


รายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2565 

1..การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  จากการตรวจราชการพบว่า ทุกจังหวัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการให้ความช่วยเหลือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกับท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอขับเคลื่อนการ
ดำเนินการและบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) และศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมพร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบทุกเดือน โดยให้
พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มคนและครัวเรือนเป้าหมายตาม TPMAP ปี พ.ศ. 2565          
ของจังหวัดเป็นอันดับแรก ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ การดำเนินการ
ช่วยเหลือกลุ่มคนและครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี พ.ศ. 2565 ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือทางการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/การสร้างที่อยู่อาศัย รวมทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาดเรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งบ่มเพาะ.เชื้อโรค 
ต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมเป็นธรรมและอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึง 
“ความอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” เป็นสำคัญ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทาง เช่น Line 
Facebook Fan page YouTube และ platform อ่ืน ๆ  
  ปัญหา/อุปสรรค 
  1. การขับเคลื่อนกิจกรรมในบางมิติต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือ เช่น การส่งเสริมอาชีพ 
การสร้างที่อยู่อาศัย ฯลฯ 
  2. ระบบรายงานผล TPMAP ไม่ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่ที่ใช้ในการกำกับติดตามงานให้เห็น
ระดับความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา สภาพปัญหาที่ซ้ำซ้อนต้องได้รับการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย แต่การบันทึก
ในระบบ TPMAP ไม่ครบตามจำนวน 
  2. หน่วยงานในการบูรณาการให้การช่วยเหลือไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหารายมิติ 
เช่น ครัวเรือนต้องการพันธุ์พืช สัตว์น้ำ ฯลฯ 
  3. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการแก้ไขปัญหา (เน้นความอยู่รอด อาจขาดความยั่งยืน) 
  4. บางจังหวัดพบว่าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือบางหน่วยงานไม่ได้มีรหัสในการบันทึกข้อมูลกิจกรรม    
การช่วยเหลือในระบบ TPMAP ต้องให้ทีมปฏิบัติการระดับตำบลเป็นผู้บันทึกทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึก
ข้อมูล ซึ่งจังหวัดเห็นว่าควรออกรหัสให้ทุกหน่วยงานเพ่ือรวมกันบันทึกข้อมูลกิจกรรมการช่วยเหลือในระบบ 
TPMAP 
  ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้ 
 1..ขอให้อำเภอพิจารณาตรวจสอบสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน โดยใช้ครัวเรือนเป็นหลักเพ่ือให้ทราบว่า
แต่ละครัวเรือนมีสภาพปัญหากี่มิติ มิติใดบ้าง เป็นการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และสะดวกต่อการช่วยเหลือ/
แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 

/2. ขอให้จังหวัด ... 
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 2. ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม
แนวทาง วิธีการในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยดำเนินการขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และมีการ
จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดขั้นตอนของการพัฒนาให้อยู่รอด มีความพอเพียง และมีความยั่ งยืน เพ่ือให้
ประชาชนบรรเทาจากความยากจน 
 3..ขอให้จังหวัดดำเนินการช่วยเหลือตามกรอบเนื้อหา ระยะเวลาและดำเนินการถอดบทเรียนโมเดล
การบูรณาการ “ภาคีเครือข่าย” โดยเฉพาะที่เป็นภาคเครือข่ายด้านสื่อมวลชนมาบูรณการกับส่วนราชการ ผู้นำ
ศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคสังคมสงเคราะห์ในพ้ืนที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนในการให้ความ
ช่วยเหลือที่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุง Server ให้มีความทันสมัยและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การออกรายงานผ่านระบบ TPMAP Logbook เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีความ
ครอบคลุม ครบถ้วน และใช้งานได้ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 

2. การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน 2565 
 จากการตรวจราชการพบว่า ทุกจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โดยได้จัดตั้งคณะทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ 
และประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง กรณีการเผชิญเหตุ       
เมื่อเกิดภัยหรือคาดว่าจะเกิดภัย จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับ รวมถึงประสาน           
การดำเนินงาน และระดมสรรพกำลังระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรสาธารณกุศล และจิตอาสา เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังได้ จัดชุด
ปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์เหตุการณ์
อุทกภัยหรือเหตุด่วนให้กระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง  
 โดยสามารถสรุปสถานการณ์เกิดอุทกภัยในห้วงเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้ 
 

จังหวัด อำเภอ ตำบล/เทศบาล หมู่บ้าน/ชุมชน กทม. ความเสียหาย 
18 จังหวัด 

 
25 49 154 - บ้านเรือน                536 หลัง 

บ่อสัตว์เลี้ยง                 1  บ่อ 
พื้นที่การเกษตร          47   ไร่ 
สาธารณประโยชน์       15   แห่ง 

 

 จังหวัดที่เกิดอุทกภัย ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน 
ลำปาง ลำพูน 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เลย 
 ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 
 ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา สตูล 
 
 

/ในประเด็น ... 
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  ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้ 
 1. ขอให้จังหวัดติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง
ในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง สำรวจตรวจสอบและจัดลำดับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยในการช่วยเร่งการระบายน้ำ รวมถึงบูรณาการและระดมสรรพกำลัง ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยใ น
พ้ืนที่จังหวัด ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 2..ขอให้จังหวัดเตรียมแผนความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพ่ือเร่งระบายน้ำ กรณีเกิดอุทกภัย    
ในพ้ืนที ่
 3. การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย/
ระเบียบที่เก่ียวข้องด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
 4. ขอให้จังหวัดจัดทำโครงการ/กิจกรรม เช่น สร้างคันกั้นน้ำ เส้นทางผันน้ำ ปรับปรุง/ตกแต่งสภาพลำน้ำ 
เป็นต้น เพ่ือเป็นการป้องกัน/แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก 

3. การตรวจติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  จากการตรวจราชการพบว่า ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ผลการเบิกจ่าย  จำนวน 6,257.1487   ล้านบาท    (คิดเป็นร้อยละ 35.94) 
  ผลการใช้จ่าย  จำนวน 14,194.2503 ล้านบาท    (คิดเป็นร้อยละ 81.52) 
 

ส่วนราชการ 
งบประมาณ การก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่าย การใช้จ่าย 

(ลบ) PO (ลบ) ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย (ลบ.) ร้อยละ ผลใช้จ่าย (ลบ.) ร้อยละ 
จังหวัด 12,992.2314 5,469.8791 42.10 5,242.5447 40.35 10,712.4238 82.45 

กลุ่มจังหวัด 4,418.7809 2,467.2225 55.83 1,014.6040 22.96 3,481.8265 78.80 
รวม 17,411.0123 7,937.1016 45.59 6,257.1487 35.94 14,194.2503 81.52 

  โดยมีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด - ต่ำสุด ดังนี้ 
  - จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ จ.สระบุรี ร้อยละ 84.42 จ.จันทบุรี ร้อยละ 80.27          
จ.หนองบัวลำภู ร้อยละ 80.21 จ.ชัยภูมิ ร้อยละ 77.26 และ จ.อุดรธานี ร้อยละ 74.08 
  - จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายต่ำสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ จ.นนทบุรี ร้อยละ 12.67 จ.ปทุมธานี ร้อยละ 14.38            
จ.นครปฐม ร้อยละ 15.63 จ.ลำพูน ร้อยละ 15.90 และ จ.อุตรดิตถ์ ร้อยละ 16.61 
  - กลุ่มจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ภาคใต้ชายแดน ร้อยละ 42.71 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ร้อยละ 39.67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ร้อยละ 39.17 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร้อยละ 34.50 
  - กลุ่มจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายต่ำสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร้อยละ 12.34 
ภาคกลางตอนล่าง 1 ร้อยละ 12.36 ภาคเหนือตอนบน 1 ร้อยละ 12.36 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1      
ร้อยละ 14.47 และภาคตะวันออก 2 ร้อยละ 15.35 

      /จังหวัดและ ... 
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  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสูงสุด - ต่ำสุด ดังนี้ 
  - จังหวัดที่มีการใช้จ่ายสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ จ.ขอนแก่น ร้อยละ 97.99 จ.พระนครศรีอยุธยา 
ร้อยละ 97.46 จ.อุทัยธานี ร้อยละ 96.97 จ.กำแพงเพชร ร้อยละ 96.82 และ จ.ตราด ร้อยละ 96.29 
  - จังหวัดที่มีการใช้จ่ายต่ำสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ จ.นราธิวาส ร้อยละ 45.41 จ.ร้อยเอ็ด ร้อยละ 
47.84 จ.สุพรรณบุรี ร้อยละ 78.76 จ.มุกดาหาร ร้อยละ 56.61 และ จ.กระบี่ ร้อยละ 57.84 
  - กลุ่มจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสูงสุด .5.ลำดับแรก.ได้แก่ .ภาคเหนือตอนล่าง.1.ร้อยละ.97.24                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร้อยละ 93.57 ภาคตะวันออก 2 ร้อยละ 92.88 ภาคเหนือตอนล่าง  2 
ร้อยละ 92.88 และภาคกลางตอนบน ร้อยละ 90.05 
  - กลุ่มจังหวัดที่มีการใช้จ่ายต่ำสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน 1 ร้อยละ 25.76 ภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ร้อยละ 49.61 ภาคกลางตอนล่าง 1 ร้อยละ 61.60 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร้อยละ 61.65 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ร้อยละ 66.93 
  ปัญหา/อุปสรรค 
  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บางโครงการ/กิจกรรมไม่
สามารถดำเนินการได้และมีการเลื่อนการดำเนินการออกไป จึงเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  2. บางจังหวัดพบว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลักษณะรายไตรมาสไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ โครงการ/กิจกรรม งบลงทุน พบข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนต้องดำเนินการ
แก้ไขและโอนเปลี่ยนแปลงก่อน การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ประกอบกับปัจจุบันราคาค่าวัสดุมีการปรับตัว
สูงขึ้น ต้นทุนการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น ทำให้ต้องประกาศหาตัวผู้รับจ้างตามระเบียบจำนวน 2 - 3 ครั้ง จึงจะได้ตัว  
ผู้รับจ้าง การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานในพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
  3. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางกรณีต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ทำให้ก่อหนี้
ผูกพันได้ล่าช้า 
  ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้ 
  1..ขอเน้นย้ำให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีระบบการกำกับติดตามการเบิกจ่ายและใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2. ขอให้จังหวัดเร่งรัด กำชับส่วนราชการต่าง ๆ และวางมาตรการในการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณด้านอ่ืน ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของคณะรัฐมนตรีกำหนด 
โดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินและการคลังตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยเพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในภาพรวม 
  3. ขอให้จังหวัดโดยสำนักงานจังหวัด เน้นการประสานการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความรัดกุมในการ
เบิกจ่าย โดยให้เป็นไปตามกรอบของสัญญา ทั้งนี้ ให้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างในการจัดส่งงานให้ตรงกับงวดงาน 
เพ่ือเบิกจ่ายได้ตรงตามกำหนดระยะเวลา 
   

/ประเด็นเน้นย้ำ ... 
 



- 5 – 
 

ประเด็นเน้นย้ำ 
1. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย, โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” 
ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และโครงการประกวดผ้าลาย
พระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” 
  จากการตรวจราชการพบว่า ในภาพรวมทุกจังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้และสวมใส่ผ้าไทย จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เพื่อเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผ้าอย่างต่อเนื่อง และ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือช่างทอผ้าทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดฯ พร้อมทั้งแจ้ง
แนวทางและกำหนดระยะเวลา Timeline ในการประกวดฯ โดยได้ดำเนินการแจ้งผ่านทางอำเภอทุกอำเภอ 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของจังหวัด เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Website Facebook Line   
ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 
  ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้ 
  1. ขอให้จังหวัดสนับสนุนการแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดประจำถิ่นเพ่ืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละ
พ้ืนที่ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
  2. ขอให้จังหวัดสร้างความตระหนักรู้ในการสวมใส่ผ้าไทยให้เกิดความแพร่หลายถือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาของคนไทย รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มทอผ้าภายในพ้ืนที่           
ทุกอำเภอของจังหวัด เป็นการเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าพ้ืนถิ่นไทยให้ดำรงอยู่อย่างภาคภูมิใจของคนไทย ทั้งนี้
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการพัฒนาเยาวชน สมาชิกในกลุ่มดำเนินการออกแบบตัดเย็บ เพ่ือยกระดับ
และขยายผลยิ่งขึ้นต่อไป 
  3. ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่  เข้าร่วมโครงการประกวดผ้าลาย
พระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกช่องทาง 

2. การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาภารกิจตามนโนบายรัฐบาล 
  จากการตรวจราชการพบว่า จังหวัดได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ สำรวจแหล่งน้ำ และดำเนินการกำจัดปัญหาผักตบชวาในคู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ำปิด และ
แหล่งน้ำเชื่อมโยง ในพ้ืนที่จังหวัด อีกทั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ระดับจังหวัด และได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณากำหนดมาตรการและแผนงานในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา   
แบบบูรณาการและยั่งยืน รวมถึงได้ขอให้นายอำเภอในพ้ืนที่ผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมของชมรมคนริมน้ำ
บริเวณแหล่งน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

/โดยในห้วง ... 
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  โดยในห้วงเดือนมิถุนายน 2565 มีผลการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา มีรายละเอียดดังนี้ 

เดือน กรม 
โยธาธิการ 

และผังเมือง 

กรม
ชลประทาน 

กรม 
เจ้าท่า 

กรุงเทพมหานคร คณะทำงาน
ระดับ

จังหวัด 76 
จังหวัด 

กรม
ประมง 

ผลงานรวม 
(ตัน) 

มิถุนายน 
2565 

110,417 93,913 60,753 19,564.53 303,474.37 19,730 607,851.90 

ตุลาคม 2564 - 
มิถุนายน 2565 

933,501 3,396,468 496,154 255,275.29 551,701.53 142,080 5,775,179.82 

 
  ปัญหา/อุปสรรค 
  บางพ้ืนที่จังหวัดยังพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น เครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอ ไม่มีสถานที่
ทิ้งผักตบชวาและวัชพืชริมชายฝั่ง งบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
จำนวน 2 เท่า ในระยะเวลา 15 - 20 วัน เป็นต้น ซึ่งจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องจัดหา
เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการกำจัดผักตบชวาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของ
ผักตบชวาได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการ ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจัดตั้งงบประมาณในการ
กำจัดผักตบชวาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มีผักตบชวาในแหล่งน้ำต่อไป 

 ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้ 
  1. ขอให้อำเภอผลักดันการดำเนินกิจกรรมของชมรมคนริมน้ำบริเวณแหล่งน้ำลำคลองทุกพ้ืนที่ให้เป็นไป
ตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมคนริมน้ำให้อำเภอสนับสนุนกระตุ้นเตือนให้มีการดำเนิน
กิจกรรมจัดเก็บและกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง 
  2. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดกำชับหน่วยงานในพ้ืนที่ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำ ตรวจสอบ และดำเนินการ
กำจัดผักตบชวาในคู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ำปิด และแหล่งน้ำเชื่อมโยง และขอให้มีการจัดประชุมคณะทำงาน
เพ่ือกำหนดมาตรการและแผนงานในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง  

3. การตรวจติดตามการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Thru COVID-19.Test 
  จากการตรวจราชการพบว่า ในภาพรวมทุกจังหวัดได้มีการซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่าย
งบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย ATK ในลักษณะ 
Drive.Thru.COVID-19.Test 

 ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้ 
  1. ขอให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ด้วย ATK ในลักษณะ Drive.Thru.COVID-19.Test โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดซื้อ
ชุดตรวจ ATK ให้เบิกจ่ายตามแนวทางที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
  

    /2. ขอให้จังหวัด ... 
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  2. ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่จัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ด้วย ATK ในลักษณะ Drive.Thru.COVID-19.Test ในการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึง 

4. การบูรณาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านยาเสพติดผ่านระบบโทรศัพท์สายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม 
จากการตรวจราชการพบว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นหน่วยหลักในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ด้านยาเสพติดผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1567 โดยได้วิเคราะห์กลั่นกรองคัดแยกประเภทเรื่อง การนำข้อมูล
ลงในระบบฐานข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ด้านยาเสพติด รวมทั้งได้ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้ง       
ได้จัดทำสรุปข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
และให้ความช่วยเหลือตามท่ีประชาชนแจ้งทั้งในกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สถิติรับแจ้งเหตุ ผู้ป่วยยาเสพติด (ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 - 7 กรกฎาคม 2565 ) 
 รับแจ้งทั้งหมด 335 เรื่อง แยกเป็น 
 

คลุ้มคลั่ง ลงแดง ขอให้นำเข้าบำบัด ขอบำบัดด้วยตัวเอง ขอคำปรึกษา เบาะแสยาเสพติด   
60 เรื่อง 2  เรื่อง 240 เรื่อง  17 เรื่อง 2 เรื่อง 14 เรื่อง 

 ส่งเข้ารับการบำบัดและรักษา  จำนวน  133 เรื่อง 
ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้ 
 1..ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ด้านยาเสพติด 

ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1567 ให้มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการรับเรื่องทุกข์ 
รวมทั้งเร่งดำเนินการส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  2. ขอให้จังหวัดวิเคราะห์กลั่นกรองคัดแยกประเภทเรื่อง การนำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลร้องเรียน
ร้องทุกข์ด้านยาเสพติด รวมทั้งส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำสรุปข้อมูลทางสถิติที่
เกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดและให้ความช่วยเหลือ
ตามท่ีประชาชนแจ้งทั้งในกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน 

5. การถอดบทเรียนการดำเนินงานของจังหวัดที่เป็น Best Practice ในการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการจัดการความรู้ (Knowledge.Management.:.KM) โดย
มีการถอดบทเรียนการดำเนินงานของจังหวัดที่มีการปฏิบัติที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice) เพ่ือเป็น
แนวทางในการดำเนินงานแก่หน่วยงานอ่ืนในเรื่องต่าง ๆ เช่น แบบอย่างในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
ที่ประสบผลสำเร็จ เป็นต้น จึงเน้นย้ำให้จังหวัดสำรวจการปฏิบัติงานของจังหวัดที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best 
Practice) ได้ เพ่ือเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดการความรู้ 
  จากการตรวจราชการพบว่า ในภาพรวมทุกจังหวัดได้มีการสำรวจการปฏิบัติงานของจังหวัดที่สามารถ
เป็นแบบอย่าง (Best Practice) ได ้
 

/ในประเด็น ... 
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ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้ 
  1. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดสำรวจการปฏิบัติงานของจังหวัดที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice) ได้
เพ่ือเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดการความรู้ .(Knowledge.Management.:.KM).และเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  2. ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญโดยถอดบทเรียนการดำเนินงานของจังหวัดที่มีการปฏิบัติที่สามารถเป็น
แบบอย่าง.(Best.Practice).เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานแก่หน่วยงานอ่ืนในเรื่องต่าง.ๆ.ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นประชาสัมพันธ์ 
1. โครงการอำเภอนำร่อง.“บำบัดทุกข์.บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการ
เปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 
  จากการตรวจราชการพบว่า ทุกจังหวัดได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ 
บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ให้อำเภอ   
ทุกอำเภอทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้ 
 1. ขอให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนเป็นภาพรวม แม้มีเพียง 1 อำเภอ ที่ได้รับการคัดเลือกก็ขอให้   

ทุกอำเภอดำเนินการตามกรอบที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพ่ือเป็นแนวทางในการทำงานของนายอำเภอ   
ทุกอำเภอ 

2. ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนโครงการฯ โดยเฉพาะในระดับอำเภอที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ส่งเสริม
ศักยภาพนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนแบบบูรณาการให้เป็นแผนเดียว (one plan) ตลอดจนสามารถ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดสนับสนุนการดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณา
การและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งถอดบทเรียนอำเภอนำร่องของ
แต่ละจังหวัดขยายผลการดำเนินการไปยังทุกอำเภอเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการ
ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
     
 
 

กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ 
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. 

                                                                                              22 สิงหาคม 2565 
 
 


