ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
ลําดับ
ที่
๑

๒

ประเด็นการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
การตรวจติดตามงานประจําที่สําคัญ
การป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง พายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ดินโคลนถล่ม/พื้นที่เสี่ยงภัย
และสาธารณภัยอื่นๆ
- จังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลาก และเฝ้า
ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม หรือพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดดินโคลนถล่มอย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้มีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยที่มีโอกาสเกิดภัยหรือดินโคลนถล่มอย่างไรบ้าง และมี
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ การอบรมของเจ้าหน้าที่ และการ
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่าต้องปฏิบัติตนเมื่อเกิดเตือนภัยอย่างไรบ้าง
ขอให้สรุปผลโดยภาพรวม
- จังหวัดมีการจัดทําระบบเตือนภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแจ้งเหตุแก่ประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัยอย่างไรบ้าง มีการวางแผนปฏิบัติงานหรือทดสอบระบบเตือนภัยอย่างไรบ้าง
- ในด้านการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดได้มีการดําเนินการอย่างไร
และได้มีการประสานกับภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแผนหรือไม่ เจ้าหน้าที่มี
ความพร้อม ความชํานาญมากน้อยแค่ไหน
- จังหวัดได้มีการจัดทําประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัด/พื้นที่ กระตุ้นให้ประชาชนได้ตื่นตัว
พร้อมรับสถานการณ์อย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้มีการดําเนินการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบภัยอย่างไร มีกระบวนการในการ
จ่ายเงินค่าชดเชยด้วยความเป็นธรรมอย่างไร รวมทั้งมีมาตรการพิเศษในการตรวจสอบความ
ถูกต้องรวดเร็ว เป็นธรรมให้กับผู้ประสบภัยอย่างไรบ้าง
- ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
- จังหวัดสรุปผลดําเนินงานตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินอัน ได้แก่ หมู่บ้าน/
ชุมชนที่ปรากฏข่าวสาร/หมู่บ้านกองทุนแม่/จํานวนผู้ค้า/จํานวนผู้เสพ/ยึดทรัพย์/หมายจับ
ค้า งเก่ า มี ผ ลการดํ า เนิ น การเป็น จํานวนเท่ าใด คิดเป็ นกี่เปอร์เซ็ นต์ รวมทั้ ง จั งหวั ดได้ มี
มาตรการพิเศษในการเร่งรัดการดําเนินงานตามเป้าหมายดังกล่าวอย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้มีการดําเนินการตรวจสอบข้อมูลจํานวนเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
เป็นจํานวนเท่าใด สามารถดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ มีระบบติดตามและรายงาน
ข้อมูลอย่างไร
- อํ า เภอได้ มี ก ารสั่ ง การให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การนํ า เข้ า ข้ อ มู ล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือยัง และได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ําเสมอหรือไม่
- จังหวัดได้มีมาตรการอย่างไรในกรณีอําเภอมีการผลดําเนินการตามเป้าหมายได้ต่ํากว่า
เกณฑ์ และมีแนวทางการเร่งรัดต่ออําเภอที่มีเป้าหมายต่ําอย่างไร
- ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ

- พื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
เชียงราย น่าน พะเยา
ลําพูน ลําปาง แพร่
อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ ตาก จันทบุรี

- เน้นจังหวัดปทุมธานี
อยุธยา นครปฐม นนทบุรี

- หนังสือสั่งการ กรมการ
ปกครอง ที่ มท ๐๓๑๑.๓/
ว ๑๑๓๗๗ ลงวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๕

-๒ลําดับ
ประเด็นการตรวจราชการของ
หมายเหตุ
ที่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๓ การยกระดับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มช่องทางการตลาดเชิง - กรมพัฒนาชุมชน
รุกทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน
- จังหวัดมีผลความก้าวหน้าการดําเนินงานการยกระดับสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) และเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างไรบ้าง
- การเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกในประเทศ มีการกําหนดเป้าหมายจัดจําหน่ายสินค้า
โดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็น ๓ ระดับหรือไม่ เช่น ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
เพื่อให้สินค้าที่ได้มาตรฐานระดับ ๑-๒ ดาว ๓-๕ ดาว ได้มีการขยายการตลาดเพิ่มมากขึ้น
หรือไม่ อย่างไร
- ในการหาช่องทางการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดได้มีการดําเนินการกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น Sister City (เมืองพี่เมืองน้อง) อย่างไรบ้าง
- จังหวัดมีผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ
จังหวัดอื่นๆ อย่างไรบ้าง
- จังหวัดมียอดจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้ตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
- มีปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานหรือไม่ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย
๑ การให้บริการประชาชนด้วยระบบคุณธรรม
๑.๑ การนําบริการที่ดีสู่ประชาชนด้วยการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็น
- กรมการปกครอง
เชิงรุกมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑.๑ การให้บริการทะเบียนและบัตร ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ...ยิ้มนอก - ทุกจังหวัด
สถานที่
- การดําเนินการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอ..ยิ้ม ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของ
ประชาชน ได้ดําเนินการอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ และมีการขยายจุดบริการเพิ่มขึ้น
หรือไม่ อย่างไร
- การดําเนินการบริการอําเภอ..ยิ้ม มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร และมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร
๑.๑.๒ การจัดทําบัตรประชาชนตามกฎหมายใหม่
- การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน Smart card สามารถให้บริการกับประชาชนได้
ทั่วถึงหรือไม่อย่างไร มีปัญหา อุปสรรคหรือไม่ และมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร
- การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน Smart card ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบว่าบัตรประจําตัวประชาชน เป็นบัตรหลักที่สามารถนําไปใช้บริการในเรื่องอื่นๆ
ได้และสามารถใช้ถ่ายเอกสารเพียงด้านเดียวเพื่อความสะดวก หรือไม่ อย่างไร
- กรณีทําบัตรให้กับเด็กอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร มีปัญหา อุปสรรคหรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- จังหวัดได้ดําเนินการอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีความตระหนักและรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ งานทะเบี ย นและบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน เพราะเป็ น เรื่ อ งความมั่ น คงของ
ประเทศและเพื่อป้องกันการทุจริต สวมสิทธิของคนต่างด้าว หรือไม่ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทําการโดยประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อย่างไร

-๓ลําดับ
ที่

ประเด็นการตรวจราชการของ
หมายเหตุ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- จังหวัดได้กําชับอําเภอให้มีการเร่งรัดการดําเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวบุคคลเพื่อให้ผู้
ที่ถูกสวมสิทธิได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วหรือไม่ อย่างไร และมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตจํานวนเท่าใด ดําเนินการแล้วอย่างไร
๑.๑.๓ การแก้ไขปัญหาช้าง
- เน้นพื้นที่เขตติดต่อประเทศ
- จังหวัดได้มีการกําชับให้นายทะเบียน เข้มงวด กวดขัน ระมัดระวังมิให้มีการนําช้างที่ไม่ เพือ่ นบ้าน
ชอบด้วยกฎหมายมาจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณแล้วหรือไม่ อย่างไร
- จังหวัดได้มีแจ้งให้อําเภอมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบูรณาการ
ร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูลของช้างหรือไม่ อย่างไร
- จังหวัดได้มีการกําชับนายทะเบียนให้ดําเนินการรวบรวมภาพถ่ายของช้างเพื่อเก็บเป็น
ข้อมูลส่งให้กรมการปกครองแล้วหรือยัง
- ขอให้จังหวัดเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์พาหนะ (ช้าง) ให้เป็นไปตามระเบียบ การ
แจ้งย้ายที่ต้นทาง
๑.๑.๔ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
- จังหวัดได้มีแนวทางในการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างไร และมีมาตรการ
ลงโทษบุคคลผู้กระทําความผิดอย่างไรบ้าง
- จังหวัดได้ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์ทุจริตในเรื่องทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวนกี่เรื่อง และได้มีการดําเนินการอย่างไร
- จังหวัดได้เน้นย้ําอําเภอให้ความร่วมมือกับชุดปฏิบัติการจากส่วนกลางแล้วหรือยัง และมี
ผลการดําเนินการเป็นอย่างไร
- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑.๒ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและนําบริการที่ดีสู่ประชาชนด้วยการปรับปรุงระบบ
บริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จังหวัดได้มีการจัดส่งแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๕๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมรับการประเมิน
จากคณะกรรมการ ครบทุกแห่งแล้วหรือยัง
- จังหวัดได้มีการทําความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องมือและวิธีการประเมินของ
คณะทํางาน (Core team) อย่างไร
- จังหวัดได้จัดทําแผนการตรวจประเมินของคณะทํางาน (Core team) เพื่อเป็นข้อมูลใน
การประกอบการนิเทศ ติดตามของส่วนราชการ แล้วหรือยัง
- จังหวัดได้ดําเนินการประสานงานจัดจ้างนักศึกษาให้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหรือยัง
- จังหวัดมีอปท. ที่มีผลการดําเนินงานดีเด่น สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
บริการให้กับประชาชนจํานวนกี่เรื่อง และสามารถลดระยะเวลาได้กี่วัน รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้ขอให้ยกตัวอย่างอปท.ที่มีผลงานดีเด่นในเรื่องดังกล่าว
๒ แห่ง

- กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น
- หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
๐๘๙๒.๓/ว๔๒๗๘ ลงวั น ที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

-๔ลําดับ
ที่
๒

ประเด็นการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
โครงการสัมมนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC
(Area Based Collaborative Research)” ของกระทรวงมหาดไทย
๒.๑ กลไกในการขับเคลื่อน
- จังหวัดได้มีการจัดทําโครงการที่ได้คัดเลือกและส่งโครงการเข้ามาที่ส่วนกลางแล้วหรือยัง
และเป็นโครงการประเภทใด กําหนดพื้นที่เป้าหมายหรือยัง จังหวัดได้จัดตั้งทีมดําเนินงาน
ทุกระดับและมีการจัดอบรมหรือไม่อย่างไร
- จังหวัดได้มีการส่งเสริมในการดําเนินโครงการ โดยมีกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมการสร้างความเข้าใจร่วมกันด้วยวิธีการใด/มีกิจกรรมอย่างไรบ้าง
- การสร้างความเข้าใจของทีมงานระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ทีมงานมีการติดตามผล
มากน้อยเพียงใด
- จังหวัดได้มีผลการดําเนินการติดตามงานเป็นความถี่จํานวนทั้งหมดกี่ครั้ง
๒.๒ การจัดทําข้อมูลบัญชี
- จังหวัดมีการติดตามผลการดําเนินการจัดทําข้อมูลบัญชีของประชาชนว่าจัดทําไปแล้ว
เพียงใดหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร มีการตอบรับกลับมาแค่ไหน
- ประชาชนในจังหวัดใช้แบบบัญชีครัวเรือนจากที่ใด ใครเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ (แบบสกว. แบบ
ธกส. , กรมบัญชีสหกรณ์)
- เจ้าหน้าที่/ชาวบ้าน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลบัญชีครัวเรือนมากน้อย
เพียงใด มีขีดความสามารถในการทําบัญชีอย่างไร
- ปัญหาและอุปสรรคในการใช้แบบบัญชีครัวเรือน มีปัญหาอะไรบ้าง

หมายเหตุ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่ ว นที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/
ว๑๒๓๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๕๕
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่ ว นที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/
ว๑๕๖๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๕๕
- ทุกจังหวัด

แบบรายงานการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
------------------------------------ การตรวจติดตามงานประจําที่สําคัญ

การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย

 งานอื่นๆ

นโยบาย แผนงาน/โครงการ....................................................................................................................... จังหวัด ..........................................................
ประเด็นการตรวจราชการ

การดําเนินการ
และผลการดําเนินงาน

ปญหา อุปสรรค
และขอสังเกต ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ

