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ของผูตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.

๒๕๖๓

สํานักงานผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

1

การแบ่งเขตตรวจราชการ

ระดับส�ำนักนายกรัฐมนตรี ๑๘ เขต ตามการบริหาร
งานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

เขตตรวจราชการที่ ๑๐
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล�ำภู อุดรธานี
เชียงราย
แมฮองสอน

เขตตรวจราชการที่ ๑๑
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒

๑๖

พะเยา

๑๕

จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร

นาน

เชียงใหม
ลําปาง

ลําพูน

แพร
อุตรดิตถ

หนอ
งบัวล
ําภู

พิษณุโลก

สุโขทัย

กําแพงเพชร

๑๐

จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง ล�ำพูน

เขตตรวจราชการที่ ๑๖
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๒

เพชรบูรณ

พิจิตร

๑๘

กาฬสินธุ

๑๒ มหาสารคาม

ชัยภูมิ

ลพบุรี
๑๐

ี
ณบุร
สุพรร

๓
กาญจนบุรี

จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์

ราชบุรี

๗

นครราชสีมา

๑

๙

๓

๒

๑

๕

๖

ก
นาย
นคร
ปราจีนบุรี

๑๔
บุรีรัมย

๙

ชลบุรี

๘

ระยอง

ประจวบคีร
ีขันธ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

เขตตรวจราชการที่ ๑
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

จันทบุรี

จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
สุราษฎร์ธานี สงขลา

จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี

เขตตรวจราชการที่ ๘
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

สุราษฎรธานี
พังงา

๖

กระบี่

จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว

๕

เขตตรวจราชการที่ ๖
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นครศรีธรรมราช

จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล

ภูเก็ต
ตรัง

เขตตรวจราชการที่ ๕
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย

เขตตรวจราชการที่ ๑๓
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑

เขตตรวจราชการที่ ๙
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒

จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

อุบลราชธานี

เขตตรวจราชการที่ ๑๔
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒

ระนอง

ชุมพร

กรุงเทพฯ
นนทบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
พระนครศรีอยุธยา
อางทอง
สิงหบุรี

เขตตรวจราชการที่ ๓
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑
เขตตรวจราชการที่ ๔
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๒

ศรีสะเกษ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

ตราด

จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

สุรินทร

เขตตรวจราชการที่ ๑๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง

สระแกว

ฉะเชิงเทรา

๔

เพชรบุรี

เขตตรวจราชการที่ ๒
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล

ยโสธร อํานาจเจริญ

สระบุรี
๘

๒

๔

จังหวัดก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

มุกดาหาร

๑๓
ชัยนาท

เขตตรวจราชการที่ ๑๘
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒

รอยเอ็ด

๑๑

นครสวรรค

อุทัยธานี

เขตตรวจราชการที่ ๑๗
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๑

สกลนคร

ขอนแกน

เขตตรวจราชการที่ ๑๕
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑

จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่

นครพนม

อุดรธานี

เลย

๑๗
ตาก

บึงกาฬ

หนอ
งคา
ย

พัทลุง
สตูล

สงขลา

เขตตรวจราชการที่ ๗
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ปตตานี
ยะลา

๗

จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา

นราธิวาส

B

ค�าน�า
การตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นมาตรการส�าคัญในการติดตาม

ก�ากับ ดูแล การบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ดังหลักว่า “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” รวมทั้งท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการบริหารราชการแผ่นดิน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รายงานผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ฉบับนี้เป็นรายงานที่ได้จากการตรวจราชการตามแผนการ
ตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การตรวจราชการตามนโยบายของรั ฐ บาลและกระทรวงมหาดไทย
การตรวจราชการกรณีพเิ ศษตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย การตรวจราชการตามค�ารับรอง
การปฏิ บั ติ ร าชการประจ� า ปี ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก.พ.ร. ก� า หนด
และการตรวจราชการเรือ่ งอืน่ ๆ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย ซึง่ ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ทัง้ ๑๘ เขตตรวจราชการ ได้ดา� เนินการตรวจติดตาม ก�ากับดูแล การปฏิบตั ริ าชการ พร้อมทัง้ ให้
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทัง้ เชิงนโยบายและเชิงพืน้ ทีแ่ ก่สว่ นราชการ จังหวัด หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย น�าไปพิจารณา
ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าทีใ่ นการแก้ไขปัญหา พัฒนา และเพิม่ ประสิทธิภาพการขับเคลือ่ น
การด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ส�านักตรวจราชการและเรือ่ งราวร้องทุกข์ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส�านัก/กองในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทีป่ รึกษาผูต้ รวจราชการภาคประชาชน ตลอดจนประชาชน
ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ท�าให้การจัดท�ารายงานฉบับนี้
ส�าเร็จลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผบู้ ริหารระดับสูง ซึง่ เป็นผูก้ า� หนดนโยบาย
ได้รับทราบเพื่อน�าไปก�าหนดนโยบาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

สํานักตรวจราชการและเร�่องราวรองทุกข
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ก

สารบัญ

C O N T E N T S

ข

๗

ยุทธศาสตร : ดานความมั่นคง

๒๓

ยุทธศาสตร : ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

• โครงการจ�ตอาสาพระราชทาน
• การสรางความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
• การสรางการรับรูสูชุมชนในระดับพ�้นที่

๒๙

ยุทธศาสตร : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบร�หารจัดการภาครัฐ

๔๓

การตรวจราชการกรณีพ�เศษ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเร�่อง

๕๐

การตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
ตามมติคณะรัฐมนตร�และตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กําหนด

๖๒

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร�กําหนด

๗๗

ภาคผนวก

• การตรวจติดตามผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม

• เร�่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ ไมปกติ โรคระบาด และสาธารณภัยตางๆ ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

• การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
ซึ่งเปนการดําเนินการตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบร�หารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

• โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพ�ษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจ�ฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมาร� กรมพระศร�สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร�

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ท�าเนียบผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓

นายนิพันธ์ บุญหลวง

นายรังสรรค์ ตันเจริญ

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ค

ท�าเนียบผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

ง

นายสมชาย บ�ารุงทรัพย์

นายสมบูรณ์ ศิริเวช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙

นายภิญโญ ประกอบผล

นายทวีป บุตรโพธิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘, ๑๑

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๒, ๑๔

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ท�าเนียบผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

นายอ�าพล อังคภากรณ์กุล

นายราชิต สุดพ�่ม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕, ๗

นายกฤษณ์ คงเมือง

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร

นายทรงพล ใจกริ่ม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗, ๑๘

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐, ๑๓

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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จ

การตรวจราชการ

ตามแผนการตรวจราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ได้เป็น

ประธาน การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการ
กรมในสังกัด ผูช้ ว่ ยผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าทีส่ นับสนุน
การตรวจราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้มอบนโยบาย
และแนวทางการตรวจราชการแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑. การตรวจราชการต้องปรับเปลีย่ นให้สามารถสนองตอบนโยบายรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย โดยให้อ�ำนาจผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ในการเสนอความเห็นด้านการบริหารงานบุคคลต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและด�ำเนินการด้านการบริหาร งานบุคคล
๒. สนับสนุนงบประมาณแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในเขต
ตรวจราชการ
๓. มอบอ�ำนาจการก�ำกับการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการส�ำนักตรวจราชการและเรือ่ งราวร้องทุกข์ สป. ให้หวั หน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง บุคลากร งบประมาณ โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔. มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สื่อสารและสร้างการรับรู้การน�ำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทย เพื่อน�ำไปถ่ายทอดหน่วยรับตรวจให้มคี วามเข้าใจตรงกัน และสามารถขับเคลือ่ นงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ก�ำหนดแนวทางการตรวจราชการ โดยตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพืน้ ที่ พร้อมทัง้ ให้รบั ฟังปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะของจังหวัด รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อน�ำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
และพิจารณาสั่งการ
๖. มอบหมายผูต้ รวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ประสานหน่วยงานภายในกรมฯ จัดท�ำบทสรุปผูบ้ ริหาร
ระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการบริหารจัดการขยะ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ประกอบการชี้แจงต่อสาธารณชน และคณะรัฐมนตรี
๗. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดติดตามการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
โครงการตลาดประชารัฐ ทั้ง ๙ ประเภท ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
๘. การด�ำเนินงานของจิตอาสาทั่วประเทศ ให้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและถาวร
๙. ให้หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยงาน น�ำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
ทุกประเภท มาน�ำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดทราบ เพื่อเป็นข้อมูลน�ำเสนอ
ในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

๑. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจติดตามงาน
ยุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงานของกระทรวงมหาดไทย

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี ๖ ท่าน ในการก�ำกับ ติดตามงานระดับจังหวัด และอ�ำเภอ จ�ำแนกเป็น
งานยุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ ๑) กลุ่มงานด้านความมั่นคง ๒) กลุ่มงานด้านสังคม ๓) กลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ ๔) กลุ่มงาน
ด้านบริหารงานราชการ ๕) กลุม่ งานด้านการขับเคลือ่ นประเทศไปข้างหน้า ๖) กลุม่ งานการเชือ่ มต่อโลจิสติกส์ และการคมนาคม
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ดังนัน้ ให้ผตู้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ผูต้ รวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ด�ำเนินการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานใน ๖ กลุม่ งานยุทธศาสตร์ ของจังหวัดและอ�ำเภอ โดยให้พจิ ารณาให้สอดคล้องกับงานของกรมว่าอยูใ่ นกลุม่
งานใดใน ๖ กลุม่ งาน หากผูต้ รวจราชการกระทรวงและผูต้ รวจราชการกรมสามารถตรวจราชการโดยบูรณาการตรวจพร้อมกัน
ในพื้นที่ได้จะช่วยให้การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ให้ผตู้ รวจราชการเป็นตัวแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือตัวแทนกรม ในการท�ำหน้าทีเ่ ป็น คนกลางเชือ่ มต่อ
		
ระหว่างการน�ำยุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงานไปปฏิบัติ และเชื่อมกลับมายังปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดี เพื่อรับทราบ
ผลการด�ำเนินงาน โดยผู้ตรวจราชการมีการจัดท�ำรายงานผลการตรวจราชการ และการรายงานข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ว่าแต่ละจังหวัดมีผลการด�ำเนินงานอย่างไรบ้าง

๒. เน้นแนวทางการตรวจราชการ ๓ แนวทาง

ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ
โดยท�ำหน้าที่ตรวจราชการใน ๒ แนวทาง ประกอบด้วย
๒.๑ ตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจติดตามผลการด�ำเนินงานของจังหวัด/อ�ำเภอ เช่น ติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงาน เพื่อให้ทราบว่าส่วนราชการต่าง ๆ ภายใต้สังกัดได้ด�ำเนินการ และช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอ�ำเภอ ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการโครงการส�ำคัญต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร เป็นลักษณะ “ตรวจตามตัวหนังสือ”
ดังนั้น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจึงต้องจดบันทึกไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะให้ความรู้สึกว่ามีการตรวจราชการที่เข้มข้น
๒.๒ ตรวจแนะน�ำ หมายถึง ในฐานะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/กรม เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานส่วนกลาง จึงมีประสบการณ์และมีรายละเอียดที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำจังหวัด/อ�ำเภอ ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น อาจตรวจดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผน
การปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร
๒.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง กรณีที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัด โดยศูนย์ด�ำรงธรรมต้องสรุปว่าเรื่องที่ร้องเรียน
จ�ำนวนมากๆ จากจังหวัดเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นใดและจัดท�ำประเด็นให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/
ผูต้ รวจราชการกรมทราบเพือ่ ให้บรรลุขอ้ เท็จจริง และขอให้ผตู้ รวจราชการได้ให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
และรับฟังปัญหาอุปสรรคของจังหวัด/อ�ำเภอ ซึง่ ผูต้ รวจราชการสามารถเสนอข้อเท็จจริง และสามารถท�ำความเข้าใจกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสามารถด�ำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เน้นประเด็นงานที่ตรวจ

๓.๑ งานส�ำคัญเร่งด่วนทีร่ ฐั บาลและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจ ซึง่ งานหลัก ได้แก่
เรื่องความมัน่ คง แบ่งออกเป็น ๒ เรือ่ งส�ำคัญ ได้แก่ ๑) ความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองและ ๒) ความรูส้ กึ /กระแสในพืน้ ที่
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ผู้ตรวจราชการ ไปสดับตรับฟังจากผู้ว่าราชการจังหวัดว่าในจังหวัดมีปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้หรือไม่ ซึ่งเมื่อได้มีการตรวจสอบ ในพื้นที่อาจปรากฏว่าไม่มีปัญหาอย่างที่สื่อน�ำเสนอก็ได้ ให้ผู้ตรวจราชการ
ได้เสนอข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพือ่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยน�ำเรียนรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
ส่วนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีการตรวจว่ามีการตอบรับในพื้นที่เป็นอย่างไร หรือได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร เป็นต้น
		 ๓.๒ การท�ำนายอนาคต โดยให้ผตู้ รวจราชการสอบถามพืน้ ทีท่ งั้ จังหวัด อ�ำเภอ และส่วนราชการในการท�ำนาย
อนาคตในอีก ๖ เดือนหรือ ๑ ปี ข้างหน้า ว่าในพื้นที่คาดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น และมีการเตรียมการแก้ไขปัญหานั้น
ไว้อย่างไร เช่น นายอ�ำเภอรายงานว่า “มีปญ
ั หาภัยแล้ง” ต้องถามต่อว่าเมือ่ เกิดภัยแล้งแล้วได้เตรียมการรับมือหรือแก้ไขปัญหา
ไว้อย่างไร เป็นต้น
		 ๓.๓ งานที่รัฐบาลก�ำลังด�ำเนินการ ให้ผู้ตรวจราชการไปติดตามดู และสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดว่าแต่ละ
โครงการของรัฐบาลสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนจริงหรือไม่ หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ
ส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง อาจจะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ให้รับมาแล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบ เป็นต้น
๓.๔ งานในหน้าทีข่ องแต่ละกรมหรือของส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ผตู้ รวจราชการไปตรวจ
และสอบถามเลขานุการกรม และรองอธิบดี โดยยกตัวอย่างงานของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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๔. การตรวจราชการในพื้นที่

๔.๑ วิธีการตรวจราชการ
๔.๑.๑ การตรวจราชการเบื้องต้น หมายถึง ตรวจตามเอกสารขั้นตอนที่กระทรวง/กรมมีการสั่งการ
ให้ด�ำเนินการว่าสามารถด�ำเนินการได้ประสบความส�ำเร็จมากน้อยเพียงใด
๔.๑.๒ การตรวจแบบเจาะลึก หมายถึง ลงพืน้ ทีจ่ ริง เป็นการสุม่ ตรวจว่าโครงการต่าง ๆ ได้มกี ารด�ำเนินการ
ในพื้นที่จริง และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผู้ตรวจราชการจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ อาจจะถามจังหวัด
หรือนายอ�ำเภอว่ามีโครงการดีเด่นอะไรบ้าง เมื่อผู้ตรวจราชการลงพื้นที่จะทราบว่าดีเด่นจริงหรือไม่
๔.๒ การตรวจเชิงพื้นที่
๔.๒.๑ ควรตรวจดูว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอได้มีการสอดส่องดูแล ในพื้นที่หรือไม่
อย่างไร เนื่องจากพื้นที่แต่ละภูมิภาคอาจไม่เหมือนกัน ปัญหาจึงแตกต่างกัน โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าในการลงพื้นที่
ตรวจราชการแต่ละครั้ง เมื่อลงไปในพื้นที่แล้วอาจสอบถามชาวบ้านเพื่อจะได้ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ�ำเภอ
มีความใกล้ชดิ ประชาชนมากน้อยเพียงใด เช่น อาจถามว่ารูจ้ กั ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือไม่ นายอ�ำเภอชือ่ อะไร ซึง่ ประชาชนบางคน
อาจบอกได้ชดั เจน หรือบางคนบอกว่าไม่เคยเห็น ไม่เคยรูจ้ กั ก็จะพอรูไ้ ด้วา่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรือนายอ�ำเภอได้ลงพืน้ ทีห่ รือไม่
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอาจไม่เคยเดินออกมารอบจวนเลย เพราะงานยุ่ง ไม่รู้จักใครเลย หากเกิดกรณีมีม็อบล้อมบ้านพัก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ถ้ารูจ้ กั ประชาชนรอบข้างทีพ่ กั บ้าง และมีการสร้างความคุน้ เคยกับประชาชน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดก็จะได้รบั
ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือจากประชาชน หรือกรณีมผี นู้ ำ� สิง่ ของให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดก็อาจมีการแจกจ่ายให้กบั
ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบที่พักผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เป็น “ผนังทองแดงก�ำแพงเหล็ก” ไว้ล้อมด้วย ซึ่งการแบ่งปันสิ่งของ
เล็กน้อยดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย เพราะฉะนั้นในเชิงพื้นที่ให้ผู้ตรวจราชการไปตรวจในลักษณะนี้ ไม่ได้ไปตรวจ
ราชการที่มุ่งเน้นผลการด�ำเนินงานในเชิงลบ หรือเชิงบวก เท่านั้น
๔.๒.๒ ควรตรวจดูการใช้อำ� นาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัด และการมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์โครงการ
แปลก ๆ ใหม่ ๆ โดยให้ผตู้ รวจราชการติดตามดูวา่ มีการด�ำเนินการอย่างไร เพราะขณะนีค้ ำ� กล่าวทีน่ ายกรัฐมนตรีมกั กล่าวเป็น
ประจ�ำ คือ “ประชารัฐ” โดยต้องพิจารณาว่าผูว้ า่ ราชการจังหวัดต้องสามารถน�ำภาคเอกชนและภาคราชการมาท�ำงานร่วมกันได้
เป็นอย่างดี โดยมีวธิ กี ารท�ำงานทีท่ นั สมัยและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบตั งิ านรองรับยุทธศาสตร์ทงั้ ๖ ยุทธศาสตร์
จากรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดีซึ่งการใช้อ�ำนาจอย่างเดียวไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความเป็นประชารัฐได้
ดังนั้น การใช้อ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงควรแบ่งออกเป็น ๓ ประการ ดังนี้
๑) การใช้อ�ำนาจแบบทางการ หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการตรวจติดตามผลการด�ำเนินงานในพืน้ ทีไ่ ด้ตามก�ำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ซึง่ ในส่วนนีส้ ามารถใช้อำ� นาจตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดหรือสามารถควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายได้
๒) การใช้อ�ำนาจแบบไม่ใช้เลย หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีการสร้างความคุ้นเคย
กับประชาชนโดยมีการลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน เพื่อสร้างความรักและความผูกพันกับประชาชนให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่าง ๆ
ของจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในงานบวช งานศพ ในพื้นที่ตามสมควร เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก ควรได้พิจารณาว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าไปเยี่ยมเยียนพบปะน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ก็ควรไปเยี่ยมเยียน เมื่อใดที่เกิดปัญหาประชาชน
เดินขบวนประชาชนเดือดร้อน ประชาชนได้เห็นหน้าผู้ว่าราชการจังหวัด ก็จะเกิดความคุ้นเคย ซึ่งวัฒนธรรมไทยหากได้เคย
รู้จักก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกัน เมื่อเกิดความผูกพันก็จะช่วยให้ปัญหาที่แก้ไขได้ยากจะสามารถด�ำเนินการได้ง่ายขึ้น
๓) การใช้อำ� นาจแบบกึง่ ทางการ หมายถึง ในกรณีการแก้ไขปัญหาบางเรือ่ งทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัด
ไม่สามารถสัง่ การได้ จ�ำเป็นต้องใช้อำ� นาจแบบกึง่ ทางการ คือ การประชุมกรรมการจังหวัด ซึง่ เป็นการเชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
มาทั้งหมด ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ประธานชมรมก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจ�ำจังหวัด ฯลฯ ดังนั้น จึงควรปรับการประชุม
กรมการจังหวัดในลักษณะที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการท�ำงานและการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานได้มากขึ้น
ในการประชุมแต่ละครั้ง วาระที่ ๑ ของการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องกล่าวถึงนโยบายส�ำคัญที่ได้ไปประชุมมาจาก
ส่วนกลาง วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย (๑) เรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรค
ของส่วนราชการต่างๆ และ (๒) ผลการปฏิบตั ดิ เี ด่นหรือผลการปฏิบตั งิ านทีป่ ระสบความส�ำเร็จของส่วนราชการต่างๆ ซึง่ ในกรณี
เรือ่ งใดทีย่ งั เป็นปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานก็ได้มกี ารหารือทีป่ ระชุมและได้มกี ารมอบหมายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนไปด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาร้องเรียนและเกิดการพัฒนา

4

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๓ สรุปงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ต้องตรวจติดตามในพื้นที่ จ�ำแนกเป็น ๓ ลักษณะ คือ
๔.๓.๑ งานด้านนโยบายหรืองานด้านยุทธศาสตร์ชาติกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๔.๓.๒ งานในอ�ำนาจหน้าทีข่ องกระทรวงมหาดไทย กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
และนายอ�ำเภอ
๔.๓.๓ งานริเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคิดขึ้นมาเอง เช่นหน่วยงานในสังกัดกรมที่ดินคิดวิธีการบริการ
ที่สะดวกรวดเร็ว มีการตกแต่งส�ำนักงานให้มีความสวยงามแล้วอาจมีการจัดระบบคิวหรือระบบนัดหมายรังวัด ที่ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้เกิดการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔.๔ ความพร้่อมในการปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง และระบบการสั่งการนอกเวลาราชการของจังหวัด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในการประสาน
การท�ำงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ โดยได้มอบหมายให้ผตู้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทยท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ ติดตาม
การปฏิบัติงานในด้านการจัดระบบเฝ้าระวังของจังหวัดว่ามีความพร้อมส�ำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมงหรือไม่
รวมถึงการจัดระบบการสั่งการนอกเวลา ตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม

๕. การจัดท�ำโครงข่าย Line ผู้บริหารและผู้ตรวจราชการ

ให้สำ� นักตรวจราชการ ฯ จัดท�ำ LINE โครงข่ายเฉพาะผูต้ รวจราชการกระทรวง ผูต้ รวจราชการกรมให้อยูใ่ น LINE
เดียวกันกับผูบ้ ริหารกระทรวงด้วย ซึง่ ต่อไปในบางครัง้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งประเด็นทีค่ วรตรวจติดตามในแต่ละช่วง
ไปในกลุ่มไลน์ ดังนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงและกรมจะต้องให้ความสนใจและมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง

๖. การตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและกรมในสังกัด

ควรให้มกี ารตรวจราชการร่วมกันของผูต้ รวจราชการ โดยผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก และผูต้ รวจ
ราชการกรมร่วมตรวจด้วย จะช่วยให้เกิดภาพการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานทีด่ แี ละเข้มแข็งมากขึน้ ซึง่ เข้าใจว่าผูต้ รวจราชการ
มีเวลาว่างไม่ตรงกัน แต่เขตตรวจราชการใดสามารถลงพืน้ ทีต่ รวจราชการร่วมกันได้ทงั้ ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ
มีผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด ควรไปตรวจราชการพร้อมกัน เพื่อท�ำให้เกิดความเคลื่อนไหวในการติดตามงาน และให้ผู้ตรวจ
ราชการได้อาศัยประสบการณ์ทเี่ คยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นข้าราชการหรือด�ำรงต�ำแหน่งในภูมภิ าคของจังหวัดมาก่อน หรือเคยปฏิบตั งิ าน
ตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้น�ำประสบการณ์ที่มีหรือเคยใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือมี Best Practice ที่เคยด�ำเนินการแล้วประสบ
ความส�ำเร็จมาเป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นข้อสังเกตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ หรือส่วนราชการในระดับพื้นที่
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถน�ำไปแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗. การแก้ ไขปัญหาในพื้นที่

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องท�ำงานเชิงรุก โดยให้ทุกจังหวัดทุกหน่วยงานได้แก้ปัญหา
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมก่อนทีจ่ ะมีการสร้างปัญหาใหม่ และการชีแ้ จงแก้ไขปัญหาต้องด�ำเนินการให้ประชาชนมีความเข้าใจและพร้อมให้รว่ มมือ
อย่างต่อเนื่องก่อนจะด�ำเนินการใด ๆ

๘. การ Coaching วิธีการท�ำงาน ในระบบโครงข่าย Line

ให้ผตู้ รวจราชการกระทรวง และผูต้ รวจราชการกรมได้มกี ารตรวจและเน้นย�ำ้ เรือ่ งของวิธกี ารท�ำงาน คือจะมีการ
LINE วิธที ำ� งานไปเรือ่ ยๆ ซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ใช้คำ� ว่า Coaching ซึง่ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไป Coaching
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ ให้ท�ำงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ LINE ไปจะบอกวิธี
ท�ำงานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ให้ผู้ตรวจราชการได้ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ�ำเภอ
ดูใน LINE นอกจากนี้จะมีการรายงานเรื่องส�ำคัญและจะชี้แนะวิธีหรือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีสนใจลงใน Line ด้วย
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ยุทธศาสตร์ :

ด้านความมั่นคง
•
•

โครงการจิตอาสาพระราชทาน
การสร้างความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ความเป็นมา

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้หน่วยราชการ ในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริเพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ทีท่ รงประกอบพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน มีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติ
มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ มีหน้าที่ควบคุม
อ�ำนวยการและประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ
ในระยะเริ่ม แรก พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ มี พ ระราชปณิ ธ านในการบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ พื้ น ที่ ชุ ม ชน
โดยรอบพระราชวังดุสิต เป็นการท�ำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์
ข้าราชบริพารในพระองค์ฯร่วมกับประชาชนจิตอาสา “เราท�ำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษา
พื้นที่จากชุมชนเล็ก ๆ รอบพระราชวังดุสิต ขยายสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ความหมายของ “จิตอาสา”

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ดังนี้
“จิต” เป็นค�ำนาม หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และนึก
“อาสา” เป็นค�ำกริยาหมายถึง เสนอตัวเข้ารับท�ำ ดังนั้น “จิตอาสา” จึงหมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวง
แก่เพือ่ นมนุษย์โดยเต็มใจสมัคร ใจอิม่ ใจ ซาบซึง้ ใจ ปีตสิ ขุ ทีพ่ ร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปญ
ั ญา เพือ่ สาธารณประโยชน์
ในการท�ำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่ง
ดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท�ำความดีและเห็นน�้ำตาเปลี่ยนแปลง
เป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็น และพลังแห่งความดีอีกทั้งยัง ช่วยลด “อัตตา”
หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้

ความหมายของ จิตอาสา “เราท�ำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ
และสติปญ
ั ญาใน การท�ำงานทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จิตอาสาตามพระราโชบาย แบ่งเป็น ๓ ประเภท
ดังนี้
๑. จิตอาสาพัฒนา : ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของแต่ละชุมชน
ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมบ�ำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ
แบ่งตามภารกิจงานเป็น ๘ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.๑ จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่เข้าร่วม กิจกรรมสาธารณประโยชน์
อาทิ การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถาน หรือสถานที่สาธารณะ การจัดเก็บผักตบชวา
การปลูกต้นไม้ รวมทั้งการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
๑.๒ จิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ หมายถึง กลุม่ งานจิตอาสาทีน่ ำ� ความรูท้ างด้านศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ และถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนน�ำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไป
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๑.๓ จิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ หมายถึง กลุม่ งานจิตอาสาทีป่ ฏิบตั งิ านสนับสนุนในการจัดงาน
หรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาฯ
เช่น กิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว งานเถลิงศกสุขสันต์
มหาสงกรานต์ต�ำนานไทย เป็นต้น
๑.๔ จิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง กลุม่ งานจิตอาสาทีป่ ฏิบตั งิ าน สนับสนุนและช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอ�ำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
๑.๕ จิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูล หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ให้ค�ำแนะน�ำและอ�ำนวยความสะดวก
ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาฯ
๑.๖ จิตอาสาฝ่ายส่งก�ำลังบ�ำรุงและสนับสนุน หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุน อ�ำนวยความสะดวก
ดูแลความเรียบร้อย จัดหาหรือบริการอาหาร น�้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/ จิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน
๑.๗ จิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ช่วยงานประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
๑.๘ จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร หมายถึง กลุม่ งานจิตอาสาที่ สนับสนุนและช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกในการสัญจรของประชาชน การแนะน�ำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุ การจราจรให้เจ้าพนักงานทราบ
๒. จิตอาสาภัยพิบัติ : ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้า ตรวจ เตือน และเตรียมการ
รองรับภัยพิบตั ทิ งั้ ทีเ่ กิดจากธรรมชาติ และเกิดจากสาเหตุอนื่ ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยรวม และการเข้าช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ ดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ : ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือ
การรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ เป็นการใช้ก�ำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลัง การปฏิบัติใน
งานพระราชพิธี และการเสด็จฯ นั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การด�ำเนินงานจิตอาสาพระราชทานนั้นทุกจังหวัดมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
อย่างพร้อมเพรียงกัน ดังเช่น
- ทุกอ�ำเภอมีแผนงานจิตอาสาพัฒนาพื้นที่อย่างน้อย ๑ แผนงาน
- องค์การบริหารส่วนต�ำบลและเทศบาลต�ำบลทุกแห่งมีชดุ ปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบตั อิ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
๑. การลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน
ศูนย์อ�ำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ได้เปิดรับลงทะเบียนจิตอาสา นับตั้งแต่
วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ปัจจุบนั มีประชาชนทีล่ งทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว จ�ำนวน ๖,๗๐๙,๐๔๙ คน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังนี้
แยกตามพื้นที่ (ภูมิล�ำเนา) ได้แก่
(๑)  กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน    ๔๕๕,๙๑๙  คน
(๒)  ส่วนภูมิภาค
จ�ำนวน ๖,๒๕๓,๑๓๐  คน
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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แยกตามเพศ ได้แก่
เพศชาย จ�ำนวน   ๒,๙๘๖,๔๗๑  คน
เพศหญิง จ�ำนวน   ๓,๗๒๒,๕๗๘  คน
๒. กิจกรรมจิตอาสา ในส่วนภูมภิ าค ผลการด�ำเนินกิจกรรมตัง้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ในส่วนภูมิภาค มีดังนี้
(๑)  พัฒนาแหล่งน�้ำ 
จ�ำนวน   ๗,๙๘๙ ครั้ง จ�ำนวนจิตอาสา ๑,๓๘๙,๑๓๗ คน
(๒)  พัฒนาสถานที่สวนสาธารณะ จ�ำนวน  ๒๘,๘๑๔ ครั้ง จ�ำนวนจิตอาสา ๓,๔๑๓,๑๔๘ คน
(๓)  สร้างฝายชะลอน�้ำ 
จ�ำนวน   ๑,๗๔๔ ครั้ง จ�ำนวนจิตอาสา    ๒๓๖,๖๑๒ คน
(๔)  ปลูกต้นไม้
จ�ำนวน   ๔,๔๙๖ ครั้ง จ�ำนวนจิตอาสา    ๘๘๕,๗๑๑ คน
(๕)  สาธารณสุข
จ�ำนวน   ๔,๒๑๔ ครั้ง จ�ำนวนจิตอาสา    ๓๑๐,๗๒๓ คน
(๖)  อื่น ๆ (ท�ำแนวกันไฟ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ แจกถุงยังชีพผู้ประสบภัย) จ�ำนวน ๔,๗๘๘ ครั้ง จ�ำนวนจิตอาสา
๙๖๕,๗๕๘ คน
รวมกิจกรรมทั้งหมด ๕๒,๐๔๕ ครั้ง  จ�ำนวนจิตอาสา ๗,๒๐๑,๐๘๙ คน
๓. กิจกรรมวิทยากรจิตอาสา การจัดบรรยาย ขยายผล ให้ความรูเ้ กีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยก์ บั ประเทศไทย
สรุปผลการด�ำเนินการ ดังนี้
(๑)  ผลการด�ำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๑,๐๐๑ ครั้ง
ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ขยายผล จ�ำนวน ๖๓๔,๗๑๑ คน
(๒)  ผลการด�ำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๑๓ ครั้ง ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ขยายผล
จ�ำนวน ๔,๒๖๘ คน
๔. กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ
(๑)   ผลการด�ำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๖๕๖ ครั้ง จิตอาสา
ผู้เข้าร่วม ๓๔,๕๕๐ คน
(๒)  ผลการด�ำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๑๓ ครั้ง จิตอาสาผู้เข้าร่วม ๘๖๓ คน
๕. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันส�ำคัญของชาติ ไทย ศูนย์อำ� นวยการใหญ่จติ อาสาพระราชทาน
ได้จัดท�ำแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันส�ำคัญของชาติไทยตลอดทั้งปี เพื่อให้ส่วนราชการ
ศูนย์อ�ำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๑ – ๔ และจังหวัด ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในวันส�ำคัญของชาติไทย
ตามความเหมาะสม ในบริบทของพื้นที่ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติการจัดจิตอาสาพัฒนา ในโอกาส
วันส�ำคัญของชาติไทยดังกล่าวให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด จังหวัด และกรุงเทพมหานครทราบและถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ อาทิ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และเดือนกันยายน มีวันส�ำคัญของชาติไทย ดังนี้
(๑)  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(๒)  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันแม่แห่งชาติ
(๓)  วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ วันมหิดล หรือ วันคล้ายวันสวรรคต
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๖. การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๑ การจัดตัง้ ชุดปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบตั ปิ ระจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน ๗,๕๕๐ แห่ง เป้าหมาย
๓๗๗,๕๐๐ คน ปัจจุบันทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบทุกแห่งแล้ว
โดยมีการบันทึกรายชือ่ ผูส้ มัครในระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ของกรมการปกครอง ซึง่ ได้รบั การยืนยันข้อมูล
จากศูนย์อ�ำนวยการจิตอาสาพระราชทานอ�ำเภอ (ศอ.จอส.พระราชทาน อ�ำเภอ) แล้ว ๔๔๘,๙๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๙
ของจ�ำนวนเป้าหมายทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ทั้งนี้ สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานแล้วร้อยละ ๗๙ และยังไม่ลงทะเบียน ร้อยละ ๒๑
(๒) จ�ำแนกเป็นเพศชาย ร้อยละ ๖๕ และเพศหญิง ร้อยละ ๓๕
(๓) มีความถนัดด้านช่าง ร้อยละ ๒๗ ด้านการดับเพลิง ร้อยละ ๑๖ ด้านการช่วยชีวิตพื้นฐาน ร้อยละ ๑๐
ด้านกู้ภัย ร้อยละ ๗ และด้านอื่น ๆ ร้อยละ ๔๐
(๔) สามารถจ�ำแนกตามอาชีพ ดังนี้ อาชีพเกษตรกร ร้อยละ ๓๒ พนักงาน/ลูกจ้าง ร้อยละ ๒๐ ข้าราชการ
ร้อยละ ๑๕ รับจ้าง ร้อยละ ๘ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ ๕ และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ ๒๐
๖.๒ การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
ได้รับรายงานผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๓,๘๐๐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต�ำบล ๑,๑๖๐ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ๒,๖๔๐ แห่ง) โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม
จ�ำนวน ๑๙๔,๕๖๐ บาท (เทศบาลต�ำบล ๕๙,๘๘๖ คน และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ๑๓๔,๖๗๔ คน) (ข้อมูล ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ทั้งนี้ มีจังหวัดที่ด�ำเนินการฝึกอบรมฯ เสร็จสิ้นแล้ว จ�ำนวน ๑๘ จังหวัด ประกอบด้วย ก�ำแพงเพชร
ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครพนม ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก มุกดาหาร ระนอง สงขลา สมุทรปราการ
สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑) การปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
๑.๑ ขอให้จงั หวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและประสานบริษทั /โรงงาน ในพืน้ ที่ โดยเฉพาะทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมจิตอาสาฯ และท�ำ CSR ภายในพื้นที่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง
และให้อ�ำเภอตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียดรอบคอบ
		 ผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จังหวัดได้แจ้งอ�ำเภอ อปท. เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ
จิตอาสาภัยพิบัติ โดยให้สมัครได้ที่อ�ำเภอ และ อปท. ทุกแห่ง
๑.๒ ขอให้จังหวัดเร่งรัดการจัดท�ำบัญชีรายชื่อชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตามแบบที่ศูนย์อ�ำนวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทาน ก�ำหนดให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดและขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบอย่าง
ละเอียดรอบคอบและถูกต้องเรียบร้อย
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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		 ผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จังหวัดได้แจ้งแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้เทศบาลต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในพื้นที่ได้ทราบแล้ว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาด�ำเนินการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมแห่งเดียว
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดฝึกอบรม โดยก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมกันจัดทุกแห่ง
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกัน และก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรม
รวมทั้งก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไว้ในโครงการให้ชัดเจน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดฝึกอบรมร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอืน่ โดยก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานทีร่ ว่ มกัน
จัดฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกัน และก�ำหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดฝึกอบรม
รวมทัง้ ก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงานไว้ในโครงการอย่างชัดเจนส�ำหรับบัญชี
รายชื่อชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติอยู่ในความรับผิดชอบของที่ท�ำการปกครองจังหวัด
๑.๓ เน้นย�ำ้ ขอให้จงั หวัดสนับสนุนการด�ำเนินงานและประชาสัมพันธ์ทำ� ความเข้าใจ แก่ประชาชนถึงวัตถุประสงค์
การจัดตัง้ ชุดปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบตั ิ และตรวจสอบรายชือ่ ผูส้ มัครจิตอาสาภัยพิบตั ติ อ้ งมีคณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้น เป็นผูท้ มี่ สี ขุ ภาพ
ร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่สามารถท�ำงานจิตอาสาได้ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป
ไม่จ�ำกัดเพศ และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่สมัครเพราะจะได้สะดวกในการปฏิบัติงาน
		 ผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จังหวัดได้ด�ำเนินการแจ้งประสานให้ศูนย์อ�ำนวยการจิตอาสาพระราชทานอ�ำเภอทุกแห่งทราบ ด�ำเนินการแจ้ง
ไปยังองค์การบริหารส่วนต�ำบลทุกแห่งในพื้นที่ พิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละอย่างน้อย ๕๐ คน โดยให้มีการพิจารณาคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้
๒) แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
๒.๑ ขอให้จงั หวัดด�ำเนินการตามหนังสือสัง่ การของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะเกณฑ์การพิจารณา
รับสมัครจิตอาสาเพือ่ เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบตั ิ เน้นย�ำ้ ให้พจิ ารณาจากคุณสมบัตทิ กี่ ระทรวงมหาดไทย
ก�ำหนด โดยบุคคลทีจ่ ะเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวต้องอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จริง และเมือ่ ผ่านการ
ฝึกอบรมแล้วต้องมีการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
		 ผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จังหวัดได้ด�ำเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะเกณฑ์การพิจารณารับสมัครจิตอาสา
เพือ่ เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบตั ิ โดยเน้นย�ำ้ ให้พจิ ารณาจากคุณสมบัตทิ กี่ ระทรวงมหาดไทยก�ำหนด ทัง้ นี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ดำ� เนินการเสร็จเรียบร้อยและส่งข้อมูลให้อำ� เภอตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องครบทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
๒.๒ เน้นย�้ำขั้นตอนการรับสมัครจิตอาสาเข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้อ�ำเภอด�ำเนินการคัดกรองก่อนจะน�ำเสนอ
ศูนย์อำ� นวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด โดยบุคคลทีจ่ ะเข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องมีความสมัครใจและก�ำหนดแบบฟอร์ม
เอกสารการรับสมัครเข้าฝึกอบรมฯ เป็นแบบที่ผู้สมัครสามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดและลงลายมือชื่อได้ด้วยตนเอง
		 ผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จังหวัดได้เน้นย�ำ้ ขัน้ ตอนการรับสมัครจิตอาสาเข้ารับการฝึกอบรมฯ และคัดกรองก่อนจะน�ำเสนอศูนย์อำ� นวยการ
จิตอาสาพระราชทานจังหวัด
๒.๓ ขอให้จังหวัดมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของจิตอาสา
ในพื้นที่ และด�ำเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก�ำหนด หากมีอุปสรรคในการฝึกอบรมให้ปรับแผนการฝึกอบรมของ
แต่ละอ�ำเภอในสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฝึกอบรมฯ ของจังหวัด
		 ผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จังหวัดได้มีหนังสือเน้นย�้ำให้นายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอด�ำเนินการติดตามการฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน และเป็นไปตาม
ตารางการฝึก รวมถึงให้มอบหมายปลัดอ�ำเภอรับผิดชอบในการประสานงาน และควบคุมดูแลการฝึกอบรม ณ สถานทีฝ่ กึ ตลอด
ห้วงการฝึกอบรม โดยได้จัดท�ำแผนการฝึกอบรมโดยการรวม ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ๑ รุ่น เพื่อให้สามารถอบรม
ให้แล้วเสร็จภายในห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
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การพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชด�ำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
“แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ”
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ดำ� เนินโครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนวพระราชด�ำริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รบั การจัดสรรงบประมาณจ�ำนวนทัง้ หมด ๔๒,๑๒๒,๑๐๐ บาท
ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการย่อยที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชด�ำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ภายใต้โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนวพระราชด�ำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การด�ำเนิน
โครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนวพระราชด�ำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จงั หวัดจัดท�ำโครงการในกรอบวงเงินเบือ้ งต้นไม่เกินจังหวัดละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยน้อมน�ำแนว
พระราชด�ำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน�้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภค ๒) โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ ๓) โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลปรากฏว่า จังหวัด ทัง้ ๗๖ จังหวัดได้จดั ท�ำโครงการรวมทัง้ หมด ๒๐๖ โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑๕,๑๙๖,๘๙๔ บาท มีจ�ำนวนประชาชนที่ ได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๗๘,๘๑๕ คน แบ่งเป็น
(๑) โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน�ำ้ เพือ่ การอุปโภคบริโภค จ�ำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๗๔,๑๙๐ บาท
และมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๓๗,๓๔๑ คน
(๒) โครงการสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ลดรายจ่ า ยตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จ�ำนวน ๖๘ โครงการ งบประมาณ ๕,๙๕๖,๘๙๐ บาท และมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จ�ำนวน ๑๕,๐๔๗ คน
(๓) โครงการขยายผลเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน ๑๑๔ โครงการ งบประมาณ ๕,๘๖๕,๘๑๔ บาท และมีประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ จ�ำนวน ๒๖,๔๒๗ คน
ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินโครงการพัฒนาพื้นทีต่ ามแนวพระราชด�ำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รบั การจัดสรรงบประมาณรวมทัง้ หมด ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยก�ำหนดให้จงั หวัดเสนอโครงการในกรอบวงเงินไม่เกินจังหวัดละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในการด�ำเนินงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยจะมีการแต่งตัง้ คณะท�ำงานโครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนวพระราชด�ำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ และพิจารณากลั่นกรองโครงการที่จังหวัดเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณต่อไป
ทัง้ นี้ หลักการในการจัดท�ำโครงการของจังหวัด
จะต้องเกิดจากปัญหา/ความต้องการของประชาชน
โดยใช้ฐานข้อมูลจากการท�ำประชาคมชาวบ้านหรือ
ผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาจังหวัด/อ�ำเภอ หมูบ่ า้ น/ชุมชน และมีความพร้อม
ที่จะด�ำเนินการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พื้นที่
เป้าหมายที่จะส่งเสริม ได้แก่ พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ยังขาดโอกาสทางรายได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลด
ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำ  รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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การ “น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
ในช่วงทีป่ ระเทศเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ได้ด�ำเนินการ “น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ
๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยเน้นการ
พึ่งพาตนเองและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการด�ำรงชีวิตของ
ประชาชน สร้างรายได้ระยะสัน้ ในระดับครัวเรือนและระดับกลุม่ อาชีพ โดยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
โดยในการด�ำเนินการดังกล่าว ท�ำให้ประชาชนในเขตชนบทและเขตเมืองตื่นตัวและปลูกผักสวนครัวในบริเวณที่อยู่อาศัย
เกิดการเรียนรูแ้ นวทางการสร้างพืน้ ฐานความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน เพือ่ พึง่ ตนเอง รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ น แบ่งปัน
ความรู้ เมล็ดพันธุ์และผลผลิตระหว่างกัน โดยผลการด�ำเนินเมื่อครบ ๙๐ วัน มีครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
ทุกอ�ำเภอ ทุกต�ำบล และทุกหมูบ่ า้ น จ�ำนวน ๑๒,๖๐๑,๔๙๑ ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๑๑ ของครัวเรือนเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
๑๒,๙๗๗,๐๓๙ ครัวเรือน ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ซึง่ การด�ำเนินงานฯ ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความยัง่ ยืนและอ�ำนวยประโยชน์
แก่ประชาชนมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงได้ด�ำเนินการ “น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร” ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจ�ำครัวเรือน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย
ที่ ๒ ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
และสร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนบทและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างรายได้
และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการเกือ้ กูลของคนในชุมชน/หมูบ่ า้ น มีเป้าหมายด�ำเนินการในทุกหมูบ่ า้ นทุกครัวเรือน
ที่เข้าร่วมด�ำเนินการ โดยเริ่มจากเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓
จากการด�ำเนินการ ดังกล่าว พบว่า จังหวัดและอ�ำเภอมีการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการความต่อเนื่อง คือพลัง
โดยส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผักอย่างต่อเนื่อง ๕ ชนิด เพิ่มเติม เป็น ๑๐ ชนิด มีการท�ำเป็นบ้านสานเป็นกลุ่ม ส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดการรวมกลุม่ ปลูกพืชผักประจ�ำครัวเรือนและมีการบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินให้มมี ลู ค่าเพิม่ มีการด�ำเนินการ
สร้างชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างจิตวิญญาณรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนสีเขียวโดยครัวเรือนในหมู่บ้าน
มีการจัดท�ำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร รวมทั้งเกิดชุมชนเกื้อกูล
ที่สามารถดูแลช่วยเหลือและแบ่งบัน โดยมีการจัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ ในระดับต�ำบล

โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุน
การกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการ
ส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนผ่ า นการด� ำ เนิ น
โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยในส่วนของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
และประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะช่องทางการจ�ำหน่ายลดลง ดังนัน้ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเทีย่ วมีชอ่ งทางการ
ตลาดเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ทตี่ อบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในสถานการณ์ดงั กล่าว กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ดำ� เนินการจัดจ้างนักการตลาดรุน่ ใหม่ (OTOP) จากผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 ทีม่ ที กั ษะ
ทางด้านการตลาด ในการส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP รวม ๒๓๗ อัตรา และสามารถสร้างยอดขาย
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ OTOP รวมทัง้ สิน้ ๕๓,๖๖๐,๒๓๕ บาท ภายในระยะเวลาเพียง ๕ เดือนของการจัดจ้าง ซึง่ เป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ OTOP สู่การขายยุค New Normal อย่างเป็นรูปธรรม และเข้มแข็ง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ
www.otoptoday.com เฟซบุก๊ แฟนเพจ OTOP TODAY รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ตา่ ง ๆ ทัง้ Shopee Lazada WeLove
Shopping ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่มีส�ำนึกรักบ้านเกิด ได้กลับไปท�ำงานในบ้านเกิดตัวเอง โดยในปี ๒๕๖๔
กระทรวงมหาดไทย จะด�ำเนินการโครงการฯ นี้อย่างต่อเนื่อง
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การตรวจติดตามการสร้างความพร้อม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การตรวจติดตามของผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบว่าจังหวัดได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
และประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เพื่อท�ำหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย อ�ำนวยการระดับสรรพก�ำลัง ทรัพยากร และประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ต�ำรวจและอาสาสมัคร เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีการใช้กลไก “ประชารัฐ” มีการแบ่ง
หน้าที่และพื้นที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการสร้างความตระหนักถึงปัญหาให้ประชาชนทราบ และให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยในการด�ำเนินการมีการก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งมาตรการเตรียม
การป้องกันก่อนเกิดเหตุ เช่น การจัดท�ำแผนปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยง การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ
และอุปกรณ์และการประชาสัมพันธ์ มาตรการการปฏิบตั ขิ ณะเกิดเหตุ เช่น การจัดชุดเคลือ่ นทีเ่ ร็ว และมาตรการให้ความช่วยเหลือ
และเยียวยาเมื่อเกิดเหตุการณ์ เป็นต้น
ในการตรวจติดตามผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีขอ้ ค้นพบและให้ขอ้ เสนอแนะ/ข้อสังเกตเพือ่ ให้หน่วยรับตรวจ
น�ำไปพิจารณาด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ด้วย

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑) ขอให้จงั หวัดเน้นย�ำ้ ติดตามการพยากรณ์จากกรมอุตนุ ยิ มวิทยาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ส่งข้อมูล
การแจ้งเตือนถึงประชาชน ต้องรวดเร็ว ต่อเนือ่ ง และทัว่ ถึงในทุกช่องทางประชาชนต้องรับทราบข้อมูล การปฏิบตั งิ าน การเตรียม
ความพร้อมของภาครัฐ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนให้เกิดความปลอดภัย
๒) ช่องทางการแจ้งข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภาครัฐหน่วยงานที่รับผิดชอบและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบเหตุการณ์ทันท่วงที
๓) ให้เร่งรัดในการจัดท�ำแผนเผชิญเหตุของทุกหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบให้ครบถ้วนทุกแห่ง รวมทัง้ ให้มกี ารฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินการของจังหวัดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑. จังหวัดด�ำเนินการจัดตั้งคณะท�ำงานติดตามการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับจังหวัด และในระดับอ�ำเภออย่างใกล้ชิด เพื่อส่งข้อมูลการแจ้งเตือนถึงประชาชนต้องรวดเร็ว ต่อเนื่องและทั่วถึง
ในทุกช่องทาง โดยประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการปฏิบตั งิ าน การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ และแนวทางการปฏิบตั ติ น
ของประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในรูปแบบของช่องทางการแจ้งเตือนประชาชน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบเหตุการณ์ทันท่วงทีดังนี้
๑.๑ การแจ้งเตือนประชาชนแบบเป็นทางการจังหวัดได้ด�ำเนินการแจ้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ไปยังอ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านสาธารณภัย ทั้งนี้รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อได้รับโทรสารแจ้งเตือนจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๒ แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจ�ำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตน
ให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการแจ้งข้อมูล และการขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ก�ำหนดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภาครัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้กบั นักท่องเทีย่ วได้รบั ทราบเหตุการณ์ทนั ท่วงที ดังนี้
๒.๑ การแจ้งข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภาครัฐแบบเป็นทางการโดยสามารถด�ำเนินการ
การแจ้งข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภาครัฐไปยังอ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานด้านทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย เพื่อจะได้รายงานการขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ดังกล่าวให้จังหวัดทราบ
และเร่งให้การช่วยเหลือต่อไป
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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๒.๒ การแจ้งข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภาครัฐแบบไม่เป็นทางการ โดยสามารถแจ้งข้อมูลการ
ขอรับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภาครัฐผ่านทางกลุ่ม Line ต่าง ๆ เครือข่ายชุมชนต่าง ๆ เช่น เครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัย
เครือข่าย CBDRM เป็นต้น เพื่อจังหวัดจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�ำเนินการให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
๓. จังหวัดได้เร่งรัดและก�ำหนดให้มีการรายงานผลการจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของทุกหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เร่งรัดการปฏิบตั งิ านแผนฯ รวมทัง้ เน้นย�ำ้ ให้มกี ารฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑) ขอให้จังหวัดก�ำชับให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศ เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ ภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า วาตภัย อุทกภัย และสภาพการณ์อนื่ ทีเ่ กิดขึน้ และควรประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน
ให้ทราบถึงสถานการณ์ การให้ค�ำแนะน�ำ  และข้อควรระวัง หากเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นจักได้มีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขได้ทนั ที และขอให้จงั หวัดเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทัง้ แผนงาน งบประมาณ ก�ำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งจักรกล
สาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยให้ซักซ้อมระบบเตือนภัย
ทั้งระบบเพื่อแจ้งเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท�ำแผนเผชิญเหตุในทุกระดับ

ผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

การเตรียมการป้องกันและแก้ ไขปัญหาภัยหนาว
๑. จัดตั้งคณะท�ำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยมี
องค์ประกอบจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานด้านท่องเทีย่ ว ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามสภาวะอากาศ
การคาดหมายลักษณะอากาศ การคาดหมายพืน้ ทีเ่ สีย่ งทีม่ โี อกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด เพือ่ เตรียมความพร้อมในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่
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๒. จัดประชุมกองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับอ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยตลอดจนชีแ้ จงระเบียบ/ หลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
๓. ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดส่ง
แผนเผชิญเหตุให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
๔. การสร้างการรับรูใ้ ห้กบั ประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์และให้คำ� แนะน�ำในการดูแลสุขภาพ พร้อมทัง้ ให้ประสาน
หน่วยงานสาธารณสุข เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว
๕. ก�ำหนดมาตรการในการป้องกันในการเกิดอัคคีภยั และรณรงค์ขอความร่วมมือให้เกษตรกรใช้วธิ กี ารไถกลบแทน
การเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง
การเตรียมการป้องกันและแก้ ไขปัญหาภัยแล้ง
๑. จัดตั้งคณะท�ำงานติดตามสถานการณ์ เพื่อท�ำหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และการจัดการน�้ำ โดยมีองค์ประกอบ
จากหน่วยงานในพืน้ ที่ ได้แก่ หน่วยงานด้านอุตนุ ยิ มวิทยา หน่วยงานด้านอุทกวิทยา (กรมทรัพยากรน�ำ 
้ กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
กรมชลประทาน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ที่มีผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพื่อท�ำหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ ตลอดจนเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส�ำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
๒. ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภยั แล้งของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และให้จดั ประชุมกองอ�ำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ) เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบแนวทางการปฏิบตั ิตามแผนเผชิญเหตุภยั แล้ง
ของจังหวัด รวมถึงการน�ำบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคจากปีที่ผ่านมา
๓. มอบหมายส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมก�ำลังคน วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกน�้ำ เครื่องสูบน�้ำ เป็นต้น ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อม
ทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลที่มีศักยภาพ ตามแนวทางประชารัฐ ในการสนับสนุนทรัพยากร
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนจากภัยแล้ง
๔. ให้อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำรวจ ซ่อมแซมภาชนะเก็บกักน�้ำกลาง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
และจัดท�ำแผนการแจกจ่ายน�้ำในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน
๕. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตร ตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง
ด้านการเกษตร และบูรณาการหน่วยงานระดับพืน้ ทีใ่ นการติดตาม เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ตลอดจนสนับสนุน
การด�ำเนินงานตามแผนการจัดสรรน�ำ 
้ แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ในพื้นที่
๖. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ถึงมาตรการบริหารจัดการน�้ำของภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าใจ และ
เข้าถึงได้ง่าย มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดน�้ำ เช่น การจัดหาภาชนะเก็บกักน�้ำ การใช้น�้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรอย่างประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ
๗. การแจ้งเตือนสถานการณ์ในพืน้ ที่ โดยให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนภัยประชาชนอย่างรวดเร็ว
ต่อเนือ่ ง และทัว่ ถึง โดยทีป่ ระชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการปฏิบตั งิ านการด�ำเนินการของภาครัฐ ผ่านช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง ตลอดจนช่องทางการแจ้งข้อมูล การขอรับความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ จากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘. ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นที่ สอดส่อง ท�ำความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน�้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนระมัดระวัง
อย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากกรณีการแย่งชิงน�้ำ  หรือการน�ำประเด็นการขาดแคลนน�้ำมาใช้จัดตั้งกลุ่มมวลชนเพื่อสร้าง
สถานการณ์ความขัดแย้ง
๙. มอบหมายหน่วยงานที่มีศักยภาพในพื้นที่ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การแจกจ่าย
น�้ำอุปโภคบริโภค การสูบน�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติไปยังแหล่งน�้ำเพื่อการผลิตน�้ำประปา แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร หรือขอรับ
การสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต หน่วยทหาร หน่วยงานสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กรมชลประทาน เป็นต้น
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๑๐. ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดท�ำฝนหลวงในพื้นที่เมื่อสภาวะ
อากาศเอื้ออ�ำนวย
๑๑. เมือ่ จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแล้งของจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ให้เร่งส�ำรวจความเสียหาย และพิจารณาให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรม
การเตรียมการป้องกันและแก้ ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
๑. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
๒. จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องสูบน�้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๓. ส�ำรวจ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอดจนทรัพยากรก�ำลังคน วัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่
๔. รณรงค์ขอความร่วมมือ และควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน จัดระบบการจัดเก็บ คัดแยก ควบคุมการเผาขยะ
มูลฝอยในเขตชุมชน และห้ามเผาหญ้าในบริเวณริมทางโดยเด็ดขาด
๕. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย
๖. การควบคุมไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติให้ด�ำเนินมาตรการควบคุมป้องกันแจ้งเตือนสถานการณ์
และเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุไฟป่า
๗. ก�ำชับเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องป้องปรามกวดขันการบุกรุก แผ้วถางท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
รวมทั้งด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�ำผิดอย่างเด็ดขาด
๘. ด�ำเนินการส�ำรวจ ตรวจสอบ และจัดเตรียมเครื่องมือ ยานพาหนะ อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน ได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัยและไฟป่าขึ้น
๙. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้น�ำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้งดเว้นการจุดไฟ ใกล้บริเวณแนวป่า
โดยเด็ดขาด รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนทราบถึง
แนวทางการป้องกัน การปฏิบตั ติ นเมือ่ เกิดไฟป่าและผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าทีม่ ตี อ่ สุขภาพอนามัยและสิง่ แวดล้อม
๑๐. ด�ำเนินการตามแผนและมาตรการอื่น ๆ ของจังหวัด ตามลักษณะเชิงภูมิศาสตร์เพื่อให้การป้องกันเฝ้าระวัง
และระงับอัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
การเตรียมการป้องกันและแก้ ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม
จังหวัดได้ด�ำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม โดยสั่งการแจ้งให้อ�ำเภอและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด จัดโครงสร้างให้สอดคล้องตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. จัดตั้งคณะท�ำงานติดตามสถานการณ์ขึ้นในส่วนอ�ำนวยการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
๓. ให้ผู้อ�ำนวยการอ�ำเภอ/ท้องถิ่น เร่งตรวจตราอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณาสิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่มั่นคง แข็งแรง
รวมถึงไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะ ที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ
เพื่อตรวจสอบซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงตามอ�ำนาจหน้าที่ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในการสอดส่อง
ปรับปรุง ดูแลให้เกิดความปลอดภัย
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๔. ตรวจสอบจุด/พื้นที่ปลอดภัย ให้มีความพร้อมรองรับการอพยพประชาชน และปรับปรุงแผนการอพยพในพื้นที่
เสี่ยงภัยให้มีความพร้อม
๕. ในพื้ น ที่ ติ ด ชายฝั ่ ง ทะเล ให้ บู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นการคมนาคมทางทะเล
และการท่องเที่ยว หรือค�ำสั่งของทางราชการให้ด�ำเนินการทางกฎหมายในทุกกรณี
๖. จังหวัดทีม่ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติ หากมีสถานทีเ่ สีย่ งภัยจะเกิดภัย อาทิ ถ�ำ 
้ น�ำ้ ตก ถ�ำ้ ลอด ให้สงั่ การหน่วยงาน
รับผิดชอบประกาศแจ้งเตือน ปิดกั้นพื้นที่ และห้ามนักท่องเที่ยวหรือบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๗. ให้ก�ำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานตามแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัยจังหวัด ด�ำเนินการ ดังนี้
๗.๑ จัดเตรียมก�ำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรสาธารณภัย ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ และพื้นที่ปลอดภัยส�ำหรับรองรับ
การอพยพประชาชน ให้มีความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๗.๒ จัดระบบสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน เครือข่ายด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗.๓ เฝ้าระวังพื้นที่ชุมชน พื้นที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ
๗.๔ หากเกิดสถานการณ์อทุ กภัยขึน้ ในพืน้ ที่ ให้ฝา่ ยปกครอง หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เร่งด�ำเนิน
การให้ความช่วยเหลือด้านการด�ำรงชีพแก่ประชาชนทีป่ ระสบภัยตามวงรอบอย่างต่อเนือ่ งพร้อมทัง้ เชิญชวนประชาชนจิตอาสา
มีส่วนร่วมกับภาครัฐตามทักษะความถนัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
๗.๕ การระบายน�้ำ  และการพร่องน�้ำออกจากแหล่งน�้ำต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้ใช้ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ในมิติต่าง ๆ
๗.๖ ให้เน้นย�้ำศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนผ่านสื่อมวลชน ตลอดจน
สื่อแขนงต่าง ๆ ในทุกช่องทาง พร้อมทั้งติดตามข่าวสารความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
การเผชิญเหตุ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในพื้นที่ ให้ยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัย
ในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ�ำเภอ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยด�ำเนินการตามแนวทาง ดังนี้
๑. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอ�ำเภอ เทศบาลเมือง และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ เป็นศูนย์ควบคุม สัง่ การ และอ�ำนวยการหลักในการระดมสรรพก�ำลังและประสานการปฏิบตั ริ ะหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล
๒. ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�ำเภอ และเทศบาล ก�ำหนดกลไกของศูนย์ประสานการปฏิบัติศูนย์ประชาสัมพันธ์
ร่วมกับคณะทีป่ รึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญ ส่วนปฏิบตั กิ าร ส่วนอ�ำนวยการ และส่วนสนับสนุน พร้อมทัง้ มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ ภารกิจ
และพื้นที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งก�ำหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน แนวทางการจัดการทรัพยากร แนวทาง
การให้ความช่วยเหลือด�ำรงชีพและการบรรเทาทุกข์
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๓. ให้มอบหมายฝ่ายปกครอง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชน จิตอาสา เฝ้าระวังพื้นที่ชุมชน
พืน้ ทีส่ ำ� คัญทางเศรษฐกิจ สถานทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล ศาสนสถานและร่วมกันก�ำจัดสิง่ กีดขวางทางน�ำ้ เมือ่ เกิดฝนตก
หนักในพืน้ ที่ ทัง้ นี้ หากมีกรณีนำ�้ ท่วมขัง สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของประชาชน ให้เร่งก�ำหนดแนวทาง
การระบายน�ำ 
้ พร้อมทัง้ สัง่ ใช้เครือ่ งจักรกลในพืน้ ทีข่ องหน่วยงานทัง้ ฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร และภาคเอกชนทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้
เพื่อเร่งระบายน�้ำและเปิดทางน�้ำในพื้นที่
๔. จัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการด�ำรงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง อาทิ
ความช่วยเหลือด้านอาหาร น�ำ้ ดืม่ การรักษาพยาบาล โดยอย่าให้เกิดความซ�ำ้ ซ้อนในการปฏิบตั ขิ องแต่ละหน่วยงาน พร้อมทัง้
เชิญชวนประชาชนจิตอาสา มีส่วนร่วมกับภาครัฐ ตามทักษะความถนัด ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
๕. กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยทหาร ต�ำรวจ หน่วยงานฝ่าย
ปกครอง สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เพื่อจัดทีมช่าง ในพื้นที่เป็นทีมประชารัฐ และเร่งซ่อมแซมบ้านเรือน
ประชาชนโดยเร็ว
๖. กรณีเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย หรือถูกน�้ำท่วมจนประชาชนไม่สามารถใช้ยานพาหนะสัญจรได้ ให้จัด
เจ้าหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกการจราจร แนะน�ำเส้นทางเลี่ยง ที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม อาทิ เรือ รถยกสูง
เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน หลังจากนั้นให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ช�ำรุด/ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็ว
๗. เน้นย�้ำการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย ผ่านสื่อมวลชน ตลอดจนสื่อแขนงต่าง ๆ
และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
๘. แจ้งให้กองอ�ำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�ำเภอ และเทศบาล ส�ำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่ โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ

การป้องกันและแก้ ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้จงั หวัดบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ความส�ำคัญในการแก้ปญ
ั หากันอย่างจริงจัง ก�ำชับเจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการตามกฎหมายและอ�ำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ควบคุมต้นเหตุจากการเกิดฝุ่นละออง รวมทั้งการเผา
ในที่โล่งหรือกิจการที่ก่อให้เกิดควัน ควบคู่กับการสร้างการรับรู้และความตระหนักให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการ
ด�ำเนินงานและสถานการณ์ของจังหวัดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบเป็นประจ�ำทุกวัน
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ผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

จังหวัดได้มกี ารเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชดิ และวิเคราะห์ ตลอดจนประเมินแนวโน้มสถานการณ์
และถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาแล้ว ซึ่งสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้ตรวจวัดตามค่ามาตรฐานไม่เกิน
๕๐ ไมโครกรัม/ลบ.ม. สภาพอากาศอยูใ่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพดี ทัง้ นี้ ได้ดำ� เนินการตามมาตรการ ๓ มาตรการ คือ (๑) มาตรการเพิม่
ประสิทธิภาพในการจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต) (๒) มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษ
ทีต่ น้ ทาง (แหล่งก�ำเนิด) (๓) มาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยเน้นมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษ
ทีต่ น้ ทาง (แหล่งก�ำเนิด) โดยเน้นย�ำ้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาฝุน่ ละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดและเข้มงวดตามมาตรการลดปริมาณ ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ๑๐ มาตรการ โดยการลด
ต้นเหตุปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ส�ำหรับการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยสร้างความเข้าใจห้ามเผาพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งเฝ้าระวังตรวจสอบพื้นที่
เสี่ยงการเกิดไฟป่า

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้ จั ง หวั ด ด� ำ เนิ น การบู ร ณาการหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการควบคุ ม และลดมลพิ ษ จากการเผาในที่ โ ล่ ง
จากภาคการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ รวมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อให้
คุณภาพอากาศในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด

ผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ของจังหวัด
ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดอยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัด ปี ๒๕๖๓ หากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5 มีคา่ เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์เริม่ มีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกัน ๒ วัน ในวันที่ ๓ ให้ทำ� การ
ปฏิบตั กิ ารตอบโต้สถานการณ์แก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองโดยระดมฉีดพ้นละอองน�ำ้ พร้อมกันบริเวณหน้าทีว่ า่ การอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ
เพื่อเป็นการลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และให้ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5 อย่ า งใกล้ ชิ ด อี ก ทั้ ง ให้ ส� ำ นั ก งาน
ปภ. จังหวัด ด�ำเนินการจัดท�ำแผนเผชิญเหตุฝนุ่ ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด ปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งออกประกาศจังหวัดเรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก PM 2.5
ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือเรื่องการป้องกันและลดผล
กระทบกรณี ค ่ า ฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก PM 2.5
แจ้ ง ข้ อ สั่ ง การแก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อ� ำ เภอ
ทุกอ�ำเภอ เพื่อด�ำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง
และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพืน้ ทีท่ ราบแล้ว บางจังหวัดมีการออกค�ำสัง่ เรือ่ งการจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ฝนุ่ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี ๒๕๖๓ อีกทัง้ จังหวัดได้ให้สำ� นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งข้อมูล
ด้านสุขภาพและแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลสุขภาพของประชาชน จากกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ ความตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่นละออง ตลอดจนสร้างความเข้าใจ ถึงสถานการณ์ มาตรการ และข้อกฎหมาย
ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการด�ำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของจังหวัด รวมทั้ง
ได้มีการบูรณาการได้จัดประชุมและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม
และลดมลพิษ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส�ำนึกให้กับประชาชน
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ขอให้จงั หวัดเน้นมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษทีต่ น้ ทาง (แหล่งก�าเนิด) เช่น ต้นก�าเนิดจากยานพาหนะ ต้องมี
มาตรการตรวจสอบควบคุมรถควันด�า การก�าหนดพืน้ ทีใ่ นการจ�ากัดเวลารถบรรทุกเข้ามาในพืน้ ทีม่ ปี ริมาณฝุน่ ละอองเกินระดับ
มาตรฐาน การจ�ากัดการเผา ต้องห้ามการเผาในทีโ่ ล่งแจ้งทุกชนิด ส�าหรับการเผาทางการเกษตรต้องดูให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และการควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในพืน้ ทีอ่ ย่างเข้มงวด เป็นต้น รวมทัง้ ต้องสร้างการรับรูใ้ ห้ประชาชน
เข้าใจในมาตรการและข้อกฎหมาย โดยก�าชับให้ผมู้ อี า� นาจหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ให้บรู ณาการ
หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาด�าเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเหลือประชาชน อาทิ การดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขและการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งปรับมาตรการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพื้นที่ด้วย

ผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

จังหวัดได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งจังหวัดได้ด�าเนินการจัดท�าค�าสั่ง
จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓),
จัดท�าแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓),
จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓),
ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย, แจ้งอ�าเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนินการตามมาตรการ
ที่กระทรวงมหาดไทยก�าหนด และให้รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้จังหวัดทราบเป็นประจ�าทุกวันเพื่อให้จังหวัดรวบรวมเป็นข้อมูลรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ
และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝนุ่ ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดในทุกอ�าเภอ
และเพิม่ ความเข้มงวดในการด�าเนินการตามแผนเผชิญเหตุและมาตรการ พร้อมทัง้ บังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
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ยุทธศาสตร์ :

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
• การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่

ความเป็นมา

นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสารหรือสือ่ ต่าง ๆ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ สร้างการรับรูท้ ถี่ กู ต้อง เกีย่ วกับการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อท�ำความเข้าใจและน�ำไปถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่องทาง
การเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสม ตามแต่กรณี
ต่อมาได้มีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อ้างถึงข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการ ให้ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ
ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายของรัฐบาล อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถน�ำนโยบาย
ไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประเทศไทย ๔.๐ และเศรษฐกิจดิจิทัล
รวมทัง้ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอด�ำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบได้ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้มากขึน้
ด้วยนั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการด�ำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมี โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหา ข้อมูลการด�ำเนินนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย
และมีขอ้ มูลช่องทางการติดต่อกับส่วนราชการทีช่ ดั เจนให้กระทรวงมหาดไทย ทัง้ นี้ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย และได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมเมื่อวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ ในเรื่องส�ำคัญต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก การบริหารงบประมาณและการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ�ำนาจ หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ การพัฒนา
ด้านการเกษตร การจัดการขยะ และความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นต้น ให้แก่กระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิน่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป เช่น การจัดเวทีประชาคม การประกาศผ่านหอกระจายเสียง
การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น
กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลและสร้างการรับรูส้ ชู่ มุ ชน ตามค�ำสัง่ กระทรวงมหาดไทย
ที่ ๒๔๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน การบูรณการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
และได้ร่วมกับทุกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์ และกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดพิธีลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (MOU) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะท�ำงานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามค�ำสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากทุกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์ และกองอ�านวยการ รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ผลการด�าเนินการ ตามนโยบายรัฐบาล และการปฏิบตั ริ าชการ
ของหน่วยงานที่ส�าคัญ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน น�าไปสู่การสร้างการรับรู้ ของประชาชนในระดับพื้นที่
๒. เพื่อสร้างช่องทางการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้มีความหลากหลายและสามารถน�าข้อมูลข่าวสารส่งถึง
ประชาชนในระดับท้องที่ ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบ ติดตามการส่งข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. ประชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐทีค่ รบถ้วน ถูกต้องท�าให้มขี อ้ มูลในการตัดสินใจ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

๑. การบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลาง ทุกกระทรวง รวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ และกองอ�านวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร จัดท�าข้อมูลข่าวสารการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ผลการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
และการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งการ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน ให้เป็นภาษาทีก่ ระชับ เข้าใจง่ายในรูปแบบข้อความ ตามแบบฟอร์มทีก่ า� หนดและ
ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย ซึง่ จะมีคณะท�างานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพือ่ สร้างการรับรูส้ ชู่ มุ ชน (ทีม Admin กลาง)
ท�าหน้าที่ในการก�าหนดประเด็นข้อมูล ข่าวสารจากทุกหน่วยงาน เพื่อน�าไปสู่การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในระดับพื้นที่
การก�าหนดผังรายการ หรือล�าดับการสร้างการรับรูส้ ชู่ มุ ชนให้ทนั ต่อสถานการณ์และส่งต่อไปยังจังหวัด เพือ่ ให้จงั หวัดได้ดา� เนินการ
ส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้อ�าเภอ ท้องถิ่น และท้องที่ จนถึงประชาชน
๒. แนวทางการสร้างการรับรูใ้ นระดับพืน้ ที่ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการสร้างการรับรูส้ ชู่ มุ ชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงให้จังหวัด อ�าเภอ ด�าเนินการดังนี้

แนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
นโยบายของรัฐบาล (AGENDA)

ภาพที่ ๑ ภาพรวมการกลไกการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

25

๒.๑ ระดับจังหวัด
๑) แต่งตั้งคณะท�างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด)
โดยให้มผี วู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน ปลัดจังหวัด และท้องถิน่ จังหวัด เป็นเลขานุการร่วม และองค์ประกอบ
อื่นตามความเหมาะสม
๒) รับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้จากกระทรวงมหาดไทย (คณะท�างานบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร
เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ทีม Admin กลาง))
๓) ส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้อ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน�าไปสร้าง การรับรู้ในระดับ
อ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) จัดท�าแผนการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
เช่น สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุชมุ ชน สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ในส่วน ภูมิภาค เวทีประชาคม การลงพื้นที่ของผู้บริหาร เปิดช่องทางศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด
เพื่อให้เป็นหน่วยให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือสื่อโซเชียลของจังหวัด เช่น เว็บไซต์ของจังหวัด,
เฟสบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line) กลุ่มต่าง ๆ และช่องทางอื่นตามบริบทของพื้นที่
๕) ประสานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ ขอเวลาในการออกอากาศ ในช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน เพื่อน�าข้อมูลตามข้อ ๑ และข้อมูลอื่นที่เป็น
ประโยชน์กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ไปสร้างการรับรู้ตามช่องทางดังกล่าว โดยให้มีผู้น�าเสนอข้อมูล
ทีม่ ที กั ษะ ในการเล่าเรือ่ ง ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย หรือภาษาถิน่ ในการสือ่ สารข้อมูลกับประชาชนในพืน้ ที่
เช่น ผูว้ า่ ราชการ จังหวัด นายอ�าเภอ หรือนักพูดทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ สับเปลีย่ นหมุนเวียนกันจัดรายการ
และแจ้งให้ทุกหมู่บ้าน เปิดรับฟังการกระจายเสียงผ่านหอกระจายข่าวในทุกพื้นที่
๖) ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในระดับจังหวัด อ�าเภอ ท้องที่
และท้องถิ่น
๒.๒ ระดับอ�าเภอ/ท้องถิ่น
๑) แต่งตัง้ คณะท�างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพือ่ สร้างการรับรูร้ ะดับอ�าเภอ/ท้องถิน่ (ทีม Admin อ�าเภอ/
ท้องถิ่น) โดยมีองค์ประกอบตามความเหมาะสม
๒) รับข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้จากคณะท�างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้
ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด)
๓) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๒.๑ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน การลงพื้นที่ของ
ผู้บริหาร การประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดช่องทางศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอเพือ่ ให้เป็นหน่วยให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร สื่อโซเชียลของอ�าเภอ เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line) กลุ่มต่าง ๆ
และช่องอื่นตามบริบทของพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนโดยตรง
๔) แจ้งให้หมู่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับฟังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย ตามข้อ ๒.๑.๕ ในวันและเวลาที่จังหวัดก�าหนด และกระจายเสียง ผ่านหอกระจายข่าว
อย่างต่อเนื่อง
๕) ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนระดับอ�าเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น
๒.๓ ระดับหมู่บ้าน/ท้องถิ่น
๑) ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับฟังรายการและกระจายเสียงผ่าน
หอกระจายข่าว ตามรายการ วันและเวลาที่จังหวัดก�าหนด อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า
๒) ติดตามผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่
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แนวทางการขับเคลื่อนการสรางการรับรูสูชุมชนในระดับพ�้นที่
ช่องทางการการเผยแพร่ระดับส่วนกลาง

คณะท�างานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
( ทีม Admin กลาง )

Line @มหาดไทย/รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู/้
จดหมายข่ า วมหาดไทย/วิท ยุ ก ระจายเสี ย ง
แห่งประเทศไทย/โทรทัศน์ NBT/วิทยุชุมชน/
Line @ข่าวจริงประเทศไทย/เคร�อข่ายอาสา
สมัคร ด้านการประชาสัมพันธ์ในพ�้นที่ ฯลฯ

ช่องทางการส่งข้อมูลไปยังจังหวัด
ไลน์กลุ่ม
"ข้อมูลและการสร้างการรับรู้"

ระดับจังหวัด

ช่องทางเผยแพร่ระดับจังหวัด

คณะท�างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด
(ทีม Admin จังหวัด)

• การลงพ�้นที่ของข้าราชการทุกระดับ
• Line กลุม่ /เวทีประชาคม/ การประชุมระดับ
ต่าง ๆ สื่อสิ�งพิมพ์/โทรทัศน์ท้องถิ�น
• ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด
(หน่วยบริการข้อมูลข่าวสาร)
• วิทยุ สวท. และกระจายเสียงผ่าน
หอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้าน/ท้องถิ�น ฯลฯ

ช่องทางการส่งข้อมูลไปยังอ�าเภอ
• ไลน์กลุ่ม
• โทรสาร

ระดับอําเภอ / ทองถิ�น
ช่องทางเผยแพร่ระดับอ�าเภอ / ท้องถิ่น

คณะท�างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้
ระดับอ�าเภอ / ท้องถิ่น (ทีม Admin อ�าเภอ/ท้องถิ่น)

• การประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
• เวทีประชาคม
• วิทยุชุมชน/โทรทัศน์ท้องถิ�น
• ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ
(หน่วยบริการข้อมูลข่าวสาร)
ฯลฯ

ระดับหมูบาน / ชุมชน

หมู่บ้าน / ชุมชน

ช่องทางเผยแพร่ระดับหมูบ่ า้ น / ชุมชน
• หอกระจายข่าว
• การประชุมคณะกรรมการ หมู่บ้าน
ฯลฯ

(ก�านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้น�าชุมชน)

ประชาชน
หมายเหตุ : การด�าเนินงานในระดับจังหวัด อ�าเภอ ท้องถิ่น จะต้องมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนโดยตรง
ภาพที่ ๒ แนวทางการสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑) ขอให้จังหวัดก�าชับคณะท�างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ
และระดับท้องถิ่น ได้ด�าเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนโดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ ระดับท้องถิ่น
และระดับหมู่บ้าน ชุมชน ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงต่อไป
ผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานในระดับจังหวัด และระดับอ�าเภอ โดยมีการบูรณาการท�างานในทุกภาคส่วน
และจัดท�าแผนกการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย วิทยุชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วิทยุชุมชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ในส่วนภูมิภาค เวทีประชาคมการลงพื้นที่ของผู้บริหาร เปิดช่องทางศูนย์ด�ารงธรรม เพื่อให้เป็นหน่วยให้บริการข้อมูลข่าวสาร
หรือสือ่ โซเชียลของจังหวัด เช่น การออกรายงานทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงฯ รายการผูว้ า่ พบประชาชน ทุกวันพุธของสัปดาห์
รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ออกรายการทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพือ่ น�าข้อมูลไปสร้างการรับรู้
ตามช่องทางดังกล่าว ทัง้ นี้ ได้ขอความร่วมมืออ�าเภอแจ้งให้ทกุ หมูบ่ า้ นเปิดรับฟังการกระจายเสียงผ่านหอกระจายข่าวในทุกพืน้ ที่
๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจในข้อมูลข่าวสารที่ทางราชการเผยแพร่ ควรสรุปเนื้อหาให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
และจัดท�าในรูปแบบ Info Graphic เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชน และสามารถส่งผ่านสื่อออนไลน์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
การติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยในระดับจังหวัด และระดับอ�าเภอได้มอบหมาย
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบแนะน�า ให้คา� ปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาให้แก่อา� เภอ หมูบ่ า้ น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับฟังความเห็น
ของประชาชน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด�าเนินการบันทึกผลการด�าเนินการในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์
โดยก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านได้แนะน�าให้ค�าปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาให้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
๓) ขอให้จังหวัดบูรณาการการท�างานทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ/ท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้มีการ
ประเมินผลการด�าเนินงานฯ ว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกพื้นที่หรือไม่
ผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
การประเมินผลการสร้างการรับรูส้ ชู่ มุ ชน ได้แต่งตัง้ คณะท�างานประเมินผลการสร้างการรับรูส้ ชู่ มุ ชน ระดับต�าบล
ท�าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลการประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน มีการประชุมชี้แจงคณะท�างาน มอบหมายการเก็บข้อมูล
และบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการรายงานให้ด�าเนินการทุกรอบ ๖ เดือน (มีนาคมและกันยายน) เมื่อประเมินผลแล้ว
ให้รายงานคณะท�างานฯ ในระดับอ�าเภอ
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ยุทธศาสตร์ :

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
• การตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน
ของศูนย์ด�ารงธรรม

การตรวจติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของศูนย์ของด�ำรงธรรม

บริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้..
กระทรวงมหาดไทยได้ ด� ำ เนิ น การโดยให้ จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด จั ด ตั้ ง
ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดขึ้น มีภารกิจ ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กล่าวคือ เพื่อท�ำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้ค�ำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและ
ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยจัดตั้งขึ้น
ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชน
ทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยก�ำกับดูแลการบริหารของศูนย์ด�ำรงธรรมและการบริหารงานจังหวัด ให้ด�ำเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการจัดตั้งศูนย์ด�ำรงธรรมขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางที่รัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะได้รับทราบความทุกข์สุขของประชาชน
และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้รับฟังข้อเสนอแนะหรือได้แก้ไขความคับข้องใจ ของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประชาชนได้รบั ความพึงพอใจ โดยได้มกี ารจัดโครงสร้างและหน้าทีภ่ ายในศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัดซึง่ แบ่งเป็น
กลุ่มงาน/ฝ่ายเพื่อมอบหมายการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงาน และด�ำเนินงานตามภารกิจงานของศูนย์ด�ำรงธรรม
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ด�ำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามภารกิจ ๗ มิติ ได้แก่ (๑) การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๒) บริการเบ็ดเสร็จ (๓) บริการส่งต่อ (๔) บริการด้านข้อมูล (๕) บริการให้คำ� ปรึกษา (๖) การปฏิบตั งิ านของหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว
(๗) การด�ำเนินการตามนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล การรับความเห็นการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗
ทางเว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th ตู้ ป.ณ. ๑๐๑ ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐ และเข้ามารับบริการ
ด้วยตนเอง (Walk in) โดยสรุป ดังนี้
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สรุปผลการด�าเนินงาน
ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
๑. ผลการด�าเนินงานภาพรวมศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
ประเภทให้บริการ

ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนเรื่องเข้า

แล้วเสร็จ

ยุติร้อยละ

คงเหลือ

คงเหลือร้อยละ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข
บริการเบ็ดเสร็จ
บริการส่งต่อ
บริการข้อมูล
บริการให้ค�าปรึกษา
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
หนี้นอกระบบ

๓๓๐,๓๖๖
๓,๔๒๓,๑๐๐
๑๐๔,๐๖๒
๖๑๕,๕๓๓
๓๑๓,๒๓๖
๕๐,๘๑๓
๕๕,๕๗๒

๓๒๖,๙๑๔
๓,๔๒๓,๑๐๐
๑๐๑,๙๕๙
๖๑๕,๐๑๒
๓๑๓,๒๓๖
๔๔,๐๕๒
๔๓,๖๘๘

๙๘.๙๖
๑๐๐.๐๐
๙๗.๙๘
๙๙.๙๒
๑๐๐.๐๐
๘๖.๖๙
๗๘.๖๒

๓,๔๕๒
๐
๒,๑๐๓
๕๒๑
๐
๖,๗๘๘
๑,๘๘๔

๑.๐๔
๐
๒.๐๒
๐.๐๘
๐
๑๓.๓๕
๓.๓๙

รวม

๔,๘๙๒,๖๘๒

๔,๘๖๗,๙๖๑

๙๙.๔๙

๑๔,๗๔๘

๐.๓๐
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๒. ผลการด�าเนินงานภาพรวมศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
ประเภทให้บริการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข
บริการเบ็ดเสร็จ
บริการส่งต่อ
บริการข้อมูล
บริการให้ค�าปรึกษา
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

รวม

ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนเรื่องเข้า

แล้วเสร็จ

ยุติร้อยละ

คงเหลือ

๖๔,๙๔๓
๒๖๓,๗๓๐
๑๐,๖๕๓
๓๘,๘๑๙
๒๖,๒๕๖
๑,๙๕๔
๔๐๖,๓๕๕

๖๒,๓๗๒
๒๖๓,๗๓๐
๑๐,๖๕๓
๓๘,๘๑๙
๒๖,๒๕๖
๑,๙๔๕
๔๐๓,๗๗๕

๙๖.๐๔
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๙.๕๓
๙๙.๓๖

๒,๕๗๑
๐
๐
๐
๐
๙
๒,๕๘๐

คงเหลือร้อยละ

หมายเหตุ : จ�านวนเรื่องหนี้นอกระบบ เป็นจ�านวนเรื่องที่รวมกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเป็นเรื่องเฉพาะ
ที่ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดรับเรื่องเท่านั้น
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๓.๙๕
๐
๐
๐
๐
๐.๔๖
๐.๖๓

ตัวอย่าง ผลการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดสงขลา

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างถนนและคูระบายน�้า
ความเป็นมา

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดสงขลา ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี
ประชาชนได้รบั ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนเพือ่ ขยาย
ไหล่ทางและก่อสร้างคูระบายน�้า บริเวณสี่แยกบ้านนาหลา
ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ เนือ่ งจากบริเวณดังกล่าวมีการปิดเส้นทาง
จราจร และมีการด�าเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าก�าหนด ท�าให้
ประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเป็น
อย่างมาก

ผลการด�าเนินการ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายรุง่ โรจน์ และสุบ ผอ.กลุม่ งาน ศดธ.สข. เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย
ผู้แทนนายอ�าเภอหาดใหญ่ ผู้อ�านวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา และนายก อบต.ท่าข้าม โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง
รอง ผวจ.สงขลา เป็นประธาน เพือ่ ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบ โดยเฉพาะการเร่งรัดผูร้ บั จ้างให้ดา� เนินการให้แล้วเสร็จ
ส�าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกทางหลวง หมายเลข ๔๓ - บ้านควนหิน ระยะทาง ๐.๔๕๐ กม.
ก�าหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสภาพปัญหาของพื้นที่ อาทิ การปิดถนนแล้วยังมีพี่น้องประชาชน
บางส่วนยังคงใช้เส้นทาง การเคลื่อนย้ายแนวเขตประปา เป็นต้น ท�าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะด�าเนินการได้อย่างเต็มที่อย่างไร
ก็ตามแขวงทางหลวงชนบทสงขลาจะได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างด�าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ประชาชนทีใ่ ช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไป-มา ได้รบั การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพือ่ ให้ถนนสายดังกล่าวแล้วเสร็จ
ในเวลาทีก่ า� หนด และประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางในการสัญจรได้อย่างปกติโดยเร็ว เพือ่ เป็นการลดปัญหาการจราจร
และลดความสิ้นเปลืองในการที่จะต้องไปใช้เส้นทางอื่นในการเดินทางอีกด้วย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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จังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการตั้งโรงงานผลิตน�้าในวัด
ความเป็นมา

เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๓ ผวจ.มุ ก ดาหาร
มอบหมายให้ ศดธ.จ.มุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
กรณี นางลภัสพร คนเทีย่ ง พร้อมพวกประมาณ ๒๐ คน เดินทาง
มายืน่ หนังสือร้องทุกข์ตอ่ ศูนย์ดา� รงด�ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ว่าผู้ร้องและประชาชน บ.บ้านค�าเบิ่มบ่ามโนนสมบูรณ์ รวม
๑๐๗ คน ได้รบั ความเดือดร้อนมากกว่า ๑๐ ปี เนือ่ งจากหมูบ่ า้ น
ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในอดีตยังมีแหล่งน�้าตามธรรมชาติใช้ในการ
อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ ต่อมาต้นปี ๒๕๖๓ มีนายทุน
มาตั้งโรงงานผลิตน�้าดื่มในพื้นที่วัด จึงขอให้หน่วยงานราชการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ผลการด�าเนินการ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้
๒.๑ เจ้าคณะอ�าเภอค�าชะอี แจ้งว่า วัดได้ติดตั้งถัง
รองรับน�้าจากภูเขา จ�านวน ๒ ถัง โดยเป็นถังคอนกรีต ๑ ถัง
ความจุ ๑๐,๐๐๐ ลิตรและวางระบบท่อลงมาให้ชาวบ้านได้ใช้
ส่วนหมู่บ้านจะมีถังแสตนเลส จ�านวน ๑ ถัง ความจุประมาณ
๕,๐๐๐ ลิตร และวางระบบท่อไปยังวัด ซึ่งที่ผ่านมาปริมาณ
น�้าเพียงพอตลอด แต่จะมีปัญหาบ้างในฤดูแล้ง ส่วนฤดูฝน
น�้าจะมากจนล้นถังทางวัดจึงได้ตั้งโรงงานผลิตน�้าบรรจุขวด
ขึ้นภายในวัดและมีไว้เพื่อใช้ในกิจการของวัด และแจกจ่าย
ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมาขอน�้า
๒.๒ ชาวบ้านได้มีการตั้ง คกก.บริหารจัดการน�้า
และมีการติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้น�้า โดยเก็บค่าใช้น�้าหน่วยละ
๕ บาท เพื่อน�าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ
ซ่อมแซมกรณีมีการช�ารุดเสียหาย
๒.๓ นายก อบต.บ้านค้อ แจ้งว่าปัจจุบนั อบต. ได้รบั
งบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งมาด�าเนินการก่อสร้างหอ
ถังสูงในพื้นที่บ้านค�าเบิ่มบ่ามฯ โดยการท�าการสูบน�้าจาก
ห้วยตาเปะซึ่งมีน�้าทั้งปี ซึ่งจะท�าให้มีน�้าใช้อย่างเพียงพอทั้งปี
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๒.๔ กรณีการตั้งวัด ผอ.สนง.พศ.จ.มห. แจ้งว่า
วัดดังกล่าวตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติภผู ายล (ปัจจุบนั มี
ฐานะเป็นส�านักสงฆ์) และกรมอุทยานได้อนุญาตให้ใช้พนื้ ทีแ่ ล้ว
๒.๕ ผูแ้ ทน สนง.สสจ.มห. แจ้งว่า ได้ตรวจสอบเบือ้ งต้น
แล้ววัดยังไม่ได้ขออนุญาตผลิตน�้าดื่ม ซึ่งถือเป็นความผิดและ
จะด�าเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไป
๒.๖ ผู ้ แ ทน สนง.อุ ต สาหกรรม จ.มห. แจ้ ง ว่ า
ตรวจสอบมอเตอร์ที่ใช้ในการผลิตน�้าดื่มเบื้องต้นแล้ว ไม่อยู่
ในเกณฑ์ตามกฎหมายโรงงานแต่อย่างใด
๒.๗ ผูแ้ ทนสรรพากรพืน้ ทีม่ กุ ดาหาร แจ้งว่า จากการ
ตรวจสอบหลั ก ฐานเบื้ อ งต้ น ยั ง ไม่ มี ก ารช� า ระภาษี ต าม
กฎหมาย ซึ่งจะได้ตรวจสอบรายละเอียดหากอยู่ในเกณฑ์
ต้องช�าระภาษีก็จะเรียกเก็บตามกฎหมายต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีน�้าประปา
ไม่พอใช้ในการอุปโภค บริโภค ได้รับการตรวจสอบ และ
ด�าเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งจะท�าให้สามารถกลับมามีน้�าใช้ได้
อย่างพอเพียงอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ เป็นการให้ขอ้ มูลกับหน่วยงาน
ของรัฐเพือ่ ด�าเนินการตรวจสอบในกรณีทเ่ี ห็นว่ามีการด�าเนินการ
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อที่จะเป็นการวางหลักการ
ให้ทุกคนด�าเนินการอย่างถูกต้องต่อไป

จังหวัดนครพนม
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ความเป็นมา

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดนครพนมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายพันธ์ ชมภูพระ กับราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ บ้านห้วยพระ
หมูท่ ี่ ๙ และหมูท่ ี่ ๑๔ ต�าบลท่าจ�าปา อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กรณีกรมทีด่ นิ ได้มคี า� สัง่ อธิบดีกรมทีด่ นิ ที่ ๓๘๗๙/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยให้
คณะกรรมการฯ ด�าเนินการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินว่าการออกโฉนดที่ดิน
จ�านวน ๑๔ แปลง และหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) จ�านวน ๓๒ แปลง ในพื้นที่ต�าบลท่าจ�าปา อ�าเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และรายงานความเห็นให้กรมที่ดินเพื่อพิจารณา

ผลการด�าเนินการ

คณะกรรมการฯ ได้สอบสวนและประชุมสรุปความเห็นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอความเห็น
ต่ออธิบดีกรมที่ดินว่าควรเพิกถอนโฉนดที่ดิน และ น.ส.๓ ก. ทุกแปลง ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการสรุป
รายงานการสอบสวนความเห็นคณะกรรมการฯ ให้อธิบดีกรมทีด่ นิ พิจารณา แต่ปรากฏว่าเลขานุการเพิกเฉยและไม่รายงานการ
สอบสวนดังกล่าวให้อธิบดีกรมที่ดินภายในระยะเวลาตามมาตรา ๖๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งท�าให้ราษฎรบ้าน
ห้วยพระได้รับความเดือดร้อน จึงมีความประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และเร่งรัดให้ส่งรายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการฯ ให้อธิบดีกรมที่ดินเพื่อพิจารณาด�าเนินการ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ชาวบ้านกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทโส้ ทีไ่ ด้ยนื่ เรือ่ งร้องเรียนได้รบั การแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และเมือ่ การแก้ไขปัญหาได้ขอ้ ยุตเิ ป็น
ที่สิ้นสุด ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ รวมทั้งกลับมาประกอบอาชีพของตนเองได้อีกครั้ง และยังเป็นการท�าให้
ปัญหาเรื่องที่ดินมีการด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปอีกด้วย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็น
ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ต�าบลนาป่า อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดว่า ได้รับความเดือดร้อน
จากการประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกร ของนายสันติ จันทร์คะณา (เจ้าของ) ส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่ต�าบลนาป่า

ผลการด�าเนินการ

จากการลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ในเบือ้ งต้น
ไม่พบกลิ่นเหม็นตามที่มีผู้ร้องได้ร้องทุกข์ แต่ฟาร์มสุกรดังกล่าว
ยังไม่ได้มีการขอใบอนุญาตเลี้ยงสุกร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ต�าบลนาป่า ได้ให้ค�าแนะน�า และท�าบันทึกให้นายสันติฯ เข้าขอ
ใบอนุญาตเลี้ยงสุกรในพื้นที่ให้ถูกต้อง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ประชาชนบริเวณโดยรอบฟาร์มสุกรได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน ท�าให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
รวมทั้งกลับมามีอากาศที่ดี ทั้งนี้ ยังเป็นการก�าชับให้เจ้าของ
ฟาร์มเลี้ยงไก่ในทุกที่ให้ด�าเนินการตามกฎหมายให้ถูกต้อง
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จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง การแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
นายธรรมนูญ แก้วค�า รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
มว.อ.ทองแดง ปินะเกป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม น�าโดย
มว.ท.ภรันยู มายูร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิก อส.บก.อส.จังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่ซุ่มจับกุมเจ้าหนี้
นอกระบบจ�านวน ๒ คน หลังมีชาวบ้าน ๓ ราย เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ว่าได้รับความเดือดร้อน
จากการเป็นหนี้นอกระบบ (หมวกกันน็อครายวัน) โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ ๒๐ ต่อ ๒๔ วัน

ผลการด�าเนินการ

จังหวัดมหาสารคามได้ด�าเนินการลงพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเจ้าหนี้นอกระบบมาถึงและได้มีการจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ที่ดักซุ่มดูอยู่ จึงแสดงตัวเข้าจับกุมได้ตัวเจ้าหนี้นอกระบบ ๒ ราย ประกอบด้วยนายดนัย วงษ์ค�านา อายุ ๔๒ ปี
ชาวจังหวัดระนอง และนายศักดิ์ดา เอี่ยมคุ้ม อายุ ๒๙ ปี ชาวจังหวัดชัยนาท โดยสอบถามทั้งสองทราบว่าได้ปล่อยเงินกู้
ให้กับแม่ค้าที่มหาสารคาม รายละ ๖,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท โดยต้องจ่ายคืนวันละ ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท จากนั้นเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจค้นรถยนต์ของผู้ต้องหาพบเงินสดจ�านวน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเก็บมาจากลูกค้าที่จังหวัดร้อยเอ็ด
และกระดาษรายชื่อลูกค้าจ�านวน ๑ แผ่น ด้วย จึงได้ควบคุมตัวบุคคลทั้งสองพร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงิน
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาน�าส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมหาสารคาม
เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตประจ�าวันได้อย่างเป็นปกติ และได้รับความเป็นธรรมจากการเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่
กฎหมายก�าหนด รวมทัง้ ปราบปรามผูก้ ระท�าความผิด ท�าให้มคี วามเชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ถวายฎีกาฯ กรณี ขอความช่วยเหลือบุตรชายป่วย
ความเป็นมา

ตามที่ ผวจ.อย. ได้สงั่ การให้ ศดธ.อย. บูรณาการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ติดตามให้ความช่วยเหลือ กรณีนางสาวศนิกานต์
ค�าหอมกุล ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทรงรับบุตรชายเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องจาก
ป่วยด้วยโรคไตอักเสบลูปัส โรคบกพร่องทางการเรียนรู้และโรคสมาธิสั้นนั้น

ผลการด�าเนินการ

เมือ่ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๕๖/๑ ม.๑ ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ศดธ.อย. ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส�านักงาน พมจ. อ.บางบาล อบจ. ทต.มหาพราหมณ์ รพ.บางบาล
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามและหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยมีผลการหารือร่วมกัน สรุปได้ดังนี้
๒.๑ ด้านการให้ความช่วยเหลืออาชีพ
• เมื่อเดือน ธ.ค. ๖๒ พมจ. ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จ�านวน ๒,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้แนะน�าให้ น.ส.ศนิกานต์ฯ ประกอบอาชีพค้าขายเพิ่มเติม
เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง จากเดิมที่ขายสินค้าออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยท�าการค้าขายที่ตลาดนัดในพื้นที่ จ�านวน
๒ แห่ง คือ บริเวณหน้าอ�าเภอและหน้าวัดแก้ว โดยสามารถขอรับทุนสนับสนุนเพิม่ เติมจากเทศบาลฯ ได้อกี จ�านวน ๒,๐๐๐ บาท
หลังจากนัน้ เมือ่ ประกอบอาชีพค้าขายได้ระยะหนึง่ แล้ว สามารถขอกูย้ มื เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
ของ พมจ. วงเงินอนุมัติไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพต่อไป
๒.๒ ด้านการรักษาพยาบาลของบุตรชาย
• เนื่องจากบุตรชายของ น.ส.ศนิกานต์ฯ ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้พิการ
จึงสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลของรัฐ ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ และในปัจจุบัน อ.บางบาล ได้ประสานหน่วย
กู้ภัยในพื้นที่ เพื่อรับ-ส่ง ในการเดินทางไปรักษาที่ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
๒.๓ ด้านการศึกษาของบุตรชาย
• เด็กชายปธานินฯ ได้หยุดเรียนตัง้ แต่เดือน ก.ค. ๖๒ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างรอผลการประเมินของแพทย์ ว่าจะสามารถ
เข้าเรียนร่วมกับผูอ้ นื่ ได้หรือไม่ หากเข้าเรียนได้ พมจ. มีทนุ การศึกษาของกองทุนคุม้ ครองเด็ก มอบให้ปลี ะ ๑ ครัง้ จ�านวนเงินทุน
จะเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษา โดยเทศบาลฯ จะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้ ๔. ด้านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
• เทศบาลฯ อยูร่ ะหว่างการด�าเนินการจัดท�าประมาณการ เพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ. ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในส่วนของพื้นบ้านที่ช�ารุดทรุดโทรม ทั้งนี้ เมื่อเดือน มี.ค. ๖๒ อบจ.ได้สนับสนุนเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้พิการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน�้าใหม่ จ�านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับประเด็นข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงระเบียบ ขั้นตอน
การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ผทู้ ลู เกล้าฯ ถวายฎีกาทราบและเข้าใจดีแล้ว ซึง่ ผูท้ ลู เกล้าฯ เกิดความรูส้ กึ สบายใจและอบอุน่ ใจ
ที่หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสอบถามและให้ความช่วยเหลือ และยินดีจะปฏิบัติตามค�าแนะน�าของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ได้รบั ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น ทัง้ ด้านความช่วยเหลือ
ด้านอาชีพ ด้านการรักษาบุตร และด้านการศึกษาบุตร ท�าให้
สามารถด�ารงชีพได้ดีมากยิ่งขึ้น
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
ความเป็นมา

จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับแจ้งจากส�านักงานองคมนตรี กรณี นางส�าเนียง อยู่เจริญ อยู่บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๓ ต�าบล
วังตะเคียน อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ความว่า ราษฎรในพื้นที่ปลูกสร้าง
บ้านพักอาศัยตั้งอยู่ริมคลอง ได้รับความเดือดร้อนประสงค์ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในการจัดหาน�้าประปาและ
การปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินริมคลอง

ผลการด�าเนินการ

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต�าบล
วังตะเคียน และผู้ใหญ่บ้าน /ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าการด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ
แก่ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีดังกล่าว โดยสรุปข้อเท็จจริงและผลการด�าเนินการได้ ดังนี้
๒.๑ เดิมผูท้ ลู เกล้าฯ อาศัยเดินเท้าจากบ้านพักผ่านทีด่ นิ ส่วนบุคคล (โรงงานผลิตเส้นกวยเตีย๋ ว/เส้นขนมจีน) เพือ่ ออกสู่
ถนนสาธารณะ (ก่อน ปี พ.ศ. ๒๕๔๙) ต่อมาได้มีปัญหาขัดแย้งกับเอกชนรายดังกล่าว จึงได้ท�าการปิดกั้นทางเข้าออก โดยตั้งแต่
นัน้ มาถึงปัจจุบนั ผูท้ ลู เกล้าฯ จึงอาศัยทางเดินเท้าทางอืน่ โดยลัดเลาะมาตามริมคลองลาว ซึง่ ยังคงต้องผ่านทีด่ นิ ของเอกชนราย
ดังกล่าว มาถึงท้ายซอยออกสูถ่ นนสาธารณะ ระยะทางโดยประมาณ ๓๙๐ เมตร ซึง่ ทางเดินเท้าดังกล่าวมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม
และมีต้นไม้ขวางทางผ่าน
๒.๒ จากการส�ารวจพื้นที่ดังกล่าว พบว่า มีชาวบ้านอยู่อาศัยจ�านวน ๑๐ หลังคาเรือน ประชากร ๕๖ ราย และ
ทีผ่ า่ นมา หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้มกี ารส�ารวจรังวัดแนวเขตทีด่ นิ บริเวณริมคลองลาวซึง่ เป็นเส้นทางเดินเท้าทีผ่ ทู้ ลู เกล้าใช้สญ
ั จร
ปัจจุบัน พบว่า มีพื้นที่สาธารณะเพียงพอส�าหรับท�าทางเดินเท้าบริเวณริมคลองลาว (กว้างประมาณ ๑.๕๐ เมตร) โดยองค์การ
บริหารส่วนต�าบลวังตะเคียนจะเร่งรัดด�าเนินการปรับสภาพทางเดินริมคลองลาวซึ่งเป็นทางสาธารณะให้สามารถเดินทาง
ผ่านเข้า-ออก ได้โดยสะดวกให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และจะได้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เพื่อวางท่อประปา
ตามแนวเส้นทางสาธารณะให้กับผู้ทูลเกล้าฯ ในล�าดับต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังตะเคียนรับว่าจะเขียนแบบและ
ขออนุมัติงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒.๓ เอกชนรายดังกล่าวยินดีให้ความร่วมมือแก่องค์การบริหารส่วนต�าบลวังตะเคียนในการน�าแบ็คโฮและเครือ่ งจักร
เข้าพื้นที่ของตนเพื่อด�าเนินการปรับสภาพเส้นทางให้แก่ผู้ทูลเกล้าฯ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ประชาชนมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย ด้านรายได้ และลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอความช่วยเหลือ
ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี อ�าเภอค่ายบางระจัน เทศบาลต�าบลโพสังโฆ สาธารณสุขอ�าเภอ และผู้ใหญ่บ้าน
ในพืน้ ที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการช่วยเหลือแก่ นางสาวพรรัตน์ อบกลิน่ ทีไ่ ด้ทลู เกล้าฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือ กรณี ตนมีภาระเลี้ยงดู นายนริทร์ อาทร (น้องชาย) ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง แต่ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การด�ารงชีพและไม่สามารถรับภาระค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ส�าหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงไหว

ผลการด�าเนินการ
แนวทางการช่วยเหลือ

๒.๑ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ได้ด�าเนินการจัดท�าบัตรประจ�าตัวคนพิการ
ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากทางรัฐบาล และได้ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กรณีฉกุ เฉิน จ�านวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมกับแนะน�าให้ผทู้ ลู เกล้าฯ พิจารณากูย้ มื เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการเพื่อมาลงทุนประกอบอาชีพได้ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
๒.๒ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บรุ ี ได้พจิ ารณาสนับสนุนเตียงส�าหรับผูป้ ว่ ยติดเตียง และอุปกรณ์ทา� แผลส�าหรับ
ผู้ป่วย พร้อมกับให้ รพ.สต.ในพื้นที่ ลงท�ากายภาพบ�าบัดให้กับทางผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
๒.๓ นายกเทศมนตรีตา� บลโพสังโฆ ได้ชว่ ยเหลือเงินส่วนตัวให้ผทู้ ลู เกล้าฯ อีกเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ซึง่ จังหวัดสิงห์บรุ ี
จะจัดประชุมเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ทูลเกล้าฯ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด�ารงชีพในระยะยาวต่อไป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือเบือ้ งต้นเพือ่ ทีจ่ ะสามารถด�ารงชีพอยูไ่ ด้ตามสมควร ซึง่ หน่วยงานฯ จะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
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จังหวัดล�าปาง

เรื่อง คัดค้านโครงการปรับปรุงระบบส่งน�้าอ่างเก็บน�้าแม่มอน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอแม่ทะ
ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดล�าปาง น�าโดยนางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการชลประทานล�าปาง, สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล�าปาง, กอ.รมน., อ�าเภอแม่ทะ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ล�าปางและราษฎรในพื้นที่
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีราษฎรขอคัดค้านโครงการปรับปรุงระบบส่งน�้าอ่างเก็บน�้าแม่มอนอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ อ�าเภอแม่ทะ

ผลการด�าเนินการ

จากการประชุมมีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ ๘๐ ครัวเรือน จากทั้งหมด ๑๒๐ ครัวเรือน ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย
และสนับสนุนให้ด�าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ชป.ล�าปาง ก�านัน ผู้ใหญ่ สนง.ทสจ. ท�าความเข้าใจ
กับกลุ่มผู้คัดค้านเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันเวลา ๑๔.๐๐ น. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎร
ขอความอนุเคราะห์ซอ่ มแซมพนังกัน้ ตลิง่ พัง บริเวณพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๒ บ้านน�า้ โทกหัวดง ต�าบลแม่ทะ อ�าเภอแม่ทะ สรุปว่า มอบหมาย
ให้เทศบาลต�าบลแม่ทะ ซึ่งได้ส�ารวจและออกแบบแล้ว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด�าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างหินเรียงยาแนวกัน้ ตลิง่ เพิม่ ความสูงจากของเดิมบริเวณสองช่วง ช่วงแรกสูงประมาณ
๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร และช่วงที่สองสูงประมาณ ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ได้รบั การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบไปด�าเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ซึง่ จะท�าให้ได้รบั
การแก้ไขปัญหาเรื่องพนังกั้นน�้าที่เกิดความเสียหายต่อไป และท�าให้ไม่เกิดความแตกแยกในพื้นที่

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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แผนการพัฒนาศูนย์ด�ารงธรรม ปี ๒๕๖๔

๑. ยกระดับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเป็นศูนย์ราชการสะดวก
๒. พัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ระบบ Call Center
๓. เชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และภายนอก
(กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ)
๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทาง Social Media ของศูนย์ด�ารงธรรม
๕. เร่งรัดการตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่ ทั้งเรื่องที่คงค้างการด�าเนินการและเรื่องที่รับ
เข้าใหม่ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งชี้แจงท�าความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึง
ขั้นตอนกระบวนการในการด�าเนินการในเรื่องนั้น ฯ ด้วย โดยถือเป็นความเร่งด่วนล�าดับแรก ที่ต้องด�าเนินการ
๖. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเรื่องที่ประชาชนขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดและอ�าเภอ
ว่าเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้นั้นเป็นเรื่องประเภทใดหรือแก้ไขไม่ได้เพราะเหตุใด รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ
หรือความต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑) ให้ตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่ทั้งเรื่องที่คงค้างการด�าเนินการและเรื่องที่รับเข้าใหม่
ขอให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดเร่งรัดด�าเนินการโดยให้เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนัน้
ขอให้ชี้แจงท�าความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการด�าเนินงานในเรื่องนั้น ๆ ด้วยและให้ถือเป็น
ความเร่งด่วนล�าดับแรกที่ต้องด�าเนินการ
๒) เนือ่ งจากรัฐบาลให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้กลไกของศูนย์ดา� รงธรรม
ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเรื่องที่ประชาชนขอความช่วยเหลือผ่าน ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดและอ�าเภอว่าเรื่อง
ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้นั้นเป็นเรื่องประเภทใด หรือแก้ไขไม่ได้เพราะเหตุใดหากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการขอให้
ส่วนกลางเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาก็ให้แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยเพือ่ จะได้กา� หนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้ขอ้ ยุติ
โดยเร็ว
๓) เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาและจัดระเบียบสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็น
สังคมน่าอยู่ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาด�าเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การท�า
มาหากินโดยสุจริตและความสะดวกสบายของประชาชน โดยขอให้มุ่งเน้นการท�างานแบบบูรณาการทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนทุกฝ่าย นอกจากนั้นขอให้จังหวัดก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนจากการ
ด�าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวด้วย
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การตรวจราชการ
กรณีพิเศษ
ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายเฉพาะเรื่อง
•

เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ ไม่ปกติ โรคระบาด
และสาธารณภัยต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

การบริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19 )
โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID - 19) ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตราย
อย่างมากต่อชีวติ ของผูไ้ ด้รบั เชือ้ ประกอบกับในขณะนีย้ งั ไม่มวี คั ซีนป้องกันโรคทัง้ ยังไม่มยี ารักษาโรคโดยตรง จึงมีผตู้ ดิ เชือ้ และ
เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมากทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ (COVID - 19) เป็นการระบาดใหญ่และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวด
เด็ดขาดยิง่ ขึน้ การระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์อนั กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
ซึง่ ต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพือ่ ควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ประกอบกับมีการกักตุนสินค้าจ�ำเป็น
ต่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาด การป้องกัน และการรักษาโรค ตลอดจนการกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและ
สิ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของประชาชน ซึ่งต้องป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนอันจะเป็นการซ�้ำเติมความเดือดร้อน
ของประชาชน กรณีจงึ จ�ำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพือ่ รักษาไว้ซงึ่ ความปลอดภัยของประชาชน และการด�ำรงชีวติ โดยปกติสขุ
ของประชาชน
ตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ (COVID - 19) เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานการณ์และป้องกันในการแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีข้อค้นพบและ
ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพื่อให้หน่วยรับตรวจน�ำไปพิจารณาด�ำเนินการ ตามอ�ำนาจหน้าที่ด้วย

๑. การเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID - 19)

จังหวัดได้ด�ำเนินการโดยมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
(๑) ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (Capture) (๒) การดูแลรักษาและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
(Case Management) (๓) การติดตามผู้สัมผัสและควบคุมโรคในชุมชน (Contact Tracing) (๔) ด้านการสื่อสารความเสี่ยง
(Communication) (๕) มาตรการทางสังคมและกฎหมาย (Community and Law) (๖) การจัดระบบประสานและรวบรวม
ข้อมูล จังหวัดได้ด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ในที่ประชุม
มีการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID - 19) และมีการเตรียมการเพื่อรับแรงงาน
จากต่างชาติที่จะถูกส่งกลับมาเฝ้าระวัง กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดไว้ให้รวมถึงการป้องกัน เฝ้าระวัง และการดูแลรักษา
กรณีมีผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดโรคติดต่อ และมีผู้สัมผัสเข้าเกณฑ์ตามนิยาม และในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดจะมีการรายงานสถานการณ์หน้ากากอนามัย ที่มีข่าวการขาดแคลน หาซื้อยากและราคาแพงโดยได้ให้แนวทางกรณี
หน้ากากอนามัย ใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยให้ส�ำนักงานสาธารณสุขส�ำรวจ และจัดหาให้หน่วยบริการทางการ
แพทย์ของจังหวัดให้มีใช้เพียงพอ และควบคุมการเบิก-จ่าย ด้วย ทั้งนี้ ส�ำนักงานสาธารณสุขได้ด�ำเนินการจัดท�ำสต๊อกควบคุม
การเบิกจ่ายได้เกลี่ยการใช้ภายในจังหวัด ไม่ขาดแคลนและรายงานเขตสุขภาพทราบตามระบบการควบคุมของกระทรวง
และกรณีหน้ากากผ้าใช้กับผู้ไม่ป่วย โดยจังหวัดมอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดอบรมแกนน�ำครู ก. เพื่อเผยแพร่
การท�ำหน้ากากผ้า และสนับสนุนหน้ากากผ้าให้ประชาชน ส่งเสริมให้ชมุ ชนท�ำหน้ากากผ้าใช้เองหรือ ทัง้ นี้ จังหวัดได้จดั อบรม
เสร็จสิน้ แล้ว พืน้ ทีไ่ ด้ไปขยายผลต่อไป ทัง้ นี้ จังหวัดได้มขี อ้ สัง่ การให้หน่วยงานพาณิชย์ดแู ลเกีย่ วกับหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ
ที่ขาดตลาดและควบคุมคุณภาพสินค้าหน้ากากอนามัยชนิด N95 และให้ควบคุมระบบการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
อีกทัง้ ควรมีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ และเน้นการปฏิบตั ติ น “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ให้ประชาชน/ชุมชน ได้เข้าใจ
ให้มคี วามตระหนักรู้ แต่ไม่ตระหนก เพือ่ ทุกคนจะได้รว่ มมือช่วยกันปฏิบตั ติ นในการป้องกัน ควบควบโรค ผ่านช่องทางสือ่ สาร
หลากหลายช่องทาง และให้ท�ำข้อมูลสื่อสารที่เข้าใจง่ายให้ผู้น�ำ/หัวหน้าชุมชน/อสม. ใช้สื่อสารในชุมชน ส�ำหรับข่าวสาร
เผยแพร่จากหลายแหล่งทั้งจริงและไม่จริง ท�ำให้เสียเวลาในการตรวจสอบและสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน
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ขอให้จงั หวัดบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID - 19) ในพื้นที่ รายงานการเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่เดินทางมา
จากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง อย่างใกล้ชิด ส�ำหรับการด�ำเนินการในเรื่องการจ�ำหน่ายหน้ากากอนามัย ขอให้จังหวัด
ตรวจสอบร้านค้า และควบคุมการจ�ำหน่ายราคาไม่เกินแผ่นละ ๒.๕๐ บาท และเชิญชวนประชาชนได้ร่วมกันจัดท�ำหน้ากาก
อนามัยทางเลือก หรือหน้ากากผ้า ไว้ใช้เอง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุน ทั้งนี้ ขอให้ส่งเสริมการณรงค์
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID - 19) ตามหลักการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประชาสัมพันธ์
รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

๒. การบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

จังหวัดได้ด�ำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การสอบสวนโรค การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และมีกิจกรรม
การฝึกซ้อมแผนการป้องกัน มีการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) เมื่อเข้าสู่การระบาด และให้กระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การจ�ำหน่าย
หน้ากากอนามัยและเจลผสมแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพมือ ในห้างสรรพสินค้า/ร้านขายยา/ร้านค้าปลีก/ส่ง และร้านสะดวกซื้อ
ทั่ ว ไปในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เป็ น ประจ� ำ ทุ ก วั น และศู น ย์ บ ริ ห าร
จัดการหน้ากากอนามัย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ได้จดั สรรหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กบั ห้างสรรพสินค้า
และร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งมีการลงพื้นที่/ติดตาม แนะน�ำ
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ ฉบับที่ ๑ - ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประชาชน
ได้ รั บ ทราบ รวมทั้ ง การส่ ง ประกาศฯ ผ่ า นหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องในพืน้ ทีช่ ว่ ยประชาสัมพันธ์ และออกประกาศจังหวัด
เรื่องห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนสินค้าอีกด้วย
มีการเตรียมแผนกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคกรณีสถานการณ์
รุนแรง ใช้ช่องทางกระจายสินค้าโดยใช้กลไกธรรมชาติของห้าง/ร้านค้าส่ง กับร้านธงฟ้า โดยเพิ่มระบบการส่งสินค้าถึงบ้าน
และควรมีระบบรวบรวมความต้องการของผู้บริโภคและการขนส่ง/กระจายสินค้า กรณีเกิดความเดือดร้อนหรือพื้นที่เสี่ยง
มีการด�ำเนินการส�ำรวจ และรวบรวมข้อมูล ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และสาขา เพือ่ รองรับระบบกระจายสินค้ากรณีภาวะวิกฤต
ซึง่ ห้างขนาดใหญ่ มีระบบการจัดส่งสินค้าถึงปลายทางตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดของแต่ละแห่ง มีการส่งเสริมเพิม่ ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ชว่ งสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด ได้ดำ� เนินการ
รวบรวมข้อมูล ร้านอาหาร ร้านค้าส่ง-ค้าปลีก ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ทีม่ กี ารจัดส่งสินค้าถึงบ้าน เพือ่ ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางโซเชียล
Facebook Line  เอกสารต่าง ๆ ส�ำหรับการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดได้ดำ� เนินการ
คัดกรองผูโ้ ดยสาร การกักกันโรค และการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยไม่ให้มผี ปู้ ว่ ยเสียชีวติ
และไม่มกี ารแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่ ง และป้องกันไม่ให้มกี ารติดเชือ้ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชน
ในจังหวัดได้มกี ารประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีประสิทธิภาพและมีขอ้ มูลทีน่ า่ เชือ่ ถือได้ มีการเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในจังหวัด มีการคัดกรองผู้ป่วยทั้งในชุมชนและสถานบริการ และให้รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ช่วงบ่ายของทุกวัน ซึง่ การเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ในจังหวัดได้ด�ำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19), แต่งตัง้ คณะท�ำงานตามภารกิจ หน้าที่ ของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุข กรณี
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และจังหวัดแจ้งให้ทกุ อ�ำเภอด�ำเนินการร่วมคัดกรอง ค้นหา ติดตามผูท้ เี่ ดินทางมาจาก
พื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตรายและประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข, ด�ำเนินการด้านการ
สือ่ สารความเสีย่ งในทุกพืน้ ที่ จังหวัดได้มกี ารท�ำสปอตวิทยุ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายในจังหวัดโดยมีแม่ขา่ ยในการด�ำเนินการ
และประสานกับเครือวิทยุทุกแห่ง รวมทั้งด�ำเนินการเพิ่มมาตรการคัดกรองเคาะประตูบ้านทุกวัน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขฯ
คัดกรอง ค้นหาในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน และส่งรายงาน EOC ของทุกอ�ำเภอ มีการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวง
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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สาธารณสุข โดยมีมาตรฐานและแนวทางในการท�ำ Local quarantine
มีการจัดแบ่งภารกิจเพือ่ บริหารจัดการในบริเวณสถานทีค่ วบคุมภารกิจ
ด้านอ�ำนวยการและธุรการ รับผิดชอบการลงทะเบียน การสื่อสาร
องค์ประกอบการใช้ชีวิตต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยการบังคับ
ใช้กฎหมาย การดูแลด้านอาหาร อุปโภคและบริโภค และภารกิจ
ด้านการควบคุมและป้องกันโรคทีอ่ าจติดต่อได้รบั ผิดชอบ การคัดกรอง
ตลอดจนการตรวจสอบอาการประจ�ำวัน มีการให้ค�ำแนะน�ำด้านการ
ป้องกันการติดเชื้อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ควบคุม
รวมทัง้ การจัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันตนเองส�ำหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละอุปกรณ์
ในการตรวจยืนยัน อีกทั้งยังมีภารกิจด้านการรักษาพยาบาล รับผิดชอบการดูแลรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยทั่วไป และ
การดูแลทางสภาพจิตใจ ส�ำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ควบคุม พร้อมทั้งการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ที่ใช้ประกอบในการรักษาพยาบาล, ภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในบริเวณสถานที่ควบคุม รับผิดชอบ
การจัดการขยะ การก�ำกับดูแลและให้ค�ำแนะน�ำในการจัดการด้านสุขาภิบาล และจังหวัดยังได้มีการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้จังหวัดด�ำเนินการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการด�ำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อสั่งการตามนัยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อก�ำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง
พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเฉพาะในเรื่องการออกตรวจพื้นที่และตรวจการ
กักกันตนเองของผู้ต้องเฝ้าระวัง

๒.๑) การก� ำ หนดสิ น ค้ า ควบคุ ม เพิ่ม เติ ม โดยก� ำ หนดให้ ห น้ า กากอนามั ย รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยส�ำหรับมือเป็นสินค้าควบคุม

จังหวัดได้มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับสถานที่จ�ำหน่ายหน้ากากอนามัย เช่น ร้านขายยา ร้านค้าปลีกทั่วไป
รวมถึงร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าธรรมดาราคาตั้งแต่ชิ้นละ
๑๐ - ๒๕ บาทต่อชิน้ มีเพียงพอต่อความต้องการซือ้ ของผูบ้ ริโภคส่วนหน้ากากอนามัยแบบอืน่ ๆ มีจำ� หน่ายเฉพาะในร้านขายยา
ราคาค่อนข้างแพง ได้แก่ แบบ N95 ราคาตัง้ แต่ ๖๐ - ๙๙ บาทต่อชิน้ และแบบเส้นใยสังเคราะห์ทใี่ ช้ในทางการแพทย์ ทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์
มีสลากเป็นภาษาต่างประเทศ ราคา ๑๗ - ๒๐ บาทต่อชิ้น มีจ�ำหน่ายน้อยมากผู้บริโภคที่จ�ำเป็นใช้ในการป้องกันเชื้อโรคจริง ๆ
เท่านัน้ จึงจะซือ้ ไว้ใช้ และใช้ในยามจ�ำเป็น และส�ำหรับสถานทีจ่ ำ� หน่ายเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ มีจำ� หน่ายโดยทัว่ ไปตามร้านขายยา
ร้านสะดวกชื้อ ร้านค้าปลีกทั่วไป ราคาโดยประมาณ ๐.๕o - ๑.๐๐ บาทต่อ ๑ มล. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของบรรจุภัณฑ์
ซึ่งปริมาณมีเพียงพอส�ำหรับความต้องการของผู้บริโภคส่วนของราคา เป็นไปตามกลไกตลาดเนื่องจากสินค้ามีปริมาณน้อย
ความต้องการสูงแต่มี ราคาจ�ำหน่ายจึงสูงกว่าสถานการณ์ปกติ ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ด�ำเนินการส�ำรวจราคา
ปริมาณสินค้าในท้องตลาด เป็นประจ�ำ และประชาสัมพันธ์ประกาศระเบียบข้อก�ำหนด ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการได้เข้าใจและยึดถือปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด เพือ่ ป้องปรามมิให้มกี ารฉวยโอกาสปรับขึน้ ราคา
สินค้าที่สูงเกินควร และมิให้มีการกักตุนสินค้า ในการนี้ส�ำนักงานฯ ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่อ�ำเภอ ต�ำรวจภูธรท้องที่
กองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด ในการตรวจจับกุม ด�ำเนินคดี ผูป้ ระกอบการทีถ่ กู ร้องเรียนจากประชาชนกรณีจำ� หน่ายหน้ากาก
อนามัยราคาเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด การปฏิเสธการจ�ำหน่าย และการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า อีกทั้งจังหวัดได้มีหน้ากาก
อนามัยและเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารจ�ำหน่ายเพียงพอและราคาเป็นไปตามกลไกตลาด มีเพียงพอเพราะมีกลุม่ สตรี
จิตอาสา และสาธารณสุขจังหวัด ได้ดำ� เนินการจัดท�ำกิจกรรมร่วมกันในการผลิตหน้ากากผ้า และมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน
ในการจัดท�ำหน้าอนามัยแบบผ้า เพื่อเป็นการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้จงั หวัด ตรวจสอบการกักตุนสินค้า และสิง่ จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ซึง่ จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและซ�ำ้ เติม
ประชาชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และหากพบเจอให้ด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดและเด็ดขาด ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนกรณีพบการกักตุนโภคภัณฑ์ ผ่านช่องทางศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป
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๒.๒) การจัดท�ำข้อมูลผูเ้ ดินทางเข้าหมูบ่ า้ น/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)

จังหวัดได้ด�ำเนินงานการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) โดยใช้กลไกคณะกรรมการบริหารงานอ�ำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) เพื่ออ�ำนวยการ วางแผน ติดตาม เฝ้าระวัง ตลอดจนเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับอ�ำเภอ มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับอ�ำเภอ โดยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง,
การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับต�ำบลนั้น
จังหวัดได้ด�ำเนินการและจัดท�ำตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ระดับต�ำบล โดยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับหมูบ่ า้ น จังหวัดได้ดำ� เนินการระดับหมูบ่ า้ น โดยมอบหมาย
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) จัดประชุมร่วมกับทุกภาค
ส่วนในพื้นที่ เพื่อวางแผนการด�ำเนินการร่วมกัน และสร้างการรับรู้ผ่านกลไกและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้
ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ทราบถึงแนวทางการด�ำเนินการอย่างทั่วถึง อีกทั้ง ได้จัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระดับหมู่บ้าน โดยให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับการดูแลและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศกลุ่มเสี่ยง
และต่างประเทศ จังหวัดได้มมี าตรการด�ำเนินการดูแลและเฝ้าระวังผูท้ เี่ ดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศกลุม่ เสีย่ ง
โดยด�ำเนินการส�ำรวจผูท้ เี่ ดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศกลุม่ เสีย่ ง รวมถึงสร้างความเข้าใจให้แก่บคุ คลเหล่านัน้
ไม่ให้สร้างพฤติกรรมเสีย่ งต่อสาธารณะ ตลอดจนขอความร่วมมือให้กกั ตัวเองอยูใ่ นทีพ่ กั อาศัยเพือ่ สังเกตอาการของโรค อ�ำเภอ
ได้เร่งรัดจัดท�ำข้อมูลผูเ้ ดินทางเข้าหมูบ่ า้ น/ชุมชน เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แล้ว
โดยจังหวัดได้ให้ที่ท�ำการปกครองจังหวัดเร่งรัดให้อ�ำเภอจัดท�ำข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แล้ว ผลการด�ำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้จงั หวัด ด�ำเนินการเร่งรัดจัดท�ำข้อมูลผูเ้ ดินทางเข้าหมูบ่ า้ น/ชุมชน ฯ หากพบผูใ้ ดทีเ่ ข้าข่ายเป็นผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้กำ� นัน ผูใ้ หญ่บา้ นจัดท�ำบัญชีรายชือ่ เพือ่ เฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับตัง้ แต่บคุ คล
ดังกล่าวเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และขอความร่วมมืองด หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
นอกหมู่บ้านหรือ ชุมชน และรายงานข้อมูลให้เทศบาล และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง พร้อมสรุป
ข้อมูลให้ทางอ�ำเภอรับทราบ
ส�ำหรับ มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้านหรือ ชุมชน กรณีกลุ่มที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร
และต่างประเทศ หรือจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด กรณีมีอาการป่วย ให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จังหวัด ประสานสาธารณสุขประจ�ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ รับทราบทันที เพือ่ เข้ารับ
การรักษา และประเมินอาการหากเข้าข่ายสงสัยว่า จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้ด�ำเนินการตามมาตรการ
ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดก�ำหนด พร้อมท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อในจุดดังกล่าวเพื่อป้องกันโดยเร็ว ส่วนบุคคล
ที่อยู่ใกล้ชิด ให้ด�ำเนินตามมาตรการคัดกรอง แยกกักตัวอย่างเคร่งครัด

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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๒.๓) การด�ำเนินการของจังหวัดทีม่ ดี า่ นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

จังหวัดได้ด�ำเนินการในการบริหารจัดการโดยกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามค�ำสั่งจังหวัดฯ
เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้แยกกักกัน คุมสังเกตอาการ
กรณีเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ (ต่างประเทศ/กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด) ที่มีการระบาด สถานที่แออัด
และผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ต้องแจ้ง
เจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ทันทีที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือค�ำแนะน�ำของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ติดต่อหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ผูใ้ หญ่บา้ น/สารวัตรก�ำนัน/แพทย์ประจ�ำต�ำบลนายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล/ผูอ้ ำ� นวยการหรือหัวหน้ากอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ฯลฯ) และให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย สามารถเข้าตรวจสอบการคุม
สังเกตอาการหากต้องออกจากเขตควบคุมสังเกตอาการ ให้แจ้งขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อขอหนังสือ
รับรอง และกรณีคมุ สังเกตอาการครบ ๑๔ วัน ให้ตดิ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพืน้ ที่ เพือ่ ขอหนังสือรับรองเพือ่ แสดง
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกรณีจ�ำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวที่เดินทางมาจาก
ประเทศที่เป็นเขตติดต่ออันตรายและประเทศที่พบการระบาดต่อเนื่อง ให้เจ้าบ้านแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบ
ภายใน ๓ ชั่วโมง อีกทั้ง จังหวัดได้มีการจัดท�ำค�ำสั่ง เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า–ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ
ณ จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดน เป็นการชั่วคราว

		 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้จงั หวัดด�ำเนินการตามกระบวนการคัดกรองการกักกันผูเ้ ดินทางเข้ามาทุกคนไว้ เพือ่ สังเกตอาการในสถานที่
กักกันตัวของแต่ละจังหวัด หรือ Local Quarantine และหากผู้เดินทางเข้ามา มีที่พักอาศัยหรือภูมิล�ำเนาในจังหวัดเดียวกัน
ตัง้ แต่ ๑๐ คนขึน้ ไป ให้จงั หวัดชายแดนทีเ่ ป็นช่องทางเข้า ประสานจังหวัดปลายทางเพือ่ ส่งตัวไปในสถานทีก่ กั กันภายในจังหวัด
ดังกล่าว กรณีเกินความสามารถในการด�ำเนินการจัดการ และต้องส่งไปกักกันตัวในจังหวัดอื่น ขอให้จังหวัดแจ้งกระทรวง
มหาดไทย ทราบเพื่อพิจารณาต่อไป

๓. มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

จั ง หวัดได้ด�ำเนินการออกประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่ว นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทาง
สื่อต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือแจ้งส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ให้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารควบคุมโรคระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ติดตามประเมินและให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตามประกาศและมาตรการผ่อนคลาย มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานในแต่ละมาตรการ
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมทั้งมีข้อสั่งการในทุกสัปดาห์ ด้านการบังคับกฎหมายและการปฏิบัติ
ตามมาตรการ ทัง้ นี้ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะท�ำงานออกตรวจติดตามการด�ำเนินงานทุกวัน มีการจัดท�ำแบบประเมินการปฏิบตั ติ าม
มาตรการการป้องกันโรคตามทีท่ างราชการก�ำหนดเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
มีการจัดท�ำแบบส�ำรวจออนไลน์เรื่องความคิดเห็นและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของประชาชนในระหว่างที่มี
มาตรการผ่อนคลายสัปดาห์ละครั้ง รวมทั้งจังหวัดได้มีการปฏิบัติตามมาตรการและมีคณะท�ำงานเพื่อผ่อนคลายมาตรการ
ในระยะที่ ๔ และได้ก�ำชับให้มีการด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างถูกต้อง

		 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศ ข้อก�ำหนด และค�ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเคร่งครัดไม่ต้องเพิ่มเติมกิจการ/กิจกรรมใด ๆ แต่อาจเสริมมาตรการในทางปฏิบัติได้
และให้ดำ� เนินการสร้างการรับรูต้ ามมาตรการป้องกันโรคตามทีท่ างราชการก�ำหนดเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงานผู้ให้บริการผู้รับบริการประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับ ทัง้ นี้ ในกรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการด�ำเนินการทัง้ ในส่วนของประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามข้อก�ำหนดนี้
ให้จังหวัดแจ้งมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ
ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดได้แจ้งให้อ�าเภอทุกอ�าเภอ ส�านักทะเบียนอ�าเภอและส�านักทะเบียน
ท้องถิ่น ด�าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
(New Normal) โดยให้ ด� า เนิ น การตามผั ง ที่ ก รมการปกครองก� า หนดเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชนเกี่ ย วกั บ งานทะเบี ย น
และบัตรประจ�าตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางโดยอยู่ในพื้นฐานการปฏิบัติงาน
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและใส่ใจคุณภาพชีวิต
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการ

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ขอให้จังหวัดแจ้งอ�าเภอทุกอ�าเภอ ส�านักทะเบียนอ�าเภอ ส�านักทะเบียนท้องถิ่น และจุดเคาน์เตอร์บริการ
อ�าเภอยิ้ม ทุกแห่ง พิจารณาเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชนตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน รูปแบบใหม่ New Normal ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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การตรวจราชการ
ตามค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการประจ�าปี
ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
ตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ก�าหนด
• การตรวจติดตามและประเมินผล

การด�าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามมาตรา ๓๔
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

การด�ำเนินการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ ก�ำหนด
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอ�ำนาจหน้าที่เร่งรัดติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหาร
งานงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด รายงานผลต่อ (ก.น.จ.) อย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ : จุดเน้นการตรวจติดตามและประเมินผล
๏ ตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่สอดคล้องกับนโยบายส�ำคัญ
ของรัฐบาล ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการแก้ไข
๏ ผลการด�ำเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในส่วนที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ
๏ ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๏ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยฯ /การด�ำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ : ผลการตรวจติดตามและประเมินผล
จากการตรวจติดตามและประเมินผลจังหวัดและกลุม่ จังหวัด ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้คดั เลือกโครงการ/
กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทีส่ อดคล้องกับนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล ความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่และปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการแก้ไข มีความคืบหน้าและผลด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑. ตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่สอดคล้องกับนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาล ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการแก้ ไข
๑.๑ ภาคกลาง
๏ โครงการคลองระบายน�้ำหลาก บางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
				 กิจกรรม : ระบายน�้ำและกักเก็บน�้ำในล�ำน�้ำ (กรมชลประทาน) งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑) คลองระบายน�้ำ ๒๒.๕ กม. อัตราระบายน�้ำ ๑,๒๐๐ ลบ.ม. /วินาที
๒) สร้างอาคารบังคับน�้ำ ๑ แห่ง
๓) สร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน�้ำหลาก ๑๑ แห่ง
๔) สร้างสถานีสูบจ่ายน�้ำ ๔ แห่ง
๕) สร้างท่อระบายน�้ำ ปลายคลอง ๕ แห่ง
๖) สร้างสถานีสูบน�้ำ ๑๓ แห่ง
๗) สร้างท่อระบายน�้ำ ปากคลอง ๑๔ แห่ง
๘) สร้างก�ำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณปลายคลองจุดบรรจบแม่น�้ำเจ้าพระยากับแม่น�้ำน้อย
๙) สร้างคันกั้นน�้ำโดยรอบพื้นที่โครงการพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๕๔ กม.
ผลการด�ำเนินงาน : อยู่ระหว่างด�ำเนินการ เบิกจ่ายแล้วจ�ำนวน ๑,๘๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ยังไม่เบิกจ่าย จ�ำนวน ๑๙,๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยนครปฐม (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม) งบประมาณ ๒,๒๓๒,๐๐๐ บาท
๑) เฝ้าระวังและตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
๒) อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ผลการด�ำเนินงาน : ยังไม่ด�ำเนินการ/หรือไม่สามารถด�ำเนินการได้เนื่องจาก
๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
๒) เจ้าหน้าจ�ำเป็นต้องไปสลับสับเปลี่ยนในปฏิบัติงานยังจุดสกัดคัดกรองโรคของจังหวัด
๓) การด�ำเนินงานเป็นไปในลักษณะของการฝึกอบรมและมีการออกส�ำรวจสุม่ ตรวจตัวอย่างในพืน้ ทีท่ วั่ ไป
ซึ่ ง สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ไม่ ส ามารถกระท� ำ ได้ เพราะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการด้ า นสาธารณสุ ข
และ social distinction
๔) ได้ แ จ้ ง ยกเลิ ก โครงการพร้ อ มทั้ ง ส่ ง คื น งบประมาณให้ จั ง หวั ด น� ำ ไปจั ด ท� ำ เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
๑.๒ ภาคใต้
๏ โครงการภูเก็ตสังคมเมืองแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (ที่ท�ำการปกครองจังหวัดภูเก็ต)
งบประมาณ ๓,๑๔๖,๖๐๐ บาท
๑) การจัดระเบียบสังคมในอ�ำนาจและหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
๒) การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกชายหาดและที่สาธารณประโยชน์
๓) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าวด้านความมั่นคง
๔) การพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการรักษาความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในอ�ำนาจหน้าที่ฝ่ายปกครอง
๕) ผู้ว่าฯ พบผู้น�ำศาสนาอิสลาม
๖) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชด�ำริ
ผลการด�ำเนินงาน : ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
๑.๓ ภาคใต้ชายแดน
๏ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำเพื่อการเกษตร บรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย (กรมชลประทาน)
งบประมาณ ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑) คันกั้นน�้ำบ้านถนน พร้อมอาคารประกอบ ต�ำบลถนน อ�ำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
๒) คูส่งน�้ำดาดคอนกรีต บ้านกูแบสีรา ต�ำบลกอล�ำ อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
๓) คันกั้นน�้ำเค็มคลองยะหริ่ง พร้อมอาคารประกอบ ต�ำบลปิยามุมัง อ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๔) ปรับปรุงคูส่งน�้ำ ทรบ. บ้านบือแนลาแล หมู่ที่ ๘ ต�ำบลปล่องหอย อ�ำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
๕) คันกั้นน�้ำบ้านสาบัน พร้อมอาคาร ต�ำบลสาบัน อ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ผลการด�ำเนินงาน : อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
๑.๔ ภาคตะวันออก
๏ โครงการผันน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี (กรมชลประทาน)
งบประมาณ ๙,๕๐๐ ล้านบาท
				 กิจกรรม : เพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำ
๑) สถานีสูบน�้ำ ๑ แห่ง อัตราการสูบน�้ำรวม ๔.๒๕ ลบ.ม./วินาที
๒) ท่อส่งน�้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑,๘๐๐ มม. ความยาว ๗๐ กม. พร้อมอาคารประกอบปรับปรุง
คลองระบายน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำหนองค้อไปยังอ่างเก็บน�้ำบางพระ ความยาว ๕.๓๕ กม.
				 ผลการด�ำเนินงาน : ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่
และโครงการส�ำคัญ มีมติให้ทบทวนโครงการและขอให้ชะลอโครงการไปก่อน
๏
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๑.๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๏ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ ระยะที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรม : บรรเทาปัญหาอุทกภัยในเมืองชัยภูมิ (กรมชลประทาน) งบประมาณ ๓,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑) คลองผันน�้ำล�ำปะทาว – สระเทวดา ความยาว ๘.๔๔๕ กม. สามารถระบายน�้ำ  ๑๕๐ ลบ.ม./วินาที
พร้อมประตูระบาย ๓ แหล่ง
๒) ขุดคลองเชื่อมล�ำปะทาว – ห้วยดินแดง ความยาว ๑.๓ กม.และปรับปรุงคลองเดิมให้สามารถระบายน�้ำได้
๕๐ ลบ.ม./วินาที พร้อมประตูระบายน�้ำ ๑ แหล่งประตูระบายน�้ำในล�ำน�้ำเดิมจ�ำนวน ๖ แหล่ง
				 ผลการด�ำเนินงาน : อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว จ�ำนวน ๓๕๔,๗๔๔,๒๗๘.๔๗ บาท ยังไม่เบิกจ่าย
จ�ำนวน ๓,๐๘๕,๒๕๕,๗๒๑.๕๓ บาท
๑.๖ ภาคเหนือ
๏ โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน ๑ (ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๑๗,๔๖๙,๖๑๐ บาท
๑) กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน�้ำป่าสงวนแห่งชาติ
๓) กิจกรรมส่งเสริมราษฎรมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ ป่าอนุรกั ษ์
ผลการด�ำเนินงาน : ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
๏ โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้ำ (กรมชลประทาน) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
				 กิจกรรม : จัดหาและสนับสนุนแหล่งน�ำ้ ต้นทุนเพือ่ แก้ปญ
ั หาคลองแม่ขา่ ปรับปรุงคลองแม่ขา่ น้อย ระยะที่ ๑
พร้อมอาคารประกอบ ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๒,๖๓๒.๐๐ ม.
ผลการด�ำเนินงาน : อยู่ระหว่างด�ำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ�ำนวน ๑๑,๔๐๓,๕๖๘.๔๗ บาท ยังไม่เบิกจ่าย
จ�ำนวน ๘,๕๙๖,๔๓๑.๕๓ บาท
๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนที่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ในส่วนที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๒.๑ งบประมาณของจังหวัด
งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร จ�ำนวน ๑๕,๖๕๘.๑๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน ๑๔,๙๙๒.๖๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๕%
๒.๒ งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร จ�ำนวน ๕,๔๐๑.๗๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจ�ำนวน ๔,๗๙๑.๐๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๙%
จากการตรวจติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัง้ แต่ตน้ ปีงบประมาณจนถึงสิน้ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของจังหวัด
ที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด เรียงตามล�ำดับน้อยไปหามาก จ�ำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต (๗๙.๑๔%) ล�ำพูน (๘๒.๗๓%)
ปราจีนบุรี (๘๓.๒๕% ) และจังหวัดทีม่ ผี ลการเบิกจ่ายมากทีส่ ดุ เรียงตามล�ำดับน้อยไปหามาก จ�ำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ
(๙๙.๗๔%) อุทยั ธานี (๙๙.๙๗%) สระบุรี (๑๐๐.๐๐%) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการของกลุม่ จังหวัด
ที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด เรียงตามล�ำดับน้อยไปหามาก จ�ำนวน ๓ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
(๓๐.๙๕%) กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (๗๗.๔๔%) กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (๘๓.๖๖%) และกลุม่ จังหวัดทีม่ ผี ล
การเบิกจ่ายมากที่สุด เรียงตามล�ำดับน้อยไปหามาก จ�ำนวน ๓ กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (๙๘.๘๒%)
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๙๙.๔๗%) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (๙๙.๘๐%) โดยมีตารางแสดงรายละเอียด ดังนี้
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ตารางผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๓ ของจังหวัดที่ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียงล�าดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ล�าดับ

จังหวัด

จัดสรรงบประมาณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ภูเก็ต
ล�าพูน
ปราจีนบุรี
พัทลุง
ล�าปาง
แพร่
เชียงราย
นครพนม
นครราชสีมา
แม่ฮ่องสอน
ฉะเชิงเทรา
นนทบุรี
น่าน
นครนายก
นครปฐม
จันทบุรี
สิงห์บุรี
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
กระบี่

๑๓๘.๗๘
๑๓๙.๓๙
๑๖๗.๕๓
๒๑๕.๑๔
๑๗๗.๕๔
๑๗๐.๒๘
๒๓๘.๒๓
๒๘๒.๑๓
๓๘๑.๙๙
๒๐๔.๖๔
๒๒๕.๗๑
๒๒๔.๖๘
๑๙๕.๕๔
๑๔๗.๖๘
๒๓๒.๑๒
๑๖๓.๘๓
๑๕๔.๙๘
๒๑๙.๑๔
๑๙๙.๙๕
๑๖๒.๓๒

54

(ล้านบาท)

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

PO
๗๑.๙๒
๗๖.๖๒
๙๒.๐๒
๔๙.๐๘
๒๘.๔๗
๕๑.๓๒
๓๘.๙๓
๔๑.๒๘
๑๓๙.๑๐
๙๔.๕๓
๔๘.๘๗
๑๐๓.๐๖
๒๗.๔๐
๓๒.๖๗
๙๔.๖๘
๑.๗๔
๗๘.๐๙
๖๓.๘๑
๖๕.๖๗
๔๔.๔๔

เบิกจ่าย

ใช้จ่าย

ร้อยละ

๓๗.๙๐
๓๘.๗๐
๔๗.๔๕
๑๓๔.๘๗
๑๒๖.๓๘
๙๘.๙๗
๑๗๓.๖๒
๒๑๑.๘๒
๒๐๓.๘๓
๙๐.๑๘
๑๕๔.๙๗
๑๐๑.๗๗
๑๕๐.๘๘
๑๐๒.๒๑
๑๑๘.๐๘
๑๔๘.๗๘
๖๖.๙๐
๑๔๑.๘๓
๑๒๑.๙๗
๑๐๘.๒๑

๑๐๙.๘๓
๑๑๕.๓๒
๑๓๙.๔๗
๑๘๓.๙๖
๑๕๔.๘๕
๑๕๐.๒๙
๒๑๒.๕๕
๒๕๓.๑๐
๓๔๒.๙๔
๑๘๔.๗๒
๒๐๓.๘๓
๒๐๔.๘๓
๑๗๘.๒๘
๑๓๔.๘๘
๒๑๒.๗๖
๑๕๐.๕๒
๑๔๔.๙๙
๒๐๕.๖๔
๑๘๗.๖๔
๑๕๒.๖๕

๗๙.๑๔
๘๒.๗๓
๘๓.๒๕
๘๕.๕๑
๘๗.๒๒
๘๘.๒๖
๘๙.๒๒
๘๙.๗๑
๘๙.๗๘
๙๐.๒๖
๙๐.๓๑
๙๑.๑๗
๙๑.๑๗
๙๑.๓๓
๙๑.๖๖
๙๑.๘๗
๙๓.๕๕
๙๓.๘๔
๙๓.๘๔
๙๔.๐๔

(ล้านบาท)

ตารางผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๓ ของจังหวัดที่ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียงล�าดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ล�าดับ

จังหวัด

จัดสรรงบประมาณ

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

มุกดาหาร
สระแก้ว
นราธิวาส
ราชบุรี
สุรินทร์
ตรัง
สุโขทัย
สงขลา
พะเยา
กาญจนบุรี
อุดรธานี
ตาก
สมุทรปราการ
ประจวบคีรีขันธ์
อุตรดิตถ์
หนองบัวล�าภู
ศรีสะเกษ
เลย
เชียงใหม่
สมุทรสาคร
นครศรีธรรมราช
สกลนคร
ยโสธร
เพชรบุรี
ตราด
ชุมพร
อ�านาจเจริญ
สุพรรณบุรี
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี

๑๗๐.๗๐
๑๐๘.๔๓
๑๑๒.๔๗
๒๐๖.๙๐
๒๗๐.๓๔
๑๙๙.๙๑
๑๓๘.๕๘
๒๕๒.๓๔
๑๘๒.๕๙
๒๒๒.๐๙
๒๗๑.๔๕
๒๓๖.๖๙
๓๓๖.๕๒
๑๘๙.๘๗
๑๖๒.๘๘
๑๘๐.๒๕
๒๗๘.๙๘
๒๐๑.๗๗
๒๐๘.๗๒
๒๒๔.๙๒
๒๗๐.๑๔
๒๒๐.๕๑
๒๓๓.๐๗
๑๘๓.๔๓
๑๖๑.๓๕
๑๗๖.๙๕
๑๙๗.๐๑
๒๒๖.๓๕
๔๒๐.๐๓
๑๖๖.๖๖

(ล้านบาท)

PO
๘๐.๐๖
๙.๐๙
๕๔.๔๐
๘๔.๔๒
๙๐.๙๔
๓๓.๙๕
๗๗.๕๖
๔๗.๑๖
๓๘.๔๕
๓๗.๔๔
๒๗.๔๕
๖๓.๖๐
๒๔๒.๑๑
๖๑.๑๘
๘๕.๗๙
๒๓.๕๑
๑๔๖.๖๐
๘๔.๗๐
๑๑๘.๖๑
๑๑๘.๒๕
๑๑๐.๐๔
๕๕.๓๖
๒.๖๕
๘๕.๓๐
๘๓.๘๐
๘๙.๐๕
๔๘.๔๒
๙๒.๒๓
๒๘๑.๗๕
๙๗.๖๘

เบิกจ่าย

ใช้จ่าย

ร้อยละ

๘๑.๐๘
๙๓.๓๙
๕๒.๒๖
๑๑๑.๘๕
๑๖๕.๘๐
๑๕๖.๗๐
๕๔.๗๘
๑๙๔.๔๖
๑๓๗.๓๕
๑๗๖.๔๑
๒๓๔.๔๗
๑๖๔.๘๓
๘๒.๗๒
๑๒๒.๑๕
๗๒.๓๓
๑๕๑.๕๐
๑๒๔.๓๗
๑๑๑.๘๔
๘๔.๗๓
๑๐๐.๙๙
๑๕๓.๔๓
๑๕๙.๘๒
๒๒๔.๙๔
๙๔.๒๔
๗๔.๒๓
๘๔.๓๐
๑๔๔.๗๗
๑๒๙.๙๔
๑๓๑.๙๗
๖๖.๖๒

๑๖๑.๑๕
๑๐๒.๔๘
๑๐๖.๖๖
๑๙๖.๒๗
๒๕๖.๗๔
๑๙๐.๖๕
๑๓๒.๓๔
๒๔๑.๖๒
๑๗๕.๘๑
๒๑๓.๘๕
๒๖๑.๙๓
๒๒๘.๔๓
๓๒๔.๘๓
๑๘๓.๓๒
๑๕๘.๑๑
๑๗๕.๐๑
๒๗๐.๙๗
๑๙๖.๕๔
๒๐๓.๓๔
๒๑๙.๒๔
๒๖๓.๔๗
๒๑๕.๑๘
๒๒๗.๕๙
๑๗๙.๕๓
๑๕๘.๐๔
๑๗๓.๓๔
๑๙๓.๑๙
๒๒๒.๑๗
๔๑๓.๗๓
๑๖๔.๒๙

๙๔.๔๐
๙๔.๕๑
๙๔.๘๔
๙๔.๘๗
๙๔.๙๗
๙๕.๓๗
๙๕.๔๙
๙๕.๗๕
๙๖.๒๙
๙๖.๒๙
๙๖.๔๙
๙๖.๕๑
๙๖.๕๓
๙๖.๕๕
๙๗.๐๗
๙๗.๐๙
๙๗.๑๓
๙๗.๔๑
๙๗.๔๒
๙๗.๔๘
๙๗.๕๓
๙๗.๕๙
๙๗.๖๕
๙๗.๘๘
๙๗.๙๔
๙๗.๙๖
๙๘.๐๖
๙๘.๑๕
๙๘.๕๐
๙๘.๕๘

(ล้านบาท)

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

55

ตารางผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๓ ของจังหวัดที่ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียงล�าดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ล�าดับ

จังหวัด

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

อุบลราชธานี
ก�าแพงเพชร
ลพบุรี
ระยอง
สมุทรสงคราม
บุรีรัมย์
ระนอง
ร้อยเอ็ด
พระนครศรีอยุธยา
หนองคาย
ขอนแก่น
พังงา
อ่างทอง
กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ปทุมธานี
ชัยภูมิ
ชัยนาท
สตูล
ปัตตานี
นครสวรรค์
พิจิตร
ยะลา
บึงกาฬ
อุทัยธานี
สระบุรี

รวม (ของกลุ่มจังหวัด)
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PO

เบิกจ่าย

ใช้จ่าย

ร้อยละ

๒๔๔.๒๐
๒๑๔.๗๔
๒๑๐.๑๑
๒๙๕.๕๐
๑๔๑.๒๒
๓๐๕.๑๘
๑๓๑.๕๖
๒๒๘.๙๒
๒๔๙.๗๓
๒๐๒.๒๙
๒๘๑.๖๗
๑๓๒.๘๓
๒๐๔.๖๐
๒๕๕.๖๑
๒๒๒.๑๓
๑๓๔.๗๐
๒๓๔.๔๒
๒๑๗.๒๔
๑๗๑.๖๒
๑๑๕.๘๗
๒๕๒.๕๑
๙๙.๓๘
๑๑๓.๙๖
๑๗๖.๔๐
๑๘๒.๗๘
๑๘๕.๔๔

๒๙.๖๑
๗๐.๗๘
๗๔.๔๖
๕๘.๗๔
๖๓.๒๑
๑๒๕.๖๗
๕๒.๓๒
๘๑.๔๓
๑๙๓.๑๓
๔๖.๓๗
๑๙๕.๓๓
๒๐.๕๕
๙๖.๖๐
๑๗๐.๐๓
๑๙๐.๔๗
๘๕.๙๗
๔.๖๗
๘๕.๔๔
๗๗.๕๗
๖๗.๒๑
๔๑.๔๕
๑๒.๒๑
๕๖.๑๓
๑๗.๗๖
๔๔.๗๖
๐.๐๐

๒๑๑.๑๓
๑๔๑.๑๐
๑๓๒.๘๙
๒๓๓.๑๔
๗๖.๓๐
๑๗๕.๘๒
๗๗.๗๒
๑๔๔.๘๘
๕๓.๙๒
๑๕๓.๙๑
๘๓.๗๓
๑๑๑.๑๒
๑๐๖.๒๒
๘๓.๔๘
๒๙.๘๙
๔๗.๖๗
๒๒๗.๙๓
๑๓๐.๒๙
๙๓.๑๑
๔๘.๐๔
๒๐๙.๘๘
๘๖.๗๒
๕๗.๔๕
๑๕๘.๑๙
๑๓๗.๙๗
๑๘๕.๔๔

๒๔๐.๗๔
๒๑๑.๘๘
๒๐๗.๓๔
๒๙๑.๘๗
๑๓๙.๕๐
๓๐๑.๔๙
๑๓๐.๐๔
๒๒๖.๓๑
๒๔๗.๐๕
๒๐๐.๒๘
๒๗๙.๐๖
๑๓๑.๖๗
๒๐๒.๘๒
๒๕๓.๕๑
๒๒๐.๓๗
๑๓๓.๖๔
๒๓๒.๖๐
๒๑๕.๗๔
๑๗๐.๖๘
๑๑๕.๒๕
๒๕๑.๓๓
๙๘.๙๓
๑๑๓.๕๘
๑๗๕.๙๕
๑๘๒.๗๓
๑๘๕.๔๔

๙๘.๕๘
๙๘.๖๗
๙๘.๖๘
๙๘.๗๗
๙๘.๗๘
๙๘.๗๙
๙๘.๘๔
๙๘.๘๖
๙๘.๙๓
๙๙.๐๐
๙๙.๐๗
๙๙.๑๓
๙๙.๑๓
๙๙.๑๘
๙๙.๒๐
๙๙.๒๑
๙๙.๒๒
๙๙.๓๑
๙๙.๔๕
๙๙.๔๖
๙๙.๕๓
๙๙.๕๔
๙๙.๖๗
๙๙.๗๔
๙๙.๙๗
๑๐๐.๐๐

๑๕,๖๕๘.๑๐

๕,๖๗๗.๑๔

๙,๓๑๕.๕๑

๑๔,๙๙๒.๖๕

๙๕.๗๕

จัดสรรงบประมาณ
(ล้านบาท)

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ล้านบาท)

ตารางผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๓ ของกลุ่มจังหวัดที่ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เรียงล�าดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ล�าดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

จังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑
ภาคเหนือตอนบน ๑
ภาคกลางตอนล่าง ๒
ภาคเหนือตอนบน ๒
ภาคตะวันออก ๑
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
ภาคเหนือตอนล่าง ๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
ภาคตะวันออก ๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑
ภาคกลางปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒
ภาคกลางตอนล่าง ๑
ภาคกลางตอนบน
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภาคใต้ชายแดน
รวม (ของกลุ่มจังหวัด)

จัดสรรงบประมาณ
(ล้านบาท)

PO

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

ใช้จ่าย

รอยละ

๓๒๙.๗๖
๑๕๒.๕๙
๒๖๔.๑๐
๒๐๖.๙๒
๕๐๕.๒๒
๓๓๙.๑๔
๔๑๗.๗๔

๖๘.๕๒
๖๒.๔๓
๑๓๘.๖๒
๖๑.๓๕
๓๓๐.๖๔
๒๕๖.๔๗
๑๗๘.๓๕

๓๓.๕๖
๕๕.๗๓
๘๒.๓๒
๑๑๕.๒๗
๑๐๕.๒๕
๔๖.๕๓
๒๐๖.๒๖

๑๐๒.๐๗
๑๑๘.๑๖
๒๒๐.๙๔
๑๗๖.๖๒
๔๓๕.๘๙
๓๐๓.๐๑
๓๘๔.๖๑

๓๐.๙๕
๗๗.๔๔
๘๓.๖๖
๘๕.๓๖
๘๖.๒๘
๘๙.๓๕
๙๒.๐๗

๒๘๔.๖๐
๒๙๓.๙๙

๑๘๔.๓๐
๑๙๔.๖๗

๗๘.๐๘
๗๙.๔๖

๒๖๒.๓๘
๒๗๔.๑๓

๙๒.๑๙
๙๓.๒๔

๒๗๕.๔๕

๑๒๑.๗๘

๑๓๖.๐๓

๒๕๗.๘๑

๙๓.๕๙

๑๙๑.๖๔
๔๒๘.๑๖

๗๕.๒๐
๒๖๐.๒๑

๑๐๔.๙๑
๑๔๔.๓๗

๑๘๐.๑๑
๔๐๔.๕๗

๙๓.๙๙
๙๔.๔๙

๓๐๑.๒๒
๒๘๔.๑๙

๑๔๖.๓๖
๙๙.๐๑

๑๓๙.๖๒
๑๗๑.๑๓

๒๘๕.๙๘
๒๗๐.๑๔

๙๔.๙๔
๙๕.๐๖

๑๙๓.๗๕
๔๙๓.๗๙
๒๗๘.๙๓
๑๖๐.๖๐

๑๒๐.๓๕
๓๑๐.๙๘
๒๓๕.๒๒
๙๙.๗๘

๖๘.๖๑
๑๗๖.๙๗
๔๒.๒๔
๖๐.๔๙

๑๘๘.๙๗
๔๘๗.๙๖
๒๗๗.๔๖
๑๖๐.๒๘

๙๗.๕๓
๙๘.๘๒
๙๙.๔๗
๙๙.๘๐

๕,๔๐๑.๗๘

๒,๙๔๔.๒๕

๑,๘๔๖.๘๓

๔,๗๙๑.๐๘

๘๘.๖๙

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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๓. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
๑) ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ด�ำเนินการจัดหาพัสดุตามรายการและยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ๒๕๖๓
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎรได้ทันทีตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากจังหวัด ไม่ต้องรอการอนุมัติโครงการฯ จากจังหวัด
โดยก�ำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ตอ่ เมือ่ พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บงั คับ และได้รบั
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากส�ำนักงบประมาณแล้ว และกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐไม่ได้รบั
การจัดสรรงบประมาณเพือ่ การจัดหาในครัง้ ดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้” โดยให้ดำ� เนินการจัดหาพัสดุ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เพือ่ ให้สามารถลงนามในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงได้ทนั ทีทไ่ี ด้รบั จัดสรรงบประมาณ
๒) จัดประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานที่ติดปัญหาการด�ำเนินการ เพื่อช่วยเหลือ ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ หรือประสานงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด�ำเนินแผนงานโครงการ และงบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด
๓) แจ้งส่วนราชการที่รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดรายงานความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการให้จังหวัดทราบ เป็นประจ�ำปีทุกเดือน
๔) ด�ำเนินการแจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทราบ โดยให้พิจารณาก�ำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็ว เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓
๕) เร่งรัดการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ และเร่งรัด
การด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๒
๖) ด�ำเนินโครงการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสัง่ การของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อสัง่ การ และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการ
เป็นส�ำคัญ
๗) คณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณฯ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีการลงพื้นที่ตรวจติดตาม
โครงการ/กิจกรรม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงาน
๘) แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก�ำหนดติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจ�ำทุกเดือน
  ๙) มีหนังสือสั่งการ และเร่งรัดให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
และรายงานผลให้จังหวัดทราบทุก ๑๕ วัน และให้รายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทุกสิ้น
ไตรมาส
๑๐) จัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการจนสิ้นสุดงบประมาณ
เพื่อก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับ
และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามก�ำหนด
๑๑) การใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารและสือ่ สังคมออนไลน์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร มาตรการ ข้อสัง่ การ หรือข้อปฏิบตั ิ
เร่งด่วนอื่น ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยด�ำเนินการ สามารถด�ำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที พร้อมท�ำหนังสือ
แจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
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๔. ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๑) ความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามภารกิจ พรบ. ถ่ายโอนฯ ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดท�ำแผนงาน/
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด เช่น กรณีอ�ำเภอจะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดได้ เนื่องจาก พรบ. ถ่ายโอนภารกิจ อ�ำเภอไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ ได้เลย ข้อเสนออยากให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบการด�ำเนินการ ของ พรบ. ถ่ายโอนฯ ให้ชัดเจน
โดยก�ำหนดเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนในลักษณะแผนงาน/โครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นให้อ�ำเภอสามารถเสนอ
เพื่อเป็นหน่วยด�ำเนินการได้เพื่อให้พื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๒) การมอบอ�ำนาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้กบั หัวหน้าส่วนราชการกรณีหน่วยงานส่วนกลางรับผิดชอบโครงการ
ซึ่งต้องมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ (อธิบดี) ต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการนาน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถบริหารจัดการได้
จึงประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าภาพผูก้ ำ� กับการด�ำเนินงานงบประมาณจังหวัด เป็นองค์กรกลางในการประสาน
กับกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยด�ำเนินการในภาพรวมของประเทศ และก�ำหนดห้วงระยะเวลาที่ชัดเจนในการด�ำเนินการ
กระบวนการดังกล่าว
๓) ตามหลักเกณฑ์การเปลีย่ นแปลงโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดและการใช้เงินเหลือจ่าย ซึ่งก�ำหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ทั้งกรณี
งบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ด�ำเนินการได้เฉพาะโครงการส�ำรองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
(Y2) ก่อน ต่อเมื่อด�ำเนินโครงการใน Y2 ทั้งหมดแล้วจึงจะสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงไปด�ำเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผน
ปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ ซึ่งในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเดิมหมดความจ�ำเป็นหรือมีปัญหาอุปสรรค ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการได้ อาทิ การเกิดโรคระบาด ท�ำให้ต้องขอ
เปลี่ยนแปลงไปด�ำเนินโครงการใหม่ซึ่งไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี จึงควรพิจารณาความเหมาะสมในการยกเว้น
หลักเกณฑ์ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน และพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการทีไ่ ม่อยูใ่ นแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีจะช่วยแก้ปญั หา
ความเดือดร้อนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
๔) กรณีสว่ นราชการส่วนกลางทีต่ งั้ อยูใ่ นภูมภิ าคเป็นหน่วยด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมของงบประมาณตามแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัดจะต้องมอบอ�ำนาจการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และผู้ว่าราชการ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดจะต้องมอบอ�ำนาจให้กับหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนั้น
(อธิบดีกรมหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ และมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล) เพือ่ ให้มอบอ�ำนาจแก่สว่ นราชการส่วนกลาง
ทีต่ งั้ อยูใ่ นภูมภิ าคในสังกัดนัน้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อไป ตามหนังสือตอบข้อหารือคณะกรรมการวินจิ ฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๙๒๐๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ส�ำหรับกรณีส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นหน่วยด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมของงบประมาณตามแผนพัฒนา
จังหวัดเช่นเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมอบอ�ำนาจให้กับหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของส่วนราชการส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนั้น (อธิบดีกรมหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล) เพื่อให้มอบอ�ำนาจ
แก่ส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคในสังกัดนั้นเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อไป

๕. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
๑) ควรให้มีการท�ำ MOU กับหน่วยงานในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ต้องรับโอนทรัพย์สินของโครงการที่เป็นงบลงทุน
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินหลังจากที่ด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
๒) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในฐานะก�ำกับดูแลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ควรก�ำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ให้ชดั เจนทุกกรณี โดยเฉพาะเรือ่ งหลักเกณฑ์/แนวทางการโอนเปลีย่ นแปลง การปรับแผนการด�ำเนินการโครงการภายใต้แผน
ปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี ควรมอบอ�ำนาจการโอนเปลีย่ นแปลงให้จงั หวัดโดยมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) เป็นหลักในการพิจารณา เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินการโครงการ สามารถด�ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก�ำหนด
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๓) ควรมีการบูรณาการข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง หรือมาตรฐานเดียวกัน
กระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะมีหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกันหลากหลายหน่วยงาน
การปฏิบัติในส่วนภูมิภาคต้องมีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันให้มีทิศทางเดียวกัน แต่เนื่องด้วยหน่วยงานกลางแต่ละแห่ง
จะมีข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ ที่ยังไม่สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท�ำให้เกิดอุปสรรคในการ
ท�ำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค
๔) การบริหารทรัพย์สินของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การด�ำเนินงานในส่วนของการบริหารทรัพย์สินในส่วนที่เป็น
สิง่ ก่อสร้างและครุภณ
ั ฑ์ ขัน้ ตอนการด�ำเนินการมาก ซึง่ หน่วยงานในภูมภิ าคยังขาดความรูใ้ นการปฏิบตั ิ ดังนัน้ ควรมีการสร้าง
องค์ความรู้ดังกล่าวและการปรับระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
๕) เพือ่ ให้การบริหารงบประมาณสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ ควรก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๖) หากไม่มีการตั้งงบประมาณที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเกินศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว ควรตั้งงบประมาณไว้ที่ Function โดยแยกเป็นที่ Function จะพัฒนาในพื้นที่จังหวัด กับโครงการที่เป็น
ความต้องการของพื้นที่แต่ให้ Function ด�ำเนินการให้หากจะให้มีงบพัฒนาจังหวัดควรให้โอกาสกับจังหวัดใช้งบประมาณ
มาพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๖. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามภารกิจ พรบ. ถ่ายโอนฯ ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดท�ำแผนงาน/
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด เช่น กรณีอ�ำเภอจะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดได้ เนื่องจาก พรบ. ถ่ายโอนภารกิจอ�ำเภอไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ ได้เลย ข้อเสนออยากให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบการด�ำเนินการ ของ พรบ. ถ่ายโอนฯ ให้ชัดเจน
โดยก�ำหนดเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนในลักษณะแผนงาน/โครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นให้อ�ำเภอสามารถเสนอ
เพื่อเป็นหน่วยด�ำเนินการได้เพื่อให้พื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๒) ทบทวนประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ เรือ่ ง การก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุม่ จังหวัด ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
และ เรือ่ ง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการพัสดุและจัดท�ำนิตกิ รรมสัญญาของกลุม่ จังหวัด ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓ ที่ระบุเงื่อนไข กรณีโครงการที่ด�ำเนินการในเขตพื้นที่คาบเกี่ยวกันตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไปให้กลุ่มจังหวัดเจ้าของ
งบประมาณมอบหมายให้จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเป็นผู้เบิกเงินและด�ำเนินการด้านการพัสดุและจัดท�ำ
นิติกรรมสัญญาแทนกลุ่มจังหวัด ท�ำให้ไม่เอื้อต่อการท�ำงานในระดับโครงการของกลุ่มจังหวัด
๓) การมอบอ�ำนาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้กบั หัวหน้าส่วนราชการกรณีหน่วยงานส่วนกลางรับผิดชอบโครงการ
ซึ่งต้องมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ (อธิบดี) ต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการนาน ซึ่งจังหวัดไม่สามารถบริหารจัดการได้
จึงประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าภาพผูก้ ำ� กับการด�ำเนินงานงบประมาณจังหวัด เป็นองค์กรกลางในการประสาน
กับกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยด�ำเนินการในภาพรวมของประเทศ และก�ำหนดห้วงระยะเวลาที่ชัดเจนในการด�ำเนินการ
กระบวนการดังกล่าว
๔) ให้มีการบูรณาการในพื้นที่ในการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยยึดหลักประชารัฐ การร่วมคิด ร่วมท�ำ 
ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบในผลทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วม โครงการของส่วนราชการ
(Function) ต้องมีการบูรณาการในพื้นที่และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด
จึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๕) ควรปรับปรุงกระบวนการ ขัน้ ตอนในการบริหาร การโอนเปลีย่ นแปลงให้ ก.บ.ก./ก.บ.จ. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั ิ
ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัวในการด�ำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว
๖) การพิจารณาส�ำหรับงบประมาณเหลือจ่าย การจัดซือ้ จัดจ้างโครงการควรอนุมตั ใิ ห้สามารถด�ำเนินโครงการใหม่
ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการได้ เพื่อให้ปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาในจังหวัดได้อย่างทันต่อสถานการณ์ และให้เป็นอ�ำนาจ
การพิจารณาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและบูรณาการ (ก.บ.จ.)
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๗. ข้อเสนอของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑) ตามแนวทางหลักเกณฑ์การจัดท�ำโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี ของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด ต้องเป็น
โครงการทีไ่ ม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีผลให้การด�ำเนินโครงการไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ประกอบกับท้องถิ่นยังขาดสมรรถนะในการจัดท�ำโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการประเภท
โครงสร้างพืน้ ฐาน เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งช่างทีท่ ำ� หน้าทีส่ ำ� รวจ ออกแบบโครงการ ท�ำให้โครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดจะต้องด�ำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติ ในเชิงพื้นที่มีความครบถ้วน และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริงซึง่ ในกระบวนการจัดท�ำแผนฯ ปรากฏว่าประชาชนในพืน้ ทีย่ งั ต้องการให้รฐั (ราชการส่วนภูมภิ าค)
แก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เป็นลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน ในลักษณะงานที่เป็นภารกิจท้องถิ่น แต่ท้องถิ่นยังขาดศักยภาพ
ในการด�ำเนินการ เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดดังกล่าวข้างต้น ดังนัน้ ขอให้ ก.บ.ภ. ได้กำ� หนดแนวทางลักษณะโครงการภายใต้งบประมาณ
จังหวัด ว่าควรมีขอบเขตและประเด็นอย่างไร เพื่อให้การจัดท�ำงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดมีประสิทธิภาพและ
สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
๒) แนวทางการบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area – Based) ที่ให้ความส�ำคัญกับการน�ำปัญหาความต้องการของพื้นที่
มาก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา การก�ำหนดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต้องมีการ
ด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนือ่ ง เน้นย�ำ้ ให้บคุ ลากรด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด สามารถน�ำความรู้
ด้านการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการไปถ่ายทอดให้กบั ส่วนราชการในจังหวัด/กลุม่ จังหวัดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท�ำแผนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ ซึ่งจะน�ำมาสู่การมีแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีประสิทธิภาพ
๓) การแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไข หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ควรขยายขอบเขต
ให้จงั หวัดสามารถด�ำเนินการโอนเปลีย่ นแปลงโดยใช้โครงการนอกแผนฯ (Y3) มาด�ำเนินการได้โดยไม่จำ� เป็นจะต้องด�ำเนินการ
โดยใช้โครงการส�ำรอง (Y2) ให้หมดก่อน เพราะมีกรณีที่โครงการดังกล่าวมีเหตุผลและความจ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการโดยเร่งด่วน
เนื่องจากโครงการส�ำรองตามแผน (Y2) บางรายการอาจหมดความจ�ำเป็นหรือไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายอย่างเพียงพอ
ที่จะด�ำเนินการได้แล้ว ทั้งนี้ การเสนอโครงการที่จ�ำเป็นเร่งด่วนดังกล่าว เห็นควรให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในการเห็นชอบ และเสนอต่อ ก.บ.ภ. เพื่อรับทราบอาจมอบอ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท�ำ
หน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต สั่งการ หรืออื่น ๆ แทนได้
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ตามที่ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีก�าหนด
• โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
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รายงานผลการตรวจติดตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑. ผลการตรวจติดตาม

		 กระทรวงมหาดไทย : การจัดระบบสถานสงเคราะห์สัตว์

กระทรวงมหาดไทยได้ด�ำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่หาข้อมูล ข้อเท็จจริง ก�ำหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด�ำเนินการสร้างการรับรู้ สอบถามความคิดเห็น และความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ประชาชน และตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ Government Innovation Lab เพื่อติดตามผลความคืบหน้า
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน�ำร่องและพื้นที่เสี่ยงสูงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดน�ำร่อง และพื้นที่เสี่ยงสูง ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงตามเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ และจังหวัดเสี่ยงสูง
(พืน้ ทีส่ แี ดง) ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค และการตรวจราชการในจังหวัดทีไ่ ม่ใช่จงั หวัดน�ำร่องและจังหวัดทีไ่ ม่ใช่พนื้ ทีเ่ สีย่ งสูง
โดยมีระยะเวลาด�ำเนินการ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือตามดุลยพินจิ ของผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑) การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
๒) การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน
๓) การจัดระบบสถานสงเคราะห์สัตว์ต้นแบบ
๔) การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) การประชาสัมพันธ์
ซึ่งภารกิจในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การจัดระบบสถานสงเคราะห์สัตว์จากการตรวจ
ติดตามโครงการดังกล่าวในภาพรวมของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จึงสรุปผลการตรวจติดตามได้ ดังนี้

๑.๑ ความคืบหน้าการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน
				 ๑.๑.๑ การป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ได้แก่ ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.)
ร่วมกันบูรณาการการป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ดังนี้
• ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ด�ำเนินการป้องกันสุนัข แมว กัด/ข่วน หากสัมผัสสัตว์ติดเชื้อ
หรือสงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้มีการติดตามรับวัคซีนจนครบทุกราย และมีการตรวจสอบคลังวัคซีน/การส�ำรองวัคซีน
โดยมีการประสานงานส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์กรณีพบสัตว์ติดเชื้อ รวมทั้งจัดท�ำแผนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าในอ�ำเภอ โดยมีสำ� นักงานปศุสตั ว์อำ� เภอ ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ ท้องถิน่ อ�ำเภอ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการด�ำเนินการโดยจัดให้มีการประชุมคณะท�ำงานทุกเดือน
• คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ� ำ เภอ (พชอ.) ซึ่ ง มี น ายอ� ำ เภอเป็ น ประธาน
และสาธารณสุขอ�ำเภอเป็นเลขานุการในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในอ�ำเภอ
• ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดได้ด�ำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
ด้านการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในคนและแรงงานต่างด้าว และแรงงานนอกระบบ โดยด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรือ่ งโรคพิษสุนขั บ้าแก่ประชาชน โดยการชีแ้ จงวัตถุประสงค์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้าฯ ด้านการป้องกัน
และรักษาตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ สุก ๆ ดิบ ๆ หากมีการเลี้ยงสัตว์ให้น�ำสัตว์ไปฉีดวัคซีน
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ผ่านกลไกอาสาสมัครแรงงาน
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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นอกจากนี้บางจังหวัดได้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนโดยการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า โดยมีการก�ำหนดกลยุทธ์ และมาตรการ/กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
• ประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• อบรมแนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าส�ำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
• การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประชาชนทั่วไป
• การจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ป้ายคัตเอาท์ โปสเตอร์ และแผ่นพับ
• การบันทึกข้อมูลผู้สัมผัสโรคในระบบฐานข้อมูลผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ร.๓๖)
• จังหวัดมีมาตรการเชิงรุกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีทีมสอบสวนโรค
เคลือ่ นทีเ่ ร็ว (SRRT) และอาสาสมัครเครือข่ายปศุสตั ว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ ำ� ชุมชน ออกค้นหาเชิงรุกทุกหลังคาเรือน
ในเขตทีพ่ บเชือ้ พิษสุนขั บ้าในสัตว์ ติดตามให้ผสู้ มั ผัสมารับวัคซีนตามนัด โดยโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบทัง้ ในสถานพยาบาล
และออกหน่วยเชิงรุกในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้ผู้สัมผัสโรคได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์มาตรฐาน และลงพื้นที่ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจราชการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดรายงานว่าในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าในคนนัน้
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาโรงพยาบาลแต่ละแห่งจัดซือ้ วัคซีนเอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นผู้จัดซื้อและจัดสรรให้โรงพยาบาลตามปริมาณที่ต้องใช้และส�ำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์, เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันควบคุมโรคหรือดูแลผู้ป่วย
โรคพิษสุนขั บ้า โดยกรมควบคุมโรคได้ให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าส�ำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre – Exposure
prophylaxis : PrEP) ในส่วนการด�ำเนินงานในพืน้ ทีม่ กี ารค้นหาติดตามผูส้ มั ผัสโรคให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าให้ครบ
ตามเกณฑ์ และมีการเฝ้าระวังโดยอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้น�ำชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการสื่อสารความเสี่ยงเรื่อง
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าแก่ประชาชน กิจกรรมรณรงค์ วันป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าโลก โดยเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์
สนับสนุนสื่อความรู้ให้แก่ประชาชนผ่านการประชุมหมู่บ้าน ผู้น�ำชุมชน เสียงตามสาย และอาสาสมัครสาธารณสุขให้ความรู้
ด้านสุขศึกษาในโรงเรียน สื่อเคเบิ้ลท้องถิ่น และวิทยุชุมชน

				

๑.๑.๒ การป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดในภาพรวมได้ด�ำเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล
รักษาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดได้ด�ำเนินการ ดังนี้
• ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดได้ดำ� เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมและลดจ�ำนวนประชากรสุนัขและแมว) โดยการผ่าตัดท�ำหมัน
ให้กบั สัตว์ดอ้ ยโอกาสหรือสัตว์ทมี่ เี จ้าของ แต่การบริการเข้าถึงได้ยาก เพือ่ ลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคพิษสุนขั บ้า และได้ดำ� เนินการ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์โดยการสุม่ เก็บตัวอย่างหัวสัตว์สง่ ตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ ารตามโครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การด�ำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธานฯ เป้าหมายอย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ หัวสัตว์ ส่งตรวจและส่งตัวอย่างสัตว์สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อตรวจวินิจฉัยหาเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้าโดยประชาชน และได้ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการของกรมปศุสัตว์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน ๒๕๖๓ เช่น ส�ำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครสวรรค์ และได้ลงนามขยายเวลา ในการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท�ำแผนงาน/โครงการควบคุมโรค ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้น�ำชุมชน และส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้มีการจัดท�ำ  MOU
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจก�ำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธานฯ
โดยมีกิจกรรมผ่าตัดท�ำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรค และการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมาย เป็นต้น
• ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ด�ำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัสโรค
ตามแนวทางเวชปฏิบัติทุกราย โดยอัตราการฉีดวัคซีนครบร้อยละ ๘๐
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ในส่วนการด�าเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัข – แมว ในพื้นที่รัศมีเกิดโรค ๕ กิโลเมตร (Ring Vaccination) เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค
โดยมีการค้นหา/ติดตามผูส้ มั ผัสโรคเชิงรุกให้รบั วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าซึง่ อาสาสมัคร (อสม.) ได้ดา� เนินการเคาะประตูบา้ น
ค้นหาผู้สัมผัสโรคและติดตามผู้สัมผัสโรค (กรณีพบสัตว์หัวบวก) เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มต่อไปจนครบชุดตาม
แพทย์สั่ง ในส่วนการกระจายวัคซีนไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ที่มีความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีน
(Node) ในอ�าเภอเสี่ยงสูง และที่มีความยากล�าบากในการเข้าถึง และบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลผู้รับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า (ร.๓๖) เพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลในฐานระบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (Node) ทีใ่ ห้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในระดับต�าบล

๑.๒ ความคืบหน้าการจัดระบบสถานสงเคราะห์สัตว์

จังหวัดได้มกี ารด�าเนินการจัดตัง้ สถานสงเคราะห์สตั ว์ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ขึ้นทะเบียนโดยส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดโดยมีส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดให้การสนับสนุนการ
ผ่าตัด ท�าหมัน ฉีดวัคซีน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น อีกทั้งจังหวัดได้มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามค�าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึง่ มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า และปัญหาทีส่ า� คัญ
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินการตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับ ติดตาม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถาน
สงเคราะห์สัตว์เพื่อให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก�าหนด ตัวอย่างเช่น ส�านักงานปศุสตั ว์จงั หวัดร่วมกับท้องถิน่ จังหวัด และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดท�าโครงการเครือข่าย
สถานสงเคราะห์สัตว์ขนาดเล็ก (Dog shelter) จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด�าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและแจ้งโครงการให้ทุกท้องถิ่นไปด�าเนินการ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการจัดตั้ง
สถานสงเคราะห์สัตว์ในระดับชุมชน/ท้องถิ่น ทั้งนี้ ส�านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดประชุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางโครงการแล้วปัจจุบันยังไม่มีสถานสงเคราะห์ท่ีสามารถดูแลและรองรับสัตว์
ได้เป็นจ�านวนมากพอที่จะเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดจังหวัด ในส่วนจังหวัดยังไม่มีสถานสงเคราะห์สัตว์ของจังหวัดได้มี
สถานสงเคราะห์ของภาคเอกชนเป็นผู้ด�าเนินการ โดยมาขอขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ซึ่งสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่แสวงหาผลก�าไร

ตัวอย่างจังหวัดที่จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด

• จังหวัดนครรำชสีมำ มีสถานสงเคราะห์สัตว์ ได้แก่ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ มีรายละเอียด ดังนี้
ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาส�าคัญของชาติ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป
จากประเทศไทย เพื่อให้การด�าเนินการโครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระปณิธานฯ จังหวัดนครราชสีมาจัดให้มีการ
ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ซึ่งเป็นของกลุ่มจังหวัด ๔ จังหวัด (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิและสุรินทร์)
มีการจัดการโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ที่ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีสุนัข
ในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ประมาณ
๑,๒๐๐ ตัว โดยส�านักงานปศุสตั ว์จงั หวัดนครราชสีมา
ด�าเนินการผ่าตัดท�าหมันสุนัข ณ สถานสงเคราะห์ฯ
จ�านวน ๑๐๐ ตัว ด�าเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ และ
ยาไล่แมลงพาหะ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
เพื่ อ สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ ที่ ดี ซึ่ ง ปี ง บประมาณ ๒๕๖๓
จังหวัดนครราชสีมาได้จัดสรรงบประมาณโครงการ
สถานสงเคราะห์สนุ ขั จรจัดเพือ่ ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
ด� า เนิ น การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า และ
วัคซีนรวมป้องกันโรคในสุนัขในสถานสงเคราะห์ฯ
ตรวจสุขภาพสัตว์ การเข้าสถานสงเคราะห์ ผ่าตัด
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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ท�าหมันสุนขั จรจัด เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ตัว โดยด�าเนินการไปแล้ว ๗๑๓ ตัว ซึง่ จะด�าเนินการให้แล้วเสร็จใน เดือนกันยายน ๒๕๖๓
รวมทั้งรักษากรณีเจ็บป่วยและจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม
ส�าหรับการด�าเนินการโครงการก่อสร้าง “ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”
ด�าเนินการแล้วเสร็จ สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย
๑) คอกสุนัข ความจุสุนัขทั้งหมด ๕,๐๐๐ ตัว แบ่งเป็น พื้นปูน - พื้นดิน - พื้นหญ้า คอกละ ๓๐ ตัว – พื้นที่กักโรค ๒) ส่วน
พยาบาล พืน้ ทีท่ า� หมัน - ส่วนพักสุนขั เจ็บป่วย - ท�าความสะอาด -พืน้ ทีท่ า� การรักษา - ห้องเก็บวัคซีน - ห้องผ่าตัด เนือ้ ทีใ่ ช้สอย
๑,๓๕๖ ตารางเมตร ๓) ส่วนอ�านวยการ เนื้อที่ใช้สอย ๒,๓๘๒ ตารางเมตร ๔) อาคารพักอาศัย ๒๘ ยูนิตละ ๓๕.๐๐ ตารางเมตร
และอาคารพักอาศัย ๓๒ ยูนิตละ ๑๖.๐๐ ตารางเมตร เนื้อที่ใช้สอยรวมพื้นที่สัญจรทั้งหมด ๑,๘๔๐ ตารางเมตร ๕) ร้าน
จ�าหน่ายอาหาร/จ�าหน่ายของที่ระลึก ส่วนจัดแสดงสุนัขเนื้อที่ใช้สอย ๑,๖๕๔ ตารางเมตร ๖) สาธารณูปโภค ถนนคอนกรีต
หลัก ๔,๙๐๔ ตารางเมตร ถนนคอนกรีตรอง ๒๐๐ ตารางเมตร ทางเท้า ๑,๕๒๗ ตารางเมตร ขอบคันหินส�าเร็จรูป ๑,๕๒๗ เมตร
ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก ระบบประปา ระบบระบายน�้า ๗) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๘) ครุภัณฑ์
ส�าหรับศูนย์พกั พิงสุนขั จรจัดนครชัยบุรนิ ทร์ อยูบ่ ริเวณด้านหน้ามีประติมากรรมคุณไหมทองสุนขั ทรงเลีย้ ง ส่วน
ในอาคารศูนย์พกั พิงชัน้ ๒ จะเป็นห้องทรงงาน ด้านล่างจะเป็นห้องส่วนคัดกรอง ซึง่ ต้องคัดกรองสุนขั ก่อนจะเข้าศูนย์ มีอาคาร
ส�าหรับการจ�าหน่ายของที่ระลึก อาคารจ�าหน่ายอาหาร ระบบการจัดการภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์สามารถ
รับสุนัขจรจัดได้ ๕,๐๐๐ ตัว ก่อนเข้าศูนย์สุนัขทุกตัวต้องผ่านการคัดกรอง หลังจากนั้นจะแยกไปท�าหมันแล้วจึงน�าเข้าศูนย์ฯ
ภายในศูนย์แบ่งออกเป็น ๑๐ โซน แต่ละโซนรองรับสุนัขได้ ๕๐๐ ตัว ซึ่งแต่ละโซนจะมีการแยกประเภทสุนัข แบ่งเป็นสุนัข
ท้อง สุนัขป่วย สุนัขพิการ เป็นต้น อาคารของศูนย์ถูกออกแบบมาให้แยกเป็น ๒ ฝั่ง ฝั่งละ ๕ โซน รับสุนัขได้ฝั่งละ ๒,๕๐๐ ตัว
ในแต่ละฝั่งจะออกแบบให้มีส่วนของส�านักงานอาคาร ตรวจรักษา และห้องเก็บอาหารแยกส่วน ส่วนด้านหลังของอาคารจะมี
ห้องพักแพทย์ ห้องพักคนงาน ร้านอาหารเจ้าหน้าที่ ในอาคารขังสุนัขจะมีแบบขังเดี่ยว ขังรวม ให้อยู่กลางแจ้ง เป็นส่วนที่เป็น
ธรรมชาติ ส่วนที่อยู่กลางแจ้ง จะอยู่ตรงกลางเพื่อลดเสียงของสุนัขต่าง ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
ส�าหรับศูนย์ฯ หากเปิดอย่างเป็นทางการบุคคลภายนอกสามารถแวะเข้ามาเยีย่ มชม ถ่ายภาพ ดืม่ กาแฟ ซือ้ ของ
ที่ระลึกได้ และก�าลังมีการก่อสร้างสะพานข้ามถนนมิตรภาพจุดตัดระหว่างมิตรภาพกับมอเตอร์เวย์
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		 • จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำ� เนินโครงการจัดตัง้ สถานสงเคราะห์สตั ว์จงั หวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์

ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งจะ
ด�ำเนินการก่อสร้างสถานสงเคราะห์ตน้ แบบทีม่ รี ะบบบริหารจัดการทีเ่ ป็นมาตรฐาน ทัง้ ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ และสถาน
สงเคราะห์สตั ว์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกแบบสถานสงเคราะห์สตั ว์ และ
ประมาณราคา รวมทั้งสิ้น ๔๓,๘๒๕,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้จัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดเชียงใหม่เพือ่ ร่วมพิจารณาโครงการและบทบาท
หน้าที่ในการบูรณาการร่วมกันในการด�ำเนินการให้โครงการส�ำเร็จจ�ำนวน ๑๔ หน่วยงาน และก�ำหนดให้มีการจัดท�ำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีการประชุมคณะท�ำงานโครงการจัดตัง้ สถานสงเคราะห์สตั ว์จงั หวัดเชียงใหม่ฯ เมือ่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานความก้าวหน้าเรื่องสถานที่
ในการจัดตัง้ สถานสงเคราะห์สตั ว์จงั หวัดเชียงใหม่คอื พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติปา่ แม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ พืน้ ที่ ๑๑๘ ไร่ ๘๐ ตารางวา
เป็นพื้นที่ที่ผ่านประชาคมในพื้นที่ แต่ยังอยู่ขั้นตอนส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ด�ำเนินเรื่อง
ขอใช้พื้นที่เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเสนออธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติใช้พื้นที่ต่อไป
			 นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ด�ำเนินการจัดท�ำ  MOU ร่วมกับสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
โดยเชิญประชุมทุกปีเพือ่ ติดตามสถานสงเคราะห์สตั ว์เรือ่ งจ�ำนวนประชากร และการควบคุมประชากรสัตว์ และประชาสัมพันธ์
เรื่องการขอจัดตั้งด�ำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ และสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
		 • จังหวัดนครสวรรค์ มีสถานสงเคราะห์สตั ว์ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ขึ้นทะเบียนโดยส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด ๖ แห่ง อยู่ในพื้นที่ อ�ำเภอเก้าเลี้ยว ๑ แห่ง อ�ำเภอ
ตาคลี ๑ แห่ง อ�ำเภอบรรพตพิสัย ๑ แห่ง อ�ำเภอแม่เปิน ๑ แห่ง และอ�ำเภอชุมตาบง ๒ แห่ง รองรับสัตว์ได้ประมาณ ๑,๔๐๐ ตัว
โดยมีส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ให้การสนับสนุนการผ่าตัดท�ำหมัน ฉีดวัคซีน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
		 • จังหวัดระยอง โดยเทศบาลนครระยองได้จดั ตัง้ งบประมาณเพือ่ ด�ำเนินโครงการก่อสร้างสถานทีก่ กั และดูแลสัตว์
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จ�ำนวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด ๖,๕๐๐ ตารางเมตร
ประกอบด้วย ๑) อาคารอเนกประสงค์ส�ำหรับเตรียมอาหารและห้องปฏิบัติการ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร จํานวน ๑
อาคาร ๒) อาคารแรกรับสุนัข พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒ ตารางเมตร จ�ำนวน ๑ อาคาร ๓) อาคารกักและดูแลสุนัขพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๐๐ ตารางเมตร จํานวน ๓ อาคาร สามารถรองรับสุนัขได้ประมาณ ๓๐๐ ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวด
ราคาและรอลงนามในสัญญาจ้าง
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		 • จังหวัดภูเก็ต มีสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด คือ บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต (สวนป่าบางขนุน) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕

ต�ำบลเทพกระษัตรี อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๔ ไร่ มีการจัดท�ำโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่อรองรับสุนัขจรจัดที่สร้างปัญหาในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน
และตามทีส่ าธารณะ เพือ่ แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนขั บ้าให้หมดไปจากประเทศ จังหวัดภูเก็ตจึงได้เห็นถึงความส�ำคัญและได้อนุมตั ิ
งบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาบ้านพักพิงสุนัขจรจัดซึ่งมีสภาพทรุดโทรมทั้งในเรือนเลี้ยงสุนัข อาคารรักษาสัตว์
บ้านพักคนงาน อาคารรักษาสัตว์ป่วย และห้องเก็บอาหารสุนัขไม่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการบูรณาการ
จากหลายหน่วยงานในการปรับปรุงบ้านพักพิงสุนัขจรจัด
		 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�ำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่
เทศบาลต�ำบลบ้านสร้าง อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		 • จังหวัดลพบุรี มีสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จ�ำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ วัดพระบาทน�้ำพุ ต�ำบล
เขาสามยอด อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อยูภ่ ายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับส�ำนักงานปศุสตั ว์อำ� เภอเมือง
ลพบุรี และส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดลพบุรี ปัจจุบนั รองรับแมว จ�ำนวน ๓๖๘ ตัว และศูนย์ธรรมรักษ์นเิ วศน์ ๒ ต�ำบลดงดินแดง
อ�ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอหนองม่วง
และส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โดยสนับสนุนวัสดุ เวชภัณฑ์ และบุคลากรในการผ่าตัดท�ำหมัน การพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค
และการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย
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		 • จังหวัดสิงห์บุรี ได้ด�ำเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์บริเวณพื้นที่ โรงเรียนบ้านพระงาม

ต�ำบลพระงาม อ�ำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อที่ ๗-๓-๓๒ ไร่ โดยทางส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สิงห์บรุ ี ได้สง่ คืนพืน้ ทีใ่ ห้กบั ส�ำนักงานธนารักษ์พนื้ ทีส่ งิ ห์บรุ เี รียบร้อยแล้ว และส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บรุ ี ได้
ออกแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยประมาณการราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕,๗๘๒,๒๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น
สองพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึง่ สามารถบรรจุสนุ ขั ได้ประมาณ ๒๐๐ ตัว ภายในสถานสงเคราะห์ประกอบด้วย อาคารพยาบาลสัตว์
และคอกอนุบาลสัตว์ คอกพักสัตว์ ห้องพักพนักงาน ที่เก็บอาหารสัตว์ เตาเผาสุนัข ระบบประปาบาดาล ๑๒ ลบ.ม. พร้อมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานสงเคราะห์สถานที่ที่จะด�ำเนินการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพระงาม และเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้จัดท�ำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการ
ก่อสร้างสถานที่ต้นแบบพัฒนาสมรรถนะสัตว์เลี้ยง (สุนัข - แมว) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ต�ำบลพระงาม อ�ำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บรุ ี ซึง่ ผลการจัดท�ำประชาคมปรากฏว่าประชาชนในพืน้ ทีท่ จี่ ะด�ำเนินการก่อสร้างไม่เห็นด้วยกับการทีจ่ ะให้ดำ� เนินการ
เนือ่ งจาก ๑) จะส่งเสียงรบกวน ๒) ส่งกลิน่ เหม็น ๓) อาจท�ำให้เกิดภาวะน�ำ้ เสีย ๔) อาจจะเกิดการน�ำเชือ้ โรคต่าง ๆ เข้ามาในพืน้ ที่
๕) ต้องการโครงการอื่น ๆ ๖) สถานที่ไม่เหมาะสมใกล้แหล่งชุมชน ๗) อาจท�ำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม
		 • จังหวัดอุทยั ธานี ยังไม่มกี ารจัดตัง้ สถานสงเคราะห์สตั ว์แต่มสี ถานสงเคราะห์สตั ว์ตงั้ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดโดยไม่รบั
สุนัขจากพื้นที่จังหวัด จ�ำนวน ๒ แห่ง คือ
			 ๑) มูลนิธิบ้านอบอุ่น ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑/๒ หมู่ ๖ ต�ำบลหนองยาง อ�ำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รับสุนัข
จากวัดในกรุงเทพมหานคร มีสุนัข - แมว ประมาณ ๑๐๐ ตัว ได้รับเงินสนับสนุนจากชาวต่างประเทศ
๒) สถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๒ ต�ำบลโคกหม้อ อ�ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
รับสุนขั ไม่มเี จ้าของจากพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร บริหารโดยกรุงเทพมหานคร ซึง่ จังหวัดอุทยั ธานีได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร
ถึงแนวทางการรับสุนขั จรจัดของพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานี เข้าไปดูแลในสถานสงเคราะห์สนุ ขั จรจัดกรุงเทพมหานคร ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บล
โคกหม้อ อ�ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีใช้คอกเลี้ยงสุนัข ๑ โรงเรือน
สามารถรองรับสุนัขได้ประมาณ ๓๕๐ ตัว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติจากกรุงเทพมหานคร
ในส่วนจังหวัดทีย่ งั ไม่มศี กั ยภาพเพียงพอในการจัดตัง้ เป็นสถานสงเคราะห์สตั ว์จรจัดของจังหวัด เนือ่ งจากพืน้ ทีแ่ ละ
จ�ำนวนเจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลมีจำ� นวนไม่เพียงพอ เนือ่ งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังไม่มพี นื้ ที่ และความพร้อมในการด�ำเนินการ

				

๑.๒.๑ การประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
จังหวัดมีการด�ำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
คณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และคณะกรรมการขับเคลือ่ นโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จังหวัด โดยมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางรับทราบปัญหา และหาวิธีการแก้ไข เพื่อให้การ
ท�ำงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แบ่งเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นกรรมการ และคณะกรรมการระดับอ�ำเภอ โดยมีนายอ�ำเภอเป็นประธานกรรมการ ปศุสตั ว์
อ�ำเภอ และสาธารณสุขอ�ำเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยท�ำงานในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ดังนี้
๑) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด� ำ เนิ น การส� ำ รวจจ� ำ นวนประชากรสุ นั ข และแมวในพื้ น ที่
ขึน้ ทะเบียนสัตว์ในระบบ Rabies One Data และด�ำเนินการจัดซือ้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าให้ครอบคลุมจ�ำนวนสัตว์ทงั้ หมด
๒) ส่งเสริมให้มีการควบคุมจ�ำนวนประชากรสุนัขและแมว ด้วยการผ่าตัดท�ำหมัน โดยส�ำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) สร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งโรคพิษสุนขั บ้า และสร้างจิตส�ำนึกเรือ่ งการเลีย้ งสัตว์อย่างมีความ
รับผิดชอบ โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ รือ่ งโรคพิษสุนขั บ้าให้แก่เกษตรกร ประชาชน ทีม่ ารับบริการออกหน่วยเคลือ่ นที่ รวม
ทั้งบูรณาการการท�ำงานร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
• กิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงให้ความรู้ ประชาชน นักเรียน/ครู ในโรงเรียน เรื่องการป้องกันโรค
และการค้นหา ติดตามผู้สัมผัสโรค ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด/ข่วน/เลียแผล ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
• จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่
• ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย LINE แกนน�ำป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอ�ำเภอ/จังหวัด
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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• ใช้สื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย/หอกระจายข่าวบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อ�ำเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน วัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในทุกระดับพื้นที่
๕) จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันและการควบคุมโรค ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

				

๑.๒.๒ สถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดของภาคเอกชน/ภาคประชาชน/NGOs
จังหวัดมีการบูรณาการกับภาคประชาชน ภาคเอกชน และ NGOs ในการด�ำเนินโครงการฯ เช่น
การหาผูอ้ ปุ การะหรือหาบ้านใหม่ให้สนุ ขั การขอให้ผรู้ บั เลีย้ งสุนขั มาขึน้ ทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สตั ว์รว่ มออกหน่วยท�ำหมัน
ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวภายในวัด โรงเรียน เพื่อควบคุมประชากรสุนัข แมว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งการให้ค�ำแนะน�ำดูแลการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
๑.๒.๓ ด้านบุคลากร
จังหวัดได้มกี ารจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการ
ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น (อบรมอาสาปศุสัตว์) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการด�ำเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่ อาทิเช่น
๑) จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานโรคพิษสุนขั บ้าในท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาการด�ำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินการอบรมฯ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�ำ 
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
					 ๒) จังหวัดสุโขทัย ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้าฯ เมือ่ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ณ โรงแรมไพลิน อ�ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
๑.๒.๔ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดได้มกี ารบูรณาการทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน NGOs ร่วมกันขับเคลือ่ น
เพือ่ หารือเรือ่ งการจัดตัง้ สถานสงเคราะห์ บางจังหวัดได้มกี ารประชุมบูรณาการร่วมกันเพือ่ หารือเรือ่ งการจัดตัง้ สถานสงเคราะห์
สัตว์จรจัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดด�ำเนินการตั้งงบประมาณก่อสร้างและจัดหาสถานที่ นอกจากนี้ได้มีการบูรณาการ
ร่วมกันในการออกหน่วยบริการประชาชนโดยส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าให้กบั สุนขั และแมวผ่าตัดท�ำหมันสุนขั และแมวในแต่ละพืน้ ที่ รวมถึงบางจังหวัดได้มกี ารบูรณาการ
ร่วมกับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงการด�ำเนินการ
ควบคุมโรคระบาดและขอความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างต่อเนื่องในบางจังหวัด
มีความคืบหน้าในการจัดตัง้ สถานสงเคราะห์สตั ว์จงั หวัด แต่ในบางจังหวัดยังไม่มศี กั ยภาพเพียงพอในการจัดตัง้ สถานสงเคราะห์
สัตว์จรจัด เนื่องจากขาดงบประมาณ พื้นที่ในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ และการท�ำประชาพิจารณ์ที่ชุมชนยังไม่เห็นด้วย
ในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์
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๑.๓ การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนขั บ้าทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์
ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงมีการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยเร่งรัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านระบบ
Rabies One Data รวมทั้งได้ก�ำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด�ำเนินการจัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ให้ครบทั้งสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยมีเป้าประสงค์คือไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน ๙,๖๓๒,๑๐๐ บาท เพื่อด�ำเนิน
การโครงการ ดังต่อไปนี้
จัดท�ำโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards ๒๐๒๐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและ
เป็นก�ำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านเป็นทีป่ ระจักษ์ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า และ
เป็นแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้พฒ
ั นาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นี้ ก�ำหนดให้มกี ารพิจารณาผลงาน
จ�ำนวน ๓ ระดับ (๑) การพิจารณาผลงานโดยคณะท�ำงานกลั่นกรองระดับจังหวัด (๒) การพิจารณาผลงานโดยคณะท�ำงาน
กลั่นกรองระดับเขต และ (๓) การพิจารณาผลงานโดยคณะท�ำงานกลั่นกรองพิจารณาและตัดสินระดับประเทศซึ่งขณะนี้ได้
ผ่านการพิจารณาผลงานของคณะท�ำงานกลัน่ กรองระดับเขต และเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะท�ำงานกลัน่ กรองพิจารณา
และตัดสินระดับประเทศ
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัติยราชนารี เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ท้องถิ่นจังหวัด บุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้
ความเข้าใจในการด�ำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้
๒.๑) การฝึกอบรม ครู ก โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานด�ำเนินการจัดฝึกอบรม
โดยมีผเู้ ข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด จังหวัด
ละ ๒ คน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดละ ๑ คน รวม ๒๒๘ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำความรู้ไปสู่การ
ถ่ายทอดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัว่ ประเทศต่อไป และได้ดำ� เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒.๒) การฝึกอบรม ครู ข โดยมีส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นหน่วยจัดฝึกอบรม
โดยมีผเู้ ข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ท้องถิน่ อ�ำเภอหรือเจ้าหน้าทีใ่ นส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ อ�ำเภอ อ�ำเภอละ
๑ คน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด แห่งละ ๒ คน รวม ๑๖,๔๒๘ คน โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจะจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม โดยให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ครู ก. เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
๒.๓) เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตกิ ารควบคุมการเลีย้ งหรือปล่อย
สัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

					 ผลการด�ำเนินการ

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น
จ�ำนวน ๗,๗๗๔ แห่ง พบว่า มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วจ�ำนวน ๖,๐๗๔ แห่ง อยู่ระหว่างการจัดท�ำข้อบัญญัติท้องถิ่น
จ�ำนวน ๖๒๗ แห่ง และไม่มีการออกข้อบัญญัติ จ�ำนวน ๑,๐๗๓ แห่ง (ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) สาเหตุ
ทีไ่ ม่มกี ารออกข้อบัญญัตเิ นือ่ งจากยังไม่ผา่ นการท�ำประชาคมของประชาชนในพืน้ ที่ คิดเป็นร้อยละ ๗๘ นอกจากนีก้ รมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมวในพื้นที่แล้ว
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๑.๔ การประชาสัมพันธ์

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะจังหวัดจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง
โดยให้ความรูโ้ ดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นในอ�ำเภอและให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคพิษสุนขั บ้า
ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ได้แก่ หอกระจายข่าว โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ เป็นต้น และให้ความรู้แก่อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันตนเองในการสัมผัส
กับสัตว์ตามหลัก ๕ ย.
• บางจังหวัดมีการประชาสัมพันธ์ในเรือ่ งโรคพิษสุนขั บ้ายังไม่ครอบคลุม ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จึงเน้นย�้ำให้จังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละกลุ่ม
เช่น กลุม่ นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน ชุมชน ตลาด แรงงาน และแรงงานต่างด้าว เพือ่ ให้ตระหนักรูถ้ งึ อันตรายของโรคพิษสุนขั บ้า
และรู้จักป้องกันตนเอง เป็นต้น

๒. ปัญหาอุปสรรค
๒.๑ ระดับพื้นที่

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บางแห่งทีป่ ระสบปัญหาสุนขั – แมวสร้างเหตุรำ� คาญ และมีเรือ่ งร้องเรียน
เป็นประจ�ำได้ด�ำเนินการวางแผนเตรียมการสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ฯ และได้สถานที่สร้างสถานสงเคราะห์สัตว์แล้ว โดยมี
การจัดสรรงบประมาณและจัดท�ำประชาคมในพืน้ ทีแ่ ล้วแต่ยงั ไม่ผา่ นประชาคมจึงท�ำให้เกิดการคัดค้านการสร้างจึงท�ำให้ดำ� เนิน
การสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ไม่ได้
๒) การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน
๓) ปัญหาในระดับพื้นที่ผู้เลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงสุนัขและแมวปล่อยตามธรรมชาติ ไม่มีคอกกักขังหรือ
โซ่บงั คับขาดการก�ำกับดูแลสัตว์ทดี่ ี เมือ่ เลีย้ งไม่ไหวจะน�ำมาปล่อยวัด สถานทีร่ าชการ ตลาด ชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาสุนขั จรจัด
ในที่สาธารณะท�ำให้เกิดปัญหาซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายหรือการบริหารจัดการสุนัขและแมวระหว่างกลุ่มคนรักสัตว์
กลุ่ม NGOs และกลุ่มคนที่ไม่ชอบสัตว์เลี้ยง
๔) เนือ่ งจากประชากรสุนขั และแมวจรจัดมีเพิม่ ขึน้ จึงมีการทอดทิง้ สัตว์ตามทีส่ าธารณะมากขึน้ และมีกลุม่
ผูใ้ ห้อาหารสัตว์เป็นประจ�ำท�ำให้มกี ารแพร่กระจายของประชากรสัตว์อย่างรวดเร็วแม้วา่ การผ่าตัดท�ำหมันจะเน้นในกลุม่ สัตว์จรจัด
แต่การจับบังคับสัตว์ดงั กล่าวท�ำได้ยาก การผ่าตัดท�ำหมันเพือ่ ลดจ�ำนวนประชากรสัตว์จงึ ไม่ครอบคลุมกับประชากรสัตว์เท่าทีค่ วร
๕) การส�ำรวจสุนัขจรจัดขาดความชัดเจนเนื่องจากสุนัขจรจัดอาศัยอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีสถานที่กักกัน
๖) อาสาสมัครปศุสัตว์ยังขาดความช�ำนาญในการปฏิบัติหน้าที่และขาดแรงจูงใจในการท�ำงาน
๗) การย้ายถิ่นฐานของแรงงานและแรงงานต่างด้าวจ�ำนวนมากท�ำให้การติดตามกลับมารับวัคซีนยาก
โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมถึงการปิดช่องทางชายแดนและการระงับ
การเดินทางระหว่างจังหวัดท�ำให้การติดตามแรงงานต่างด้าวมารับวัคซีนยากขึ้น รวมถึงภาษาการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว
๘) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในบางพืน้ ทีย่ งั ขาดความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันในรูปแบบของโครงการทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และ
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ
๙) ประชาชนยังขาดความตระหนักเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน แม้เป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเอง ซึ่งต้องไป
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๑๐) สุนัขไม่มีเจ้าของมีจ�ำนวนมากในพื้นที่วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการที่มีความประสงค์
จะจับสัตว์จรจัดออกจากพื้นที่แต่ไม่สามารถจับออกได้เนื่องจากไม่มีสถานที่รับเลี้ยงสัตว์จรจัด
๑๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทย พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นสาเหตุ
ท�ำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่สามารถด�ำเนินการฉีดวัคซีนได้ทันระยะเวลาประกาศ
ก�ำหนดเขตท้องทีท่ ำ� การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าให้แก่สตั ว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๒) งบประมาณจัดสรรล่าช้าจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท�ำให้การ
ด�ำเนินการจัดซื้อวัคซีนล่าช้า และการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมล่าช้า
๑๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้บรรจุโครงการท�ำหมันควบคุมประชากร และการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดท�ำ
แหล่งพักพิงสุนขั จรจัดท�ำให้การด�ำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายตามโครงการฯ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนในสุนขั และแมวทีไ่ ม่มเี จ้าของ
72

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔) การควบคุมประชากรเจ้าของสัตว์บางรายยังไม่มีความพร้อมในการดูแลหลังจากท�ำหมัน หากมีการ
ท�ำหมันจะท�ำให้สุนัขและแมวเกิดการติดเชื้อเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้
๑๕) บุคลากรในการท�ำหมันสุนัขและแมวมีไม่เพียงพอในการท�ำหมัน เนื่องจากการผ่าตัดท�ำหมันต้องเป็น
นายสัตวแพทย์/สัตวแพทย์หญิง/สัตวแพทย์
๑๖) ปัญหาการมีสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ เนื่องจากเจ้าของสัตว์ไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะเลี้ยงดูจึงได้ปล่อยตามที่สาธารณะต่าง ๆ
๑๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่มเี จ้าหน้าทีด่ แู ลเรือ่ งการควบคุมจ�ำนวนประชากรสุนขั และแมวโดยเฉพาะ
๑๘) การค้นหาและติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าอาจท�ำได้ไม่ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากผู้สัมผัส
โรคบางรายไม่ให้ความส�ำคัญและประโยชน์ของการป้องกันโรค
๑๙) การจัดการสัตว์จรจัดในพื้นที่ ไม่สามารถควบคุมพื้นที่ในการอยู่อาศัยของสัตว์จรจัดดังกล่าวได้ ท�ำให้
การป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าท�ำได้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสถานสงเคราะห์สัตว์มีไม่เพียงพอต่อสัตว์ในพื้นที่
๒๐) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องการ
เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ การป้องกันโรคด้วยการน�ำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจ�ำทุกปี
การควบคุมจ�ำนวนประชากรสัตว์ และการน�ำสัตว์เลี้ยงปล่อยตามที่สาธารณะท�ำให้เกิดปัญหาตามมา
๒๑) ประชาชนบางส่วนไม่น�ำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากขาดความรับผิดชอบ
ต่อการเลี้ยงสัตว์ การจับบังคับสัตว์ด�ำเนินการได้ล�ำบาก
๒๒) การควบคุมจ�ำนวนสุนัขจรจัด เช่น การท�ำหมันท�ำได้ยาก เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มี
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น ต�ำแหน่งนายสัตวแพทย์ต้องประสานปศุสัตว์มาด�ำเนินการ
๒๓) การจัดการสัตว์จรจัดในพื้นที่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่ในการอยู่อาศัยของสัตว์จรจัดดังกล่าวได้ท�ำให้
การป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าท�ำได้ไม่สมบูรณ์เนื่องจากสถานที่พักพิงสัตว์มีไม่เพียงพอต่อสัตว์ในพื้นที่
๒๔) ไม่มียาสลบไว้จับสุนัขจรจัด และไม่มีสถานสงเคราะห์สัตว์ในบางจังหวัดท�ำให้เมื่อจับสัตว์ได้ไม่มีที่
จัดเก็บสัตว์จรจัดและท�ำให้ไม่สามารถควบคุมจ�ำนวนสุนัข – แมวจรจัดได้

๒.๒ ระดับนโยบาย

๑) การส�ำรวจและขึน้ ทะเบียนสุนขั - แมวในระบบ Rabies One Data ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องระบบที่ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อสามารถน�ำข้อมูลมาใช้และบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้
๒) ยังไม่มกี ารบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในเรือ่ งการเลีย้ งสัตว์ยงั มีการน�ำสัตว์ไปปล่อยในพืน้ ทีส่ าธารณะ
๓) บางจังหวัดส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไม่ได้เป็นกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
การขับเคลื่อนงานตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจึงขาดผู้เชื่อมประสาน
๔) การตั้ ง ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น เพื่ อ ควบคุ ม การเลี้ ย งและการปล่ อ ยสั ต ว์ ใ นบางจั ง หวั ด
ไม่สามารถบังคับใช้ได้
๕) บริบททางสังคมประชาชนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบและไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์
หรือมีการเลี้ยงสัตว์จ�ำนวนมากเกินก�ำลัง/ศักยภาพที่จะเลี้ยงดูไหว และหวังพึ่งพิงการช่วยเหลือจากส่วนราชการ
๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรสัตวแพทย์/สัตวบาล/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านโรคพิษสุนขั บ้าโดยตรง ท�ำให้การด�ำเนินงานต้องขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าทีป่ ศุสตั ว์ซงึ่ มีจำ� นวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
๗) ขาดการน�ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ เช่น พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
๘) กรมปศุสัตว์ขาดงบประมาณและเวชภัณฑ์ในการวางยาสลบเพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าสถานสงเคราะห์
รวมถึงบุคลากรที่มีความช�ำนาญในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่เพียงพอ
๙) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปัญหาอุปสรรคในด้านของการบันทึกข้อมูลจ�ำนวนสุนัขและแมว
ผ่านระบบ Rabies One Data ซึ่งบางแห่งได้บันทึกข้อมูลจ�ำนวนสุนัขและแมวครบแล้วแต่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินค่าส�ำรวจ
และค่าวัคซีนครบตามที่ได้แจ้งยอดไปซึ่งจังหวัดได้ประสานแจ้งผู้ดูแลระบบ Rabies One Data เพื่อปรับการเข้าใช้งานและ
การจัดส่งข้อมูลให้มีความง่ายและไม่ซับซ้อน เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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๓. การประเมินผลการด�ำเนินโครงการ

จากผลการตรวจติดตามการด�ำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผลปรากฏว่า ในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบสถานสงเคราะห์สัตว์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้น�ำประเด็นการด�ำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธานฯ บรรจุเป็นประเด็นการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
การตรวจราชการแบบบูรณาการ และมีหนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อรายงานผลความคืบหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธานฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากผลการตรวจราชการดังกล่าวพบว่า
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในจังหวัดมีความร่วมมือในการขับเคลือ่ นโครงการฯ ในส่วนการจัดระบบสถานสงเคราะห์สตั ว์จรจัดจังหวัด
ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากขาดงบประมาณ และพื้นที่ในการจัดตั้งสถาน
สงเคราะห์สัตว์ประจ�ำจังหวัด รวมถึงบุคลากรในการด�ำเนินการซึ่งจังหวัดส่วนใหญ่ที่ไม่มีสถานสงเคราะห์สัตว์ซึ่งมีเพียงสถาน
สงเคราะห์สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบรรจุสัตว์ได้จ�ำนวนน้อย อีกทั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ของภาคเอกชน มูลนิธิ
หรือ NGOs ในจังหวัดยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ประจ�ำจังหวัด ในส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้ง
สถานสงเคราะห์สตั ว์ จังหวัดจึงได้มปี ระชุมหารือเพือ่ เตรียมการคัดเลือกพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดตัง้ สถานสงเคราะห์สตั ว์จงั หวัดหรือส�ำรวจ
พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมร่วมกับ จังหวัด อ�ำเภอ ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงาน
ปศุสตั ว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อด�ำเนินการหาสถานที่ และรูปแบบในการบริหารจัดการดูแลสัตว์ในสถาน
ที่พักพิงสุนัขและแมว ทั้งนี้ บางพื้นที่ยังไม่สามารถจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ได้เนื่องจากสถานที่จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์
จรจัดจังหวัดยังไม่ผ่านประชาคมหมู่บ้านในหลายพื้นที่
ดังนั้น ควรเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติให้ครบทุกแห่ง เพื่อควบคุม
การเลี้ยง และปล่อยสัตว์ ให้ด�ำเนินการส�ำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการส�ำรวจ
และขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมวให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การจัดซือ้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า ซึง่ หากการส�ำรวจจ�ำนวนสุนขั และแมวมีความสอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ ด้รบั จะท�ำให้
การบริหารจัดการสุนขั และแมวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน ๗,๗๗๔ แห่ง พบว่า
มีการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ แล้ว จ�ำนวน ๖,๐๗๔ แห่ง อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ จ�ำนวน ๖๒๗ แห่ง และไม่มกี าร
ออกข้อบัญญัติ จ�ำนวน ๑,๐๗๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๘ สาเหตุที่ไม่มีการออกข้อบัญญัติเนื่องจากยังไม่ผ่านการท�ำประชาคม
ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีความคืบหน้าจากการตรวจติดตามฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเดิม ๕,๘๕๔ แห่ง
เป็น ๖,๐๗๔ แห่ง นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการ
ส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่แล้ว

สรุปข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์

จ�ำนวน อปท. (แห่ง)

มีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ไม่มีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
รวมจ�ำนวน อปท. ทั้งหมด

๖,๐๗๔
๑,๐๗๓
๖๒๗
๗,๗๗๔

อีกทัง้ จังหวัดในภาพรวมได้บรู ณาการการด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ NGOs
ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และร่วมกัน
วางแผนแก้ไขปัญหาตามโครงการต่าง ๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
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๔. ข้อเสนอแนะ

๔.๑ ระดับพื้นที่

๑) ให้จงั หวัดและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน ชุมชน ตลาด แรงงาน และแรงงาน
ต่างด้าว เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และรู้จักป้องกันตนเอง เป็นต้น
๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขและแมวให้เป็นปัจจุบันซึ่งจะช่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ
รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการท�ำหมันสุนขั และแมวทัง้ ทีม่ เี จ้าของและจรจัด เพือ่ ควบคุมประชากรสุนขั และแมวไม่ให้เพิม่ จ�ำนวน
มากขึ้นซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทาง และมีการด�ำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมวให้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งหากการส�ำรวจจ�ำนวน
สุนัขและแมวมีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจะท�ำให้การบริหารจัดการสุนัขและแมวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็นผูอ้ นุมตั กิ ารก่อสร้างในพืน้ ที่ ควรมีเงือ่ นไขห้ามน�ำสัตว์มาเลีย้ งภายใน
แคมป์ก่อสร้างหรือเมื่อน�ำมาเลี้ยงแล้วเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยให้น�ำสัตว์ที่เลี้ยงไปด้วย
๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และสัตวบาลอย่างน้อย ๒ ราย ประจ�ำแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับงานด้านป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดสัตว์ต่าง ๆ ในพื้นที่
๗) ควรสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์และเวชภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์การจับบังคับทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะช่วยท�ำให้การ
จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการท�ำหมันถาวรแก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่สามารถด�ำเนินการได้อย่างครอบคลุมประชากรสัตว์มากยิ่งขึ้น
และการคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับการควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่ง่ายและสะดวกต่อการด�ำเนินการ
๘) ควรมีการจัดฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีมงานในการจับบังคับสัตว์จรจัดส�ำหรับด�ำเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการใช้งาน
๙) ควรเร่งรัดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดที่มี
ความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งรังโรค
๑๐) ควรมีการรณรงค์ให้ความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย เทศบัญญัติต่าง ๆ จะท�ำให้เกิดความตื่นตัวในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น
๑๑) ขอให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดส�ำรวจการออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อการควบคุมสัตว์เลี้ยงและการปล่อยสัตว์ให้มีสภาพบังคับใช้และมีบทลงโทษ
๑๒) ควรมีการก�ำหนดรูปแบบการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท
ของตนเองในการด�ำเนินการกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุนัขและแมว
๑๓) ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
ร่วมค้นหา/ติดตามผู้ถูกสัตว์กัดให้มารับวัคซีนป้องกันโรคครบชุดทุกราย รวมถึงการประสานสื่อบุคคล เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขและอาสาสมัครปศุสัตว์ ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ระดับต�ำบล/หมู่บ้าน
๑๔) ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ เรื่องการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี การป้องกันไม่ให้ถูกสุนัขกัดและดูแลตัวเองเมื่อถูกกัด แก่นักเรียน/ประชาชน/
นักท่องเที่ยว ให้สามารถปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง
๑๕) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า
๑๖) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด และสามารถ
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๗) ให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการ
ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ให้ครบถ้วนทุกแห่ง พร้อมทั้งก�ำชับให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการประกาศใช้เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติน�ำไปบังคับใช้ให้เกิดการปฏิบัติจริงในพื้นที่
๑๘) ให้สำ� นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดและส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดบูรณาการข้อมูลในการ
ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวเพื่อขับเคลื่อนให้มีการด�ำเนินการให้ครอบคลุมและครบถ้วน
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๑๙) ให้จงั หวัดประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารจัดตัง้ งบประมาณส�าหรับการจัดซือ้ วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน�าไปฉีดแก่สุนัขและแมวให้ครบถ้วนตามจ�านวนที่จัดซื้อ โดยอาศัยข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบส�าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ม่ได้มกี ารจัดตัง้ งบประมาณในการจัดซือ้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าให้ประสานไปยังส�านักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
น�าวัคซีนไปฉีดแก่สุนัขและแมวในพื้นที่
๒๐) ขยายระยะเวลาประกาศก�าหนดเขตท้องที่ท�าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมถึงเดือนกันยายน
๒๑) ควรมีการนิเทศการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากแต่ละพื้นที่
เพื่อให้การด�าเนินงานโครงการฯ สัมฤทธิ์ผล และเกิดประโยชน์สูงสุด
๒๒) ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ประจ�าแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่
๒๓) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั เจ้าของสัตว์เลีย้ งในการรับผิดชอบดูแล การน�าสัตว์เลีย้ งไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโปรแกรม และควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่น โดยผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
๒๔) ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้บุคลากรในการออกหน่วยให้บริการผ่าตัดท�าหมันสัตว์
๒๕) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์การจับบังคับที่มีประสิทธิภาพจะช่วยท�าให้
การจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการท�าหมันถาวรแก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่สามารถด�าเนินการได้อย่างครอบคลุม
๒๖) ผูเ้ ลีย้ งสัตว์สว่ นใหญ่เลีย้ งสุนขั และแมวปล่อยตามธรรมชาติ ไม่มคี อกกักขังหรือโซ่บงั คับขาดการก�ากับ
ดูแลสัตว์ที่ดี เมื่อเลี้ยงไม่ไหวจะน�ามาปล่อยวัด สถานที่ราชการ ตลาด ชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาสุนัขจรจัดในที่สาธารณะซึ่งเกิด
ปัญหาซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมายหรือการจัดการบริหารสุนัขและแมวระหว่างกลุ่มที่รักสัตว์ที่ชอบท�าบุญให้อาหารสัตว์
แต่ไม่อยากเป็นภาระน�าไปเลี้ยงดูที่บ้าน กลุ่มเอ็นจีโอ กลุ่มคนที่ไม่ชอบสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

๔.๒ ระดับนโยบาย

๑) ควรสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางในการ
จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ในระดับท้องถิ่น
๒) นโยบายเร่งรัดการควบคุมประชากรสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของหรือมีเจ้าของแต่เลี้ยงดูแลรับผิดชอบ
ไม่ทั่วถึงให้ได้รับการผ่าตัดท�าหมันฟรีเพิ่มมากขึ้น โดยให้สัตวแพทย์ภาคเอกชนหรือโรงพยาบาลสัตว์รับผ่าตัดท�าหมันสุนัข
และแมวช่วยภาคราชการเพิม่ ขึน้ โดยการสนับสนุนค่าผ่าตัดท�าหมันในระดับทีเ่ หมาะสมและมีระบบบริหารจัดการทีด่ แี ละควรมี
นโยบายให้ประชาชนรับสุนขั ไม่มเี จ้าของไปเลีย้ งอาจมีมาตรการลดหย่อนด้านภาษีหรือมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนเลีย้ งสุนขั
ไม่มีเจ้าของเพิ่มขึ้น
๓) ควรมีการจัดหาเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
๔) ควรมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างทีมงานในการจับบังคับสัตว์จรจัดส�าหรับด�าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่มีความจ�าเป็นส�าหรับการใช้งาน
๕) ควรก�าหนดนโยบายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมการน�ากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ เช่น พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์
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"บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข"

คณะที่ปร�กษา
๑. นายสมคิด จันทมฤก
๒. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
๓. นายนิพันธ์ บุญหลวง
๔. นายรังสรรค์ ตันเจริญ
๕. นายสมชาย บ�ารุงทรัพย์
๖. นายสมบูรณ์ ศิริเวช
๗. นายภิญโญ ประกอบผล
๘. นายทวีป บุตรโพธิ์
๙. นายอ�าพล อังคภากรณ์กุล
๑๐. นายราชิต สุดพ�่ม
๑๑. นายกฤษณ์ คงเมือง
๑๒. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
๑๓. นายทรงพล ใจกริ่ม

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ.)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขต
ตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕,๑๖
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๔
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๙
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๘,๑๑
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๒,๑๔
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๒
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๕,๗
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๗,๑๘
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๖
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐,๑๓

คณะผู้จัดท�า
๑. ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ ผู้อ�านวยการส�านักตรวจราชการและเร�่องราวร้องทุกข์ สป.
๒. นายบุญส่ง ไชยมณี
ผู้อ�านวยการศูนย์ด�ารงธรรม
๓. นางศุภวรรณ บูชาดี
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ
๔. นายณรงค์วิทย์ พบพาน
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ
๕. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขตตรวจราชการ
๖. นางสาวสุพัตรา สอแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
๗. ร้อยโท อกนิษฐ์ ศิริศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
๘. นางสาวเจนจิรา ชูติยานันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๙. นางสาวพรทิพย์ ยิ้มชูเชิด
พนักงานราชการ
๑๐. นายวิชาญ จิตจวง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
๑๑. นายสรัชต์ พรหมขุนทอง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
๑๒. นางสาวศิริลักษณ์ หม่วยนอก
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
บร�ษัท เพชรเกษมพร��นติ�ง กรุป จํากัด
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