




รายงานการตรวจราชการของ 
เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
-------------------------------- 

 
 

ประเด็นที่ 1 การตรวจติดตามการจัดกิจกรรมวันดินโลก ป ี2565 ของกระทรวงมหาดไทย 
 

จังหวัด 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการจัดกจิกรรมวันดินโลก ปี 2565 ของกระทรวงมหาดไทย 

การเพิ่มกิจกรรมในแผนที่
วันดินโลกออนไลน์ 

รายงาน Add Event 
จัดเก็บข้อมูล 

(ความพึงพอใจ/สื่อ
ประชาสัมพันธ์) 

รายงานในระบบ  
MOI War Room 

ปัตตานี √ √  √ 
ยะลา √ √ √ √ 

นราธิวาส √ √ √  
 
 

ประเด็นที่ 2 การตรวจติดตามการส ารวจและท ารายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอ่ืนในจังหวัด 
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 62 

 

จังหวัด 

สินทรัพย์ที่ไม่มีการดูแล บ ารุงรักษา และไม่มีการใช้ประโยชน์ (รายการ/มูลค่า
สินทรัพย์ (บาท)) 

หมายเหตุ 

ที่ดิน/สิ่งปลูก
สร้าง 

ครุภัณฑ ์
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ/ระบบอื่นๆ 
รวม 

ปัตตาน ี    1,059/...... บาท รายงานจ านวน 1,059 

รายการ แต่ไม่มีการแยก

ประเภท /จ านวนเงินแต่

ละประเภท 

นราธิวาส     ไม่มีการรายงานยอด กรุณา

ระบุยอดหรือรายงาน

สถานะการด าเนินการว่าอยู่

ระหว่างข้ันตอนใด เช่น อยู่

ระหว่างต้ัง/เพิ่งต้ัง

คณะกรรมการ (ระบุวันต้ัง/วัน

ประชุม) หรืออยู่ระหว่างการ

ส ารวจ และประมวลผล เป็นต้น 

ยะลา     ไม่มีการรายงานยอด กรุณา

ระบุยอดหรือรายงาน

สถานะการด าเนินการว่าอยู่

ระหว่างข้ันตอนใด เช่น อยู่

ระหว่างต้ัง/เพิ่งต้ัง

คณะกรรมการ (ระบุวันต้ัง/วัน

ประชุม) หรืออยู่ระหว่างการ

ส ารวจ และประมวลผล เป็นต้น 



 

ประเด็นที่ 4 การตรวจติดตามการด าเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

จังหวัด 

ครัวเรือน
เป้าหมาย 
TPMAP 
ปี 2565 

(30 ก.ย. 2565) 

ครัวเรือนเปา้หมาย ระยะที่ 2 
ผลการบันทึกข้อมูลในระบบ 

TPMAP Logbook 

ThaiQM 
ครัวเรือน
เปราะบาง 

แหล่งข้อมูล
อื่น 

รวม 
ครัวเรือนตกหล่น

เพิ่มเติม 
(Exclusion Error) 

ร้อยละ 

ปัตตาน ี 15,693       
ยะลา 12,563       
นราธิวาส 10,299       

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ประเด็นที่ ๗ การตรวจติดตามการบูรณาการการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 

ผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวา หมายเหตุ 
จังหวัด ก าชับ อปท. การรายงานผล

ใน ยผ. ทราบ
ทุกเดือน 

แผนงานด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 
(จ านวนแหล่งน้ าท่ีมีปัญหา) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(จ านวนแหล่งน้ า) 

ด าเนินการ
แก้ไขแล้ว

เสร็จ 
(จ านวนแหล่งน้ า) 

ร้อยละที่แล้ว
เสร็จ 

ปัตตาน ี √       

ยะลา √  12     

นราธิวาส √      * 

 
 

ประเด็นที่ 9  การตรวจติดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด 
 

จังหวัด 

ผลการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอด
ก่อนก าหนด 

หญิงตั้งครรภ์การคลอดก่อนก าหนด 
ปีงบประมาณ 2565 

แต่งตั้ง คกก.
ขับเคลื่อน
โครงการฯ 

ส ารวจข้อมูล 
รายงาน
ข้อมูล 

ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

หญิงตั้งครรภ ์
คลอดก่อน
ก าหนด 

ร้อยละ 

ปัตตาน ี √ √  √    
ยะลา √ √ √ √    
นราธิวาส √ √ √ √ 10,605 874 8.24 

 
 
 



ประเด็นที่ 10  การตรวจติดตามผลการด าเนินการจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
 

จังหวัด ครัวเรือนทั้งหมด 
ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครัวเรือนเครือข่าย อถล. 

ครัวเรือนที่จัดท า        
ถังขยะเปียก 

ร้อยละ 
ครัวเรือน 

อถล. 
ร้อยละ 

ปัตตานี 145,573 133,032 91.39   
ยะลา 110,816 110,587 99.79   
นราธิวาส 177,621 177,621 100   

 

****ข้อมูล ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2566 

 

ประเด็นที่ 11  การตรวจติดตามการด าเนินงานของศนูย์ด ารงธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

จังหวัด 
เรื่องคงค้าง  

(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 65) 
เรื่องรบัเขา้ใหมป่ีงบประมาณ 2566 

(ณ 31 ม.ค. 2566) 
เรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 

(ณ 31 ม.ค. 2566) 
จ านวนเรือ่ง ยุต ิ ร้อยละ จ านวนเรือ่ง ยุต ิ ร้อยละ จ านวนเรือ่ง ยุต ิ ร้อยละ 

ปัตตานี 25 25 100 70 55 78.57 4 2 50 
ยะลา 11 11 100 105 96 91.42    
นราธิวาส 33 33 100 57 55 96.49 22 20 90.90 

 
  


