ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการ
ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
****************************
ลำดับ
1

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัด นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น ่ ว ย ง า น ร ั ฐ ว ิ ส า ห ก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ขอให้จังหวัดกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลความก้าวหน้า
การให้ความช่วยเหลือในระบบ Logbook อย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญ
กับการสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหา
ความยากจน เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของภาคส่วนต่าง ๆ

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
นายโสภณ สุวรรณรัตน์
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี

ขอให้จังหวัด ดำเนินการช่วยเหลือตามกรอบเนื้อหา ระยะเวลา
และดำเนินการถอดบทเรียนโมเดลการบูรณาการ “ภาคีเครือข่าย”
โดยเฉพาะที่เป็นภาคีเครือข่ายด้านสื่อมวลชนมาบูรณาการกับส่วนราชการ
ผู้นำศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคสังคมสงเคราะห์ ในพื้นที่
ซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนในการให้ความช่วยเหลือที่มีเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุง Server ให้มีความทันสมัย
และต่อเนื่ อง เพื่อให้การออกรายงานผ่านระบบ TPMAP Logbook
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีความครอบคลุม ครบถ้วน
และใช้งานได้ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

นางสาวปาณี นาคะนาท
1. ขอให้ให้ความสำคัญในเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด ชุมชนและสังคมให้สามารถดูแลร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี
2. ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน
ราชบุรี สุพรรณบุรี
ที่แต่ละหน่วยมีอยู่ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือดูแลสังคมร่วมกัน
3. ขอให้ระมัดระวังในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
ของครัวเรือนเป้าหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายหลายฉบับ
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
ขอให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคน
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไป
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือ
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร จากทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความยากจน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้มีการตั้งงบประมาณสำหรับการให้
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด ความช่วยเหลือ กับประชาชน และใช้เมนูแก้จนเป็นแนวทางเริ่มต้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ขอให้จังหวัดและอำเภอ กำกับ ติดตาม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้มี “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ร้อยเอ็ด
ผู้เดือดร้อน” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่กับโครงสร้างของ
ภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลความก้าวหน้าของจังหวัด
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ในการจำแนกประเภทครัวเรือนและการบูรณาการ ให้ความช่วยเหลือ
ในระบบ Logbook ด้วย

นายสันติธร ยิ้มละมัย
เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ อ ่ า วไทย จั ง หวั ด ชุ ม พร
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี
สงขลา
เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

ขอให้จังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัด สมาคม มูลนิธิ ภาคเอกชน
ในการช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนยากจนในมิติต่าง ๆ โดยจังหวัด
และอำเภอต้องเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการข้อมูล การขับเคลื่อน
การทำงาน การติดตามประเมินผล สำหรับการช่วยเหลือที่เร่งด่วนนั้น
ขอให้เร่งรัดดำเนินงาน การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล
การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ฯ

นายอภินันท์ เผือกผ่อง
ขอให้จังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานและเร่งรัดการให้การช่วยเหลือ
เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดให้ได้ครบทุกครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย โดยในระยะต่อไป
ภาคใต้ ฝ ั ่ง อัน ดามั น จั ง หวัดกระบี่ ให้เตรียมการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
ให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็ นแนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ สำคั ญในการขจั ดความยากจนไปสู ่ การปฏิ บ ั ติ
เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด รายบุคคลในครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายสามารถดำรงชีวิตแบบพอเพียงเพื่อ
ภาคใต้ช ายแดน จังหวัดนราธิว าส ความอยู่รอด พอเพียง เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี เกิดความมั่นคง และมี
ปัตตานี ยะลา
ความยั่งยืนต่อไป
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
ขอให้ จังหวัด บูร ณาการความร่ว มมื อในการให้ ความช่ว ยเหลื อ
เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัด ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการฯ พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้า
ภาคเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ การจำแนกประเภทครัวเรือนและการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
ในระบบ Logbook ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร
ขอให้จังหวัดมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการขจัด
เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัด ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนของจังหวัดให้ประสบผล
ภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนา
น่าน พะเยา แพร่
ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทาง วิธีการ
ในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามมติคณะรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัด และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไข
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดตาก ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย และมีการจัดทำหลักเกณฑ์
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ การกำหนดขั้นตอนของการพัฒนาให้อยู่รอด มีความพอเพียง และมี
ความยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนบรรเทาจากความยากจนลดความเหลื่อม
ล้ำในพื้นที่
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัย นาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง

ขอให้จังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งรัด
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง
และยั่งยืน พร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการรายงานผล
ความก้าวหน้าของจังหวัดในการจำแนกประเภทครัวเรือนและการ
บูรณาการให้ความช่วยเหลือในระบบ Logbook อย่างต่อเนื่องด้วย
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่ า ง 2 จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ขอเน้ น ย้ ำ ให้ จ ั ง หวั ด กำชั บ หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งรายงานผล
ความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook
และกำกับติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญ
กับการสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ/กิจกรรมแก้ไข
ปัญหาความยากจน เพื่อสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมในการแก้ ไข
ปั ญหาของภาคส่ วนต่ าง ๆ รวมทั ้ งการสร้ างขวั ญกำลั งใจให้ ก ั บที ม
ปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง

นายธวัชชัย ศรีทอง
ขอให้จังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชลบุรี ระยอง
ทุกแห่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งรัดดำเนินการให้
ความช่วยเหลือโดยเน้นกิจกรรมการช่วยเหลือที่สามารถดูแลตัวเองได้
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด อย่างยั่งยืน พร้อมบันทึกกิจกรรมให้ความช่วยเหลือในระบบ Logbook
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายพิจิตร บุญทัน
1. ขอให้อำเภอตรวจสอบปัญหาอย่างรอบด้า น โดยใช้ครัวเรือน
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด เป็นหลัก เพื่อให้ทราบทุกสภาพปัญหา ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 สะดวกต่อการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
2. สื่อสารทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ
สุรินทร์
วิเคราะห์สภาพปัญหาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด และครอบคลุม
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
3. การขับเคลื่อนนโยบายลงไปสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ขอให้บูรณาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP Logbook ขับเคลื่อนการแก้ปั ญหา
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ตามระยะเวลา (Timeline) บันทึกข้อมูลในระบบ พร้อมทั้งติดตามผล
อุบลราชธานี
การดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
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ลำดับ
2

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
รับสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง
และน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน 2565
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น ่ ว ย ง า น ร ั ฐ ว ิ ส า ห ก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง

1. ขอให้จังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัย
และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภั ย โดยสนธิกำลัง
และบูรณาการระหว่างหน่ว ยงานในพื้นที่ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร
อาสาสมัคร จิตอาสา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความพร้ อ มของเครื่ องจั กรกลสาธารณภัย ในการช่ว ยเร่ ง
การระบายน้ำ กรณีเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
2. ขอให้จังหวัดกำชับนายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี จัดชุด/ทีมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแต่ละด้านให้ครอบคลุม และพร้อม
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ สามารถช่วยเหลือ บรรเทา
สาธารณภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการร้องขอหรือ แจ้งเหตุ
และในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดโดยเคร่งครัด
นายโสภณ สุวรรณรัตน์
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี

ขอให้จังหวัดมอบหมาย สนง.ปภ.จว. เป็นหน่วยประสานหน่วยงาน
ในพื้นที่ เพื่อการรับมือกับสถานการณ์เมื่อเกิดภัย โดยเน้นการป้องกัน
และจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นพื้นที่เสี่ยง พร้อมให้ขับเคลื่อนมิสเตอร์เตือนภัย
ช่วยเหลือในการแจ้งเตือนประชาชนและประสานการปฏิบัติไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย ให้มีความพร้อมสามารถ
ปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดภัย นอกจากนี้ให้จัดทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ลำธาร ซึ่งเป็นปฐมเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม เช่น จ.เลย อาจนำโครงการ
“สร้างป่า สร้างรายได้” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายผลใน
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
พื้นที่ต้นน้ำ หรือการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

นางสาวปาณี นาคะนาท
ขอให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของ
เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี
ราชบุรี สุพรรณบุรี
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด และน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดตั้ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 คณะทำงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงร่วมกับ
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด เครื่องมือ เครื่องจักรกล ไว้เป็นการล่วงหน้าแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การเกิดภัยที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ และใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม กรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ส่งผลต่อ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยเอ็ด
ของประชาชน ขอให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย และดำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างรวดเร็ว
ทั่วถึง และเป็นธรรม
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ อ ่ า วไทย จั ง หวั ด ชุ ม พร
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี
สงขลา

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ขอให้จังหวัดเตรียมแผนงาน บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมรองรับ
สถานการณ์ สำหรับเงินทดรองราชการที่เกี่ยวกับภัยพิบัติที่มีการใช้จ่าย
งบประมาณแล้ว ขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และทำเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการตามระเบียบเพื่อผลัก
ส่งเงิน ทดรองราชการคืนให้กับจังหวัดเพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนต่อไป

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี
นายอภินันท์ เผือกผ่อง
ขอให้จังหวัดบูรณาการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอากาศ
เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด สถานการณ์น้ำ และประเมินความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก
ภาคใต้ ฝ ั่ ง อัน ดามัน จั ง หวั ดกระบี่ หรือน้ำท่วมขัง โดยวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงแผน
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
เผชิญเหตุทุกระดับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแม่น ยำ
และให้จัดเตรียมแผนรองรับการอพยพและสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด ให้มีความพร้อม รวมทั้งวางแผนปฏิบัติการเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ภาคใต้ช ายแดน จังหวัดนราธิว าส ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิด
ปัตตานี ยะลา
การประสานเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อม
ทั้งเครื่องมือและเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้มีความพร้อม ตลอดจน
ให้มกี ารทดสอบระบบเตือนภัยในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งนี้ ให้มอบหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ และชุดลอก
ท่อระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
ขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอุทกภัย โดยเฉพาะ
เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือ/เครื่องจักรกล
ภาคเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ ไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงสถานการณ์อย่างทันท่วงที
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร
ขอให้จังหวัดประสบผลสำเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่เป็นไปด้วยดี และขอเน้นย้ำจังหวัดแจ้งหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน
ภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย ต้องลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาและเข้าถึงความต้องการของ
น่าน พะเยา แพร่
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง โดยทั้งนี้จะต้องพยายามแสวงหา
ความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ เตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัด ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีระบบช่วยการประเมินสถานการณ์
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดตาก ที่ถูกต้องและการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยได้
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อย่างทันเหตุการณ์ มีการกำหนดให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จัดทำ
แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย อันเนื่องมาจากน้ำ มีการระดม
สรรพกำลังร่วมกันฝึกซ้อมตามแผนที่ปฏิบัติงานทั้งในสถานการณ์ปกติ
และในสภาวะวิกฤติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัย นาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง

ขอให้จังหวัดติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง สำรวจ
ตรวจสอบและจัดลำดับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยในการช่วยเร่งการระบายน้ำ รวมถึง
บูรณาการและระดมสรรพกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และหากเกิดสถานการณ์
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัด ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่ า ง 2 จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการให้ความช่ว ยเหลือผู้ประสบภัย
ในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
และให้ความสำคัญกับการสนธิกำลังและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ในพื้นที่ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร อาสาสมัคร จิตอาสา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกล
สาธารณภัยในการช่วยเร่งการระบายน้ำ กรณีเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่
ตลอด 24 ชั่วโมง

นายธวัชชัย ศรีทอง
การเตรียมความพร้อม
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมโดยให้ความสำคัญกับการป้องกัน
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา และลดผลกระทบจากปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใน
ชลบุรี ระยอง
ส่วนที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การจัดทำแผนสำรวจตรวจสอบและจัดลำดับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี และการกำหนดมาตรการบรรเทารองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหา
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว อุทกภัย
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
(๒) การตรวจสอบความพร้อมทรัพยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัย
ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักรกล ระบบเตือนภัย ระบบสื่อสาร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ศูนย์อพยพ และฐานข้อมูลในการบริหารจัด การ
สาธารณภัย ได้แก่ สถิติการเกิดภัย พื้นที่เสี่ยงภัย เส้นทางน้ำ และเส้นทาง
อพยพ และบัญชีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐเอกชน เครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิหน่วยกู้ภัย เป็นต้น
(๓) การติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเคลื่อนย้ายทรัพยากร/เตรียมเครื่องจักรกลไปยังจุด เสี่ย งพื ้ น ที่
ประสบภัย
(๔) การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งซักซ้อมเตรียมการปฏิบัติงาน แนวทางการบูรณาการ
และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แผนเผชิญเหตุ
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
การกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานตามโครงสร้าง
การบริหารจัดการสาธารณภัยที่ชัดเจน
การเผชิญเหตุ เมื่อเกิดภัย
(๑) ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด
อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอำนวยการหลักในการระดมสรรพกำลัง
และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
(๒) ขอให้จังหวัดเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้ นที่ ได้แก่ สภาวะอากาศ ปริมาณฝน
สภาพน้ำท่า และพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น
(3) ขอให้จังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อมูล
การแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องทั่วถึง และทันสถานการณ์ ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
(๔) ขอให้จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละด้าน
ให้ครอบคลุม และรวดเร็ว เช่น การช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม จัดตั้ง
โรงครัวพระราชทาน/การรักษาพยาบาล/การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว เป็นต้น
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้
(๑) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
(๒) การเร่งรัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ และวางแผน
ตรวจสอบวงเงินทดรองราชการที่คงเหลื อ
๓) การจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
(๔) การจ่ายเงินเยียวยาเพื่อให้ความช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ประสบภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อจำกัด
เกี่ยวกับการใช้จ่าย เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
หากมีความจำเป็นในการเผชิญเหตุการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จังหวั ด
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
สามารถเสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ผ่านกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพื่อขอความเห็นกระทรวงการคลังต่อไป

นายพิจิตร บุญทัน
1. ขอให้เตรียมแผนความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเร่ง
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด การระบายน้ำ กรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
2. การใช้จา่ ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว
สุรินทร์
ทันต่อเหตุการณ์
3. ขอให้จังหวัดจัดทำโครงการ/กิจกรรม เช่น สร้างคันกั้นน้ำ เส้นทาง
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด ผันน้ำ ปรับปรุง/ตกแต่งสภาพลำน้ำ เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกัน/แก้ไข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 ปัญหาในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
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ลำดับ
3

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

การตรวจติดตามการบริหารงบประมาณ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายและ
ตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการของจั ง หวั ด / เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง ใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และดำเนินการให้เป็นไปตาม
ห น ่ ว ย ง า น ร ั ฐ ว ิ ส า ห ก ิ จ ส ั ง กั ด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง
เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
นายโสภณ สุวรรณรัตน์
ขอให้จังหวัดโดยสำนักงานจังหวัด เน้นการประสานการเบิกจ่าย
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด งบประมาณให้มีความรัดกุมในการเบิกจ่าย โดยให้เป็นไปตามกรอบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ของสัญญา ทั้งนี้ ให้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างในการจัดส่งงานให้ตรงกับ
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เลย หนองคาย งวดงาน เพื่อเบิกจ่ายได้ตรงตามกำหนดระยะเวลา
หนองบัวลำภู อุดรธานี
นางสาวปาณี นาคะนาท
ขอให้จังหวัดติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบประมาณของ
เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี
ราชบุรี สุพรรณบุรี
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
ขอให้จังหวัดวางแผนเร่งรัด เบิกจ่ายงบประมาณในโครงการของ
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้แล้วเสร็จตาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 เป้าหมายทีก่ ระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลกำหนดด้วย
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
นายอภินันท์ เผือกผ่อง
ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด โดยผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงาน
ภาคใต้ ฝ ั ่ง อัน ดามั น จั ง หวัดกระบี่ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งมี ก ารประชุ ม ติ ด ตามเพื ่ อ รั บ ทราบปั ญ หา/อุ ป สรรค
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
และหาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง มอบหมายให้
ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมีแผนปฏิบัติงานในการบริหาร
เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด โครงการ แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้สามารถบริหารโครงการสำเร็จ
ภาคใต้ช ายแดน จังหวัดนราธิว าส ตามเป้าหมายรวมทั้ง ให้วางระบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้
ปัตตานี ยะลา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล
ตลอดจนให้ตรวจสอบทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อมีแผนงาน
ในการส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลและรักษาทรัพย์สินต่อไป
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัด ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
ภาคเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร
ขอให้จังหวัดมีการสร้างความเข้าใจกับทุกส่วนราชการ ทำความเข้าใจ
เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัด กับทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำความเข้าใจ
ภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย ทัง้ ในมิติการดำเนินการ เช่น แนวทางขั้นตอนการดำเนินการและกำหนด
น่าน พะเยา แพร่
เป้าหมายให้ตรงกัน ตลอดจนคาดการณ์ปัญหา/อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขล่วงหน้า และมิติการบริหารงบประมาณ
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัด เช่น การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดตาก ของรัฐบาล การกำหนดขั้นตอนในการติดตามเร่งรัดการเบิก จ่ายและ
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ปฏิทินการติดตามในระดับพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนงาน/โครงการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัย นาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง

ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด พร้อมทั้งขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เน้นย้ำในการประสานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
เร่งปรับแผนการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ ซึ่งยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย อันจะทำให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่ า ง 2 จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ขอเน้นย้ำให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
และใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และดำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้
มีระบบการกำกับติดตามการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง

นายธวัชชัย ศรีทอง
ขอให้จังหวัดเร่งรัด กำชับส่วนราชการต่าง ๆ และวางมาตรการ
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด ในการใช้ จ่ า ยงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณ
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ชลบุรี ระยอง
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามเป้าหมายของคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยให้คำนึงถึงวินัยทางการเงิน
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด และการคลังตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้การบริหารงบประมาณ
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในภาพรวม
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายพิจิตร บุญทัน
1. ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณ
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด ต่ำกว่าเป้าหมาย เร่งรัดการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 เป้าหมายที่กำหนด
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
2. ขอให้จังหวัด เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเสนอของบประมาณ
สุรินทร์
โดยสำรวจพื้นที่/จัดทำร่าง TOR อย่างละเอียด เพื่อให้มีรายละเอียด
การดำเนินงานชัดเจน รวมทั้งการขออนุญาตใช้พื้นที่เมื่อได้รับงบประมาณ
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทันที ป้องกันการโอนเปลี่ยนแปลง และไม่ทำให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 การดำเนินการล่าช้า
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี

- 20 ประเด็นเน้นย้ำ

ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

1

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การใช้ แ ละสวมใส่ ผ ้ า ไทยฯ
โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารี ร ั ต นราชกั ญ ญา และโครงการ
ประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลาย
นารีรัตนราชกัญญา”

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ
นายโสภณ สุวรรณรัตน์
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ขอให้จังหวัดสร้างความตระหนักรู้ในการสวมใส่ผ้าไทยให้ เป็นไป
อย่างแพร่หลายเป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของคนไทย รวมถึง
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มทอผ้าภายใน
พื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัด เป็นการเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าพื้นถิ่น
ไทยให้ดำรงอยู่อย่างภาคภูมิใจของคนไทย ทั้งนีส้ ำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดดำเนินการพัฒนาเยาวชน สมาชิกในกลุ่มดำเนินการออกแบบ
ตัดเย็บ เพื่อยกระดับและขยายผลยิ่งขึ้นต่อไป

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งมีกำหนด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ระยะเวลา Timeline การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลาย
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร นารีรัตนราชกัญญา” ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - วันที่ 18
ธันวาคม 2565 และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมส่งผ้าเข้าประกวดตาม
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด โครงการฯ โดยจำนวนผ้าที่ส่งเข้าประกวดของจังหวัด ต้องไม่น้อยกว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง จำนวนที่จัดส่งเข้าประกวดเมื่อปี พ.ศ. 2564
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัย นาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง

ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ในการดำเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ญ ชวนให้ ผ ู้ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่ว มโครงการประกวด
ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่และทุกช่องทาง

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่ า ง 2 จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ขอเน้ น ย้ ำ ให้ จ ั ง หวั ด ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการประกวดผ้ า ลาย
พระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา Timeline การประกวดผ้าลายพระราชทาน
“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 18 ธันวาคม 2565 และดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายพิจิตร บุญทัน
ขอให้จังหวัดสนับสนุนการแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดประจำถิ่นเพื่ออนุรักษ์
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด มรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ส่งเสริม ระบบเศรษฐกิจฐานราก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
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ลำดับ
2

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวา นายโสภณ สุวรรณรัตน์
ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ขอให้จังหวัดมอบหมาย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จัดทำ
ฐานข้อมูลของแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาหนาแน่นและจัดทำแผนปฏิบัติการ
กำจัดผักตบชวาโดยให้ประสานกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการออกปฏิบัติการตามแผน
กำจัดตามวาระโอกาสต่าง ๆ กำหนดแผนการติดตามการดำเนินการ
ให้ชัดเจน

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
ขอให้จังหวัดกำชับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำ
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด ตรวจสอบ และดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ำปิด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 และแหล่งน้ำเชื่อมโยง และขอให้มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนด
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร มาตรการและแผนงานในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง
และให้อำเภอในพื้นที่ผลักดันให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมคนริมน้ำ
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด บริเวณแหล่งน้ำลำคลองทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ของการจัดตั้งชมรมคนริมน้ำให้อำเภอสนับสนุนกระตุ้นเตือนให้ มี
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม การดำเนินกิจกรรมจัดเก็บและกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง
ร้อยเอ็ด
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่ า ง 2 จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดกำชับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำ
ตรวจสอบ และดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคู คลอง หนอง บึง แหล่ง
น้ำปิด และแหล่งน้ำเชื่อมโยง และขอให้มีการจัดประชุมคณะทำงาน
เพื่อกำหนดมาตรการและแผนงานในการดำเนินการกำจัดผักตบชวา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเน้นย้ำให้อำเภอในพื้นที่ผลักดันให้การดำเนิน
กิจกรรมของชมรมคนริมน้ำบริเวณแหล่งน้ำลำคลองทุกพื้นที่ให้เป็นไป
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมคนริมน้ำ ให้อำเภอ
สนับสนุนกระตุ้น เตื อนให้ มี ก ารดำเนิ นกิจ กรรมจัด เก็บ และกำจั ด
ผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง

นายพิจิตร บุญทัน
ขอให้ จ ั งหวั ดกำหนดแนวทางการดำเนิ นงาน โดยบู รณาการกั บ
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด ทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาในแหล่งน้ำเพื่อใช้เป็นที่กักเก็บน้ำ พร้อมพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

3

การตรวจติดตามการประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วย ATK
ในลักษณะ Drive Thru COVID - 19 Test

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายโสภณ สุวรรณรัตน์
ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจ
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Thru
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 COVID - 19 Test ในการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึง
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
ขอให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดตั้งจุด
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วย ATK ในลักษณะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 Drive Thru COVID - 19 Test โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจ
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด ATK ให้ เ บิ ก จ่ า ยตามแนวทางหนั งสื อ ที ่ มท 0808.2/ว 4116
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ด่วนที่สุด ที่ มท 0605/ว 5126 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และ
ร้อยเอ็ด
ด่วนที่สุด ที่ มท 0605/ว 5605 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ซึ่งกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้หารือกับสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นแล้ว
สรุปได้ว่าสามารถยึดแนวทางการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด – 19
ตามหนั ง สื อ ฉบั บ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ได้ จนกว่ า จะมี ก ารประกาศให้
โรคโควิด - 19 เป็นโรคประจำถิ่น
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัย นาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง

ขอให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พร้อมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Thru COVID - 19
Test ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ในจังหวัด รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่ า ง 2 จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Thru COVID - 19 โดยยึด
แนวทางการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
จนกว่าจะมีการประกาศให้ โรคโควิด - 19 เป็นโรคประจำถิ่น

นายพิจิตร บุญทัน
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์

ขอให้จังหวัดประสาน อปท. ในพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Thru COVID - 19 Test โดยให้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการ
ตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบประมาณ
ในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้เบิกจ่ายตามแนวทางที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
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ลำดับ
4

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

การบูรณาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ นายโสภณ สุวรรณรัตน์
ด้านยาเสพติดผ่านระบบโทรศัพท์สายด่วน เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
1567 ศูนย์ดำรงธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานจังหวัด ประสานการปฏิบัติหลังได้รับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงผู้ติดยาเสพติดพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
ให้ผู้ติดยาเสพติดพ้นจากการใช้ยาเสพติด โดยให้ใช้กองร้อยกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดเป็นศูนย์การฟื้นฟู และให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เป็นหน่วยเชื่อมโยงการดำเนินการในพื้นที่

นางสาวปาณี นาคะนาท
ขอให้บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขเรื่อง
เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด ร้องเรียนร้องทุกข์ รวมทั้งการแจ้งปัญหาด้านยาเสพติดผ่านระบบ
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์สายด่วน 1567 โดยเร่งดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่
ราชบุรี สุพรรณบุรี
ระเบียบกฎหมายกำหนด มิให้ละเลย ล่าช้า
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่อง
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด ร้องเรียนร้องทุกข์ด้านยาเสพติดผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1567
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 โดยวิเคราะห์กลั่นกรองคัดแยกประเภทเรื่อง การนำข้อมูลลงในระบบ
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร ฐานข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ด้านยาเสพติด รวมทั้งส่งต่อข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนจัดทำสรุปข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับ
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด ยาเสพติด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และให้ความช่วยเหลือตามที่ประชาชนแจ้งทั้งใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม กรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
ร้อยเอ็ด
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ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัย นาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง

ขอให้จังหวัดกำชับศูนย์ดำรงธรรมในการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ด้านยาเสพติดผ่านโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ให้มีการบูรณาการ
การปฏิบัติงานและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล และเร่งรัดการส่งต่อข้อมูล
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่ า ง 2 จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ขอเน้นย้ำให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านยาเสพติดผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1567
โดยวิเคราะห์กลั่นกรองคัดแยกประเภทเรื่อง การนำข้อมูล ลงในระบบ
ฐานข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ด้านยาเสพติด รวมทั้งส่งต่อข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำสรุปข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับ
ยาเสพติด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด และให้ความช่วยเหลือตามที่ประชาชนแจ้งทั้ งในกรณี
ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายธวัชชัย ศรีทอง
ขอให้ จังหวัดกำชับ ศูน ย์ด ำรงธรรมให้บั นทึ ก ข้ อมูล ลงในระบบ
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด ฐานข้อมูล และประมวลผลจัดทำสรุปรายงานข้อมูลทางสถิติแสดงผล
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านหน้าจอ แบบ Real Time
ชลบุรี ระยอง
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
นายพิจิตร บุญทัน
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี

ขอให้จังหวัดวิเคราะห์กลั่นกรองคัดแยกประเภทเรื่อง การนำข้อมูล
ลงในระบบฐานข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ด้านยาเสพติด รวมทั้งส่งต่อ
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำสรุปข้อมูลทางสถิติที่
เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดและให้ความช่วยเหลือตามที่ประชาชนแจ้ง ทั้งในกรณี
ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

5

การถอดบทเรียนการดำเนินงานของจังหวัด
ที่เป็น Best Practice ในการจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM) เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายโสภณ สุวรรณรัตน์
ขอให้จังหวัดดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินงานของจังหวัดที่เป็น
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด Best Practice ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
เน้นย้ำให้จังหวัดสำรวจการปฏิบัติงานของจังหวัดที่สามารถเป็น
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด แบบอย่าง (Best Practice) ได้ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการจั ด การ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ความรู้
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
ขอให้จังหวัดสำรวจการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงาน
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด ในจังหวัด ที่สามารถนำมาถอดบทเรียนเป็น Best Practice ได้ เพื่อนำไปใช้
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัย นาท เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ภายในจังหวัด รวมถึงจังหวัดอื่นด้วย
สิงห์บุรี อ่างทอง
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
ขอเน้นย้ำให้จังหวัดสำรวจการปฏิบัติงานของจังหวัดที่สามารถเป็น
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด แบบอย่าง (Best Practice) ได้ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดการความรู้
ภาคกลาง ตอนล่ า ง 2 จั ง หวั ด (Knowledge Management : KM) และเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม ให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สมุทรสาคร
นายธวัชชัย ศรีทอง
ขอให้จังหวัดเน้นย้ำให้ส่วนราชการได้มีการถอดบทเรียน Best Practice
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ในจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอื่นๆ
ชลบุรี ระยอง
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

- 32 ประเด็นประชาสัมพันธ์

ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

1

โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
แบบบู ร ณาการและสร้ า งนั ก ขั บ เคลื ่ อ น
ยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงกระทรวง
มหาดไทย

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

นายโสภณ สุวรรณรัตน์
ขอให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนเป็นภาพรวม แม้จะมีเพียง 1 อำเภอ
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกก็ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการตามกรอบที่ กระทรวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 มหาดไทยกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของนายอำเภอทุกอำเภอ
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
ขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานและตรวจตรา
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด ให้แรงงานต่างด้าวตามกำหนดเวลาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 รวมถึงประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และแรงงานต่างด้าวทราบด้วย
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่ า ง 2 จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดสนับสนุนการดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง
“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
นำการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งถอดบทเรียนอำเภอนำร่อง
ของแต่ละจังหวัดขยายผลการดำเนินการไปยังทุกอำเภอเพื่อขับเคลื่อนงาน
ด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
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ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ
นายพิจิตร บุญทัน
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนโครงการฯ โดยเฉพาะในระดับอำเภอที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชน ส่งเสริมศักยภาพนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นในพื้นที่ให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนแบบบูรณาการให้เป็นแผนเดียว
(one plan) ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

- 34 ประเด็นเพิ่มเติม

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

1

โครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้ ” ตาม
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

นายโสภณ สุวรรณรัตน์
ขอให้จังหวัดเน้นย้ำให้มีการขยายการดำเนินโครงการไปยังอำเภออื่น ๆ
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด อีก 13 อำเภอ และโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการให้มีคุณภาพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดด้วย
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู อุดรธานี

2

โครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้” “ไร่ลองเลย”
ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

ขอให้ดำเนินการต่อยอดการแปรรูปผลไม้เศรษฐกิจ เช่น แมคคาเดเมีย
ให้เกิดเป็นผลผลิตที่ยั่งยืน มีตลาดรองรับ อีกทั้งให้จัดทำโครงการให้
สามารถเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ภายในชุมชน
ในอนาคตสามารถต่อยอดส่งไปขายในต่างประเทศต่อไป

3

การดำเนินงานตามวาระครบรอบ ๑๓๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย ของ จ.เลย

ขอให้เทศบาลตำบลด่านซ้ายโดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ ร่วมสนับสนุน
ภารกิจการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ร่วมกับอำเภอด่านซ้าย เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชในพื้นที่ เน้นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยยึดโยงกับฐานข้อมูล TPMAP และ THAI QM
ของอำเภอด่านซ้ายที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลด่านซายซึ่งเป็น
ครัวเรือนเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
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ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

ลำดับ

ประเด็นการตรวจราชการ

4

การบริ ห ารจัดการขยะสิ่งปฏิก ูล และน้ำเสี ย

1

การบริหารจัดการที่ดิน

นางสาวปาณี นาคะนาท
ขอให้ศึกษาหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการใช้ที่ดินเป็นไปอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขระเบียบ
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี กฎหมาย
ราชบุรี สุพรรณบุรี

1

การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
ขอให้จังหวัดสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ โดยประชาสัมพันธ์
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด เชิญชวนให้อำเภอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 และระยะเวลาที่กำหนด
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ขอให้เทศบาลตำบลด่านซ้าย พัฒนาการจัดการขยะเปียกไปสู่กระบวนการ
จัดทำ Carbon credit ต่อไป

ของ จ.เลย

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
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ลำดับ
1

ประเด็นการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ/
เขตตรวจราชการ

การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมือง นายสันติธร ยิ้มละมัย
ชุมแสง
เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ อ ่ า วไทย จั ง หวั ด ชุ ม พร
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี
สงขลา

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ขอให้เทศบาลเมืองชุมแสงเร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าวโดยประสานงาน
กับท้องถิ่นจังหวัดอย่างใกล้ชิด สำหรับการเทกองขยะในขณะนี้ ขอให้
บริหารจัดการไม่ให้น้ำเสีย หรือสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากขยะไหลลงสู่แหล่ง
น้ำธรรมชาติ หรือแหล่งน้ำใต้ดิน ก่อให้เกิดมลภาวะกับชุมชนรอบข้าง
อันอาจจะนำไปสู่อันตรายต่อระบบสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

2

ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง

ขอให้เทศบาลเมืองชุมแสงให้ความสำคัญกับครัวเรือนที่จะต้องมี
ระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือน การมีบ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้ำเสีย
ลงในระบบบำบัดรวม ตลอดจนการวางระบบบำบัดน้ำเสียรวมต้องคำนึงถึง
การขยายตัวของเมืองและชุมชน และต้องสอดรับกับระบบนิเวศของ
แม่น้ำน่านด้วย

3

การป้ องกั นอั คคี ภ ั ยของชุ มชนเทศบาล
เมืองชุมแสง

ขอให้เทศบาลเมืองชุมแสง ร่วมกับชุมชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟเก่า ระบบ
ป้องกันอัคคีภัยอาคาร ระบบการแจ้งเตือนเหตุภายในชุมชน ตลอดจน
ต้องมีการซ้อมหนีไฟให้กับประชาชนในตลาด เพื่อป้องกันเหตุที่จะ
เกิดขึ้นหรือเมื่อเกิดสถานการณ์จริงจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนได้

