


แบบรายงานผลการตรวจราชการประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เขตตรวจราชการที่ ๑ 

ล าดับที่ ประเด็น ผลการปฏิบัติ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ประเด็น หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
    พระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส 
    มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา      
   ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อแม่ หรือ 
   BIKE FOR MOM” 
 
๒. การติดตามใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
๓. .การตรวจติดตามโครงการเน้นหนักตามนโยบาย 
    รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    (๘ กลุ่มโครงการ) 
 
๔. การป้องกัน การเตรียมความพร้อมและแก้ไข 
   ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง 
 
๕. การติดตามผลความก้าวหน้าผลการด าเนินการ 
    ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
 
๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบ 
   บูรณาการ ตามตัวชี้วัด โดยค าส่ังส านัก 
   นายกรัฐมนตรี ท่ี 115/2558 เรื่องแต่งต้ัง 
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจ 
   ราชการแบบบูรณาการ เพื่อให้ประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด  

-ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานอ านวยการ) 
 
 
 
 
 
-ส านักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
-ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
-ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 
-ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด) 
 
-ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานอ านวยการ) 
 
 
 
-ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
-ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา) 
 
-ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
และการส่ือสาร) 

 



   
บัญชีแจ้งท้าย 
…………. 

 
๑. ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    - กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
    - กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
    - กลุ่มงานอ านวยการ 
    - ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓. ส านักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕. ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 

……………….. 



๑. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อแม่ 
หรือ BIKE FOR MOM” 
๑.๑ เส้นทาง/ระยะทาง/แผนผัง  
- จังหวัดได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยหรือไม่อย่างไร และได้ก าหนดระยะเวลาการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับพิธีเปิด-ปิดในส่วนกลาง อย่างไร  
- จังหวัดจัดท าป้ายบอกทาง สัญลักษณ์เพื่ออ านวยความสะดวก หรือไม่อย่างไร  
๑.๒ การประชาสัมพันธ์  
- จังหวัดได้ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ Cutout ตามจุดที่ก าหนด อย่างเหมาะสม สวยงาม ดู
เด่นชดั และสมพระเกียรติ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการ หรือไม่ อย่างไร  
๑.๓ การจัดท าแผน  
-จังหวัดด าเนินการจัดท าแผนด้านความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ แผนรองรับกรณีเหตุ
สุดวิสัย กิจกรรมพิเศษ อย่างไรบ้าง  
๑.๔ การรายงาน  
- จังหวัดได้รายงานการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนให้กระทรวงมหาดไทยทราบหรือไม่อย่างไร 
 
๒.การตดิตามใช้จ่ายงบประมาณ  
(จ านวน ๕ งบ คือ งบประมาณของส่วนราชการ (งบ Function) ,งบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ,งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,งบประมาณ
ที่มอบหมายให้ส่วนราชการที่เป็นเขตหรือภาคเป็นผู้ด าเนินการในพื้นที่จังหวัด ,งบกลาง
รายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นของรองนายกรัฐมนตรี(เขตตรวจราชการละ 
๕๐ ล้านบาท) ) 
๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ของงบประมาณใน
ภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร  
๒.๒ จังหวัดมีความพร้อมที่จะด าเนินการและสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ หรือไม่อย่างไร  
๒.๓ ปัญหา/อุปสรรค  
๒.๔ ข้อเสนอแนะ 



3.การตรวจติดตามโครงการเนน้หนกัตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (๘ กลุ่มโครงการ) 
๓.๑ ให้จังหวัดสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ๘ กลุ่มโครงการ ดังนี้  
(๑) ตามรอยเท้าพ่อ  
(๒) คนไทยรักกัน  
(๓) เมืองสวยน้ าใส  
(๔) เมืองไทยน่าอยู่  
(๕) ด ารงธรรม ด ารงไทย (ให้ไปรายงานในประเด็นติดตามความก้าวหน้าศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด)  
(๖) มหาดไทย ในสะอาด  
(๗) ลดความเหล่ือมล้ าแบ่งปันความสุข  
(๘) เรียนรู้ค่านิยมไทย ก้าวไกลสู่อนาคต  
๓.๒ ปัญหา/อุปสรรค  
๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
6.การป้องกนั การเตรียมความพร้อมและแกไ้ขปญัหาสถานการณภ์ยัแล้ง 
๖.๑ จังหวัดได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน ในระยะเร่งด่วน เพื่อบรรเทา
ปัญหาในชั้นต้น อย่างไร  
๖.๒ จังหวัดได้ส ารวจและขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนใน
พื้นที่อย่างไร  
๖.๓ จังหวัดได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ประหยัดการใช้น้ าและ
ปรับแผนในการปลูกพืชเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้ง อย่างไรบ้าง  
๖.๔ จังหวัดมีแผนงาน/โครงการในภาพรวมของจังหวัดเพื่อวางแผนในระยะยาวเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ จ านวนกี่โครงการ  
๖.๕ ปัญหา/อุปสรรค  
๖.๖ ข้อเสนอแนะ 
๗.การตดิตามผลความก้าวหน้าผลการด าเนนิการของศนูย์ด ารงธรรมจังหวัด 
๔.๑ ผลการด าเนินงานการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด  
๔.๒ ผลการด าเนินงานการขับเคล่ือนศูนย์บริการร่วม (OSS) ในศูนย์ด ารงธรรม  



๔.๓ ผลการด าเนินงานเพ่ือสนองตอบเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่
โกง”  
๔.๔ ผลการด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย  
๔.๕ การประเมินผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด รอบที่ ๑๒ เดือน (๑๘ 
กรกฎาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๘) (ให้ใช้แบบรายงานการติดตามผลความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
๘.การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามตัวช้ีวัด โดยค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 115/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ซึ่งมีบัญชาการให้เน้นดังนี้ 
๘.๑ ผลงาน  ( ผลงานของ ผู้ว่ า ราชก ารจั งหวั ดตามน โยบายของรั ฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม) มีอย่างไร  
๘.๒ ความพึงพอใจของประชาชน ( การท างานของผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด) ในด้านใดบ้าง  
๘.๓ ความร่วมมือส่วนราชการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการขับเคล่ือนงานตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม) มีกรณีตัวอย่างที่สามารถถอดบทเรียนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  
๘.๔ การเป็นผู้น าของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบูรณาการทุกงาน (ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้
บทบาทการเป็นผู้น าในการบูรณาการการท างานของส่วนราชการในพื้นที่เพื่อขับเคล่ือน
การท างานทุกงานในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์) สามารถมีตัวอย่างที่ดี ถอดบทเรียน เพื่อเป็น
กรณีศึกษา เป็นต้น  
- ปัญหา/อุปสรรค 


