รายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565
1..การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย.อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบระยะเวลาที่แจ้งปรับแล้ว โดยได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการ
คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ได้ทราบและนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ ว อีกทั้งได้บูรณาการ
ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยคำนึงถึงความอยู่รอด
พอเพี ย ง และยั่ ง ยื น พร้ อ มรายงานผลการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในระบบ Logbook นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการดำเนินงานแก้ไขความยากจนในทุกช่องทาง เช่น การประชุมต่าง ๆ
ของจังหวัด ทีวีท้องถิ่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Website Facebook Line Youtube และ platform อื่น ๆ
รวมถึงได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้มี “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน” เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ปัญหา/อุปสรรค
1. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
พ.ศ. 2552 ข้อ 8 การดำเนินการสงเคราะห์ครอบครัว ที่ประสบความเดือดร้อน (8.1) กำหนดวงเงินในการ
ช่ว ยเหลื อไม่ เกิ น ครั้ งละ 3,000 บาทต่ อครอบครัว และชวยติ ด ตอกั น ไมเกิน ๓ ครั้งตอครอบครัว ตอป
งบประมาณ จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ
2. สำหรับการบั น ทึกข้อมูลในระบบ Thai QM ของกรมการปกครอง การใช้จำนวนครัวเรือนจาก
ระบบทะเบี ยนราษฎร์ ซึ่งบางแห่ งมีบ้ านเลขที่แต่ไม่มีบุคคลอาศัยอยู่จริง ซึ่งส่ วนใหญ่ พบในพื้นที่เศรษฐกิจ
ชุมชนเมือง และแหล่งท่องเที่ยว เป็นบ้านหลังที่ 2 บ้านเช่า หอพัก วัด สถานที่ราชการ จังหวัดได้ประสานงาน
ไปยังกรมการปกครอง เพื่อจำหน่ายออกจากระบบในการคิดคำนวณฐานครัวเรือนทั้งหมดของจังหวัด
3. ระยะเวลาในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้อย ทำให้มีการแก้ไขปัญหาแบบเร่งรีบ อยู่ในระดับอยู่รอด/
พอเพียง และไม่มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาโดยตรง จึงต้องบูรณาการงบประมาณจากหลายภาคส่วนทำให้มี
ความล้าช้าในการดำเนินการ
4. ระบบ TPMAP มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ทำให้
การบันทึกข้อมูลจำนวนมากส่งผลให้การประมวลผลมีความล่าช้า
ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
1..ขอให้จังหวัด .เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดภายในวันที่ .30.กันยายน
2565.โดยบูรณาการกลไกและทรัพยากรในระดับพื้นที่ .อาทิ.ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด .องค์กรเอกชน
สมาคม.มูล นิ ธิ วัด เพื่อร่วมกัน ขับ เคลื่ อนการแก้ไขปัญ หาให้ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายให้ บังเกิดผลอย่ างเป็ น
รูปธรรม และบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน
2..ขอให้ น ายอำเภอ กำกั บ ดู แ ล ที ม พี่ เลี้ ย ง ในการลงพื้ น ที่ โดยขอให้ ล งพื้ น ที่ พ บปะเยี่ ย มเยื อ น
ครัวเรือนอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง
/3. ขอให้จังหวัด ...

-23. ขอให้จังหวัด และอำเภอ กำกับ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้มี “ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเดือดร้อน” เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ และให้ติดป้ายศูนย์ฯ รวมทั้งหมายเลข
โทรศัพท์ของศูนย์ฯ ไว้บริเวณด้านหน้าที่ตั้งศูนย์ให้ชัดเจน
2. การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน
จังหวัดได้แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน/วาตภัย
โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจก่อให้เกิดพายุฤดูร้อน เฝ้าระวังเหตุและรับแจ้งเหตุตลอด
24 ชั่วโมง ทั้งให้ความสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชน และพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที สร้างการ
รับรู้ให้ประชาชนในทุกช่องทางทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และ
เครื่องจั กรกลสาธารณภัยให้ พร้อมเผชิญ เหตุช่ว ยเหลื อประชาชน รวมทั้งการเข้าตรวจสอบอาคารสถานที่
ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง ไม้ยืนต้น ท่อระบายน้ำ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถสรุปสถานการณ์ เกิดอุทกภั ยในห้ วงเดือนพฤษภาคม 2565 (ข้อมูลระหว่างวั นที่ 1 - 30
พฤษภาคม 2565) ดังนี้
จังหวัด
32 จังหวัด
และ กทม.

อำเภอ
101

ตำบล/เทศบาล หมู่บ้าน/ชุมชน
258
1,116

กทม.
ความเสียหาย
9 เขต บ้านเรือน 3,646 หลัง
11 แขวง

จังหวัดที่เกิดอุทกภัย ภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์
น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุดรธานี อุบลราชธานี
ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สระบุรี
ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ระยอง
ภาคใต้ 8 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี
ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
1. ขอให้จังหวัดติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้
ทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2..ขอให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร อาสาสมัคร ประชาชน และ
จิตอาสา ร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลื อประชาชนเมื่อเกิดภัยโดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและให้ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดทั้งกำชับอำเภอ อปท. ในพื้นที่ ปภ.จังหวัด ยผ.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
สำรวจและตรวจสอบอาคาร สถานที่เสี่ยงภัย เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ สิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ฯลฯ
ตลอดทั้งการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทีมปฏิบัติการค้นหากู้ชีพกู้ภัย ชุดเคลื่อนที่เร็ว และเครื่องจักรกล

/สาธารณภัย ...

-3สาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่
ให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ ข้อแนะนำในการเข้าถึงหน่วยงานรัฐในทุกช่องทางการสื่อสาร
ให้ ครอบคลุ มทุ กพื้น ที่ เมื่อเกิด สถานการณ์ พ ายุฤดูร้อนที่ ส่ งผลต่อความเสี ยหายต่อชีวิตและทรัพ ย์สิ นของ
ประชาชน ขอให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว
3. การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
จากการตรวจราชการพบว่า ทุกจังหวัดมีแผนในการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันและระงับอัคคีภัย
การเผชิญเหตุอัคคีภัย โดยการเข้าถึงพื้นที่ประสบเหตุให้เร็วที่สุด รวมถึงเตรียมพร้อมแหล่งน้ำสำรองเพื่อการ
ดั บเพลิ ง โดยเฉพาะในเขตชุ มชนที่ ถนนคั บแคบ.รถดั บเพลิ งเข้ าถึ งได้ ยาก.หั วจ่ ายน้ ำดั บเพลิ ง.(Fire.hydrant)
จึงเป็นแหล่งจ่ายน้ำที่สำคัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำการระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที แจ้งให้อำเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่ ตรวจสอบท่อธารดับเพลิงหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
(Fire.hydrant) และทดสอบการทำงานให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และจัดทำแผนผังแสดงจุดหัวจ่ายน้ำ
ดับเพลิง (Fire hydrant) และแหล่งน้ำสำรอง แจ้งประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนนำสิ่งของมาวางหรือสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างกีดขวางหัวดับเพลิง หลักเลี่ยงการจอดรถทับประตูน้ำบริเวณใกล้หัวจ่ายน้ำดับ เพลิง พร้อมทั้งสร้าง
การรับรู้ให้ประชาชนทราบแนวทางการป้องกันอัคคีภัย โดยมีช่องทางสื่อสารในการแจ้งเหตุ และการขอรับ
ความช่วยเหลื อทางสายด่ว นสาธารณภัย 1784 หรือช่องทางการแจ้งเหตุส าธารณ ภัยผ่ าน Line Official
Account “@1784DDPM” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สรุปสถานการณ์เกิดอัคคีภัยในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564)
ดังนี้
จังหวัด
อำเภอ ตำบล/เทศบาล หมู่บ้าน/ชุมชน กทม.
ความเสียหาย
57 จังหวัด 123
158
160
20 เขต บ้านเรือน /อาคาร 168 หลัง
และ กทม.
22 แขวง โรงงาน/โกดัง/ร้านค้า 29 แห่ง
โรงเรือน/โรงเพาะชำ
พื้นที่เกษตร/บ่อขยะ
ยานยนต์
สาธารณะประโยชน์

2 หลัง
1 ไร่
7 คัน
5 แห่ง

จังหวัดที่เกิด อัคคีภัย ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
ภาคกลาง 16 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล
/ในประเด็นดังกล่าว ...

-4ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
ขอให้ จั งหวัดตรวจตราเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยบ้านเรือน ประชาชน สถานที่ราชการ
โรงงานอุตสาหกรรม บ่อขยะ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีเส้นทางสัญจรคับแคบให้ เฝ้าระวังเป็นพิเศษและให้
เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ดับเพลิงของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้พร้อมระงับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการแจ้งเหตุ
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย และการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย
ประเด็นเน้นย้ำ
1. การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
จากการตรวจราชการพบว่า ทุกจังหวัดได้มีการรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้ข้าราชการ กลุ่มองค์กร
ผู้นำชุมชน และประชาชน สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ด้านการตลาดทั้ง Offline และ Online เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
1. ขอให้ จั งหวัดกำชั บรณรงค์ ใส่ ผ้ าไทย ผ้ าพื้ นเมื อง และผ้ าไทยประจำจั งหวัด พร้อมมอบหมายให้
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแนะนำและพัฒนาการทอผ้าให้แก่กลุ่มทอผ้า/ผู้ผลิต/ช่างทอ
2. ขอให้จังหวัดขยายผลไปสู่ อปท. โรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่ด้วยการแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดประจำถิ่น
ตามความเหมาะสม เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากสร้าง
รายได้กระจายสู่ชุมชน ตลอดจนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จากการตรวจราชการพบว่า ภาพรวมของจังหวัดได้มีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและติดตาม
หนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงได้ชี้แจงแนวทาง
ให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ พัฒนาการอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ทุกระดับดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สามารถ
ส่ งใช้ เงิน กู้ ยื มตามระยะเวลาสั ญ ญากู้ ยื มเงินได้ เช่ น การพั ฒ นาทั กษะอาชี พ การส่ งเสริมช่ องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
รายงานผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีรายละเอียดดังนี้
การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ปี 2556 - 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
วงเงินกู้

ลูกหนี้คงเหลือ

ปีบัญชี

จำนวนเงิน

สัญญา

ชำระคืน

สัญญา ลูกหนี้คงเหลือ

หนี้ยังไม่ถึง
กำหนดชำระ

หนี้เกิน
กำหนดชำระ

ร้อยละของหนี้เกิน
กำหนดชำระ
(ฐานจากลูกหนี้
คงเหลือทั้งหมด)

619,645,343.80

กองทุนเก่า

7,779,509,693.69

95,514

6,782,497,663.19

17,394

997,012,030.50

377,366,686.70

7.54

(2556 - 2559)
กองทุนใหม่
(2560 - 2565)

8,519,208,123.00

66,041

4,510,265,431.97

42,764

4,008,942,691.03 3,526,669,473.64 482,273,217.39

9.63

รวม

16,298,717,816.69

161,555 11,292,763,095.16 60,158

5,005,954,721.53 4,146,314,817.44 859,639,904.09

17.17

/ปัญหา/อุปสรรค ...
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ปัญหา/อุปสรรค
ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ลูกหนี้ย้ายออกจากพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้
ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
1..ขอให้ จั งหวัดดำเนิ นการบริ หารจัดการหนี้ค้ างชำระให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กำหนด ดำเนิ นการ
เบิ กจ่ ายงบประมาณให้ เป็ นไปตามแผนการดำเนิ นงานและการใช้ จ่ายงบประมาณกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี
มีมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้มีความสามารถส่งใช้เงิน
กู้ยืมตามระยะเวลาสัญญากู้ยืมเงิน
2. ขอให้จังหวัดเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยร่วมกับ
ทุกภาคส่วนในการบูรณาการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเป้าหมายที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้มีความสามารถส่งใช้เงิน
กู้ยืมตามระยะเวลาสัญญากู้ยืมเงินได้
3. การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการตรวจราชการพบว่า จังหวัดได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รณรงค์ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ให้ครบทุกครัวเรือน รวมทั้งจัดหาถังขยะให้แก่
ครั วเรือนที่ไม่ส ามารถดำเนิ น การได้อย่ างน้อย 3 ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ ง และถังขยะอันตราย
ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ รวมถึงได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแนวทางการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เรื่องการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำ
ครัวเรือนอยู่ด้วย นอกจากนี้ได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินแนวทาง
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พร้อมทั้งเก็บข้อมูล และรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด
ปัญหา/อุปสรรค
ประชาชนหรือครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่เห็ นความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม ขั้นตอนการ
ดำเนิ น งานต้ อ งใช้ ร ะยะเวลา รวมถึ งการขาดแคลนบุ ค ลากรด้ า นกฎหมายที่ มี ค วามชำนาญในการออก
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
ขอให้จังหวัดกำชั บองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ให้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รวมถึงเร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การอนุญาตให้
มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ โดยในแบบการก่อสร้างจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำครัวเรือนด้วย
พร้อมทั้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อย่างต่อเนื่อง
พร้อมรายงานผลการดำเนินให้ทราบตามเวลาที่กำหนด

/4. การดำเนินการ ...

-64. การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาซึ่งเป็นภารกิจตามนโยบายรัฐบาล
จากการตรวจราชการพบว่า จั งหวัดได้มีการบู รณาการร่วมกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ สำรวจแหล่งน้ำ และดำเนินการกำจัดปัญหาผั กตบชวาในคู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ำปิด และ
แหล่งน้ ำเชื่อมโยง ในพื้นที่จังหวัด อีกทั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ระดับจังหวัด และได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการและแผนงานในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
แบบบูรณาการและยั่งยืน รวมถึงได้ ขอให้นายอำเภอในพื้นที่ผลักดันให้ มีการจัดกิจกรรมของชมรมคนริมน้ำ
บริเวณแหล่งน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 มีผลการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา มีรายละเอียดดังนี้
เดือน

พฤษภาคม
2565
ตุลาคม 2564 พฤษภาคม
2565

กรม
กรม
โยธาธิการ ชลประทาน
และผังเมือง

กรม
เจ้าท่า

107,942

396,863

180,989

723,084

3,302,555

435,401

กรุงเทพมหานคร คณะทำงาน
ระดับ
จังหวัด 76
จังหวัด
17,367.83
5,675.20
235,710.76

กรม
ประมง

ผลงานรวม
(ตัน)

38,770

747,877.03

248,227.16 122,350 5,167,327.92

ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
1..ขอให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบ การกำจัดผักตบชวาในพื้นที่
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และเน้นย้ำนายอำเภอในพื้นที่ให้จัดกิจกรรมของชมรมคนริมน้ำบริเวณแหล่งน้ำลำ
คลองทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2. ขอให้จังหวัดกำหนดแนวทางดำเนินงาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาในแหล่งน้ำเพื่อ
ใช้เป็นที่กักเก็บน้ำ เพาะ/ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหน่อยใจของประชาชน
3. ขอให้ จั งหวัดเร่งรัดการกำจัดผั กตบชวาในแหล่ งน้ ำ เพื่อไม่ให้ กีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อม
รองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนด้วย
4. การตรวจติดตามการควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
จากการตรวจราชการพบว่า ทุกจังหวัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ดำเนินการ
แจ้ง อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้สอดส่องดูแลอาคาร
บ้ านเรือนให้ มีส ภาพมั่น คงแข็งแรง และระมัดระวัง อัน ตรายที่ อาจเกิด จากพายุฤดูร้อน รวมถึงได้กำชับให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแล ความปลอดภัย สำรวจตรวจสอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานราชการ
และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ในพื้นที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

/ในประเด็นดังกล่าว ...

-7ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
1. ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญและแจ้ง อปท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เฝ้าระวังการโค่นล้ม
ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรืออาจเกิดอันตรายแก่ชีวิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
และร่วมกันเฝ้าระวังสถานการณ์
2..ขอให้จังหวัดเน้นย้ำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบดูแลและรักษาอาคารให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งาน หากไม่มีบุคลากรในการตรวจสอบให้ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำต่อไป
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการตรวจราชการพบว่า ในภาพรวมทุกจังหวัดได้มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษา
ผู้ติดเชื้อฯ ตามกลุ่มอาการของผู้ป่วยตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยดูแลรักษาของกระทรวงสาธารณสุข
และมีการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
ขอให้จังหวัดเตรียมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านโรคโควิด - 19 สู่โรคประจำถิ่น โดยไม่ทำให้เกิดการระบาด
จนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ และทำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้โดยปกติสุข เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และให้ความสำคัญกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
7. การเร่งรั ด การจั ด ซื้ อจั ด จ้ างและการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบลงทุนรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ของ สป.มท.
จากการตรวจราชการในประเด็นดังกล่าว มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
- จังหวัดสุรินทร์ 1) โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน คาดว่า
จะลงนามในสัญญาประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2565 2) โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
จำนวน 2 แห่ ง และก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุ รินทร์ จำนวน 1 แห่ง อยู่ในขั้นตอนประกาศผล
ผู้ชนะการเสนอราคา อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา
- จังหวัดศรีสะเกษ โครงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างอนุมัติเปลี่ยนแปลง
แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง โดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้แบบรายการก่อสร้าง
ศาลากลางจังหวัดนครนายกเป็นแบบรูป เนื่องจากมีขนาดพื้นที่ใช้สอยและงบประมาณในการก่อสร้างใกล้เคียงกับ
งบประมาณที่จังหวัดได้รับการจัดสรร ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางก่อสร้าง ในวงเงิน
169,212,000 บาท และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง และส่งให้ สป.มท. ให้ความเห็นชอบ
ปัญหา/อุปสรรค แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างที่เป็นรายละเอียดขอรับจั ดสรรงบประมาณได้ออกแบบ
เพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างทดแทนอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษหลังเก่า โดยรื้อถอนอาคารออกแล้วสร้างใหม่
ทดแทน แต่เนื่องจากอาคารหลังเก่ามีประวัติความเป็นมายาวนาน จึงปรับเปลี่ยนจุดก่อสร้างจาก บริเวณอาคารหลังเก่า
เป็น บริเวณสนามหน้าศาลากลางฯ ฝั่งทิศตะวันตก และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อขอความ
เห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

/- จังหวัดเชียงราย ...

-8- จั งหวัดเชียงราย ได้รั บจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 จำนวน 1 รายการ คือ ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดเชียงราย
งบประมาณ 17,281,300 บาท ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 69,125,100 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 86,406,400 บาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างจังหวัดดำเนินการขอถอนสภาพที่ดินฯ แต่เนื่องจากกระบวนการ
ขอถอนสภาพที่ดินฯ มีระยะเวลาและขั้นตอนนาน ดังนั้น เพื่อให้จังหวัดเชียงรายสามารถขอใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร
หอประชุมจังหวัดได้.จึงได้ดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ.ตามมาตรา.9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ชร 2269 บางส่วนเป็นการชั่วคราว จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ
3 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดเชียงรายควบคู่กับการขอถอนสภาพที่ดินฯ โดยกระบวนการเริ่มต้น
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 และคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2565 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย
จะเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับถัดไป
ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การใช้ จ่าย
งบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
8. มาตรการผ่อนผัน ให้แ รงงานต่ างด้ า ว 3 สัญ ชาติ (กัมพู ชา ลาว และเมียนมา) ซึ่ งได้รั บอนุญ าตให้
เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU)
จากการตรวจราชการพบว่า ในภาพรวมทุกจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด
และสำนั กงานตรวจคนเข้ าเมื องในการดำเนิ นการต่ อใบอนุ ญ าตทำงานและตรวจตราแรงงานต่ างด้ าวตาม
มติคณะรัฐมนตรี
ปัญหา/อุปสรรค
1. แรงงานต่างด้าวบางส่วนไม่ทราบข้อมูลมาตรการดังกล่าว
2. ปัญหาความล่าช้ากรณีหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าวหมดอายุ
3. ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมีความล่าช้า
ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
1. ขอเน้นย้ำให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว และให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างและ
แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานและตรวจตราแรงงานต่างด้าวตามกำหนดเวลา และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ ประกอบการและแรงงานต่างด้าวได้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน
การลงทะเบียนที่ถูกต้อง เป็น 3 ภาษา ประกาศในที่ชุมชนของแรงต่างด้าว หรือตลาด
3. ขอให้จังหวัดประสานสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ทราบถึงจำนวน
แรงงาน การต่อใบอนุญาตทำงาน พร้อมตรวจตราให้แรงงานต่างด้าวตามกำหนดเวลา

/9. การพัฒนา ...

-99. การพั ฒนาและยกระดั บคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : IATA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการตรวจราชการพบว่า ในภาพรวมทุกจังหวัดได้ดำเนินการตามขั้นตอนและช่วงเวลาของการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคู่มือและปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ในประเด็นดังกล่าวมีข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการดังนี้
เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA ตามคู่มือและ
ปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

กลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
3 สิงหาคม 2565

