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๑. การตรวจติดตามงานประจําที่สําคัญ จํานวน ๔ เรื่อง
๑.๑ การยกระดับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกทั้ง
ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based
OTOP : KBO) จังหวัด
- จังหวัดได้ดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge-Based OTOP : KBO) ความสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ มีผลการดําเนินงาน
เป็นอย่างไร
- จังหวัดมีข้อสรุปผลการประชุมกําหนดกรอบแนวทางและแผนการดําเนินงานใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ในการให้
ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรบ้าง
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตชุมชน (OTOP) โดยเครือข่ายองค์
ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด
- จั ง หวั ด ได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ชุ ม ชนที่
ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๔ และไม่ซ้ํากับกลุ่มที่ดําเนินการ
พัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเครือข่าย KBO จังหวัด ปี ๒๕๕๓ เข้าสู่
กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานตามความต้องการของตลาด อย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้เตรียมความพร้อมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยพิจารณา
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมาย เข้าร่วมการประกวดผลงานของ
เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดดีเด่น ( OTOP KBO CONTEST) ปี ๒๕๕๕ อย่างไรบ้าง
กิจกรรมย่อยที่ ๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (KnowledgeBased OTOP : KBO) จังหวัด
- จังหวัดได้เตรียมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี ๒๕๕๓ ระดับ ๑-๒ ดาว เพื่อกําหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมายเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัด ตามจํานวนเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดหรือไม่ จํานวนเท่าใด
- จังหวัดได้เตรียมการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมายตามกรอบแนวทาง
และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ KBO อย่างไรบ้าง ผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร
- จังหวัดได้เตรียมการประเมินผล และรับรองผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ KBO จังหวัด
ผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร

-หนังสือกรมการพัฒนาชุมขน
ที่ มท ๐๔๐๘.๕/ ว ๑๕๐
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕
(ทุกจังหวัด)
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- จังหวัดได้เตรียมการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่ผ่าน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีช่องทางการจําหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าการจําหน่ายอย่างไร
บ้าง
-จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนโครงการ OTOP
ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนทราบและประสานงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลหรือวิทยาเขตในพื้นที่ของจังหวัด ที่เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีร่วมเป็นกรรมการเพื่อเป็นภาคีในการพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้
มีศักยภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างไรบ้าง
และผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร
- จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ อย่างไร
-ขอให้จังหวัดยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด ที่มีการพัฒนาสินค้าได้
มาตรฐานและเป็นที่ต้องการตลาด (Best Practice) จํานวน ๕ รายการ และมีวิธีการใน
การดําเนินงานที่โดดเด่นอย่างไรบ้าง
- ให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- ให้จังหวัดเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานหรือข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมใน
การปฏิบัติงานหรือประสงค์ให้ส่วนกลางสนับสนุนมีอะไรบ้าง
๑.๒ โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
- ผลการดําเนินงานในการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่
จังหวัด สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ ปัจจุบันมีผลการดําเนินการอย่างไร
- ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อประสานผู้ปกครองท้องที่และผู้ปกครองท้องถิ่น
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งราษฎรที่มีที่ดินข้างเคียง เพื่อกําหนดวันเวลา และ
พื้นที่ ในการชี้แนวเขตพื้นที่ในการรังวัดให้สําเร็จตามเป้าหมาย อย่างไรบ้าง
- จังหวัดมีพื้นที่ที่ดินของรัฐ (นสล.) ที่ยังไม่ดําเนินการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวที่ ดิน ของรัฐ จํ า นวนเท่ า ใด และมี แ ผนงานที่ จ ะเร่ง รั ดให้ดํ า เนิ น การอย่ า งไรบ้ า ง
รวมทั้ง อปท. ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการรังวัดเฉพาะราย
หรือไม่อย่างไร
- จังหวัดประสบปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือการชี้แนวเขตที่ดินของรัฐแต่ละ
ประเภทในพื้นที่หรือไม่ และได้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาหรือแผนงานในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไรบ้าง
- ให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- ให้จังหวัดเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานหรือข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมใน
การปฏิบัติงานหรือประสงค์ให้ส่วนกลางสนับสนุนมีอะไรบ้าง

-๓-

- (เฉพาะจังหวัดที่มีโครงการ
๑๕ จังหวัด ได้แก่ กําแพงเพชร
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
นครราชสีมา นครสวรรค์ น่าน
บุรีรัมย์ พะเยา เพชรบูรณ์
ลําพูน ลําปาง มหาสารคาม
สระแก้ว และหนองบัวลําภู )
- กรมที่ดิน

ลําดับ
ประเด็นการตรวจราชการของ
ที่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑.๓ การป้องกันการตัดไม้ทําลายป่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของฝ่ายปกครอง
ด้านการอํานวยการ
- จังหวัดสั่งการให้อําเภอดําเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ใน
การมอบนโยบาย เรื่อง การบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการ
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยมีมาตรการที่สําคัญ ๒ เรื่อง
คือ ๑)มาตรการที่คงพื้นที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐที่มีอยู่ไม่ให้บุกรุกเพิ่มเติม และ ๒)มาตรการ
ที่จะต้องนําพื้นที่ป่าไม้และที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกกลับคืนเป็นของแผ่นดินรวมทั้งการฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง มีพื้นที่บุกรุกเท่าไร สามารถเรียกกลับคืนมา
เป็นของรัฐเท่าไร คงเหลือพื้นที่จํานวนเท่าใด มีแผนปฏิบัติงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จอย่างไร
- จังหวัดได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ๓ ขั้นตอน คือ ๑) หยุดยั้งการบุกรุกตัดไม้
ทําลายป่าโดยทันทีและอย่างต่อเนื่อง ๒) จัดระบบการให้สิทธิราษฎรยากจนอยู่อาศัยและ
ทํากินในพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และ ๓) เร่งรัด
การปลูกป่าเพื่อฟื้นคืนธรรมชาติ สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และมีผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมเป็นเช่นไร
- จังหวัดได้ดําเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายป่า ๖ มาตรการ
ประกอบด้วย ๑) ด้านการปลุกจิตสํานึกของประชาชน ๒) ด้านการป้องกัน ๓) ด้านการ
ปราบปราม ๔) ด้านการฟื้นฟู ๕) ด้านการตรวจสอบติดตามและประเมินผล และ ๖)ด้าน
การบริหารจัดการ รวมทั้ งจังหวั ดและอําเภอได้จั ดทํ าแผนป้ องกันและปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าให้ครอบคลุมทุกมาตรการอย่างไรบ้าง และมีผลการดําเนินงานใน
แต่ละประเด็นอย่างไรบ้าง
ด้านการป้องกัน
-จังหวัดได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ การปลูกฝัง และสร้างจิตสํานึกในการรักหวง
แหนป่าไม้กว้างขวางอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังและดูแลป่าไม้ อย่างไรบ้าง
-จังหวัดได้กําชับให้อําเภอให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติอัน
เนื่ อ งมาจากการบุ ก รุ ก ทํ า ลายป่ า ไม้ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ ร วมทั้ ง การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน
กลุ่มมวลชนต่างๆ เพื่อปลูกจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้อัน
เนื่องจากการไม่รู้เท่าถึงการณ์ให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง
-จังหวั ดได้กําหนดแผนการตรวจสอบโดยประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การนําไม้เคลื่อนที่ โรงงานแปรรูปไม้ และสิ่งประดิษฐ์
หรือไม่อย่างไร และได้ดําเนินการให้เกิดผลในการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้จัดทําแผนปฏิบัติการให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกับกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ราษฎรในหมู่บ้าน จัดชุดหาข่าวในการเฝ้าระวัง
สอดส่อง ดูแล หาข่าว การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าหากพบการกระทําผิดหรือเบาะแสพบ
การกระทําความผิดอย่างไรบ้าง และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการข่าวสรุปสถานการณ์ใน
จังหวัดเป็นเช่นไร รวมทั้งได้มีการจับกุมผู้กระทําผิดให้เป็นตัวอย่างหรือไม่
-๔-

หมายเหตุ
(ทุกจังหวัด)
-หนังสือกรมการปกครอง ที่
มท ๐๓๑๐.๑/ ว ๘๐๓๙ ลง
วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๑
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่ วนมาก ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว
๒๗๑๙ ลงวั น ที่ ๑๓ ส.ค.
๒๕๔๗
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่ วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว
๑๗๗๕ ลงวั น ที่ ๒๗ พ.ค.
๒๕๔๗
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๒๕๙๙ ลง
วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๒

ลําดับ
ที่

ประเด็นการตรวจราชการของ
หมายเหตุ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-จังหวัดได้กําชับให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เอาใจใส่ในการดูแล รักษา ให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า และการกระทํา
ผิดต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้พบการกระทําผิดหรือไม่
อย่างไร และมีการพบการกระทําผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือไม่
ด้านการปราบปรามและดําเนินคดี
-จังหวัดและอําเภอได้มีมาตรการในการดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับปราบปรามและ
ดําเนินคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้มีแผนงานในการให้กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอที่มีป่าไม้หรือเส้นทาง
ลําเลียงขนถ่ายไม้ผิดกฎหมาย จัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้
ทําลายป่า โดยการสนธิกําลังในพื้นที่ เช่น ฝ่ายปกครอง ตํารวจ ทหาร สมาชิกอาสารักษา
ดินแดน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จัดชุดออกปฏิบัติปราบปราม จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างไรบ้าง
- ในการดํ าเนิ น คดี กั บผู้ ก ระทํ า ผิ ด เกี่ ยวกั บป่า ไม้แ ละทรั พยากรธรรมชาติ ผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดและนายอําเภอได้เข้าควบคุมการสอบสวนคดีด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมหรือไม่
อย่างไร มีจํานวนเท่าใด
- ให้จังหวัดสรุปผลการดําเนินคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวมของ
จังหวัด ผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร
- ให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- ให้จังหวัดเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานหรือข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมในการ
ปฏิบัติงานหรือประสงค์ให้ส่วนกลางสนับสนุนมีอะไรบ้าง
๑.๔ การตรวจติดตามการบริหารงานแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(ทุกจังหวัด)
- จังหวัดได้เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมและบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แล้วเสร็จ ครบถ้วนหรือไม่ ยังเหลือ
เงินเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จจํานวนเท่าใด
(จังหวัดที่กลุ่มจังหวัด
- กลุ่มจังหวัดได้เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมและบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติ
ตั้งอยู่)
ราชการประจําปีของจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แล้วเสร็จ ครบถ้วนหรือไม่
ยังเหลือเงินเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จจํานวนเท่าใด
-จังหวั ดสามารถเบิ กจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามแผนปฏิ บัติราชการประจํ าปี ของ
จั ง หวั ด ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ น ไปตามเป้ า หมายหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร มี ก าร
ดําเนินงานอย่างไรบ้าง และมีมาตรการอย่างไรในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
-กลุ่มจังหวัดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร มีการ
ดําเนินงานอย่างไรบ้าง และมีมาตรการอย่างไรในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
- ผลการดําเนินโครงการของจังหวัดในแต่ละด้านที่ได้รับงบประมาณประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง และมีมาตรการอย่างไรในการบริหารโครงการให้
ประสบความสําเร็จ
-ผลการดํ า เนิ น โครงการของกลุ่ ม จั ง หวั ด ในแต่ ล ะด้ า นที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความคืบหน้ าเป็นอย่างไรบ้าง และมีมาตรการอย่างไรในการ
บริหารโครงการให้ประสบความสําเร็จบ้าง

-๕ลําดับ
ที่

ประเด็นการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- จั งหวัดและกลุ่ ม จังหวั ดได้มีการเตรี ยมการและดําเนิ นการในการจัดทํ าแผนปฏิ บัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติกลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
อย่างไรบ้างและได้ปรับแนวทางที่กําหนดหรือไม่
- จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ประชาชนได้รับทราบหรือไม่อย่างไร และมีวิธีการให้ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร มีกระบวนการให้ตรวจสอบหรือไม่อย่างไร และมีกี่
ช่องทาง
- ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานหรือข้อเสนอแนะอื่น
เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานหรือประสงค์ให้ส่วนกลางสนับสนุนมีอะไรบ้าง

๒. การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๒ เรื่อง
๒.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๕๕ของจังหวัดและอําเภอ
แผนงานที่ ๑ คือ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
-จังหวัดและอําเภอได้รณรงค์ กระตุ้นจิตสํานึก เสริมสร้างให้พลังสังคมทุกหมู่เหล่าตระหนักถึง
วาระแห่งชาติในเรื่องยาเสพติด เพื่อสร้างกระแสในวงกว้างอย่างไรบ้าง และมีการดําเนินงานใน
ภาพรวมโดยสรุปอย่างไร
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมขนในการเฝ้าระวังและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด โดยอาศั ย พลั ง ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ กลไกภาครั ฐ ลดปั ญ หา
ยาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง และมีผลการดําเนินงานอย่างไร
-จังหวัดได้สร้างความเข้มแข็งให้กับทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายหมู่บ้าน/
ชุมชนใหม่ที่เน้นกระบวนการที่มีคุณภาพมีผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง และขอให้สรุปผล
การดําเนินงานในภาพรวม
-จังหวัดส่งเสริมการรวบรวมกลุ่มภาคประชาสังคมต้านยาเสพติด เป็นกลไกพลังสังคมใน
การป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคู่กับภาครัฐ ทําหน้าที่สะท้อนปัญหาและเจตนารมณ์ของชุมชนการ
จัดทําประชาสังคม ในการแลกเปลี่ยนปัญหาการดําเนินงานด้านยาเสพติดและข้อเสนอแนะต่อ
จังหวัด อย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาคชุมชน และการสนับสนุนจากภาครัฐใน
การป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้พลังชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างไร
-จังหวัดได้มีแผนงานเพื่อสนับสนุนให้ อปท. เข้ามารับผิดชอบดูแลการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ อย่างไรบ้าง
แผนงานที่ ๒ คือ การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด (Demand)
ให้จังหวัดสรุปผลการดําเนินในแต่ละด้านมีผลการดําเนินงานอย่างไร สามารถดําเนินการตาม
เป้าหมายหรือไม่ และมีมาตรการเร่งด่วนในการดําเนินงานอย่างไร
- การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ

หมายเหตุ

(ทุกจังหวัด)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท./
ว ๔๓๔๗ ลงวันที่ ๒๑
ต.ค. ๒๕๕๔

-๖ลําดับ
ที่

ประเด็นการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- การรักษาในระบบบังคับบําบัด
- การติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟู
แผนงานที่ ๓ คือ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ให้จังหวัดสรุปผลการดําเนินในแต่ละด้านมีผลการดําเนินงานอย่างไร สามารถดําเนินการ
ตามเป้าหมายหรือไม่ และมีมาตรการเร่งด่วนในการดําเนินงานอย่างไร
- การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา
ที่กําหนดเป็นเป้าหมายเสริมสร้างการป้องกัน
- พัฒนากลไกดําเนินงานเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังพฤติการณ์ของเยาวชนนอกสถานศึกษา
และดําเนินการต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาอย่างจริงจังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลด
อัตราการเสพรายใหม่
- ทุกจังหวัดจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจัง ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อเยาวชน
- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ
แผนงานที่ ๔ คือ การปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย (Supply)
ให้ จั ง หวั ด สรุ ป ผลการดํ า เนิ น ในแต่ ล ะด้ า นมี ผ ลการดํ า เนิ น งานอย่ า งไร สามารถ
ดําเนินการตามเป้าหมายหรือไม่ และมีมาตรการเร่งด่วนในการดําเนินงานอย่างไร
- จัดชุดปฏิบัติการดําเนินการตามมาตรการของจังหวัด
- สนธิกําลังดําเนินการต่อเป้าหมายในพื้นที่
- ดําเนินการกับข้อร้องเรียนของประชาชน
- มอบหมายให้กํานันผู้ใหญ่บ้านดําเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
แผนงานที่ ๗ คือ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
- จังหวัดและอําเภอได้มีแนวทางในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณของทุก
หน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ ของจังหวัดและอําเภออย่างไรบ้าง
- งบประมาณของ อปท. ที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดและ
อําเภอได้ผ่านการขอความเห็นชอบต่อ ศจพ.จ และศจพ.อ. เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ
หรือไม่อย่างไร
- ขอให้ ศจพ.จ.ประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ว่ามีความรุนแรงในด้านใด
มากน้อยเพียงใด สามารถดําเนินการในทุกด้านตามเป้าหมายของรัฐบาลได้หรือไม่ มีจุดเน้น
เรื่องใดและมีจุดอ่อนด้านใดที่กังวลที่จะไม่สามารถดําเนินการได้บ้าง
- จังหวัดได้ดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอําเภอทุก
อําเภอ โดยกําหนดเป้าหมายการดําเนินการเป็นเป้าหมายรายหน่วยงาน รายอําเภอ เสร็จสิ้น
แล้วหรือไม่อย่างไร และมีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินการดังกล่าวอย่างไรบ้าง
- ให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- ให้จังหวัดเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานหรือข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมในการ
ปฏิบัติงานหรือประสงค์ให้ส่วนกลางสนับสนุนมีอะไรบ้าง

หมายเหตุ

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท./
ว ๙๒๘ ลงวันที่ ๒๙
ก.พ. ๒๕๕๕
(ทุกจังหวัด)

-๗ลําดับ
ประเด็นการตรวจราชการของ
หมายเหตุ
ที่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๒.๒ การเตรียมการป้องกันอุทกภัยก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง
การติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัยกรณีเร่งด่วน (Flagship) ใน เฉพาะ ๓๑ จังหวัด
พื้นที่ ๓๑ จังหวัด ในพื้นที่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา จํานวน ๑๒๐ โครงการ งบประมาณ
๕๑๓๕.๐๔๙๔ ล้านบาท
- จังหวัดมีผลการดําเนินงานมีความคืบหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัยกรณี
เร่งด่วน (Flagship) เพียงใด และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดําเนินการเสร็จสิ้นหรือไม่
- จังหวัดได้ประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัยกรณีเร่งด่วน (Flagship) ที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณว่าจะสามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้นทัน ตามระยะเวลาที่กําหนด
หรือไม่ และได้มีการปรับแผนงานการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างไร
- จังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทํางานในพื้นที่ในด้านต่างๆ
-หนังสือสั่งการของ มท.
ตามที่กําหนดไว้อย่างไรบ้าง มีผลความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
ด่วนที่สุด ที่ มท
- จังหวัดได้ดําเนินการตามแผนเร่งด่วน และแผนระยะยาวอย่างไรบ้าง และมีผลการ ๐๒๑๒.๑/ ว ๒๕๐ ลง
วันที่ ๑๙ มกราคม
ดําเนินงานในภาพรวมเป็นอย่างไร
๒๕๕๕
- จังหวัดได้ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลน
(ทุกจังหวัด)
ถล่มระดับจังหวัด โดยถอดบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เพื่อนํามา
-หนังสือสั่งการ กรม ปภ.
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯในปีนี้ของจังหวัด อย่างไรบ้าง
-จังหวัดได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯที่ได้จัดทําขึ้น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/
ว ๙๖๗ ลงวันที่ ๒
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัครในพื้นที่หรือไม่อย่างไร หาก
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ดําเนินการแล้วผลเป็นอย่างไร
(ทุกจังหวัด)
๓. การตรวจติดตามเพื่อแนะนํางานล่วงหน้าที่สําคัญ จํานวน ๔ เรื่อง
๓.๑ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย
- จังหวัดได้วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอยู่ในระดับใดและได้เตรียมการ ด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๖๑๖/
ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๓
จัดทําแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอย่างไรบ้าง
มกราคม ๒๕๕๕
- จังหวัดได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
(ทุกจังหวัด)
จังหวัดอย่างไรบ้าง
-จังหวัดได้บูรณาการด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
และอปท. อย่างไรบ้าง
-ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๓.๒ การสอบสวนความผิ ด อาญาบางประเภท (๑๙ ประเภท) ในจั ง หวั ด อื่ น นอกจาก
กรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
-จังหวัดได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองให้เป็นปัจจุบันได้ครบทุกแห่ง
หรือไม่อย่างไร /ได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งศึกษาหลักและ
วิธีสอบสวนคดีอาญาอย่างไรบ้าง

(ทุกจังหวัด)

-๘ลําดับ
ที่

ประเด็นการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- จังหวัดได้มีแผนงานในการอบรมให้ความรู้หรือเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เช่น
พนักงานอัยการ อาจารย์ด้านกฎหมาย หรือผู้มีประสบการด้านการสอบสวน มาอบรมให้
ปลัดอําเภอที่จะเตรียมการเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทราบแนวทางปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการดําเนินงานรวมทั้งการจัดทําสํานวนสอบสวน อย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้กําชับที่ทําการปกครองจังหวัดและอําเภอได้เร่งรัดจัดเตรียมความพร้อมในการ
สอบสวนความผิดอาญาบางประเภท (๑๙ ประเภท) ในด้านองค์ความรู้ การฝึกทําสํานวนการ
สอบสวน สถานที่ทํางาน แบบพิมพ์การสอบสวนคดีอาญา วัสดุ อุปกรณ์ การนําระบบ ITมา
ประยุกต์ใช้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง และมีการ
เตรียมความพร้อมระดับใด สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดหรือไม่อย่างไร
- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะสิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน

หมายเหตุ

๓.๓ การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕
-จังหวัดได้วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมาเกิดมาจากสาเหตุ
ใดและได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาปรับเป็นแผนงานในการเตรียมการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ อย่างไรบ้าง
-จังหวัดได้แต่งตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน มูลนิธิ และ อปท. เพื่อเตรียมการป้องกัน
และลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ อย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้รณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕ อย่างไรบ้าง
- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

(ทุกจังหวัด)

๓.๔ การดํ า เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาตามข้ อร้ อ งทุก ข์ ร้ อ งเรี ยน การสอบข้ อเท็จ จริ ง และการ
สอบสวนวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-จังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับผู้บริหาร อปท. สมาชิก อปท. และพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จํานวนเท่าใด ได้ดําเนินการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัยจํานวนกี่เรื่อง
ได้ดําเนินการทางมาตรการทางการปกครองเพื่อลงโทษทางวินัยกี่เรื่อง ขอให้สรุปผลการ
ดําเนินการในภาพรวม
-ในการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ผู้บริหาร อปท. สมาชิก อปท. และพนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้มีการดําเนินการตามระเบียบราชการกําหนดหรือไม่ เช่น ในชั้นความลับหรือปกปิดรายชื่อ
ผู้ร้องเรียนหรือให้มาตรการคุ้มครองตามกฎหมาย หรือไม่อย่างไร มีแนวการดําเนินงานอย่างไร
- ในการลงโทษทางวิ นั ย ของผู้ บ ริ ห าร อปท. สมาชิ ก อปท. และพนั ก งานส่ วนท้ องถิ่ น
คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด (ก.อบจ. ,ก.เทศบาล , ก.อบต.) ได้ยึดโทษ
ทางวินัยตามแนวมาตรฐานกลางกําหนดอย่างเหมาะสม ถูกต้อง หรือไม่ หรือเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรือไม่ เช่น พนักงานส่วนท้องถิ่นกระทําโดยทุจริตมีโทษไล่ออกหรือไม่
อย่างไรขอให้สรุปแนวการดําเนินงานในแต่ละกรณี
-ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

(ทุกจังหวัด)

