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ประเดน็ตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ประจ าเดือนมิถนุายน ๒๕๕๘ 
**************** 

 

ล าดับ ประเด็นตรวจราชการ หมายเหตุ 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การติดตามใช้จ่ายงบประมาณ   
 - จว.ทุก จว. 
 - สนง. คลัง จว. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ๑.๑ งบประมาณของส่วนราชการ (งบ Function) 
             ๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนราชการใน
ภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ อย่างไร  
              ๒) จังหวัดมีผลด าเนินการโครงการของส่วนราชการท่ีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ตามก าหนดเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๘ และได้ปรับแผนปฏิบัติการโครงการให้สามารถก่อหนี้ ผูกพันตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยท่ีส่วนราชการจะต้องมีความพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการและสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันจะไม่ได้รับอนุมัติการขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันต่อไปอีก  มีจ านวนโครงการท่ี
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน และคาดการณ์ว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก าหนดเวลา จ านวนกี่
โครงการ (ขอใหส้รุปภาพรวมรายโครงการท้ังหมด) 
               ๓) จังหวัดได้วิเคราะห์ปัญหาของส่วนราชการท่ีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตาม
ก าหนดเวลา มีสาเหตุใด และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร  
               ๔) ข้อเสนอแนะท่ีจะให้ส่วนกลางแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการด าเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ อย่างไร 
 
        

       ๑.๒ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
             ๑) งบประมาณจังหวัด 
                 ๑.๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของงบประมาณ
จังหวัดในภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
                  ๑.๒) จังหวัดมีผลด าเนินการโครงการของงบประมาณจังหวัดท่ีไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันตามก าหนดเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และ
วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ และได้ปรับแผนปฏิบัติการโครงการให้สามารถก่อหนี้ผูกพันตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยท่ีส่วนราชการจะต้องมีความพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการและสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันจะไม่ได้รับอนุมัติการขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันต่อไปอีก  มีจ านวนโครงการท่ี
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน และคาดการณ์ว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก าหนดเวลา จ านวนกี่
โครงการ (ขอให้สรุปภาพรวมรายโครงการท้ังหมด) 
                   ๑.๓) จังหวัดได้วิเคราะห์ปัญหาของงบประมาณจังหวัดท่ีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันตามก าหนดเวลา มีสาเหตุใด และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
                   ๑.๔) ข้อเสนอแนะท่ีจะให้ส่วนกลางแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการด าเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ อย่างไร 
                     

  

 - จว.ทุก จว. 
 - สนจ.ทุก จว. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



 

 

-๒- 

ล าดับ ประเด็นตรวจราชการ หมายเหตุ 
 

              

              ๒) งบกลุ่มจังหวัด 
                  ๒.๑) กลุ่มจังหวัดสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กลุ่มจังหวัดในภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
                   ๒.๒) กลุ่มจังหวัดมีผลด าเนินการโครงการของ งบประมาณกลุ่มจังหวัด             
ท่ีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามก าหนดเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวัน ที ่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ และได้ปรับแผนปฏิบัติการโครงการให้
สามารถก่อหนี้ผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยท่ีส่วนราชการ
จะต้องมีความพร้อมท่ีจะด าเนินการและสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันจะไม่ได้รับอนุมัติการขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันต่อไป
อีก  มีจ านวนโครงการท่ีสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน และคาดการณ์ว่าไม่สามารถด าเนินการได้
ทันก าหนดเวลา จ านวนกี่โครงการ (ขอให้สรุปภาพรวมรายโครงการท้ังหมด) 
                    ๒.๓) กลุ่มจังหวัดได้วิเคราะห์ปัญหาของงบประมาณกลุ่มจังหวัดท่ีไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันตามก าหนดเวลา มีสาเหตุใด และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
                    ๒.๔) ข้อเสนอแนะท่ีจะให้ส่วนกลางแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการด าเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ อย่างไร 

  
 - กลุ่มจังหวัด 
 ทั้ง ๑๘ กลุ่ม 
 
  

            ๑.๓ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                  ๑) จังหวัดสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ของ อปท. ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
                    ๒) จังหวัดมี อปท. ด าเนินโครงการตามเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้ ไม่สามารถก่อ
หนี้ผูกพันได้ทันตามก าหนดเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และ
วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ และได้ปรับแผนปฏิบัติการโครงการให้สามารถก่อหนี้ผูกพันตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยท่ีส่วนราชการจะต้องมีความพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการและสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันจะไม่ได้รับอนุมัติการขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันต่อไปอีก  มีจ านวนโครงการท่ี
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน และคาดการณ์ว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก าหนดเวลา จ านวนกี่
โครงการ (ขอให้สรุปภาพรวมรายโครงการท้ังหมด) 
                   ๓) จังหวัดได้วิเคราะห์ปัญหาของงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามก าหนดเวลา มีสาเหตุใด และมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
                   ๔) ข้อเสนอแนะท่ีจะให้ส่วนกลางแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการด าเนินงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ อย่างไร 

  
 - จว.ทุก จว. 
 - สนง. สถ. 
    ทุก จว. 
 
 
 
 
   

          ๑.๔ งบประมาณที่มอบหมายให้ส่วนราชการที่เป็นเขตหรือภาคเป็นผู้ด าเนินการใน
พื้นที่จังหวัด 
                 ๑) จังหวัดสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ท่ีมอบหมายให้ส่วนราชการ         
ท่ีเป็นเขตหรือภาคเป็นผู้ด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในภาพรวมเบิกจ่าย
ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
                     

               

 - จว.ทุก จว. 
 - สนง. คลัง จว. 
 

 



 

- ๓ - 

ล าดับ ประเด็นตรวจราชการ หมายเหตุ 
 

                          

                      ๒) จังหวัดมีส่วนราชการท่ีเป็นเขตหรือภาค ท่ีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ตามก าหนดเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๘ และได้ปรับแผนปฏิบัติการโครงการให้สามารถก่อหนี้ ผูกพันตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยท่ีส่วนราชการจะต้องมีความพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการและสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันจะไม่ได้รับอนุมัติการขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันต่อไปอีก  มีจ านวนโครงการท่ี
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน และคาดการณ์ว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก าหนดเวลา จ านวนกี่
โครงการ (ขอให้สรุปภาพรวมรายโครงการท้ังหมด) 
                      ๓) จังหวัดได้วิเคราะห์ปัญหางบประมาณท่ีมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเป็น
เขตหรือภาคเป็นผู้ด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัด ท่ีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามก าหนดเวลา 
มีสาเหตุใด และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
                       ๔) ข้อเสนอแนะท่ีจะให้ส่วนกลางแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการด าเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ อย่างไร 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - จว.ทุก จว. 
 - สนจ.ทุก จว. 
 - สนง. คลัง จว. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ๑.๕ งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นของรองนายกรัฐมนตรี
(เขตตรวจราชการละ ๕๐ ล้านบาท) 
                   ๑) จังหวัดสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีเป็นงบกลางรายการเงินส ารอง
จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นของรองนายกรัฐมนตรี(เขตตรวจราชการละ ๕๐ ล้านบาท) ใน
ภาพรวมเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
                     ๒) จังหวัดมีผลด าเนินการโครงการงบประมาณท่ีเป็นงบกลางรายการเงิน
ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นของรองนายกรัฐมนตรี(เขตตรวจราชการละ ๕๐ ล้านบาท) 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ และ
ได้ปรับแผนปฏิบัติการโครงการให้สามารถก่อหนี้ผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยท่ีส่วนราชการจะต้องมีความพร้อมท่ีจะด าเนินการและสามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันจะไม่ได้รับอนุมัติ
การขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันต่อไปอีก  มีจ านวนโครงการท่ีสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน และ
คาดการณ์ว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก าหนดเวลา จ านวนกี่โครงการ (ขอให้สรุปภาพรวมราย
โครงการท้ังหมด) 
                     ๓) จังหวัดได้วิเคราะห์ปัญหางบประมาณท่ีเป็นงบกลางรายการเงินส ารอง
จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นของรองนายกรัฐมนตรี(เขตตรวจราชการละ ๕๐ ล้านบาท)  ไม่
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามก าหนดเวลา มีสาเหตุใด และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร 
                     ๔) ข้อเสนอแนะท่ีจะให้ส่วนกลางแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการด าเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ อย่างไร 

๒. การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ ติดตาเสพติด  รวมทั้งติดตามผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษายาเสพติดให้กลับเป็นพลเมืองดี 

 - จว.ทุก จว. 
 - ศอ.ปส. จ. 
              ๒.๑ ด้านการป้องกัน 

                    ๑) จังหวัด โดย ศอ.ปส.จ. ได้ด าเนินแผนงาน/โครงการ ในด้านการป้องกั น
ปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเส่ียง เช่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มเส่ียง 
ท่ีไปเท่ียวสถานบริการ อย่างไร มีผลการด าเนินงานท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง 
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           ๒) จังหวัด โดย ศอ.ปส.จ. มีโครงการในการด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้านสีขาวที่รักษาระดับเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง ท่ีเกิดจากภาคประชาชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมกันสร้างกิจกรรมป้องกันและพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนกี่แห่ง และขอให้
คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ (Best Practice) พร้อมรูปภาพกิจกรรม โดยสังเขป 
           ๓) จังหวัด โดย ศอ.ปส.จ. มีโครงการในการด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เส่ียงท่ีดีเด่นสามารถเป็นต้นแบบของจังหวัด (Best Practice) จ านวนกี่โครงการ ขอให้ระบุผล
การด าเนินงานสถานท่ี กิจกรรม อย่างชัดเจน  
     ๒.๒ ด้านการปราบปราม 
          ๑) จังหวัด โดย ศอ.ปส.จ. ได้จัดท าแผนงาน/โครงการ ในด้านการปราบปรามให้
สามารถเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง และมีผลการด าเนินงานในภาพรวมอย่างไร 
           ๒) จังหวัด โดย ศอ.ปส.จ. ได้วิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีมีระดับ
ความรุนแรงอยู่ในระดับใด จังหวัดมีแผนงานท่ีสามารถควบคุมหมู่บ้านสีแดงหรือเส่ียงสูงอย่างไร
ตลอดจนเฝ้าระวังในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีสถานการณ์ใหล้ดลงอย่างไร 
           ๓) จังหวัด โดย ศอ.ปส.จ. มีผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่ท่ีดีเด่นสามารถ
เป็นต้นแบบของจังหวัด (Best Practice) จ านวนกี่ราย จ านวนยาเสพติด ท่ีจับกุมด าเนินคดีได้ 
ขอให้ระบุผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
    ๒.๓ การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
          ๑) จังหวัด โดย ศอ.ปส.จ. ได้จัดท าแผนงาน/โครงการ ในด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติดให้สามารถเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง และมีผลการด าเนินงานในภาพรวมอย่างไร 
           ๒) จังหวัด โดย ศอ.ปส.จ. ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินการในด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด มีจ านวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นท่ีจ านวนเท่าใด สามารถเข้ารับการบ าบัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ และมีผู้ท่ีผ่านการบ าบัดกลับมาเข้าศูนย์บ าบัดหรือไม่  สาเหตุและปัจจัย
เกิดมาจากสาเหตุใด รวมท้ังจะมีแผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
    ๒.๔ การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติดให้กลับเป็นพลเมืองดี 
          ๑) จังหวัด โดย ศอ.ปส.จ. ได้วางระบบหรือกลไกในการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพ
ติดให้กลับเป็นพลเมืองดี ให้สามารถเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง และมีผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมอย่างไร 
             ๒) จังหวัด โดย ศอ.ปส.จ. ได้ส่งเสริมผู้ผ่านการบัดรักษายาเสพติดให้กลับเป็นพลเมืองดี 
เป็นท่ียอมรับของสังคม และส่งเสริมด้านอาชีพ รวมท้ังองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างไร ขอให้
จังหวัดคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาท่ีดีเด่นเป็นต้นแบบ (Best Practice) ในเรื่องดังกล่าวด้วย 

  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งการค้าแรงงานต่างด้าว  จังหวัดทุก จว. 
 -หน่ วยงาน  
กระทรวงแรงงาน 
-ปค. 
-ทหาร 
-ตร. 
 
  
 
 

           ๓.๑ จังหวัดมีผลการด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการค้า
แรงงานต่างๆ สตรี เด็ก ฯลฯ  ในภาพรวมจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร 
           ๓.๒ จังหวัดได้มีการบูรณาการส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ในการปรามปรามการค้ามนุษย์
และการค้าแรงงานต่างด้าว การค้าแรงงานเด็ก  การค้าประเวณี ท่ีกระท าผิดกฎหมาย โดยต้ังชุด
คณะท างานฯ ในการขับเคล่ือนการท างาน อย่างไรบ้าง 
           ๓.๓ จังหวัดได้ตรวจสอบการค้ามนุษย์ ในด้านแรงงานประมง และมีผลการด าเนินการ
อย่างไรบ้าง (เฉพาะประมงใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล) 
           ๓.๔ จังหวัดได้มอบหมายเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ การค้าแรงงานต่างด้าว การค้าแรงงานเด็ก  การค้าประเวณี 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง 
           ๓.๕ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะท่ีประสงค์ให้ส่วนกลางช่วยเหลือ  
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๔. 

       

การติดตามผลความก้าวหน้าผลการด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  -จังหวัดทุก จว. 
 -ศดธ.จว.ทุก จว.           ๔.๑ จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าผลการด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด รอบ 

๑๒ เดือน (ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗- มิถุนายน ๒๕๕๘) จ านวน ๑๑ ประเด็น 
          ๔.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในแบบรายงานท่ีแนบส่งมาพร้อมนี้ 
          ๔.๓ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะได้น ารายงานและประกอบการตรวจ
เยี่ยมศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพื่อรายงานผู้บริหารระดับสูงทราบต่อไป 
(ให้ใช้แบบรายงานการติดตามผลความก้าวหน้าผลการด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด) 

๕. 
 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ด่านการค้าชายแดน  และการเคลื่อนย้ายแรงงาน  -เฉพาะจังหวัด 
มีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  
 -เฉพาะจังหวัด 
มีด่านการค้า
ชายแดน 
  

๕.๑ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      ๑) ระยะแรกงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๖ พื้นท่ีชายแดนได้แก่ อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก  /อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  /ชายแดนจังหวัดตราด  /ชายแดน 
จังหวัดมุกดาหาร  /จังหวัดสงขลา (ด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรปาดังเบซาร์) /จังหวัด
หนองคาย 
                            (๑) จังหวัดมีแผนพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือมีผลการด าเนินงานตามแผนงาน
ในแต่ละด้านท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างไรบ้าง 
           (๒) จังหวัดได้มีการจัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ (OSS) เพื่อบริการ
ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs  โดยมีการบูรณาการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ค าปรึกษาอย่างไร รวมท้ังการให้บริการด้านการเคล่ือนย้ายแรงงาน 
และในด้านอื่น ๆ อย่างไร ขอให้สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
           (๓) จังหวัดได้ด าเนินงานวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อย่างไร  
           (๔) จังหวัดได้บูรณาการการท างานส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีและส่วนราชการอื่น 
ๆ (กระทรวงต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง) ในการวางแผนและการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอย่างไร 
           (๕) จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด อย่างไร 
           (๖) จังหวัดมีข้อเสนอแนะท่ีจะให้ส่วนกลางสนับสนุนอย่างไร 
       ๒) ระยะต่อไปงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน ๔ พื้นท่ีชายแดนได้แก่ จังหวัด
เชียงราย  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดนราธิวาส  และจังหวัดนครพนม   
           (๑) จังหวัดมีแผนพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือมีผลการด าเนินงานตามแผนงาน
ในแต่ละด้านท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างไรบ้าง 
           (๒) จังหวัดได้มีการจัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ (OSS) เพื่อบริการ
ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs  โดยมีการบูรณาการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ค าปรึกษาอย่างไร รวมท้ังการให้บริการด้านการเคล่ือนย้ายแรงงาน 
และในด้านอื่น ๆ อย่างไร ขอให้สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
           (๓) จังหวัดได้ด าเนินงานวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อย่างไร  
           (๔) จังหวัดได้บูรณาการการท างานส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีและส่วนราชการอื่น ๆ         
(กระทรวงต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง) ในการวางแผนและการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ี เขตเศรษฐกิจ
พิเศษอย่างไร   
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         (๕) จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด อย่างไร 
         (๖) จังหวัดมีข้อเสนอแนะท่ีจะให้ส่วนกลางสนับสนุนอย่างไร 
๕.๒ ด้านการค้าชายแดน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
         ๑) จังหวัดมีแผนงานในการพัฒนาการค้าชายแดนอย่างไร การวางผังเมือง การพัฒนา
พื้นท่ี และในด้านอื่นๆ เพื่อสามารถรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดน อย่างไร 
          ๒)จังหวัดมีผลการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจของด่านการค้าชายแดน และการ
เคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าว รวมท้ังการส่งเสริมด้านธุรกิจ อย่างไร 
          ๓) จังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดต้องศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(OSS) ในการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ การค้าการลงทุน  และด้านบริการด้านแรงงาน และในด้าน
อื่นๆ อย่างไร 
          ๔) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

๖. การส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก                         - จังหวัดทุก จว. 
 -หน่ วยงาน  
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
-พช. 
-ปค. 
- สนง.พาณิชย์ 
จว. 
-ตร. 
 

         ๑) จังหวัดได้มีผลการด าเนินงานในการส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นท่ี
เพื่อรวมกลุ่มในการบริหารจัดการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
เช่น รวมกลุ่มใช้รถไถร่วมกัน รวมกลุ่มซื้อปุ๋ย เป็นต้น ให้เกิดผลรูปธรรมอย่างไรบ้าง 
          ๒) จังหวัดได้พัฒนาและอบรมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มผล
การผลิตท่ีมีคุณภาพการลดรายจ่าย รวมท้ังขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยมีกิจกรรมและผลการ
ด าเนินงาน อย่างไร 
          ๓) จังหวัดได้ส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดตัวรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ และมีแผนงานในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเข้มแข็งเกิดการรวมตัว โดยน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างไ ร ท้ังนี้ หากมีผลการ
ด าเนินงานขอให้สรุปรายงานให้ ผต.มท. ด้วย 
          ๔) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

๗. การบริหารจัดการและวางระบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน     - จังหวัดทุก จว. 
 -สนง.ปภ.จว. 
  
 
  
  
 
 

           ๑) จังหวัดได้น าข้อมูล กชช.๒.ค ของหมู่บ้าน เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชน
เรื่อง แหล่งน้ าเพื่อใช้อุปโภค และบริโภค เพื่อวางแผนการขุดลอกแหล่งน้ าหรือพัฒนาพื้นท่ีแหล่งน้ า 
ให้เกิดการเช่ือมโยงระบบส่งน้ า  อย่างไร จ านวนกี่โครงการ (โครงการขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่) 
            ๒) จังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเพื่อเตรียมการวางแผนในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นท่ีโดยมีศักยภาพหน่วยงานในพื้นท่ีแก้ไขให้เกิดผลรูปธรรม
อย่างไร (โครงการขนาดเล็ก) 
          ๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

๘ โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริโครงการปิดทองหลังพระ 
และการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 จ.น่าน และ 
 จ.อุดรธานี 

๘.๑) พื้นที่ต้นแบบ ๒ จังหวัด 
       (๑) โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี “จังหวัดน่าน” ตามพระราชด าริ 
อ าเภอท่าวังผา 
             (๑.๑) จังหวัดได้ด าเนินการพื้นท่ีต้นแบบให้มีกระบวนการพัฒนาได้ขยายผลพื้นท่ี
ต้นแบบ เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างไรบ้าง 
             (๑.๒) จังหวัดได้บูรณาการส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมท้ังภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมการท างานในชุมชนพื้นท่ีต้นแบบอย่างไร 
 



 
- ๗ - 

ล าดับ ประเด็นตรวจราชการ หมายเหตุ 
 

                                       

        (๒) โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่ งยืนอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
              (๑.๑) จังหวัดมีกระบวนการพัฒนาได้ด าเนินการพื้นท่ีต้นแบบ ให้มีการขยายผลพื้นท่ี
ต้นแบบ เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างไรบ้าง 
              (๑.๒) จังหวัดได้บูรณาการส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมท้ังภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกันการท างานในชุมชนพื้นท่ีต้นแบบอย่างไร 

    

 
  
 
 
 
 
 
  

จ.สิงห์บุรี 
 จ.เพชรบุรี 
 จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
 จ.ยะลา 
 จ. ตราด 
 จ. เลย 
 จ. เชียงใหม่ 
 จ. เชียงราย 
 จ.น่าน 
 จ.พิษณุโลก 
 
 
 

   

๘.๒) พื้นที่ขยายผล ๑๐ จังหวัด 
       ระดับจังหวัด 
        (๑) จังหวัดมีการประเมินผลการท างานอ าเภอ หมู่บ้าน และชุมชน อย่างไรบ้าง  
        (๒) จังหวัดได้สนับสนุนทรัพยากรของจังหวัดในการขยายผลโครงการ เช่น จ านวน
โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด (ขาขึ้น) จ านวนโครงการตามแผน
ชุมชนท่ีสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ (ขาลง) และในด้านอื่น ๆ อย่างไร 
        (๓) จังหวัดมีการด าเนินการตามกระบวนการท างานอย่างไร เช่น การประชุมคณะกรรมการ
จังหวัด การพิจารณาเรื่องท่ีเป็นปัญหาและส่ังการแก้ไข การกล่ันกรองแผนงาน/โครงการ 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ส่งรายงานการประชุมรายเดือนให้กระทรวงมหาดไทยพร้อม
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
         (๔) ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานกิจกรรรม/โครงการตามงบประมาณท่ีได้รับ 
         (๕) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
        ระดับอ าเภอ 
        (๑) อ าเภอได้มีการประเมินหมู่บ้านตามแบบประเมินตนเองของหมู่บ้านหรือไม่ 
ผลการด าเนินเป็นอย่างไร 
         (๒) อ าเภอมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน 
หรือข้อเสนอแนะเรื่องอะไรบ้าง การพิจารณาเรื่องท่ีเป็นปัญหา และส่ังการแก้ไขหรือไม่อย่างไร  มี
รายงานผลทุกเดือนหรือไม่  และมีการขยายผลไปหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น 
       ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
         (๑) หมูบ่้าน/ชุมชนได้ด าเนินการตามกระบวนการท างานตามขั้นตอนแผนพัฒนาชนบทฯ 
(๘ ขั้นตอน) หรือไม่ อย่างไร 
       (๒) หมู่บ้าน/ชุมชนมีผลงานตามแผนพัฒนาชนบทฯท่ีได้รับงบประมาณไปด าเนินการ
อย่างไรบ้าง 
       (๓) หมู่บ้าน/ชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทฯ (จ านวน
ผู้เข้าร่วมและความครอบคลุมท่ัวทั้งหมู่บ้าน)  
       (๔) หมู่บ้าน/ชุมชนการรวมกลุ่ม/กองทุน ท่ีมีการบริหารจัดการโดยชุมชนเอง  (การแปรรูป 
จ าหน่าย การตลาด) และส่งเสริมในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และความอยู่รอด พอเพียง 
ยั่งยืน อย่างไร 
 

 
 
 
 



- ๘ - 

ล าดับ ประเด็นตรวจราชการ หมายเหตุ 
 

                          

๘.๓) พื้นที่แหล่งน้ าขนาดเล็ก (เฉพาะพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖) 
จ านวน ๒๔ จังหวัด 
       ระดับจังหวัด 
        (๑) จังหวัดมีการประเมินผลการท างานระดับอ าเภอ หมู่บ้าน และชุมชน อย่างไรบ้าง  
         (๒) จังหวัดได้สนับสนุนทรัพยากรของจังหวัดในการขยายผลโครงการ เช่น จ านวน
โครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด (ขาขึ้น) จ านวนโครงการตามแผน
ชุมชนท่ีสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ (ขาลง) และในด้านอื่น ๆ อย่างไร 
         (๓) จังหวัดมีการด าเนินการตามกระบวนการท างานอย่างไร เช่น การประชุมคณะกรรมการ
จังหวัด การพิจารณาเรื่องท่ีเป็นปัญหาและส่ังการแก้ไข การกล่ันกรองแผนงาน/โครงการ 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ส่งรายงานการประชุมรายเดือนให้กระทรวงมหาดไทยพร้อม
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
         (๔) ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานกิจกรรรม/โครงการตามงบประมาณท่ีได้รับ 
          (๕) ข้อเสนอแนะ/ข้อค าแนะน าเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
รวมท้ังประสานกับหน่วยงานส่วนกลางในกรณีท่ีท าให้การด าเนินการล่าช้า 
        ระดับอ าเภอ 
        (๑) อ าเภอได้มีการประเมินหมู่บ้านตามแบบประเมินตนเองของหมู่บ้านหรือไม่ ผลการด าเนิน
เป็นอย่างไร 
      (๒) อ าเภอมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ
ข้อเสนอแนะเรื่องอะไรบ้าง การพิจารณาเรื่องท่ีเป็นปัญหา และมีการส่ังการแก้ไขหรือไม่อย่างไร  
       (๓) มีรายงานผลทุกเดือนหรือไม่ และมีการขยายผลไปหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นอย่างไร 
     ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
      (๑) หมู่บ้าน/ชุมชนกระบวนการท างานตามขั้นตอนแผนพัฒนาชนบทฯ (๘ ขั้นตอน) 
      (๒) ผลงานตามแผนพัฒนาชนบทฯท่ีได้รับงบประมาณไปด าเนินการ 
      (๓) การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทฯ (จ านวนผู้เข้าร่วมและความ
ครอบคลุมท่ัวทั้งหมู่บ้าน) 
      (๔) การรวมกลุ่ม/กองทุน ท่ีมีการบริหารจัดการโดยชุมชนเอง (การแปรรูป จ าหน่าย 
การตลาด)  การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังความอยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน 

  

  จ.ลพบุรี 
 จ.กาญจนบุรี 
 จ.ราชบุรี 
 จ.เพชรบรุี 
 จ. สตูล 
 จ. อุดรธานี 
 จ. บึงกาฬ 
 จ. หนองบัวล าภู 
 จ.สกลนคร 
 จ.กาฬสินธุ์ 
 จ.อุบลราชธานี 
 จ.ชัยภูมิ 
 จ.แม่ฮ่องสอน 
 จ.เชียงใหม่ 
 จ.ล าพูน 
 จ.ล าปาง 
 จ.พะเยา 
 จ.แพร่ 
 จ.น่าน 
 จ.อุตรดิตถ์ 
 จ.สุโขทัย 
 จ.ตาก 
 จ. พิษณุโลก 
 จ.ก าแพงเพชร 
 
  
 

๙.   การเตรียมการเพื่อด าเนินการ ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘   

 -จังหวัดทุก จว. 
 
 
 
 
 

      ๑) จังหวัดได้ก าชับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการอนุมัติ อนุญาต 
ตามอ านาจหน้าท่ีได้ท าการศึกษา พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรบ้าง 
      ๒) จังหวัดได้รวบรวมข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการอนุมัติ อนุญาต ตามอ านาจหน้าท่ี
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ เพื่อเตรียมการ ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรบ้าง  
       ๓) จังหวัดได้เตรียมการช้ีแจงท าความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการอนุมัติ และ
อนุญาต ท าการศึกษา ขั้นตอน กระบวนงาน เอกสารหลักฐาน  การด าเนินงาน และเตรียมการ
จัดท าคู่มือการด าเนินงานในการอนุมัติ อนุญาต ในการอ านวยความสะดวกและบริการประชาชน 
ใหส้อดคล้องตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ อย่างไรบ้าง 
      ๔) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


