


ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

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

ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

1 โครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้และโครงการเดินส ารวจ
ออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนด
ที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ข ตต ร วจร า ชก า รส่ ว น กล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

๑. ขอให้จังหวัดประสานและบูรณาการร่วมกับอ าเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนด
แผนปฏิบัติงานในการลงพ้ืนที่ เปูาหมาย การท าความเข้าใจกับ
ประชาชน การเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการรังวัดออกโฉนด/สอบเขต  
การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และแจ้งค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน 
เพ่ือขับเคลื่อนการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนด
ที่ดินให้เป็นไปตามเปูาหมายทีก่ าหนด 

๒. ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการ “บอกดิน 2” ซึ่งเป็นโครงการ 
ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในการส ารวจข้อมูลที่ดินส าหรับน าไป
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผ่านทุกช่องทาง 
ของจั งหวัด โดยในระดับ พ้ืนที่ ให้ ใช้หอกระจายข่าวแจ้ ง ข่ าว
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

๓. ส าหรับการวางแผนโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัด 
รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในปีต่อไป หรือในกรณี 
การแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานโครงการของรัฐ ขอให้จังหวัดใช้กลไก
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ในการแก้ไขปัญหา
ความทับซ้อนที่ดิน ความชัดเจนของที่ดินและก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย 
ในการด าเนินโครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

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

ขอให้จังหวัดเน้นย้ าการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ให้ด า เนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชน โดยให้ใช้ระบบ RTK GNSS Network ในการส ารวจ
รังวัดในทุกพ้ืนที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัย 
ถูกต้องแม่นย าสูง เพ่ือความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดินซึ่งจะเป็นการ
ลดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้ รวมถึงเป็นการลดข้อโต้แย้งกรณีพิพาท
เรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชน อีกทั้งยัง เป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

ขอให้จังหวัดด าเนินการส ารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
และรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในด้านการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน
และการสอบเขตที่ดิน  ตลอดทั้ง ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งรัด 
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการโดยใช้มาตราส่วน 
๑ : ๔๐๐๐ เพ่ือเป็นข้อมูลที่ดินส าหรับน าไปใช้ในโครงการเดินส ารวจ
ออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณและอัตราก าลังของ
เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  พร้อมทั้งให้เพ่ิม 
การประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้เห็นถึงความส าคัญของการสอบเขต 
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1๒ ด าเนินการส ารวจออกโฉนด
ที่ดินให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรสีะเกษ อ านาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 เร่งรัดความก้าวหน้า 
การปฏิบัติงานของสายส ารวจแต่ละศูนย์ให้แล้วเสร็จตามเปูาหมาย 
ที่ก าหนด 

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

ขอให้จังหวัดเสนอเรื่องไปยังกรมที่ดินเพ่ือพิจารณาเพ่ิมสายเดิน
ส ารวจในพ้ืนที่ในปีงบประมาณต่อไปเพ่ือตอบสนองความต้องการ
เอกสารสิทธิในที่ดินของราษฎร อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงใน
การถือครองที่ดินและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจในภาพรวม 

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

ขอให้จังหวัดเร่งรัดความก้าวหน้าการปฏิบัติงานส ารวจในแต่ละศูนย์ 
หากมีปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา
เองได้  โดยให้ รายงานกระทรวงมหาดไทย/ส่ วนกลาง เ พ่ือให้ 
ความช่วยเหลือต่อไป 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ขอให้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยความถูกต้องและสุจริต ตลอดจนดูแล 
ให้การเดินส ารวจที่ยังคงไม่แล้วเสร็จอยู่ในขณะนี้ให้ประสบผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีเปูาหมายที่ก าหนด และขอให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามผล
การหารือแก้ไขปัญหาในเรื่องเขตปลอดภัยในราชการทหารอย่างใกล้ชิด 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

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

ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ 
ขอให้จังหวัดโดยส านักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี และ

จังหวัดก าแพงเพชรประสานศูนย์อ านวยการ ในการเดินส ารวจออก
โฉนดที่ดินสายส ารวจ เพ่ือติดตามการสอบเขตและออกโฉนดที่ดิน 
ตามโครงการฯ ให้สามารถด าเนินการตามเปูาหมายเสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมทั้งถอดบทเรียนปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนประชาชนพ้ืนที่
เปูาหมายทราบ เพ่ือให้โครงการฯ ระยะต่อไปเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การรังวัดรูปแปลงแผนที่โฉนดที่ดิน โดยน าเทคโนโลยีการรังวัด
ระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) เมื่อด าเนินการได้ครบถ้วนทุกแปลง
โฉนดในพ้ืนที่จังหวัดจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ถือครอง ลดปัญหา
ข้อโต้แย้งแนวเขตที่ดินของราษฎร จึงควรสนับสนุนเร่งรัดด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร แต่ละปีท าให้กรมที่ดินต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เป็นระยะยาว จึงควรใช้มาตรการจูงใจให้ประชาชนผู้ครอบครอง
ที ่ด ิน เข ้าสู ่ร ะบบการร ังว ัดแปลง โฉนดแบบจลน ์ (RTK) เช่น  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอุดหนุน
เป็นค่าธรรมเนียมการรังวัดรูปโฉนดที่ดินแบบจลน์ (RTK) โดยเฉพาะ
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน
เป็นจ านวนมาก เป็นต้น  
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 
 
 
 

 นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ ม จั ง ห วั ดภ า ค ใ ต้ ช า ยแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

๑. ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงเพ่ือสนับสนุนและเร่งรัดการด าเนินงานในการส ารวจ
และออกโฉนดที่ดินให้ เป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ 
ของโครงการฯ 

๒. ขอให้จังหวัดปัตตานีพิจารณาเสนอพ้ืนที่เพ่ิมเติมในการจัดท า
แผนส ารวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณต่อไป 

๓. ขอให้กรมที่ดินด าเนินการส ารวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ให้มีความชัดเจนและถูกต้อง 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่  แม่ ฮ่ อ งสอน 
ล าปาง ล าพูน 
 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้หน่วยงานรับผิดชอบสร้างความเข้าใจ
แนวทาง หลักเกณฑ์ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีความพร้อม
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพ่ือให้โครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน
และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครบถ้วนส าเร็จ 
ตามเปูาหมายที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหากเกิด
อุปสรรคที่ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ควรมีการหารือหน่วยงานส่วนกลาง
หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจเพ่ือที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี 

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่ มจั งห วัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี  ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้หน่วยงานรับผิดชอบสร้างความเข้าใจ
แนวทาง หลักเกณฑ์ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่     
เพ่ือให้การด าเนินการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โครงการ 
เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ครบถ้วนส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด ซึ่งหากเกิดอุปสรรค 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

ที่ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ ควรมีการหารือหน่วยงานส่วนกลางหรือผู้มี
อ านาจตัดสินใจเพ่ือที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน 
จั งหวัดกระบี่  ตรั ง  พังงา ภู เก็ต 
ระนอง สตูล 
 

๑. ควรวางแผนโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัด 
รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในปีต่อไป หรือในกรณี
การแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานโครงการของรัฐให้จังหวัดใช้กลไก
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ในการแก้ไข
ปัญหาความทับซ้อนที่ดิน ความชัดเจนของที่ดินและก าหนดพ้ืนที่
เปูาหมายในการด าเนินโครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ 
ในปีต่อไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายในภาพรวม 

2. ขอให้จังหวัดประสานและบูรณาการอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติงานในการลงพ้ืนที่เปูาหมาย การท าความเข้าใจ
กับประชาชนและการเตรียม พ้ืนที่ ส าหรับการรั งวัดสอบเขต  
การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และแจ้งค่าธรรมเนียมในการรังวัด 
เขตที่ดินเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายก าหนด   
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

2 การตรวจติดตามภารกิจส าคัญตามโครงสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ข ตต ร วจร า ชก า รส่ ว น กล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุน ัขบ้าฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. ขอให้จังหวัดมอบหมายส านักงานท้องถิ่นจังหวัดและอ าเภอ
ในการประสานให้องค์กรปกครองถิ่นในพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลจ านวน 
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่อาจตกหล่นให้ครบถ้วนทุกชุมชน  
โดยให้บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน และองค์กรเอกชนให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง  
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และตรวจสอบผลการด าเนินงานการน าเข้า
ข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูล ในระบบ Rabies One Data ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถด าเนินการได้ และมีการบันทึก
ข้อมูลในระบบได้ครบถ้วน หากพบปัญหาขอให้เร่งท าความเข้าใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งให้มีการนิเทศงานให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ลงระบบได้ครบตามเปูาหมายก าหนด  

2. ขอให้จังหวัดมอบหมายส านักงานท้องถิ่นจังหวัดและอ าเภอ
ได้ก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีน 
ให้มีความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามค าแนะน า
ของกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้ประสาน
หน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการด าเนินการเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล และให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้เป็นตามเปูาหมาย  
ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนสุนัขและแมวทั้งหมด 
รวมทั ้ง ให ้เ ร ่งส ารวจพื ้นที ่ที ่อาจตกหล ่น และม ีความเสี ่ย งส ูง 
ให้ด าเนินการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติม 

 

 



8 

ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   การจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยง 
และปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ 

ขอให้จังหวัดมอบหมายส านักงานท้องถิ่นจังหวัด หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และอ าเภอ โดยแต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัดและ
อ าเภอ ในการตรวจติดตามและนิเทศการเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการเลี้ ยงและปล่อยสัตว์ขอองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่นให้สามารถบังคับได้อย่างแท้จริงและสามารถควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละ
ชุมชนและสามารถปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
จากส ุน ัขและแมว รวมทั ้งม ีความเหมาะสมก ับความเป ็นอยู่ 
ที่เหมาะสมในการด ารงชีว ิตของประชาชน การปูองกันอันตราย 
จากพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกี ่ยวข้อง โดยขอความร่วมมือ 
จากชุมชน และประชาชนในแต่ละชุมชนเพื ่อให้การขับเคลื ่อน
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การด าเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ 

ขอให้จังหวัดที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัด
เตรียมการวาง แผนงานเพ่ือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความพร้อม อย่างน้อย ๑ แห่ง เพ่ือเตรียมการวางกระบวนการ   
และขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัด โดยขอให้ผ่านเวที
ประชาคมก่อนจะเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละ พ้ืนที่  ควบคู่กับแนวทาง 
การด าเนินการในด้านอ่ืน ๆ เช่น การเร่งรัดท าหมันสัตว์ เพ่ือควบคุม
จ านวนสุนัขและแมวอย่างเหมาะสมในการดูแลต่อไป ส่วนจังหวัด  
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ที่ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัดแล้ว ขอให้บริหารจัดการ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่ก าหนด รวมทั้งขอให้อาศัยความร่วมมือ
จากภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบริหารจัดการต่อไป 
การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น  

ขอให้จังหวัดวางแผนในการขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค 
พิษสุนัขบ้ าในท้องถิ่น  โดยบูรณาการท างานจากทุกภาคส่วน 
ในกิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมประชากรสัตว์โดยวิธีผ่าตัดท าหมัน 
และการให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการฝึกอบรม
อาสาสมัครฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้าน าร่องแต่ละแห่งและขยายผลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต่อไป
ในอนาคต 

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

ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส ารวจข้อมูล
จ านวนการขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมวให้ครบถ้วนทุกพ้ืนที่ 
ในจังหวัด และให้ตรวจสอบผลการน าเข้าข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูล
Rabies One Data ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นทุ กแห่ ง 
ให้ครบถ้วน ทั้งนี้หากพบปัญหาขอให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไข ในส่วน
ของการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนขอให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายก าหนด และให้ เร่ งรัดการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง และให้เน้นย้ าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุม 
การเลี้ ยงและปล่อยสัตว์ ให้ครบทุกแห่ ง รวมทั้ งการบังคับใช้
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ 
ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดด้วย 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ขอให้จังหวัดให้ความส าคัญกับการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอ 
ต่อภารกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ ให้กับหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เข้าใจถึงความส าคัญของโครงการดังกล่าว 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความส าเร็จและเป็นไปตาม
เปูาหมายที่วางไว้ ตลอดจนด าเนินการตรวจสอบและจัดเก็บวัคซีน
ตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
การจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยง 
และปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ 

ขอให้จังหวัดติดตามการด าเนินงานภายหลังการออกข้อบัญญัติ 
และศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดทั้ง ประสานความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ 
รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วย
การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์อย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ 

ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดศึกษาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่
ปัญหา ข้อเสนอแนะ ร่วมถึงผลกระทบจากการด าเนินการดังกล่าว  
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงในการพิจารณาจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ในพ้ืนที ่
การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น  

ขอให้ จั งหวัดบู รณาการร่ วมกั บองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค 
พิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานผลให้จังหวัดทราบตามที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยการจัดท าแผนการด าเนินการให้บริการ
ฉีดวัคซีนในแต่ละพ้ืนที่ ให้ชัดเจน รวมถึงพัฒนาให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีศักยภาพด้านการควบคุมโรคจาก
สัตว์สู่คน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของ
การพาสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนตามก าหนด ทั้งนี้หากพบสัตว์ปุวย/ตาย
ผิดปกติ ให้รีบแจ้ง อสม. ทันท ี

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1๒ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
- ประสานศูนย์บัญชาการเพ่ือเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือแก้ไขปัญหา

การเข้าใช้งานระบบ Rabies One Data และบันทึกข้อมูลการส ารวจ
ประชากรสุนัขและแมวให้เป็นปัจจุบัน  

- ด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการเลี้ยงและ 
การปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานภายหลัง
การออกข้อบัญญัติ  ศึกษาผลกระทบที่ เ กิดขึ้ น  โดยประสาน 
ความร่วมมือกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของ อปท. และการบังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยอย่างต่อเนื่อง 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   
 
 
 
 
 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
อุบลราชธานี 
 

- ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

- ประสาน อปท. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น พร้อมทั้ง
รายงานผลให้จังหวัดทราบอย่างเคร่งครัด 

 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วัคซีนของจังหวัดให้มีความถูกต้องตามค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 
การจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและ
ปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 ด าเนินการเร่งรัดให้ อปท. 
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ใน
จังหวัด 
การด าเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 ด าเนินการจัดหาสถานที่
เพ่ือจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด อย่างน้อย 1 แห่ง ภายในจังหวัดเพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาด
ของสัตว์ที่แพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 
ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 ด าเนินการเร่งรัดขับเคลื่อน

การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าระบาด
เข้ามาในพ้ืนที่และมีการประกาศรับรองเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมควบคุมโรค  
และกรมปศุสัตว์ก าหนด โดยบูรณาการการท างานจากทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในจังหวัด 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ มจั งห วัดภาค ใต้ อ่ า ว ไทย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
 

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอให้จังหวัดพิจารณาแนวทางในการเข้ าไปตรวจสอบข้อมูล 
ในระบบของ อปท. เพ่ือจะได้เร่งรัดติดตามได้อย่างรวดเร็ว เช่น  
การก าหนดรหัสในการเข้าระบบ เป็นต้น 
การจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและ
ปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

๑. ขอให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าสรุป
รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค 

๒. กรณีขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ขอให้จังหวัด 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้น ๆ ท าหนังสือประสาน 
เพ่ือขอตัวผู้มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายในจังหวัดเพ่ือให้
การช่วยเหลือขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดย
ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการและมีกรอบระยะเวลาการท างาน
ที่ชัดเจน 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   การด าเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ 
ขอให้จังหวัดที่มีอุปสรรคไม่สามารถด าเนินงานดังกล่าวได้ ให้จัดตั้ง

คณะท างานประกอบด้วย ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัด ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั งหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด มูลนิธิ เครือข่าย
ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันเพ่ือหา 
แนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 

๑. ขอให้จังหวัดก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินการโดยให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รวบรวมข้อมูลและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  

๒. ขอให้จังหวัดเน้นย้ าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กลไก
อาสาสมัครปศุสัตว์ต าบล/อ าเภอ จิตอาสาพระราชทาน ภาคีเครือข่าย
ในชุมชน ทั้งนี้ให้รายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดด าเนินการขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข แมว  
และฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ทั่งถึงทุกพ้ืนที่ (โดยการจัดซื้อ
จัดจ้างวัคซีนของจังหวัดต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามค าแนะน า 
ของกรมปศุสัตว์) รวมทั้งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการเลี้ยง
และการปล่อยสัตว์ในจังหวัด และจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ตลอดถึง
ขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือไม่ให้ 
โรคพิษสุนัขบ้าเข้ามาในพ้ืนที่ 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดเพชรบุรีเร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเกี่ยวกับ
การก ากับดูแลสัตว์ให้ครบทุก อปท. โดยเร็ว ตลอดจนบูรณาการ 
ความร่วมมือก ากับ ดูแลการฉีดวัคซีนให้ เป็นไปตามเปูาหมาย 
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ก าหนด 
อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ประสบผลส าเร็จ 

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

ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่  
๑. ควรจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับจังหวัด 

และระดับอ าเภอ โดยในระดับจังหวัดมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน สาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จั งหวัดและ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ ตัวแทน อปท. อาทิ อบจ. เทศบาล 
อบต. โดยมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ เพ่ือก าหนดแนวทาง
ขับเคลื่อนโครงการฯ 5 ด้าน มุ่งเน้นให้ อปท. เป็นหน่วยปฏิบัติ 
ขณะที่คณะกรรมการในระดับอ าเภอให้นายอ าเภอเป็นประธาน  
ปศุสัตว์อ าเภอและสาธารณสุขอ าเภอเป็นกรรมการ โดยมีท้องถิ่น
อ าเภอเป็นฝุายเลขานุการเพ่ือด าเนินการติดตาม ก ากับ และประเมินผล
การปฏิบัติงานของ อปท. ในพ้ืนที่ 

๒. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต้องสามารถ
ติดตามบริหารจัดการข้อมูลโครงการฯ ของ อปท. ทุกแห่ง กรณีมีข้อจ ากัด 
ในการใช้งานข้อมูลในระบบ Rabies One Data: ROD อาจใช้ช่อง
การรายงานข้อมูลอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถติดตามใช้ข้อมูลการบริหาร
จัดการโครงการได้เป็นปัจจุบันและรวดเร็ว 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ๓. ปศุสัตว์จังหวัดต้องรับผิดชอบประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง 
ต่อการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การท าแผนการสุ่มตัวอย่าง
ทดสอบ  
การเร่งรัดติดตามการฉีดวัคซีนในสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมวจรจัด 
การบริหารจัดการควบคุมสัตว์จรจัด อาทิ การผ่าตัดท าหมัน การฉีด
วัคซีนการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดของท้องถิ่น ฯลฯ 

๔. อปท. ต้องสร้างระบบฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยง/สัตว์จรจัดที่น่าเชื่อถือ 
โดยวางระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรับรองข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
เช่น การท าข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี้ยงประกาศให้ชุมชนทราบเพ่ือการน า
สุนัข/แมว เข้ารับการฉีดวัคซีน การผ่าตัดท าหมัน การปรับปรุงตัวเลข
ประชากรสุนัข/แมว ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๕. ผลักดันการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์ระดับจังหวัดเพ่ือให้สามารถ
รองรับสุนัข/แมวจรจัดในพ้ืนที่ โดยให้ อบจ. มีส่วนร่วมสนับสนุนการ
จัดตั้งและดูแลการบริหารจัดการ  

๖. เน้นย้ าให้ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อ าเภอประสาน อปท. ในพ้ืนที่ 
ให้ความส าคัญในการจัดการและควบคุมกลุ่มสัตว์จรจัดในพ้ืนที่ อปท. 
ให้สามารถฉีดวัคซีนและผ่ าตัดท าหมันควบคุมการแพร่ พันธุ์  
โดยมุ่งเน้นการควบคุมการแพร่พันธุ์สัตว์จรจัดในพ้ืนที่ระหว่างที่ 
ไม่สามารถจัดตั้งศูนย์พักพิงหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ได้ 

๗. ควรมีการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพ้ืนที่ รับฟังการสะท้อน
ปัญหาของ อปท. ในการด าเนินการและร่วมเป็นพ่ีเลี้ยง ช่วยแนะน า
แก้ไข อาทิ การจัดหาวัคซีน การฉีดวัคซีน การควบคุมท าหมัน  
การขับเคลื่อนฯ ในกลุ่มสุนัขจรจัด การส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว 
การจัดท าทะเบียนสัตว์ 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ๘. จังหวัดอาจใช้ข้อมูลการประเมินตนเองของ อปท. ที่เชื่อถือได้
ในการจัดระดับศักยภาพของ อปท. เพ่ือมุ่งเน้นการยกระดับการ
ส่งเสริม อปท. ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และใช้ตัวอย่าง อปท. 
ที่มีผลงาน (Best Practice) ในการพัฒนางานปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ของ อปท. ในพ้ืนที่ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรถอดบทเรียนการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในบริบท
ของ อปท. โดยให้จังหวัดต่าง ๆ เป็นตัวแทน อปท. น าเสนอในมิติด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือร่วมหาแนวทางแก้ไขหรือสนับสนุนการท างาน เช่น  
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ท้องถิ่นล่าช้าเกินระยะเวลาการ
ส ารวจประชากรสุนัข/แมว และการฉีดวัคซีนปูองกันโรคฯ ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนด้านธุรการฯ การเข้าถึงข้อมูลจ านวนประชากร
สัตว์เลี้ยง/สัตว์จรจัด ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดในระบบ Rabies One Data : ROD การสร้างความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลสัตว์เลี้ยง/สัตว์จรจัดของท้องถิ่น โดยวางขั้นตอนการจัดเก็บ
ข้อมูล/การรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากชุมชน ฯลฯ เพ่ือให้
ท้องถิ่นจังหวัดท าหน้าที่ เป็นฝุายเลขานุการฯ ในการขับเคลื่อน
โครงการฯ ในระดับจังหวัดและอ าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ มจั งห วัดภาคใต้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขอให้ จั งหวั ดบู รณาการหน่ ว ยง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งสนั บสนุ น 
การด าเนินงาน โดยเฉพาะส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส ารวจในการจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และด าเนินการ 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ฉีดวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และประชาสัมพันธ์
การด าเนินโครงการฯ ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการปูองกัน
และสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
การจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและ      
ปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

ขอให้จังหวัดสั่ งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
เร่งด าเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเ พ่ือควบคุมการเลี้ยง 
และปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
การด าเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ 

ขอให้จังหวัดก าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
การจัดตั้งหรืออ านวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่ส าห รับ
สงเคราะห์สัตว์จรในพ้ืนที่ และด าเนินการควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์
ของสัตว์จรที่อยู่ในความดูแล 
การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนับบ้าในท้องถิ่น 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน            
ได้มีส่วนร่วมเพ่ือไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดและเป็นการสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จั งหวัด เชี ยงใหม่  แม่ ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน 
 

ขอให้จั งหวัดก าชับให้หน่วยงานรับผิดชอบสร้ างความเข้า 
ในแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ ในการด าเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานบูรณาการ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการขอความร่วมมือด าเนินการ เพ่ือให้
หน่วยงานรับผิดชอบสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามเปูาหมาย    
ที่วางไว้ ทั้งการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ครบถ้วน ทุกแห่ง การฉีดวัคซีน 
การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคล 
ที่ต้องรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีแผนการปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคหรือลดการเกิดพ้ืนที่เสี่ยงต่อประชาชน/ชุมชน 

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 
 

ขอให้จังหวัดก าชับให้หน่วยงานรับผิดชอบสร้างความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ ในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการให้ความร่วมมือด าเนินการเพ่ือให้หน่วยงาน
รับผิดชอบสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามเปูาหมาย ที่ก าหนดไว้ 
ทั้งการบันทึกข้อมูลสัตว์ในระบบที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง การออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ครบถ้วนทุกแห่ง การฉีดวัคซีน การบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ 
พร้อมทั้งให้มีแผนการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคหรือลดการเกิด
พ้ืนที่เสี่ยงต่อประชาชน/ชุมชน 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี่  ตรัง พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สตูล 
 

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

1. ขอให้จังหวัดก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดซื้อ
จัดจ้างวัคซีนให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล พร้อมทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้เป็นตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนประชากรสุนัข
และแมวทั้งหมด รวมทั้งให้เร่งส ารวจพ้ืนที่ที่อาจตกหล่นและมี 
ความเสี่ยงสูงให้ด าเนินการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติม 

๒. ขอให้จังหวัดก าชับ อปท.ในพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลจ านวนการ
ขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมวที่อาจตกหล่นให้ครบถ้วน 
ทุกหมู่บ้านและชุมชน และตรวจสอบผลการด าเนินงานการน าเข้า
ข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลในระบบ Rabies One Data ของ อปท.
ทุกแห่งสามารถด าเนินการได้ และมีการบันทึกข้อมูลในระบบ 
ได้ครบถ้วน รวมทั้งให้มีการนิเทศงานให้เจ้าหน้าที่สามารถลงระบบ 
ได้ครบตามเปูาหมายก าหนด  
การจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและ      
ปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบังคับใช้
กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

ขอให้จังหวัดได้มอบหมายส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดและอ าเภอตรวจติดตามและนิเทศงานเรื่องการออกเทศ
บัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของ 
อปท. ให้สามารถบังคับได้อย่างแท้จริงและสามารถควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น  
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   และสามารถปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข
และแมว รวมทั้งมีการปูองกันอันตรายจากพิษสุนัขบ้า  
การด าเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ 

๑. ขอให้จังหวัดที่จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดแล้ววางแผนงาน
ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่ก าหนด 
รวมทั้งต้องระมัดระวังปัญหาการร้องเรียนเรื่องเหตุร าคาญทั้งปัญหา
มลภาวะทางเสียงหรือทางกลิ่น เป็นต้น  

๒. จังหวัดที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด 
ขอให้จังหวัดเตรียมการวางแผนงานเพื่อประสาน อปท.ที่มีความพร้อม 
อย่างน้อย ๑ แห่ง เพ่ือการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดโดยผ่าน
เวทีประชาคมก่อนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่
ก่อนจะเสนอ อปท.พิจารณา 
การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 

ขอให้จังหวัดบูรณาการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันและฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมประชากรสัตว์
โดยวิธีผ่าตัดท าหมัน และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้ง
การฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าน าร่องแต่ละแห่งและขยายผลให้ครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ต่อไปในอนาคต 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

3 การติดตามผลการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ข ตต ร วจร า ชก า รส่ ว น กล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนข้อมูลการเกิดปัญหาภัยแล้ง ๓ ปี
ย้อนหลัง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดสถิติผลการปฏิบัติงาน 
ที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือจัดท าแผนเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ให้สอดรับกับสถานการณ์ในพ้ืนที่จริง โดยให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาใน พ้ืนที่ เสี่ ยงขาดแคลนน้ า อุปโภคบริ โภคเป็นประจ า 
อย่ างต่อ เนื่ อง  และบูรณาการหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้องใน พ้ืนที่  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะสั้นให้บริการ
แจกจ่ายน้ าอุปโภคและบริโภคในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ า ส าหรับในระยะ
ต่อไปขอให้เตรียมการวางแผนงานในการขุดบ่อบาดาล การพัฒนา
แหล่งน้ ากักเก็บน้ า การจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน เป็นต้น เพ่ือปูองกัน
การเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่เดิม
ต่อไปอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการรณรงค์การประหยัดน้ า การเตรียม
อุปกรณ์เก็บน้ า และการรณรงค์ขอความร่วมมืองดท านาปรัง เป็นต้น 
รวมทั้งในการจัดท าข้อมูลขอให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

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

ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมและเฝูาระวังสถานการณ์น้ า 
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยขอให้จังหวัดด าเนินการถอดบทเรียน
วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดปัญหาภัยแล้งจากปีที่ผ่านมา และน ามา
วิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ก าหนดเป็นมาตรการ 
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
ภัยแล้งของจังหวัด ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในพ้ืนที่  บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในการบรรเทา    
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ส ารวจและตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยง 
ขาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความส าคัญกับการเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่ง 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   กักเก็บน้ าของจังหวัด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านก าลังคน วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมปฏิบัติ งาน      
ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาสัมพันธ์การประหยัดการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการท าการเกษตรต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

ขอให้จังหวัดประสานอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ก าหนด
พ้ืนที่เสี่ยงภัย และจัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยในระดับต่าง ๆ  
เพ่ือเตรียมการปูองกันและแก้ไขภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น และให้ด าเนินการ
พัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าบาดาล และการส่งเสริม
การอนุรักษ์น้ าบาดาลให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนเพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักน้ า
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค - บริโภค จัดหา
แหล่งน้ าต้นทุนส าหรับท าการประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่งเสริม
ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการจัดหา
ภาชนะกักเก็บน้ าและใช้น้ า เพ่ือการอุปโภค - บริโภคอย่างประหยัด 
ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งท าความเข้าใจและแนะน าให้เกษตรกร
ปลูกพืชใช้น้ าน้อยหรือพืชฤดูแล้ง   

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 
 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1๒ ประสานอ าเภอ และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัย และจัดท าแผนที่
แสดงพื้นท่ีเสี่ยงภัยในระดับต่าง ๆ เพ่ือเตรียมการปูองกันและแก้ไขภัย
แล้งที่อาจจะเกิดขึ้น และให้ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือให้มีแหล่งน้ า
ต้นทุนที่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะกักเก็บน้ าและใช้น้ า 
เพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง 
ท าความเข้าใจและแนะน าให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ าน้อยหรือพืชฤดูแล้ง 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
อุบลราชธานี 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 ส ารวจตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยง
ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
และก าชับอ าเภอให้จัดท าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง
เชิงพ้ืนที่ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ มจั งห วัดภาค ใต้ อ่ า ว ไทย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 

ขอให้จังหวัดด าเนินการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔ โดยบูรณการร่วมกับทุกภาคส่วน เช่น  
หาปริมาณน้ าจืดมาเติมเพ่ือต้านไม่ให้น้ าเค็มเข้าถึงพ้ืนที่ชั้นใน เป็นต้น 

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ขอให้จังหวัดส ารวจตรวจสอบพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ก าชับให้อ าเภอจัดท าข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ า โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งปรับแผนเผชิญเหตุ
ภัยแล้ง ปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเ พ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ขอให้จังหวัดก ากับ ติดตาม เฝูาระวัง สถานการณ์สาธารณภัย  
ทั้งสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อม
ก าลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงาน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

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

ขอให้ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด าเนินการ
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563/2564 
เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการประสานการปฏิบัติงาน จุดอ่อน - 
จุดแข็ง ในการท างานร่วมกันของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ระเบียบ/
หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่ด าเนินการ 
และขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ มจั งห วัดภาคใต้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

ขอให้จังหวัดสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการทบทวนแผนงาน
และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งให้ทันท่วงที และจัดเตรียม
ส ารองน้ าและแหล่งน้ าส าหรับกักเก็บน้ าในช่วงฤดูฝนเพ่ือน าน้ ามา
ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมกับมาตรการของภาครัฐ 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จั งหวัด เชี ยงใหม่  แม่ ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ าหน่วยงานรับผิดชอบและบูรณาการหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดมีแผนการปฏิบัติงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งตามมาตรการที่ก าหนดในแต่ละปีอย่างชัดเจนต่อเนื่อง 
มีข้อมูลจากการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยง ส ารวจแหล่งน้ า และมีแหล่งน้ า 
ต้นทุนที่เป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ไม่เกิดการซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือประชาชน
และเกษตรกรอย่างเพียงพอในช่วงเกิดภาวะภัยแล้ง รวมทั้งระบบน้ า 
ที่ใช้ส าหรับภาคอุตสาหกรรม   

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ าหน่วยงานรับผิดชอบและบูรณาการหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดมีแผนการปฏิบัติงานปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งตามมาตรการที่ก าหนดในแต่ละปีอย่างชัดเจนต่อเนื่อง มีข้อมูล 
จากการส ารวจพื้นที่เสี่ยง ส ารวจแหล่งน้ า และมีแหล่งน้ าต้นทุนที่เป็น
ปัจจุบันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
ทันเหตุการณ์ ไม่เกิดการซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร
อย่างเพียงพอในช่วงเกิดภาวะภัยแล้ง รวมทั้งระบบน้ าที่ใช้ส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี่  ตรัง พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สตูล 
 

ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนข้อมูลการเกิดปัญหาภัยแล้ง  ๓ ปี
ย้อนหลัง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา 
ในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการ
การหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เ พ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนในระยะสั้นให้บริการแจกจ่ายน้ าอุปโภคและบริโภค 
ในพ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ า ส าหรับในระยะต่อไปขอให้เตรียมการ
วางแผนงานในการขุดบ่อบาดาล การพัฒนาแหล่งน้ ากักเก็บน้ า 
การจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน เป็นต้น เพ่ือปูองกันการเกิดปัญหา 
การขาดแคลนน้ าเพ่ือการปุโภคบริโภคในพ้ืนที่เดิมต่อไปอย่างยั่งยืน 
ควบคู่กับการรณรงค์การประหยัดน้ า การเตรียมอุปกรณ์เก็บน้ า เป็นต้น 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

4 การติดตามผลการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาพายุฤดูร้อน 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ข ตต ร วจร า ชก า รส่ ว น กล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

1. ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนข้อมูลการเกิดปัญหาพายุฤดูร้อน ๓ ปี
ย้อนหลัง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดสถิติผลการปฏิบัติงาน 
ที่เปลี่ยนแปลง โดยให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
เพ่ือเตรียมการวางแผนเผชิญเหตุในการปูองกันการเกิดภัยพายุฤดูร้อน  

2. ขอให้จังหวัดมอบหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ตรวจสอบอาคาร สถานที่ ปูายโฆษณา สิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่มั่งคง
แข็งแรง ไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะให้อยู่ในสภาพปลอดภัย รวมทั้งให้
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องมือ
เครื่องจักรเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย  

3. ขอให้จังหวัดสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบถึงแนวทาง 
การปฏิบัติตนให้ เกิดความปลอดภัยการตรวจสอบความมั่นคง 
ของที่ พักอาศัย ช่องทางการับความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจน
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการดูแลประชาชน ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางการ 

4. ในกรณีหากเกิดวาตภัยที่ส่งผลต่อความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ขอให้จังหวัดเร่งส ารวจความเสียหายและด าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกฎหมายหมายที่เกี่ยวข้อง 
กรณีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายให้บูรณการหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดก าลังในรูปแบบประชารัฐในการเร่งรัดซ่อมแซม
ประชาชนโดยเร่งด่วน 

นายเสถียร เจริญเหรียญ 
เขตตรวจราชการที่ 2  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ 

ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมและเฝูาระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อน
ในปีต่อไปอย่างใกล้ชิด โดยขอให้จังหวัดด าเนินการถอดบทเรียน
วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดปัญหาพายุฤดูร้อนจากปีที่ผ่านมา และน ามา
วิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ก าหนดเป็นมาตรการในการ
ปูองกันเพ่ือจัดท าแผนเผชิญเหตุในการปูองกันการเกิดภัยพายุฤดูร้อน 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 8  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จงัหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    

ไว้เป็นการล่วงหน้าและสามารถปฏิบัติการได้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึง
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจตรวจสอบอาคาร
สถานที่ ปูายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม้ยืนต้น
ตามท่ีสาธารณะให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ รวมทั้ง
ให้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องมือ
เครื่องจักรเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพ้ืนที่ และในกรณี 
ที่ เกิดสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่ส่ งผลต่อความเสียหายต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนขอให้จังหวัดเร่งส ารวจความเสียหาย 
และด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

ขอให้จังหวัดก ากับ ติดตาม เฝูาระวังสถานการณ์ภัยพิบัติในกรณี
พายุฤดูร้อนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเรื่องของ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  จิตอาสาภัยพิบัติ  วัสดุ  อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
ให้ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้สามารถสอดรับ 
การประสานงานเป็นหนึ่งเดียวไม่ซ้ าซ้อนและด าเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ด าเนินการก ากับ ติดตาม 
เฝูาระวังสถานการณ์ภัยพิบัติในกรณีพายุฤดูร้อนอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
เตรียมความพร้อม ในเรื่องของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล
สาธารณภัย ให้สามารถพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศที่อาจก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
อย่างต่อเนื่อง และก าชับให้ อปท. ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัย เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ มจั งห วัดภาค ใต้ อ่ า ว ไทย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
 

ขอให้ จั งหวั ดสร้ างการรั บรู้ ให้ ประชาชนทราบถึ งแนวทาง 
การปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 
ของที่พักอาศัย ช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจน
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการดูแลประชาชน อย่างต่อเนื่อง และให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจั ดหาอุปกรณ์ และเครื่ องจั กรกล 
ด้านสาธารณภัยให้พร้อมและเพียงพอต่อสถานการณ์แต่ละพ้ืนที่ 

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ขอให้จังหวัดด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาพายุฤดูร้อนโดย
เปรียบเทียบสถิติ 3 ปี ย้อนหลัง ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งส ารวจอาคารบ้านเรือน ปูายโฆษณา สิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่
คงทนแข็งแรง ไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะ เพ่ือรองรับสถานการณ์พายุ
ฤดูร้อน และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าว 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ขอให้จังหวัดก ากับ ติดตาม เฝูาระวัง สถานการณ์สาธารณภัย  
ทั้งสถานการณ์ปัญหาภัยพายุฤดูร้อนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียม
ความพร้อมก าลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อม
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

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

ขอให้จังหวัดก าชับส านักงาน ปภ. จังหวัด ติดตามข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ซึ่ง อปท. ด าเนินการ  
มีปัญหาข้อขัดข้องหรือถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การให้
ความช่วยเหลือเพียงใด โดยให้ ปภ. จังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา 
แนะน า และติดตามให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว  ทั่วถึง  และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้รับฟังเสียงสะท้อน 
ของประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือเป็นประการใด เพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้ถูกต้องต่อไป 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ มจั งห วัดภาคใต้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

ขอให้จังหวัดสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ 
และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในพ้ืนที่ โดยเน้นการปูองกันภัย การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ได้อย่าง
รวดเร็ว และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งเยียวยา
ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จั งหวัด เชี ยงใหม่  แม่ ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ าหน่วยงานรับผิดชอบบูรณาการหน่วยงานและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนและอาสาสมัคร เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับมือสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ 
อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟปุา หมอกควัน และฝุุนละอองขนาดเล็ก ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งสร้างการรับรู้ต่อ 



31 

ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ประชาชนให้สามารถปฏิบัติตามข้อแนะน าหรือประกาศเตือนภัย
ของภาครัฐได้อย่างถูกต้องทั่วถึง ซึ่งข้อมูลและแผนเผชิญเหตุในพ้ืนที่
ต้องเป็นปัจจุบัน 

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ าหน่วยงานผู้รับผิดชอบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนและอาสาสมัคร 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟปุา หมอกควัน และฝุุนละอองขนาดเล็ก  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งสร้าง 
การรับรู้ต่อประชาชนให้สามารถปฏิบัติตามข้อแนะน าหรือประกาศ
เตือนภัยของภาครัฐได้อย่างถูกต้องทั่วถึง ซึ่งข้อมูลและแผนเผชิญเหตุ
ในพ้ืนที่ต้องเป็นปัจจุบัน 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี่  ตรัง พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สตูล 

๑. ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนข้อมูลการเกิดปัญหาพายุฤดูร้อน ๓ ปี
ย้อนหลัง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดสถิติผลการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนแปลง โดยให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
เพ่ือเตรียมการวางแผนเผชิญเหตุในการปูองกันการเกิดภัยพายุฤดูร้อน  

๒. ในกรณีหากเกิดวาตภัยที่ส่งผลต่อความเสียหายต่อชีวิต 
และทรัพย์สินขอให้จังหวัดเร่งส ารวจความเสียหายและด าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกฎหมายหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นเน้นย้ า 

 

ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

๑ การตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” 
กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่
เรียนรู้ระดับต าบล (Community Lab 
Model for quality of life : CLM) ระดับ
ต าบล 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ข ตต ร วจร า ชก า รส่ ว น กล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

1. ขอให้จังหวัดบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ระดับ
ต าบล การจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่เรียนรู้ ส ารวจวัสดุสร้างฐานเรียนรู้ วัสดุ
ประจ าฐานการเรียนรู้ สอดคล้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ และผลการประเมิน 
ความพร้อมพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนฯ 

2. ขอให้จังหวัดด าเนินการโครงการฯ โดยยึดหลักธรรมภิบาล  
และเตรียมความพร้อมรองรับประเด็นการตรวจสอบภายหลัง 
การด าเนินโครงการฯหรือน าผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ มาปรับปรุงกระบวนการ 

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

ขอให้จังหวัดเร่งรัดและบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่
เรียนรู้ระดับต าบล ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่เรียนรู้ 
ส ารวจวัสดุสร้างฐานเรียนรู้ วัสดุประจ าฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับพ้ืนที่และผลการประเมินความพร้อมพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนฯ 
รวมถึงการด าเนินการจัดหาวัสดุประจ าฐานการเรียนรู้ /สร้างฐาน 
การเรียนรู้ ขอให้ใช้ร้านค้าภายในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการกระจายรายได้
และมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณและการจัดหาวัสดุฯ /สร้างฐานการ
เรียนรู้ฯ ขอให้ด าเนินการภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด          
รวมถึงด าเนินการโครงการฯ ให้ยึดหลักธรรมภิบาล และเตรียมความพร้อม
รองรับประเด็นการตรวจสอบภายหลังการด าเนินโครงการฯ หรือน าผล
การตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ 
มาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

ขอให้จังหวัดประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการท างานร่วมกันในการ
ให้ความรู้  ค าแนะน า ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มเปูาหมาย 
และเจ้าของแปลง พร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทางด้านช่าง การออกแบบและมีวิศวกรรับรอง
แบบให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่ก าหนด 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 
 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษอ านาจเจริญ 
อุบลราชธานี 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ บูรณาการการท างาน 
โดยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ าเภอ และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความรู้/ค าแนะน า ให้แก่
กลุ่มเปูาหมายและเจ้าของแปลง พร้อมทั้งสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามโครงการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่ก าหนด 

 

 
1. ขอให้จังหวัดด าเนินการจัดหาวัสดุประจ าฐานการเรียนรู้/ 

สร้างฐานการเรียนรู้ ขอให้ใช้ร้านค้าภายในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการกระจาย
รายได้และมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณ 

2. ขอให้จังหวัดด าเนินการโครงการฯ โดยยึดหลักธรรมภิบาล  
และเตรียมความพร้อมรองรับประเด็นการตรวจสอบภายหลัง 
การด าเนินโครงการฯหรือน าผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของหน่วยตรวจสอบ มาปรับปรุงกระบวนการ 

 



34 

ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ มจั งห วัดภาค ใต้ อ่ า ว ไทย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 

ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับประชาชน
และชี้แจงแผนการด าเนินงานให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงปัญหา
อุปสรรคของพ้ืนที่เปูาหมายอย่างชัดเจน 

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ขอให้จังหวัดด าเนินโครงการฯ โดยยึดหลักธรรมภิบาล และเตรียม
ความพร้อมรองรับประเด็นการตรวจสอบภายหลังการด าเนิน
โครงการฯ พร้อมทั้งน าผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของหน่วยตรวจสอบไปปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดเพชรบุรีก าชับส านักงานพัฒนาชุมชนให้ความส าคัญ
พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อสั่งการในเรื่องการด าเนินการจัดหาวัสดุประจ า
ฐานการเรียนรู้/สร้างฐานการเรียนรู้ ขอให้ใช้ร้านค้าภายในพ้ืนที่ 
เพ่ือเป็นการกระจายรายได้และมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณ  
และการจัดหาวัสดุฯ/สร้างฐานการเรียนรู้ฯ ขอให้ด าเนินการภายใต้
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงด าเนินการโครงการฯ  
โดยยึดหลักธรรมภิบาล และเตรียมความพร้อมรองรับประเด็น 
การตรวจสอบภายหลังการด าเนินโครงการฯ หรือน าผลการตรวจสอบ 
ข้อสั ง เกตและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ มาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานต่อไป 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

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

๑. ขอให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอและส านักงาน
เกษตรจังหวัด/อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ ท าหน้าที่ 
เป็นพ่ีเลี้ยงแนะน าให้ค าปรึกษาและสนับสนุนคณะท างานฯ โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ต าบลต้นแบบระดับต าบล (CLM) ในการวางแผน 
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดศูนย์เรียนรู้ระดับต าบล ที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์โครงการฯ  

๒. จังหวัดโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ควรมุ่งเน้น 
การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้/ความเข้าใจโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา พช.” ทั้งระดับต าบลและระดับครัวเรือน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ประชาชน อปท. และส่วนราชการในระดับพ้ืนที่
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สนับสนุนโครงการฯ ให้ประสบความส าเร็จ
ตามคาดหวัง 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ มจั งห วัดภาคใต้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ 
การปรับแบบแปลนขอให้มอบหมายส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเป็นหน่วยประสานในการปฏิบัติ 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จั งหวัด เชี ยงใหม่  แม่ ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในพ้ืนที่จังหวัดควรบูรณาการและมีหน่วยงาน 
ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการด าเนินงาน
เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ สามารถด าเนิน
โครงการได้ตามบริบทของพ้ืนที่ เปูาหมายและขยายเครือข่าย
ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการเพิ่มมากขึ้น 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

ขอให้จังหวัดบูรณาการและมีหน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
ตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ 
ของทางราชการ สามารถด าเนินโครงการ ได้ตามบริบทของพ้ืนที่
เปูาหมายและขยายเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่โครงการเพิ่มมากขึ้น 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี่  ตรัง พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สตูล 
 

๑. ขอให้จังหวัดบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ระดับ
ต าบล การจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่เรียนรู้ ส ารวจวัสดุสร้างฐานเรียนรู้ 
วัสดุประจ าฐานการเรียนรู้ สอดคล้องเหมาะสมกับพ้ืนที่และผลการ
ประเมินความพร้อมพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนฯ 

๒. ขอให้จังหวัดด าเนินการโครงการฯ โดยยึดหลักธรรมภิบาล  
และเตรียมความพร้อมรองรับประเด็นการตรวจสอบภายหลังการ
ด าเนินโครงการฯหรือน าผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของหน่วยตรวจสอบ มาปรับปรุงกระบวนการ  
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

๒ การส่งเสริมและผลักดันตามข้อสั่งการ 
มท. ในการพิจารณาสมัครขอรับรางวัล
เลิศรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ข ตต ร วจร า ชก า รส่ ว น กล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

1. ขอให้จังหวัดที่สมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA 4.0 
และผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด โดยต่อยอดและสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มรูปแบบ และเป็น
องค์กรต้นแบบที่จะขยายผลไปหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป อย่างยั่งยืน 

2. จังหวัดใดที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐได้ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือค้นหาความโดดเด่นการบริหาร
จัดการภาครัฐ ส าหรับจังหวัดที่ไม่ได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ขอให้มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้มีคุณสมบัติที่ผ่านหลักเกณฑ์
การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐในปีถัดไป 

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

ขอให้จังหวัดให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึง
ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนราชการเพ่ือให้การสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด
ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด โดยขอให้จังหวัดที่สมัคร
ขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA 4.0 และผ่านเกณฑ์ 
การประเมินรางวัลฯ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทาง 
ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด และให้มีการติดตามการด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีจังหวัดใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ขอให้
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและน าผลการประเมินมาปรับใช้ 
เป็นแนวทางพัฒนาเพ่ือจะได้มีคุณสมบัติที่ผ่านหลักเกณฑ์การสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐในปีถัดไป 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

ขอให้จังหวัดด าเนินการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริม/
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA ๔.๐ อย่างสม่ าเสมอ และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงาน ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้รับทราบข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวเป็นประจ า 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 
 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1๒ ให้ความส าคัญกับรางวัล
เลิศรัฐฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
เพ่ือน าแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 ที่สมัครขอรับรางวัล 
PMQA รายหมวด และ PMQA 4.0 และผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ 
ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่ มจั งห วัดภาค ใต้ อ่ า ว ไทย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 

ขอให้จังหวัดถอดบทเรียน แก้ไขและเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ด าเนินการสมัครในปีถัดไป 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ขอให้จังหวัดสมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA 4.0 
หากผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ให้ด าเนินการตามแนวทางตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ส าหรับจังหวัดที่ไม่ได้ขอรับรางวัลฯ ขอให้
พิจารณาผลักดันและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้มีคุณสมบัติ
ที่ผ่านหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลฯ ในปีถัดไป 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดสมุทรสาครที่ผ่านการประเมินขอรับรางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ให้ความส าคัญและดูแล 
การปฏิบัติงาน/ด าเนินการตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปีนี้คะแนนยังไม่
ผ่านเกณฑ์ประเมินในรอบแรก และจังหวัดสมุทรสงครามที่ไม่ได้สมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ขอให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มี
คุณสมบัติที่ผ่านหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐในปีถัดไป 

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

ขอให้จังหวัดติดตามและสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน การเสนอผล
การปฏิบัติงานขอรับรางวัลเลิศรัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นของส านักงาน ก.พ.ร. 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ มจั งห วัดภาคใต้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดให้ความส าคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแนวทางท่ี ส านักงาน ก.พ.ร ก าหนด 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จั งหวัด เชี ยงใหม่  แม่ ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน 
 

ในการนี้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ               
ผู้ที่ เกี่ยวข้องภายในจังหวัดควรเห็นความส าคัญกับการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานไปพร้อม ๆ กัน และประชาสัมพันธ์ การสมัครรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้แก่หน่วยงานรับทราบอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งมุ่งหวังให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ
จากการบริการภาครัฐ ผู้บริหารและหน่วยงานสามารถประเมินตนเอง 
ได้ตามเกณฑ์ 4.0 ในการพัฒนาจังหวัด 

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 
 

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายในจังหวัดควรเห็นความส าคัญกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานไป
พร้อม ๆ กัน และประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐให้แก่หน่วยงานรับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมุ่งหวังให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจจากการบริการ
ภาครัฐ ผู้บริหารและหน่วยงานสามารถประเมินตนเอง ได้ตามเกณฑ์ 
4.0 ในการพัฒนาจังหวัด 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี่  ตรัง พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สตูล 
 

๑. ขอให้จังหวัดที่สมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA 
4.0 และผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ให้ด าเนินการตามแนวทางที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยต่อยอดและสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มรูปแบบ 
และเป็นองค์กรต้นแบบที่จะขยายผลไปหน่วยงานอ่ืน ๆ ต่อไป  
อย่างยั่งยืน 

๒. จังหวัดใดที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐได้ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือค้นหาความโดดเด่นการบริหาร
จัดการภาครัฐ ส าหรับจังหวัดที่ไม่ได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ขอให้มี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะได้มีคุณสมบัติที่ผ่านหลักเกณฑ์
การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐในปีถัดไป 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

๓ การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐาน
ของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : 
ระดับพื้นที่ 45,000 ล้านบาท 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ข ตต ร วจร า ชก า รส่ ว น กล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ขอให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด าเนินการตามขอบเขตเงื่อนไข 
ลักษณะโครงการ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ก าหนด ส่งให้กระทรวงมหาดไทย
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และให้ปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติ
โดยยึดตามระเบียบ ข้อกฎหมายวิธีการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด และหากจังหวัดได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ขอให้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการให้เตรียม
ความพร้อมในการด าเนินโครงการ การเตรียมพ้ืนที่โครงการ การเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการในด้านอ่ืนๆ เพ่ือบริหารโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสัมฤทธิ์ผล
และโปร่งใสตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

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

ขอให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด าเนินการตามขอบเขตเงื่อนไข 
ลักษณะโครงการ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ก าหนด ส่งให้กระทรวงมหาดไทย
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และให้ปฏิบัติ เป็นไปตามคู่มือ 
แนวปฏิบัติ โดยยึดตามระเบียบข้อกฎหมายวิธีการงบประมาณที่
เกี่ยวข้องของทางราชการอย่างเคร่งครัด และขอให้จังหวัดบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมของโครงการให้สามารถ
ด าเนินโครงการได้ทันทีที่ได้รับการอนุมัติโครงการ เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
รวมถึงมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

ขอให้จังหวัดก าชับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการในขั้นตอนต่อไป 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันทีที่โครงการผ่านการอนุมัติงบประมาณ 
โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับก ากับ ดูแล และตรวจสอบความถูกต้อง
ให้ตรงตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการตามนโยบายและกระทรวงมหาดไทย
อย่างเคร่งครัด 

 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 
 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 1๒ เตรียมความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนโครงการในขั้นตอนต่อไป เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันที
ที่โครงการผ่านการอนุมัติงบประมาณ โดยด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด 

 
 
ขอให้จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 14 ที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการ

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด าเนินการ
ตามขอบเขตเงื่อนไข ลักษณะโครงการและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ก าหนด
ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และให้ปฏิบัติ
เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติโดยยึดตามระเบียบข้อกฎหมายวิธีการ 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 
เขตตรวจราชการที่ 10  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1  
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 17  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ขอให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการฯ ด าเนินการตาม
ขอบเขตเงื่อนไข ลักษณะโครงการ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ก าหนด 
แล้วส่งให้กระทรวงมหาดไทยตามกรอบระยะเวลา รวมทั้งปฏิบัติตาม
คู่มือแนวทางปฏิบัติโดยยึดระเบียบ ข้อกฎหมายวิธีการงบประมาณ
ของทางราชการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม 
ของโครงการ เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการได้ทันทีที่โครงการ 
ผ่านการอนุมัติงบประมาณ และเมื่อมีการด าเนินงานโครงการแล้ว
ขอให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกคนก ากับ ดูแลการด าเนินงานให้ เป็นไปด้วย 
ความถูกต้องและสุจริต 

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

ขณะนี้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานรากฯ อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการพิจารณา จึงขอให้จังหวัดก าชับให้
ส่วนราชการ อปท. ที่เสนอโครงการโดยเฉพาะโครงการในกลุ่มพัฒนา
โครงการพ้ืนฐานฯ ขอให้ทบทวน ตรวจสอบความพร้อมโครงการฯ 
เพ่ือมิให้มีปัญหาติดขัดภายหลัง อาทิ  

(1) ความพร้อมของพ้ืนที่ไม่ต้องขออนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยใด  
ไม่ซ้ าซ้อนโครงการอื่นๆ ของหน่วยงานใด            

(2) ความถูกต้องของโครงการ อาทิ ปร.4 ปร.5 เนื้องานตาม
โครงการฯ การคิดค านวนวงเงินโครงการ ฯลฯ 
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กลุ่ มจั งห วัดภาคใต้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดประสานการปฏิบัติกับกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ ๖ 
เพ่ือติดตาม  ผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จั งหวัด เชี ยงใหม่  แม่ ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน 
 

ขอให้จังหวัดก าชับหน่วยงานที่เสนอโครงการฯ หรือหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการฯ ด าเนินการควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม 
การบริหารโครงการและการบริหารงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณตามโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
บนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 
เรียบร้อยแล้ว สามารถด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และด าเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในพื้นท่ีเปูาหมาย 

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

ขอให้จังหวัดก าชับหน่วยงานที่เสนอโครงการฯ หรือหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการฯ ด าเนินการควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม 
การบริหารโครงการและการบริหารงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณตามโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 
บนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ เรียบร้อย
แล้ว สามารถด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบ 
กฎหมาย อย่างเคร่ งครัด ถูกต้อง และด าเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในพื้นท่ีเปูาหมาย   
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ล าดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี่  ตรัง พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สตูล 
 

ขอให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด าเนินการตามขอบเขตเงื่อนไข 
ลั กษณะโครงการ  และรายละ เ อียด อ่ืน  ๆ  ที่ ก าหนด ส่ ง ให้
กระทรวงมหาดไทยตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และให้ปฏิบัติ
เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติโดยยึดตามระเบียบ ข้อกฎหมายวิธีการ
งบประมาณที่เกี่ยวข้องของทางราชการอย่างเคร่งครัด และหากจังหวัด 
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จแล้วขอให้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ตามแผนปฏิบัติการให้เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ   
การเตรียมพ้ืนที่โครงการ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
จัดการในด้านอ่ืน ๆ เพ่ือบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 


