






 

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประจําเดือนเมษายน  ๒๕๕๕ 

ลําดับ 
ที่ 

ประเดน็การตรวจราชการของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

 
๑. 
 

 
การตรวจติดตามงานประจาํที่สําคัญ  จํานวน ๔ เรื่อง  
๑.๑ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
       การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 
      -จังหวัดได้มีการต้ังผู้ประสานพลังแผ่นดิน  หมู่บ้านละ ๒๕ คน  ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย
หรือไม่อย่างไร และมีผลการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมอย่างไรบ้าง 
      -จังหวัดได้มีมาตรการตรวจสอบหมู่บ้านเป้าหมายที่ปรากฏข่าวสารยาเสพติด จํานวนกี่
หมู่บ้าน และมีผลการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมายอย่างไรบ้าง 
      -จังหวัดได้สร้างความเข้มแข็งให้กับทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายหมู่บ้าน/
ชุมชนใหม่ที่เน้นกระบวนการที่มีคุณภาพอย่างไรและมีผลการดําเนินงานในภาพรวมอย่างไร 
      การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด (Demand) 
      - จังหวัดมีเป้าหมายผู้เสพ จํานวนกี่ราย สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร ขอให้สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
      -จังหวัดได้มีการทบทวนเป้าหมายผู้เสพให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ รวมทั้งมีการ
ปรับลดหรือเพิ่มอย่างไร ประกอบกับมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
      - จังหวัดมีการดําเนินงานการบําบัดผู้เสพในค่าย  ๑ อําเภอ ๑ ค่าย ได้สําเร็จตาม
เป้าหมายหรือไม่เพียงใด ยังขาดจํานวนเป้าหมายเท่าใด คาดการณ์ว่าสามารถดําเนินการได้
ตามเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ มีมาตรการพิเศษในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
       - จังหวัดมีผลการดําเนินงานการบําบัดในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองได้สําเร็จ
ตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด ยังขาดจํานวนเป้าหมายเท่าใด คาดการณ์ว่าสามารถดําเนินการ
ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ มีมาตรการพิเศษในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
       - ผลการดําเนินงานในภาพรวมการบําบัดระบบบังคับในกองร้อย อส.จ. ๗ แห่ง 
(กาฬสินธ์ุ  หนองคาย บุรีรัมย์  พิษณุโลก  พะเยา สตูล  สุราษฎร์ธานี)  สามารถดําเนินการได้
ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
       - จังหวัดได้สร้างระบบในการติดตามผู้ผ่านการบําบัดให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
อย่างไร มีระบบข้อมูลในเชิงลึกอย่างไร รวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผลอย่างไร เพื่อมิให้ผู้ผ่านการบําบัดหวนกลับมาเสพยาเสพติดอีก 
       การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
      - จังหวัดได้มีมาตรการเพื่อเร่งรัดในการจัดระเบียบสังคมสถานบริการอย่างไรบ้าง 
สามารถบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม
อย่างไรบ้าง  รวมทั้งมีมาตรการพิเศษอื่นใดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนักเรียนและเยาวชนในการ
เสริมการดําเนินงานบ้าง 

       การปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย (Supply) 
       - จังหวัดมีเป้าหมายผู้ค้าจํานวนเท่าใดและสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
ได้จํานวนเท่าไร  
       - จังหวัดมีเป้าหมายมาตรการยึดทรัพย์ในพื้นที่จํานวนเท่าใด และสามารถดําเนินการได้
ตามเป้าหมายที่กําหนดได้จํานวนเท่าไร  
 

 
    

-ทุกจังหวัด 
-กรมการปกครอง 
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       - จังหวัดมีเป้าหมายกรณีมีหมายจับค้างจํานวนเท่าใด และสามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนดอย่างไร  
        -ขอให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในภาพรวมที่อาจทําให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในภาพรวม รวมทั้งการให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหามีอย่างไรบ้าง 
 

 
 
 
 
 
 

  ๑.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
      -จังหวัดได้จัดทําฐานข้อมูลโดยแยกประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต้ังแต่ปี 
๒๕๕๒-๒๕๕๕ ไว้เป็นระบบหรือไม่ อย่างไร  และได้มีการประชาสัมพันธ์หรือประกาศให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบช่องทางใดบ้าง เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการบูรณาการทํางานร่วมกันให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง 
      - จังหวัดได้มีการวางระบบกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ
ดังกล่าวอย่างไร มีหน่วยงาน หรือองค์กรภาคีหุ้นส่วนใดบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการบ้าง   โปรดระบุช่ือหน่วยงาน/องค์กร และภารกิจที่หน่วยงาน/องค์กรได้รับ
มอบหมายให้เข้ามามีส่วนร่วมในความสําเร็จโครงการอย่างไรบ้าง 
      - ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ได้กําหนดให้หมู่บ้านเป้าหมายมีการประเมินความสุข
มวลรวม (GVH) ครั้งที่ ๑ ครบทุกหมู่บ้านหรือไม่อย่างไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร (กรณียังไม่
ครบท่านมีแนวทางหรือมาตรการอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สําเร็จตามเป้าหมาย) 
ผลการวิเคราะห์พบข้อน่าสนใจ/น่าสังเกตอย่างไรบ้าง 
      - วิทยากรกระบวนการและแกนนําหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมตามที่กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดจัดมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบมากน้อยเพียงใด  จังหวัดมีแผน/แนวทางในการสนับสนุนหรือเพิ่มทักษะให้แก่
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
      - ในการประเมินความสุขมวลรวม  ซึ่ ง ต้องมีคณะกรรมการหมู่ บ้านร่วมกับ
คณะกรรมการระดับตําบล/ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านมาร่วมทําการประเมิน ในทาง
ปฏิบัติพบปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง มีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
      - จังหวัดมีระบบกํากับและติดตามประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้
สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดอย่างไรบ้าง   ขอให้จังหวัดระบุ
หมู่ บ้านที่ เป็นต้นแบบที่ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต  และในการ
ปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย และเกิดการออมเงิน สามารถลดหนี้สิน  อย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมั่นคง (Best Practice)  จํานวน ๒ แห่ง (พร้อม
รูปภาพ ถ้ามี) 
     - จังหวัดสรุปผลการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาพรวม
ทุกแผนงาน/กิจกรรมสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
     - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่ให้ส่วนกลางสนับสนุนการดําเนินโครงการสําเร็จ
อย่างยั่งยืน 
      

-ทุกจังหวัด 
-กรมการพัฒนาชุมชน 
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    ๑.๓ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล 
          - จังหวัดมีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวมมีผลการดําเนินเป็นอย่างไร 
สามารถเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ได้หรือไม่ 
อย่างไร มีผลการดําเนินงานเป็นเช่นไร  ยังค้างจ่ายจํานวนเท่าใด(ตกเบิก)  (ขอให้แจกแจงใน
ภาพรวม) 
          - จังหวัดได้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคลหรือ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทํางานขับเคล่ือนโครงการให้สําเร็จตามเป้าหมายอย่างไร ขอให้
ระบุช่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
          - งบประมาณในการเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดได้โอนครบถ้วนแล้วหรือไม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายหรือไม่    มีปัญหาใน
เรื่องใด  ได้ใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
          - จังหวัดมีระบบกํากับและติดตามประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การ
ดําเนินการการเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล ถูกต้อง
ตามระเบียบ ทั่วถึง เป็นธรรม อย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ 
          - จังหวัดได้กําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบแนวทางในการเบิกจ่ายเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได และหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกฎหมายกําหนดหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายทราบอย่างไร 
          - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่ให้ส่วนกลางสนับสนุนการดําเนินงานสําเร็จอย่าง
ย่ังยืน      

-ทุกจังหวัด 
-กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

- หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๙๑.๓/ ว ๒๔๒๙ ลง
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
 

 
 

 ๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปญัหาอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
       ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       - จังหวัดมีมาตรการในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาพรวมทุกด้านอย่างไรบ้าง (ขอให้สรุป
ภาพรวม) 
       - จังหวัดได้วิเคราะห์ปัญหาที่สําคัญจากสถิติปีที่ผ่านมาที่ประสบภัยทางถนนมีปัญหา
ที่สําคัญอย่างไร และในปีนี้จังหวัดได้มีมาตรการหรือแนวทางอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว (ขอให้แยกเป็นรายปัญหาที่สําคัญ) 
        - จังหวัดได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรโดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจ
ต่างๆ อย่างถูกต้องตามสภาพปัญหาไม่ซ้ําซ้อน มีความเป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน 
มีการซักซ้อมให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดอย่างไร  รวมทั้งมีมาตรการใน
การกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจจุดบริการอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด    
        - จังหวัดมีมาตรการพิเศษที่เป็นจุดเด่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในพื้นที่จังหวัดที่สําคัญมีอะไรบ้าง ขอให้สรุป
มาตรการเด่นที่สําคัญที่มีผลต่อการลดอุบัติเหตุได้อย่างรูปธรรม 
       - สรุปผลการดําเนินการการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมในพื้นที่จังหวัด จํานวนเท่าใด 
และมีสาเหตุจากเรื่องใด รวมทั้งการวางมาตรการป้องกันในช่วงเทศกาลที่สําคัญต่อไป
อย่างไร 
       - ขอให้สรุปปัญหาอุปสรรคที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิผล 
และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ประสงค์จะให้ส่วนกลางช่วยเหลือ 

     -ทุกจังหวัด 
-กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๔- 
ลําดับ 
ที่ 

ประเดน็การตรวจราชการของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

 
๒. 
 
 
 

 
การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย จํานวน ๓ เรื่อง 
  ๒.๑ การติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา  
       การติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัยกรณีเร่งด่วน (Flagship) ในพื้นที่ 
๓๑ จังหวัด ในพื้นที่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา จํานวน ๑๑๙ โครงการ   
         - จังหวัดมีผลการดําเนินงานมีความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุกทกภัยกรณีเร่งด่วน (Flagship) จํานวนเท่าใด คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้งหมดใน
ภาพรวม   และสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานกําหนดหรือไม่อย่างไร (ภายใน ๓ เดือน/
หรืออย่างช้าภายใน ๖ เดือน) รวมทั้งได้มีการปรับแผนงานการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าว
อย่างไร 
       - จังหวดัมีผลความคืบหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทก
ภัยกรณีเร่งด่วน (Flagship) ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นหรือไม่ อย่างไร 
       - จังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อบูรณาการการทํางานในแผนงาน
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เสร็จตามที่กําหนดไว้อย่างไรบ้าง มีผลความคืบหน้าอย่างไรบ้าง สามารถ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานกําหนดหรือไม่ 
       - จังหวัดได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯที่ได้จัดทํา
ขึ้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัครในพื้นที่หรือไม่อย่างไร 
หากดําเนินการแล้วผลเป็นอย่างไร 

         - ขอให้สรุปปัญหาอุปสรรคที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิผล และ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ประสงค์จะให้ส่วนกลางช่วยเหลือ 
     

 
 
 

 

 
 
 

เฉพาะ ๓๑ จังหวัด 
    - พ้ืนที่ ต้นน้ํา ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก 
น่ า น แ พ ร่   ลํ า ป า ง 
ลําพูน และพะเยา 
   - พ้ื น ที่ ก ล า ง น้ํ า
ตอนบน ได้แก่ จังหวัด
ชั ย น า ท   พิ ษ ณุ โ ล ก 
กําแพงเพชร อุทัยธานี 
พิจิตร และนครสวรรค์ 
  - พ้ื น ที่ ก ล า ง น้ํ า
ตอนกลาง ได้แก่ จังหวัด
สุ พ ร ร ณ บุ รี  อ ยุ ธ ย า 
ป ร า จี น บุ รี  สิ ง ห์ บุ รี 
อ่างทอง  ลพบุรี สระบุรี 
และนครนายก 
   - พ้ืนที่ปลายน้ํา ได้แก่
จั ง ห วั ด น น ท บุ รี 
ส มุ ท ร ส า ค ร 
ส มุ ท ร ป ร า ก า ร
ฉะเชิงเทรา  นครปฐม 
และปทุมธานี 

 ๒.๒ การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
     การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
     - จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ดําเนินการปรับแผนเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการส่วนกลาง  กลุ่มจังหวัด/จังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ภารกิจ ๔ ด้าน  คือ ด้านน้ํา  ด้านถนน  ด้านการเกษตร  และด้านการท่องเที่ยวใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างไรบ้าง 
    - จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้ประชาชน
รับรู้และรับทราบอย่างไรบ้าง ก่ีช่องทาง อะไรบ้าง 
     การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
     - จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ ที่ดําเนินการไม่แล้ว
เสร็จหรือไม่อย่างไร จํานวนกี่โครงการ  งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จจํานวนเท่าใด   

     -ทุกจังหวัด 
      -จังหวัดที่กลุ่มจังหวัด
ต้ังอยู่ 

 
 
 
 
 

 

 



-๕- 
ลําดับ 
ที่ 

ประเดน็การตรวจราชการของ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

     การติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
     -จังหวัดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร มีการ
ดําเนินงานอย่างไรบ้าง และมีมาตรการอย่างไรในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
     -กลุ่มจังหวัดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร มีการ
ดําเนินงานอย่างไรบ้าง และมีมาตรการอย่างไรในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
     - ผลการดําเนินโครงการของจังหวัดในแต่ละด้านที่ได้รับงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง และมีมาตรการอย่างไรในการบริหารโครงการให้
ประสบความสําเร็จ 
      -ผลการดําเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดในแต่ละด้านที่ได้รับงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง และมีมาตรการอย่างไรในการ
บริหารโครงการให้ประสบความสําเร็จบ้าง 
      -จังหวัด/กลุ่มจังหวัดขอให้สรุปปัญหาอุปสรรคที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานไม่
สัมฤทธ์ิผลในระดับพ้ืนที่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
      -จังหวัด/กลุ่มจังหวัดขอให้สรุปปัญหาอุปสรรคที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานไม่
สัมฤทธ์ิผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเกินขีดสมรรถนะที่จะแก้ไขได้ ที่ประสงค์จะให้
ส่วนกลางช่วยเหลือ 

 
 
 
 

 
 

 ๒.๓ โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด 
     ระดับจังหวัด ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      -จังหวัดได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความรุนแรงอาจเกิดขึ้นเพื่อปรับแผนในการ
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
อย่างไรบ้าง 
      -จังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. องค์กรเอกชน มูลนิธิต่างที่เกี่ยวข้อง ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฝึกซ้อมแผนฯอย่างไรบ้าง มีการบูรณาการการทํางานอย่างไร มี
แผนงานเพื่อเชื่อมโยงแผนระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และอปท. หรือภาคเอกชนอย่างไรบ้าง 
      -จังหวัดมีการประชุมซักซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. องค์กรเอกชน มูลนิธิต่างที่
เกี่ยวข้องให้เข้าใจแผนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างไรบ้าง มี
แนวทางการดําเนินงานเพื่อป้องกันการสับสนในการซ้อมแผนอย่างไร 
      -จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์โครงการและให้ภาคประชาชนตระหนักเห็นความสําคัญของ
การฝึกซ้อมแผนฯและเข้ามีส่วนร่วมโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน อย่างไรบ้าง 
      - จังหวัดมีการคัดเลือกฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด 
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ จํานวนกี่โครงการ  ประเภทใด และได้ดําเนินแล้วเสร็จแล้วเท่าใด 
       - ขอให้สรุปปัญหาอุปสรรคที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิผล และ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ประสงค์จะให้ส่วนกลางช่วยเหลือ 
 

     -ทุกจังหวัด 
-กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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 การตรวจติดตามเพื่อแนะนํางานล่วงหน้าที่สําคัญ  จํานวน ๑ เรื่อง 
 การติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
- จังหวัดได้วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอยู่ในระดับใดและได้เตรียมการ
จัดทําแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด ระดับอําเภอ และ
อปท. เพื่อเตรียมการแผนเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง  
- จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอย่างไรบ้าง การช่วยเหลือ
เพียงพอหรือไม่  จํานวนเท่าใด และมีผลการดําเนินงานในภาพรวมอย่างไรบ้าง 
-จังหวัดได้บูรณาการด้านแผนงาน โครงการ และงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
และอปท. อย่างไรบ้าง รวมทั้งได้จัดทําแผนงานระยะสั้นและแผนระยะยาวในการช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างไรบ้าง 
-ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  

    
         

 
     -ทุกจังหวัด 

-กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๖/

ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 




