
ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการ 
ประจำเดือนมิถุนายน 2564 

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

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

1 การตรวจติดตามการดูแลรักษาซุ้มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื ่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ขตตรวจร าชกา รส ่ วนกลา ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ วยงานร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในรูปคณะทำงานฯ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบซุ้มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัด เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
รายงานให้ทราบเป็นระยะตามที่เหมาะสม โดยให้เน้นการออกตรวจ
เป็นพิเศษในช่วงพายุฤดูฝนหรือช่วงมีพายุนอกฤดูกาลที ่มีลมแรง 
เพื ่อตรวจสอบให้โครงสร้างมีความมั ่นคงแข็งแรง สภาพสมบูรณ์  
มีความสะอาด มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ การประดับตกแต่งสวยงาม 
และสมพระเกียรติ รวมทั้งให้มีแผนงานในการดูแลรักษาและปรับปรุง
ต่อไปในอนาคตด้วย 

นายเสถียร เจริญเหรียญ 
เขตตรวจราชการที่ 2  
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรปราการ 

ขอให้จังหวัดกำหนดแผนงานและกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ
และบำรุงดูแลรักษาซุ ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัด 
ให้ชัดเจน โดยมอบหมายสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง บูรณาการ
ร่วมกันในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และบำรุงดูแลรักษา 

 

 



2 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 8  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
จงัหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    

เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หรือช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองมีลมพายุรุนแรง 
รวมถึงให้มีการทำความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการประดับ
ตกแต่ง บริเวณโดยรอบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความ
เรียบร้อยสวยงาม และสมพระเกียรติ 

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

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดูแลรักษาซุ้มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ให้คงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมบูรณ์ 
สวยงาม พร้อมทั้งตรวจสอบโครงสร้างหลักและส่วนประกอบอื่น ๆ  
ให้มีความสมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรงอยู่เสมอ  

 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรสีะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของพระบรมฉายาลักษณ์ 
และซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติอย่างสม่ำเสมอ หากพบการชำรุด
เสียหาย ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
เหมาะสม และสมพระเกียรติ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย จังหวัด
ช ุมพร นครศร ีธรรมราช พ ัทลุง  
สุราษฎร์ธานี สงขลา 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำให้โยธาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่เป็น
ผู้รับผิดชอบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันดูแล หากมีการชำรุด
เสียหายให้รีบทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 

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

ขอให้จ ังหว ัดตรวจสอบโครงสร ้างของซุ ้มประตู เม ืองเฉลิม 
พระเกียรติฯ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง รวมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบสอดส่องดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ขอให้ทุกจังหวัดเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงความสม่ำเสมอ
ในการดูแลรักษาให้คงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
ตลอดจนตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและจัดเจ้าหน้าที่ 
เข้าบำรุงรักษาซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่อง 
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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. ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ควรจัดทำ
แผนการดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบทุกรอบระยะเวลาตามความเหมาะสม 
กรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที ่/อปท. 
ทราบ เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว 

๒. หากใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลารับประกันความชำรุดเสียหายซุ้มประตูฯ 
ตามสัญญาจ้าง ขอให้จังหวัดกำชับหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ
ความชำรุดบกพร่องให้ละเอียดรอบคอบตามระเบียบฯ เพ่ือให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการซ่อมปรับปรุง ข้อบกพร่อง/เสียหายให้เรียบร้อย 

๓. ขอให้จังหวัดเน้นย้ำทุกส่วนราชการ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ 
ตรวจตราดูแล กรณีมีการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ 
ทุกพระองค์ ธงสัญลักษณ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ
ต้องให้อยู ่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม และหากได้รับอนุญาตหรือ
สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ก็ให้จัดเก็บให้เรียบร้อย ห้ามปล่อยปละ
ละเลยจนขาดความสวยงามสมพระเกียรติอย่างเด็ดขาด 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กล ุ ่ มจ ั งหว ัดภาคใต ้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่ตั้งซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ตรวจสอบ 
ดูแล บำรุงรักษาโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมของซุ้มประตูเมือง 
เฉลิมพระเกียรติฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มั่นคงแข็งแรง และสวยงาม
สมพระเกียรติ อยู่เสมอ 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง 
ลำพูน 

ขอให้จังหวัดตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังการชำรุดบกพร่อง 
โดยเฉพาะเหตุที่เกิดจากอุทกภัย วาตภัยเกิดจากภัยต่าง ๆ ตลอดจน
ดูแลความเรียบร้อยสวยงามอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคตะว ันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

ขอให้จังหวัดประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ให้ความสำคัญในการตรวจสอบ ความมั่นคง แข็งแรง ของซุ้มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติฯและพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ให้มีความเรียบร้อย 
สวยงามและสมพระเกียรติอยู่เสมอ 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามัน 
จ ังหว ัดกระบี ่  ตร ัง พังงา ภ ูเก็ต 
ระนอง สตูล 
 

๑. ขอให้จังหวัดประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบ ความมั่นคง แข็งแรง ของซุ้มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ให้มีความเรียบร้อย 
สวยงาม และสมพระเกียรติ อยู่เสมอ 

๒. ขอให้จังหวัดเร่งรัดและรีบดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม 
ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ชำรุด เสียหาย เพ่ือให้กลับมาอยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ สวยงามต่อไป    
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

๒ การตรวจติดตามการบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
ให้แก่ประชาชน 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ขตตรวจร าชกา รส ่ วนกลา ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ วยงานร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

๑. ขอให้จังหวัดตรวจสอบปัญหาและประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ให้ทราบปัญหาและนำข้อมูล
ที่ได้รับประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนให้ทราบโดยเร็ว เพื่อลดปัญหา
ข่าวที่ไม่ถูกต้อง 

๒. ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางเพื่อสื่อสารให้กับ
ประชาชนเพื ่อทราบและสร้างความมั ่นใจในการบริหารการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ของจ ังหวัด 
ในภาพรวมว่าจะมีการให้บริการประชาชนกระจายอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายตาม
แผนการบริหารและกระจายของจังหวัด 

๓. ขอให้จังหวัดวางมาตรการในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการที่กำหนด
ควบคู่กับการผ่อนปรนบางมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดในพื้นที่เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ
พ้ืนที่และช่วงเวลาต่อไป 

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

ขอให้จังหวัดกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด 
และควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที ่เพิ ่มขึ ้นในปัจจุบัน 
รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 
ในจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดและการเสียชีวิตของประชาชนที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่น 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ให้ก ับประชาชนที ่ย ังไม ่ได ้ร ับการฉีดว ัคซ ีนให ้มีความมั ่นใจถึง
ประสิทธิภาพของวัคซีนและการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งจังหวัดด้วย และในระหว่างที่การฉีดวัคซีนยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ขอให้สื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ  ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของประชาชนอย่างเข้มงวดด้วย 

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

ขอให้ทุกจังหวัดบริหารจัดการวัคซีนในสภาวการณ์ที่ปริมาณวัคซีน
ได้รับการจัดสรรมาอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด เน้นย้ำประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ 
D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับวัคซีนให้กับประชาชน 

 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรสีะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้มากที ่สุด เพื ่อลด
จำนวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต และให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย จังหวัด
ช ุมพร นครศร ีธรรมราช พ ัทลุง  
สุราษฎร์ธานี สงขลา 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน
ให้เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน โดยพิจารณาการทำงานเชิงรุก 
เพื่อเร่งการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ให้มากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

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

ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการวัคซีน วางระบบ
การลงทะเบียนฉีดวัคซีน อำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
การฉีดวัคซีนให้กับประชาชน รวมทั้งวางระบบติดตามผลข้างเคียง
หรือผลกระทบภายหลังจากการฉีดวัคซีน เพื ่อให้ประชาชนได้รับ 
ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ขอให้ทุกจังหวัดคงความเข้มข้นการดำเนินการตามมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
อย่างจริงจัง ตลอดจนร่วมกันบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในจังหวัด 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดและ
การสูญเสียชีวิตของประชาชนจากโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) และหากมีปัญหาอุปสรรคใดขอให้รายงานกระทรวงมหาดไทย
ทราบโดยเร่งด่วนต่อไป 
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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    
 

“วัคซีน”เป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ การบริหารจัดการ
ระบบการฉีดวัคซีนให้บรรลุเป้าประสงค์จำเป็นต้องวางกลยุทธ์ 
กล ุ ่มเป ้าหมาย/พื ้นท ี ่ระบาดที ่ม ีความเหมาะสมแต ่ละพื ้นที่/
สถานการณ์ ซึ ่งแต่ละจังหวัดอาจมีระดับความรุนแรง/ความเสี่ยง 
ต่อการระบาดแตกต่างกัน ดังนั ้น การให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดและ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาแนวทางในการบริหารการฉีด
วัคซีนในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/กลุ ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี ่ยง/
นโยบายอื่น ๆ จึงเป็นเงื ่อนไขสำคัญต่อความสำเร็จในการใช้วัคซีน
ป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคฯ ในพื้นที่ในภาวะที่วัคซีน  
มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่หากสถานการณ์
การระบาดในพื ้นที ่ไม ่ร ุนแรง การจัดระบบเข้ารับการฉีดว ัคซีน  
ตามการลงทะเบียน “หมอพร้อม”ก็อาจใช้ได้ผลดี 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กล ุ ่ มจ ั งหว ัดภาคใต ้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

๑. ขอให้จังหวัดรณรงค์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้องเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสฯ อาทิ การปฏิบัติตนตามแนวทางที่ภาครัฐกำหนด และประโยชน์
ที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการกระตุ้นเชิญชวนให้ประชาชน
เข้ารับการฉีดวัคซีน เพ่ือลดความรุนแรงของโรคและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 

๒. ขอให้จังหวัดเพิ่มช่องทางการจองวัคซีนให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก โดยอาจสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
เพ่ือสำรวจความต้องการในการฉีดวัคซีนของประชาชน ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ๓. ติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด และให้
ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ภายหลังจากการฉีดวัคซีน 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง 
ลำพูน 
 

ขอให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างน้อย
จำนวนร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรตามเป้าหมายของรัฐบาล 
และขอให้เตรียมความพร้อมในการบริการฉีดว ัคซีนให้สามารถ 
เร ิ ่มดำเน ินการได ้ท ันทีเม ื ่อได ้ร ับการจ ัดสรรว ัคซ ีนการเตร ียม 
ความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม จำนวนที่พัก กำหนดและเฝ้าระวัง
กรณีเกิด Cluster ตลอดจนการบริหารจัดการ การช่วยเหลือผู้ป่วย 
และการบริการทางการแพทย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การเตรียมจัดทำคำสั่ง
การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับข้อกฎหมาย เช่น การตั้ง LQ  
การประสานงาน กันระหว่างหน่วยงาน และขอให้ใช้กลไกที่สำคัญที่มีอยู่ 
ได้แก่ อสม. และ ชรบ. พร้อมเครื ่องมือ อุปกรณ์ที ่ม ีอยู ่ให ้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และการเฝ้าระวังกรณีอาจเกิดการแพร่ระบาดใน 
ระรอกท่ี 4 หรือ Wave 4 ต่อไปได ้

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคตะว ันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 

1. ขอให้จังหวัดได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามลำดับ 

2. ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชน
เกิดความเชื่อมั่นในวัคซีนที่ภาครัฐจัดให้ และบูรณาการในการบริหาร
จัดการกระบวนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้เป็นระบบและชัดเจน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามัน 
จ ังหว ัดกระบี ่  ตร ัง พังงา ภ ูเก็ต 
ระนอง สตูล 

๑. ขอให้จังหวัดได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 

๒. ขอให ้จ ั งหว ัดได ้ประชาส ัมพ ันธ ์และสร ้างความเข ้าใจ 
ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในวัคซีนที่ภาครัฐจัดให้ และบูรณาการ
ในการบริหารจัดการกระบวนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้เป็นระบบ
และชัดเจน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

๓ การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ขตตรวจร าชกา รส ่ วนกลา ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ วยงานร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

๑. ขอให ้จ ังหว ัดปร ับแผนการปฏ ิบ ัต ิงานการป ้องก ันและ
ปราบปรามยาเสพติดควบคู่กับการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID.-.19) เพื ่อขับเคลื ่อนการดำเนินงาน 
ในภาพรวม ทั้งในมิติด้านป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟ้ืนฟูให้สอดรับ
กับสถานการณ์และงบประมาณที่ได้รับ เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน 
ในระยะเวลาไตรมาสที่ ๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเพ่ิม
มาตรการความเข้มข้นในงานด้านการข่าวจากแหล่งค้ายาเสพติด       
ในพื ้นที ่และแหล่งข่าวอื ่น ๆ โดยบูรณาการการทำงานและข้อมูล 
จากทุกภาคส่วนเพ่ือปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมกลุ่มเป้าหมาย และตั้งด่าน
เพื่อตรวจค้นในแต่ละจุดเพื่อเป็นมาตรการปรามกดดันผู้กระทำผิด
ด้านยาเสพติดให้มีสถานการณ์ด้านยาเสพติดที่มีระดับความรุนแรง
เป็นสีแดงในแต่ละพ้ืนที่ให้ลดลงมาในระดับควบคุมได้ 

๒. ขอให้จังหวัดมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติด้านการป้องกัน
เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันยาเสพติดในที่กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มเยาวชน  
และกลุ่มแรงงาน โดยใช้การสื่อสารและติดต่อสร้างเครือข่าย 
ในช่องทาง Social Media ซึ ่งมีกลุ ่มขนาดใหญ่ เช่น LINE และ 
Facebook เป็นต้นเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมในพิษภัย
ของยาเสพติด และองค์ความรู ้ในด้านต่าง ๆ และเป็นเครือข่าย 
ตาสับปะรดให้กับทางภาครัฐ รวมทั้งทำให้เกิดการรวมพลังในแต่ละ
กลุ ่มต้านยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื ่อขับเคลื ่อน 
การทำงานในทุกมิติได้มีประสิทธิภาพรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
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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    

ขอให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการเพ่ิม
ความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจตราป้องกัน ปราบปรามผู้กระทำ
ความผิดด้านยาเสพติด รวมถึงการบำบัดฟื้นฟู โดยขอให้มุ่งเน้นไปที่
การป้องกันในกลุ ่มเสี ่ยงต่าง ๆ ของจังหวัดให้ถึงในระดับหมู ่บ้าน 
และชุมชน รวมถึงปรับแผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.2019.(COVID.-.19).ในปัจจุบัน เพื่อให้การ
ขับเคลื ่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถควบคุมปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่ได้ 

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

จังหวัดควรจะปรับแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรภาคี
เครือข่ายในพื้นที่โดยใช้กลไกของหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการขับเคลื ่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ/
จุดสกัดเพื่อป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติด และแจ้งอำเภอดำเนินการ
ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้กลไกชุดปฏิบัติการประจำ
ตำบล ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน รวมทั้งการสนธิกำลังร่วมกับกองกำลังในพื้นที่
ตามความเหมาะสม 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรสีะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย จังหวัด
ช ุมพร นครศร ีธรรมราช พ ัทลุง  
สุราษฎร์ธานี สงขลา 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำการทำงานเชิงรุก และให้ถือเป็นนโยบายในการ
ป้องกัน สกัดกั้น และปราบปรามให้ยาเสพติดลดน้อยลงและหมดไป 

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

ขอให้จังหวัดวางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มาตรการในการป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
รวมทั้งให้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด 

 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะมีประสิทธิภาพ 
และประสบความสำเร็จในการดำเนินการนั้น ต้องอาศัยความเอาใจใส่ 
และการทุ่มเทแรงกายแรงใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะนายอำเภอซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิอำเภอ จึงขอฝากเรื่องนี้แก่นายอำเภอทุกท่าน 
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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. ขอให้จังหวัดเน้นย้ำอำเภอให้กำกับควบคุมกระบวนการประเมิน
สถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติดให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนและต้องดำเนินการด้วยความเป็นกลางผลการประเมินควร
นำมาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่ได้อย่างตรงเป้าหมาย ฉะนั้น ผลการประเมิน
ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น การดำเนินคดีจับ 
ผู ้เสพ/ผู ้จำหน่ายในพื้นที ่ การจับกุมผู ้ค้า ฯลฯ ที ่ฝ่ายตำรวจหรือ 
ฝ่ายปกครองดำเนินการ หรือกลุ่มผู้เสพที่เข้ารับการบำบัดต้องมิได้อยู่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว (ต้องไม่มีสถานการณ์ยาเสพติด) เป็นต้น หากมี
ความไม่สอดคล้องดังกล่าวก็ควรมีการทบทวนการประเมินชุมชน/
หมู่บ้านใหม่ (Re X-ray)  

๒. กรณีการนำผู ้เสพเข้ารับการบำบัดแบบสมัครใจ ต้องมิใช่  
การบังคับให้เข้าร ับการอบรมเพื ่อให้ครบตามจำนวนเป้าหมาย 
ที่กำหนด และที่สำคัญเมื่อผ่านการอบรมแล้วต้องมีการประเมินผล
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดจะกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอีกหรือไม่ ถือเป็น
เกณฑ์การประเมินผลความสำเร็จการบำบัดผู้เสพติดยาฯ มิใช่จำนวน
ผู้รับการบำบัด 

๓. ขอให้กำชับอำเภอดำเนินการสร้างความเข้มแข็งชุมชน/หมู่บ้าน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามระดับความเข้มข้นรุนแรงของปัญหา 
โดยใช้กระบวนการ 9 ขั ้นตอน เน้นความร่วมมือของประชาชน 
ในพื้นที่ วางระบบเฝ้าระวัง ใช้มาตรการปราบปรามผู้ขายและขยายผล
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA)   
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 
 
 
 

  ๔. ให้เน้นย้ำความสำคัญในการประชุม ศอ.ปส.จังหวัด และ 
ศอ.ปส.อำเภอ อย่างต ่อเน ื ่องเป ็นประจำ มุ ่งเน ้นเนื ้อหาสาระ 
การขับเคลื่อนติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และมาตรการ/แนวทาง/
กิจกรรม พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินการของหน่วยต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับจังหวัด และพื้นที่เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ที่ชัดเจน 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กล ุ ่ มจ ั งหว ัดภาคใต ้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

๑. ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด โดยดำเนินการควบคู่กับมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ในพ้ืนที่จังหวัด 

๒. ขอให้จังหวัดจัดทำทะเบียนประวัติและระบบติดตามผลผู้ที่ผ่าน
การบำบัด รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างครอบครัวกับชุมชน
ในการเฝ้าระวังและดูแลไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 

๓. ขอให้จังหวัดเน้นย้ำหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเข้มงวดกวดขัน 
ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด อำเภอ และ
แนวเขตชายแดน ไม่ให้มีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ ในพ้ืนที่จังหวัด 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง 
ลำพูน 
 

ข้อเสนอแนะเชิงยโยบาย 
๑. ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ปรับลด
งบประมาณเพื ่อเป็นค่าจ้างบุคลากรที ่ปฏิบัติภารกิจนำเข้าข้อมูล  
ด้านยาเสพติดในส่วนของ ศอ.ปส.จ. และ ศป.ปส.อ. ทำให้บุคลากรที่
ถือว่ามีความสำคัญในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ไม่ได้รับการต่อสัญญา 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด จึงขอให้มีการสนับสนุนบุคลากรดังกล่าวต่อไป 

๒. ขอให้จังหวัดดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ทั้งในการป้องกัน ปราบปราม 
บำบัดรักษา และการเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดในพื ้นที่
ชายแดนและพ้ืนที่เสี่ยง 

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคตะว ันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

ขอให้จังหวัดมีมาตรการในการวางระบบป้องกันการลักลอบนำเข้า
ยาเสพติด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับตำบล และหมู่บ้าน อย่างรัดกุม 
และบูรณาการร่วมกับหน่วยความมั ่นคงในพื ้นที ่ ในการจัดตั้ง 
จุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง ส่วนในพื้นที่ติดกับแนวชายแดนขอให้
ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยปฏิบัติชายแดน โดยจัดชุดลาดตระเวนตรวจตรา 
เฝ้าระวัง สกัดกั้น ป้องกันการลักลอบนำเข้า/ลำเลียงยาเสพติด ควบคู่
กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) จากการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของ
แรงงานต่างด้าว การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามัน 
จ ังหว ัดกระบี ่  ตร ัง พังงา ภ ูเก็ต 
ระนอง สตูล 
 

๑. ขอให้จังหวัดได้มีมาตรการในการวางระบบป้องกันการลักลอบ
นำเข้ายาเสพติด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระดับตำบล และหมู่บ้าน     

๒. ขอให้จังหวัดบูรณาการกับหน่วยความมั ่นคงในพื้นที ่ จัดตั้ง 
จุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง ส่วนในพื้นที่ติดกับแนวชายแดนให้มี
การผลึกกำลังร่วมกับหน่วยปฏิบัติชายแดนในการป้องกันการลักลอบ
นำเข้ายาเสพติด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 ๓. ขอให้จังหวัดได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบำบัดรักษาผู้เสพที่จะเข้ารับ 
การบำบัดรักษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

๔ การตรวจติดตามการดำเนินการของศูนย์
ดำรงธรรมจ ั งหว ั ดในการช ่ วยเหลือ
ประชาชนในช่วง COVID – 19 
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ขตตรวจร าชกา รส ่ วนกลา ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ วยงานร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

๑. ขอให้จังหวัดใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นศูนย์กลาง 
ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และประสานงานการแก้ไขปัญหาเร ื ่องร ้องเร ียนร้องทุกข์ ให้กับ
ประชาชนที่ในช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้เน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน และประชาชนทุกภาค
ส่วนในการแก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่เพ่ือ
วิเคราะห์ข่าวสารแบบโต๊ะข่าวรวมทั้งให้เพิ่มช่องทางสื่อ Social Media 
เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกด้วยความรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับการ
พึงพอใจ สามารถพัฒนาเป็นศูนย์บริการประชาชนต้นแบบในระยะ
ต่อไป   

๒. ขอให้จังหวัดอ่างทองประสานกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนการดำเนินงานในกรณีมีผู ้ร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น
รบกวนจากสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2)   

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

ขอให้จังหวัดโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ในการกำหนดมาตรการ การช่วยเหลือ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหา
ความเดือดร้อนที่เกิดจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID - 19) พร้อมทั้งให้มีการติดตามผลการดำเนินงานในการให้
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และให้มีการรายงานความก้าวหน้าให้
ประชาชนไดท้ราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

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

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหา
ความเดือดร้อนที่เกิดจากโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าให้ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบเป็นระยะ 

 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 
เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรสีะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดดำเนินการโดยให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่อย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งติดตามผล
การดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะ ๆ หากไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้ให้ชี ้แจงข้อติดขัดหรือปัญหาให้ประชาชน 
ผู้ร้องทุกข์ทราบ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย จังหวัด
ช ุมพร นครศร ีธรรมราช พ ัทลุง  
สุราษฎร์ธานี สงขลา 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกในการช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ทำงาน
เชิงรุกในพ้ืนที่ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

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

ขอให้จังหวัดมีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ที่ได้ร้องเรียนร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด 
หากมีปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา
เองได้ให้รายงานกระทรวงมหาดไทย/ส่วนกลาง เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในการแก้ไขต่อไป 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการร้องเรียนเกี ่ยวกับปัญหาความ
เดือดร้อนที่เกิดจากโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
พร้องทั้งเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้า 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบในทุกระยะด้วย 

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

ขอให้จังหวัดติดตามประเด็นร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน
โดยเฉพาะกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดติดตาม
ผลการดำเนินการของส่วนราชการที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะหน่วยใน
ระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และโปร่งใส โดยเฉพาะหากข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคฯ ของรัฐบาลและจังหวัด รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบของการใช้มาตรการฯ ของจังหวัด
และรัฐบาล การเยียวยาช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงระบบการช่วยเหลือโดยเร็วและถูกต้อง 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 
 
 
 

 นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กล ุ ่ มจ ั งหว ัดภาคใต ้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องของจังหวัดเพ่ือ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเป็นระบบด้วยความรวดเร็ว 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง 
ลำพูน 
 

ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเร่งรัดดำเนินการ ในเรื่องร้องเรียน 
ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว  
ซึ่งทุกจังหวัดขณะนี้สามารถปฏิบัติได้ดีอยู่แล้ว และในปัจจุบันขอให้
เน้นเรื่องการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) หากมีเรื ่องร้องเรียนขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคตะว ันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

ขอให้จังหวัดได้พิจารณาเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผ ่านทางระบบออนไลน ์หร ือทางส ื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส ์ให ้มากขึ้น  
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามัน 
จ ังหว ัดกระบี ่  ตร ัง พังงา ภ ูเก็ต 
ระนอง สตูล 
 

๑. ขอให้จังหวัดได้พิจารณาเพิ่มช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ผ่านทางระบบออนไลน์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น 
เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

๒. ขอให้จังหวัดสร้างความเข้าใจให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการของจังหวัดในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
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ประเด็นเน้นย้ำ 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

๑ การจ ัดท ี ่ด ินทำก ินให ้ช ุมชนภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ขตตรวจร าชกา รส ่ วนกลา ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ วยงานร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ขอให้จังหวัดใช้กลไกของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
(คทช.) ในการเร่งรัดการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัดและในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่
เป้าหมายและภารกิจในด้านอื ่น ๆ จนเสร็จสิ ้นทุกกระบวนงาน  
อันเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยในการดำเนินงานต้องมี 
ความรอบคอบ ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกิด
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับจังหวัดที่ไม่ได้มี
โครงการในปีงบประมาณปัจจุบัน ขอให้จังหวัดจัดทำเตรียมแผนปฏิบัติ
งานเพ่ือเป็นข้อมูลในการดำเนินงานในปีต่อไปด้วย 

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

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามผล
การดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยอาศัยการดำเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) โดยเฉพาะ
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ทั้งนี้ ในทุกขั้นตอน
ของการดำเนินการตั้งแต่การสำรวจพื้นที่เป้าหมายและอื่น ๆ ต้องมี
ความรอบคอบ ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ 
สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณปัจจุบัน 
ขอให้จังหวัดดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการจัดหา
พื้นที่ดำเนินโครงการ รวมถึงจัดเตรียมแผนในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในปถีัดไป 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

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

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
กำกับ ดูแล การดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
อย่างใกล้ชิด โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนต้องถูกต้อง รอบคอบ 
และมีประสิทธิภาพ 

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

ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดที ่ดินทำกินให้ชุมชนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และทุกขั้นตอนของการดำเนินการ ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่
เป้าหมายและอ่ืน ๆ ต้องมีความรอบคอบ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กล ุ ่มจ ั งหว ัดภาคใต ้อ ่าวไทย 
จ ังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 

ขอให้จังหวัดเร่งตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้อง ให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลในการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

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

ขอให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) เร่งรัด 
การดำเนินการจัดหาที ่ดินทำกินให้ชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะการจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด และ
ทุกขั้นตอนของการดำเนินการตั้งแต่การสำรวจพื้นที่เป้าหมายและอื่น ๆ 
ให้มีความถูกต้อง 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
และกำกับการดำเนินการของ คทช. จังหวัดอย่างใกล้ชิดให้บรรลุ
เป ้าหมาย และมีประส ิทธ ิผล และขอให ้ คทช.จ ังหว ัดเร ่งร ัด 
การดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยเฉพาะการจัดประชุม 
คทช.จังหวัดและทุกขั้นตอนของการดำเนินการตั้งแต่การสำรวจพื้นที่
เป้าหมายและอ่ืน ๆ ต้องมีความรอบคอบ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

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

1. ขอให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)  
เร่งดำเนินการจัดแปลงที่ดินทำกินให้ชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
เร ่งร ัด/ต ิดตามการดำเน ินการงานของคณะทำงานฯ ภายใต้
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ทั้งด้านการจัดหาที่ดิน ด้านการจัดที่ดิน 
และด้านการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งมีหน่วยงานเจ้าภาพต่างหน่วยกัน โดยให้มี
การวางแผนเตรียมข้อมูลและส่งมอบงานอย่างเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน  
ใช้เวทีของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 
บูรณาการการทำงานและติดตามความคืบหน้าการจัดที่ดินแต่ละแปลง 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ๒. การจัดที่ดินทำกิน (คทช.) ในจังหวัด มีหน่วยงานรับผิดชอบ  
3 หน่วยงานหลักต่างกระทรวงกัน เป็นฝ่ายเลขานุการใน คทช.จังหวัด 
ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
สำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด ดังนั้น 
การจัดที่ดินทำกิน (คทช.) ทุกหน่วยในจังหวัดจะต้องมีความเป็นหุ้นส่วน
เชื่อมโยงต่อยอด มิใช่ต่างหน่วยต่างทำ จึงต้องมีการวางแผนกำหนด
แนวทางจัดที่ดินแต่ละแปลงร่วมกัน จึงขอให้จังหวัดประสานการทำงาน
ของหน่วยหลักทั้ง 3 หน่วย ในขั้นตอนการจัดที่ดินทำกินแต่ละแปลง 
และให้กำหนดมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพติดตามความก้าวหน้า
ขับเคลื ่อนการจัดที ่ดินทำกินในจังหวัดเพื ่อรวบรวมข้อมูลผลการ
ดำเนินการและปัญหาอุปสรรคการจัดที่ดินทำกินแต่ละแปลงให้ครบ
ทุกด้าน 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคใต ้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

๑. ขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
ที่กำหนด และดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

๒. ขอให้จังหวัดปัตตานี เร่งรัดให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งที่ ๙ (ปัตตานี) ดำเนินการยื่นขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐตาม
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๓. ขอให้จังหวัดยะลาบูรณาการหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ในการ
จัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ลำปาง ลำพูน 

ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเร็ว ด้วยความรอบคอบถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

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

ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สตูล 
 

๑. ขอให้จังหวัดได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการผ่อนผัน
การปฏิบัติที ่เป็นการเฉพาะรายของ คทช.จังหวัด ในแต่ละจังหวัด  
ให้สอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนการปฏิบัติในพ้ืนที่ที่มีแนวเขต
ติดต่อหรือคาบเก่ียวกันระหว่างจังหวัด  

๒. ขอให้มีการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการ 
คทช. อย่างสม่ำเสมอทุกปี  

๓. ขอให้มีการกำหนดเป้าหมายหรือขอบเขตพื ้นที ่ที ่จะดำเนิน
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้ชัดเจน พร้อมทั้ง
กำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้วางแผนการปฏิบัติงานรองรับ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

๒ โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือ
สำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)  
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ขตตรวจราชกา รส ่ วนกลา ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ วยงานร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จส ั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

๑. ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนโครงการรังวัดออกและตรวจสอบ
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ผู้ปกครอง
ท้องที่ ในการทำความเข้าใจกับประชาชน และตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
ในเบื้องต้นก่อนการดำเนินการรังวัดตามกฎหมาย  

๒. ขอให้จังหวัดแจ้งส่วนราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมายสำรวจ
ข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ หากพบว่าที่ดินแปลงใดยังมิได้ออก
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงขอให้พิจารณายื่นแสดงความประสงค์
รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อสำนักงานที่ดินพื้นที่ซึ่ง
ท ี ่ด ินแปลงน ั ้นอย ู ่ ในเขตเพ ื ่อเป ็นการป ้องก ันการบ ุกร ุกท ี ่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

๓. ขอให้จังหวัดแจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
สำรวจที ่ด ินสาธารณประโยชน์ในท้องที ่ที ่ร ับผิดชอบ และจัดทำ
แผนงานโครงการยื่นคำขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) ส่งให้กรมที่ดินเพื่อดำเนินการจัดทำแผนในการรังวัดออก 
และตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

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

ขอให้จังหวัดมอบหมายให้สำนักงานที่ดิน อำเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการ
รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงให้สำรวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์
ในพื้นที่จังหวัด หากพบว่าที่ดินแปลงใดยังมิได้ออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง ขอให้พิจารณายื่นแสดงความประสงค์รังวัด เพื่อออก
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ซึ่งที่ดินแปลง
นั้นอยู่ในเขต เพ่ือเป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์  
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ผู้ตรวจราชการ/ 
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ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   พร ้อมทั ้ ง ให้จ ัดทำแผนงานโครงการย ื ่นคำขอส ่งให ้กรมที ่ดิน 
เพื ่อดำเนินการจัดทำแผนในการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือ
สำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 11  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2  
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 
 
 
 

 
เขตตรวจราชการที่ 16  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 

ขอให้จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร แจ้งทบวงการเมือง 
ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสำรวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์  
หากพบว่าที่ดินแปลงใดยังมิได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ขอให้
พิจารณายื่นแสดงความประสงค์รังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับ 
ที่หลวงต่อสำนักงานที่ดินพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งจัดทำแผนงานโครงการยื่นคำขอส่งให้
กรมที่ดินเพื่อจัดทำแผนในการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในปีงบประมาณต่อไป 

 
ขอให้จังหวัดเน้นย้ำให้แต่ละอำเภอประสานกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ ่นในการสำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื ้นที ่และยื่น 
ความประสงค์รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อกำหนดแนวเขต
ที่สาธารณประโยชน์ให้ชัดเจนป้องกันปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขต
ที่ดินทับซ้อน 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดตรวจสอบและในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่อำเภอ
และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออก น.ส.ล. ให้มากที ่สุด 
เพ่ือรักษาและป้องกันการสูญเสียที่สาธารณประโยชน์ในอนาคต 

 



31 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กล ุ ่มจ ั งหว ัดภาคใต ้อ ่าวไทย 
จ ังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำให้สำนักงานที่ดินจังหวัด ดูแลการออกเดินสำรวจ
ให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมที่ดินตั้งไว้ โดยให้ระมัดระวังเรื่องความถูกต้อง 
ของเอกสารกับพ้ืนที ่

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

ขอให้จังหวัดแจ้งทบวงการเมืองผู ้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
สำรวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ หากพบว่าที่ดินแปลงใดยังมิได้
ออกหน ังส ือสำค ัญสำหร ับท ี ่หลวงขอให ้พ ิจารณาย ื ่นแสดง 
ความประสงค์ร ังว ัด เพื ่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที ่หลวงต่อ
สำนักงานที ่ด ินพื ้นที ่ท ี ่ด ินแปลงนั ้นทบวงการเมืองสำรวจที ่ดิน
สาธารณประโยชน์และจัดแผนงานโครงการยื่นคำขอส่งให้กรมที่ดิน
เพี ่อดำเนินการจัดทำแผนในการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือ
สำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

1. ขอให้จังหวัดสมุทรสาครแจ้งทบวงการเมืองผู้มีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายสำรวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ต่ำกว่า 100 ไร่ 
แล้วยังมิได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) หากพบว่าที่ดิน
แปลงใดยังมิได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ขอให้พิจารณายื่น
แสดงความประสงค์รังวัด เพ่ือออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   สำนักที่ดินพื้นที่โดยที่ดินแปลงนั้นอยู่ในเขต ซึ่งจะเป็นการป้องกัน 
การบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งจัดทำแผนงานโครงการยื่น
คำขอส่งให้กรมที ่ด ินเพื ่อดำเนินการจัดทำแผนในการรังวัดออก 
และตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ต่อไป 

2. ขอให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทบวงการเมืองผู ้มีอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมายสำรวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ แล้วยังมิได้
ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) หากพบว่าที่ดินแปลงใด 
ยังมิได้ออกหนังสือสำคัญสำหนับที ่หลวง ขอให้พิจารณายื ่นแสดง 
ความประสงค์รังวัด เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อสำนักงาน
ที่ดินพ้ืนที่โดยที่ดินแปลงนั้นอยู่ในเขต ซึ่งจะเป็นการป้องกันการบุกรุก
ที่ดินสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งจัดทำแผนงานโครงการยื่นคำขอส่งให้
กรมที่ดินเพื่อดำเนินการจัดทำแผนในการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือ
สำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

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

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ควรวางนโยบายให้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุกแปลงควรออก นสล. 

ยกเว้นเฉพาะแปลงที่ยังคงมีปัญหาอุปสรรค หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขปัญหา โดยประสานขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันระหว่างกรมที่ดิน 
กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้การทำงาน
ในระดับพ้ืนที่มีความเชื่อมโยงกัน  
ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ 

ขอให้จังหวัดสั่งกำชับให้อำเภอและ อปท. สำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแปลงใดยังมิได้ออก นสล. ก็สมควร  
เร่งดำเนินการ และที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดมีปัญหาขัดข้องให้เร่ง 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ดำเน ินการแก้ไขปัญหาให้ได ้ข ้อย ุต ิท ี ่ช ัดเจน เพื ่อร ักษาท ี ่ดิน
สาธารณประโยชน์มิให้มีการบุกรุกครอบครองในอนาคต 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดเช ียงใหม ่ แม ่ฮ ่องสอน 
ลำปาง ลำพูน 
 

ขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ และบูรณาการหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เร่งรัดตรวจสอบในพ้ืนที่
ของแต่ละพื ้นที ่อำเภอ เพื ่อสามารถดำเนินการออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที ่หลวงให้ได้มากที ่ส ุด มีการจัดทำแผนงานโครงการฯ 
ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ เพื ่อร ักษาไว ้และป้องกันการส ูญเสียที ่ดิน
สาธารณประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

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

1. ขอให้จังหวัดกำชับให้อำเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เฝ้าระวังมิใหมีการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ี 

2. ให้มีการตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์
ให้ชัดเจน  

3. ขอให้มีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู ้ให้กับเจ้าหน้าที่  
ที่เกี ่ยวข้องให้เข้าถึงข้อมูลหรือองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่
สาธารณประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สตูล 
 

๑. ขอให้จังหวัดกำชับให้อำเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เฝ้าระวังมิใหมีการบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที ่

๒. ขอให ้ม ีการตรวจสอบท ี ่ด ินสาธารณประโยชน ์ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์ให้ชัดเจน  

๓. ขอให้มีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่  
ที่เกี ่ยวข้องให้เข้าถึงข้อมูลหรือองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่
สาธารณประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

๓ การตรวจติดตามการดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน  
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ขตตรวจร าชกา รส ่ วนกลา ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ วยงานร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

การเตรียมความพร้อม 
ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมโดยให้ความสำคัญกับการป้องกัน

และลดผลกระทบจากปัญหาสาธารณภัยที ่เกิดขึ ้นในพื้นที ่จังหวัด 
ในส่วนที่สำคัญ ดังนี้ 

๑) การจัดทำแผนสำรวจตรวจสอบและจัดลำดับพ้ืนที่เสี่ยง
อุทกภัยและการกำหนดมาตรการบรรเทารองรับเพื่อลดความเสี่ยง
จากปัญหาอุทกภัย 

๒) การตรวจสอบความพร้อมทรัพยากรในการบริหารจัดการ 
สาธารณภัยทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักรกล ระบบเตือนภัย 
ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ศูนย์อพยพ และฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย ได้แก่ สถิติการเกิดภัย พื้นที่เสี่ยงภัย เส้นทางน้ำ 
และเส้นทางอพยพและบัญชีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงาน 
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐเอกชน เครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิหน่วยกู้ภัย 
เป็นต้น 

๓) การติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเคลื่อนย้ายทรัพยากร/เตรียมเครื่องจักรกลไปยังจุดเสี่ยงพื้นที่
ประสบภัย 

๔) การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งซักซ้อมเตรียมการปฏิบัติงาน แนวทางการบูรณาการ
และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แผน
เผช ิญเหตุเป ็นกรอบแนวทางในการปฏิบ ัต ิงาน มีการแบ่งพ ื ้นที่  
ความรับผิดชอบการกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน
ตามโครงสร้างการบริหารจัดการสาธารณภัยที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย  
3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสนับสนุน เป็นต้น 

 



36 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   5) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การเกิดภัยที่ถูกต้อง
ผ่านช่องทางต่าง ๆ กระจายทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้ติดตาม
สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ 
การเผชิญเหตุ 

๑) ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับ
จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการ และอำนวยการหลักในการ
ระดมสรรพกำลังและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

๒) ขอให้จังหวัดเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่ ได้แก่ สภาวะอากาศ 
ปริมาณฝน สภาพน้ำท่า และพ้ืนที่เสี่ยงภัย เป็นต้น  

3) ขอให้จังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที ่ถูกต้องทั ่วถึง และทันสถานการณ์ ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
การกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้ 
๑) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และ

เป็นธรรม 
๒) การเร่งร ัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ และ

วางแผนตรวจสอบวงเงินทดรองราชการที่คงเหลือ 
๓) การจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ๔) การจ ่ายเง ินเย ียวยาเพ ื ่อให ้ความช ่วยเหล ือ/บรรเทา 
ความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ ทั้งนี้  
ในกรณีที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ หากมีความจำเป็นในการเผชิญเหตุการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า จังหวัดสามารถเสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื ่อขอ
ความเห็นกระทรวงการคลังต่อไป 

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

ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง สำรวจตรวจสอบและจัดลำดับพื้นที่เสี ่ยง
อุทกภัยและกำหนดมาตรการบรรเทารองรับเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ปัญหาอุทกภัย บูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้อง ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน และใช้แผนเผชิญเหตุเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การเกิดภัย
ที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้ติดตาม
สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้มีการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ ทรัพยากร เครื่องมือเครื่องจักร 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพ้ืนที่ และในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์
อุทกภัยที่ส่งผล ต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ขอให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามกฎ ระเบียบ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

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

ขอให้จังหวัดกำกับ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัย
อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

 
1. การซ้อมแผนเผชิญเหตุควรดำเนินการให้ครบวงจรของการเกิด

ภัยพิบัติ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทั้งต้องเป็นการซ้อมแผนแบบ
บูรณาการทุกหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้การปฏิบัติของแต่ละ
หน่วยงานสอดประสานและไม่ซ้ำซ้อนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

2. เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์แผนเผชิญเหตุ เส้นทางอพยพ พื้นที่
รองรับการอพยพให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบแนวทางการปฏิบัติ
และไม่เกิดความสับสนในสถานการณ์จริง 

3. ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร เครื่องจักรกล อุปกรณ์
เตือนภัย ระบบเตือนภัย ระบบสื่อสารหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 
เขตตรวจราชการที่ 12  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จ ังหว ัดบูรณาการและประสานความร ่วมมือระหว ่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แผนเผชิญเหตุเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน มีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ การกำหนดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร และการประสานงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการ
สาธารณภัยที่ชัดเจนและเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยขอให้จังหวัดให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 14  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนล่าง 2 จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ 
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กล ุ ่มจ ั งหว ัดภาคใต ้อ ่าวไทย 
จ ังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 

๑. ขอให้จ ังหวัดเน้นย้ำให้ม ีการเตรียมแผนเตรียมความพร้อม 
เพื ่อรับมืออุทกภัย แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และแผนฟื ้นฟูหลังเกิด
อุทกภัย โดยปรับปรุงให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และให้เฝ้าระวังกรณี  
น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม  

๒. ในการอพยพประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต้องมีแผนสาธารณสุข
และการเคลื่อนย้ายประชาชนที่เป็นไปตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ 

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

การเตรียมความพร้อม 
ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมโดยให้ความสำคัญกับการป้องกัน 

และลดผลกระทบ ให้มีการจัดทำแผนสำรวจตรวจสอบและจัดลำดับ
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย ตรวจสอบความพร้อมทรัพยากรในการบริหารจัดการ
สาธารณภัย ติดตามและประเมินสถานการณ์ รวมทั้งมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์การเกิดภัยที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ กระจาย
ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
การเผชิญเหตุ 

ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดตั ้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับ
จังหวัด/อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครอง 

 



40 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นศูนย์ควบคุม สั่งการและอำนวยการหลักในการระดม
สรรพกำลังและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
ขอให้เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  
เชิงพื้นที่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการแจ้ง
เตือนภัยที ่ถูกต้อง ทั ่วถึง ทันสถานการณ์ ให้กับประชาชนในพื ้นที่   
ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
การกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

1) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 
2) การเร่งรัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ และวางแผน

ตรวจสอบวงเงินทดรองราชการที่คงเหลือ 
3) การเตรียมข้อมูลต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
4) การจ่ายเงินเยียวยาเพื่อให้ความช่วยเหลือ/บรรเทาความเดือดร้อน

ให้กับผู ้ประสบภัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

เรื่องสาธารณภัยขอให้จังหวัดกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์
สาธารณภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมกำลังคน วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

 

 



41 

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    

ขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์ สภาพอากาศ การแจ้งเตือนภัย 
ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ปภ.) 
กรมอุตุนิยมวิทยา และสถานการณ์ความเสี่ยงในพื้นที่ เตรียมความ
พร้อมระบบแจ้งเตือนภัย การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง อาสาสมัครภาคประชาชนและจิตอาสาให้พร้อมการอพยพ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว และการดูแล  
ผู้อพยพในศูนย์พักพิง และการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ฯลฯ โดยขอให้ฝ่ายสาธารณสุขเป็นที ่ปรึกษาในการบริหารจัดการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 

นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคใต ้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที ่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่  
โดยเน้นการป้องกันภัย การประเมินสถานการณ์ เพื่อการแก้ไขปัญหา         
และช่วยเหลือเยียวยาผู ้ประสบภัยได้อย่างรวดเร ็วและถูกต้อง 
โดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

นายภาสกร บุญญลักษม์ 
เขตตรวจราชการที่ 15  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดเช ียงใหม ่ แม ่ฮ ่องสอน 
ลำปาง ลำพูน 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำหน่วยงานเตรียมการให้มีความพร้อมทั้ง 
ในด้านเครื ่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณให้สามารถ
ดำเนินการบริหารจัดการได้ทันทีในทุกภัย และขอให้ระมัดระวัง
เพ่ิมเติมในช่วงฤดูฝน กรณีเกิดเหตุดินโคลนถล่มได้ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

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

1. ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อม ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุ 
รวมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขและการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย
ที่อาจเกิดในพ้ืนที่  

2. ขอให ้จ ังหว ัดเตร ียมความพร ้อมด ้านบ ุคลากร อ ุปกรณ์  
และเครื ่องจักรกลด้านสาธารณภัย ให้มีความพร้อมใช้งานทันที  
และให้สำรวจตรวจสอบอาคาร สถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้างให้มีความ
มั่นคงแข็งแรง 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สตูล 
 

๑. ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อม จัดทำแผนเผชิญเหตุ กำหนด
แนวทางการแก้ไขและการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิด 
ในพ้ืนที่  

๒ .  ให ้ ม ี การ เตร ี ยมความพร ้อมด ้ านบ ุคลากร  อ ุปกรณ์   
และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ให้มีความพร้อมใช้งาน และให้สำรวจ
ตรวจสอบอาคาร สถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้างให้มีความม่ันคงแข็งแรง 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

4 การตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา พช”  
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
เ ขตตรวจร าชกา รส ่ วนกลา ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ วยงานร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
เขตตรวจราชการที่ 1  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล และ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model 
for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน   

๑. ขอให้จังหวัดประสานงานและเร่งรัดการสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต  (CLM/HLM) และกำกับติดตาม 
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจำนวนแปลงจำนวนมาก 
แต่ปรากฏว่า ยังไม่ได้ดำเนินการในกิจกรรมที่ ๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมแรก ๆ 
ของโครงการเกินกว่าครึ่งของจำนวนแปลงทั้งหมดหากเป็นเรื ่องที่
จังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รีบแจ้งกรมการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน 

๒. ขอให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการสนับสนุน 
การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ระดับครัวเรือน  
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณ 

๓. ขอให้จังหวัดประสานขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่ขาดแคลน
จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่และพ้ืนที่ข้างเคียง 
กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร บัณฑิต 
จบใหม่ กลุ่มแรงงานทีอ่พยพกลับท้องถิ่นและชุมชน 

ขอให้จังหวัดบริหารจัดการแก้ไขปัญหา กำกับ สนับสนุน และ
ตรวจสอบการดำเนินงานของนักพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ (นพต.) อย่างมี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ตลอดจนเบิกจ่ายให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
แผนงานโครงการ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรม
การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(HLM) ระดับครัวเรือน 

ขอให้จังหวัดสนับสนุนและกำกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีแผนการปฏิบัติการและใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเร่งรัด
ดำเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที ่กำหนดไว้ใน
แผนงาน หากมีปัญหากระทบแผนงานให้ เร่งพิจารณาแก้ไขหรือ
ทบทวนแผนงาน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขอให้รีบแจ้งไป
กรมการพัฒนาชุมชนโดยด่วนต่อไป 

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

ขอให้จังหวัดบูรณาการขับเคลื ่อน ประสานงาน กำกับติดตาม  
และเร่งรัดการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(CLM/HLM) ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ระดับตำบล ระดับครัวเรือน 
เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ากับ
งบประมาณ และขอให้จ ังหวัดบริหารจัดการ กำกับ สนับสนุน  
และตรวจสอบ การดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งจังหวัดต้องสนับสนุน 
และกำกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด          
มีแผนการปฏิบัติการ และใช้วัสดุอุปกรณ์ เป็นรูปธรรม และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

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

ขอให้จังหวัดเร่งรัดการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (CLM/HLM) ให้แล้วเสร็จตามกำหนด และบูรณาการ
ความร่วมมือกับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
กิจกรรมพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทั ้งนี ้  ขอให้จ ังหวัดกำกับ ดูแล  
และสนับสนุนการดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
ขอให้จังหวัดเน้นย้ำการดำเนินโครงการต้องเป็นความต้องการ 

ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงขั้นตอนการดำเนินงานต้องมีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาตามที่
ระเบียบ กฎหมายกำหนด 

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

ขอให้จังหวัดประสานงานและเร่งรัดการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM/HLM) และกำกับติดตามให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง 
เขตตรวจราชการที่ 5  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 

ขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ถูกต้องตามระเบียบ โดยให้
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการเร ่งร ัดและเป็น 
ที่ปรึกษาให้กับทุกอำเภอ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

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

ขอให้จังหวัดประสานงาน เร่งรัด ติดตามการสร้างพื้นที ่เรียนรู้
ช ุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต (CLM/HLM) ให ้เป ็นไป 
อย่างต่อเนื่อง และให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการสนับสนุน
การขับเคลื ่อนกิจกรรมพัฒนาพื ้นที ่ระดับตำบล/ครัวเรือน ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณ รวมทั้งขอให้บรหิาร
จัดการ กำกับ สนับสนุน ตรวจสอบ การดำเนินงานของนักพัฒนาพ้ืนที่
ต้นแบบ (นพต.) ให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และสนับสนุน กำกับ
การจัดซื ้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 
เขตตรวจราชการที่ 4  
กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง 2 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
 

ขอให้จังหวัดที่ดำเนินโครงการฯ กระตุ้นความร่วมมือ ประสานงาน  
และเร่งรัดการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(CLM/HLM) ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับขอ
ความร่วมมือไปยังภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการสนับสนุน
การขับเคลื ่อนกิจกรรมพัฒนาพื ้นที ่ระดับตำบล ระดับครัวเรือน 
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณ
และจังหวัดต้องกำชับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบริหารจัดการ 
กำกับ สนับสนุน และตรวจสอบการดำเนินงานของนักพัฒนาพ้ืนที่ 

 



47 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

   ต้นแบบ (นพต.) อย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล อีกทั้งสนับสนุน
และกำกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
มีแผนการปฏิบัติการ และใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

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

กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร บัณฑิตใหม่ 
กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน 

ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและทีมงานรวบรวมปัญหา
อุปสรรค จุดแข็ง/จุดอ่อน ในการขับเคลื่อนสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
HLM และ CLM แต่ละแปลงมาสรุปบทเรียนกับ นพต. เพื่อถ่ายทอด
การเรียนรู ้และแนวทางแก้ไขปัญหาที ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์
เพื่อให้การขยายผลแต่ละพื ้นที่ ได้มีการพัฒนาทักษะความรู้ในการ
สร้างพ้ืนที่ โคก หนอง นา ต่อไป 
ก ิจกรรมที ่  4 กระต ุ ้นการบร ิโภคภาคครัวเร ือนและเอกชน 
ผ่านกิจกรรม การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน 

๑. กรณีการจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ขอให้หน่วยงานเกษตร
ช่วยเป็นพี่เลี้ยงกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
และดูราคากลางที่หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการ พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบให้ช ัดเจน โปร ่งใส เพื ่อให ้หน่วยตรวจสอบ
ดำเนินการตรวจสอบภายหลัง 

๒. การจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปลา กบ ขอให้วางแผนดำเนินการ
ให้เหมาะสมกับพื ้นที ่และความต้องการของเจ้าของแปลง เช่น  
การจัดซื้อพันธุ์ไก่ เป็ด เจ้าของแปลงต้องจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อน 
โดยสร้างเล้า ล้อมรั้ว เตรียมการอาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  นายภิรมย์ นิลทยา 
เขตตรวจราชการที่ 7  
กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคใต ้ชายแดน 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล และ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model 
for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน   

ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการติดตาม 
ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษากับหน่วยงานในพื้นที ่เพื ่อขับเคลื ่อน
กิจกรรมให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร บัณฑิต 
จบใหม่ กลุ่มแรงงานทีอ่พยพกลับท้องถิ่นและชุมชน 

ขอให้จังหวัดกำชับหน่วยงานในการมอบหมายภารกิจ และสนับสนุน 
การดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้สามารถปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ มีความคุ ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรม
การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(HLM) ระดับครัวเรือน 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมภายใน
กรอบระยะเวลาที่กำหนด 

นายปริญญา โพธิสัตย์ 
เขตตรวจราชการที่ 9  
กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 

1. ขอให้จ ังหวัดได้ต ิดตามและเร่งร ัดการสร้างพื ้นที ่ต ้นแบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต(CLM/HLM)   

2. ขอให้จังหวัดได้มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบในการจัดชื้อ 
จัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีความสุจริต โปร่งใส 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 
เขตตรวจราชการ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  เขตตรวจราชการที่ 13  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1  
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 

 

นายชาธิป รุจนเสร ี
เขตตรวจราชการที่ 6  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
จังหวัดกระบี ่ ตรัง พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สตูล 

1. ขอให้จังหวัดได้ติดตามและเร่งรัดการสร้างพื ้นที ่ต ้นแบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  

๒. ขอให้จังหวัดได้มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบในการจัดชื้อ 
จัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีความสุจริต โปร่งใส 

 

 


