจติดตามงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้กระทรวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และ
จังหวัด อ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ โดยการเตรียมบุคคล เอกสารและข้อมูลต่าง  ๆ 
ประกอบการตรวจราชการ เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่           ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 
                  พลเอก 

     (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
     นายกรัฐมนตรี 

- ๒ - 

 

  ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประมวลรายงานผลการตรวจติดตามในแผนการตรวจราชการ
ในแต่ละรอบ เพ่ือรายงานนายกรัฐมนตรีทราบตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการฯ และให้จัดท า
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 รายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป   
  กรณีที่ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรม 
ที่ได้รับมอบหมาย พบประเด็นปัญหาส าคัญและจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีน าเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรี พิจารณาแจ้ง 
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรายงานนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผนการตรวจราชการ 

 2. การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 3. การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/   
ข้อร้องเรียนของประชาชนอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ หรือกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. การตรวจติดตามงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้กระทรวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และ
จังหวัด อ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ โดยการเตรียมบุคคล เอกสารและข้อมูลต่าง  ๆ 
ประกอบการตรวจราชการ เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่           ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 
                  พลเอก 

     (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
     นายกรัฐมนตรี 



132  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   133



134  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   135



136  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   137



138  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   139



140  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   141



142  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   143



144  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   145



146  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x   147

-๑๒๐- 
 

 
"บ ำบัดทุกข์  บ ำรุงสุข" 

 

 
   
 

 
 

คณะที่ปรึกษา 

คณะท างาน 

๑. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ.)   ประธานท่ีปรึกษาคณะท างาน  
๒. นายวินัย   บัวประดิษฐ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย    รองประธานท่ีปรึกษาคณะท างาน 
     รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ   
     หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง  
๓. นายระพี   ผ่องบุพกิจ  รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ที่ปรึกษาคณะท างาน  
     รับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๑, ๑๘ 
๔. นายวันชัย   สุทธิวรชัย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๒,๑๕   ที่ปรึกษาคณะท างาน  
๕. นายวิชิต   ชาตไพสิฐ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๒,๙   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๖. นายวันชัย   โอสุคนธ์ทิพย ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๕,๑๐   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๗. นายธานี   สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๔,๑๔   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๘. นายสุวิทย์  สุบงกฎ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๖,๗   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๙. นายสรุพล   วาณิชเสน ี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๑,๑๖   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๑๐. นายอ านวย   ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๓,๑๓   ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๑๑. นายขวัญชาติ   วงศ์ศุภรานันต ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๘,๑๗   ที่ปรึกษาคณะท างาน 

๑. นายบวรศักดิ ์   วานิช  ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.  หัวหน้าคณะท างาน 
๒. นางสาวปรยีานุช   เจริญผล ผู้อ านวยการกลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ  คณะท างาน 
๓. นายบรรจง   ตรีกุล  ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรม    คณะท างาน 
๔. ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการ    คณะท างาน 
๕. นายบุญส่ง   ไชยมณ ี ผู้อ านวยการกลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางสาวศุภวรรณ  ภิรมย์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางชลัยรตัน ์   ทรัพย์ประชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นายฐากร   รุ่งเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางจารุวรรณ   วรุณันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายมนันต์พล    ประชาสันติ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวพรทิพย ์    ยิ้มชูเชิด พนักงานราชการ 
๑๒.. นายเรืองฤทธิ ์     ชูจันทร์ เจ้าหนา้ที่ปฏิบตัิการระบบคอมพิวเตอร์  
๑๓. นายสมภพ     มะลิฉ่ า เจ้าหนา้ที่บริหารทั่วไป 
๑๔. นายวิชาญ      จิตจวง  เจ้าหนา้ที่บริหารทั่วไป 
๑๕. นางสาวเจนจิรา    ชูติยานันท์ เจ้าหนา้ที่บริหารทั่วไป 
๑๐. นางสาวสลักจติ    โพทะจันทร์ เจ้าหนา้ที่บริหารทั่วไป 
 

    คณะที่ปรึกษา

๑. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ.) ประธานที่ปรึกษาคณะท�างาน 

๒. นายวินัย  บัวประดิษฐ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  รองประธานที่ปรึกษาคณะท�างาน
   รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ    
   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง 
๓. นายระพี  ผ่องบุพกิจ  รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาคณะท�างาน 
   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑, ๑๘
๔. นายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๒,๑๕  ที่ปรึกษาคณะท�างาน 
๕. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๒,๙  ที่ปรึกษาคณะท�างาน
๖. นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๕,๑๐  ที่ปรึกษาคณะท�างาน
๗. นายธานี  สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๔,๑๔  ที่ปรึกษาคณะท�างาน
๘. นายสุวิทย์  สุบงกฎ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๖,๗  ที่ปรึกษาคณะท�างาน
๙. นายสุรพล  วาณิชเสนี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๑,๑๖  ที่ปรึกษาคณะท�างาน
๑๐. นายอ�านวย  ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๓,๑๓  ที่ปรึกษาคณะท�างาน
๑๑. นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๘,๑๗  ที่ปรึกษาคณะท�างาน

      คณะทำางาน

๑. นายบวรศักดิ์ วานิช ผู้อ�านวยการส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. หัวหน้าคณะท�างาน
๒. นางสาวปรียานุช เจริญผล ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ คณะท�างาน
๓. นายบรรจง ตรีกุล ผู้อ�านวยการศูนย์ด�ารงธรรม คณะท�างาน
๔. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการ คณะท�างาน
๕. นายบุญส่ง ไชยมณี ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางศุภวรรณ บูชาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายฐากร รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางจารุวรรณ วรุณันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นายมนันต์พล  ประชาสันติ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวพรทิพย์ ยิ้มชูเชิด พนักงานราชการ
๑๒. นายเรืองฤทธิ์ ชูจันทร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 
๑๓. นายสมภพ มะลิฉ�่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๔. นายวิชาญ จิตจวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๕. นางสาวเจนจิรา  ชูติยานันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาวสลักจิต  โพทะจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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