
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการ 
ประจำเดือนมีนาคม 2564 

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

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

1 การตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎี ให ม่ ประยุ กต์ สู่  “โคก  หนอง  
นา โมเดล” 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เข ต ต รวจ ร าช ก ารส่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย งาน รั ฐ วิ ส าห กิ จ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

1. ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนและติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม 
เพ่ิมทักษะระยะสั้นฯ ในการนำเอาองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับ 
การฝึกอบรมไปใช้ในการปรับ พ้ืนที่ ในแปลงครัวเรือนต้นแบบ 
ตามบริบทและภูมิสังคม สามารถเป็นวิทยากรทำกิจกรรมในแปลง
ตนเองได้ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้แก่ผู้สนใจในชุมชน
ต่อไป 

2. ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเน้น
ความโปร่งใส เกิดความคุ้มค้า ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและ 
มีผลความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
สามารถเป็นต้นแบบพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีแหล่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญ 
ทั้งนี้ ให้ประสานช่างในพ้ืนที่เพ่ือเร่งรัดออกแบบที่เหมาะสมกับแปลงพ้ืนที่
ที่กำหนด และถูกต้องตามมาตรฐานและราคากลางที่ กำหนด 
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ โดยให้เร่งรัด 
การขุดปรับและพัฒนาแปลงให้ทันก่อนฤดูฝนจะมา เพ่ือสามารถ 
กักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อไป 



2 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

๓. เนื่ องจากโครงการนี้ จำเป็นต้องมีน้ ำในการใช้ประโยชน์  
ตามวัตถุประสงค์ แต่การขุดบ่อน้ำส่วนใหญ่ยังมิได้มีการดำเนินการ 
ทำให้อาจไม่สามารถขุดบ่อให้แล้วเสร็จทันก่อนฤดูฝน ซึ่งหากมีความล่าช้า
ต่อไปอีกจะไม่สามารถขุดบ่อเพ่ือให้จัดเก็บน้ำเพ่ือใช้ปลูกพืชได้ใน
ปีงบประมาณนี้ และเมื่อขุดบ่อแล้วการกักเก็บน้ำเพ่ือเป็นต้นแบบ 
ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตาม อาจเกิดปัญหาดิน 
ไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ เนื่องจากเป็นบ่อใหม่และขุดไม่ถึงตาน้ำที่ดิน 
จะสามารถอุ้มน้ำได้ จึงขอให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนในการแก้ไขปัญหากรณีนี้โดยเร่งด่วน เนื่องจากเป็นโครงการ
ต้นแบบที่ใช้เงินรัฐทั้งหมด จึงไม่อาจล้มเหลวได้ 

๔. ขอให้จังหวัดพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหา
สภาพที่ดินที่เข้าร่วมโครงการด้วยว่า แต่ละแบบมีความเหมาะสม
เพียงใด ในการทำเป็นต้นแบบตามโครงการ เพราะหากที่ดิน 
ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการตามโครงการแล้ว ความสำเร็จในการขุด
บ่อและต้องมีน้ำทันเวลาตลอดจนสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์  
ได้จริง ย่อมมีปัญหาที่ต้องแก้ไขในแต่ละแปลง อีกทั้งโครงการนี้ 
เป็นโครงการต้นแบบที่ใช้งบประมาณรัฐทั้งหมด จึงเป็นโครงการที่จะ
ถูกประเมินในเรื่องความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ หรือเงินกู้  
ที่นำมาใช้ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 

๕. ขอให้ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ได้ใช้เงินกู้ในการจ้างงาน 
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบถึงสภาพการจ้างงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ในการใช้เงินกู้) อาจไม่มีการจ้างงาน
ต่อไว้ด้วย เพ่ือป้องกันปัญหาการรวมตัวเรียกร้องในอนาคต และ
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เตรียมตัว เตรียมใจ ในการต้องทำงานอ่ืนต่อไป 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายเสถียร เจริญเหรียญ 
เขตตรวจราชการที่ 2  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ 8  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    

ขอให้จังหวัดมีการติดตามผลและเน้นย้ำกลุ่มเป้าหมายให้นำความรู้
จากการฝึกอบรมตามหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู ้รวมทั ้งต ่อยอดในพื้นที ่ได้ เพ่ือสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชี วิ ตให้ เป็ นไปตามแบบมาตรฐาน  
“โคก หนอง นา โมเดล” รวมถึงการตรวจสอบในเรื่องของที่ดินที่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อนดำเนินโครงการ ตลอดจน 
ในเรื ่องของการจัดซื ้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรม  
การปฏ ิบ ัต ิร ่วมกันในแปลงของครัวเรือนเพ่ือการเรียนรู้กิจกรรม  
“โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีความ
โปร่งใส และป้องกันไม่ ให้ เกิดการทุจริต พร้อมทั้ งขอให ้จ ังหว ัด
ขับเคลื ่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที ่กำหนดไว้  
และเร่งรัดการจัดหาแบบแปลนในกรณี ที่ไม่สามารถใช้แบบแปลน
มาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชนได้ 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์  ข อ น แ ก่ น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษอำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1๒ ให้ความสำคัญในการ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเน้นย้ำ
กลุ่มเป้าหมาย นำความรู้จากการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ ไปใช้
ประโยชน์และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพ้ืนที่ฯ 

 
ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 เน้นย้ำกลุ่มเป้าหมาย 

นำความรู้จากการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ ไปใช้ประโยชน์และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพ้ืนที่ฯ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย จังหวัด
ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุ ง  
สุราษฎร์ธานี สงขลา 
 

ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ระดับ
พ้ืนที่สามารถดำเนินการได้คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น 

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จั งหวัดบึ งกาฬ  เลย  หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ ์
 

ขอให้จังหวัดส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้  
จากการฝึกอบรมไปต่อยอดและถ่ายทอดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้การดำเนิน
โครงการฯ เป็นไปตามแบบแผนของจังหวัดต่อไป 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดพิจารณาเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องที่ดิน 
ที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ ก่อนดำเนินโครงการ  
พร้อมทั้งกำกับ ดูแลการตรวจรับงานของลูกจ้างเหมาบริการฯ ให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ ที่กำหนด ตลอดจนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
สำหรับการฝึกอบรมการปฏิบัติร่วมกันในแปลงของครัวเรือน เพ่ือการ
เรียนรู้กิจกรรม “โคก หนอง นา พช.” ให้มีความโปร่งใส มิให้เกิดการ
ทุจริต และเน้นย้ำกลุ่มเป้าหมายนำความรู้จากการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรฯ ไปใช้ประโยชน์และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพ้ืนทีฯ่  
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
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   เพ่ือสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นไป
ตามแบบมาตรฐาน “โคก หนอง นา พช.” 
 

นายโชคดี อมรวัฒน์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 

ขอให้จังหวัดประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อำเภอทุกอำเภอ และ อปท. ทุกแห่ง บูรณาการลงพ้ืนที่ไปให้ความรู้  
แนะนำและเป็นที่ ปรึกษาให้กับกลุ่ ม เป้ าหมาย เจ้าของแปลง  
ถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ การบริหารจัดการ และประโยชน์
ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการสนับสนุนบุคลากร
เข้าร่วมปฏิบัติงาน เช่น ด้านช่างผู้ออกแบบ วิศวกร ผู้รับรองแบบ  
เป็นต้น  และหากพบปัญหาในการปฏิบัติ งาน ให้ จั งหวัดมอบ 
แนวทางการแก้ไขในระดับพ้ืนที่ และถ้าเกินอำนาจหน้าที่ของจังหวัด
ให้รายงานเข้าส่วนกลาง ตลอดทั้งให้ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  
ด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ในเรื่องงบประมาณและ 
การเบิกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง  

นายภูสิต สมจิตต์ 
เขตตรวจราชการที่ 3  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 18 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2  
จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร อุทัยธานี    

1. จั งหวัดที่ มี โครงการต้นแบบจำนวนมาก อาจพิจารณ า 
ตั้งคณะทำงานฯ ในระดับ อำเภอ เพ่ือกำกับติดตามโครงการในพ้ืนที่ 
ให้นายอำเภอเป็นหัวหน้าชุดเพ่ือขอความร่วมมือผู้นำท้องที่และ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้การสนับสนุน แก้ไขปัญหาในขั้นตอนการเตรียมพ้ืนที่ 
เช่น สนับสนุนช่างโยธาฯ ช่วยตรวจสอบ ควบคุมการขุดลอก
โครงการฯ และติดตาม แก้ ไขปัญ หาอุปสรรคในกา รทำงาน 
เป็นรายโครงการ (แปลง) 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   2. เร่ งรัดกำหนดแผนปฏิบั ติ งาน (Time Line) การขับเคลื่ อน
โครงการฯ ทั้ งภาพรวม ในระดับจังหวัดและรายพ้ืนที่อำเภอ เพ่ือให้  
การติดตามขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือกำหนดแนวทางและติดตามงานโครงการฯ ที่มีปัญหาขัดข้อง 
แต่ละอำเภอ มีการประเมินร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใช้เป็นกรณี
ตัวอย่าง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 

 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ ม จั งห วั ด ภ าค ใต้ ช ายแ ด น 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงาน จัดหาแหล่งงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 
นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จั งห วั ด เชี ย ง ให ม่  แม่ ฮ่ อ งสอน 
ลำปาง ลำพูน 
 

1. จังหวัดควรให้หน่วยงานรับผิดชอบประสานและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือผู้มีความชำนาญแต่ละด้าน 
ปรึกษา แนะนำ และร่วมดำเนินโครงการ เช่น ด้านการออกแบบ 
รูปแบบ ข้อจำกัดในพ้ืนที่เป้าหมายระดับครัวเรือน และระดับชุมชนให้
ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทของพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือให้ เกิดประโยชน์และสามารถขยายผลการดำเนินโครงการ
ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้นได้อย่างยั่งยืน  

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในการบริหารจัดการพื้นที่  
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   3. ควรมีการสนับสนุนและการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า 
สูงสุด รวดเร็ว ทันตามกรอบระยะเวลาของการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย 

 
นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่ มจั งห วัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 
 

จังหวัดควรมีการสำรวจตรวจสอบ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า
โครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานผลไปยังส่วนกลางให้
ทราบเป็นระยะด้วย 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน 
จั งหวัดกระบี่  ตรั ง พั งงา ภู เก็ ต 
ระนอง สตูล 
 

จังหวัดควรมีการสำรวจตรวจสอบ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า
โครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรคไปยัง
กรมการพัฒนาชุมชนให้ทราบเป็นระยะ เพ่ือหามาตรการแก้ไขในภาพรวม
ต่อไป 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

2 การตรวจติดตามโครงการพัฒนาตำบล
แบบบูรณาการ (Tumbon Smart Team) 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เข ต ต รวจ ร าช ก ารส่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย งาน รั ฐ วิ ส าห กิ จ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

๑. ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 
(Tumbon Smart Team) ของจั งหวัด ให้ เป็ น ไปตาม เป้ าหมาย 
ของแผนงาน โดยให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความถูกต้อง และความสมบูรณ์ในทุกมิติ  
เพ่ือเก็บข้อมูลไว้ใช้งานในการวางแผนพัฒนา ในพ้ืนที่ต่อไป ทั้งนี้  
ขอให้จังหวัดและอำเภอวางแผนการลงพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล 
ของลูกจ้างให้มีความปลอดภัยและลงเป็นทีมร่วมกันเพ่ือช่วยงาน 
ด้านอื่น ๆ อย่างครบทุกด้าน 

๒ . ขอให้ จั งหวัดดำเนิ นการเมื่ อทราบถึ งปัญ หาใด ขอให้  
เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว อีกทั้งขอให้ทำความเข้าใจในการจ้างงาน
ต่อไปในอนาคตด้วย 

 
นายเสถียร เจริญเหรียญ 
เขตตรวจราชการที่ 2  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ 8  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    

ขอให้จังหวัดติดตามเน้นย้ำที่ทำการปกครองอำเภอให้ดำเนินการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการฯ  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเน้นย้ำเรื่องการบันทึก
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ปลัดอำเภอยืนยันข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน และขอให้จังหวัดตรวจติดตามผล 
การดำเนินงานฯ ที่สามารถถ่ายทอดเป็นตัวอย่างผลการดำเนินงาน 
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices) จากการขับเคลื่อนโครงการฯ 
อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ เรื่อง จัดส่งให้กรมการปกครองเพ่ือเป็นการ
รวบรวมผลสำเร็จของโครงการฯ ทั้ งนี้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประจำเดือนสำหรับลูกจ้างเหมาบริการขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑0 
ของเดือนถัดไป เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ที่ได้กำหนดไว้ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จั งห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์  ข อ น แ ก่ น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร  ศ รี ส ะ เก ษ
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1๒ กำชับที่ทำการปกครอง
อำเภอบันทึกผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการ
พัฒนาตำบลแบบบูรณาการให้ครบถ้วน โดยเน้นย้ำลูกจ้างเหมาบริการ ฯ 
บันทึกข้อมูล และให้ปลัดอำเภอยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาเป็นไปตามที่แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบล
แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) กำหนด 

 
ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 ประสานงานความร่วมมือ

กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลสำคัญเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ ม จั งห วัดภ าค ใต้ อ่ าว ไทย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
 

ขอให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมู ล (Data Base) ให้ มี ประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์  
ให้หมู่บ้าน/ชุมชน นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการทบทวนจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ปี  ๒๕๖๔ และการประสานเชื่อมโยง
แผนพัฒนาพ้ืนที่ (One Plan) รวมทั้งดำเนินการสำรวจความต้องการ
เกี่ยวกับประเด็นข้อมูลที่กำหนดให้จัดเก็บในแต่ละเดือน จากลูกจ้างเหมา
บริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ เพ่ือนำมาพิจารณาการกำหนดประเด็น
ข้อมูลซึ่งต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละเดือน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ ์
 

ขอให้จังหวัดส่งเสริมการดำเนินการตามโครงการฯ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแผนงานที่กำหนด หากพบปัญหาอุปสรรคที่จังหวัด 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้  ให้รายงานกระทรวงมหาดไทย/ 
ส่วนราชการส่วนกลางเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดกำชับที่ทำการปกครองอำเภอบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างเหมาบริการโครงการฯ ให้ครบถ้วน โดยเน้นย้ำให้บันทึก
ข้อมูลและให้ปลัดอำเภอยืนยันข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 
๒๕  ของทุ ก เดื อน  พร้อมทั้ งมอบหมายเจ้ าหน้ าที่ ติ ดตามผล 
การดำเนินการฯ และให้ปลัดอำเภอนำผลการบันทึกและยืนยันข้อมูล
ของอำเภอเข้าที่ประชุมประจำเดือนของนายอำเภอทุกเดือน พร้อมทั้ง
ให้จั งหวัดตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ ที่ สามารถถ่ายทอด 
เป็นตัวอย่างผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices)  
จากการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ เรื่อง จัดส่งให้
กรมการปกครองเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประจำเดือนสำหรับลูกจ้างเหมาบริการขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ 
ของเดือนถัดไป เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ที่ได้กำหนดไว้ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายโชคดี อมรวัฒน์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 

ขอให้จังหวัดพิจารณาในเรื่องของการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจ
ข อ งอ ำ เภ อ ให้ กั บ ลู ก จ้ า ง  Smart Team ใน ภ า พ ร ว ม  เช่ น  
การปฐมนิเทศ การอบรม เป็นต้น เพ่ือจะได้เข้าใจบทบาทอำนาจ
หน้าที่ และให้สรุปผลการทำงาน/แบบประเมินผลงานของลูกจ้าง
ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ตลอดทั้งให้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างฯ ในการลงพ้ืนที่ เพ่ือนำข้อมูลที่จัดเก็บ 
มาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศได้อย่างถูกต้องและตรงตาม 
ความเป็นจริง 

นายภูสิต สมจิตต์ 
เขตตรวจราชการที่ 3  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 
จั งห วั ด ก าญ จ น บุ รี  ร าช บุ รี  
สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 18 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2  
จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร อุทัยธานี    
 

๑. ขอให้จังหวัดเน้นย้ำอำเภอ เพ่ือสั่งการปลัดอำเภอประจำตำบล
และทีมงานระดับตำบล เป็นที่ปรึกษาให้ลูกจ้างเหมาโครงการฯ กรณีมี
ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลและ การลงพ้ืนที่ทุกครั้ง 
เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. กรณีการจัดทำผลการดำเนินงานที่เป็นแบบที่ดี (Best Practices) 
ของระดับ อำเภอควรมีการหารือเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ เช่น ปลัดอำเภอ 
เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ฯลฯ เพ่ือพิจารณา
กิจกรรมให้ลูกจ้าง TST ดำเนินการในพ้ืนที่ หรือจังหวัดอาจกำหนด
ประเด็นให้ลูกจ้าง TST เก็บข้อมูลในพ้ืนที่นอกเหนือไปจากการเก็บ
ข้อมูลรายเดือนตามที่กรมการปกครองกำหนด 

๓. ชุดข้อมูลที่ลูกจ้าง TST ดำเนินการแต่ละเดือนหากจังหวัด
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นการคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
พ้ืนที่แท้จริง โดยไม่ต้องรอให้สิ้นสุดโครงการ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ มจั งห วัดภาคใต้ ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

ขอให้จังหวัดกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ
และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการให้ดำเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จั งห วั ด ชั ย ภู มิ  น ค รร าช สี ม า 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินการบันทึกผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการฯ ให้ครบถ้วน และดำเนินการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนประจำเดือนสำหรับลูกจ้างเหมาบริการฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กำหนด       

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี่  ตรัง พังงา ภู เก็ต 
ระนอง สตูล 
 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินการบันทึกผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการฯ ให้ครบถ้วน และดำเนินการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนสำหรับลูกจ้างเหมาบริการฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

3 การตรวจติดตามโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้ องถิ่ นเพื่ อดู แลผู้ สู งอายุที่ มี  
ภาวะพึ่งพิง  
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เข ต ต รวจ ร าช ก ารส่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย งาน รั ฐ วิ ส าห กิ จ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

๑. ขอให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของจังหวัดให้ครบทุกพ้ืนที่
เป้าหมายและได้ตามแนวทางมาตรฐานกำหนด โดยให้คำนึงถึง 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ เพ่ือลดการสัมผัสโดยตรง  
ซึ่งอาจใช้ระบบการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดการสัมผัสโดยตรง
เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกัน 

๒. ขอให้จังหวัดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันและช่วยกันใน
ทุกกรณี ทั้งนี้ ให้ทำความเข้าใจในการจ้างงานของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นต่อไปในอนาคตด้วย 

 
นายเสถียร เจริญเหรียญ 
เขตตรวจราชการที่ 2  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ 8  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    

ขอให้ จั งหวัดดำเนินการกำกับ  ติดตาม ผลการดำเนินงาน 
ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งติดตามผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการฯ ให้ เป็น ไปตามแผนงานที่ กำหนด ทั้ งนี้  ขอให้
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ภาครัฐกำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จั งห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์  ข อ น แ ก่ น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร  ศ รี ส ะ เก ษ
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1๒ เน้นย้ำให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนสำหรับ
อาสาสมัครบริบาล และรายงานผลการเบิกจ่ายให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบภายระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามแผน
ใช้จ่ายเงินกู้ฯ ตามท่ีกำหนดไว้ 

 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการช่วยเหลือดูแล
ด้านสุขภาพและด้านอนามัยพ้ืนฐาน ตลอดจนต้องปลอดภัยจาก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของครอบครัวผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงด้วย 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ ม จั งห วัดภ าค ใต้ อ่ าว ไทย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
 

๑. ขอให้จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
และให้ความสำคัญกับบุคลากรในสังกัดเพ่ือสร้างพลังในการร่วมมือ
ร่วมใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประสาน อปท. ให้การช่วยเหลือ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

๒. พิจารณาเพ่ิมอัตราการจ้างอาสาสมัครให้มีจำนวนเพียงพอ 
กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่  และให้มีการจ้างอาสาสมัคร 
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและ
พิจารณาสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ ์

ขอให้จังหวัดส่งเสริมและติดตามความคืบหน้า ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานโครงการฯ 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดติดตามผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด และกำชับ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์โครงการด้วย 

นายโชคดี อมรวัฒน์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 

ขอให้จังหวัดสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเป็นที่ปรึกษา
ให้ ค ำ แ น ะน ำกั บ ห น่ ว ย งาน ใน พ้ื น ที่  โด ย เฉ พ าะ พ้ื น ที่ ที่ มี              
ความห่างไกล ได้รับทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อสั่งการต่าง ๆ 
ของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายรัฐบาลอย่างถูกต้อง โดยสามารถ
ตรวจสอบความโปร่งใสในกระบวนการได้ทุกข้ันตอน นอกจากนี้ให้แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแนวทางหรือ
มาตรการในด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
อย่างเคร่งครัด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายภูสิต สมจิตต์ 
เขตตรวจราชการที่ 3  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 
จั งห วั ด ก าญ จ น บุ รี  ร าช บุ รี  
สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 18 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2  
จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร อุทัยธานี    
 

๑. ปัญหาความไม่ชัดเจน กรณีค่าปรับจากเหตุอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น (อสบ.) ลาออกในระหว่างข้อตกลงจ้าง จังหวัดราชบุรี  
ควรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการให้ถูกต้อง 

๒. ให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา
หรือข้อขัดข้อง และทำความเข้าใจกับ อสบ. ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ มจั งห วัดภาคใต้ ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสร้างขวัญ
และกำลังใจให้กับกลุ่มเป้ าหมายในการปฏิบัติงาน และจัดหา
สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จั งหวัด เชี ยงใหม่  แม่ ฮ่องสอน 
ลำปาง ลำพูน 
 

จังหวัดควรแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบประสานแนวทางปฏิบัติ    
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ
การเข้าร่วมโครงการ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวลดภาวะจาก
การว่างงาน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จั งห วั ด ชั ย ภู มิ  น ค รร าช สี ม า 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
 

ขอให้จังหวัดติดตามผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นระยะด้วย 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี่  ตรัง พังงา ภู เก็ต 
ระนอง สตูล 
 

ขอให้จังหวัดติดตามผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดด้วย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

4 การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหามลพิษ 
ทางอากาศ เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญ หาไฟป่ า  หมอกควัน ฝุ่ น ละออง 
ขนาดเล็ก (PM 2.5) 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เข ต ต รวจ ร าช ก ารส่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย งาน รั ฐ วิ ส าห กิ จ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
  

ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนเผชิญเหตุในการ
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยยึดหลักการทำงานบูรณาการกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องและยึดถือแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นหลัก ให้มีการประชุม
คณะทำงานติดตามสถานการณ์ฯ อย่างต่อเนื่องมอบหมายให้  
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประเมินผล 
การดำเนินงานตามมาตรการ ๔ พ้ืนที่ ๕ มาตรการ ในช่วงที่ผ่านมา
เพ่ือปรับมาตรการดำเนินการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปั จจุบั น  รวมทั้ ง ให้ รณ รงค์ ลดการเผาตอซั งข้ าว  และวัช พื ช 
ทางการเกษตรตามฤดูกาล รวมทั้งการลดปัจจัยในด้านอื่น ๆ ตลอดจน
มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้ได้ผลจริง 

 

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จั งหวัดบึ งกาฬ  เลย  หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ ์
 

ขอให้จังหวัดใช้กลไกคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้  
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพ่ือติดตาม
สถานการณ์การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และสำรวจ/
เรียงลำดับพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน โดยขอให้  
ถอดบทเรียนจากสถานการณ์นำผลการดำเนินการที่ผ่านมาเพ่ือนำมา
ประกอบการจัดทำและปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันสามารถแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายโชคดี อมรวัฒน์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 

ขอให้จังหวัดพะเยา น่าน เชียงราย และแพร่ พิจารณากำหนด
ห้วงเวลาห้ามเผา โดยประสานความร่วมมือกับ ๙ จังหวัดภาคเหนือ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตติดต่อกับจังหวัด ตลอดทั้งให้จัดฝึกอบรมเพ่ิม
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครภาคประชาชน  
เพ่ือลดความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน นอกจากนี้เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณและสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานด้วย   

นายภูสิต สมจิตต์ 
เขตตรวจราชการที่ 3  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 18 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2  
จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร อุทัยธานี    
 

๑. การขับเคลื่อนวาระไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) ภายใต้แนวทางการลดความเสี่ยงที่จุดกำเนิด จังหวัดควรใช้
ข้อมูล Hot Spot ในพื้นที่เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงและหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้มาตรการทางสังคมควบคุมพฤติกรรมการเผาให้สอดคล้อง 
กับสภาพพ้ืนที่ 

๒. การแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม (ปลูกข้าวและ
อ้อย) ควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นหน่วยรับผิดชอบในการวางแผนและขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้
ประสบความสำเร็จ ผ่านกลไกหน่วยภูมิภาคในสังกัดสนับสนุนผู้ว่า
ราชการจังหวัดดำเนินมาตรการหรือแนวทางในระดับพ้ืนที่ และให้
เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัด 

๓. จังหวัดควรใช้มาตรการทางสังคมสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมาย มุ่งสร้างความตระหนักและแสวงหาความร่วมมือจากผู้นำ
ชุมชนและสมาชิกในการวางกฎเกณฑ์ กติกายุติหรือลดการเผาใน
ชุมชน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

5 การตรวจติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จั งห วั ดและกลุ่ ม จั งห วั ด  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เข ต ต รวจ ร าช ก ารส่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย งาน รั ฐ วิ ส าห กิ จ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดและวางมาตรการในการใช้จ่ายงบประมาณ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งงบประมาณด้านอ่ืน ๆ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายของคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยให้คำนึงถึงวินัยทางการเงิน
และการคลั งตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องด้วยเพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณ เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ในภาพรวม 

นายเสถียร เจริญเหรียญ 
เขตตรวจราชการที่ 2  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ 8  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    

ขอให้จังหวัดกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพิจารณาถึง 
การมีส่วนร่วมและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่   
ความคุ้มค่า และลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการ ประกอบกับ
ปัจจุบันในหลายพ้ืนที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้การดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไป
ตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่กำหนด 
ไว้ได้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรมีมาตรการเร่งรัดการดำเนินการหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
ผูกพันงบประมาณโดยเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด และวางแผน 
การเบิกจ่าย เร่งการดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
โดยกำหนดแผนงาน/แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา 
ไม่ให้เกิดขึ้นอีก เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จั งห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์  ข อ น แ ก่ น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร  ศ รี ส ะ เก ษ
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่  1๒ เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรภายในห้วงเวลาที่กำหนด 

 
 
 
 
ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่  14 เร่งรัดส่วนราชการ/

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดตลอดจนมาตรการบริหาร
จัดการน้ำของภาครัฐ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ ม จั งห วัดภ าค ใต้ อ่ าว ไทย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
 

ขอให้จังหวัดดำเนินการสำรวจพ้ืนที่ก่อนการจัดทำแผนงาน/
โครงการที่เป็นงบลงทุนเพ่ือให้การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม
กับพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเป้าหมายที่กำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
 

 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจั งหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขณะนี้การเบิกจ่ายยังไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงขอให้จังหวัด
วางแผนเร่งการดำเนินการในโครงการ และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
กำหนด โดยขอให้คณะทำงานเร่งรัดและกำกับการเบิกจ่ายของจังหวัดให้
ปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน 

 
นายโชคดี อมรวัฒน์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 

ขอให้จังหวัดปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และ 
การใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โค โรน า  2019 (COVID - 19) โดยประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือให้การ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ถูกต้อง
ต าม ร ะ เบี ย บ  ก ฎ ห ม าย  ข้ อ บั ง คั บ แ ล ะ ข้ อ สั่ ง ก า ร ต่ า ง  ๆ  
ของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายภูสิต สมจิตต์ 
เขตตรวจราชการที่ 3  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 
จั งห วั ด ก าญ จ น บุ รี  ร าช บุ รี  
สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 18 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2  
จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร อุทัยธานี    
 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดติดตามส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรณี มีความล่าช้าควรต้องเร่งรัด
ดำเนินการเป็นรายหน่วยงานเพ่ือติดตามความคืบหน้าเป็นประจำ และให้
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดให้ความสำคัญ ในการติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ หากมีเหตุขัดข้องให้รายงานปัญหาอุปสรรคโดย
เร่งด่วน 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ มจั งห วัดภาคใต้ ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินงานและ
เบิกจ่ายงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ก่อนให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการและ
งบประมาณจากโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์
ดังกล่าวให้พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให้ไป
ดำเนินงานโครงการ Y๒ หรือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณโครงการตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์ 

 
นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จั งหวัด เชี ยงใหม่  แม่ ฮ่องสอน 
ลำปาง ลำพูน 

จังหวัดควรแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
หรือขอรับจัดสรรงบประมาณ จัดเตรียมความพร้อมการอนุมัติ/
อนุญาตพ้ืนที่ดำเนินการ หรือพ้ืนที่เป้าหมายโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการให้มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีการจัดสรร
งบประมาณ  หากมีข้อจำกัดสามารถนำเสนอโครงการ/กิจกรรม 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   สำรองได้ทันที และให้สำรวจความต้องการของประชาชนหรือความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรมของจังหวัด เพ่ือให้
กระบวนการพิจารณาต่าง ๆ รวดเร็วทันต่อการใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการ 

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จั งห วั ด ชั ย ภู มิ  น ค รร าช สี ม า 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดด้วย 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี่  ตรัง พังงา ภู เก็ต 
ระนอง สตูล 
 

๑. ขอให้จังหวัดกำหนดมาตรการเร่งรัด กำกับและติดตาม
ควบคุมดูแลการดำเนินโครงการ/รายการ ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การใช้จ่ายงบประมาณจะต้อง 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนดหรือเบิกจ่าย  เป็นไปตามงวดงานในการ
บริหารสัญญา 

๒. ขอให้รายงานผลการดำเนินโครงการ/รายการ และผลการ
เบิกจ่ายตามข้อสั่งการอย่างต่อเนื่อง เคร่งครัด จนกว่าการดำเนิน
โครงการ/รายการจะสิ้นสุด       
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

6 การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เข ต ต รวจ ร าช ก ารส่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย งาน รั ฐ วิ ส าห กิ จ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ขอให้จั งหวัดประเมินสถานการณ์ภั ยแล้ ง โดยให้จัดลำดับ
ความสำคัญความเสี่ยง เชิงพ้ืนที่และสำรวจตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยง 
ขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเป็นอันดับแรก ให้ครอบคลุม
ถึงระดับหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนวางแผนในการช่วยเหลือในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาวเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป  
รวมทั้งให้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในการประหยัด
การใช้น้ ำและการปลูกพืชทางการเกษตรให้มีความเหมาะสม 
กับปริมาณน้ำทางการเกษตรแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

นายเสถียร เจริญเหรียญ 
เขตตรวจราชการที่ 2  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ 8  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    

ขอให้จังหวัดดำเนินการ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์สาธารณภัย
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง และขอให้มีการประเมิน
สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดและตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
เพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน พร้อมทั้ง 
เตรียมความพร้อมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย 
ให้ พร้อมปฏิบั ติ งานตลอด ๒๔  ชั่ ว โมง และให้ มี การรณ รงค์
ประชาสัมพันธ์การประหยัดการใช้น้ำอุปโภคบริโภค และการทำ
การเกษตรต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนการวางแผนใน
การช่วยเหลือในระยะยาว เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จั งห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์  ข อ น แ ก่ น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
 
 

เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร  ศ รี ส ะ เก ษ
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1๒ สร้างการรับรู้ให้ประชาชน 
ภาคส่วนต่าง ๆ มีความเข้าใจในสถานการณ์น้ำในพ้ืนที่ตลอดจน
มาตรการในการบริหารจัดการของภาครัฐ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพ้ืนที่มีส่วนร่วม
ในการซ่อมสร้าง บำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก เพ่ือให้ชุมชนได้
ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 ดำเนินการดังนี้ 

1. ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดสรรน้ำเพ่ือการเกษตร ให้เป็นไปตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  
ปี 2563/64 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. ขอให้ทบทวนจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลผลการสำรวจ
พ้ืนที่ เสี่ยงขาดแคลนน้ำของจังหวัด บทเรียนจากการปฏิบัติงาน 
ปัญหาอุปสรรคจากปีทีผ่่านมา 

 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ ม จั งห วัดภ าค ใต้ อ่ าว ไทย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
 

ขอให้จังหวัดใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามกฎหมายและ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการมอบหมาย
ภารกิจให้หน่วยงานรับผิดชอบ โดยจัดตั้ งคณะทำงานติดตาม
สถานการณ์ภายใต้โครงสร้างกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่  
เสี่ยงภัยแล้งจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำทั้งในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงานรายงานปัญหา
อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ ์
 

ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ 
เพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมในระดับหมู่บ้านและชุมชน โดยนำ
ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนเพ่ือบูรณาการความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ รณรงค์ให้ประชาชนใช้
น้ำอย่างประหยัด/คุ้มค่า 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

เรื่องสาธารณภัยขอให้จังหวัดกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์
สาธารณภัย โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียม
ความพร้อมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อม
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

นายโชคดี อมรวัฒน์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

ขอให้จังหวัดดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่
เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร ให้ครอบคลุม
จนถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และทบทวนแผนงาน มาตรการต่าง ๆ ใน
การป้องกันภัยแล้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอและ อปท. ให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ในทุกสภาพพ้ืนที่ของจังหวัด หากพบ
ปัญหาอุปสรรคที่ เกินการเข้าไปป้องกันและแก้ไข ให้ รายงาน
กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ต่อไป 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายภูสิต สมจิตต์ 
เขตตรวจราชการที่ 3  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 
จั งห วั ด ก าญ จ น บุ รี  ร าช บุ รี  
สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 18 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2  
จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร อุทัยธานี    
 

๑. ขอให้จังหวัดกำชับอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ เฝ้าระวัง ติดตามปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบจาก 
ภั ยแล้ ง  แล ะ เร่ งช่ วย เห ลื อแก้ ไขความ เดื อดร้ อน  โดย ให้ มี   
การปรึกษาหารือในรูปคณะทำงานติดตามสถานการณ์ในระดับอำเภอ 
เพ่ือรายงานให้จังหวัดทราบและสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
โดยเร็ว 

๒. ให้จังหวัดเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสั่งใช้ 
จิตอาสาภัยพิบัติในพ้ืนที่สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
เช่น การช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค หรือเพ่ือการเกษตร 
และรายงานให้ศูนย์จิตอาสาฯ จังหวัดทราบ 

๓. จังหวัดที่มีกรณี อปท.แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ช่วง 
ฤดูแล้งสาเหตุเกิดจากปัญหาระดับน้ำใต้ดินลดลงทำให้ปริมาณ
น้ำประปาไม่เพียงพอ ควรให้ อปท./อำเภอถอดบทเรียนการแก้ปัญหา
มิ ให้ เกิดซ้ ำซาก /หรือ เพ่ิ มศั กยภาพโดยแก้ ไขปัญ หาขัดข้อ ง 
ในการแจกจ่ายน้ำช่วงฤดูแล้ง  

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ มจั งห วัดภาคใต้ ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

ขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือ
ปัญหาภัยแล้ งที่ อาจจะเกิดขึ้น ใน พ้ืนที่  จัดหาพ้ืนที่ กัก เก็บน้ ำ 
เพ่ือบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ได้มีน้ำใช้
อุปโภคบริโภคและใช้เพ่ือการเกษตรได้อย่างทั่วถึง หากพ้ืนที่ไหนได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ทันที และขอให้ ๓ กลุ่มภารกิจหลัก  
ทั้งกลุ่มพยากรณ์ กลุ่มบริหารจัดการน้ำ และกลุ่มปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ บูรณาการข้อมูลและวางแผนดำเนินการ
ร่วมกัน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จั งห วั ด ชั ย ภู มิ  น ค รร าช สี ม า 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
 

ขอให้จังหวัดประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและจัดลำดับความเสี่ยง
เชิงพ้ืนที่ และสำรวจตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพ่ืออุปโภค
บริโภค ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน ตลอดจนวางแผนในการบรรเทาภัยแล้ง
ในพ้ืนที่จังหวัดด้วย 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี่  ตรัง พังงา ภู เก็ต 
ระนอง สตูล 
 

ขอให้จังหวัดประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและจัดลำดับความเสี่ยง
เชิงพ้ืนที่ และสำรวจตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพ่ืออุปโภค
บริโภค ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน ตลอดจนวางแผนในการบรรเทาภัยแล้ง
ในพ้ืนที่จังหวัดด้วย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

7 การต รวจติ ด ต าม การป้ อ งกั น แ ล ะ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เข ต ต รวจ ร าช ก ารส่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย งาน รั ฐ วิ ส าห กิ จ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ขอให้ จั งหวัดขับ เคลื่อนงานและวางมาตรการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในภาพรวม สำรวจ ถอดบทเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ใน ๓ ปี  
ที่ผ่านมาสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เพ่ือเตรียมความพร้อม
และกำหนดมาตรการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันและลดอุบัติทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ .ศ. ๒๕๖๔  ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส่วนกลาง กำหนดจุดเสี่ยง ในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการแก้ไขปัญหา 
อย่างยั่งยืนตามแผนปฏิบัติงานฯ โดยให้บูรณาการความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่จากทุกภาคส่วนให้ เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  ตลอดทั้งปีรวมทั้งสนับสนุนการป้องกัน
และลดอุบัติ เหตุทางถนนในระดับอำเภอ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในห้วงเวลาที่กำหนด โดยให้แยกปัญหาและแนวทาง
ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดภายในจังหวัดเอง และเหตุที่เกิดจากการใช้ถนน
เส้นทางผ่านไปจังหวัดอ่ืนให้ชัดเจนและสอดรับกัน ทั้งนี้ ขอให้จังหวัด
รณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ให้เข้าถึง
ครัวเรือน รวมทั้งมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายเมาแล้วขับ ขับรถเร็วและขี่รถจักยานยนต์เร็ว เป็นต้น 
ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ผลจริงหากประชาชนได้ทราบและปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าว 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายเสถียร เจริญเหรียญ 
เขตตรวจราชการที่ 2  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ 8  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    

ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายใต้สโลแกน “สงกรานต์สุขใจ 
ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ให้เข้าถึงในระดับครัวเรือน รวมถึง 
การสำรวจจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะในกลุ่มเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และพฤติกรรม 
การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยรวมทั้งขอให้จังหวัดดำเนินการ
ถอดบทเรียนวิ เคราะห์ข้อมูล เทียบกับสถิติ อุบั ติ เหตุทางถนน  
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เพ่ือนำมาสรุปเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหา และกำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนต่อไป 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์  ข อ น แ ก่ น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษอำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1๒ รณรงค์ให้เกิดการขับขี่
อย่างปลอดภัย และดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง โดยเพ่ิมความเข้มข้นในกลุ่มเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และ
พฤติกรรมการขับข่ีรถที่ไม่ปลอดภัย 

 

 
ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 คุมเข้มปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ

ทางถนนบนเส้นทางสายรอง เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด  
ถนน อบต.และหมู่บ้าน โดยปรับแผนการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ 
และด่านชุมชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุ พร้อมเพ่ิมความเข้มข้น
ในการเรียกตรวจความพร้อมทั้งคนและรถ โดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ และตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่ที่มีอายุ 
50 ปีขึ้นไป การคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน 
เพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
ก ลุ่ ม จั งห วั ด ภ าค ใต้ อ่ า ว ไท ย  
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
 

ขอให้จังหวัดกำชับให้ ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท. มอบหมาย
ผู้รับชอบในรูปแบบคำสั่ง กรณีไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โดยตรง 
ได้ ให้ นายอำเภอเป็ นผู้ พิ จารณ าในท้ องที่ ที่ มี ความเหมาะสม 
เป็นผู้รับผิดชอบและให้มีการสนับสนุนการทำงาน ศปถ.อำเภอ  
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นประเด็นที่เป็น
ปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้  ให้ ศปถ.อำเภอ 
รวบรวมข้อมูลสถิติ ศปถ.อปท. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา 
และรายงานตามลำดับชั้นต่อไป 

 
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จั งหวัดบึ งกาฬ  เลย  หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ ์
 

ขอให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี 
โดยจัดให้มีการประชุม ศปถ. จังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน
ให้  ศปถ. อำเภอ และ ศปถ. อปท. ขับเคลื่อนการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ โดยให้การสนับสนุนด้านความรู้/
วิชาการ รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมประสานการปฏิบัติและ 
ให้คำแนะนำ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดจัดประชุม ศปถ. จังหวัดเป็นประจำทุกเดือน และ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้จังหวัดรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่
ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ให้เข้าถึงครัวเรือน รวมถึงดำเนินการ 
ตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเพ่ิมความเข้มข้น
ในกลุ่มเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการโครงการ “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”  
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

 
นายโชคดี อมรวัฒน์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 

ขอให้จังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ในระดับพ้ืนที่ทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนในระดับพ้ืนที่   ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความ
ต่อเนื่องทั้งปี รวมทั้งให้ติดตาม สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอและท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะประสาน อปท. ดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยง  
จุดอันตราย หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อปท. ตลอดทั้งเรื่องของการจัดตั้ งงบประมาณ แผนงาน/
โครงการ เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตามลำดับ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายภูสิต สมจิตต์ 
เขตตรวจราชการที่ 3  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 18 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2  
จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร อุทัยธานี    
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. การสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย

ทางถนนในระดับพ้ืนที่ (อำเภอ) ควรมุ่งเน้น (ก) ความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข และฝ่ายตำรวจต้องสร้าง 
ความเชื่อมโยงทำงานร่วมกัน อาทิ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
ฯลฯ เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการ ในระดับอำเภอ ฝ่ายปกครองต้องมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำ ซึ่งมีทักษะความรู้ด้านป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน (ข) ต้องมีงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนงานฯ 
ให้ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการฯ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
ค่าใช้จ่ายสำนักงานสำหรับจัดทำเอกสาร ฯลฯ 

๒. โจทย์ของอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศ และจังหวัด
ต่างๆ เกี่ยวข้องกับตัวแปร ได้แก่ จักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย  
เมาสุรา ขับรถใช้ความเร็ว ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ จึงควรขับเคลื่อน
แก้ ไขปัญ หาดั งกล่ าวใน เชิ งน โยบายอย่ างจริงจั ง  เพ่ื อให้ เกิ ด 
ความชัดเจนและวางแนวทางให้จังหวัดดำเนินการต่อไป 
ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ 

๑. จังหวัดมีการประกาศ “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” 
เป็นวาระสำคัญของจังหวัด โดยให้มีส่วนราชการที่มีพันธกิจเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สำนักงาน ปภ. จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ฝ่ายปกครอง 
สาธารณสุขจังหวัด ขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวง/แขวงทางหลวงชนบท 
สำนักงาน คปภ.จังหวัด ฯลฯ ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเท่านั้น  
ควรแสวงหาความร่วมมือเพ่ิมเติมจากหลายๆ ส่วนที่ เกี่ยวข้อง  
อาทิ  องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น  โรงเรียนและสถานศึกษา  
สถานประกอบการเอกชน กลุ่มพลังอาสาสมัคร ฯลฯ เพ่ือประสาน
การขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่ให้ประสบ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ผลสำเร็จ 
๒. การขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องใช้ระยะเวลา 

เพ่ือสร้าง/แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และต้องดำเนินการ 
อย่างต่อเนื่องมิใช่เฉพาะช่วงเทศกาล ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ อาจต้องใช้
งบประมาณดำเนินการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน การจัดทำกิจกรรม การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์
รณรงค์ ฯลฯ ซึ่งจังหวัดอาจขอสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนเลขสวยของกรมการขนส่งทางบก 
กองทุน สสส. หรืองบพัฒนาจังหวัด ดังนั้น สำนักงาน ปภ.จังหวัด 
ในฐานะเจ้ าภาพหลัก จึ งต้ องประสานเครือข่ ายแสวงหาแหล่ ง
งบประมาณสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรม 

๓. ขอให้จังหวัดใช้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีและ           
ช่วงเทศกาล ดำเนินการถอดบทเรียนการทำงานทั้งในระดับจังหวัด
และระดับอำเภอ ท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงแก้ไข พัฒนาขับเคลื่อนงาน
ความปลอดภัยทางถนนให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ ม จั งห วั ด ภ าค ใต้ ช ายแ ด น 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

ขอให้จังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ของจังหวัดให้ความสำคัญและเน้นย้ำมาตรการขับเคลื่อนการป้องกัน
และลดอุบัติ เหตุทางถนนทุกช่วงเวลาตลอดทั้ งปี  เพ่ื อ ให้ เกิด 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่ มจั งห วัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 
 

ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาเพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เพ่ือลดอุบัติ เหตุช่วงเทศกาล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และปลูก
จิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกันด้วย 

 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน 
จั งหวัดกระบี่  ตรั ง พั งงา ภู เก็ ต 
ระนอง สตูล 
 

ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาเพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เพ่ื อลดอุบั ติ เหตุ  ช่ วงเทศกาล พร้อมทั้ งประชาสั ม พันธ์และ 
ปลูกจิตสำนึกการใช้ รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาล  
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

8 การก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดที่
มีพื้นที่ติดทะเล 
 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ ม จั งห วัดภ าค ใต้ อ่ าว ไทย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
 

ขอให้จังหวัดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากพบปัญหา
อุปสรรค รายงานข้อมูลพร้อมภาพประกอบโดยเสนอตามลำดับชั้น 
เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ มจั งห วัดภาคใต้ ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

๑. ขอให้จังหวัดนราธิวาส ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งถนนทางเข้าและบริเวณโดยรอบศูนย์พักพิง
ชั่วคราวฯ ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม 

๒. ขอให้จังหวัดปัตตานี เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิง
ชั่วคราวฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนและราชการได้รับประโยชน์สูงสุด 
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ประเด็นเน้นย้ำ 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

1 การตรวจติดตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เข ต ต รวจ ร าช ก ารส่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย งาน รั ฐ วิ ส าห กิ จ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ขอให้จังหวัดดำเนินการให้ เป็นไปตามขั้นตอนและช่วงเวลา 
ของการประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามคู่มือ
และปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยเร่งรัดการดำเนินการ
ลงทะเบียนการประเมิน คณะที่ปรึกษาเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้  
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) โดยหน่วยงานเก็บข้อมูลแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยคณะที่ปรึกษา 
ซึ่งหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ ITA และ
จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยคณะที่ปรึกษา
ซึ่งหน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนและทันต่อเวลา
บน เว็บ ไซต์ ของหน่ วยงาน  ทั้ งนี้  ขอ ให้ จั งหวัดศึ กษ าเรียนรู้  
จากหน่วยงานที่ ได้คะแนนสูงในปีที่ผ่ านมาเพ่ือเป็นแบบอย่าง 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 
นายเสถียร เจริญเหรียญ 
เขตตรวจราชการที่ 2  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ 8  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    

ขอให้จังหวัดดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ใน ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้เป็นไปตามขั้นตอนและช่วงเวลาของการประเมิน ( ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามคู่มือและปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด โดยเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 
และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตอบแบบประเมินให้แล้วเสร็จ รวมถึงดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่กำหนดไว้ให้
ครบถ้วนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จั งห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์  ข อ น แ ก่ น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษอำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
และช่วงเวลาของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามคู่มือและปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ ม จั งห วั ดภ าค ใต้ อ่ า ว ไท ย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 

ขอให้จังหวัดหัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคำนึงถึง
การทำงาน โดย “การจัดการความรู้” (Knowledge Management : KM) 
และรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้
ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึ งกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและช่วงเวลาของ 
การประเมิน ตามคู่มือและข้อปฏิบัติที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
 

 

นายโชคดี อมรวัฒน์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 

ขอให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสร้างการรับรู้ 
สร้างความเข้าใจในแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการในการปฏิบัติงาน 
โดยให้ความสำคัญการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของหน่วยงานในจังหวัด 
อย่างเข้มข้นทุกกระบวนการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ ม จั งห วัดภ าค ใต้ ช ายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

ขอ ให้ จั งห วัด เน้ น ย้ ำหน่ วย งาน ในจั งห วั ด ให้ ค วามสำคัญ 
การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของหน่วยงาน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

2 การตรวจติดตามการดำเนินการตาม
มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
และการตรวจติดตามการดำเนินการ 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เข ต ต รวจ ร าช ก ารส่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย งาน รั ฐ วิ ส าห กิ จ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

๑. ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนสถานการศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรฐานในการเปิด
สถานศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้มีการตรวจสอบ
การปฏิบัติจริงของสถานการศึกษาระดับปฐมวัย ตามแนวทาง 
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 

๒. ขอให้จังหวัดนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในการ
ประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้ ขอให้เตรียมสถานที่ให้เป็นอาคาร 
ที่ปลอดภัย มีความสะอาด สะดวก การระบายอากาศ การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม วัสดุ อุปกรณ์  การใส่หน้ ากากอนามัย/หน้ ากากผ้ า  
เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น และได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้วย 

 
นายเสถียร เจริญเหรียญ 
เขตตรวจราชการที่ 2  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ 

๑. ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น ให้ ดำเนิ นการตามมาตรการในการเปิ ด
สถานศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้ความสำคัญ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 8  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จงัหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    

กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โค โรนา  2019  (ศบค .)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
กำหนดอย่างเคร่งครัด 

2. ขอให้จังหวัดนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย) ในการ
ประกันคุณภาพภายในมาใช้เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จั งห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์  ข อ น แ ก่ น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษอำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการนำมาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย) ในการประกันคุณภาพภายในมาใช้เพ่ือเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ ม จั งห วั ดภ าค ใต้ อ่ า ว ไท ย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
 

ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการในการเปิด
สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
และผลการดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
และรายงานผลให้ทราบตามลำดับ 
 

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึ งกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ ์
 

ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนด รวมทั้งขอให้นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้
เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย) ในการ
ประกันคุณภาพภายในมาใช้เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา  2019 ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว๓๔๘๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
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เขตตรวจราชการ 

  นายโชคดี อมรวัฒน์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 

ขอให้จังหวัดติดตามการขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด 
อปท. โดยดำเนินการตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย และนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. ในการประกันคุณภาพภายใน 
มาใช้ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ ม จั งห วัดภ าค ใต้ ช ายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและ 
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยเคร่งครัด ในสถานศึกษาทุกระดับของจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

๓ การดำเนิ น โครงการสั ต ว์ปลอดโรค  
คนปลอดภั ย  จากโรคพิ ษสุ นั ขบ้ า ฯ  
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เข ต ต รวจ ร าช ก ารส่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย งาน รั ฐ วิ ส าห กิ จ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

๑. ขอให้จังหวัดดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ เป็น
หน่วยงานหลัก ได้แก่  กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กำหนดแผนงานไว้ เตรียมแผนการดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัดให้ เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่
โครงการ ฯ กำหนด ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัดในทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อาจกำหนดและรวมกันใช้เป็น 
ศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัดในระดับรวมของจังหวัดหรืออำเภอก็ได้ 

๒. โดยหลักส่วนใหญ่ของโครงการนี้จำเป็นต้องจำกัดจำนวนสัตว์จรจัด
ให้ลดน้อยลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องเร่งรัดการทำหมันในสัตว์จรจัด
ทั้งสุนัขและแมว เพ่ือมิให้เป็นภาระในการดูแลสัตว์จรจัดดังกล่าว  
จึงขอให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำหมัน 
ในสัตว์จรจัดได้เร่งรัดดำเนินการดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาตั้งแต่
ต้นเหตุ ตลอดจนต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม 
ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเอง โดยต้องไม่นำสัตว์เลี้ยงของตนเอง 
มาปล่อยทิ้งให้เป็นสัตว์จรจัดด้วย 

๓. ขอให้เน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกและปฏิบัติตาม
ข้อบัญญั ติ /เทศบัญญั ติ ว่ าด้ วยการเลี้ ยงสัตว์  หรือปล่อยสัตว์   
พร้อมสนับสนุนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางที่
กำหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนและเยาวชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายเสถียร เจริญเหรียญ 
เขตตรวจราชการที่ 2  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ 8  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จงัหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    
 

ขอให้จังหวัดดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่หน่วยงาน
หลัก  (ได้ แก่  กรมควบคุม โรค กรมปศุสั ตว์  และกรมส่ งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น) ดำเนินการวางแผนไว้ รวมถึงจัดให้มีสถาน
สงเคราะห์สัตว์ระดับจังหวัด และเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   
และการบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติดังกล่าวด้วย นอกจากนี้   
ควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ อย่างทั่วถึงเกี่ยวกับความเสี่ยง  
วิธีป้องกัน และกฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง และนำสัตว์เลี้ยงไปรับ
วัคซีนพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันหาวิธีจัดการ
ปัญหาสุนัขและแมวที่ ไม่มี เจ้ าของ และการบั งคับใช้กฎหมาย 
อย่างเคร่งครัดด้วย 

 
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จั งห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์  ข อ น แ ก่ น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษอำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 
 

1. ขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง 
หรือพ้ืนที่เสี่ยงที่มีผู้เสียชีวิต หรือจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเข้มแข็งและความพร้อม ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์  
สัตว์จรจัดให้เป็นรูปธรรม 

2. เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินการออก
ข้อบัญญัติเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
รวมถึงบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติดังกล่าว รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

3. ดำเนินการป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ข้ามแดนมายังประเทศไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการ
ธนาคารน้ำใต้ดิน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ ม จั งห วั ดภ าค ใต้ อ่ า ว ไท ย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
 

ขอให้จังหวัดมีการซักซ้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสร้างความรู้  
ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม  
โดยบูรณาการการทำงานส่วนราชการภายในจังหวัดและอำเภอ  
โดยขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถในการขยายผล
การให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ อสม. 
พร้อมทั้ งประสานการใช้กลไกจิตอาสาพระราชทานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินการ และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานในการดูแลสัตว์ในสถานพักพิงของรัฐและประเภทของสัตว์ 
ที่ต้องเข้าสถานพักพิง เช่น สัตว์ดุร้าย สัตว์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาสู่คน 
เป็นต้น และจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ หรือ อสม.  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความชำนาญ 

 
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึ งกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ ์
 

ขอให้ดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนงานที่หน่วยงานหลัก
ได้วางแผนไว้ และเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข็มแข็ง
และมีความพร้อม ดำเนินการจัดตั้ งศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัด 
ให้เป็นรูปธรรม 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดติดตามผลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเกี่ยวกับ 
การกำกับดูแลสัตว์ในจังหวัดว่าได้ดำเนินการให้ครบทุก อปท. หรือไม่   
หากยังดำเนินการใม่ครบขอให้เร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เกี่ ยวกับการกำกับดูแลสัตว์ ให้ ครบด้ วย ตลอดจนบู รณาการ 
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ อปท. ภายในจังหวัดให้
ร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนงานที่หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ กรมควบคุมโรค, กรมปศุสัตว์, และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดำเนินการวางแผนไว้ พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค 
และกรมปศุสัตว์กำหนด อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการฯ 
ป ระสบ ผลส ำเร็ จ ต ามพ ระป ณิ ธ าน ของศาสตราจารย์  ด ร .  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 
นายโชคดี อมรวัฒน์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 

ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานให้เป็นไปตาม
แผนงานโครงการดังกล่าวตามปณิธานฯ ในทุกระดับ และให้จังหวัด
เสนอแนวทางการดำเนินการจัดหาสถานที่พักพิงชั่วคราวสัตว์จรจัด  
โดยใช้ภาคีเครือข่าย อปท. ร่วมเป็นแกนนำในการดำเนินงานลดจำนวน
สุนั ขจรจัด ตลอดทั้ งให้ จัดทำแนวทางในการบั งคับใช้กฎหมาย 
ในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์และเหตุรำคาญอย่างชัดเจนและ
เคร่งครัด นอกจากนี้ให้คอยควบคุม กำกับ ดูแลการเคลื่อนย้ายสัตว์กลุ่มเสี่ยง
เข้ามาตามแนวชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการพาสัตว์เลี้ยง 
ไปรับวัคซีนตามกำหนด  
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายภูสิต สมจิตต์ 
เขตตรวจราชการที่ 3  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 18 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2  
จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร อุทัยธานี    
 

๑. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ควรกำหนดหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยเฉพาะการดูแลรับผิดชอบสถานสงเคราะห์
สัตว์จังหวัด ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรกำหนด 
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ชัดเจน 

๒ . กรณี จั งหวัดราชบุ รีขอให้ เร่งรัด  อปท . จำนวน 3  แห่ ง 
ที่ยังไม่ดำเนินการ ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ให้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย 

๓. การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค 
พิษสุนัขบ้าฯ  ของจังหวัด ควรมีคณะทำงานระดับจังหวัดรับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่องและมีแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจน   

 
นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ ม จั งห วัดภ าค ใต้ ช ายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ในจังหวัด สร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยจากสัตว์
และปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆ ที่เกิดจากสัตว์ในพ้ืนที่ 

 

 

 


