


ประมวลข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการ 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

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

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

1 การตรวจติดตามการขับเคลื ่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

1. ขอให้จังหวัด เร่งรัดดำเนินการ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
ที ่กำหนดภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยบูรณาการกลไก 
และทรัพยากรในระดับพื้นที่ อาทิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 
องค์กรเอกชน สมาคม มูลนิธิ วัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน 

2. ขอให้นายอำเภอกำกับ ดูแล ทีมพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่โดยขอให้ 
ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนครัวเรือนอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง  

3. ขอให้จังหวัด และอำเภอ กำกับ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ให้มี “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อน” เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
ปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ และให้
ติดป้ายศูนย์ฯ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ฯ ไว้บริเวณด้านหน้า
ที่ตั้งศูนย์ฯ ให้ชัดเจน  

4. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ ติดตามศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 
สายด่วน 1567 ในการรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ
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ส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ในพื้นที่โดยรายงาน
ผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันศุกร์ เพ่ือสรุปนำเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ 

 
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดการสำรวจและบันทึกข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนใน Thai QM ของ ปค. และTPMAP Logbook ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน.พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
และ ๗ ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะให้ประสานความร่วมมือกับ อปท. 
อย่างใกล้ช ิด เนื ่องจากเป็นหน่วยงานที ่ม ีบทบาทสำคัญในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถเข้าถึงประชาชนและรับทราบ
สภาพปัญหาในพื้นที่ได้ดี โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และหากมีความขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ 
ขอให้แจ้งส่วนกลางทันท ี

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการดำเนินงานของทีมพี่เลี้ยง รวมทั้ง
กำชับให้นำข้อมูลเข้าในระบบ TPMAP Logbook อย่างต่อเนื่อง 
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นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหว ัดดำเน ินการตามข ้อส ั ่ งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนและติดตามการ
ดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่กำหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด สามารถอยู่รอดอย่างพอเพียง ยั่งยืน 

พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่ครัวเรือน
ต้องการขอรับความช่วยเหลือ โดยขอให้จำแนกรายละเอียดในแต่ละ
ตัวชี้วัด เพ่ือเป็นข้อมูลนำเรียนคณะรัฐมนตรีในการเน้นย้ำหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้กำหนดแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจน เน้นย้ำให้จังหวัดบูรณาการจากทุกภาคส่วน
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้
เมนูแก้จนเป็นแนวทางเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ หากสภาพปัญหา
แตกต่างจากแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามเมนูแก้จน ให้จังหวัดดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาได้โดยอาจพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการที่มีอยู่แล้วให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ทั้งนี้ ให้ประสานความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ในระดับพ้ืนที ่
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ขอให้จังหวัดและอำเภอ กำกับ ติดตาม อปท. ทุกแห่งให้มี "ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้เดือดร้อน" เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนควบคู่กับโครงสร้าง
ของภาคส่วนต่าง ๆ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕60 ที่ให้อำนาจหน้าที่ของ อปท. ดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเป็นศูนย์ข้อมูล 
ที่รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานการดำเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

 
นายสันติธร ยิ้มละมัย 

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต ้อ ่ าวไทย จ ั งหว ัดช ุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 
 

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  

ขอให้จังหวัดพิจารณาให้ครัวเรือนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) การเข้า
ร่วมโครงการจัดที ่ด ินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  
เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย การเช่าพื้นที่ของรัฐ (กรมธนารักษ์ ที่ดินศาสนสมบตัิ 
หรือที่ดินในความครอบครองของรัฐ) หรือการเช่าที่ดินรกร้างว่างเปล่า
ในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนยากจนต่อไป 
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นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือระดมทีมงานจากทุกภาคส่วน
ในการให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดให้ได้ครบทุกครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงกับแผนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสริมสร้างพลัง
ในการขับเคลื่อนโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสำคัญ
ในการขจัดความยากจนไปสู่การปฏิบัติรายบุคคลในครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถดำรงชีวิตแบบพอเพียงเพ่ือความอยู่รอด พอเพียง และเกิดความ
ยั่งยืนต่อไป 

 
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร 

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดเชยีงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 

ขอให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน 
“ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควบคู่กับโครงสร้างของภาคส่วนต่าง ๆ 

 
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร 

เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย 
น่าน พะเยา แพร่ 
 

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ขอเป็นกำลังใจให้จังหวัดดำเนินการในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนของจังหวัดประสบผลสำเร็จทุกประการ 
และขอให้จังหวัดมีการพัฒนาระบบข้อมูลรายบุคคลที่บ่งชี้ลักษณะของบุคคล 
ศักยภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แท้จริง สร้างโอกาสให้ผู้ที่อยู่
ในกลุ่มเป้าหมายแต่ละมิติเข้าถึงโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วน
ร่วมดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างโอกาสทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การผลิตกำลังคน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
การฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานที่มี
ทักษะฝีมือเพื่อสามารถรองรับตลาดแรงงานและมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้มีรายได้พึ ่งพาตนเอง มีการส่งเสริมการออมของ
ครัวเรือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความยากจนในยามที่ครอบครัว
ได้รับผลกระทบจากวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

 
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเร่งให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืน รวมถึงการตั้ง
งบประมาณ ในการให้ความช่วยเหลือการใช้เมนูแก้จนเป็นแนวทาง
เริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ขอให้จังหวัดและอำเภอ กำกับ 
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกแห่งให้มี “ศูนย์ช่ วยเหลือ
ประชาชนผู ้เดือดร้อน” เพื ่อช่วยเหลือพี ่น้องประชาชนควบคู ่กับ
โครงสร้างของภาคส่วนต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งให้มี
การรายงานผลการบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือในระบบ 
Logbook ด้วย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

1. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
(7 ภาคีเครือข่าย 5 นิ ้วมือ) ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้เมนูแก้จนเป็นแนวทางเริ่มต้น
ในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ หากสภาพปัญหาแตกต่างจากแนวทางแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามเมนูแก้จน ให้จังหวัด
ดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยอาจ
พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ทั้งนี้ ให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาท
สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ 

2. ขอให้จังหวัดพิจารณาเรื่องการสร้างระบบการแจ้งเตือนการเกิด
ปัญหาทั้ง 5 มิติ เช่น เด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน รวมถึง
มิติอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการสำรวจข้อมูลหรือการลงพื้นที่  
ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง
สม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมปฏิบัติการ
และทีมพ่ีเลี้ยง   
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา
ความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้เมนูแก้จน
เป็นแนวทางเริ ่มต้นในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการแก้ไขตาม
อำนาจหน้าที่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ พร้อมติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศให้มี “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน” 
ซึ่งสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
พร้อมเร่งรัดการสำรวจและบันทึกข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ใน THAIQM ของกรมการปกครอง และ TPMAP Logbook ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 

 
นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

1. ขอให้อำเภอพิจารณาตรวจสอบสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน โดยใช้
ครัวเรือนเป็นหลัก เพื่อให้ทราบว่าแต่ละครัวเรือนมีสภาพปัญหากี่มิติ 
และมิติใดบ้างเป็นการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และสะดวกต่อการ
ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

2. สื่อสารทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการวิเคราะห์
สภาพปัญหาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงจุด ครอบคลุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลงไปสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ โดยใช้
ข้อมูลจากระบบ TPMAP ขับเคลื่อนการแก้ปัญหา และบันทึกข้อมูลในระบบ 
logbook พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

2 การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน 
 
 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ทั ้งฝ่ายพลเรือน 
ทหาร อาสาสมัคร ประชาชน และจิตอาสา ร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดภัยโดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและให้เป็นทิศทาง
เดียวกัน ตลอดทั้งกำชับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด 
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการสำรวจและตรวจสอบอาคาร 
สถานที่เสี่ยงภัย เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ สิ่งก่อสร้างที่ไม่มั ่นคง
แข็งแรง ฯลฯ ตลอดทั้งการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทีมปฏิบัติการ
ค้นหากู้ชีพกู้ภัย ชุดเคลื่อนที่เร็ว และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ช.ม. นอกจากนี้ให้ประชาสัมพันธ์แจ้ง เตือน
ประชาชนในพื้นที่ ให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ 
ข้อแนะนำในการเข้าถึงหน่วยงานรัฐในทุกช่องทางการสื ่อสารให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยจากพายุฤดูร้อน 
โดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ตรวจสอบอาคารสถานที่ โดยเฉพาะ
สถานที่ราชการ สิ่งก่อสร้าง ป้ายโฆษณา รวมถึงไม้ยืนต้นในที่สาธารณะ
ให้มีความมั่นคงแข็งแรง หากพบการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซม 
ตามอำนาจหน้าที่ หรือแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการหากมีการฝ่าฝืน 
ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย
โดยจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย 
ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ จัดสร้างและวางแผนการระบายน้ำ 
พร้อมทั้งรื้อสิ่งที่กีดขวางทางน้ำ และเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ำ พร้อมทั้งติดตั้ง
เครื่องจักรกลในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย ส่วนกรณีพายุฤดูร้อน ขอให้จังหวัด
จัดเจ้าหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พร้อมแจ้งเตือน
ประชาชนให้ทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อม 
เจ้าหน้าที ่และเครื ่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากเกิดสถานการณ์ภัย ขอให้จังหวัดเร่งสำรวจ 
ความช่วยเหลือและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงการจัดกำลังในรูปแบบประชารัฐ  
เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่เสียหาย โดยแบ่งมอบภารกิจ และ
พ้ืนที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 

 

นายสันติธร ยิ้มละมัย 

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต ้อ ่ าวไทย จ ั งหว ัดช ุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 
 

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนเกิดภัยขอให้จังหวัดเตรียมแผนงาน 
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม รวมถึงต้องมีชุดปฏิบัติการระดับจังหวัด
ในการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ขณะเกิดภัยต้องบูรณาการ
ข้อมูลเช่น ปริมาณน้ำฝน สภาพอากาศ ภูมิประเทศ เป็นต้น เพ่ือแจ้งเตือน
ประชาชนในการรับมือ และอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยและ
หลังเกิดภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องช่วยเหลือเยียวยาให้รวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง
ตามระเบียบที่กำหนด รวมทั้งต้องใช้กลไกของจิตอาสาและครัวพระราชทาน
ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยในพ้ืนที่ด้วย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

1. ขอให้จังหวัดติดตามสถานการณ์ภัยที่มีความเสี่ยงอาจเกิดในพ้ืนที่ 
โดยให้ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์
จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับภัยที่อาจเกิดขึ้น การเตรียมความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องมือในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์
ด้านอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน การขุดลอกคลอง และท่อระบายน้ำ
ให้มีความพร้อมในการระบายน้ำท่วมขัง ที่เป็นจุดความเสี่ยงน้ำท่วมขัง
แต่ละจุดในพ้ืนที่ 

2. ขอให้จังหวัดวางระบบแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่ให้สามารถแจ้งเตือน
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันตามสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นเพื ่อให้มี 
ขีดความสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้
มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานติดตามและให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเมื่อ
เกิดภัยขึ้นแล้วขอให้เร่งรัดการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร 

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 

ขอให้จังหวัดติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด 
พร้อมแจ้งเตือนประชาชน ให้ทราบสถานการณ์อย่างต่อเน ื ่อ ง
เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญ
เหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร 

เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย 
น่าน พะเยา แพร่ 
 

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ขอให้จังหวัดประสบผลสำเร็จในการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ในพื้นที่เป็นไปด้วยดี และขอเน้นย้ำจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 
พร้อมทั้งแจ้งเตือน สื่อสารสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมการรับสถานการณ์ 
รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารและขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน 
หากเกิดสถานการณ์ภัยได้ทันท ี

 
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อน
อย่างใกล้ชิด โดยขอให้จังหวัดดำเนินการถอดบทเรียนวิเคราะห์ข้อมูล
การเกิดปัญหาพายุฤดูร้อนจากปีที่ผ่านมา แล้วนำมาวิเคราะห์สรุปเพื่อกำหนด
เป็นมาตรการ ในการป้องกันและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้ง
จัดทำแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการเกิดภัยพายุฤดูร้อนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจสอบ
ความมั่นคงของอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่มั่นคง
แข็งแรง ไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมั่นคงแข็งแรง 
อยู่เสมอ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทีมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยประจำ
จังหวัด และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบภัยในพื้นที่ และเมื่อเกิดสถานการณ์พายุฤดูร้อน ที่ส่งผลต่อ
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขอให้จังหวัดเร่งสำรวจ
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

ความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ และหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องอย่างรวดเร็ว 
 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

1. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
กำชับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดทำบัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ ให้พร้อม
เผชิญเหตุและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีในพื ้นที ่เกิดเหตุไม่มี
อุปกรณ์และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือ 

2. เมื่อเกิดสถานการณ์ภัย ขอให้จังหวัดเร่งสำรวจความช่วยเหลือ
และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการจัดกำลังในรูปแบบประชารัฐ เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน
ที่เสียหาย โดยแบ่งมอบภารกิจ และพ้ืนที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 

 
นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดกำชับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ในพื้นที่ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความมั่นคงของสถานที่เสี ่ยง 
เช่น ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง ไม้ยืนต้น เป็นต้น เตรียมความพร้อม
บุคลากร ทีมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยประจำจังหวัด และเครื่องจักรกล 
สาธารณภัย กรณีเกิดภัยในพื้นที ่ให้เร่งจัดชุดปฏิบัติการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนแต่ละด้านให้ครอบคลุม อาทิ ด้านการดำรงชีพ ให้
จัดตั้งโรงครัวพระราชทานการให้ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ำดื่ม  
การรักษาพยาบาล แก่ประขาชนที่ประสบภัยตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

ด้านที่อยู่อาศัยให้บูรณาการหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร 
อาสาสมัคร ประชาชน จิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื ่อเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว และกรณีเส้นทาง
คมนาคมมีน้ำท่วมขังหรือได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้จัดทำป้าย
แจ้งเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางเลี่ยง
ที่ปลอดภัย รวมทั้งจัดยานพาหนะที่เหมาะสม เช่น เรือรถยกสูง เพ่ือให้
ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งเร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด/ถูกตัดขาด 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว 

 
นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ภัยในพื้นที่ 
ขยายเครือข่ายเพื่อแจ้งเตือนภัย สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบ
ถึงสถานการณ์ของภัยที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

3 การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดกำชับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื้นที่  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและเตรียมความพร้อม
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยให้ประชุมและทบทวน
แผนเผชิญเหตุให้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องให้ความสำคัญในการฝึกฝนการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย  
ในพื ้นที ่ เป ็นประจำ และให้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบอุปกรณ์ 
เครื่องมือสาธารณภัย ยานพาหนะที่ใช้ในการดับเพลิง ตลอดทั้งประสาน
ความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบท่อธารดับเพลิง หัวจ่ายน้ำ
ดับเพลิงจุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง และแหล่งน้ำสำรองให้พร้อมใช้
งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี ้ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ข้อแนะนำในการเข้าถึง
หน่วยงานรัฐในทุกช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะการปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดอัคคีภัย ระหว่างเกิดภัย และภายหลังที่เกิดภัยแล้ว เพ่ือประชาชน
จะได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น  

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยซักซ้อมตามแผนที่ได้วางไว้อย่างสม่ำเสมอ 
และรณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัย รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย ช่องทางการแจ้งเหตุ
และแนวทางการขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดตรวจตราเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยบ้านเรือน
ประชาชน สถานที่ราชการโรงงานอุตสาหกรรม บ่อขยะ โดยเฉพาะ
พื้นที่ชุมชนที่มีเส้นทางสัญจรคับแคบให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ตลอดจน
เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ดับเพลิงของหน่วยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมระงับเหตุ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังและป้องกัน
อัคคีภัยในเบื้องต้นโดยระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ 
และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงไม่วางสิ่งของปลูกสร้าง หรือจอดรถ
กีดขวางหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและประสานให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคตรวจท่อดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง 
ให้พร้อมใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงจัดทำแผนผังแสดง จุดติดตั้ง
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง และแหล่งน้ำสำรอง 

 
นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผน  
ในการเตรียมความพร้อมรับมือ ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีความพร้อม
รองรับสถานการณ์อัคคีภัยที่มีความเสี่ยงจะเกิดในพ้ืนที่ และให้ตรวจสอบ
อุปกรณ์ รถดับเพลิง ท่อธารหัวจ่ายน้ำดับเพลิง และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุโดยให้สอดส่องเป็นพิเศษในพื้นที่ที่มี
ประชาชนพักอาศัยหนาแน่น สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม 
บ่อขยะ และชุมชนที่มีเส้นทางสัญจรคับแคบ และกำชับให้มีอุปกรณ์
ดับเพลิงติดตามสถานที่ครบทุกแห่ง รวมทั้งให้มีการซ้อมแผนอัคคีภัย
ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร 

เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1 จังหวัดเชยีงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 

ขอให้จังหวัดตรวจตราเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยบ้านเรือน
ประชาชน สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่เสี่ยงภัยอ่ืน ๆ 
รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยในเบื้องต้น 
ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบช่องทางการแจ้งเหตุ การปฏิบัติตน
เมื่อเกิดอัคคีภัย และการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย 

 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร 

เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย 
น่าน พะเยา แพร่ 
 

เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

ส่วนมากการเกิดอัคคีภ ัยมีสาเหตุมาจากความประมาทขาด 
ความระมัดระวังหรือพลั้งเผลอ ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และสิ่งของเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี  
หากไม่มีการตรวจตราอย่างระมัดระวังอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด
อัคคีภัย ได้ง่าย จึงขอให้จังหวัดเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 
ป้องกันและระงับอัคคีภัยหากเกิดขึ ้นในพื้นที ่อย่างรวดเร็ว ให้มี
บุคลากรที่มีการเตรียมความพร้อม ต่อภาวะฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัย
ทำให้สามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยได้ รวมถึง
การจัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือได้มีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักถึงอันตราย
ที่เกิดจากอัคคีภัยตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 

ขอให้จังหวัดกำชับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
เตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง สำรวจตรวจตรา
เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

โรงงานอุตสาหกรรม บ่อขยะ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีเส้นทางสัญจรคับแคบ 
ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมถึงเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ดับเพลิง
ของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้พร้อมระงับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง รณรงค์ให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวัง
และป้องกันอัคคีภัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ของจังหวัด
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงช่องทางการแจ้งเหตุ การปฏิบัติตนเมื่อเกิด
อัคคีภัย และการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย 

 
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

1. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ทั้งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ดับเพลิงรวมทั้งกำชับ ปภ.จังหวัดร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจและจัดทำบัญชีเครื่องมืออุปกรณ์
และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีในพื้นที่เกิดเหตุไม่มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือ รวมทั้งประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขา ตรวจสอบท่อธารดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง
ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดทำแผนผังแสดงจุดติดตั้ง
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง และแหล่งน้ำสำรอง   

2. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดกำชับนายอำเภอให้ตรวจตรา เฝ้าระวังและ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัยโดยให้มีการสำรวจอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า 
และสายไฟฟ้าเก่าหรือหมดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะในบ้านเรือน
กลุ่มเปราะบาง คนพิการ คนยากจนที่มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง 
ซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจตรา
เฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดอัคคีภัยบ้านเรือน ประชาชน สถานที่
ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม บ่อขยะ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนที่มีเส้นทาง
สัญจรคับแคบให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ และให้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ 
อุปกรณ์ดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมระงับเหตุ
ตลอด ๒๔ ชั ่วโมง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ช่องทาง 
การแจ้งเหตุ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย และการขอรับความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดอัคคีภัย 

 
นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

1. ขอให้จังหวัดตรวจตราเฝ้าระวัง/ป้องกันการเกิดอัคคีภัยบ้านเรือน
ประชาชน สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม บ่อขยะ โดยเฉพาะ
พื้นที่ชุมชนที่มีเส้นทางสัญจรคับแคบให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเตรียม
ความพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ดับเพลิงให้มีความพร้อมตลอดเวลา 

2. ขอให้จังหวัดสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบช่องทางการแจ้งเหตุ 
การปฏิบัติตน การขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยประสาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบท่อธาร
ดับเพลิงหัวจ่ายน้ำดับเพลิงให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง
จัดทำแผนผังแสดงจุดติดตั้งหัวจ่ายและแหล่งน้ำสำรอง   

3. การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน ขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ ์ 
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ประเด็นเน้นย้ำ 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

1 การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และ
โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา 
 
 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดกำชับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ 
ให้สนุก” อย่างต่อเนื่อง โดยขยายผลให้ครอบคลุมในทุกภาคส่วนและ
ภาคีเครือข่าย ตลอดทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ทันตามระยะเวลา 
ที่กำหนด นอกจากนี้ให้สนับสนุนการพัฒนาเรื่องของการทอผ้าให้กับ
กลุ่มทอผ้า ผู้ผลิต และช่างทอ รวมถึงการหาช่องทางด้านการตลาดทั้ง 
Offline และ Online ด้วย 
 

นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 
 

ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม 
ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

นายสันติธร ยิ้มละมัย 

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต ้อ ่ าวไทย จ ั งหว ัดช ุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 
 

ขอให้จังหวัดส่งเสริมและพัฒนาผ้าท้องถิ่นในรูปแบบการผลิต เทคนิค
การมัดย้อม ทอ พัฒนาลวดลาย และการตัดเย็บให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าไทย
ด้วยการสร้าง Story เรื ่องราวของผ้าให้เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น     
ด้วยความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมทั้ง 
การพัฒนาประยุกต์ลวดลายผ้าไทยให้ทันสมัยด้วยเทคนิคผสมผสาน 
และใช้กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategy) เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 

ในกลุ่มวัยรุ่น พนักงานบริษัทเอกชน เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีข้อจำกัด
ทางเศรษฐกิจ 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และมีการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงานและ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างรูปธรรมต่อไป 

 
 
 
 
 

 
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดรณรงค์ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ 
การสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ผลิต และผู้ประกอบการ
ด้านผ้าในพ้ืนที่ 

 
 



- 22 - 
 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้และสวมใส่ผ้าไทยของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านผ้า และรายงานผล
การดำเนินงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด 

 
 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดกำชับรณรงค์ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าไทยประจำ
จังหวัด พร้อมมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแนะนำและ
พัฒนาการทอผ้าให้แก่กลุ่มทอผ้า/ผู้ผลิต/ช่างทอ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สถานศึกษา
ในพื้นที่ด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดประจำถิ่นตามความเหมาะสม  
เพ่ืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน ตลอดจนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



- 24 - 
 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

2 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดดำเนินการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน ตลอดทั้งการใช้จ่าย งบประมาณ 
ของกองทุนฯ การกำหนดมาตรการในการเพิ ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้มีความสามารถส่งใช้
เงินกู้ยืมตามระยะเวลาของสัญญากู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ในการเร่งรัดทวงถาม
หนี้ค้างชำระและการพิจารณากู้ยืมเงิน ขอให้พิจารณาถึงศักยภาพ 
ความยุติธรรมและความสามารถในการใช้เงินคืนด้วยเป็นสำคัญ 

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม
ข้อสั ่งการของกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 

 
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดดำเนินการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดและวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการดำเนินงาน ตลอดจนดำเนินมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ให้มีความสามารถส่งใช้เงินกู้ยืมตามระยะเวลาสัญญากู้ยืมเงิน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายสันติธร ยิ้มละมัย 

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต ้อ ่ าวไทย จ ั งหว ัดช ุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 
 

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  
 

ขอให้เร่งรัดการทวงถามหนี้ค้างชำระ โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ  
ของยุติธรรมจังหวัด สำหรับการพิจารณาปล่อยกู้ครั้งต่อไป ก็ควรพิจารณา
ให้รอบครอบถึงศักยภาพของโครงการและแผนงาน (ความเป็นไปได้
เชิงธุรกิจ) รวมถึงความสามารถในการใช้หนี้คืนของกลุ่มสมาชิกด้วย 
อีกทั้งขอให้สร้างความเข้าใจกับกลุ่มที่กู้ยืมว่าเป็นโครงการที่จะต้อง
ชดใช้เงินคืนมิใช่การให้เปล่า 

 
 
 
 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และมีมาตรการ
เร่งรัดให้ผู้กูใช้เงินกู้ยืมตามระยะเวลาสัญญากู้ยืมเงินครบตามกำหนด
สามารถเป็นกองทุนต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด โดยร่วมกับทุกภาคส่วนในการบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
ครัวเรือนเป้าหมายที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้มีความสามารถส่งใช้เงินกู้ยืม
ตามระยะเวลาสัญญากู้ยืมเงินได้  

 
 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ 
รวมทั้งกำหนดมาตรการในการเพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
ของกลุ่มสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความสามารถ
ส่งใช้เงินกู้ยืมตามระยะเวลาสัญญากู้ยืมเงิน และพิจารณานำมาตรการ
และแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสาครมาปรับใช้ เนื่องจาก
เป็นจังหวัดที ่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ วันที ่ 20 
มีนาคม 2565 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ  

 
นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดเร่งรัดการทวงถามหนี้ค้างชำระ โดยใช้กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยฯ ของยุติธรรมจังหวัด สำหรับการพิจารณาปล่อยกู้ครั้งต่อไป 
และควรพิจารณาให้รอบคอบถึงศักยภาพของโครงการฯ รวมถึง
ความสามารถในการใช้หนี้คืนของกลุ่มสมาชิกด้วย 

 

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ
ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 
ก่อนปล่อยกู้เงินยืม รวมทั้งตรวจสอบบัญชีหนี้ค้างชำระ ติดตามลูกหนี้
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

ให้ชำระหนี้ภายในกำหนด โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ ของยุติธรรมจังหวัด 
สำหรับการพิจารณาปล่อยกู้ครั้งต่อไป ควรพิจารณาให้รอบคอบถึงศักยภาพ
ของโครงการฯ รวมถึงความสามารถในการใช้หนี้คืนของกลุ่มสมาชิกด้วย 

 
นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดดำเนินการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
มีมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิก 
ที่กู ้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ความสามารถส่งใช้เงินกู้ยืมตามระยะเวลา
สัญญากู้ยืมเงิน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 
 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

3 การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการ/แนวทางการบริหารจัดการขยะ 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด  
และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เรื ่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้ครบทุกแห่ง
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

2. ให้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ภายใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กรณีครัวเรือนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาถังขยะเพิ่มเติมให้ครบทุกแห่ง
อย่างน้อย 3 ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย  

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก ตามแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และขอให้สร้างความตระหนัก 
และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดประสานความร่วมมืออำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียแก่ประชาชน ตลอดทั้ง
เร่งรัดการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ภายใน
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และให้รายงานผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน 
ชัดเจน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม
ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 
 

นายสันติธร ยิ้มละมัย 

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต ้อ ่ าวไทย จ ั งหว ัดช ุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 
 

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  
 

1. ขอให้จังหวัดส่งเสริมครัวเรือนให้มีการคัดแยกขยะมีถังขยะ
เปียกลดโลกร้อนประจำครัวเรือน  

2. การออกข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยระบบ
บำบัดน้ำเสียครัวเรือนสำหรับอาคารที ่ก่อสร้างใหม่ (อ. 1) ขอให้
จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครบถ้วน
ร้อยละ 100 ภายในเดือนสิงหาคม 2565 สำหรับการบริหารจัดการ
ขยะและระบบน้ำเสียของชุมชน ขอให้จังหวัดร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการวิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวของเมือง ครัวเรือน 
และการเพ่ิมขึ้นของประชากร กับปริมาณขยะและน้ำเสียที่จะเพ่ิมมากขึ้น 
พร้อมทั้งเตรียมแผนงาน งบประมาณ และบุคลากรรองรับในอนาคตด้วย     
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

3.1 การรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน 
ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และเร่งรัดการจัดทำ

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
3.2 การดำเนินการระบบบ่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือน 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และเร่งรัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การอนุญาตให้มี
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างจะต้องมี
ระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือนให้ครบตามเป้าหมาย 
3.3 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และเร่งรัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินแนวทาง
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
พร้อมทั้งเก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสตาม
แบบรายงานที่กำหนดให้จังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดรวบรวม และ
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามกำหนดอย่างเคร่งครัด 

 
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกแห่งในพื้นที่  
ให้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 1 
สิงหาคม 2565 รวมถึงเร ่งร ัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
เรื่อง การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ โดยในแบบ
ก่อสร้างจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือนด้วย พร้อมทั้งกำชับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

(อถล.) อย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบตาม
เวลาที่กำหนด  

 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดเร่งรัดการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ
ทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รวมทั้งกำกับติดตาม 
การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนใหม่ได้โดยในแบบก่อสร้างจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำ
ครัวเรือนด้วยและติดตามการจัดกิจกรรมตามปฏิทินแนวทางขับเคลื่อน
การจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก .(อถล.) พร้อมทั้ง
จัดเก็บขอ้มูล และรายงานผล การดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการบริหาร
จัดการการจัดเก็บขยะทุกประเภทไม่ให้มีการตกค้าง 

 
 
 

ขอให้จังหวัดประสานแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ 
สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกับ
การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
และระดับตำบล เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพร้อมรายงานข้อมูลให้
กระทรวงมหาดไทยทราบตามเวลาที่กำหนด 
 



- 32 - 
 

ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญโดยคัดแยกประเภทขยะแต่ละประเภท
ก่อนทิ้ง เปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยการใช้ถังรักษ์โลกใช้หมัก
เศษอาหารครัวเรือน เช่น ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร 
ผัก ผลไม้ เปลือกผัก ผลไม้ โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายเพื่อให้ได้
เป็นปุ ๋ยหมัก ส่วนขยะอื ่น ๆ ที ่สามารถรีไซเคิลได้ให้หมุนเวียนใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้กับชุมชนได้ ส่วนในเขตเมืองที่ไม่มีพ้ืนที่ขุดดินทำถังรักษ์โลก ขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณทำถังรักษ์โลกเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

4 การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาซึ่งเป็น
ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล 

 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
ประชาชนดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ำปิด
และแหล่งน้ำเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ช ัดเจน และดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้จ ัดตั ้งงบประมาณเพื ่อการแก้ไขผักตบชวาอย่างเป็นรูปธรรม  
ตลอดทั ้งกำชับนายอำเภอเร่งผลักดันและสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที ่เป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลำคลอง การแปรรูป
ผักตบชวาให้เป็นสินค้าพ้ืนเมืองต่อไป  

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม 
ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  

 
 

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดกำชับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำ
ตรวจสอบและดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคู คลอง หนอง บึง  
แหล่งน้ำปิด และแหล่งน้ำเชื ่อมโยง และขอให้มี การจัดประชุม
คณะทำงานเพ่ือกำหนดมาตรการและแผนงานในการดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนายอำเภอในพ้ืนที่ผลักดันให้การดำเนิน
กิจกรรมของชมรมคนริมน้ำบริเวณแหล่งน้ำลำคลองทุกพ้ืนที่ให้เป็นไป
ตามแผนงาน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และได้มอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล และ
หมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่และระดม
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชาชน ภาคประชาชน จิตอาสา ระดมกำจัด
ผักตบชวา ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด 

 

 
 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

 

ขอให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ 
การกำจัดผักตบชวาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง และเน้นย้ำ
นายอำเภอในพื้นที่ให้จัดกิจกรรมของชมรมคนริมน้ำบริเวณแหล่งน้ำ
ลำคลองทุกพ้ืนที่ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 

 
 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดกำชับหน่วยงานในพ้ืนที่ดำเนินการสำรวจแหล่ง
น้ำตรวจสอบและดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคู คลอง หนอง บึง 
แหล่งน้ำปิด และแหล่งน้ำเชื่อมโยง และจัดประชุมคณะทำงานเพ่ือ
กำหนดมาตรการและแผนงานในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเน้นย้ำ ให้จังหวัดกำชับให้นายอำเภอผลักดัน การ
ดำเนินกิจกรรมของชมรมคนริมน้ำบริเวณแหล่งน้ำลำคลองทุกพื้นที่
ตามแผนงานและข้อสั่งการของคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวา 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดเร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้กีดขวาง 
ทางน้ำ และเตรียมพร้อมรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนด้วย  

 
 
 
 
 
 
 

นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดกำหนดแนวทางดำเนินงาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน
แก้ไขปัญหาในแหล่งน้ำเพื่อใช้เป็นที่กักเก็บน้ำ พร้อมพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

5 การตรวจติดตามการควบคุมดูแลความปลอดภัย
ของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
 
 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จ ังหว ัดกำช ับหน่วยงานร ับผ ิดชอบดำเน ินการสำรวจ 
ตรวจสอบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง จัดระเบียบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด ตลอดทั้ง
ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที ่ให้ช่ วยกัน
สอดส่องดูแลบ้านเรือนของตนและบริเวณใกล้เคียงให้สภาพมั่นคง
แข็งแรงอยู่เสมอ หากพบมีการชำรุด เสียหาย ให้เร่งดำเนินการแก้ไข
หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันท ี

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม
ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด   

 
 

นายสันติธร ยิ้มละมัย 

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต ้อ ่ าวไทย จ ั งหว ัดช ุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 
 

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  
 

ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นออกตรวจสอบป้ายโฆษณาต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพมั่นคง 
แข็งแรง หากป้ายใดไม่มีเจ้าของ กีดขวางการจราจร บดบังทัศนียภาพ 
หรืออาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามกฎหมายหรือหากเป็นพื้นที่เขตทางหลวง ให้แจ้งกรม
ทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และมอบหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่
เกี ่ยวข้องโดยเคร่งครัด และแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 

 
 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนให้สอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือน
ให้มีสภาพความมั่นคงแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจสอบอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ให้มีความปลอดภัย 
ในการใช้งานติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อนและพายุฝนฟ้าคะนอง 
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด 

 
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดกำชับนายอำเภอให้แจ้งเตือนประชาชน
สอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและระมัดระวัง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนและควบคุม ดูแล ความปลอดภัย 
และสำรวจตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานราชการ 
ในพื้นที่ พร้อมทั้งบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างนั้นให้มีความปลอดภัย 
และเน้นย้ำเรื่องการควบคุมตรวจสอบอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ดูแลและรักษาอาคาร ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน หากไม่มี
บุคคลากรในการตรวจสอบให้ดำเนินการประสานงานกับสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพ่ือให้คำปรึกษาแนะนำต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เฝ้าระวังการโค่นล้ม ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สิน
เสียหายหรืออาจเกิดอันตรายแก่ชีวิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่รับทราบและร่วมกันเฝ้าระวังสถานการณ์ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

1. ขอให้จังหวัดกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อำเภอ 
และตำบล จัดการระบบ Home Isolation และ Community Isolation 
การรักษาตนเองที่บ้าน และกักตัวที่ชุมชน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อยู่ใน
กลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และมี
ประสิทธิภาพ พร้อมให้สำรองเตียงในโรงพยาบาลสำหรับรองรับผู้ป่วย
กลุ่มสีเหลืองและสีแดงท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้เพียงพอ  

2. ขอให้จังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสื่อสารทำความเข้าใจ
ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สิทธิและเข้าสู่ระบบการรักษาให้ชัดเจน รวมทั้ง
สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ที่พักอาศัยในการดูแล
และป้องกันตนเองไม่ให้มีการติดเชื ้อเพิ ่มขึ ้น รวมถึงการจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ตามแนวทางที ่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อ
ในบ้านกับผู้อยู่อาศัย 

 
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างองค์ความรู ้แก่
ประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประสาน
ความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดโดยให้บุคลาการทางการแพทย์ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อฯ ที่พักรักษาตัวอยู่
ที ่บ้านหรือสถานที่ที ่ภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้อย่างใกล้ชิด พร้อมกับ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียม
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

เปลี่ยนผ่านโรคโควิด - 19 สู่โรคประจำถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชน
รับวัคซีนเข็มที่ ๓ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด   

 
 

นายสันติธร ยิ้มละมัย 

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต ้อ ่ าวไทย จ ั งหว ัดช ุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 
 

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  
 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ ้นให้กับกลุ ่ม 608 
นักเรียน และกลุ่มประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมร้อยละ 60 ของกลุ่ม
ประชากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อีกทั้งขอให้ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการ
รณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน โดยใช้กลไกท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
และท้องถิ่น ในการบูรณาการกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับผู้นำทางศาสนาในพ้ืนที่ทำการ
ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการ
ฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง รวมถึงจะต้องจัดระบบการฉีดวัคซีนไปถึงชุมชน ที่พัก 
สถานประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
เพ่ือให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง   
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

 
 
 

 
 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์เร่งรัดในการทำความ
เข้าใจให้กับประชาชนและผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยให้ทำการรักษา
แบบผู้ป่วยนอกแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ให้ทราบถึง
แนวทางในการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลและบริการประชาชน 

 
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอให้จังหวัดเตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียม
ความพร้อมเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น โดยไม่ทำให้เกิด
การระบาด จนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ และทำให้
ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้โดยปกติสุขเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และให้
ความสำคัญกับการรณรงคก์ารฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการจัดกิจกรรมทางสังคม 
มหรสพ พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีนิยมในชุมชนให้เป็นไปตาม
มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานทางสาธารณสุข
พิจารณาเตรียมแผนสำรองเพ่ือรองรับกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อ 
หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากจนขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

7 การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 งบลงทุนรายการผูกพันข้าม
ปีงบประมาณรายการใหม่ ของ สป.มท.  
 
 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

ขอให้จังหวัดติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 

นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและ
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
 

นายสันติธร ยิ้มละมัย 

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต ้อ ่ าวไทย จ ั งหว ัดช ุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 
 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด  
โดยขอให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณให้ครบถ้วนทุกรายการ สำหรับงบ
เงินกู้/งบกลาง COVID - 19 ปี 2564 ที่ขอขยายการเบิกเงินข้ามปี 
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้าย
ของเดือนกันยายน 2565 และขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  

 
 

 

นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

8 มาตรการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว  
3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
ซึ ่งได ้ร ับอนุญาตให้เข ้ามาทำงานใน
ราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) 
 
 

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 
เ ข ต ต ร ว จ ร า ช ก า ร ส ่ ว น ก ล า ง 
กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ
หน ่ ว ย ง าน ร ั ฐ ว ิ ส าหก ิ จ ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง 
 

เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 

ขอให้จังหวัดประสานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง สำรวจจำนวนแรงงานต่างด้าวที ่เข้าหลักเกณฑ์ 
ตามมาตรการผ่อนผัน และดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานและตรวจ  
ลงตราแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากการอนุญาต
ทำงานสิ้นสุด 

 
 
 
 
 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ในการสร้างการ
รับรู้ให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวถึงกระบวนการ ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน
และตรวจตราแรงงานต่างด้าวได้ตามกำหนดเวลาและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 
นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด   
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานและตรวจตรา
ให้แรงงานต่างด้าวตามกำหนดเวลาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการให้กับนายจ้างสถานประกอบการ 
และแรงงานต่างด้าวทราบด้วย 

 
 
 
 
 
 

นายสันติธร ยิ้มละมัย 

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต ้อ ่ าวไทย จ ั งหว ัดช ุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 
 

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  
 

ขอให้จังหวัดทำการประชาสัมพันธ์ให้กับผู ้ประกอบการและ
แรงงาน ต่างด้าว ได้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนการลงทะเบียน 
ที่ถูกต้อง พร้อมกับทำการประชาสัมพันธ์เป็น 3 ภาษา ไปยังสถานี
วิทยุท้องถิ่น ประกาศในที่ชุมนุมชนของแรงงานต่างด้าว ตลาด หรือ
บริเวณหน้าสถานประกอบการ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และกำชับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดำเนินกาโดยเคร่งครัด 

 
 

 
 

 
 
 

 
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

 

ขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานและตรวจตราให้แรงงาน
ต่างด้าวตามกำหนดเวลาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินการให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงาน
ต่างด้าวได้ทราบด้วย 

 
 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอเน้นย้ำให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับสำนักงานจัดหางาน
จังหวัด และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการดำเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว และให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับ
นายจ้างและแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อใบอนุญาต
ทำงานและตรวจตราแรงงานต่างด้าวตามกำหนดเวลา และเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายธวัชชัย ศรีทอง 

เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง 
 

เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 จังหวัดจันทบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  

ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว
ได้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนการลงทะเบียนที่ถูกต้อง เป็น 3 ภาษา 
ประกาศในที่ชุมนุมชนของแรงงานต่างด้าว ตลาด หรือสถานประกอบการ 
และเร่งรัดดำเนินการต่อใบอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวตามกำหนดเวลา
และเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 

 
 
 
 

นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดประสานกับ สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.ตรวจคนเข้า
เมือง เพื่อให้ทราบถึงจำนวนแรงงาน.โดยให้ดำเนินการต่อใบอนุญาต
ทำงาน/ตรวจตราให้แรงงานต่างด้าวตามกำหนดเวลาและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

9 การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน ่ วยงานภาคร ั ฐ . (Integrity.& 
Transparency.Assessment.:.ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 
จ ังหว ัดบ ึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 

ขอให้จังหวัดติดตามข้อสั่งการ ข่าวสารความก้าวหน้า และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามปฏิทินของ ป.ป.ช. อย่างต่อเนื่อง 

 
 

นางสาวปาณี นาคะนาท 

เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี 

ขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม
ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญกับการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ให้เป็นไปตามข้ันตอนและช่วงเวลาของการประเมิน (TA ตามคู่มือและ
ปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายสันติธร ยิ้มละมัย 

เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต ้อ ่ าวไทย จ ั งหว ัดช ุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 
 

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  
 

ขอให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดดำเนินการ
ประเมินในระบบให้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 
 

 
 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั ่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
 

เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

ขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อเน้นย้ำที่กำหนด และเร่งรัดผลการ
ดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จตามเป้าหมายสามารถเป็น
หน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ 
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ลำดับ ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ 
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอให้จังหวัดมีการติดตามการดำเนินการ ITA อย่างใกล้ชิด รวมถึง
วางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ITA ในปีต่อไป 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่วงเวลาของการประเมิน ITA 
ตามคู่มือและปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงขอให้จังหวัด
จัดทีมพี่เลี้ยงเพื่อเข้าไปในการกำกับติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำ
การดำเนินงาน ITA ของส่วนราชการในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

 

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง ตอนล ่าง 2 จ ั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

ขอให้จังหวัดติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามปฏิทิน
ของสำนักงาน ป.ป.ช.ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/ 
หรือสายด่วน ป.ป.ช. ทาง Line Official "@ITAS" อย่างต่อเนื่อง 

 

นายพิจิตร บุญทัน 

เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์  
 

เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ 
อุบลราชธานี 

ขอให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาเวลาตามท่ี
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
ถึงแนวทางการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA เพื่อส่งเสริมสร้างการรับรู้
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการประเมิน ITA ในการตอบแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 
 
 

 

https://itas.nacc.go.th/%20หรือ
https://itas.nacc.go.th/%20หรือ
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ประเด็นเพ่ิมเติม 

ประเด็นการตรวจราชการ 
ผู้ตรวจราชการ/ 

เขตตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉล ิมพระชนมพรรษา ๗0 พรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิก ิต ิ ์พระบรมราชิน ีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๙0 พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ 

เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 

เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด 

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญ ดำเนินการตามข้องสั่งการของปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที ่ให้ขับเคลื ่อนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั ้งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระะบรมราชชนนีพันปีหลวง  
โดยการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ  ด้วย 
เช่น การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนการปลูกผักสวนครัว การจัดทำ
ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี การไปตรวจเยี่ยมสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงาน การฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ตามธรรมชาติ แม่น้ำ คู คลอง หนอง บึง ให้สะอาด สวยงาม เป็นต้น 
รวมทั้ง ขอให้บุคลากรสำกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้า 
ทุกวันศุกร์ พร้อมทั้งประดับเข็มที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 

การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยว  

 
 

นายสันติธร ยิ้มละมัย 

เขตตรวจราชการที ่ 5 กลุ ่มจังหวัด
ภาคใต ้อ ่ าว ไทย จ ั งหว ัดช ุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
สงขลา 
 

เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนล่าง 2 จังหวัด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี  

ขอให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดทำแผนแม่บทเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง
เพ่ือการท่องเที่ยว โดยจะต้องวางแผนเพ่ือการทำผังเมือง การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ถนน ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่าเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ตลอดจนองค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องค้นหาและสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
เพื่อสร้าง Land mark ตามธรรมชาติ เช่น เนินเขา วิวทะเล ก้อนหินฯ หรือ
สร้างสัญลักษณ์ท่ีเป็นหนึ่งเดียวของชุมชน เพ่ือเป็นสถานที่ ในการ Check-in 
ของน ักท ่องเท ี ่ยว เพ ื ่อด ึงด ูดน ักท ่องเท ี ่ยวกล ุ ่มใหม่ และเป ็นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง 
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