


ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการ 
ประจำเดือนเมษายน 2565 

ของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
**************************** 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

1 การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช ่วงวัย 
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัย ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565) 
โดยบูรณาการกลไก/เครือข่าย/ทรัพยากรในพ้ืนที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรเอกชน สมาคม มูลนิธิ และวัด ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนให้เข้าถึงทุกกลุ ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน และให้กำกับ ติดตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้มี “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เดือดร้อน” เพื่อรับเรื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ 

 
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดดำเนินการประสานความร่วมมือและบูรณาการหน่วยงาน
ภาครัฐสร้างหนทางการดำรงชีพที่ดีกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ความอยู่รอดในเบื้องต้นและพัฒนาไปสู่ความพอเพียงและยั่งยืนร่วมกัน 
เช่น การส่งเสริมการทำกินบนที่ดินของตนเอง การสร้างรายได้ภายใน
ครัวเรือน การส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็นต้น และให้ดำเนินการ
จัดทำข้อมลูเชิงพ้ืนที่ให้ถูกต้อง แม่นยำ ครบทุกมิติ พร้อมจัดทำฐานข้อมูล
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

ที่สามารถบ่งชี้ถึงความต้องการความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ด้วย เพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในทุกมิติ 

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดบูรณาการการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ
ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ 

 
 

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดติดตามการขับเคลื ่อนการดำเนินงานขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดในทุกระดับให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา 
30 กันยายน 2565 วิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทาง 
การให้ความช่วยเหลือ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
ในระดับพื้นที่ และภาคส่วน/ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจ
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ TPMAP และ ThaiQM ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบันอยุ่เสมอ นอกจากนี้ขอให้จังหวัด
ดำเนินการส่งเสริมให้มีการสื่อสารและสร้างการรับรู้ ในทุกช่องทาง
และทุกขั้นตอนตามแนวทางการดำเนินงานให้ประชาชนได้ร่วมดำเนินการ
และรับทราบด้วย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 

 

 นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดวิเคราะห์สภาพปัญหาครัวเรือนเป้าหมายและกำหนด 
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้จำแนกประเภทครัวเรือน ทั้ง 3 ประเภท 
เพื่อกำหนดแผนงานในภาพรวมในการให้การช่วยเหลือ และบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่และภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติงานการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
อันเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขอให้ส่งเสริมให้มีการสื่อสาร
และการสร้างการรับรู้ทุกช่องทางและขั้นตอนปฏิบัติงาน ให้ประชาชน
และภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ดังกล่าวด้วย 

 
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร 

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดเชยีงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 

ขอให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที ่กำหนด โดยบูรณาการ 
ความร่วมมือในการช่วยเหลือครัวเรือนจากทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 

 
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร 

เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย 
น่าน พะเยา แพร่ 
 

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

การขับเคลื ่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนของจังหวัด โดยมุ่งเน้นให้แก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือ
ไปยังครัวเรือนยากจน ผ่านกลไกต่าง ๆ และพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
อย่างตรงตามวัตถุประสงค์และสอดรับกับบริบทของแต่ละพื ้นที่  
โดยส่งเสริมทีมที่มคีวามเชียวชาญเหมาะสมกับพ้ืนที่ลงเกาะติดครัวเรือน 
เพื่อวิเคราะห์รากของปัญหาความยากจน กำหนดเป้าหมายและพิจารณา
แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้ครัวเรือนยากจน
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ระยะยาว ดังนั้น ทั้งข้อมูลเชิงสถิติ และข้อมูล
เชิงลึกจากการลงพ้ืนที่รายครัวเรือนจึงมีความสำคัญในการดำเนินมาตรการ 
จังหวัดต้องมีการติดตามและประเมินผล การสื่อสาร และสร้างความรับรู้
ถึงผลสัมฤทธิ์ของการขจัดความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ และควรมี
การบูรณาการหน่วยงานภาคีร่วมดำเนินการภายในจังหวัด 

 
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดติดตามการขับเคลื ่อนการดำเนินงานขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดในทุกระดับให้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลา (30 กันยายน 2565) วิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนด
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
ที่ปฏิบัติงาน ในระดับพื ้นที ่ และภาคส่วน/ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
รวมถึงสำรวจตรวจสอบข้อมูลในระบบ.TPMAP และ.ThaiQM ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ขอให้
หน่วยงานในทุกระดับของจังหวัดดำเนินการส่งเสริมให้มีการสื่อสารและ
การสร้างการรับรู้ ในทุกช่องทางและทุกขั้นตอนตามแนวทางการ
ดำเนินงานให้ประชาชนได้ร่วมดำเนินการและรับทราบด้วย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

1. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
โดยใช้เมนูแก้จนเป็นแนวทางเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ หากสภาพ
ปัญหาแตกต่างจากแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามเมนูแก้จน ให้จังหวัดดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ 
ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยอาจพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ
ที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ทั้งนี้ ให้ประสานความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน
การดำเนินงานในระดับพ้ืนที ่

2.ขอเน้นย้ำให้จังหวัดและอำเภอ กำกับ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นทุกแห่งให้มี“ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู ้เดือดร้อน” 
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่กับโครงการของภาคส่วนต่าง ๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื ่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. ขอให้จ ังหว ัดประสานการดำเน ินงานและบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (7 ภาคีเครือข่าย 5 นิ้วมือ) ในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณภัย
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด เร่งทำความเข้าใจ
การใช้งานระบบ TPMAP Logbook ให้แก่ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง 
พร้อมแจ้งปัญหาเรื่องการใช้งานในระบบ TPMAP Logbook ให้แก่
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบทราบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
ระบบการใช้งานเพ่ือให้สามารถใช้งาน ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และตอบสนอง
การทำงานเชิงรุกในพื้นที ่

 
 
 

นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดสื่อสารทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
การวิเคราะห์สภาพปัญหาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด ครอบคลุม โดยให้บูรณาการข้อมูล 
จากระบบ TPMAP แก้ปัญหาตามระยะเวลา (Timeline) บันทึกข้อมูล
ในระบบ logbook พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

2 การตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะ  
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

ขอให้จ ังหวัด และอำเภอ ติดตาม เร ่งร ัดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
ให้ครบทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อน
การทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเน้นย้ำให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเก่ียวกับการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้เป็นไปตามแนวทาง
และกรอบเวลาที่กำหนด 

 
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดทำ
ถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกหลังคาเรือน โดยดำเนินการคัดแยก
ขยะต้นทางก่อน เพราะผู้จัดการขยะที่ดีที่สุด คือ ผู้ทิ้งขยะให้มีการ  
คัดแยกขยะเองก่อน ทั้งนี้ การจัดทำถังขยะเปียก ให้ทุกหน่วยงาน
ดำเนินการศึกษาขั้นตอนให้ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
และเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นอกจากนี้ ให้อำเภอทุกอำเภอ
ดำเนินการขยายผลต่อไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการรณรงค์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
แก่ประชาชนทุกครัวเรือน โดยเฉพาะประชาชนที่มีบริเวณพื้นที่หรือ
พื้นที่ในการจัดทำถังขยะเปียกตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นโดยกำหนดให้ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
สำหรับการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ ให้ถือเป็นกิจกรรมหลัก
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

ของการจัดการขยะ โดยให้ทำความเข้าใจกับสมาชิกกองทุนและประชาชน
ในพื้นที่ และขอให้ใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในการคัดแยกขยะ 
และให้พัฒนาการจัดการขยะ เพ่ือนำร่องไปสู่การทำเครดิตคาร์บอนต่อไป 

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดบูรณาการการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ
ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ 

 
 

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

 

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เรื ่องการติดตั ้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย  
การอนุญาตปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ซึ่งในแบบก่อสร้างต้องมี
ระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือนทุกแห่ง รวมทั้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดทำ 
ถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ตลอดจนจัดหาถังขยะเพ่ิมเติม 
อย่างน้อย 3 ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

1. ขอให้จังหวัดรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ให้ครบทุกครัวเรือน โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดหาถังขยะเพ่ิมเติม อย่างน้อย ๓ ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง 
และถังขยะอันตราย ให้มีครบทุกชุมชน และรณรงค์การคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อบริหารจัดการขยะให้เป็นสินทรัพย์อย่างแท้จริง 
ส่วนกลางทางให้มีการบริหารจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบกำหนดวัน  
ในการเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทางให้วางแผนในการกำจัด
ขยะอย่างเป็นระบบตามแนวทางที ่กำหนด โดยใช้หลักแนวคิด 3 R 
(Reduse Reuse and Recycle) ในการบริหารจัดการขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ขอให้จังหวัดได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบแนว
ทางการออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การอนุญาตให้มี
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัด
น้ำเสียประจำครัวเรือน และเร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ท้องถิ่นได้ครบตามเป้าหมายทุกแห่ง 

 
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร 

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดเชยีงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 

 

ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์การรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียก
ลดโลกร้อนในทุกช่องทาง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกครัวเรือน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร 

เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย 
น่าน พะเยา แพร่ 
 

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอย 
การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ของหน่วยงานที่ได้มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุขไว้แล้ว (เช่น กรมอนามัย) มีการดำเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่  
เพื่อเสนอทางเลือกที่เป็นแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
ลดความเสี่ยงต่อการเก็บขนและลักลอบนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด
อย่างไม่ถ ูกสุขลักษณะ รวมทั ้งลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ในท้องที่ ท้องถิ่นสืบไป และเป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง 

 
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

1. ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่
ในการรณรงค์ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดทำถังขยะเปียก
ลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน รวมถึงจัดหาถังขยะเพ่ิมเติม อย่างน้อย 
๓ ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก  ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย ให้มีครบ
ในทุกพ้ืนที ่

2. ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่
ในการเร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื ่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนใหม่ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำ
ครัวเรือน ให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

1. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดรณรงค์ส่งเสริมและสร้างการรับรู ้เรื ่อง                            
การจ ัดการขยะกับประชาชน โดยใช ้กลไกของ “บวร”  ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อปรับทัศนคติและสร้างจิตสำนึกให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป รวมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวง
มหาดไทย และให้ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  
 

ขอให้จังหวัดติดตามและกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ในพ้ืนที่ดำเนินการดังนี้ 

๑. จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน  
๒. จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด

น้ำเสียในอาคาร และการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
ใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 
 

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญด้วยการคัดแยกประเภทขยะแต่ละ
ประเภทก่อนทิ้งเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยการใช้ถังรักษ์โลก 
(Zero Waste) หมักเศษอาหารครัวเรือน ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ 
เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เปลือกผัก ผลไม้ โดยใช้จุลินทรีย์ในการ
ย่อยสลายเพื่อเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะและการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนได้ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

3 การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย  

 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ที่ผ่านมา วิเคราะห์และกำหนดแนวทาง/มาตรการในการป้องกันและ
ลดปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแนวทาง/
มาตรการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการปรับปรุงบริเวณทางข้าม
ให้มีความปลอดภัย เช่น ตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม จัดทำ
เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน สัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนน
เห็นได้ชัดเจน และรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามอย่างต่อเนื่อง 
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมี จิตวิญญาณการใช้รถใช้ถนนที่รับผิดชอบต่อสังคม 
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 

 
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดนำผลสรุปของการปฏิบัติงานในห้วงเวลาของเทศกาล
สงกรานต์ที ่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์หาความชัดเจนถึงสภาพปัญหา  
เพื่อนำไปสู่ การแก้ไขอย่างยั่งยืน เช่น จุดเสี่ยง จุดวิกฤตในการเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น และให้ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถ 
ใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น การรณรงค์การใช้
ทางข้าม ทางแยก การสร้างจิตสำนึกในการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย 
หรืออาจมีการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัด และมอบรางวัลให้กับผู้ปฏิบัติ
ตนดีเป็นแบบอย่าง ในการใช้รถใช้ถนน ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดี
ประการหนึ่ง 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 
 

ขอให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและตามระเบยีบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
 

 
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดจัดประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดเป็นประจำทุกเดือน และรณรงค์เรื่องการขับข่ีปลอดภัยให้เข้าถึง
ครัวเรือนตลอดปี รวมถึงดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดโดยเพิ่มความเข้มข้นในกลุ่มเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ ขอให้
จังหวัดกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะปัญหา
ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งที่
รองรับฝนตกหนัก อุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เช่นการขุดลอกท่อ 
กำจัดวัชพืช และผักตบชวา เป็นต้น 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

1. ขอให ้จ ั งหว ัดข ับเคล ื ่อนงานและวางมาตรการป ้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในภาพรวม สำรวจ ถอดบทเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี  
ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อม กำหนดมาตรการอย่างเหมาะสมและ
เกิดความยั่งยืน โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ในระดับพื้นที่จากทุกภาคส่วนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในห้วงเวลาที่กำหนด 
ตลอดจนมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ผู ้ขับขี ่ที ่เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และขี ่รถจักยานยนต์เร็ว ควบคู ่กับ
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) เป็นต้น 

2. ขอให้จังหวัดวางแผนบูรณาการประสานการปฏิบัติงานระหว่าง
เครือข่ายด้านการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันในแต่ละระดับอย่างเป็น
ระบบ โดยมีมาตรฐานในการทำงานที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้รวดเร็ว
ส่งผลให้เกิดการบริการที่ดีประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 
และสร้างชุดทีมงานปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในการปฏิบัติงานในทุกระดับ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแผนในการอบรมเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากร
ที่เกี ่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดในพื้นที่ และมีแผนงานการซ้อมแผน 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันในทุกระดับ 

 



- 16 - 
 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร 

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดเชยีงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 

1. ขอให้จังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของจังหวัด โดยครอบคลุมทั้งด้านผู้ใช้รถใช้ถนน ด้านยานพาหนะ 
ด้านถนนและการสัญจร และด้านสภาพแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เป็นประจำตลอดทั้งปี 

2. ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการดำเนินการ
ฝึกอบรม/ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร 

เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย 
น่าน พะเยา แพร่ 
 

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจติดตามการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ให้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 
การลงมือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการแก้ไข 
การปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้ทันที มีการวิเคราะห์
ข้อมูลที ่ถูกต้องจากการถอดบทเรียนเหตุการณ์ต่าง ๆ ของจังหวัด 
แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยประสบผลอย่างจริงจังลดการสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนได้  
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

1. ขอให้จังหวัดบูรณาการและติดตามการขับเคลื่อนการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
สำรวจและลดจุดเสี่ยงในพื้นที่ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต รวมถึงขอให้จังหวัดขับเคลื่อน
การจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ทุกวันที่ 21 
ของเดือนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 

2. ขอให้จังหวัดกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพและทบทวน
ความรู้ให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงให้มีการเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
ประจำจังหวัดให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 

 
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

1. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน ภายใต้ชื ่อ“การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”
รวมทั้งใช้กลไกของ “บวร” ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อปรับ
ทัศนคติและสร้างจิตสำนึกให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

2. ขอให้จังหวัดประสานหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมด้านบุคคล 
เครื ่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งพิจารณาปรับรูปแบบการฝึกอบรม 
การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับสมาชิก และ
เน้นย้ำให้จังหวัดบูรณาการประสานการปฏิบัติงานกับเครือข่าย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

ด้านการบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดอย่างเป็นระบบ โดยมีมาตรฐาน
ในการทำงานที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการบริการที่ดี ทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น  

 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  
 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
สาธารณภัย พร้อมกำชับให้มีการพัฒนาศักยภาพและการเตรียม 
ความพร้อมของทีมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยประจำจังหวัดด้วย 
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ประเด็นเน้นย้ำ 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

1 การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และ
โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  
นารีรัตนราชกัญญา   

 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

เน้นย้ำให้จังหวัดมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนการใช้และสวมใส่  
ผ้าไทย และมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มช่องทาง 
การจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชน 

 

 

 

 

 

 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดติดตามความก้าวหน้าการทอผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา 
ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และผ้าลายอื่น ๆ 
อย่างต่อเนื่อง และให้พิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ในเรื่องของการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไทย 
ซึ่งถือเป็นการพัฒนาต่อยอดของผ้าไทยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ให้ส่งเสริม
การสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้าภายในจังหวัด โดยเน้นการสวมใส่ผ้า
จากกลุ่มทอผ้าภายในจังหวัด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 
 

ขอให้จังหวัดบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทีก่ำหนดไว้  
 

 

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่
ผ้าไทย และมีกิจกรรมการส่งเสริมด้านการตลาดทั้ง offline และ Online 
ช่องทางการจำหน่าย ผู้ผลิตและผู้ประกอบการลายผ้า และเก็บข้อมูล
ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยยอดรายงาน
ต้องเป็นยอดจำหน่ายผ้าไทยทั้งหมด นอกจากนี้ ให้ส่งเสริมการผลิต 
ที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตต่าง ๆ  แล้วรวบรวม
องค์ความรู้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนต่อไป 
 
 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และมีแผนงาน 
เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่
ผ้าไทย และโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และการสวมใส่ผ้าไทย
ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดกิจกรรม การส่งเสริมด้านการตลาด
ทั ้ง Offline และ Online ช่องทางการจำหน่าย ให้กับผู ้ผลิตและ
ผู้ประกอบการลายผ้าในพ้ืนที่ 

 
 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้และสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัด รวมทั้งจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ด้านการตลาดทั้ง Offline และ Online เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำหน่าย
ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านผ้าอย่างต่อเนื่อง.และจัดเก็บข้อมูล
ประกอบด้วย 1).รายได้จากการจำหน่ายผ้าไทย 2).ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 
กลุ่มผู้ผลิต ช่างทอ และ 3).ศิลปินการทอผ้า เพื่อการบริหารจัดการ
และส่งเสริมมาตรการของกรมฯ/จังหวัดในระยะต่อไป และรายงานผล
การดำเนินงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าไทย ผ้าพ้ืนเมือง และผ้าไทย
ประจำจังหวัด พร้อมมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
แนะนำกลุ่มผู้ผลิตให้ผลิตสินค้าที่สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

2 การตรวจติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยประสาน
ความร่วมมือและบูรณาการการขับเคลื ่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
อย่างแท้จริง  

 
 
 
 

 
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้คณะทำงานทุกคณะ และเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ ประสาน
ความร่วมมือ และบูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื ่อนโครงการฯ  
โดยติดตามและสนับสนุนการทำงานให้สอดรับในทุกกระบวนงาน 
อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

 

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 
 

ขอให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู ้ทฤษฎีใหม่ร ูปแบบ  
“โคก หนอง นา” ตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการโดยเป็นไป
ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด หรือตามแบบที่เจ้าของแปลงกำหนดตาม
ภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดของการจัดซื้อ
จัดจ้าง (PO) ในเรื่องการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ การฝึกปฏิบัติให้กับ
ครัวเรือนพัฒนา สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกัน โดยการลงมือปฏิบัติจริง 
ปฏิบัติร่วมกันโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน 
ไม่เป็นลักษณะการซื ้อแจกให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย 
ทางราชการ นอกจากนี้ให้ส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีผลผลิตจากชุมชน
มากขึ้น ควรมีการรวมกลุ่มรวบรวมผลผลิต การประสานการตลาด
นอกพ้ืนที่ เช่น ห้างขายปลีก บริษัทส่งออก เป็นต้น 

 
นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และขยายผลต่อยอด
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลสำเร็จอย่างรูปธรรมตามกำหนดเวลา 
และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการและให้เป็นไปตาม
แบบมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดต่อไป 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ  
และให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด หรือตามแบบที่เจ้าของแปลง
กำหนดตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติให้กับครัวเรือนพัฒนา ต้องสอดคล้อง 
กับความต้องการ และไม่เป็นลักษณะของการซื้อแจก    

 
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ
และให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด หรือตามแบบที่เจ้าของแปลง
กำหนดตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ตามกรอบเวลาที่กำหนดของการจัดซื้อ
จัดจ้าง (PO) กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านวัสดุ และอุปกรณ์
การฝึกปฏิบัติให้กับครัวเรือนพัฒนา สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกัน โดยในการ
ลงมือปฏิบัติจริงปฏิบัติร่วมกัน ต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
หมู ่บ้าน และไม่เป็นลักษณะการซื ้อแจก และให้ดำเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายของทางราชการ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการฯ 
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการและมาตรฐานที่
กำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

3 การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อส่งต่อข้อมูล
ให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

ขอให้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดกำกับ ติดตามการดำเนินงานของ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ผ่านสายด่วน 1567 และส่งต่อข้อมูลให้ ศพจ. เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
และขอให้จังหวัดรายงานผลการรับฟังปัญหาให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
เป็นประจำทุกวันศุกร์ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อสรุปนำเรียนปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบ 

 
 

 
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทุกจังหวัดส่งต่อข้อมูลความเดือดร้อน
ของประชาชนให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ. )
โดยให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน และเมื่อประสบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
เนื ่องจากเกินศักยภาพของจังหวัด ขอให้ร ีบดำเนินการและแจ้ง 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป 

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 
 

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามขั ้นตอนและกรอบระยะเวลาที ่ระเบียบกฎหมายกำหนด มิให้
ละเลย ล่าช้า 

 
 



- 28 - 
 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

1. ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนัรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนผ่านสายด่วน 1567 เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการ
ขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่กรณีพบปัญหา/
อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทยทราบ 

2. ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนผ่านสายด่วน 1567 เป็นประจำทุกวันศุกร์ภายในเวลา 
12.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th ตามหัวข้อ
ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ ในเมนูการรายงานการรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สายด่วน 1567 

 
นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที ่กำหนด และขยายผล 
ต่อยอดการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัด เพื ่อส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เกิดผลสำเร็จอย่างรูปธรรมต่อไป 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดติดตามการรายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผ่านช่องทางสายด่วน 1567 และช่องทางอื่น ๆ ของศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำ 
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 

 
 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

1. ขอเน้นย้ำให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรับฟังปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนผ่านสายด่วน 1567 เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ ศูนย์อำนวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ กรณีพบปัญหา/อุปสรรค
ใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 
แจ้งศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทราบ                                             

2. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดรายงานผลการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ผ่านสายด่วน ๑๕๖๗ เป็นประจำทุกวันศุกร์ ภายใน
เวลา ๑๒.๐๐ น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th 
ตามหัวข้อข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ ในเมนู “การรายงานการรับฟัง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  
สายด่วน ๑๕๖๗”   

 

http://www.damrongdhama.moi.go.th/
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดติดตามการรายงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

4 การตรวจติดตามการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา
ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) 

 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในจังหวัด ใช้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข
ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) 
ในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชนอย่างเคร่งครัด  

 
 
 
 
 
 

 
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จ ังหวัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติด ้านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะการจ ัดกิจกรรมรวมกลุ ่มในช ุมชน ต ้องดำเน ินการ 
ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งรณรงค์
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจและเข้ารับวัคซีนทั้งในกลุ่ม 608 
และประชาชนทั่วไป ให้ครบตามจำนวนที่กำหนด 

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการปฏิบัติตาม
มาตรการเฝ้าระวัง ดูแลป้องกันตนเอง ชุมชน และสังคมจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในบริบทที่เศรษฐกิจต้องขับเคลื่อน
ให้เติบโตและยั่งยืนต่อไป 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดใช้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร
(COVID Free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ ่มในช ุมชน 
ตามแนวทางให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด  กำชับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม กำกับ ประเมินการจัดกิจกรรม
รวมกลุ ่มในชุมชนให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร 
(COVID Free Setting) อย่างเคร่งครัดต่อไปประกอบด้วย 

1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม(COVID Free Environment) 
ซึ่งจะอธิบายแนวทางในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านการรักษา
ระยะห่าง และการระบายอากาศ 

2. แนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดงานและผู้ให้บริการ(COVID Free Personnel) 
ซึ่งจะอธิบายแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดงานหรือการให้บริการต่าง ๆ 
ได้แก่ การคัดกรอง มีภูมิคุ้มกัน การถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโค
วิดอย่างเคร่งครัดและการเฝ้าระวังอาการตนเอง อย่างน้อย 14 วัน
หลังจบงาน 

3. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงาน(COVID Free Customer) 
ซึ ่งจะอธิบายแนวทางสำหรับผู ้ เข ้าร่วมงานได้แก่การคัดกรองมี
ภูมิคุ้มกันการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและ
การเฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วันหลังจบงาน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่  
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และขยายผลต่อยอด
ให้การตระหนักรู้ของประชาชนอันเกิดผลสำเร็จอย่างรูปธรรมในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามมาตรการปลอดภัยสำหรับ
องค์กร (COVID Free Setting) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามมาตรการปลอดภัย
สำหรับองค์กร (COVID Free Setting) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ 
การจัดกิจกรรมที่ต้อง มีการรวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมาก จังหวัด
ควรกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการสุ่มเสี่ยง
ที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรการ
และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้กับประชาชนและ 
ผู้ประกอบให้ทราบอยู่เสมอ  
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดใช้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามมาตรการปลอดภัย
สำหร ับองค ์กร (COVID Free Setting) สำหร ับการจ ัดก ิจกรรม
รวมกลุ่มในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้ควบคุม กำกับ ประเมินการ 
จัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชนให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับ
องค์กร (COVID Free Setting) อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย  

๑) แนวปฏ ิบ ัต ิด ้านอนาม ัยและส ิ ่ งแวดล ้อม (COVID Free 
Environment)  

๒) แนวปฏิบ ัต ิสำหร ับผ ู ้จ ัดงานและผู ้ ให ้บร ิการ (COVID Free 
Personnel)  

๓) แนวปฏิบัติสำหรับผู ้เข้าร่วมงาน (COVID Free Customer) 
รวมทั้งติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง   

 
นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธแ์ละทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการ
ให้ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) 
ให้ครบร้อยละ ๑๐๐ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานทางสาธารณสุขพิจารณา
เตรียมแผนสำรองเพื่อรองรับกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อโควิด 
หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากจนขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

5 การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการผูกพันข้าม
ปีงบประมาณรายการใหม่ ของ สป.มท. 

 

นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอให้จังหวัด
บูรณาการร่วมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำนักงานคลังจังหวัด 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ร่วมกันปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
งานบรรลุผล 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

6 การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน ่ วยงานภาคร ั ฐ . (Integrity.& 
Transparency.Assessment.:.ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลา
การประเมิน ITA ตามคู่มือและปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดติดตามข่าวสารและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ
ตามปฏิทินที่ ป.ช.ช. กำหนดให้ครบและครอบคลุมทุกกระบวนงาน
และแต่งตั้งผู้บริหารของจังหวัดในการติดตามการดำเนินการไว้ด้วย 

 
 

นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและช่วงเวลาของการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 ตามคู่มือและปฏิทิน
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
กำหนดดังนี้ 

1. วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565 เก็บข้อมูลแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) โดยหน่วยงานต้องดำเนินการ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้ามาตอบแบบวัด ITA 
ไม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่กำหนด และเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ซึ่งหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้เสียในระบบ ITAS 

2. วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2565 เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งหน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลที่กำหนดได้
ครบถ้วนบนเว็บไซด์หลักของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ให้จังหวัดและหน่วยงานให้ความสำคัญและจัดทีมเฝ้าระวัง
(Monitor) การดำเนินก่อนครบกำหนดเวลา 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที ่กำหนด และขยายผล 
ต่อยอดรวมทั้งวางระบบในการติดตามให้เกิดผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
สามารถเป็นจังหวัดต้นแบบต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามขั้นตอน และช่วงเวลาของการประเมิน (ITA) 
ตามคู่มือและปฏิทินที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด  

 
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการและกำกับติดตามให้เป็นไปตาม
ขั ้นตอนและช่วงเวลาของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 ตามคู ่ม ือและปฏิทินที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด   
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำและกำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
และช่วงเวลาของการประเมิน (ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามคู่มือและปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ให้ครบถ้วนและทันต่อเวลา
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ประเด็นเพิ่มเติม 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

1 เรื่องการข้ามแดน การสกัดกั้นและปราบปราม
แรงงานที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
และการทุจริตด้านการทะเบียน 

 

นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับชายแดนปฏิบัติตามแนวทางและข้อสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด โดยกวดขันการดำเนินการ 
และกำชับมิให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  
และลักลอบขนคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รวมถึงการลักลอบนำเข้า
ยาเสพติดและสิ ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และขอให้จังหวัด 
ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียน ดูแล ให้คำแนะนำ
กับข้าราชการที่บรรจุใหม่ในพื้นที่ให้มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงาน  
ที่ถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 


