แบบรายงานการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจาเดือนธันวาคม
----------------------------------------- การตรวจติดตามงานประจาที่สาคัญ

 การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย

 งานอื่นๆ

นโยบาย แผนงาน/โครงการ................................................................................................................... จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเด็นการตรวจราชการ

การดาเนินการและผลการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

1.งานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
(Agenda)
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท)
- จังหวัด รายงานปั ญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการบ้างหรือไม่
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- จังหวัดรายงานผลการดาเนินการ
ตามโครงการ ความก้าวหน้าในการดาเนินการ
โครงการอย่างใกล้ชิดดังกล่าวเป็นประการใด
/2. การเตรี ยม...

-2ประเด็นการตรวจราชการ
2. การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
- จังหวัดได้การเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2560 หรือไม่
- จังหวัดได้มีการบูรณาการในการ
เตรียมความพร้อมและการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
หรือไม่
- จังหวัด รายงานปั ญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการ ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

การดาเนินการและผลการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค
และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

3. รายงานผลการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System)
เรื่อง
ปี 2560

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

 ความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.1 การปกป้องและเทิดทูน
1) จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สถาบันพระมหากษัตริย์
การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
1) กิจกรรมโครงการอันเนื่อง
เนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัด
มาจากพระราชดาริ
อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อ
(สป. พช. ปค. สถ.)
 ทบทวนข้อมูลและรับทราบความ-คืบหน้า
ปัญหาอุปสรรคของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ปี
2560
 กรณีที่มีการเสด็จพระราชดาเนินและมี
พระราชกระแสรับสั่งให้ดาเนินการให้
คณะกรรมการฯ ติดตามความคืบหน้า
การดาเนินการสนองพระราชดาริ
 การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของจังหวัด
 การจัดทาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่
1, 2
 การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
แนวพระราชดาริ
 ติดตามความคืบหน้าเรื่องราษฎรถวาย
ฎีกา
 ติดตามงานโครงการศิลปาชีพ
2) แบ่งมอบผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยให้
รอง ผวจ./ปจ. รับผิดชอบเป็นรายอาเภอ
3) บูรณาการแผนงาน แผนเงิน แผนคน

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
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เรื่อง
ปี 2560

2) การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ
(พช. สป. ปค. สถ.)

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (โดย
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากงบ
มท., งบจังหวัดงบ
, ก.ป.ร., งบมูลนิธิ
ปิดทองหลังพระฯ, งบยุทธศาสตร์ฯ
สปน., งบ อปท. และงบกระทรวงอื่น ๆ)
4) วางกลไกในการตรวจติดตาม
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด
5) วางระบบและกลไกการดาเนินงาน
ตาม 1) ในระดับอาเภอ
6) เรื่องใดที่เกินขีดความสามารถให้จังหวัด
รายงาน มท. เพื่อประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (หากไม่รายงานถือว่าจังหวัด
สามารถแก้ไขปัญหาได้)
7) กรณีจังหวัดที่มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
ดาเนินงานตาม กระบวนการ 1) – 6)
และต้องจัดให้มีการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (จ.นราธิวาส
เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี
เพชรบุรี สกลนคร)
1) การสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
 ใช้กลไกของ มท. ในพื้นที่ (หัวหน้า
ส่วนระดับจังหวัด/อาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อปท.) ให้สามารถนาไปใช้ในวิถีชีวิตประจาวันได้
 ผวจ. และข้าราชการจะต้องกระทาตนเป็น

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
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เรื่อง
ปี 2560

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
ตัวอย่าง (รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้)
2) ให้ส่วนราชการวิเคราะห์บทบาทของ
หน่วยงานที่ดาเนินการสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ตอบสนองต่อภาคประชาชน/
ประชาสังคม/ภาคเอกชน อย่างไร
3) ใช้กลไก มท. โดยเฉพาะพัฒนากร
ปลัดอาเภอ ผู้ปกครองท้องที/่ ท้องถิ่น
เป็นแกนหลักในการถ่ายทอดวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับประชาชนในพื้นที่ ผู้นาชุมชน
ผู้นาสตรี ผู้นาเยาวชน
4) นาข้อมูล จปฐ./กชช.2 ค ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ตอบสนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEP) และเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) มาใช้ในการวิเคราะห์
และจัดทาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อบรรจุไว้ในแผนหมู่บ้าน/
ชุมชน อปท. ซึ่งจะนาไปสู่การจัดทาเป็น
แผนพัฒนาอาเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
5) ผวจ. บูรณาการแผนงาน แผนเงินของ
ทุกส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อจัดทาแผน
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด
ประจาปี 2560 โดยจะต้องประกอบด้วย
 ขยายผลในโรงเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่เป็น
หลัก โดยใช้บทบาทของ ผวจ. ในฐานะประธาน

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
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เรื่อง
ปี 2560

1.2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
ยาเสพติด
(ปค. สป. สถ.)

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
กศจ.
 ส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือนอย่างน้อย
หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน และนาข้อมูล
จากบัญชีครัวเรือนมาสังเคราะห์ ตีความ
แปลความหมายเพื่อนามาจัดทาแผน
การแก้ไขปัญหาของครัวเรือน ชุมชน
 ส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน
ลด ละ เลิก อบายมุข
 ดาเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน และ
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน โดยต้อง
ดาเนินการในทุกหมู่บ้าน
6) นาวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไว้ในหลักสูตร
การฝึกอบรมของศูนย์การเรียนรู้ฯ /
การถ่ายทอดผ่านการประชุม เช่น
การประชุมระดับจังหวัด/อาเภอ
7) มีกลไกในการติดตามประเมินผลปัญหา
อุปสรรคเพื่อนามาปรับแผนในไตรมาส
1) ถอดบทเรียนความสาเร็จและความล้มเหลวของแผนปฏิบัติการฯ ปี 2559
2) คณะทางานตรวจสอบบทเรียนกับ
แผนปฏิบัติการฯ ปี 2560 ว่ามีความ
เหมาะสม
สอดคล้องและปฏิบัติได้จริง
หรือไม่ และรายงานให้สานักงาน ป.ป.ส.
และ
มท. ทราบ
3) ผวจ./นอ. จะต้องให้ความสาคัญกับ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

5

เรื่อง
ปี 2560

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
การประชุม ศอ.ปส.จ./อ. โดยเข้า
ประชุมด้วยตนเอง
4) จัดทาแผนปฏิบัติการฯ ปี 2560 ตาม
แนวทางที่สานักงาน ป.ป.ส. กาหนด ดังนี้
 จัดทาข้อมูลประเภทพื้นที่ 12 ระดับ (So ,
Ss , Sm , Sl , Mo , Ms , Mm , Ml , Lo , Ls
, Lm , Ll)
 จัดทาแผนบูรณาการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด/อาเภอ
 จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจาตาบล
ครอบคลุม ทุกพื้นที่
 กาหนดเปูาหมายเป็นรายไตรมาสตามที่
สานักงาน ป.ป.ส. กาหนด
 ด้านการป้องกัน
- สร้างภูมิคุ้มกันสถานศึกษา/นอก
สถานศึกษา
- สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE/
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- จัดทาMOU กับหน่วยงานระดับตาบล/หมู่บ้าน
- จัดระเบียบสังคม
- แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดน
โดยการ
เชื่อมสัมพันธ์แบบจังหวัด/อาเภอคู่ขนาน
 ด้านการปราบปราม
- ปฏิบัติการด้านการข่าวตลอดปี
- ดาเนินคดีผู้ค้า/ผู้เสพ
- จัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้าน/ชุมชน
- บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามแนวชายแดน
 ด้านการบาบัด

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
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ปี 2560

1.3 การแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว ค้ามนุษย์
และการทาประมง
ผิดกฎหมาย
(ปค.)

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
- ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
- มีคณะกรรมการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติด
- บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ตามระดับความรุนแรงของการใช้ยาเสพติ/ด
ศาสนบาบัด
- เข้าค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
- ติดตาม/ตรวจสอบผู้ติดยาเสพติด
5) แบ่งมอบหน้าที่ให้รอง ผวจ./ปจ.
รับผิดชอบเป็นรายอาเภอ
6) วางระบบและกลไกในการติดตาม
ประเมินผลปัญหาอุปสรรคเพื่อนามา
ปรับแผนในไตรมาสถัดไป
1) ถอดบทเรียนปี 2559 โดย
 รวบรวมปัญหาอุปสรรคในพื้นที่
 สารวจพื้นที่ที่มีปัญหาการค้ามนุษย์/แรงงาน
ต่างด้าว
 จัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัด
2) ประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ โดย ผวจ.
จะต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง
3) ทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
ปี 2560 ในกลุ่มบุคคลเปูาหมาย คือขอทาน
โสเภณีเด็ก แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย และ
แรงงานในเรือประมง (เฉพาะพื้นที่)
4) ผวจ. มอบนโยบายและให้ความสาคัญ
โดยกาหนดเป็นวาระจังหวัด เน้นย้า
กาชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
 บูรณาการแผนงาน แผนเงิน แผนคน และ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
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เรื่อง
ปี 2560

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ
 กาชับ กากับ ติดตาม การแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล/
คสช./มท. อย่างเคร่งครัด
 ตรวจสอบ/ติดตามจุดเสี่ยงที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการฯ
 ไม่มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์และการ
ประมง ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ปกครองท้องที/่ ท้องถิ่น
 กากับการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดและจริงจัง โดยให้คานึงถึงหลัก
สิทธิมนุษยชน
5) วางกลไกในการตรวจติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด
กรณีของ จ.ระนอง และสมุทรสาคร
ดาเนินการตามกระบวนงาน 1) – 5) และให้
จัดทาแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็น
พิเศษ และเสนอให้ รมว.มท. พิจารณา
 การรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง
2.1 ความสะอาดและความเป็น 1) จัดตั้งคณะทางานฯ หรือโครงสร้าง
ระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
การทางาน
สาธารณะ
2) ถอดบทเรียน ถึงปัจจัยของความสาเร็จ
(สถ. ยผ. ปค.)
และความล้มเหลวของการดาเนินงานที่
ผ่านมา
3) ดาเนินการภายใต้หลัก 3Rs (Reduce
Reuse Recycle)

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
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เรื่อง
ปี 2560

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
 ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางหรือ
แหล่งกาเนิด
 เก็บ ขน กาจัดขยะอย่างถูกวิธี
4) สร้างจิตสานึก ค่านิยม จิตอาสา และ
รณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ
โดย ผวจ. ดังนี้
 เป็นผู้นาในการชี้แจงนโยบายและขอความ
ร่วมมือกาหนดให้เป็นวาระจังหวัด
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
 ร่วมรณรงค์สร้างจิตสานึกให้ประชาชน
ไม่ทิ้งขยะโดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ
5) จัดทาแผนปฏิบัติการฯ โดย
 กาหนดเปูาหมายและวิธีดาเนินการ อาทิ
การกาหนดพื้นที่สาธารณะเปูาหมาย
ที่เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความสะอาด ด้วยการกาหนดถนนสายหลัก
สวนสาธารณะหลัก ชายหาดท่องเที่ยวสาคัญ
สถานที่ราชการทุกแห่ง
 กาหนดวิธีการดาเนินการ เช่Big
น Cleaning
การกาหนดให้มีการล้างถนนทุกสัปดาห์
การมีส่วนร่วมของลูกเสือ เนตรนารี
นักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) เป็นต้น
 กาหนดผู้รับผิดชอบและการแบ่งงาน
ที่ชัดเจน ภายใต้หลักประชารัฐ
7) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่
เปูาหมาย อาเภอ ตาบล หมู่บ้าอย่
น างน้อยระดับละ
1 จุด หรือมากกว่านั้นตามความสามารถเพื่อให้บัง
เกิดผลเป็นรูปธรรม

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
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เรื่อง
ปี 2560

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

8) จัดระบบตรวจติดตามการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการฯ เพื่อค้นหาปัญหา
อุปสรรคและข้อขัดข้องเพื่อนามาแก้ไข
2.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1) ประชุมคณะทางานที่รับผิดชอบเรื่อง
(สถ. ยผ. ปค.)
การบริหารจัดการขยะของจังหวัด
2) ถอดบทเรียน/สารวจข้อมูลปริมาณและ
การจัดการขยะมูลฝอย/จัดทาฐานข้อมูล
ขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน
3) ทบทวนแผนปฏิบัติการขยะ ประจาปี
2560 ดังนี้
 ส่วนที่ 1 การดาเนินการกับขยะตกค้าง
(ขยะ มีพิษ ขยะติดเชื้อ กากอุตสาหกรรม ขยะ
มูลฝอย)
 ส่วนที่ 2 การดาเนินการกับขยะใหม่
ทั้งนี้ มีการจัดลาดับความสาคัญของพื้นที่ที่
จะดาเนินการ โดยคานึงถึงศักยภาพของ
จังหวัด
2) ดาเนินการภายใต้หลัก 3Rs (Reduce
Reuse Recycle)
 ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางหรือ
แหล่งกาเนิด
 เก็บ ขน กาจัดขยะอย่างถูกวิธี
3) สร้างจิตสานึก/จิตอาสา โดย ผวจ. จะ
ต้องเป็นผู้นาในการชี้แจงนโยบายและขอ
ความร่วมมือกาหนดให้เป็นวาระจังหวัด
รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
4) กาหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
แผนงาน แผนเงิน แผนคน ระเบียบ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
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เรื่อง
ปี 2560

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
กฎหมาย รวมทั้งพื้นที่ดาเนินการและ
วิธีการจัดการขยะ
5) บูรณาการตามหลักประชารัฐ ดังนี้
5.1) ภาคราชการทุกแห่งดาเนินการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs
5.2) ภาคการศึกษา (โรงเรียน ศูนย์-พัฒนา
เด็กเล็ก สถาบันการศึกษา) ภาค-ศาสนา (วัด
มัสยิด โบสถ์คริสต์)ภาคเอกชน(สถาน
ประกอบการ ห้าง ร้าน ตลาด) และประชาชน/
ประชาสังคม ดาเนินการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอย
6) กาหนดกลไกในการตรวจติดตาม
การ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อค้นหาปัญหา
อุปสรรคและข้อขัดข้องเพื่อนามาแก้ไข
7) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง
* สาหรับจังหวัดที่มีขยะตกค้างในพื้นที่
วิกฤตระยะเร่งด่วน เป้าหมาย6 จังหวัด
(จ.พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ลพบุรี สมุทรปราการ
นครปฐม สระบุรี) ให้มีการติดตามความคืบหน้าผลการ
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ฯ ในปี2560 ที่จังหวัดจะดาเนินการขับเคลื่อน
** สาหรับจังหวัดเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ
โครงการก่อสร้างการจัดการ
ขยะมูลฝอยเพื่อเป็นเชื้อเพลิง (RDF) 13
จังหวัด (จ.พระนครศรีอยุธยา ยโสธร
ศรีสะเกษ สมุทรปราการ ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี ยะลา น่าน
จันทบุรี นราธิวาส พิษณุโลก ร้อยเอ็ด) ให้
ตรวจสอบและจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ในปี 2560

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
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เรื่อง
ปี 2560

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)

และงบประมาณที่ชัดเจน (แผนงาน/แผนเงิน/
แผนคน ที่ชัดเจน)
2.3 การกาจัดผักตบชวา
1) จัดตั้งคณะทางานระดับจังหวัด/อาเภอ
(73 จังหวัด ยกเว้น จ.พังงา 2) สร้างจิตสานึก/จิตอาสา โดย ผวจ.
ภูเก็ต ตราด)
จะต้องเป็นผู้นาในการชี้แจงนโยบายและ
(ยผ. ปค. สถ.)
ขอความร่วมมือกาหนดให้เป็นวาระ
จังหวัด
3) สารวจปริมาณผักตบชวาในพื้นที่ปิด
และพื้นที่เปิด
4) ถอดบทเรียน และจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
แบ่งพื้นที่ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ชัดเจน เช่น อาจจะแบ่งให้ผู้ปกครอง
ท้องที/่ ท้องถิ่นรับผิดชอบคนละกี่กิโลเมตร
รวมทั้งแบ่งมอบหน้าที่ให้รอง ผวจ./ปจ.
รับผิดชอบเป็นรายอาเภอ เป็นต้น
5) มีการบูรณาการแผนงาน แผนเงิน
แผนคน และทรัพยากรในพื้นที่เพื่อใช้
ในการขับเคลื่อนแผน
6) รณรงค์สร้างการรับรู้และกระแสการมี
ส่วนร่วมในการช่วยกันเก็บผักตบชวา
หน้าบ้านตนเอง (ลาน้า)
7) เริ่มเก็บย่อยในพื้นที่ปิด
8) กาหนดแนวทางในการนาผักตบชวามา
ใช้ประโยชน์ เช่น OTOP ปุ๋ยหมัก ฯลฯ
 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
3.1 การแก้ไขปัญหาความ
1) ทบทวนบทเรียน โดยดูข้อมูลปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ต้องการของประชาชนที่ได้มีการเสนอผ่าน
(ปค. สถ.)
ช่องทางต่าง ๆ แต่ไม่ได้รับการแก้ไข เช่น แผน

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
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เรื่อง
ปี 2560

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
หมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมูลร้องเรียนจากศูนย์ดารง
ธรรม การถวายฎีกา ฯลฯ
2) แสวงหาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเชิงรุก ดังนี้
 การออกหน่วยจังหวัด/อาเภอเคลื่อนที่
 การออกรายการวิทยุ ผวจ. พบประชาชน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แจ้งความ
เดือดร้อนผ่าน ผวจ.
 ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. นาเสนอ
ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ต่อ นอ. เพื่อรวบรวม
และรายงานให้จังหวัดทราบ
3) จัดระบบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้ในการ
รวบรวมและติดตาม ตรวจสอบผลการแก้ไข
ปัญหา
4) จัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของปัญหาโดย
แยกความจาเป็น (Need) และความต้องการ
(Want)
5) บูรณาการแผนงาน และแผนเงิน และ
ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
โดยพิจารณาถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นลาดับแรก หากไม่สามารถดาเนินการได้
จึงเป็นหน้าที่ของ ผวจ. ในการบูรณาการแก้ไข
ปัญหา
 แหล่งงบประมาณที่ ผวจ. สามารถใช้ได้
คือ งบแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจังหวัด ๆ ละ 3 - 5

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
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3.2 ศูนย์ดารงธรรม
(สป. ปค.)

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
ล้านบาท , งบแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของอาเภอ
ๆ ละ 1 ล้านบาท , งบขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและการถวายฎีกา
จังหวัด ๆ ละ 10 - 20 ล้านบาท
ในงบยุทธศาสตร์จังหวัด , งบ อปท. โดยเฉพาะ
งบกลางของ อบจ. , งบ CSR ของ
บริษัทเอกชน หากเกินขีดความสามารถให้
รายงานขอรับการสนับสนุนจาก มท.
6) แบ่งมอบหน้าที่ให้รอง ผวจ./ปจ. รับผิดชอบ
เป็นรายอาเภอ และให้ นอ. แบ่งมอบหน้าที่ให้
ปลัดอาเภอและหัวหน้าส่วนราชการระดับ
อาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบเป็นราย
พื้นที่
7) วางระบบและกลไกในการติดตาม
ประเมินผลปัญหาอุปสรรคเพื่อนามาปรับการ
ดาเนินงานใน ไตรมาสถัดไป
8) วัดระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหา
โดยพิจารณาจากความยากง่ายของปัญหา
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของ ผวจ./นอ. ในการ
แก้ไขปัญหา โดย ผวจ. ต้องแสดงออกให้เห็น
ถึงความพยายามในการประสานหน่วยเหนือที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการ
ติดตามการดาเนินงานแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงาน
1) ถอดบทเรียน ทบทวนผลการดาเนินงาน
ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพของผลการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
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Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
ดาเนินงาน รวมทั้งโครงสร้างและอัตรากาลัง
ระบบบริหารภายใน กลไกการขับเคลื่อน
บุคลากร งบประมาณ ทั้งในระดับ
จังหวัด และอาเภอ
2) จัดทาแผนปฏิบัติการฯ ปี 2560 โดยให้
ความสาคัญ ดังนี้
 ติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องค้างเก่า โดยใช้
ช่องทางหนังสือ โทรศัพท์ และ
ติดตามผ่านการประชุมกรมการจังหวัด
 สารวจและจัดทาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด
 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของ
ประชาชนในวงกว้าง
 จัดชุดปฏิบัติการ/หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลงพื้นที่ เชื่อมโยง
กับ
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ เพื่อถ่วงดุลและสร้าง
ความเป็นธรรม
 ปรับวิธีคิด/วิธีการทางาน/การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
 กากับ แนะนา ประสานงานศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ
 ผวจ. พิจารณามอบอานาจตามประกาศ
คสช. ฉบับที่ 96/2557 เพื่อให้ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ ดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั้ง 7 มิติ (1) รับ
เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ (2) บริการเบ็ดเสร็จ
(3) บริการรับ – ส่ง ต่อ (4) บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (5) บริการให้คาปรึกษา (6) แก้ไข

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

15

เรื่อง
ปี 2560

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยมีหน่วย
เคลื่อนที่เร็ว (7) ดาเนินการตามนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล/รับความเห็นการปฏิรูปประเทศ
 ในการปรับปรุงระบบกลไกเพื่อสร้างความ
มั่นใจในความเป็นธรรมอาจพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเป็นคณะทางานพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยเฉพาะ
กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ
 นาระบบ IT มาใช้ในการบริหารจัดการ
รวมทั้งเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
3) วางระบบและกลไกในการติดตาม
ประเมินผลปัญหาอุปสรรคเพื่อนามา
ปรับแผนในไตรมาสถัดไป
4) แบ่งมอบพื้นที่ให้รอง ผวจ./ปจ.
รับผิดชอบเป็นรายอาเภอ และในระดับ
พื้นที่ให้ นอ. แบ่งมอบหน้าที่ให้
ปลัดอาเภอและหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
รับผิดชอบเป็นรายพื้นที่
5) ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย เช่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเบ็ดเสร็จ
(OSS)/การให้ข้อมูลบริการประชาชน/
การตอบคาถามกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
กับงานพระบรมศพ ซึ่งต้องมีการจัดวาง
ระบบงาน ระบบคน ระบบฐานข้อมูล
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เชื่อมโยงกับส่วนกลางเพื่อได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็นต้น
3.3 การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน 1) พิจารณาขอบเขตพื้นที่ดาเนินการ
(คทช.)
ภายใน 30 วัน นับจากได้รับมอบพื้นที่
(ทด.)
(จ.ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา พะเยา อุทัยธานี)
 จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อ
พิจารณาขอบเขตพื้นที่
 แต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบขอบเขตพื้นที่
โดยมี จนท. ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็น
หลัก
 ประชุม คทช. จังหวัด ยืนยันขอบเขตพื้นที่
และจานวนราษฎร
 บูรณาการการทางาน
2) พิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าใช้
ประโยชน์พื้นที่ในที่ดิน ภายใน 60 วัน
นับจากได้รับมอบพื้นที่ (จ.กาญจนบุรี
ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง
สุราษฎร์ธานี ตรัง พังงา ระนอง
นราธิวาส สตูล จันทบุรี ชลบุรี ตราด
ระยอง บึงกาฬ หนองบัวลาภู อุดรธานี
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ เชียงใหม่ ลาปาง
ลาพูน เชียงราย น่าน แพร่ ตาก
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร)
 จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการการจัด
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ที่ดินทากินให้ชุมชนฯ ของจังหวัด
 แต่งตั้งคณะทางานสารวจผู้ครอบครองที่ดินฯ
 สารวจข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินให้เป็นปัจจุบัน
 รายงานผลการจัดคนเข้าทากินในพื้นที่ให้
คณะอนุกรรมการจัดที่ดินทราบ
 บูรณาการการทางาน
 ตรวจติดตามและรายงานผล
3) วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
(จ.นครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์)
 จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทั้งการพัฒโครงสร้
นา าง
พื้นฐานและพัฒนาคนของจังหวัด เมื่อ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพส่ง
ข้อมูลพื้นที่ พร้อมรายชื่อประชาชนที่ได้รับการ
จัดที่ดินให้ คทช. จังหวัด
 รวมกลุ่มราษฎรเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
หรือชุมชนรูปแบบอื่น
 วางแผนการใช้ที่ดิน และส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ
 นาแผนปฏิบัติการ/ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ไปสู่การปฏิบัติ
 บูรณาการการทางาน
 ตรวจติดตามและรายงานผล
หมายเหตุ :
- กระบวนงานขึ้นอยู่กับพื้นที่ดาเนินการ
ของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก
- พื้นที่ดาเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้นอยู่กับการส่งมอบพื้นที่ของ
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (กรมปุาไม้)
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3.4 การขับเคลื่อนนโยบาย
1. เฉพาะจังหวัดภาคใต้ 14
( จังหวัด)
แผนการผลิตข้าวครบวงจร ซึ่งเริ่มปลูกเดือนสิงหาคม2559 (รอบแรก)
(ปค.)
1) ผวจ. ในฐานะประธานอนุกรรมการ
ติดตามกากับดูแลการบริหารจัดการข้าว
ระดับจังหวัด และประธานอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
จะต้องประชุมเพื่อรับทราบแผนการผลิต
ข้าวครบวงจรในส่วนที่จังหวัดรับผิดชอบ
ทั้งในเรื่องของพื้นที่ แหล่งน้า การบริหาร
จัดการ การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต
การตลาด
2) จัดทาแผนปฏิบัติการฯ บูรณาการใน
ส่วนที่จังหวัดรับผิดชอบ เช่น กรณี
การลดพื้นที่ปลูกข้าว และมาตรการ
ช่วยเหลือลดพื้นที่การปลูกข้าว การปลูก
ข้าวนาแปลงใหญ่ การปลูกข้าวสี ข้าว
อินทรีย์ ข้าวปลอดภัยจากสารพิษ
การบริหารเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น
รถเกี่ยว รถไถ เป็นต้น
3) วางกลไกการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด
และอาเภอ แบ่งมอบหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ
ทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ
4) แบ่งมอบพื้นที่ให้รอง ผวจ./ปจ.
รับผิดชอบเป็นรายอาเภอ เพื่อติดตาม
ประเมินผล
3.5 การบูรณาการแผน
1) จัดทาแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
ในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
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 ระบุแผนงาน/โครงการ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่เป็นรายอาเภอ รายตาบล รายหมู่บ้าน
เพื่อให้ ผวจ. และ นอ. ใช้แผนในการกากับ
ดูแลท้องที่และท้องถิ่น
2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใน
พื้นที่ทราบถึงแผนงาน/โครงการ
งบประมาณ โดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น
การประชุมกรมการอาเภอ โครงการ
อาเภอเคลื่อนที่ เป็นต้น
 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่
4.1 การขับเคลื่อนการพัฒนา 1) คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากและ
นโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด
ประชารัฐ
(คสป.) เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน
(พช.)
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั12
้ง คณะ
2).ผวจ. ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อน
คณะกรรมการประสานฯ (คสป.) และคณะทางาน
ขับเคลื่อนฯ ประชารัฐE3 จังหวัด โดยเข้าประชุม
รับฟังทุกคณะด้วยตนเอง
3) สนับสนุนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด ตามกาหนดเวลา
4).จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ปี 2560 ทั้ง 12 คณะ
5) กรณีคณะ E3 ซึ่งมีบริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จากัด เป็นหน่วยสนับสนุนการดาเนินการ
ในด้านองค์ความรู้ เกษตรแปรรูป และ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน จะพิจารณา
คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
และผลิตภัณฑ์/สินค้าที่มีศักยภาพมา
ดาเนินการต่อยอด โดยมีคณะกรรมการ
ประสาน และขับเคลื่อนฯ (คสป.) เป็นผู้ชี้
เปูาหมาย
6) บูรณาการ แผนงาน แผนเงิน แผนคน
และทรัพยากรในพื้นที่เพื่อใช้ในการ
ขับเคลื่อน
7) ผวจ. อาจจะแบ่งมอบหน้าที่ให้
รอง ผวจ./ปจ. รับผิดชอบเป็นรายอาเภอ
8) วางระบบและกลไกในการติดตาม
ประเมินผลปัญหาอุปสรรคเพื่อนามา
ปรับแผนในไตรมาสถัดไป

4.2 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (10 จว.) (สป. ยผ. ทด.
กฟภ. กปภ.)
1) จ.ตาก

1) การแก้ไขปัญหาราษฎรในที่ดินราชพัสดุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ยังไม่
ยินยอมรับค่าเยียวยา เป็นจานวน 5 ราย
พร้อมประสานงาน กนอ. เพื่อปรับลด
พื้นที่โครงการกันไว้เป็นที่ให้เช่ากับ
ราษฎร และเสนอแผนงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
2) การตรวจสอบแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานที่จะดาเนินการในพื้นที่ เช่น
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสาย
หลัก เช่น ทางเลี่ยงเมืองแม่สอด ทล.12
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โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด
3) รายงานผลการดาเนินงานให้ มท. ทราบ
1) ติดตามการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
เป็นค่าเยียวยาราษฎรในที่ดินราชพัสดุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
2) การประชาสัมพันธ์นักลงทุน/ ผู้ประกอบการ
ให้สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
3) ดาเนินการร่วมกับกรมธนารักษ์ ในการ
เปิดประมูลการเช่าที่ดินราชพัสดุในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
4) จัดประชุมร่วมกับ กรอ.จังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรค และความก้าวหน้าการดาเนินงาน
และหาแนวทางการดาเนินงานในระยะต่อไป
5) รายงานผลการดาเนินงานให้ มท.
1) ประสาน กนอ. เรื่องจัดทารายงาน EIA
และออกแบบรายละเอียดโครงการ
2) การตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงานที่จะดาเนินการในพื้นที่
3) การประชาสัมพันธ์นักลงทุน
ผู้ประกอบการให้สนใจเข้ามาลงทุน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4) ประเมินผลการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงฯ เพื่อปรับปรุงร่างผังเมือง
5) รายงานผลการดาเนินงานให้ มท.
1) การสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
โดยเน้นการสนับสนุนเอกชน ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้พัฒนาพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด (บริษัท
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5) สงขลา

6) หนองคาย

7) เชียงราย

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค)
2) การติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
3) รายงานผลการดาเนินงานให้ มท.ทราบ
1) เร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาราษฎร
ในที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา ทั้ง 2 แปลง รวมราษฎรอยู่
ในพื้นที่ 185 ราย ซึ่งในจานวนนี้
มีทั้งราษฎรที่พร้อมออกจากพื้นที่ และ
ยังไม่พบตัวขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
บางส่วนยังไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
2) เร่งรัดการส่งมอบพื้นที่ราชพัสดุในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้กับกนอ.
3) การทาความเข้าใจกับประชาชน
หมู่บ้าน และชุมชน เกี่ยวกับ
แนวนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และการบังคับใช้กฎหมายที่ดิน
4) รายงานผลการดาเนินงานให้ มท. ทราบ
1) การประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักลงทุน
และผู้ประกอบการ ให้สนใจเข้ามาเช่า
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) ดาเนินการร่วมกับกรมธนารักษ์ ในการ
เปิดประมูลการเช่าที่ดินราชพัสดุในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
3) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเปิด
ประมูลพื้นที่
4) รายงานผลการดาเนินงานให้ มท.ทราบ
1) การจัดหาที่ดินของรัฐที่เหมาะสมใน
การนามาใช้พัฒนาเป็นเขตพัฒนา
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8) นราธิวาส

9) นครพนม

10) กาญจนบุรี

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
เศรษฐกิจพิเศษ
2) จัดประชุมหารือการจัดหาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3) รายงานผลการดาเนินงานให้ มท. ทราบ
1) ประสาน กนอ. เร่งจัดทากระบวนการ
จัดซื้อที่ดินของเอกชน
2) จัดประชุมคณะทางานระดับจังหวัด
เพื่อจัดทาแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ปี 2560
3) จัดประชุมรับฟังความเห็น การยกร่าง
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องผังเมือง
4) รายงานผลการดาเนินงานให้ มท.ทราบ
1) ติดตามการออกคาสั่ง หน.คสช. ใน
การเพิกถอนที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม
2) เตรียมความพร้อมสาหรับประชาชน
หมู่บ้าน และชุมชน ในการสร้างโอกาส
ทางการพัฒนาอาชีพ และรายได้ตาม
แนวนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3) รายงานผลการดาเนินงานให้ มท. ทราบ
1) ติดตามการออกคาสั่ง หน.คสช. ในการ
เพิกถอนที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
2) ทาความเข้าใจกับส่วนราชการ นอ.
อปท. เรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และการบังคับใช้กฎหมายที่ดิน
3) จัดประชุมรับฟังความเห็น การยกร่าง
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ประกาศกระทรวงฯ ด้านผังเมือง
4) เตรียมความพร้อมสาหรับประชาชน
หมู่บ้าน และชุมชน ในการสร้างโอกาส
ทางการพัฒนาอาชีพ และรายได้ตาม
แนวนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5) รายงานผลการดาเนินงานให้ มท.ทราบ
4.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 1) ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตาบล
และผลิตภัณฑ์ OTOP
หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด/อาเภอ
(พช.)
2) จังหวัด/อาเภอ สารวจข้อมูล ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP
3) ประชุมสร้างความเข้าใจภาคี และ
บูรณาการงบประมาณ
4) ทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการฯ
จังหวัด อาเภอ เพื่อกาหนดเปูาหมาย/การ
สื่อสารสร้างความรับรู้/ การประชาสัมพัน/การ
ธ์
รับลงทะเบียน/การพัฒนาผู้ผลิต
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ใหม่ /การ
พัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP/การส่งเสริมช่องทาง
การตลาด (เช่น ตลาดนัดชุมชน
Trader ตลาดออนไลน์ ฯลฯ)
 ความปลอดภัยของประชาชน * (การเตรียมพร้อมจัดการภัยพิบัติขึ้นอยู่กับพื้นที่)
5.1 การบริหารจัดการสาธารณ เตรียมความพร้อม
ภัย
1) โครงสร้างและคณะทางาน
ในพื้นที่ (ปภ.)
 ตั้งกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด/อาเภอ/ อปท.
- ไฟปุาและหมอกควัน
9 จังหวัดภาคเหนือ (จ.เชียงราย 2) ประชุม กอปภ. กับภาคประชารัฐ
ถอดบทเรียน (ความสาเร็จและความเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน
ล้มเหลว) เพื่อวางแนวทาง/มาตรการ
แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน
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3) จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
 ประมวลข้อมูลพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยง แยก
เป็น พื้นที่ปุา/พื้นที่การเกษตร/พื้นที่ริมทาง/
พื้นที่ชุมชน (จานวน/ปริมาณ/แผนที่ ราย
อาเภอ/ตาบล)
 ข้อมูลทรัพยากรเครื่องมือ กาลังเจ้าหน้าที่
อาสาสมัคร ภาคเอกชนที่เข้าร่วม
 กาหนดมาตรการการทางาน
ประกอบด้วย มาตรการบริหารจัดการ
มาตรการสร้างความตระหนัก มาตรการลด
ปริมาณเชื้อเพลิง มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรการสร้างความยั่งยืน
5) สร้างความเข้าใจประชาชน ขอความ
ร่วมมือในการมีส่วนร่วม จัดตั้งเครือข่าย
ปูองกันไฟปุาและหมอกควัน
6) ดาเนินการตามมาตรการต่าง ๆ
5.2 การดูแลความปลอดภัย
1) ถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค
ของประชาชนและ
2) รวบรวมฐานข้อมูลอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง เครื/่องเล่น
นักท่องเที่ยว (โดยเฉพาะ เครื่องอานวยความสะดวกในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน
เรื่องอาคารและเครื่องเล่น) 3) แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนดูแลความ
(ยผ. สถ.)
ปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
4) จัดทาแผนปฏิบัติการฯ โดยจาแนก
4.1) อาคารเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 อาคาร 9 ประเภทที่ต้องตรวจสอบ
 อาคารที่ไม่เข้าข่าย 9 ประเภท
แต่เป็นอาคารที่สุ่มเสี่ยงเนื่องจากมีผู้อาศัย/
ผู้ใช้บริการเป็นจานวนมาก
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4.2) เครื่องเล่น แบ่งเป็น 2 ประเภท
 เครื่องเล่นประจาที่
 เครื่องเล่นเคลื่อนที่ได้
5) จัดประชุมชี้แจงให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท.
ที่มีอานาจออกใบอนุญาตและมีอานาจ
ในการตรวจตามกฎหมาย ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา
6) จัดตั้งศูนย์ประสานงานและให้
คาแนะนาแก่ อปท.
7) แบ่งมอบหน้าที่ให้รอง ผวจ./ปจ. รับผิดชอบ
เป็นรายอาเภอในการกากับติดตาม
8) จัดประชุมคณะทางานฯ ทุก 2 เดือน
เพื่อรายงานผล รับฟังปัญหาอุปสรรค
และการบังคับใช้กฎหมาย

เพิ่มเติม

ประเด็น ตามนโยบาย
รัฐบาลและภารกิจสาคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย
(Achievement Monitoring
System) ในข้อ 3.4 การ
ขับเคลื่อนนโยบายแผนการ
ผลิตข้าวครบวงจร(Agenda)

กรณีปัญหาราคาข้าวตกต่าจังหวัด
ประสบปัญหาดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
และจังหวัดได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามกากับดูแลการ
บริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด โดยร่วมกับ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างไรบ้าง พร้อมกันนี้ ขอให้จังหวัด
รายงานข้อมูล ดังนี้
1. สถานการณ์ข้าว
1.1 การผลิตพื้นที่เพาะปลูก
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ข้าว จานวน
ไร่
จดทะเบียนเกษตรกร จานวน
ครัวเรือน เฉลี่ย
ไร่/ครัวเรือน
ปริมาณผลผลิตรวม
ตัน
(เฉลี่ย
ก.ก./ไร่) แยกเป็นข้าว
หอมมะลิ จานวน
ไร่ ผลผลิต
..........ตัน ข้าวขาว จานวน
ไร่
ผลผลิต
ตัน ข้าวเหนียว
จานวน
ไร่ ผลผลิต
ตัน และอื่นๆ(
) จานวน
ไร่ ผลผลิต
ตัน ต้นทุนการ
ผลิต
บาท/ไร่ โดยใช้สาหรับ
บริโภคในพื้นที่ จานวน
ตัน
จาหน่าย จานวน
ตัน
1.2 ผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวออกสู่
ตลาด ตั้งแต่ เดือน ...................
1.3 เกษตรกรได้รับการ
ช่วยเหลือตามมาตรการช่วยลดต้นทุน
การเพาะปลูก (ไร่ละ 1,000 บาท ไม่
เกิน 10 ไร่) จานวน
ราย/
ครัวเรือน งบประมาณ
บาท
1.4 สถานการณ์ทางการตลาด
และราคา ข้าวหอมมะลิ
บาท
/ ตัน ความชื้น ๑๕% ต่ากว่าปี๕๘ ตัน
ละ
บาท ข้าวขาว
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............. บาท / ตัน ความชื้น ๑๕%
ต่ากว่าปี๕๘ ตันละ
บาท
ข้าวเหนียว
บาท/ตัน
ความชื้น ๑๕% ต่ากว่าปี ๕๘ ตันละ
บาท และอื่นๆ
(
)
บาท / ตัน ความชื้น ๑๕% ต่ากว่าปี๕๘
ตันละ
บาท
2. มาตรการ/แนวทางในการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, กระทรวงพาณิชย์,
กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 พฤศจิกายน
2559 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวของหน่วยงานราชการต่างๆ
ในกระทรวงที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวง
พาณิชย์, กระทรวงการคลัง (ธกส.) และ
กระทรวงมหาดไทย)
3. การดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0310.3/ว 6297 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน
2559 เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

29

เรื่อง
ปี 2560

Q1 (ต.ค. - ธ.ค. 59)
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรชาวนา
ทั้งนี้ จังหวัดได้มีแผนดาเนินการ
ในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร
4. ปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

