รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Web Conference)
๑. ประเด็นในการตรวจติดตาม
การตรวจราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ ให้
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมายดาเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
(๑) การฟื้ น ฟู คุณ ภาพชีวิตของประชาชนหลั งการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID – 19) ในภาพรวม
(๒) การจัดการแหล่งน้าของชุมชนภาคการเกษตร
(๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครการจัดสรรที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.)
(๔) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
๑.๒ การแก้ไขปั ญ หาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือ การผลั กดัน การดาเนิ น
โครงการ/มาตรการสาคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ การตรวจตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบู รณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นา
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด และ
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้ งนี้ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมมี ก ารด าเนิ น งานที่ เกี่ ย วข้ อ งในประเด็ น ที่ (๑)
การฟื้น ฟู คุณ ภาพชีวิต ของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในภาพรวม และประเด็นที่ (๔) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของ ผต.ดศ. (นางคนึงนิจ คชศิลา)
๒.๑ เขตตรวจราชการที่ ๙ จังหวัดสระแก้ว เขตรับผิดชอบของ ผต.นร. (นางสาวหิรัญญา บุญจารูญ)
ประเด็น
การแก้ไขมลพิษทางอากาศ

จังหวัดสระแก้ว
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
๑) การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล การพยากรณ์ อ ากาศของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
ซึ่งข้อมู ลตัว แปรทางอุ ตุนิ ยมวิท ยาเกี่ย วกับ สภาวะอากาศ ปริมาณฝน ทิศทางและ
ความเร็วของลมระดั บ เพดาน การลอยตั วของอนุ ภาคต่ างๆ อั ตราการระบายของ
อากาศ ฯลฯ ที่ สามารถช่วยคาดการณ์ เรื่องปั ญ หาฝุ่น ละอองที่ มีผ ลกระทบต่อการ
สะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่ ซึ่งการประมวลผลในระดับพื้นที่ทาให้มีความแม่นยามาก
ขึ้น โดยจังหวัดสามารถนาข้อมูลไปคาดการณ์เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง
ต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัดได้ ทั้งนี้ สามารถขอข้อมูลสนับสนุนได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
จังหวัด

-๒จังหวัดสระแก้ว
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
๒) กระบวนการทางสั ง คม สั ง คม (Social Partner) เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการ
ดาเนินการเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ นอกจากจะมีการใช้เทคโนโลยีในการจับพิกัด
ความร้อน หรือประมวลผลข้อมูลต่างๆ แล้ว การสร้างจิตสานึกส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้ น ที่ พฤติ ก รรมในครั ว เรื อ น อาจจะมี ส่ ว นช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาในภาพรวมได้
นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือข้อลงโทษต่างๆ
๓) ปั ญ หามลพิ ษ จากฝุ่ น ละอองไม่ ไ ด้ เกิ ด ขึ้ น เฉพาะภายในประเทศไทย
ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็ยังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้น การใช้
กลไกความร่วมมือการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนทั้งในระดับภูมิภาค
อาเซียน และระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยในระดับอาเซียนมีความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดน ที่อาจสามารถแก้ไขปัญหานี้ในภาพรวมได้
การดาเนินโครงการฟื้นฟู
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงานสถิ ติแห่งชาติ ได้จัดทา
คุณภาพชีวิตของประชาชน “โครงการสารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
หลังการระบาดของ
พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยได้ดาเนิ นการสอบถามผู้นา/ผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชน เกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความเดือดร้อนและความต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือจานวนทั้งสิ้น ๗๗,๑๕๖
(COVID-19) ในภาพรวม หมู่บ้าน/ชุมชน (ทุกจังหวัดทั่วประเทศ) ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ได้ รับ ความเดื อดร้อนอย่ างแท้ จ ริงได้ ทั้ งนี้ สามารถติ ด ต่ อขอข้อมู ล /เข้า ดู ข้อมู ล
ดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th)
ในขณะเดียวกัน เห็นควรเร่งดาเนินการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ
เพื่ อให้ มี การใช้งบประมาณที่ มี อย่างจ ากัดเพื่ อช่ วยเหลือให้ กับ ประชาชนที่ มีค วาม
เดือดร้อนอย่างแท้จริง ไม่ซ้าซ้อน และขจัดปัญหาการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือ
กั บ ผู้ ที่ ไ ม่ ค วรได้ รั บ (Inclusion errors) และ/หรื อ การไม่ ได้ จ่ า ยเงิ น หรื อ ให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ให้ กั บ ผู้ ที่ ค วรได้ รั บ (Exclusion Errors) นอกจากนี กระทรวงฯ ยั ง มี
หน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ที่สนับสนุนการ
ให้ บริการอิ นเทอร์เน็ตกับ นั กเรียน นั กศึกษาในช่วงสถานการณ์ โควิด -19 ที่ มีความ
จ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นผ่ า นระบบออนไลน์ โดยมี บ ริ ก ารซิ ม การ์ ด พร้ อ มโปรโมชั่ น
อินเทอร์เน็ตราคาถูก ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ได้
ประเด็น

๒.๒ เขตตรวจราชการที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี เขตรับผิดชอบของ ผต.นร.(นายสมเกียรติ ธงศรี)
ประเด็น
การแก้ไขมลพิษทางอากาศ

จังหวัดกาญจนบุรี
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
๑) กระบวนการทางสังคม (Social Partner) น่าจะช่วยลดปัญหาได้ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน การสร้างจิตสานึก รวมทั้งพฤติกรรมครัวเรือน การประชาสัมพันธ์
ถึงผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับ
คือการประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายให้ชัดเจน
๒) กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับอาเซียนระดับอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง หน่วยงานส่วนกลางอาจต้องช่วยกันในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ
เพราะปัญหามลพิษทางอากาศ ไม่ได้เกิดขึ้น เฉพาะภายในประเทศไทย ซึ่งประเทศ
เพื่อนบ้านยังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ค่อนข้างมาก

-๓จังหวัดกาญจนบุรี
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
๓) ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีข้อมูลตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
ทาให้สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละออง สภาวะอากาศ ทิศทางลม
เพดานการลอยตัวของอนุภาคฝุ่นละออง อัตราการระบายของอากาศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
ทาให้สามารถคาดการณ์สภาวะอากาศในพื้นที่ และเป็นข้อมูลในการจัดการแก้ปัญหา
ฝุ่นละอองในพื้นที่ได้ ซึ่งจะมีสานักงานอุตุนิยมวิทยาในทุกๆ จังหวัด หากหน่วยงานใน
พื้ น ที่ ต้ องการข้อมู ล สามารถติ ด ต่ อไปยั งส านั กงานอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาแต่ ล ะจั งหวั ด ได้
โดยตรง
การดาเนินโครงการฟื้นฟู
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ จัดตั้ งศูนย์ดิ จิทัล ชุมชน ๒๕๐ แห่ ง ทั่วประเทศ เพื่ อ
หลังการระบาดของ
ส่งเสริมให้ป ระชาชนได้มี โอกาสติดต่ อสื่อสาร มี การเข้าถึงข้อมู ลข่าวสารอย่างเท่ า
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทียมกันด้วยวิธีการที่ทันสมัย รวดเร็ว และทั่วถึง สร้างช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยี
(COVID-19) ในภาพรวม
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับ
ประชาชน พั ฒ นาศักยภาพและสมรรถนะของประชาชนในระดับ พื้น ที่ให้ส ามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ พัฒ นาตนเอง ทาให้เกิดการสร้างรายได้
เช่ น การศึกษาหาความรู้เพื่ อสร้างอาชี พ การวางขายสิ น ค้าบนช่ องทางออนไลน์
ซึ่งนักเรียน นักศึกษาสามารถใช้ในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 และประชาชนทั่วไปสามารถสร้างรายได้จากการขาย
ของออนไลน์ได้
ประเด็น

๒.๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ จังหวัดบึงกาฬ เขตรับผิดชอบของ ผต.นร. (นางสาวปภัสมน อมราลิขิต)
ประเด็น
การแก้ไขมลพิษทางอากาศ

จังหวัดบึงกาฬ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
๑) กระบวนการทางสังคม (Social Partner) น่าจะช่วยลดปัญหาในระดับชุมชน
ได้อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งเรื่องของการเผาที่โล่ง การเผาขยะ การเผาพื้ นที่การเกษตร
ถ้า มี การรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้า ใจ การมี ส่ว นร่ว มของประชาชน การสร้า ง
จิตสานึก ประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบเชิงลบในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมาย การบังคับคือการประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายให้ประชาชนทราบ
อย่างชัดเจน
๒) ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับอาเซียน จะช่วยให้เกิดการ
แก้ปัญหาร่วมกัน เพราะปัญหามลพิษทางอากาศ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในประเทศ
ไทย ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านยังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ค่อนข้างมาก
๓) การคาดการณ์ ส ภาวะอากาศในการแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ โดย
กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ตัวแปรต่างๆเกี่ยวกับสภาวะอากาศ
เช่น ปริมาณฝน ทิศทางลม ปั จจัยเหล่านี้จะมี ผ ลต่อสภาวะอากาศ การคาดการณ์
ปัญหาฝุ่นละออง หากมีการนาข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประกอบการแก้ปัญหา
ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยามากยิ่งขึ้น ซึ่ง จะมีสานักงานอุตุนิยมวิทยา
อยู่ในทุกจังหวัด หน่วยงานในพื้นที่สามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆได้โดยตรง

-๔จังหวัดบึงกาฬ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
การดาเนินโครงการฟื้นฟู
กระทรวงดิ จิทั ลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม โดยส านั กงานสถิติแห่ งชาติ ได้จัด ท า
คุณภาพชีวิตของประชาชน “โครงการสารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
หลังการระบาดของ
พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยได้ดาเนิ นการสอบถามผู้นา/ผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชน เกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความเดือดร้อนและความต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือจานวนทั้งสิ้น ๗๗,๑๕๖
(COVID-19) ในภาพรวม หมู่บ้าน/ชุมชน (ทุกจังหวัดทั่วประเทศ) ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ได้ รับ ความเดื อดร้อนอย่ างแท้ จ ริงได้ ทั้ งนี้ สามารถติ ด ต่ อขอข้อมู ล /เข้า ดู ข้อมู ล
ดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของสานักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th) ในขณะเดียวกัน
เห็ น ควรเร่ ง ด าเนิ น การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล สวั ส ดิ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ ให้ มี ก ารใช้
งบประมาณที่ มี อย่างจากัดเพื่ อช่ วยเหลื อให้ กับ ประชาชนที่มี ความเดื อดร้อนอย่ าง
แท้จริง ไม่ซ้าซ้อน และขจัดปัญ หาการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ไม่ควร
ได้รับ (Inclusion errors) และ/หรือการไม่ได้ จ่ายเงิน หรือให้ ความช่วยเหลื อให้ กับ
ผู้ที่ควรได้รับ (Exclusion Errors)
นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลฯ ยังมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จากัด (ปณท) ที่ดาเนินการโครงการจาหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce
โดยแนะน าช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ทั้ ง รูป แบบออนไลน์ แ ละออฟไลน์ ให้ แ ก่
ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ชุ ม ชนที่ ข าดโอกาสและช่ อ งทาง
การจาหน่ ายสิ น ค้าผ่ านระบบออนไลน์ สามารถน าสิ น ค้ามาจ าหน่ า ยผ่ านเว็บ ไซต์
thailandpostmart.com และวางจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ณ ที่ ท าการไปรษณี ย์ รวมทั้ ง
ลดราคาค่าจัดส่งสินค้าในอัตราพิเศษให้กับสินค้าทางการเกษตร
ประเด็น

๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะ โดย ผต.ดศ. (นางปิยนุช วุฒิสอน)
๓.๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ จังหวัดร้อยเอ็ด เขตรับผิดชอบของ ผต.นร.(นายมงคลชัย สมอุดร)
ประเด็น
การแก้ไขมลพิษทางอากาศ

จังหวัดร้อยเอ็ด
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
แสดงความชื่ น ชม จ.ร้อยเอ็ ด ที่ มี การเตรีย มความพร้อ มในการแก้ ไขปั ญ หา
มลพิ ษ โดยมี กิ จกรรมเฝ้ าระวัง มี การป้ องกัน และมี การบู รณาการการด าเนิ น งาน
ในหลายๆ เรื่อ ง นอกจากนี้ ไ ด้ เสนอความเห็ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ส านั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA มีชุดข้อมูลแผน
ที่ แสดงจุ ด ความร้อน (Hot spot) ทั่ วประเทศไทยเป็ น รายจังหวัด และสิ่ งที่ สาคั ญ
หลั ง จากดู แ ผนที่ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย ม จะเห็ น ได้ ว่ า สถานการณ์ จุ ด Hot spot
รอบประเทศไทยมีเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา
ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดควรจะมีข้อมูลของ GISDA เพื่อสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากปั ญหามลพิษทางอากาศเป็นเรื่องไร้พรมแดน ดังนั้น
กลไกความร่วมมือทั้งในระดับพื้นที่ และระดับภูมิภาค ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็น
ประโยชน์ในเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์มลพิษทางอากาศด้วยเช่นกัน

-๕จังหวัดร้อยเอ็ด
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
การดาเนินโครงการฟื้นฟู
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (ปณท)
คุณภาพชีวิตของประชาชน มีโครงการจาหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบอีคอมเมิร์ช ซึ่งเป็นช่องทางการจาหน่าย
หลังการระบาดของ
สินค้าทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ หากชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมี ผลิตภัณฑ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนพร้อมจาหน่าย สามารถประสานเครือข่ายไปรษณีย์ในจังหวัดนั้นๆ เพื่อจะได้มี
(COVID-19) ในภาพรวม ช่องทางจ าหน่ ายสิน ค้า ในการที่ จ ะน าสิ น ค้าชุ ม ชนออกสู่ต ลาดที่ กว้างขึ้น ท าให้ มี
รายได้เพิ่มขึ้น
ประเด็น

๓.๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ เขตรับผิดชอบของ ผต.นร.(นายสมเกียรติ ธงศรี)
จังหวัดเชียงใหม่
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
การแก้ไขมลพิษทางอากาศ
สถานการณ์ไฟป่า อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพการเผาไหม้จากพื้นที่
ด้านล่างลามขึ้นไปด้านบนพื้นที่สูง ทาให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยยาก แนะนาให้
ประสานไปยังสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งมี
ดาวเทียม SA2 (เทคโนโลยี GIS) ที่สามารถใช้ถ่ายภาพบริเวณดังกล่าวได้ และสามารถ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ ระบุขอบเขตพื้นที่เผาไหม้ทับซ้อนกับ Hot Spot ไว้สาหรับเป็น
แผนที่พื้นฐาน ประกอบการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ และสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่ า
Hot Spot จากภาพถ่ายดาวเทียมที่ GISTDA ประมวลภาพถ่ายในรอบ ๖ วัน/สัปดาห์
นั้ น พื้ น ที่ ป ระเทศไทยไม่ มี ปั ญ หา Hot Spot ที่ ร้ า ยแรง แต่ ในพื้ น ที่ ข องประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และเวียดนาม มี Hot Spot กระจายอยู่จานวนมาก ดังนั้น
จึงควรมีการประสานการดาเนินการแก้ไ ขปัญหาดังกล่าวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ผ่านกลไกอาเซียนด้วย
การดาเนินโครงการฟื้นฟู
ควรจะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง และเป็น
คุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
หลังการระบาดของ
สังคม ได้มีการดาเนินงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดิจิทัล ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร รายย่อย ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐
(COVID-19) ในภาพรวม ราย และผู้ป ระกอบการด้านเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปศุสั ต ว์ ฟาร์มขนาดใหญ่
เกษตรอาหารแปรรูป กว่า ๔๐ ราย ทั่วประเทศ ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัต กรรมดิ จิ ทั ล ในด้ านการเกษตร ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ทางการเกษตร และบริษั ท
ไปรษณี ย์ ไทย จ ากัด (ปณท) ด าเนิ น การโครงการจาหน่ ายสิ น ค้าชุ ม ชนผ่ านระบบ
e-Commerce โดยแนะน าช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ทั้ ง รู ป แบบออนไลน์ แ ละ
ออฟไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่ขาดโอกาสและ
ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นระบบออนไลน์ สามารถน าสิ น ค้ า มาจ าหน่ า ย
ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com และวางจาหน่ายสินค้า ณ ที่ทาการไปรษณีย์
รวมทั้งลดราคาค่าจัดส่งสินค้าในอัตราพิเศษให้กับสินค้าทางการเกษตร
ประเด็น

รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Web Conference)
๑. ประเด็นในการตรวจติดตาม
การตรวจราชการตามระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘
ให้ ผู้ ต รวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรี และผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรีร่วมกับ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล (Issue)
(๑) การฟื้ น ฟู คุณ ภาพชีวิต ของประชาชนหลั งการระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ในภาพรวม
(๒) การจัดการแหล่งน้าของชุมชนภาคการเกษตร
(๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดสรรที่ดินทากินให้ชุมชน (คทช.)
(๔) การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
๑.๒ การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบู รณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยติ ดตามและประเมิน ผลการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาจั งหวัด
แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวัด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด รวมทั้ งการบริ ห าร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๓ การตรวจติดตามงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) การพัฒ นาเมืองสมุน ไพร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะจังหวัดจันทบุรี และ
ปราจีนบุรี)
๑.๔ การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะ โดย ผต.ดศ. (นางคนึงนิจ คชศิลา)
๒.๑ เขตตรวจราชการที่ ๓ ผต.นร.(นายสมเกียรติ ธงศรี) ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็น
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหา
๑) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีข้อมูลการ
มลพิษทางอากาศ พยากรณ์อากาศ ข้อมูลตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาวะอากาศ ปริมาณฝน
ทิศทางและความเร็วลมระดับเพดาน การลอยตัวของอนุภาคต่างๆ อัตราการระบาย
ของอากาศ ฯลฯ ที่สามารถช่วยคาดการณ์เรื่องปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ได้ โดยมีการ
รายงานข้อมูลการคาดหมายสภาวะอากาศเป็นรายวัน และยังมีข้อมูลผลกระทบต่อ
การสะสมของฝุ่น PM 2.5 ด้วยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
การพยากรณ์อากาศ ประกอบการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นทีไ่ ด้
๒) หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

-๒ประเด็น

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล การพยากรณ์ อ ากาศของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา เพื่ อ
นามาใช้ประกอบการคาดการณ์สภาวะอากาศในพื้นที่ และเป็นข้อมูลในการจัดการ
แก้ปั ญ หาฝุ่ น ละอองในพื้ น ที่ ได้ โดยหากหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ต้องการข้อ มูล ดังกล่ าว
สามารถติดต่อไปยังสถานีอุตุนิยมวิทยาแต่ละจังหวัดได้โดยตรง
๓) เห็ นควรให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ด้วยการใช้กระบวนการทาง
สังคม หรือ Social Partner โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และบทลงโทษที่ชัดเจน
กรณีมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ทั้งนี้ การสร้าง
จิตสานึกส่ ว นรวมของประชาชนในพื้นที่มีส่ วนสาคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศจากฝุ่นละอองในภาพใหญ่ได้

๒.๒ เขตตรวจราชการที่ ๙ ผต.นร.(นางสาวหิรัญญา บุญจารูญ) ตรวจราชการจังหวัดจันทบุรี
ประเด็น
การดาเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพของประชาชน
ในโครงการการจัด
ที่ดินทากินให้ชุมชน
(คทช.)

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
๑) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการ
ขับ เคลื่อน 5G แห่ งชาติ มีอานาจหน้าที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย ในส่ ว นของการต่ อ ยอด การใช้ ป ระโยชน์ ข อง
เทคโนโลยี 5G ซึ่ งกระทรวงดิ จิทั ล ฯ มุ่ งเน้ น ในการน า 5G ไปใช้ป ระโยชน์ ในด้ าน
การเกษตรปัจจุบันมีโครงการนาร่ องด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ เช่น โครงการนา
ร่องเกษตรดิจิทัล (Smart Agriculture) เพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริ มการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายผมนางและปลากะพงขาวในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา และโครงการนาร่อง
เกษตรดิ จิ ทั ล ด้ ว ยเทคโนโลยี 5G ส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การน้ าอั จ ฉริ ย ะ (Smart
Irrigation) ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ จังหวัดอุดรธานี
กระทรวงดิจิทัลฯ โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) หรือ NT พร้อม
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต และยังมีสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(ดีป้า/depa) พร้อมให้คาปรึกษาแนะนา เงินทุน และสนับสนุนด้านการนาเทคโนโลยี
ดิจิ ทั ล มาใช้ ในการเกษตร ไม่ ว่าจะเป็ น ระบบเซ็น เซอร์ ระบบน้ า ระบบตรวจวั ด
ปริมาตรน้า ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถช่วยผ่อนแรง และช่วยลดต้นทุนให้ กับ
เกษตรกรได้ อีกทั้งกระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้จัดทาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายระบบ
อินเทอร์เน็ต ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกหมู่บ้านในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง โดยเห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถ
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนได้
๒) หากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ของประชาชนในโครงการการจัดที่ ดิน ท ากิน ให้ ชุ มชน ต้ องการค าปรึกษาแนะน า
ระบบอินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีในการสนับสนุน สามารถติดต่อมายังกระทรวง
ดิจิทัลฯ หรือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) และสานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ในพื้นที่นั้น ๆ ได้

-๓๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะ โดย ผต.ดศ. (นางปิยนุช วุฒิสอน)
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ผต.นร.(นายสมเกียรติ ธงศรี) ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประเด็น
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
การฟื้นฟูคุณภาพ
จากข้อมูลการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชีวิตของประชาชน หลั ง การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ห น่ ว ยงานในพื้ น ที่ จั งหวั ด
หลังการระบาดของ เชียงใหม่ได้นาเสนอนั้น โดยภายใต้โครงการต่าง ๆ ได้มีการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่
โรคติดเชื้อไวรัส
หรือมีการจ้างงานคนเป็นจานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Lanna Gastronomy
โคโรนา 2019
ที่มีส่วนช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเรียนรู้ (news kill, reskill, up skill)
(COVID–19)
ที่ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ข้ อ หนึ่ ง ในการด าเนิ น การฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือเรื่องการจ้างงาน ซึ่ง
ในภาพรวม
เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดาเนินการในเรื่องนี้ แต่ยังไม่เห็น Output ในด้านอื่น ๆ ที่
เป็นภาพรวมของทั้งจังหวัด เพราะฉะนั้น จึงอยากเห็นการดาเนินการฟื้นฟูคุ ณภาพ
ชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมของ
จังหวัดเชียงใหม่ สาหรับการเตรียมพร้อมในการเปิดจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง
๑) ข้อมูลจากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
การแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ ภู มิ ส ารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ GISTDA โดยกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สามารถแสดงให้เห็นจุดความร้อน (Hotspot)
ของประเทศได้ โดยขณะนี้ในประเทศไทยไม่มีจุดความร้อน และข้อมูล PM 2.5 จาก
แผนที่ดัชนีคุณภาพอากาศขนาดเล็กของประเทศไทยในปัจจุบันยังอยู่ในระดับคุณภาพ
ปานกลางถึ งระดั บ คุ ณ ภาพดี อาจจะเนื่ อ งมาจากปั จ จั ย จากฤดู ก าลในช่ ว งนี้ ด้ ว ย
แต่ ส ถานการณ์ รอบ ๆ ประเทศเพื่ อ นบ้ านของไทยยั งพบว่ายั งมี จุ ด ความร้ อ นอยู่
ซึ่งจากการรายงานของผู้ แทนในพื้ น ที่ จังหวัด เชี ย งใหม่ ได้ ก ล่ าวถึ งแนวทางในการ
แก้ไขปั ญ หาต่าง ๆ ในพื้น ที่ แต่ส าเหตุของปั ญ หาไม่ได้มาจากในพื้นที่ เพี ยงเท่ านั้ น
เพราะปั ญ หามลพิ ษ นี้ยั งมี ส าเหตุจ ากการข้ ามพรมแดนมาจากประเทศเพื่ อนบ้ าน
รวมถึงการแปรผันตามฤดูกาลอีกด้วย โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ได้
๒) ในส่ วนของกระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม โดยกรมอุตุนิยมวิท ยา
มี ข้ อ มู ล ในเรื่ อ งการพยากรณ์ อ ากาศ ที่ เป็ น ข้ อ มู ล ตั ว แปรทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาท าให้
สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละออง สภาวะอากาศ ทิศทางลม
เพดานการลอยตัวของอนุภาคฝุ่นละออง อัตราการระบายของอากาศ ฯลฯ โดยข้อมูล
เหล่านี้ทาให้สามารถคาดการณ์สภาวะอากาศในพื้นที่ และเป็นข้อมูลในการจัดการ
แก้ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ได้ ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่อาจจะมีการบูรณาการในเรื่องนี้แล้ว
๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการพยากรณ์อากาศ เพื่อ
ประกอบการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ได้ โดยสามารถติดต่อไปยังสถานี
อุตุนิยมวิทยาแต่ละจังหวัดได้โดยตรง
๔) ควรเน้ น ย้าในจุ ด ที่ เป็ น สาเหตุ ข องปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศที่ ไม่ ได้ เกิด จาก
ประเทศไทย อาจจะดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยความร่วมมือระหว่างประเทศบริเวณ

-๔ประเด็น

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ชายแดน หรือยกระดับข้อตกลงระหว่างประเทศให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมีการเตรียมตัวล่ วงหน้าในการแก้ปัญหาเรื่องนี้
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

