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สารบัญ 
หน้า 

 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร                                                                                 ๑ 
 
ส่วนที่ ๑ รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย 

๑. การปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย การอํานวยความเป็นธรรมและการแก้ไขปัญหา                ๕ 
    ความเดือดร้อนของประชาชน 
๒. การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP                                                                        ๙ 
๓. การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากิน           ๑๔ 
๔. โครงการประกันรายได้เกษตรกร                                                                           ๑๗ 
๕. การถ่ายโอนภารกิจงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                  ๒๒ 

  ๖. การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง                         ๒๕ 
   ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการตรวจติดตามการขับเคลือ่นนโยบายสําคัญของรัฐมนตรวี่าการ   
            กระทรวงมหาดไทย 
๑. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                                                                  ๒๘ 
๒. การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ                                                                                    ๓๐ 

๓. การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด                                                                     ๓๒ 
 
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการประจําปี  
            ตามตัวชีว้ัดท่ี ก.พ.ร กําหนด 

๑. สรุปภาพรวมผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายรัฐบาลของ       ๓๕ 
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวน ๕ โครงการ 
 ๑.๑ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา    ๑๔๔       
       (กรมการพัฒนาชุมชน) 
 ๑.๒ โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ                               ๑๖๒ 
                (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
 ๑.๓ โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องการและบรรเทาสาธารณะภัยระดับกลุ่มจังหวัด         ๑๘๙ 
                 ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
                 (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
 ๑.๔ โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (กรมที่ดิน)              ๒๐๒ 
 ๑.๕ การถ่ายโอนภารกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์              ๒๑๔
        (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

 
 
 



หน้า 
  
๒. การมีส่วนรว่มของประชาชนในการดําเนินงานโครงการของกระทรวงมหาดไทย                   ๒๒๘ 
    และการมีสว่นร่วมของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการตรวจราชการ 
๓. การรายงานติดตามประเมินผลตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริงานจังหวัด                   ๓๑๘ 
    และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
ส่วนที่ ๔ การดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนยด์ํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

๑. สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนย์ดํารงธรรม                   ๓๔๑ 
    กระทรวงมหาดไทย 

 

ภาคผนวก 
๑. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่องแผน  
    การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๕๑ /๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่องแต่งต้ัง  
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ  
๓. คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๗/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะจัดทํารายงานผลการ  
    ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๔. คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามผลการดําเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรในระดับ 
    พ้ืนที่ คณะที่ ๑๓ – ๒๔ 

 
 
 
 
 



๑. นายจาดุร อภิชาตบุตร 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กทม. 

ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 และเขตตรวจราชการที่ 1 

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. นายประชา เตรัตน์ 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙ และ ๑๓ 

๓. นายวงศ์ศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๗ และ ๑๐ 

๔. นายปรีชา บุตรศรี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๒ และ ๕ 

๕. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๑๖ 

๖. นายวีระยุทธ เอี่ยมอําภา 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๔ และ ๑๑ 



 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๑๔ และ ๑๘ 

๘. นายธวัชชัย ฟักอังกูร 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๑๗ 

๙. นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๑๕ 

๑๐. นายสุเมธ แสงนิ่มนวล 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๖ และ ๑๒ 

๑๑. นางวรรณิดา บุญประคอง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๓ 

๑๒. นายวันชัย สุทธิวรชัย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที ่๘ 



 
 
 

บทสรปุสําหรับผูบ้ริหาร 
 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔) กระทรวงมหาดไทยได้นํานโยบาย
และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ มีผลสําเร็จและความก้าวหน้าในการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

๑. การดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย  
๑.๑ การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน 

ในนาม“โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปวงประชาเป็นสุข” ขึ้นในทุกจังหวัด รวม ๗๕ โครงการ  
ขับเคลื่อนการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ใน ๓ ระดับ(พออยู่ พอกิน , อยู่ดี กินดี, มั่งมี ศรีสุข) ดําเนินการในปี ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน 
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยอยู่ระหว่างกระบวนการสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอ” จํานวน ๘๗๘ ศูนย์ ดําเนินการปลุกพลังเครือข่ายความจงรักภักดีด้วย
การจัดต้ังอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ซึ่งขณะนี้ได้ดําเนนิการจัดฝึกอบรมแล้ว จํานวน ๔,๕๕๔ รุ่น (คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย) มีผู้สมัครเป็นสมาชิก อสป. ใน ๗๕ จังหวัด จํานวน ๖,๓๘๗,๓๓๔ คน และผ่าน
การฝึกอบรมเป็นแกนนํา อสป. จํานวน ๑,๕๓๘,๓๙๖ คน และมีการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์เฝ้าระวังพฤตกิรรม
ที่เป็นอันตรายต่อสถาบันระดับจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกต้นไม้ตาม 
“โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ๗๘ แสนต้น”            
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ แล้ว จํานวน ๑๓,๙๘๙,๙๐๘ ต้น คิดเป็น ร้อยละ ๑๗๙.๓๖ ของเป้าหมาย 

   ๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ดํารงความยั่งยืนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้ประกาศเป็น
พื้นที่สีขาวแล้วเมื่อปี ๒๕๕๓ จํานวน ๑๘,๘๐๔ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยดําเนินการตามปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN 
& SEALฯ ซ้ําอีกครั้ง รวมทั้งได้ตรวจสอบหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดและหมู่บ้าน/ชุมชน          
รอบข้าง หมู่บ้านเป้าหมาย ปี ๒๕๕๓ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายใหม่เพิ่มเติม ปรากฏว่า หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา
รุนแรง จํานวน ๖,๗๖๕ หมู่บ้าน/ชุมชน และหมู่บ้าน/ชุมชนรอบข้างเป้าหมายเดิม ๑๑,๘๙๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่ง 
ศตส .มท .  ได้ดําเนินการตรวจยืนยันและใช้ เป็นเป้าหมายดําเนินการแก้ไขปัญหา ตามกระบวนการ                 
CLEAN & SEAL ให้เป็นพื้นที่สีขาวต่อไป ด้านการป้องกัน ได้จัดทําประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน ๑๘๑,๒๗๐ ครั้ง 
จัดระเบียบสังคม ๖๘,๒๙๒ ครั้ง ด้านการปราบปราม ได้ต้ังจุดตรวจจุดสกัด ๑๕๔,๘๔๔ ครั้ง ปิดล้อมตรวจค้น
หมู่บ้านเป้าหมาย ๔๒,๕๙๐ ครั้ง ผู้ต้องหา ๑๗,๕๕๓ ครั้ง ผู้เสพยาเสพติด รอการบําบัด ๕๐,๗๔๐ ราย          
ด้านการบําบัดฟื้นฟู ในระบบสมัครใจ ๓๕ กองร้อย อส.จ. จํานวน ๑๓,๒๘๒ ราย ในระบบบังคับบําบัด ๙ 
กองร้อย อส.จ. จํานวน  ๑,๔๗๐ ราย 
        ๑.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อํานวยความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้ดําเนินการ เฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามพ้ืนที่เสี่ยงภัย จํานวน ๗๘ ครั้ง  พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในการป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัยแล้ว จํานวน ๓๘๑ ชุมชน  มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย และภัยแลง้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

1
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                      นอกจากนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ใน ๑๐ จังหวัด
ภาคใต้ จํานวน ๓๒๐,๔๖๙ ครัวเรือน ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๐๒,๓๔๕,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง ๔๙ จังหวัด จํานวน ๒,๘๔๕,๑๘๕ ครัวเรือน และช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ๒๑ จังหวัด บ้านเรอืน
เสียหาย ๑๓,๕๕๕ หลัง   
                      ในด้านการอํานวยความเป็นธรรม ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความเป็นธรรมและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  โดยได้ดําเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบาง
ประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง เพื่อให้ครอบคลุม
การสอบสวนคดีอาญาที่ได้รับโอนงานมาจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน ๑๙ ฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง โดย
เน้นการเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีพนักงานฝ่าย
ปกครองที่เข้าร่วม และการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ปลัดอําเภอทั่วประเทศ 
และลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยการอํานวยความเป็นธรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
แก่ประชาชน ระหว่างกรมการปกครองกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ๑.๔ การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP ได้ดําเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้
มาตรฐาน โดยได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชนแล้ว จํานวน ๔,๑๗๔ กลุ่ม และได้จัด
งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศชายแดน และเปิดตลาด
การค้าใหม่ กับราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ บนถนนหมายเลข ๖๗  ณ จังหวัด
พระวิหาร มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๑ – ๕ ดาว นําผลิตภัณฑ์มาจําหน่าย จํานวน ๔๖ ราย มีรายได้
จากการจําหน่าย จํานวน ๕๐๙,๐๐๐ บาท และมียอดสั่งซื้อ จํานวน ๑๐๖,๐๐๐ บาท 

๑.๕ การบริหารแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้ส่งเสริมให้จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม โดยได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด แล้ว ๓ ครั้ง ๓๙๔ คน  
  ๑.๖ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยยึดหลักงบประมาณของประชาชน ได้พัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชนในขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชน จํานวน ๑๐,๕๐๐ คน ผลักดันให้แผนชุมชนผ่านการรับรอง
มาตรฐานได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนชุมชนที่จัดทําหรือจํานวน ๒๐,๗๐๐ แผนชุมชน 
                ๑.๗ การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดิน ได้เร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนแล้ว จํานวน     
๙๑,๓๒๙ แปลง รังวัดและตรวจสอบที่ดินของรัฐเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแล้ว ๑๘ จังหวัด จํานวน  
๑,๒๕๕ แปลง  ได้จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชน จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง และจัดเก็บข้อมูลที่ดินของ
รัฐและเอกชนในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) แล้ว จํานวน ๑,๗๘๖,๓๘๗ แปลง  
  ๑.๘ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕ โครงการ จําแนกเป็น กรมโยธาธิการและผังเมือง 
จํานวน ๑๑ โครงการ กรมการพัฒนาชุมชน จํานวน ๓ โครงการ และกรมการปกครอง จํานวน ๑ โครงการ คือ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้าน 
ดําเนินการโดยจัดสรรงบประมาณทั้งหมดให้จังหวัดเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) จํานวน ๑,๙๙๘ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน รวมเดือนละ ๓๙.๙๖ ล้านบาท และ
กรมการปกครองได้สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ อาทิ เสื้อเกราะกันกระสุน วิทยุสื่อสาร และเครื่องรบกวน
สัญญาณโทรศัพท์ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ 
และลดการสูญเสียบุคลากร นอกจากนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อให้มี
ศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกันภัยในหมู่บ้านของตนเองและประสานการทํางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 
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   ๑.๙ การพัฒนาบริการเพื่อประชาชน  ได้จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัด 
(Beautified City) โดยให้สถานที่ราชการจัดทําเป็นตัวอย่าง ซึ่งได้ดําเนินการแล้ว ๖๐ จังหวัด พัฒนา/ปรับปรุง
สถานที่และภูมิทัศน์ของหน่วยบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหน่วย พัฒนาบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการให้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะและจิตสํานึกในการบริการทุกคน ลดขั้นตอนและระยะเวลา
ให้บริการในงานบริการทุกงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของจังหวัดทุกจังหวัดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง            
และจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของอําเภอทุกอยา่งน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง มีประชาชนเข้ารับบริการ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 
๒,๕๙๘,๒๓๓ คน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาอําเภอทุกอําเภอให้สามารถบริการด้วยระบบ E-Service ตามโครงการ
ศูนย์บริการร่วมอําเภอ...ยิ้มหน้าต่างเดียว (Single Window) โดยได้เปิดให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หน้าต่างเดี่ยว (Single Window) จํานวน ๗ ระบบงานในพื้นที่ ๕๓๒ อําเภอ ใน ๔๕ จังหวัด และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดให้บริการ ๘๗๘ อําเภอ ใน ๗๕ จังหวัด และเพิ่มระบบงานอีก ๑ ระบบ คือ
การออกหนังสือรับรองบุคคล  
                  ปรับปรุง พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชนโดยแก้ไขให้เด็กที่มีอายุ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถทําบัตร
ประจําตัวประชาชนได้และได้ดําเนินการตาม พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเร่งรัดการออก
บัตรประจําตัวประชาชนให้แก่เด็กที่มีอายุต้ังแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ ๗.๒ ล้านคน          
โดยการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ตามสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่เด็กนักเรียน ดําเนินการแล้ว ๓,๔๙๙,๕๐๔ คน 
                จัดทําโครงการให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ นอกจากนี้ยังให้บริการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งสิ้น         
๑๐๑ หน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ได้ และในอนาคตกรมการปกครองมีเป้าหมายที่จะขยาย
การให้บริการจัดทําบัตรประชาชนให้แก่คนไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ 

     ๒. การดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส         
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๒.๑ โครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย 
ชะอํา-หัวหิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔                  
ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย ชะอํา – หัวหิน           
ขึ้นแล้ว และจัดทําโครงการศึกษาการวางผังพัฒนากลุ่มพ้ืนที่ ชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย                  
ชะอํา – หัวหิน และปราณบุรี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ประสานแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ เพื่อดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน                
๑๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐๕,๕๘๑,๒๘๐ บาท มีความคืบหน้าของการดําเนินงานดังนี้ ปรับปรุงคลองระบายน้าํ
(ฝั่งใต้), ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวหิน 122 (หมู่บ้านหัวนา), ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางเส้นทาง
เสด็จพระราชดําเนินสายชะอํา-หัวหิน, ก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย เพชรบุรี “ถนนแห่ง
การเรียนรู้ Senic Root”, โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกยีรติ 84 พรรษา และโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : การจัดการอุบัติภัยทางทะเลและคลื่นซัดฝั่ง (Strom Surge) แล้ว
เสร็จ สําหรับการก่อสร้างถนนเลียบคลองชลประทาน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการ        
“ถนนห้วยมงคล” ถนนพระราชดําริสายแรก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2554 ส่วนการศึกษา
การวางผังพัฒนากลุ่มพ้ืนที่ชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย ชะอํา – หัวหิน และปราณบุรี เพื่อการพัฒนา
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อย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ระหว่างการตรวจปรับแก้และจัดทํา
รายงานขั้นสุดท้าย 
                ๒.๒ โครงการ “อําเภอกัลยาณิวัฒนา”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ได้อํานวยการการ
ดําเนินงาน โดยมอบหมายให้จังหวัด/ที่ทําการปกครองจังหวัด ติดตามเร่งรัดการดําเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการ
อําเภอกัลยาณิวัฒนาให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา และจัดเตรียมกําหนดกิจกรรมในพิธีเปิดศูนย์ราชการอําเภอ
กัลยาณิวัฒนาให้ชัดเจน และแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2555 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เสนอให้พิจารณาจัด
พิธีเปิดศูนย์ราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา ในระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2555 มีความคืบหน้าการ
ก่อสร้างอาคารภายในศูนย์ราชการฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ดังนี้ ก่อสร้างเสาธงชาติ ป้ายศูนย์ราชการ ฯ 
อาคารกองร้อย อส. บ้านพักนายอําเภอ และบ้านพักข้าราชการ (จํานวน 4 หลัง) แล้วเสร็จ อาคารที่ว่าการ
อําเภอแล้วเสร็จร้อยละ 80 หอประชุมอําเภอ และโรงอาหารแล้วเสร็จร้อยละ 90 
                ๒.๓ โครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอ 
เพื่อเผยแพร่วิธีคิด วิธีทรงงาน และเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้และข้อมูลในการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ระดับอําเภอ และขยายผลไปสู่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และ
ครัวเรือน  ได้ดําเนินการจัดต้ังไปแล้ว ๘๗๘ ศูนย์ในทุกอําเภอทั่วประเทศ และในปี ๒๕๕๔ ได้คัดเลือกศูนย์
เรียนรู้ฯ ท่ีมีผลงานดีเด่นจํานวน ๘๔ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบและที่สําคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ และได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน ๘๔ 
ศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓๓ หน่วยงาน  
 ๒.๔ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  ได้สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งรับผิดชอบโครงการฯ จํานวน ๑๙๐ คน วิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน     
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อําเภอละ ๒ คน รวม ๑,๗๕๖ คน สร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
หมู่บ้านละ ๓ คน รวม ๕,๑๕๐ คน และพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ใน ๓ ระดับ จํานวน                
๗๒๓ หมู่บ้าน 
 ๒.๕ โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาส     
พระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ได้ดําเนินการให้บริการค้นหา        
และซ่อมแซมท่อแตกรั่วทั้งภายในบ้านและนอกบ้านในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. แล้ว รวม ๑๒๘ สาขา  
 ๒.๖ การติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 นายกรัฐมนตรี ประธาน
กรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล โดยมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ช่วยปฏิบัติงาน 3 คณะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
เตรียมการจัดทําหนังสือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังกล่าว 
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นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์

อุทกภัย จ.ปทุมธานี 

นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต 14,18 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

สถานการณ์อุทกภัย อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

 

 
 
 
 1. สถานการณส์าธารณภัยทั่วไป 
          ครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2554 เกิดภัยตามฤดูกาล คือ ภัยหนาว มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
37 จังหวัด ต้องการผ้าห่มกันหนาว 7,718,067 ผืน แต่แจกจ่ายได้เพียง 565,435 ผืน คิดเป็น ร้อยละ 
7.33 และเกิดภัยแล้งตามมามีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 47 จังหวัด 1,800,000 ครัวเรือน 

     ต้ น เ ดื อ น มี น า ค ม  2 5 5 4  ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น                   
(Global Warming) ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ลานีญา    
(มีฝนตกนอกฤดูกาลปริมาณมากกว่าปกติและตกซ้ํา
พื้นที่เดิม) ต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับมีพายุเข้ามา
ในประเทศไทย 3 ลูก (นกเต็น ไห่ถาง และเนสาด) 
ผนวกกับร่องมรสุมตามฤดูกาล จึงมีมวลน้ําปริมาณ
มหาศาลอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจนเกิดอุทกภัย 
น้ําป่าไหลหลาก น้ําล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม เป็น
บริเวณกว้าง ทั่วประเทศ มีประชาชนเดือดร้อน 36 
จังหวัด ต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณ 2555  
2. สิ่งทีพ่บจากการตรวจราชการ 
          2.1 จังหวัดมีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยน้อยมาก ไม่มีความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีการเตือนภัย
ล่วงหน้าเพราะไม่มีการเฝ้าระวังภัย และไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการประเมินสถานการณ์ของภัยและการปฏิบัติตน
เมื่อเกิดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัย 

          2.2 จงัหวัดเดียวกันแต่ประกาศพื้นที่ประสบภัย
ไม่พร้อมกันจึงมีปัญหาในการนับเวลาที่ประสบภัยเพื่อ
จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ประสบภัย บางพื้นที่ภัยยุติแล้วแต่ไม่
ประกาศยกเลิก พ้ืนที่ประสบภัย  เมื่ อ เกิด ภัยใหม่                 
จึงไม่สามารถเบิกเงินช่วยเหลือได้ 
         
   

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การอํานวยความเป็นธรรม
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์

อุทกภัย จ.สระบุร ี

นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต 14,18 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

สถานการณ์อุทกภัย อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

2.3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันการณ์ในลักษณะการตั้งรับเกือบทั้งหมด              
การช่วยเหลือไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรม 
          2.4 เงินสํารองจ่ายเพื่อเหตุฉุกเฉินและจําเป็นเร่งด่วนที่จังหวัด จังหวัดละ 50 ล้านบาทไม่เพียงพอ และ

ยังต้องขออนุมัติใช้เงินสํารองจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก่อนเบิกจ่ายอีกด้วย 
          2.5 ของอุปโภคบริโภคท่ีแจกผู้ประสบภัยใน
บางพื้นที่เป็นของหมดอายุ และส่อว่าอาจมีการทุจริต
ในการจัดหา 
          2.6 ถุงบรรจุทรายป้องกันน้ําท่วมได้รับจาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยล่าช้า 
          2.7 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้รับ
แต่งต้ังเป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม
พื้นที่และเร่งรัดการจัดทําข้อมูลผู้ประสบอุทกภัย 
น้ําป่าไหลหลาก วาตภัย และดินโคลนถล่ม พบว่า 
                (1 )  ช่ วย ให้ เ บิ ก จ่ าย เ งิ น ช่ วย เหลื อ
ประชาชนตามเกณฑ์ครัวเรือนละ 5,000 บาท ภายใน
กํ าหนดตามมติ ของคณะรั ฐมนตรี  156 ,770 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.54 ของผู้มีสิทธ์ิได้รับ
การช่วยเหลือทั้งหมด ( 175,088 ครัวเรือน ) 
                (2) การจัดทําข้อมูลผู้ประสบภัยมีความ
ผิดพลาดจึงทําให้การจ่ายเงินช่วยเหลือล่าช้า เช่น 
หมายเลขประจําตัวประชาชนซ้ํากัน บ้านเลขที่ซ้ํากัน 
คํานําหน้าช่ือระบุทั้ งเพศชายและเพศหญิงในคน
เดียวกัน เป็นต้น                                                                

                
 (3) อําเภอที่มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย มีการเฝ้าระวังและเตือนภัย และมี
มาตรการช่วยอพยพประชาชน สามารถลดความ
เสียหายได้มากจนไม่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือ และน่าจะ
ใช้เป็นต้นแบบ เช่น อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย     
เป็นต้น 
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นายปรีชา บุตรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
เขต 2,5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย      

อ.เมือง จ.ลพบุรี 

นายปรีชา  บุตรศรี  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 2,5 ลงพื้นที่ตรวจ

ติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.สิงห์บุรี 

นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต 14,18 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

สถานการณ์อุทกภัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

3. ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 
         3.1 เร่งรัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครบถ้วนทุกจังหวัดและอําเภอ พร้อม
จัดคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย จะทําให้สามารถลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างได้ผลดีเป็น
รูปธรรม เช่น กรณีตัวอย่างอําเภอแม่จันในข้อ 2.7(3) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เน้นการเฝ้าระวังภัยและการเตือนภัย
อย่างทันเหตุการณ์และทั่วถึง และการเตรียมการที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะนําให้ประชาชนถือปฏิบัติ
เมื่อเกิดภัย 

         3.2 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างรวดเร็วทันการณ์และทั่วถึง ควรให้กําหนดพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลตําบลเป็น
หน่วยพ้ืนที่ที่เล็กที่สุดในการประกาศเป็นพื้นที่ประสบ
ภัย  หากภัยยังไม่ยุ ติหรือยังไม่ยุ ติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่คาดว่าจะเกิน  90 วัน  นับแต่ วัน
ประกาศพื้นที่ประสบภัยให้ขอขยายเวลาประกาศ และ
เมื่อภัยยุติและยุติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วให้
ประกาศยกเลิกพ้ืนที่ประสบภัยทันทีเพื่อให้สามารถ
ประกาศพื้นที่ประสบภัยครั้งใหม่เมื่อมีภัยใหม่เกิดขึ้น 

         3.3 ควรเพิ่มวงเงินสํารองจ่ายเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
หรือจําเป็นเร่งด่วนให้จังหวัดละ 100 ล้านบาท โดยไม่
ต้องขออนุมัติการใช้เงินจากส่วนกลางเพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว ทันการณ์ และทั่วถึง 
และควรให้จังหวัดจัดหาวัสดุและอุปกรณ์พื้นฐานใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ถุงบรรจุ
ทรายป้องกันน้ําท่วม เป็นต้น 
         3.4 ควรมอบหมายให้ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดใน
เรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณภัยทุกเรื่อง 
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นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต 14,18 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

สถานการณ์อุทกภัย อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 

นางวรรณิดา  บุญประคอง  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต 3 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

สถานการณ์อุทกภัย จ.ปราจีนบุร ี

 
3.5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีหน่วยกู้ภัยพิเศษเคลื่อนที่เร็วสําหรับกู้วิกฤตการณ์ของ

สาธารณภัย และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานอย่างรวดเร็วและกว้างขวางเพื่อทําความเข้าใจและแสวงหา
ความร่วมมือจากประชาชน 
         3.6 การช่วยเหลือตอนเกิดภัยต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยให้ถือว่าการสั่งการด้วยวาจาเป็นการ
สั่งการโดยชอบซึ่งผู้ปฏิบัติต้องทวนกลับเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งยืนยันผลการปฏิบัติตามคําสั่งด้วย กรณี
กําหนดเกณฑ์การช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือน แต่มีหลายครอบครัวในบ้านเดียวกันควรให้การช่วยเหลือทุก
ครอบครัว 
         3.7 ควรกําหนดแนวทางแก้ปัญหาภัยหนาวในระยะยาว ดังนี้ 
              (1) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนําให้ทุก
หมู่บ้านปลูกต้นงิ้วทํานุ่นยัดไส้ผ้าขาวม้าทําเป็นผ้าห่มกันหนาว 
              (2) ติดต้ังแผง Solar Cells เพื่อต้มน้ําอุ่น 
              (3) ปลูกต้นไม้บังลมและใช้ทําฟืน 

                     
            3.8 หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์ทําความเข้าใจกับ
ประชาชนถึงประโยชน์และโทษของการเผาป่า โดย
กําหนดมาตรการจูงใจให้เปลี่ยนพฤติกรรมในการทํา
มาหากิน เช่น การปรับระบบการปลูกอ้อย และ 
Carbon Credit เป็นต้น หากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบทวนแล้วเห็น
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดูแลป่าไม้
ได้ผลดีตามมาตรฐานก็ควรโอนกลับไปให้กรมป่าไม้
สัตว์ป่าและพรรณพืชดูแลดังเดิม 
         3.9 มีมาตรการเสริมโดยเร่งรัดให้จังหวัดปลูก

หญ้าแฝกในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปลูก
ยางพาราจํานวนมากเพื่อปกคลุมและยึดดินเพื่อชะลอการ
ชะล้างและลดการพังทลายของดินจากน้ําฝน 
         3.10 รณรงค์มาตรการจูงใจเพื่อความปลอดภัยกับ
ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อลดความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุ เช่น การจัดหาแหล่งจําน่ายหมวกนิรภัยที่ได้
มาตรฐานและราคาไม่แพง การใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อ
ใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ การให้สถานประกอบการ
จัดบริการรับฝากหมวกนิรภัย และการให้รถจักรยานยนต์
รับจ้างจัดหมวกครอบรองในหมวกนิรภัยสําหรับผู้โดยสาร 
ที่ซ้อนท้าย เป็นต้น 
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นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ OTOP         

จ.สระบุรี 

นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ ฝึกอาชีพ

แม่บ้านหนองไทร จ.สระบุรี 

 
 
 

 
เป้าประสงค์นโยบาย :  ประชาชนในหมูบ่า้นมคีวามมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
กลยทุธท์ี่ ๔.๑ :  ส่งเสริมผลติภณัฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
กลยทุธท์ี่ ๔.๒ :  ส่งเสริมการบริหารผลติภณัฑ์ (Product management) ให้เกดิประโยชนส์ูงสดุ 
 

ผลการตรวจราชการ การส่งเสริมการพฒันาผลติภณัฑ์ OTOP 
 
๑. สาระสําคญั 
 ๑.๑ หลักการและเหตผุล 
  โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เกิดขึ้นภายใต้การผลักดันของรัฐบาลในช่วง
สภาวการณ์ที่ ประ เทศชาติกํ าลั ง เผชิญกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในปี  พ .ศ .  ๒๕๔๔  รั ฐบาล                   
ในขณะนั้น จึงได้ประกาศสงครามกับความยากจน โดยจัดให้มี โครงการหนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิตภัณฑ ์                  
ภายใต้หลักการพื้นฐาน ๓ ประการ คือ 

                                           ๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 
๒ . พึ่ ง ต น เ อ ง แ ล ะ คิ ด อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์                  
(Self-Reliance-Creativity) 
๓. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) 
           เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการพัฒนาสินค้า รวมทั้งสร้างรายได้ด้วยการนํา
ทรัพยากร  ภูมิ ปัญญาในท้องถิ่ นมาพัฒนา เป็น

ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและ
มู ลค่ า เพิ่ ม เ ป็นที่ ต้ อ งการของตลาดทั้ ง ใ นและ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
  
 
 
 

การส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
9
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นางวรรณิดา  บุญประคอง  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต 3 ลงพื้นที่ตรวจที่ทําการกลุ่ม

อาชีพสตรีตําบลสามเรือน (แปรรูปผลไม้) 
 อ.เมือง  จ.ราชบุรี 

 

นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ฝึกอาชีพ 

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 
 

๑.๒ การดาํเนนิการ  
      รัฐบาลได้มีการดําเนินการเพื่อให้โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บรรลุผลสําเร็จอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการระดับประเทศในส่วนกลาง และคณะกรรมการระดับภูมิภาค โดยมี
เป้าหมายที่สําคัญคือการสร้างรายได้ ขยายโอกาส ให้กับประชาชนในส่วนภูมภิาค และได้กําหนดกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดขึ้น จํานวน ๒  กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยทุธท์ี่ ๑ สง่เสริมการผลติให้ได้มาตรฐานและเปน็ทีต่อ้งการของตลาด 
                   (๑ )  กลุ่มผู้ ผลิตชุมชนที่สามารถบรรลุ เป้ าหมายตามแผนธุรกิจ  ไ ด้สนับสนุนให้กลุ่ม                  
ผู้ผลิตชุมชนดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจและนําแผน
ธุรกิ จ ไป ใช้ ประ โยชน์  โดยมี กิ จกรรม ในการ
ดําเนินงานที่สําคัญได้แก่ 

• พัฒนาศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ครบวงจรต้นแบบ เป้าหมาย ๗๕ ศูนย์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์ให้สามารถเป็น
ต้นแบบในการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งองค์
ความรู้ 

• เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหาร
จัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการทุน
เป้าหมาย ๕,๐๐๐ กลุ่ม 
 
                   (๒) ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผ่านการรับรองผลการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 
KOB จังหวัด โดยเสรมิสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่าย
องค์ความรู้ (Knowledge-Based TOP : KOB) เพื่อ
ไปสนับสนุนความรู้ เ รื่ องการผลิต  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้ผลิต OTOP 
                   (3) สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
การพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสาน                      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดงานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
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นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ฝึกอาชีพ 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
 

นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ฝึกอาชีพ 

อ.บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

                     (1) จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการจัดงานและออกบูทในสถานที่ต่างๆ ทั้งใน                   
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมแสดงและจําหน่ายสินค้า 
OTOP 
                     (2) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทางโทรทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย                 

(Mahadthai Channel) โดยจัดต้ังคณะทํางานส่งเสริม
ช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ผ่านช่องทางโทรทัศน์
ของกระทรวงมหาดไทยคัดเลือกผลิตภัณฑ ์OTOP ดีเด่น
เพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า 
OTOP เป็นต้น 

๑.๓ วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ

ด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการ
จัดการทุนเป้าหมาย จํานวน ๕,๐๐๐ กลุ่ม 

 ๒) เพื่อไปสนับสนุนความรู้เรื่องการ
ผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการแก่กลุ่ม
ผู้ผลิต OTOP จํานวน ๒,๐๐๐ กลุ่ม 

          ๓ )  เพื่ อสร้ าง โอกาสให้กลุ่ มผู้ ผลิ ต
ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมแสดงและจําหน่าย      

                                                   สินค้า OTOP จํานวน ๑,๒๐๐ กลุ่ม 
๑.๔ เป้าหมาย 
      ๑) กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่สามารถบรรลุ

เป้าหมายตามแผนธุรกิจ จํานวน ๕,๐๐๐ กลุ่ม 
      ๒) ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนผา่น

การรับรองผลการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 
KOB จังหวัด จํานวน ๒,๐๐๐ กลุ่ม 

      ๓) กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP 
เข้าร่วมแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP จํานวน                
๑,๕๐๐ กลุ่ม 

๑.๕ พื้นที่ดําเนินงาน ๗๖ จังหวัด 
 
๑.๖ ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ  

๒๕๕๔ 
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นายวงศ์ศักด์ิ สวัสดิพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๗,๑๐  
ลงพื้นที่ตรวจกลุ่ม OTOP ชุมชน จ. อุดรธานี 

 

๑.๗ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 
 

 
 
 
 
๒. ผลการดําเนินงาน 
    ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิตังิาน (ตั้งแต่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔) 
   การส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมช่องทางการตลาดมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

การพฒันาผลติภณัฑ์ OTOP 
กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหต ุ

ศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้มตลาดท้ัง
ภายในและภายนอกสําหรับผลิตภัณฑ์ 
OTOP (แผนการตลาด) ศึกษาเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ
และเป็นที่ต้องการของตลาด 

๑. กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ 
๕,๐๐๐ กลุ่ม 

๕,๐๐๐ ๑๐๐  

ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผ่านการ
รับรองผลการปรับปรุ งและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก KOB จังหวัด 

๒ .  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิต
ชุมชนผ่านการรับรองผลการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จาก KOB จังหวัด ๒,๐๐๐ กลุ่ม 

๒,๐๐๐ 
กลุ่ม 

๑๐๐  

จัดงานและออกบูทในสถานที่ต่างๆ ทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อสร้าง
โอกาสให้กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
OTOP 

๓ .  จํ า น ว น ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต /
ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม
แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP 
๑,๕๐๐ กลุ่ม 

๑,๕๐๐ 
กลุ่ม 

๑๐๐  
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๓. ปญัหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปญัหาและอปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑. ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ยังไม่ได้รับ
การส่งเสริม และพัฒนาทั้งในด้านของตัว
ผลิตภัณฑ์ และการบรรจุภัณฑ์เท่าที่ควร  

๑. ควรเร่งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการบรรจุภัณฑ์ และ
การตลาด ทั้งภายในพื้นที่และระหว่างกลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มยอด
จําหน่ายสินค้า OTOP  

๒ .  ขาดการพัฒนาผลิต ภัณฑ์อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง  รวม ถึ งการส่ ง เ ส ริ ม ด้ าน
การตลาดในต่างประเทศยังมีน้อย   

๒. ส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาสินค้า และสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงเตรียมข้อมูลกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่พร้อมจะพัฒนาไปสู่ SMEs รองรับการ
สนับสนุนส่งเสริมจาก SMEs  เพื่อหนุนเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต มีโอกาส
ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
อย่างทั่วถึง 

๓. การจัดงานแสดงสินค้าประจําปีในแต่
ล ะ ปี ยั ง ไ ม่ มี ก า ร นํ า ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
ดําเนินงานปีที่ผ่านมามาใช้ประกอบการ
วางแผนในปีต่อไปอย่างแท้จริง 

๓. ควรนําข้อมูลในการจัดงานของปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการวางแผน
บริหารจัดการ เช่น ข้อมูลความต้องการของตลาด ข้อมูลองค์ความรู้ 
OTOP  ข้อมูลกําลังผลิต ควรมีการสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการราย
ใหม่เป็นพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าสู่ธุรกิจยิ่งขึ้น 
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นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 15 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการ

เร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากิน จ.ลําปาง 
 

นายประชา เตรัตน์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๙,๑๓ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากิน   
อ.เกาะช้าง จ.ตราด 

 
 

 
 
ความเป็นมา   
  ปัญห าก า ร ถื อ ค ร อ งที่ ดิ น ทํ า กิ น ข อ งป ร ะช า ชนที่ ท า ง ก า ร ยั ง ไ ม่ มี เ อ ก ส า ร สิ ท ธ์ิ                  
โดยแบ่งสภาพปัญหา ต่างๆ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของที่ดินสงวนหวงห้าม สภาพปัญหาได้แก่ การออก
โฉนดที่ดิน ในพื้นที่ติดต่อกับของเขตที่ดินสงวนหวงห้าม ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ที่ราชพัสดุ อุทยาน
แห่งชาติ ที่สาธารณประโยชน์ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินในแปลงที่ติดต่อกับพ้ืนที่เหล่านั้นได้  เนื่องจากไม่มีหลัก
เขตที่แสดงให้เห็นชัดเจน ปัญหาเกี่ยวกับเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่สามารถจะออกโฉนด
ที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองและทําประโยชน์อยู่ก่อน
วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่แจ้ง 
ส.ค.๑ หรือแจ้งตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือครอบครองทําประโยชน์ใน
ที่ดินหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับได้ ปัญหา
โฉนดที่ดินไม่มีหลักหมายเขตที่ดิน ปัญหาโฉนด
ที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ถูกห้ามโอน โดยไม่มีกําหนด  เป็นต้น     
            ดังนั้น เพื่อให้สามารถออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ราษฎร มีแนวเขตที่ชัดเจน ซึ่งง่ายต่อการ
ตรวจพิสูจน์หากมีการบุกรุกที่สงวน เจ้าของที่ดิน
ได้รับความสะดวกในการจดทะเบียน ทํานิติกรรม 

ต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างเสริมความมั่งคงด้านเศรษฐกิจ
และสังคมให้กับประชาชน กรมท่ีดินได้จัดทํา  โครงการ
จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทําการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
ให้กับประชาชน ในพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออก
โฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้แก่ที่ดินที่มี 
เอกสาร ส.ค.๑,ใบจอง น.ค.๓, กสน.๕, หนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์ (น.ส.๓ ,น.ส.๓ ก.,น.ส.๓ ข.) และที่ดินไม่มี
หลักฐานที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ 
 
 
 
 
 
 
 

การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากิน 
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วัตถุประสงค์โครงการ     
  เพื่อดําเนินการให้ที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน น.ค.๓ กสน.๕ และหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ก น.ส.๓ข) ออกโฉนดได้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 
เป้าหมายดําเนินการ 

        กรมที่ดินมีแผนงานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่  ๕๘  จังหวัด โดยกําหนดเป้าหมายใน
การดําเนินงาน จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ แปลง   ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔      
มีศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินต้ังอยู่ในพื้นที่ จํานวน ๒๖ ศูนย์ฯ รายละเอียดดังนี้ 
                   ภาคเหนือ ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําปาง พะเยา 
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร   
                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย 
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ยโสธร อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา   
                   ภาคกลาง ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี กาญจนบุรี  
ระยอง ชลบุรี ตราด จันทบุรี   
                   ภาคใต้   ดําเนินการในพื้นที่จังหวัด  สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง สตูล 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส   
                   ยกเ ว้น  ๑๘  จั งหวัด  คือกรุ ง เทพมหานคร  ฉะเชิ ง เทรา  นนทบุรี  ปทุมธานี  ราชบุ รี 
พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง 
ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี อุทัยธานี (เนื่องจากในจังหวัดดังกล่าวจากการสํารวจข้อมูลของจังหวัดปรากฏ
ว่ามีพื้นที่ที่จะออกโฉนดที่ดินจํานวนน้อยหากราษฎรมีความต้องการออกโฉนดที่ดิน ให้จังหวัดจัดทําแผนงาน
โครงการเสนอกรมที่ดินพิจารณาเป็นรายจังหวัด ทั้งนี้ ต้องมีอัตรากําลังและเงินงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ใน
การดําเนินการด้วย) 
 
 ผลการตรวจติดตามการดําเนินโครงการ   

                 ในภาพรวมทุกเขต     มีผลการเดินสํารวจ  รังวัด  และ สอบสวนสิทธิออกโฉนดที่ดิน  
และสามารถแจกโฉนดที่ดินให้ประชาชนได้  จํานวน  ๑๕๘,๙๓๖  แปลง   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๔ ของเป้าหมาย    
 
ปัญหาอุปสรรค 
                     - พื้นที่เดินสํารวจไม่เป็นกลุ่มและอยู่กระจัดกระจายไม่ต่อเนื่องและส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตป่า 
                     - เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่อยู่ในพื้นที่ขณะทําการเดินสํารวจ 
                     - แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ไม่ชัดเจน 
                     - บางพื้นที่อยู่ในเขตประกาศของสปก.จึงต้องมีหนังสือสอบถาม สปก.ก่อน  
                     - ติดส่วนราชการหลายหน่วยงาน  จึงเป็นเหตุให้ลงนามน้อยกว่าปกติ 
                     - ช่วง พ.ย.-ธ.ค. ภาคใต้มีฝนตกหนัก น้ําท่วมขังไม่สามารถทําการรังวัดได้ 
                     - เจ้าของที่ดินไม่นําทําการรังวัดเพราะเป็นห่วงที่อยู่อาศัย 
                     - รูปแผนที่ทับซ้อนกับรูปแผนที่ระวางเดิม ระวางศูนย์กําเนิด ต้องทําการรังวัด
ตรวจสอบให้ทุกแปลง 
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                      - จํานวนผู้ประสงค์นําเดินสํารวจมีมากมายต้องทําการรังวัดตรวจสอบให้ทุกแปลง  
แต่สามารถส่งงานได้ตํ่ากว่าเป้าหมายเนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้
ตามมาตรา ๕๘ ทวิประมวลกฏหมายที่ดิน 
                    - บางพื้นที่ ที่ดินนํารังวัดแบบไม่มีหลักฐานจะแทรกปะปนกับโฉนดที่ดินที่ออกจากงาน
ย้ายรูปแปลง  ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันโดยเจ้าของที่ดินได้ทําประโยชน์ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน  ไม่มาสาร
ถนําชี้แนวเขตแต่ละส่วนได้  และต้องใช้กล้องโยงยึดหลักเขต  เนื่องจากระวางมืดทึบ  บางพื้นที่ต้อง
ดําเนินการแบบงานภาคพื้นดิน แผนที่ช้ัน ๒ 
 
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

                - การจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการฯ (กําหนดพื้นที่เดินสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับแปลที่ดินและ
เอกสารสิทธิคลาดเคลื่อน)   เนื่องจาก การจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการฯ มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย และบาง
แห่งได้จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการโดยกําหนดเป้าหมาย สายสํารวจ สัมพันธ์กับปริมาณงานที่มีอยู่ และ  
หลายพื้นที่ในบางช่วงเวลาปฏิบัติงานเกิดภัยพิบัติน้ําท่วม  ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาในด้านการปฏิบัติงานได้มีการ
ตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนแผนดําเนินการตามสภาพข้อเท็จจริงได้รวมทั้ง มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
ค่านิยมของกรมที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและเข้าใจ โดยภาพรวมแล้ว การนํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่
ดีของกรมที่ดินได้นําไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากประชาขนผู้ใช้บริการ โดยให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินติดตามผลการดําเนินการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ยึดระเบียบ  
กฎหมาย  อุทิศเวลาให้แก่ราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี   

                     - การติดตามและประเมินแผนงานโครงการ เพื่อให้แผนงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกรมที่ดินจะได้ทราบผลการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงท ีมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและผู้รับบริการ ซึ่งผู้รับบริการมีความคาดหวังว่าส่วนราชการจะดําเนินการออกเอกสารสิทธิให้ได้
อย่างทั่วถึง ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้ทราบเกี่ยวกับการดําเนินการตามโครงการ รวมถึง
กระบวนการต่างๆ ที่ผู้รับบริการต้องมาดําเนินการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถดําเนินการได้
อย่างครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และสามารถแจกโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว   
                          -  การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทราบความต้องการของประชาชน และนํามากําหนดแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ 
กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมที่ดินทําให้มีผลคืบหน้าไปในแนวทางที่ดีพอสมควร  
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นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 15 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

โครงการประกันรายได้เกษตรกร จ. ลําปาง 
 

นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกร จ. พระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

 
 
 การดําเนินการงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 เป็นการดําเนินโครงการ

ต่อเนื่องจากปี 2552/53 ในการติดตามการดําเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดําเนิน
โครงการประกันรายได้เกษตรกรได้ใช้บทบาทและกลไกของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในการติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ  และประสานแนวทางการปฏิบัติ  โดยได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามผล
การดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรในระดับพื้นที่ จํานวน 41 คณะ โดยมีผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในแต่ละคณะ   เพื่อติดตามเร่งรัดการดําเนินงานในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ 
มีผลการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 
2553/54 ดังนี้ 
 1. โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรปี 
2553/54 (พืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และมันสาํปะหลัง) 

    ข้าวนาปี  มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
จํานวน 3,877,513 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปี 
2552/53 จํานวน 349,177 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 9.90 พื้นที่ 71,031,660.25 ไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี 2552/53 จํานวน 9,651,954.25 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 15.72  
- ธ .ก .ส .  ไ ด้จัดทํ าสัญญาประกันรายได้ ให้

เกษตรกร  จํานวน  3,762,120 รายเพิ่มขึ้นจากปี 
2552/53 จํานวน 491,330 รายคิดเป็นร้อยละ
15.02 และจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรไปแล้ว
จํ านวน  3 ,139,057 รายเป็น เ งินทั้ งสิ้ น  จํ านวน 
36,001,012,353.39 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2552/53 
จํานวน 7,425,344,431.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 
25.98 

 
 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   มีการขึ้นทะเบียน เกษตรกร จํานวน 492,678 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปี 

2552/53 จํานวน 92,350 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.07 พื้นที่ 9,625,694.25 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 
2552/53 จํานวน 807,251.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.15 

โครงการประกันรายได้เกษตรกร 
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นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกร  อบต.สวนพริก   
อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร  

อ.ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 
 

   - ธ.ก.ส. จัดทําสัญญาประกันรายได้ให้เกษตรกร จํานวน 429,315 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 
จํานวน 36,797 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.37 และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเนื่องจากเกณฑ์กลาง
อ้างอิงสูงกว่าราคาประกัน 

มันสําปะหลัง       มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จํานวน 566,694 ครัวเรือน เพิ่มข้ึนจากปี 
2552/53 จํานวน 119,388 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.69 พื้นที่ 9,173,448.25 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 

2552/53 จํานวน 624,185.25 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 7.30 

   - ธ.ก.ส. จัดทําสัญญาประกันรายได้ให้
เกษตรกร จํานวน 480,600 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 
2552/53 จํานวน 53,378 ราย คิดเป็นร้อยละ 
12.49 ปี และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้
เกษตรกรเนื่องจากเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคา
ประกัน 
 

2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
ปี 2553/54 รอบที่ 2 

ข้าวรอบที่ 2 (นาปรัง) มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
จํานวน 927,295 ครัวเรือน  เพิ่มขึ้นจากปี 
2552/53 จํานวน 93,265 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 11.18 พื้นที่ 17,878,248.75 ไร่ 
เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ปี  2 5 5 2 / 5 3  จํ า น ว น 
1,155,349.75 ไร่ คิดเป็น  ร้อยละ 6.91 

- ธ.ก.ส. จัดทําสัญญาประกันรายได้ให้
เกษตรกร จํานวน 912,287 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 
2552/53 จํานวน 87,268 ราย คิดเป็นร้อยละ 
10.57  และ จ่ายเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรไป
แล้ว จํานวน 846,677 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น 
จํานวน 31,482,989,014  บาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2552/53 จํานวน 12,245,822,958 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 63.66 
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นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกร อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ 
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย เขต 14,18 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกร 
 อ.เสนา จ.บุรีรัมย ์

 จากการสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกร มีความพึงพอใจต่อโครงการประกันรายได้ใน
ระดับมาก เนื่องจากสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ต้องการให้เพิ่มการประกันรายได้ในพืชชนิด
อื่นด้วย เช่น ยางพารา ปาล์มน้ํามัน ลองกอง และลําไย เป็นต้น 

 นอกจากนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และเร่งรัดการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้เสนอรายงานผลการติดตามและเร่งรัดการ
ดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบาย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และคณะกรรมการมันสําปะหลัง 
เพื่อทราบผลการดําเนินการ และพิจารณาขอความ
เห็นชอบแจ้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรในระดับพ้ืนที่  ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการ ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้นําข้อเสนอแนะไปดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 

1. การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และให้ความ
เ ข้ า ใ จ กั บ เ ก ษ ต ร ก ร ใ น ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น                   
ได้ดําเนินการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
พร้อมคําแนะนําการปลูกพืชให้แก่เกษตรกร จัดทําชุด
นิทรรศการเคลื่อนที่ ให้ ทุกอําเภอ และจัดทําซี ดี
ประชาสัมพันธ์แจกจ่ ายให้กับสถานี วิท ยุ ชุมชน            

หอกระจายข่าวในระดับตําบล 
2. การกําหนดกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนให้สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงในพื้นที่ได้ปรับกรอบ

ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสําหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เพื่อหลีกเลี่ยงน้ําท่วม
หรือการหว่านข้าวแห้งเพื่อรอฝนซึ่งอยู่ในช่วงฤดูปลูกข้าวรอบที่ 2 (นาปรัง) ให้สามารถขึ้นทะเบียนในฤดูนาปีได้ 
และหากพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้มีวันปลูกตรงกับฤดูปลูกข้าว รอบที่ 1 ของภาคอื่นๆ ให้สามารถขึ้นทะเบียนตาม
กรอบเวลาของภาคอื่นๆ ได้ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

19



นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกร อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3. ระบบการตรวจสอบข้อมูล เพื่อป้องกันการซับซ้อนของเอกสารสิทธ์ิที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนได้จัดทํา
ระบบการบันทึกข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความซ้ําซ้อนของเอกสารสิทธ์ิประเภท โฉนด นส.3 สปก.4-01 และ
โฉนดตราจอง สําหรับเอกสารสิทธ์ิประเภทอื่นๆอยู่ระหว่างดําเนินการ 

4. การทบทวนปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล ได้กําหนดให้แต่ละ
จังหวดัสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 

5. มาตรการลงโทษอย่างจริงจังกับผู้มี เจตนาทุจริตในการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง                   
ได้ดําเนินการแจ้งให้เกษตรกรจังหวัดรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด หรือ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตตกตํ่าระดับจังหวัดพิจารณาฐานความผิด 

 ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการดาํเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

1. การทําประชาคม ควรนําหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคมใน
หมู่บ้าน เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทําการผลิตจริง ยังไม่ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบอย่างจริงจังในขั้นตอนการทําประชาคม 
ทําให้ผู้ให้เช่าที่ดินบางรายสามารถแอบอ้างเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกพืช โดยได้นําโฉนดที่ดินมาขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกรบางรายแจ้งขึ้น
ทะเบียนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 

2 ควรมีบุคลากร และเครื่องมือในการ
ตรวจสอบพื้นที่ (GPS) รวมทั้งงบประมาณในการ
สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล
อย่างเพียงพอ 

3. ควรมีการตรวจสอบและประเมินผล
ผลิตจริ งของเกษตรกรในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว                      
เพื่อนํามาใช้สิทธิในการรับเงินชดเชยรายได้ ซึ่งจะ
เป็นแรงจูงใจในการปรับปรุงการผลิต และเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

4. ในกรณทีี่มขี้อขัดข้องเกี่ยวกับ
แนวทาง/การปฏิบัติของโครงการในระดับพ้ืนที่ ควรมีการมอบอํานาจให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ เนื่องจากทราบข้อมูล และปัญหาในพื้นทีเ่ป็นอย่างดี 
          5. ควรมีการกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการของเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานและนอกเขต
ชลประทานให้แตกต่างกันเนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานได้ประโยชน์จากโครงการฯมากกว่า
เกษตรกรนอกเขตชลประทาน 

6. มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ทําให้คุณภาพผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ลดลงเนื่องจากมีการ
นําพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการทํานาส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการใช้พื้นที่สําหรับทําพืชไร่หรือสําหรับทําพืชสวน             
มาทํานา 

7. มีการขอปรับขึ้นราคาประกันและจํานวนโควตาที่รัฐบาลรับประกันอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการศึกษา
อย่างรอบคอบอาจส่งผลต่อภาระงบประมาณในการชดเชยที่เพิ่มสูงขึ้น และนําไปสู่การเรียกร้องของเกษตรกร
อย่างไม่มทีี่สิ้นสุด และอาจนําไปสู่ความไม่ย่ังยืนของโครงการ 
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นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ 
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย เขต 14,18 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกร 
จ.สุรินทร ์

 ข้อเสนอแนะในเชงินโยบาย 
 เพื่อให้เกษตรได้รับประโยชน์ และสามารถพัฒนาให้อาชีพเกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รัฐควรมีนโยบายควบคู่กับโครงการประกันรายได้เกษตรกร และมาตรการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรอื่นๆ ดังนี้ 
 1. การลดต้นทุนการผลิต ควรให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน

การผลิตในเรื่องต่างๆ เช่น ปุ๋ย ยากําจัดศัตรูพืช น้ํามันเชื้อเพลิง การลดความเสียหายจากการเก็บเกี่ยว และการ
นําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการผลิต ตลอดจนนําการบริหารจัดการด้านการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดมาใช้เพื่อลด
ต้นทุน เป็นต้น นอกจากนี้ควรส่งเสริมและพัฒนาพันธ์ุพืช และแหล่งน้ําชลประทานเพื่อทําการเกษตร เพื่อเป็น
แนวทางเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศทางด้านเกษตรกร 

 2. การพัฒนาคุณภาพผลิต การกําหนดมาตรการแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรควรดําเนินการ
ควบคู่กับนโยบายที่เน้นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
สูงขึ้น และลดการขยายพื้นที่ทําการเกษตรมากขึ้น 

3. การประกันรายได้เกษตรกรส่งผลให้มีการ
ขยายการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวมากขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลต่อความไม่เพียงพอของน้ําชลประธาน จึงควร
เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการบริหารจัดการน้ําเพื่อ
การเกษตรในภาพรวมและสร้างความตระหนักแก่
เกษตรกรที่มีข้อจํากัดเรื่องน้ํา เนื่องจากการวาง
แผนการผลิตโดยไม่ได้คํานึงถึงปริมาณน้ําที่มีในการ
เพาะปลูกนั้น อาจทําให้เกษตรกร ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะอย่างการ ปลูกข้าวในช่วงฤดู
แล้ง 

 
  4. ควรเร่งขยายผลการดําเนินนโยบายการ

ประกันความเสี่ยงภัยธรรมชาติควบคู่กับการประกันรายได้เกษตรกร 
เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคง
และมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต 
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นายสุกิจ เจริญรัตนกุล ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 1๖ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการ

ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ. น่าน 

 
 

ความเปน็มา 

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๔ กําหนดเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ การกําหนดอํานาจ
และหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง          
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสําคัญ  

หลกัการและเหตผุล  

เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นให้แก่
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายกําหนดแผน                  
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้  

(๑) การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกนัเอง  

(๒) การจัดสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึง
ภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
เป็นสําคัญ  

(๓) การจัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทําหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ 
โดยมีจํานวนเท่ากัน  

ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และการจัดสรรภาษีและอากรตาม (๑) และ (๒) ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว คณะกรรมการตาม (๓) จะต้องนําเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก
ระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วัน ที่มีการกําหนดอํานาจและหน้าที่ หรือวันที่มีการจัดสรรภาษีและอากรแล้วแต่
กรณี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหน้าที่และการจัดสรรภาษีและ อากรที่ได้กระทํา
ไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสําคัญ  

 
 
 
 

การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
22

Administrator
Rectangle



การดําเนินการทบทวนดังกล่าว เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มี
ผลใช้บังคับได้  

จากข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงมีการประกาศให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายหลังจากที่ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๔ ก วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
กําหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 
๒๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นฉบับในปัจจุบัน และยังคงหลักการเดิมในหมวดที่ ๑๔ การ
ปกครองท้องถิ่น มาตรา ๒๘๓ วรรคสาม ที่กําหนดให้มีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
เพื่อกําหนดการแบ่งอํานาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและ ราชการส่วนภูมิภาคกับ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจาย
อํานาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้งกําหนดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเท่ากัน เป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และยัง
เพิ่มเติมวรรคสี่ กําหนด ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
โดยคํานึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และความย่ังยืนทางการคลังของรัฐ วรรคห้ากําหนดในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้
ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องนําเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก
ระยะเวลาไม่ เกินห้าปี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ที่ ได้
กระทําไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงการกระจายอํานาจหน้าที่เพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
เป็นสําคัญ และวรรคหกกําหนดการดําเนินการทบทวนดังกล่าว เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
รายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลบังคับได้  
 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและนําเสนอรัฐสภาทราบ พร้อมทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๘ ตอน
พิเศษ ๔ ง วันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๔๕ และได้มีการทบทวนแผนทุก ๕ ปี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  อยู่ระหว่างการ
ใช้แผนปฏิบัติการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  
ผลการดําเนินงาน 
 การดําเนินการการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนปฏิบัติการ                   
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
 
 
 
 
 

23



๑. การถ่ายโอนด้านภารกิจ 
 

ผลการดําเนนิการ จํานวน(กิจกรรม) 
ถ่ายโอนภารกิจแล้ว ๕๗ 
ยังไม่ถ่ายโอนภารกิจ ๒๐ 
ทยอยการถ่ายโอนภารกิจ ๑๘ 
อยู่ระหว่างการดําเนินการ ๑๙ 

รวม ๑๑๔ 

๒. การถ่ายโอนด้านบคุลากร  
 

ผลการดําเนนิการ จํานวน(คน) 
ข้าราชการทั่วไป ๑,๕๑๘ 
ข้าราชการครู ๕,๑๐๐ 
ข้าราชการด้านสาธารณสุข ๘๑ 
ลูกจ้างประจํา ๓,๔๗๙ 

รวม ๑๐,๐๓๖ 

๓. การถ่ายโอนด้านงบประมาณ  
 

ปี พ.ศ. ท้องถิน่มีรายได้(บาท) ร้อยละ 
2550 357,424 25.17 
2551 376,740 25.20 
2552 414,382 25.82 
2553 337,800 25.02 
2554 431,255 26.14 

 
ปญัหาอปุสรรค 
 
                 การถ่ายโอนภารกิจหลายภารกิจ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านผังเมือง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ยังไม่พร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่พร้อมจะรับการถ่ายโอนภารกิจ แต่ไม่สามารถรับการถ่ายโอนได้ เช่น ภารกิจ         
ด้านการสาธารณสุข โดยการรับถ่ายโอนสถานีอนามัยในพื้นที่ ซึ่งจะต้องรับการถ่ายโอนทั้งอาคารสถานที่และ
บุคลากรสาธารณสุข แต่ก็ไม่สามารถรับการถ่ายโอนภารกิจได้เนื่องจาก หากบุคลากรสาธารณสุขของสถานี
อนามัยนั้นๆ ไม่มีความประสงค์จะโอนไปอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอน
ก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการแก้ไข   
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นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 
 

ความเปน็มา 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบให้สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีดําเนินการประเมินเป้าหมายมาตรฐานขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชน โดยได้กําหนดให้มีการประเมินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ๒ ครั้ง  โดยได้ดําเนินการในครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการในครั้งที่ ๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวด้วย 

 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินการตรวจสอบการกรอกข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปรากฏว่า ยังมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจํานวนมากยังไม่ดําเนินการประเมินตนเอง
โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือดําเนินการแล้วแต่ไม่ครบถ้วนทําให้
ไม่สามารถดํา เนินการการประเมินเป้ าหมาย
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ จึงขอความ
อนุเคราะห์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในการ
เร่งรัดติดตามการกรอกข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและขอความร่วมมือหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าคณะร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในการ
เดินทางไปราชการเพื่อเร่งรัดติดตามการประเมินอัง
กล่าวอีกทางหนึ่ง 
ผลการดําเนนิการ 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๑๘ 
เขตตรวจราชการ ได้ออกตรวจราชการในช่วงเดือน
มิถุนายน  ๒๕๕๔ เพื่อเร่งรัดติดตามการกรอกข้อมูล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ ในการ
ประ เ ม ิน เ ป ้า หม ายมาต ร ฐ านการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบที่ ๒  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สรุปผลการดําเนินงาน 
โดยสรุป ดังนี้ 
 
 
 

การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ 2554 
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นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕ ลงพื้นที่ตรวจการ

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จ.เชียงใหม่ 

นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕ ลงพื้นที่ตรวจการ

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จ.ลําปาง 

  ๒.๑ จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในภาพรวมพบว่า
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
         ๒.๑.๑ จังหวัดที่ยืนยันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการกรอกข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
ครบถ้วน จํานวน ๒  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลําพูน และพะเยา 
        ๒.๑.๒  จังหวัดที่ยืนยันว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ๘๐-๙๙ %  จํานวน  

๒๕   จั ง ห วั ด   ไ ด้ แ ก่  จั ง ห วั ด ส ร ะบุ รี   สิ ง ห์ บุ รี   
ฉะเชิงเทรา  นครนายก  สมุทรปราการ  สุพรรณบุรี   
ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร  ระนอง   ตรัง   สตูล  
ยะลา  จันทบุรี  ชลบุรี  ตราด ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  
อํานาจเจริญ     เชียงใหม่   แพร่    ตาก   สุ โขทัย   
กําแพงเพชร นครสวรรค์  และอุทัยธานี 
 ๒.๑.๓  จังหวัดที่ยืนยันว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น ได ้ดํา เน ินการกรอกข ้อมูลผ ่านระบบ
สารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ๖๐-
๗๙ % จํานวน  ๑๑  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดปทุมธานี  
สระแก ้ว   ราชบ ุร ี  พังงา  สกลนคร  อุบลราชธานี  
แม่ฮ่องสอน   ลําปาง  เชียงราย  พิษณุโลก  และพิจิตร 
  ๒ .๑ .๔ จังหวัดที่ยืนยันว่า องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นได้ดําเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ๓๙-
๕๙  %  จํานวน   ๑๕   จังหวัด   ได้แก่  จังหวัด
นนทบุรี อ่างทอง  ปราจีนบุรี  ภูเก็ต กระบี่ สงขลา 
นราธิวาส หนองคาย หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี  
ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์  และสุรินทร์  
      ๒.๑.๕ จังหวัดที่ยังไม่รายงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นได ้ดําเน ินการกรอกข้อมูลผ ่านระบบ
สารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  
๑๘   จ ังหว ัด   ได ้แก ่  จ ังหว ัดช ัยนาท   ลพบ ุรี  
กาญจนบุรี  นครปฐม  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  นครพนม  
มุกดาหาร  ขอนแก่น  มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ  น่าน  เพชรบูรณ์  และอุตรดิตถ์ 
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                     ๒.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการ ได้กําชับจังหวัดทุก
จังหวัดให้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เนื่องจากการประเมินเป้าหมายมาตรฐานขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ประสทิธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเป็นงานพื้นฐาน
ที่บริหารกิจการสาธารณะที่ให้บริการแก่ประชาชนทุกด้าน ซึ่งถ้ามีการดําเนินงานดังกล่าวไม่ดีแล้ว ก็อาจสง
ผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที่   
                      ๒.๓ ปัญหา/อุปสรรคที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้ 
                             ๒.๓.๑ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความสําคัญและไม่ให้ความร่วมมือใน
การเร่งรัดเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรอกข้อมูลอย่างจริงจัง 
                             ๒.๓.๒ บุคลากรผู้รับผิดชอบมีการโอนย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่น และมีบางส่วนไม่ได้
เข้าร่วมอบรมในการกรอกข้อมูลทําให้การดําเนินการดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
อบรมขาดความเข้าใจในการกรอกข้อมูล 
                             ๒.๓.๓ ขาดข้อมูลพ้ืนฐานในการดําเนินงานทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการ และมี
ปัญหาระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดปัญหาขัดข้องในการดําเนินงานไม่สามารถเชื่อมต่อได้ 
ระบบอินเตอร์เน็ทไม่สามารถใช้การได้  ประกอบกับขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการดําเนินงาน               
     ๒.๔ ข้อเสนอแนะ 
                             ๒.๔.๑  ควรจัดประชุมช้ีแจงให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น และให้ความสําคัญในการดําเนินการดังกล่าวเพราะเป็นงานพื้นฐาน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการกิจการสาธารณะให้กับประชาชน 
                        ๒ .๔ .๒ ควรกําหนดการประเมินเป้าหมายมาตรฐานขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะ
ดังกล่าวเป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดําเนินการและให้ความสําคัญ 
   ๒.๔.๓ เนื่องจากการประเมินเป้าหมายมาตรฐานขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญ 
ซึ่งถ้ามีการดําเนินงานดังกล่าวไม่ดีแล้ว ก็อาจส่งผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที่ได้  ดังนั้น ควรกําหนดเรื่องดังกล่าว
กําหนดเป็นแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล   โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงในการจัดทําแผนการตรวจราชการร่วมกันเพื่อเร่งรัดติดตามการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวได้มีประสิทธิภาพ 
                              ๒.๔.๔ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเสริม
และควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน  ภาคประชาสังคม  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๖ 
เรื่อง  โดยอาจตั้งผู้แทนในคณะกรรมการด้านต่างๆ  พร้อมทั้งมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน 
                               ๒.๔.๕ การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากปรากฏผลงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องด้านการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ได้ถ่ายโอนไปแล้ว  เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับหน่วยงานเดิมว่า มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมหรือดีกว่าหรือไม่  ซึ่งหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดที่มีผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนดหรือที่ยังไม่มีศักยภาพ ตลอดจนไม่มีความพร้อม
ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ก็ควรมีการทบทวนการถ่ายโอนภารกิจในแต่ละด้านและให้ถ่ายโอน
เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นอนัดับแรกเท่านั้น 

27





นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ปทุมธานี 
 

นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม่ 

 

 
 
 

 
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (กปร.) ได้ร่วมกันจัดทําโครงการ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ต้ังอยู่ในพื้นที่
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้นําความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ไปปฏิบัติให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดําเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง  

 

 กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดกลยุทธ์ขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๒ กล
ยุทธ์ย่อย ประกอบด้วย 

 

 ๑ .  ขยายผล โคร งการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ มี ๓ กระบวนงาน 
     ๑.๑ จัดทําฐานข้อมูล 
     ๑.๒ ตรวจสอบโครงการ 
     ๑.๓ พัฒนาและขยายผลโครงการ 

 

 ๒ . ขยายผลศูนย์การศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริโดยกระทรวงมหาดไทย ได้
ดําเนินการตาม “โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยาย
ผลสู่ปวงชนชาวไทย” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญา
ชาวบ้านไปศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวม ๖ แห่ง ซึ่ง
กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
จันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ๓ กระบวนงาน คือ 
     ๒.๑ ศึกษาสภาพปัญหา 
     ๒.๒ ศึกษาดูงาน 
     ๒.๓ ขยายผลโครงการ 

การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปี ๒๕๕๔ 
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นายวงศ์ศักด์ิ สวัสดิพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๗,๑๐ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ. อุดรธานี 

 

     นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ อนุมัติ
ดําเนินงานพื้นที่ขยายผล ๑๐ จังหวัด ๑๘ หมู่บ้าน ตามข้อเสนอกระทรวงมหาดไทยวุฒิอาสาธนาคารสมองของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ดังนี ้
 
 
 

จังหวัด พื้นที่ดาํเนินการ 
 ๑. ตราด ๑) บ้านท่าตะเภา ต.หนองเสม็ด อ.เมือง 
 ๒. สิงห์บรุ ี ๒) บ้านท่าลอบ ต.โพธ์ิทะเล อ.ค่ายบางระจัน 
 ๓. เพชรบุร ี
 

๓) บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน 
๔) บ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน 

 ๔. เชียงราย 
 

๕) บ้านพญาพภัิกด์ิ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 
๖) บ้านแม่บง ต.โชคชัย อ.คอยหลวง 

 ๕. พิษณุโลก 
 

๗) บ้านเจริญผล ต.หนองพระ อ.วังทอง 
๘) บ้านหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทอง 

 ๖. ยะลา ๙) บ้านปิยะมติร ต.อัยเยอร์เวง อ. เบตง 
 ๗. ประจวบครีีขันธ ์
 

๑๐) บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน 
๑๑) บ้านโป่งโก ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน 

 ๘. เลย ๑๒) บ้านกลาง ต.ปลาป่า อ.ภูเรือ 
 ๙. เชียงใหม่ 
 

๑๓) บ้านโปงแรด ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม 
๑๔) บ้านปาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 

 ๑๐. น่าน 
 

๑๕) บ้านโป่งคํา ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข 
๑๖) บ้านห้วยคํา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง 
๑๗) บ้านห้วยปุก ต.สะเนียน อ.เมือง 
๑๘) บ้านสะเกนิ ต.ยอด อ.สองแคว 

          
                  
 ผลการดําเนนิงาน          
 จากการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทําให้พบว่า
ราษฎรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ซักถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ ปราชญ์ชาวบ้าน ครู
ภูมิปัญญาในหมู่บ้าน การพักค้างในหมู่บ้านต้นแบบ 
การศึกษาดูงานในพื้นที่ในกระบวนการพัฒนาด้านต่าง 
ๆ อาทิ ระบบน้ํา เกษตร ปศุสัตว์ นอกจากนี้ในเรื่อง
ของความเข้าใจ พบว่าราษฎรจากจังหวัดต่าง ๆ  
เข้าใจหลักการทํางานตามแนวทางอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และการทํางานปิดทองหลังพระฯ 
เบ้ืองต้นได้เป็นอย่างดี  
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 กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการเพื่อให้บังเกิดผลต่อนโยบายการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ มาโดย
ลําดับโดยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่สําคัญ ดังนี้ 
 

 ๑. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๑ กรม ๑ รัฐวิสาหกิจ ๑ จังหวัด ๑ กิจกรรม” ในลักษณะ             
ปฏิบัติบูชา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ๗๕ จังหวัด รวม ๑๐๑ โครงการ 
อาทิ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธาร โครงการปลูกป่าชายเลน 
โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกป่าและหญ้าคลุมดิน เป็นต้น 

 ๒. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยได้น้อมนําองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง ๖ แห่ง ไปขยายผลเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ ที่
มีสภาพปัญหาคล้ายคลึงกัน โดยได้มอบให้จังหวัดจัดทําเป็นโครงการนําร่องไว้ทุกจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้
ศึกษาเรียนรู้แล้วนําไปเป็นแบบอย่างในการดํารงชีวิตต่อไป 

 ๓. ปลุกพลังสร้างจิตสํานึกความจงรักภักดี โดยจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังประชาชนร่วมใจกันปกป้อง
สถาบันของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัดต่าง ๆ  

 ๔. โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) เพื่อปลุกจิตสํานึกของคนในชาติให้เกิดความรักและหวง
แหนสถาบันสําคัญของชาติ และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนคนไทย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน (อสป.) ใน ๗๕ จังหวัดทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ จํานวนทั้งสิ้น ๕,๑๖๘,๗๒๓ คน ส่วนการฝึกอบรมเป็นแกนนํา อสป. ได้ดําเนินการแล้ว จํานวน 
๑,๑๖๑,๓๖๗ คน ซึ่งในปี ๒๕๕๔ จะเน้นผลสัมฤทธ์ิของการฝึกอบรมและเป็นไปตามเป้าหมายของ อสป. ให้มาก
ที่สุด เพื่อให้ อสป. เป็นแกนนําในการสร้างความสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ ซึ่ง อสป. ได้รับมอบหมายภารกิจ 
ดังนี้ 
     ๔.๑) สร้างเครือข่ายและขยายผลด้วยการน้อมนําพระบรมราโชวาทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     ๔.๒) เฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 
     ๔.๓) ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐ โดยให้แสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง 
     ๔.๔) สนับสนุนและยกย่องผู้กระทําความดี 

 

 ๕. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต และกลางลําน้ําแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งจัดให้มีการจุดเทียนชัย
ถวายพระพร การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงคอนเสิร์ตและการ
จําหน่ายสินค้าธงฟ้าแก่ประชาชน มีผู้ร่วมงานเป็นจํานวนมาก 
 ๖. การจัดทําโครงการ “เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ ปลูกต้นไม้ถวาย ๗๘ แสนต้น” 
โดยมอบหมายให้จังหวัดและกรุงเทพฯ รณรงค์ให้องค์กรและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพ่ือรักษา
สภาพแวดล้อมสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

 

การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ปี ๒๕๕๔ 
30

Administrator
Rectangle



 ๗. จัดทําโครงการ “สร้างฝาย สายน้ํา สู่ชุมชน” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้เสาไฟฟ้าในพื้นที่
รับผิดชอบของ กฟภ. ๗๓ จังหวัด ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใช้งานแล้ว มาสร้างเป็นฝายชะลอน้าํ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๕๐ ฝาย ทั้งนี้โครงการฯนี้ได้รับการบรรจุไว้
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ด้วย 

 

 ผลการดําเนินงาน 
 การตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ พบว่าราษฎรทุกหมู่เหล่ามีจิตสํานึกและเกิด
ความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยว
จิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
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นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.นนทบุรี 

กระทรวงนายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด อ. พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

 
 
  

 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน                
เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทํางานในทุกระดับ ถึงแม้ทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ดําเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง จนสามารถมีผลดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้สูงขึ้นมากกว่าการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา แต่ด้วยข้อจํากัดและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องหลายประการ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
ความมั่นคง มีส่วนให้ปัญหายาเสพติดขยายตัวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยรวม ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ให้ความเห็นชอบในหลักการของ
ปฏิบัติการ ประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดย่ังยืน ระยะที่ ๓ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน เพื่อเป็นทิศทาง
หลักของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ในปี ๒๕๕๔ 

 

 กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดให้ทุกจังหวัด
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ป ฏิ บั ติ ก า ร  “ม ห า ด ไ ท ย                 
CLEAN & SEAL ทําความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้
สิ้นยาเสพติด” ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – 
กันยายน  ๒๕๕๓   ให้กวาดล้ างค้นหาตรวจจับ 
(CLEAN) และป้องกันสกัดก้ัน (SEAL) เพื่อให้หมู่บ้าน/
ชุมชนเป้าหมายเป็นพื้นที่สีขาว ปลอดยาเสพติด และ
เพื่อให้การดําเนินงานภายใต้ “ปฏิบัติการประเทศไทย
เข้มแข็ง ชนะยาเสพติดย่ังยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้ว
ป้องกัน ระยะที่ ๓” กระทรวงมหาดไทย จึงกําหนดให้
จังหวัดปฏิบัติการ “มหาดไทย CLEAN & SEAL ทํา
ความดีเพื่อแผ่นดิน  กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด”           
ปี ๒๕๕๔ ระหว่าง เดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔ ต่อเนื่อง
จากปีที่ ผ่ านมา  เพื่ อ ดํารงความ ย่ังยืนในพื้นที่ 
หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายในปี ๒๕๕๓ ที่ได้ประกาศ
เป็นพื้นที่สีขาวแล้ว จํานวน ๑๘,๘๐๔ แห่ง และ
ขยายพื้นที่ดําเนินการเพื่อโอบล้อมพื้นที่เป้าหมาย
เดิม (Control) ให้เป็นตําบลสีขาวปลอดยาเสพติด 
สําหรับตําบลที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงในอําเภอ ๆ 
ละ ๑ ตําบล เรียกว่า ปฏิบัติการ Clean,Seal & 
Control (CSC) โดยให้ถือเป็นวาระสําคัญของ
จังหวัด โดยมีแนวทางดําเนินการและเป้าหมาย ดังนี้ 

 
 
 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



นายวงศ์ศักด์ิ สวัสดิพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.อุดรธานี 

 
 

  ๑. แนวทางดําเนินการ ให้ใช้ปฏิบัติการ “มหาดไทย CLEAN & SEAL ทําความดีเพื่อแผ่นดิน 
กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด” เป็นแนวทางการดําเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และขยายพื้นที่
ดําเนินการเพื่อโอบล้อมพื้นที่เป้าหมายเดิม (Control) ให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยรวมเรียกว่า 
ปฏิบัติการ Clean, Seal & Control (CSC) 

 

 ๒. เปา้หมายดาํเนนิการ 
     ๒.๑ เป้าหมายเดิม : หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย
ในปี ๒๕๕๓ จาํนวน ๑๙,๐๖๒ หมู่บ้าน/ชุมชน 
   ๒.๑.๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้ประกาศเป็น
พื้นที่สีขาวแล้ว จํานวน ๑๘,๘๐๔ หมู่บ้าน/ชุมชน           
ให้ดําเนินการตามปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN & SEALฯ 
ซ้ําอีกครั้ง เพื่อดํารงความยั่งยืน 
   ๒.๑.๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังมิได้ประกาศ

เป็นพื้นที่สีขาว จํานวน ๒๕๘ หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เพิ่มความ
เข้มข้นในการดําเนินการตามปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN 
& SEALฯ เพื่อให้สามารถประกาศเป็นพื้นที่สีขาวได้ 
     ๒.๒ เป้าหมายใหม่ : ขยายพื้นที่ดําเนินการ
จากข้อ ๒.๑ ดังนี้ 
    ๒ .๒ .๑  ตรวจสอบหมู่ บ้ าน/ ชุมชน 
ทั้งหมดในพื้นที่ว่ายังมีปัญหายาเสพติดอยู่หรือไม่ ถ้ายังมี
ปัญหายาเสพติดให้กําหนดเป็นเป้าหมายเพิ่มเติม โดยให้
นํารายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปรากฏข่าวสารว่ามีปัญหา
ยาเสพติด ปี ๒๕๕๓ มาใช้เป็นฐานในการตรวจสอบ 
  ๒ .๒ .๒  หมู่ บ้ าน / ชุ มชน  รอบข้ า ง
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามข้อ ๒.๑.๑ ให้เริ่มต้นดําเนินการ
ปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN & SEAL ฯ เพื่อโอบล้อม

พื้นที่เป้าหมายเดิม 
  ๒.๒.๓ ตําบลสีขาว ปลอดยาเสพติด ให้จังหวัด/อําเภอ กําหนดตําบลที่จะดําเนินการให้เป็น
ตําบลสีขาว ปลอดยาเสพติด จากตําบลท่ีมีปัญหายาเสพติดรุนแรงในอําเภอ ๆ ละ ๑ ตําบล โดยให้ดําเนินการ
ปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN & SEAL ฯ ในทุกหมู่บ้านของตําบลเป้าหมาย 

 

 ๓. ผลการดําเนินงาน 
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกลไกสําคัญของกระทรวงมหาดไทย ได้ทําการตรวจ
ติดตามการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติในปี ๒๕๕๔ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด และนายอําเภอ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอ เป็นเจ้าภาพในระดับพื้นที่บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายทหาร ฝ่าย
ตํารวจ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม ป.ป.ส. ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ปรากฏผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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นายวงศ์ศักด์ิ สวัสดิพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ลงพื้นที่ตรวจติดตามการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.เลย 

 
 ๔. ปัญหา/อุปสรรค 
     ๔.๑ สถานการณ์การลักลอบนําเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศมีแนวโน้มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก

ปริมาณการผลิตยาเสพติดจากนอกประเทศที่เพิ่ม
สูงขึ้น พ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นพื้นที่ที่มี
ความสําคัญในการนําเข้ายาเสพติดมากขึ้น 
     ๔.๒ ปัจจัยเสี่ยงที่เอื้ออํานวยต่อปัญหา
ยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่สําคัญคือ ปัจจัยเสี่ยงใน
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม-สภาพแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยงของ
เยาวชนฯลฯ เป็นปัจจัยเอื้อต่อการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดทั้งสิ้น 

 

  
  ๕. ข้อเสนอแนะ 
     ๕.๑ สภาพบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับ
ผู้กระทําความผิดคดียาเสพติดควรมีการปรับปรุงแก้ไข             
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์/พิษภัยของยาเสพติด 
     ๕.๒ ควรสนับสนุนหรือจัดหาพื้นที่เพื่อ 
สร้างสถานที่บําบัด ฟ้ืนฟู ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุม
ตัว (Hard Core) ในพื้นที่จังหวัดให้เพียงพอ 
     ๕.๓ ควรให้จังหวัดกําหนดเป้าหมายใน
การดําเนินงานเองเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับ 
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           1.1 หลกัการและเหตผุล 
       1.1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นชอบให้ทุกกระทรวงดําเนินการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกกระทรวงเพื่อจัดทําแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
ได้แก่ 

    1) ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไมส่อดคล้องกัน (Key Risk Area) ซึ่งสอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล คือ1.หลักการรับผิดชอบ(K1) และ2.หลักการมีส่วนรว่ม(K2) 
     2) ความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน (Political Risk) ซึ่งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล  
คือ  1. หลักคณุธรรม (P1)  2. หลักความโปร่งใส(P2)  3. หลักความคุ้มค่า (P3) และ 4. หลักนิติธรรม (P4) 
  3) ความเสี่ยงด้านการไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จรงิของประชาชน (Negotiation Risk) 
คือ 1. หลกัการมีส่วนร่วม (N1)  2. หลกัความคุ้มค่า (N2) 
 

                1.1.2 ตามแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการเพื่อมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามนโยบายของรฐับาล พ.ศ. 
2554กําหนดให้กระทรวงมหาดไทยตรวจติดตาม จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 
  1) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (กรมการพัฒนาชุมชน) 
  2) โครงการเร่งรัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (กรมที่ดิน) 
  3) โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมหมดอายุ  (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
  4) โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
  5) โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน(เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์)  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
 

                 1.1.3 กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่ง ที่ 12/2554  ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.  2554 เรื่อง 
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข้อ 4.1 
กําหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล 
พ.ศ. 2554  
                 1.1.4  กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่ง ที่ 171/2553  ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.  2554 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตาม
นโยบายของรัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน  5 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

สรุปภาพรวมผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายรัฐบาลของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จํานวน ๕ โครงการ 



 

1.2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการตรวจตดิตาม 

 1.2.1 เปา้หมายหลกัในการตรวจตดิตาม 

          เพื่ อลดความ เสี่ ย งตามหลักธรรมมา ภิบาล  ของแผนงาน / โครงการที่ สํ าคัญของ
กระทรวงมหาดไทย  และผลักดันให้แผนงาน/โครงการสําเร็จ บรรลุตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย สามารถผลักดันในประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยให้ขับเคลื่อนเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม เกิดการ บูรณาการทํางานร่วมกันได้เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน เกิดความคุ้มค่าแก่ภาครัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 

 1.2.2
 วัตถุประสงค์ในการตรวจตดิตาม 

          เพื่ อ ติดตามและประ เมินผลแผนงาน / โครงการภายใต้น โยบายของรั ฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย โดยให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบนําไปปฏิบัติแล้ว  สามารถทําให้ความเสี่ยงตาม
หลักธรรมมาภิบาลลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการไปสู่
กระบวนการบูรณาการร่วมกันในการทํางานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหน่วยรับการตรวจ/ผู้รับประโยชน์ อยู่ใน
พื้นที่เดียวกันซึ่งอาจมีหลายแผนงาน/โครงการลงไปในพื้นที่เดียวกัน แต่หลากหลายแผนงานโครงการ จึงทําให้
เกิดกระบวนการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันได้ และทําให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดทรัพยากรในการบริหารจัดการ
อีกทางหนึ่งด้วย ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับร่วมกันเป็นการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต การเอื้ออาทร  
การพัฒนาอาชีพต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนรวมทั้งอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงาน สร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง อยู่ภายใต้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
                      1. เพื่อเป็นการประสานสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานกับจังหวัด อย่างใกล้ชิดและเป็น
เครือข่ายให้งานการตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่อง
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล  
                      2. เพื่อลดความเสี่ยงในระดับโครงการของกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุไว้ตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2554  โดยการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4 กระทรวง  และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย รวม 5 โครงการ 
           3. เพื่อเกิดการบูรณาการการตรวจราชการระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจราชการ
ร่วมกันในพื้นที่เขตตรวจราชการทั้ง 18 เขตตรวจราชการ โดยได้ร่วมทํางานในพื้นที่ ร่วมคิด และร่วมแก้ไข
ปัญหา  ทําให้โครงการเพื่อเกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

        1.3 ลักษณะการดาํเนนิงานโครงการ 
 

1) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

 1.1) การดําเนินการโดยสังเขปโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา มี 5 กิจกรรมย่อย ดังนี ้
  กิจกรรมที่ 1  การสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     1. วัตถุประสงค์ เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแนวทางการ
ดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

    2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

     2.1  ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

     2.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
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     2.3  จัดทําเอกสาร คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ 
     2.4  ติดตามผลการดําเนินงาน นิเทศ จัดการความรู้ 

3. เป้าหมาย สร้างระบบบริหารจัดการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

4. งบประมาณ  2,578,220 บาท 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ ดําเนินการโดยส่วนกลาง 

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ 

7. ตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ เจ้าหน้าที่สามารถนําแนวทางการดําเนินโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปปฏิบัติในพื้นที่ 

     กิจกรรมที่ 2  โครงการสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

     1. วัตถุประสงค ์เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้มีความรู้ในหลักการ
เพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจัดการกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

      2.1 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจ
ราชการ รวม 18 ตรวจราชการ ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย ตามหลักสูตร
ฝึกอบรม ระยะเวลา 3 วัน 

      2.2 ส่วนกลางและจังหวัดติดตามการดําเนินงานโครงการเพื่อประเมินผลแบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชน 

     3. เป้าหมาย พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านละ 1 คน อําเภอละ 2 คน รวมจํานวน 1,756 คน 

     4. งบประมาณ  6,898,750 บาท 

     5. พ้ืนที่ดําเนินการ จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด 

                                    6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ พัฒนาผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     7. ตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ใน
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและแนวทางการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

    กิจกรรมที่ 3  โครงการสร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
        1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการ และแนวทางการ
พัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

     2.1 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถแกนนํา
หมู่บ้าน ตามหลักสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา 3 วัน 

     2.2 ติดตามการดําเนินงานโครงการเพื่อประเมินผลแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
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         3. เป้าหมาย 

     3.1 แกนนําหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น ผู้นํา อช. กรรมการกลุ่มต่าง ๆ  
     3.2 ในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้นําอ่ืน ๆ จํานวน 84 รุ่น จังหวัดละ 1-2 
รุ่น ๆ ละ 30 – 90 คน จํานวน 5,150 คน 

    4. งบประมาณ  16,486,500 บาท 

    5. พื้นที่ดําเนินการ  ในจังหวัด 75 จังหวัด 

    6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ แกนนําของหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

    7. ตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    กิจกรรมที่ 4  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พออยู่ พอกิน มั่งมี ศรีสุข 
    1. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกานใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
หมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการชุมชน 
    2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เง่ือนไขของกิจกรรม 

     2.1 จังหวัดพิจารณาดําเนินการในหมู่บ้านที่ได้ดําเนินการประเมินผลและจัด
ระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย (23 ตัวช้ีวัด) 3 ลักษณะดังนี้ คือ 

      - ระดับพออยู่พอกิน 

      - ระดับอยู่ดี กินดี 

      - ระดับมั่งมี ศรีสุข 
     2.2 อําเภอดําเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามแต่ลักษณะ ด้วยกิจกรรม โดยย่อ 
ดังนี ้
      1) ระดับพออยู่ พอกิน  
        - ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ 

        - ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการจัดทําแผนชีวิต 

        - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

        - ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

        - เสริมสร้างศักยภาพการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

      โดยมีเป้าหมาย  หมู่บ้านระดับพออยู่ พอกิน จํานวน 1,278 หมู่บ้าน 
      2) ระดับอยู่ดีกินดี 

        - ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ 

        - ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการทบทวนแผนชุมชน 

        - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชุมชนพัฒนากระบวนการกลุ่ม 

        - ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

        - เสริมสร้างศักยภาพการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

      โดยมีเป้าหมาย หมู่บ้านระดับอยู่ดี กินดี จํานวน 250 หมู่บ้าน 
      3) ระดับมั่งมี ศรีสุข 

        - ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ 
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       - ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการปรับแผนชุมชน 

       - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชุมชนพัฒนากระบวนการเครือข่าย 

       - ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

       - เสริมสร้างศักยภาพการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

      โดยมีเป้าหมาย หมู่บ้านระดับมั่งมี ศรีสุข จํานวน 228 หมู่บ้าน 

    กิจกรรมที่ 5  สนับสนุนการรักษามาตรฐานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 
    1. วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบปีที่ผ่านมาให้คงมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และการประเมิน
ความสุขมวลรวมของชุมชน 
    2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เง่ือนไขของกิจกรรม 

     2.1 เงื่อนไขดําเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้รับการ
ประกาศเป็นต้นแบบ ประจําปี 2552 - 2553 (ปี 2552 จํานวน 160 หมู่บ้าน ปี 2553 จํานวน 877 
หมู่บ้าน รวม 1,037 หมู่บ้านครบทุกอําเภอ) 
     2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

       - แกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552 - 2553 จัดเวที
ประชาคม ประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การจัดความสุขมวลรวม ตามแบบที่กรมกา
พัฒนาชุมชน กําหนด 

       - สรุปผลการประเมิน โดยข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ชุมชน
วางแผนพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ โดยต้องเป็นโครงการที่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2554 

       - จังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

       - อําเภอร่วมกับแกนนําชุมชนดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
อนุมัติ 

       - อําเภอร่วมกับแกนนําชุมชนประเมินตามเกณฑ์การประเมินภายหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม แจ้งผลการประเมินภายในเดือนมิถุนายน 2554 

    3. เป้าหมาย จํานวน 1,037 หมู่บ้าน ที่ได้รับงบประมาณตามโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจต้นแบบปี 2552 – 2553  
    4. งบประมาณ งบขับเคลื่อนกิจกรรมตามข้อเสนอของชุมชน เพื่อพัฒนาให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามระดับที่ได้รับงบประมาณในปี 2552 - 2553 และเกณฑ์การวัดความสุขมวลรวมของ
ชุมชน งบประมาณหมู่บ้านละ 15,000 บาท จํานวน 1,037 หมู่บ้าน เป็น 15,555,000 บาท 

    5. พื้นที่ดําเนินการ ดําเนินการในระดับอําเภอ 
    6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีที่ผ่านมา
สามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินทีกําหนด 

    7. ตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552 – 2553 
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและเกณฑ์การวัดความสุขมวลรวมของชุมชน 
 

   1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า การดําเนินงานของจังหวัดในแต่ละกิจกรรมการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2554 แบ่งได้เป็น  
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2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ 1-2) มี 5 กิจกรรม คือ                
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  2) การสร้างวิทยากรกระบวนการ พัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 75 จังหวัด 3) การสร้างแกนนําหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  3 ระดับ คือ “พออยู่ 
พอกิน” ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” 5) สนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ 3-4 ) มีผลดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ผลการดําเนนิงาน (ระดบัความสาํเร็จขั้นตอนที ่1-2) 
 1.1) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏบิตักิารสร้างความรู้ความเขา้ใจเจา้หนา้ที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

    เป้าประสงค์ การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่
มีประสิทธิภาพ 
    เป้าหมาย สร้างระบบบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

   ผลการดําเนินงาน  กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้  
ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ 1 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 18 เขตตรวจราชการ 75 จังหวัด 
อําเภอละ 2 คน รวม 1,756  คน  โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอน 
แนวทาง  และวิธีการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและสามารถ
นําไปถ่ายทอดในระดับจังหวัด และสร้างวิทยากรกระบวนการระดับจังหวัด/อําเภอได้  ทําให้เกิดระบบบริหาร
จัดการการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

  

    1.2) กิจกรรมที่ 2 การสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ  
                     เป้าประสงค์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

                         เป้าหมาย  พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านละ 1 คน อําเภอละ 2 คน รวมจํานวน 1,756 คน  
 

 ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้  ความ
เข้าใจในการดําเนินกิจกรรม  เพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ทําให้
พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและ
การจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 22 รุ่น จํานวน 1,756 คน 
โดยมีการดําเนินงานตามจังหวัดกลุ่มที่ 1-18 ซึ่งสอดคล้องกับเขตตรวจราชการของกรมฯ และกระทรวงฯ 
รายละเอียดแสดงตามตาราง 
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จังหวัดกลุ่มที่ จํานวนรุ่น จํานวนคน 

1 1 84 
2 1 64 

3 1 74 

4 1 80 

5 1 44 

6 2 122 

7 1 68 

8 1 112 

9 1 72 

10 1 114 

11 1 74 

12 2 154 

13 2 126 

14 2 176 

15 1 106 

16 1 100 

17 1 94 

18 1 92 

รวม 22 1,756 

 
 1.3) กิจกรรมที่ 3 การสรา้งแกนนําหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ  

  เป้าประสงค์  แกนนําของหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
 

                         เป้าหมาย  
  (1) แกนนําหมู่ บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่หมู่ บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเช่น ผู้นําอช. กรรมการกลุ่มต่างๆ  
  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้นําอ่ืนๆ จํานวน 84 รุ่น จังหวัดละ 1-2 รุ่นๆ ละ30-
90 คน  จํานวน 5,150   คน  
  (3) ชุมชนได้รับการติดตามและประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
จัดการความรู้กับชุมชน  
 

 ผลการดําเนินงาน  จังหวัดดําเนินการฝึกอบรมแกนนําหมู่บ้านเป้าหมายฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้นําอื่นๆ 75 จังหวัด 878 อําเภอๆละ 2 หมู่บ้าน รวม 1,756 หมู่บ้าน จํานวน 5,150 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  ส่งผลให้แกนนําของหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
           1.4) กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ  3 ระดบั 
คือ “พออยู่ พอกิน” ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” 

  การพัฒนาหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในแต่ละระดับ มีผลการ
ดําเนินงาน ตามกรอบแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี ้
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  (1) ระดับพออยู่ พอกิน 

   เป้าประสงค์ หมู่บ้าน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

   เป้าหมาย  หมู่บ้านระดับ “พออยู่ พอกิน” จํานวน  1,278  หมู่บ้าน 

   ผลการดําเนินงาน  75 จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ ดังนี้ 
                                     (1.1) การจัดกิจกรรมส่ง เสริมครอบครัวพัฒนา  หมู่ บ้านละ  30 
ครัวเรือน จํานวน 1,278 หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น  38,340 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว ้

 (1.2) เรียนรู้ตนเองและกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ด้วยการฝึกปฏิบัติจัดทําแผนชีวิตของครัวเรือน   จํานวน 1,278 หมู่บ้าน   โดยมีผู้แทนครอบครัวเข้ากิจกรรม 
รวมทั้งสิ้น  38,340 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้

 (1.3) กิจกรรมสาธิตการดํารงชี วิตแบบพอเพียง การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ /สัมมนา/สาธิตกิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับพออยู่พอกิน 

ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 

 (1.4) เสริมสร้าง/จัดกิจกรรมเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน
และการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย  ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 

 (1.5) จัดการความรู้วิธีปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน(ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตัวแทนครอบครัวพัฒนา) เพื่อติดตามประเมินผลความสุขมวลรวมของชุมชนและการจัดการความรู้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 (2) ระดับ “อยู่ดี กินดี” 

  เป้าประสงค์ หมู่บ้าน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

  เป้าหมาย  หมู่บ้านระดับ “อยู่ดี กินดี” จํานวน  250  หมู่บ้าน 

  ผลการดําเนินงาน  75 จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ ดังนี้ 
  (2.1) การจัดกิจกรรมส่ง เสริมครอบครัวพัฒนา  หมู่ บ้านละ  30 
ครัวเรือน จํานวน 250  หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น  7,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 
  (2.2) เรียนรู้ตนเองและกําหนดเป้าหมายการพัฒนา ด้วยการฝึก
ปฏิบัติการปรับแผนชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 1,278 หมู่บ้าน 
โดยมีผู้แทนครอบครัวเข้ากิจกรรม รวมทั้งสิ้น  38,340 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 
  (2.3) กิจกรรมสาธิตการดํารงชี วิตแบบพอเพียง การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา/สาธิตกิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยู่ดีกินดี ได้ดําเนินการ
แล้วเสร็จในไตรมาส 3 

  (2.4) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนและการเรียนรู้เรื่องการ
พัฒนาประชาธิปไตย และสร้างความสมานฉันท์สามัคคีของหมู่บ้าน  ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 

  (2.5) กิจกรรมจัดการความรู้วิธีปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน(ประชุมเชิง
ปฏิบัติ การตัวแทนครอบครัวพัฒนา) เพื่อติดตามประเมินผลความสุขมวลรวมของชุมชนและการจัดการความรู้  
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 
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 (3) ระดับมั่งมี ศรีสุข 

  เป้าประสงค์ หมู่บ้าน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

  เป้าหมาย  หมู่บ้านระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จํานวน  228  หมู่บ้าน 

  ผลการดําเนินงาน  75 จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ ดังนี้ 
  (3.1) การจัดกิจกรรมส่ง เสริมครอบครัวพัฒนา  หมู่ บ้านละ  30 
ครัวเรือน จํานวน 228  หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น  6,840 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100  เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 
  (3.2) เรียนรู้ตนเองและกําหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้นํา/ผู้นํา
กลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ผู้แทนครอบครัวพัฒนาและประชาชน โดยฝึกปฏิบัติการปรับแผนชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนชุมชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน จํานวน 228 หมู่บ้าน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 6,840 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้

  (3.3) กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการจัดสวัสดิการชุมชนหรือการ
เสริมสร้าง เครือข่ายภายใน/ภายนอก  ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 

  (3.4) กิจกรรมเพื่อระบบการบริหารจัดการชุมชนและการเรียนรู้เรื่อง
การพัฒนาประชาธิปไตย และสร้างความสมานฉันท์สามัคคีของหมู่บ้าน ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3
  (3.5) กิจกรรมจัดการความรู้วิธีปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน(ประชุมเชิง
ปฏิบัติ การตัวแทนครอบครัวพัฒนา) เพื่อติดตามประเมินผลความสุขมวลรวมของชุมชนและการจัดการความรู้ 
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 
 

 1.5) กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

  เป้าประสงค์  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีที่ผ่านมาสามารถรักษา
ระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 

  เป้าหมาย  จํานวนหมู่บ้าน 1,037 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

- หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในปี 2552 จํานวน   160  หมู่บ้าน  
- หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในปี 2553 จํานวน   750  หมู่บ้าน   
- หมู่บ้านที่ประกาศเป็นต้นแบบ  จํานวน 127 หมู่บ้าน โดยไม่ได้รับ 
 งบประมาณจากกรมฯ  

  ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมได้รับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการรักษา
มาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้ดําเนินการในไตรมาสที่ 3-4   โดยมีเป้าหมาย 
1,037 หมู่บ้าน (หมู่บ้านที่ดําเนินการในปี 2552 จํานวน 160 หมู่บ้าน  หมู่บ้านที่ดําเนินการในปี 2553 
จํานวน 750 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบ   โดยไม่ได้รับงบประมาณดําเนินการจากกรม 
จํานวน 127 หมู่บ้าน)  ขณะนี้จังหวัดได้ดําเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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 ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ 3-4) 

 2.1) ระดบัการเพิ่มขึ้นของเงนิสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติดงันี ้
  เป้าประสงค ์

  (1) เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในวโรกาสทรง
พระเจริญพระชนมายุ 84  พรรษา 

  (2) เกิดกระแสการออมทรัพย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  (3) ผู้เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีขวัญและ
กําลังใจในการดําเนินงาน 

  เป้าหมาย 

  (1) เ งิ น สั จ จ ะ ส ะสมขอ ง กลุ่ ม อ อมท รั พ ย์ ฯ   เ พิ่ ม ขึ้ น  ร้ อ ย ล ะ  3 
(26,221,048,301 บาท) 
  (2) ระดับเพิ่มขึ้นของเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ  ร้อยละ 5 
(26,730,194,870 บาท) (3) ระดับเพิ่มขึ้นของเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ  ร้อยละ 7 
(27,239,341,439 บาท) 
  ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมอําเภอ  จังหวัด จัดเก็บข้อมูลการเพิ่มขึ้นของ
เงินสัจจะสะสมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทุกกลุ่มที่มีอยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งผลการดําเนินงานเงินสัจจะสะสมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 
รายละเอียดตามตาราง 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานภาพรวมของประเทศระดบัความสําเรจ็ 

ของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน 
 
 

เป้าหมาย
การ

ดําเนินงาน
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลการ
ดําเนินงาน 
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(หมู่บ้าน) 

เป้าหมาย 
ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ   
ร้อยละ 3 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ   
ร้อยละ 5 

(บาท) 

เป้าหมาย 
ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ  
 ร้อยละ 7 

(บาท) 

ผลการเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ  
(บาท/ร้อยละ) 

1,756 1,756 26,221,048,301 26,730,194,870 27,239,341,439 25,517,070,238 
(0.22) 

 
ที่มาของข้อมูล :  1. ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ประจําปี 2554 (ณ เดือน 30 กันยายน 2553)  
                     2. รายงานผลตามคํารับรอง PA 54 กรมการพัฒนาชุมชน (ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554) 
 
 

 จากการตรวจราชการ  พบว่า การดําเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีการออมทรัพย์
จากฐานข้อมูล 25,457,328,448 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ผลการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตมีเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นจํานวนเงิน 25,517,070,238 บาท คิดเป็น              
ร้อยละ 0.22  
 

๔๔ 



 

 

    ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับผิดโครงการ คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ  กําหนดระดับ
ของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ใน 3 เรื่อง 1) การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด  

2) การบูรณาการ การทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน และ 3) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดําเนินการโครงการ  ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตาม
และประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี ้
 

หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบท่ี 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

1 นนทบุร ี    

 ปทุมธาน ี    

 พระนครศรีอยุธยา    

 สระบุร ี    

2 ลพบุร ี    

 สิงห์บุรี    

 ชัยนาท    

 อ่างทอง    

3 ฉะเชิงเทรา    

 สระแก้ว    

 ปราจีนบุรี    

 สมุทรปราการ    

 นครนายก    

4 ราชบุรี    

 กาญจนบุร ี    

 นครปฐม    

 สุพรรณบุร ี    

5 เพชรบุรี    

 ประจวบคีรีขันธ์    

 สมุทรสงคราม    

 สมุทรสาคร    

6 สุราษฎร์ธานี    

 ชุมพร    

 นครศรีธรรมราช    

 พัทลุง    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบท่ี 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

7 ภูเก็ต    

 พังงา    

 กระบี่    

 ระนอง    

 ตรัง    

8 สงขลา    

 สตูล    

 ปัตตานี    

 ยะลา    

 นราธิวาส    

9 ชลบุรี    

 ระยอง    

 จันทบุรี    

 ตราด    

10 อุดรธานี    

 หนองบัวลําภู    

 หนองคาย    

 เลย    

11 นครพนม    

 มุกดาหาร    

 สกลนคร    

12 ขอนแก่น    

 มหาสารคาม    

 ร้อยเอ็ด    

 กาฬสินธ์ุ    

13 อุบลราชธานี    

 ยโสธร    

 อํานาจเจริญ    

 ศรีสะเกษ    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบท่ี 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

14 นครราชสีมา    

 ชัยภูมิ    

 บุรีรัมย์    

 สุรินทร ์    

15 เชียงใหม่    

 ลําพูน    

 ลําปาง    

 แม่ฮ่องสอน    

16 เชียงราย    

 พะเยา    

 แพร่    

 น่าน    

17 พิษณุโลก    

 เพชรบูรณ์    

 อุตรดิตถ์    

 ตาก    

 พิษณุโลก    

18 นครสวรรค ์    

 อุทัยธานี    

 กําแพงเพชร    

 พิจิตร    

 

   จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการใน
รอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review)  โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 1 (Sear) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยง
ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี ้
   (1) การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เพื่อขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด เป็นความเสี่ยงตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ใน เรื่ อ งภาระผิ ดชอบของหน่ วยงานหรื อหน่ วยรั บผิ ดชอบโครงการ  ( Accountability)  

อันเนื่องมาจาก ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้าน
ต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด ในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ และมีแนวทางจัดการกับ  
ความเสี่ยง ดังนี้ 
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 (1.1) ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด-ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) การขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับระดับจังหวัด 

 (1.2) กําหนดรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 

 (1.3) บูรณการกิจกรรม/โครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 ในพื้นที่หมู่บ้าน 
 (1.4) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นทีมนิเทศสนับสนุนการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจําปี2554 

 (1.5) ทีมนิเทศฯร่วมกันประเมินหมู่บ้านเป้าหมาย ตามตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อมีการติดตาม นิเทศเพื่อเป็นการทราบผลความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
ได้เป็นระยะๆ 

 (1.6) จัดทํารายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานขับเคลื่อนหมู่ บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้ทราบเป็นระยะๆ 

 (1.7) กําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 

 (1.8) สร้างตระหนักและความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างแท้จริง 

 (1.9) ประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกระดับภาคีพัฒนา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 (1.10) อบรมสร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อขยายเผยแพร่ความคิดและวิธีการ
ดําเนินงาน 

 (1.11) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประชาสัมพันธ์ การ
ดําเนินการ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ และความเข้าใจ 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระ
รับผิดชอบของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความ
เสี่ยงของหน่วยรับตรวจมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้อย่าง
เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยเมื่อวิเคราะห์โครงการฯ พบว่า ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต้องอาศัยการรวมพลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การดําเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยส่ิงที่สําคัญที่จะผลักดันโครงการสําเร็จจะต้องเชื่อมโยงของ
แผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้ังแต่ระดับท้องถิ่น แผนพัฒนา
อําเภอ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ความสําเร็จตามหมู่บ้าน
ต้นแบบเป้าหมายสําเร็จอย่างยั่งยืน  ในขณะเดียวกันก็ต้องขยายผลหมู่บ้ายเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปยัง
หมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพื่อยกระดับให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เช่น หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เป็นต้น ดังนั้น 
ถ้าส่วนราราชการที่เกี่ยวข้องที่รวมสรรพกําลังการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบก็จะมีความย่ังยืน
มั่นคง  โดยจะต้องพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบที่พัฒนาแล้วเป็นหมู่บ้านต้นแบบอยู่ต่อไปให้มั่นคง และพัฒนาหมู่บ้าน 
ที่ยังไม่ได้ยกระดับเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 3 ระดับ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบให้ได้ 

 โดยบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารสูงสุดต้องใช้การนําองค์กรโดยบูรณการ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
พลังในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้สําเร็จตามเป้าหมายกําหนด  และต้องมีระบบ
ติดตามความสําเร็จโครงการและประเมินหมู่บ้านต้นแบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน/ 
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ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาครอบครัว
แตกแยก เป็นต้น  ถ้าหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งแล้วปัญหาดังกล่าวก็สามารถแก้ไขได้เช่นกัน และขณะเดียวกันก็มี
การพัฒนาอาชีพและหารายได้ ตลอดจนดํารงชีวิตโดยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ทั้งนี้ จังหวัดควรขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปยังหมู่บ้าน
อื่น ๆ เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และสําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ก็ขอให้
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนใน
พื้นที่สามารถรู้ปัญหาอย่างแท้จริงกําหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องหรืออาจสนับสนุนงบประมาณในการเพิ่ม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม 
 

 (2) การบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เป็น
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาด
การบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับ
จังหวัด คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทาง
จัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
  (2.1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําบันทึกข้อตกลงและบูรณาการการทํางาน
แผนงาน โครงการ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

  (2.2)จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ 

  (2.3) จัดทําโครงการสร้างแกนนําหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยมี
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้นํา อช. กรรมการ กลุ่มต่างในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นําอื่นๆ จํานวน 1 รุ่น 50 คน 
ระยะเวลา 3 วัน 

  (2.4) สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ภาคีหุ้นส่วนที่
เกี่ยวข้องให้รู้และเข้าใจอย่างแท้จริง ดังนี ้

- นําเรื่องเข้าวาระการประชุมกรมการจังหวัด 

- ทําหนังสือแจ้งพื้นที่เป้าหมายให้ส่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 

 - แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดแบบบูรณาการ 
 - จัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่ ส่วนราชการ หน่วยงานภาคี ในการบูรณาการ 
กิจกรรมร่วมกัน 

 - ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย
พิจารณาให้การสนับสนุน 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
ราชการมีแนวการจัดการที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียง โดยในการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ให้สําเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้องบูรณการการทํางานโดยยึดหลักเป้าหมายเดียวกันจะพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้สําเร็จอย่างยั่งยืน และต้องบูรณการทรัพยากรบุคคลวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
งบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกําหนดแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกัน ทํางานในพื้นที่หมู่บ้าน 
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เป้าหมายเป็นทีม และควรกําหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับช้ันในแต่ละระดับ 
 โดยอาจต้ังคณะทํางานร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันในทิศทางเดียวกัน ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและปัญหา
อุปสรรคเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้โครงการมีความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยให้คณะทํางานงานระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอดีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคโดย
ตลอดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ต้นแบบอย่างแท้จริง 
 

 (3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ  เป็นความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญ
เพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ใน
ระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
 (3.1) สร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯเป้าหมาย 
 (3.2) จัดเวทีประชาคมเพื่อช้ีแจง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นําชุมชนและ
ประชาชน ครอบครัวพัฒนา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (3.3) สร้างแกนนําหมู่บ้านให้มีความรู้ในหลักการและแนวทาวงการพัฒนาหมู่บ้าน
ให้มีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 (3.4) นําผู้แทนครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเป้าหมาย/ผู้นําชุมชน/แกนนําหมู่บ้านได้
ไปศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและนํามาวิเคราะห์เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน 

 (3.5) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้นําชุมชนและประชาชนให้ทราบและเข้าใจอย่างแท้จริง 

 (3.6) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานให้ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึง
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

 (3.7) พิธีการประกาศเจตนารมณ์และมอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โดยประชุมช้ีแจงผู้นํา/กลุ่ม/องค์การและนําเข้าเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 

 (3.8) สร้างความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยประชุมช้ีแจงผู้นํา/กลุ่ม/
องค์กรและนําเข้าสู่เวทีประชาคมในหมู่บ้าน 

 (3.9) การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และวิทยุชุมชนในพื้นที่หมู่ บ้าน
เป้าหมาย 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการ
ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า หน่วยรับตรวจมีแนวทางการจัดที่ดี แต่อย่างไรก็ตามในการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ จะให้ประสบความสําเร็จอย่างยืนมั่นคงต้องอาศัยหลัก
ชุมชนเข้มแข็ง โดยหัวใจที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา ก็คือ ประชาชนในพื้นที่ถ้ามีความเข้มแข็ง และครอบครัวมี
ความอบอุ่นแล้วก็สามารถทําให้การดําเนินโครงการสําเร็จอย่างยั่งยืน เพราะถ้าหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง
แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
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 ในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
อย่างแท้จริงจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไรเพราะแต่ละพื้นที่มีจุดแข็ง
จุดอ่อนไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงต้องดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการกําหนด
เป้าหมายระดมความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
นํามาประยุกต์ให้ในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด รู้รัก
สามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล 

 ในการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการ
ดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง 
เมื่อประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้
เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชน
รับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และ
สามารถมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต 

 ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว
เชื่อว่าจะสามารจัดการความเสี่ยง และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
 (1) ให้จังหวัดมอบหมายให้พัฒนาการอําเภอตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม
แนวทางที่กรมฯ กําหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผลลัพธ์สุดท้ายของการดําเนินงานตามโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ การเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน และการกําหนดประเด็นศึกษาดูงาน 

 (2) ให้จังหวัดเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้ังแต่ระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ขับเคลื่อนความสําเร็จตามหมู่บ้านต้นแบบให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้กําหนดยุทธศาสตร์
ในการขับเคลื่อนที่จะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดอย่างต่อเนื่องและ
กําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 

 (3) ให้จังหวัดระดมสรรพกําลังของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขอให้เพิ่ม
เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อขยายไปยังหมู่บ้านอื่นเพิ่มเติมจากเป้าหมายที่กําหนดเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา 

 (4) ให้กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อลดข้อร้องเรียนผู้ได้รับผลกระทบและมิได้รับผลประโยชน์จากโครงการ และ ดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนด 

 (5) ให้จังหวัดให้ความสําคัญกับระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระยะโดย
ตลอด และให้มุ่งเน้นการประเมินผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษาให้สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างแท้จริง 
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 (6) ให้จังหวัดให้ความสําคัญกับระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระยะโดย
ตลอด และให้มุ่งเน้นการประเมินผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษาให้สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างแท้จริง 

 (7) ให้จังหวัดศึกษารายละเอียด/การดําเนินงานตามขั้นตอนแนวทางที่ กรมฯ กําหนด 
พร้อมรับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการ/ผู้บังคับบัญชา ตลอดเวลา และหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้
ทราบทันที 
 (8) ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัวใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (9) ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่เพื่อบูรณาการ
ทํางานของทุกภาคส่วนให้เป็นทิศทางเดียวกันในพื้นที่เป้าหมาย 

 (10) ให้ต้ังคณะทํางานในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดและ
อําเภอโดยให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 

 (11)  ให้จั งหวัดประชาสัมพันธ์ โครงการหมู่ บ้ านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ                 
เฉลิมพระเกียรติ เศรษฐกิจพอเพียง84 พรรษาอย่างต่อเนื่องตามช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน การแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบความก้าวหน้าและ
ความสําคัญของโครงการ และยึดวิถ ี

 (12) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการเพื่อ
รับทราบความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึงพอใจ
หรือประเมินจากภาคประชาชน 

 (13) จังหวัดควรจัดทํารายชื่อหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสําเร็จและสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านทาง Website ของ สพจ. หรือของกรมฯ และควรจัดทําบัญชีหมู่บ้านต้นแบบ
พร้อมทั้งระบุประเภทกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จเป็นต้นแบบ ให้หมู่บ้านต่างๆ สามารถไปศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนประสบ การณ์ร่วมกัน 

 (14) จังหวัดควรดําเนินการให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนให้มีผลในทาง
ปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อกระตุ้นให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 (15) ควรจัดให้มีการประกวดครัวเรือนที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนดีเด่นในแต่ละระดับ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือนได้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

 (16) ให้จังหวัดกําหนดมาตรการแนวทางการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจฯ ให้เป็น
หมู่บ้านปลอดยาเสพติดทุกแห่ง 

 (17) ให้กําหนดจุดดูงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบั
ระดับการพัฒนาหมู่บ้านและแนวทางของกรมฯ 

 (18) ให้รักษามาตรฐานการดําเนินงานของหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในปี 
2552 –2553 อย่างต่อเนื่อง 

 (19) จังหวัดควรที่จัดทําฐานข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 เป้าหมายการดําเนินงาน
ของกรม ส่วนที่ 2 เป้าหมายและผลการดําเนินงานของจังหวัด หรือหากมี ปัญหาข้อสอบถามให้ประสานงาน
โดยตรงกับหน่วยที่รับผิดชอบของกรมฯ  

 (20) กรมพัฒนาชุมชน ควรซักซ้อมไปยังจังหวัดที่มีจํานวนเป้าหมายยังไม่ครบ ให้
ดําเนินการให้ครบตามจํานวนที่จังหวัดนั้นรับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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 (21) กรมพัฒนาชุมชน ควรแจ้งให้สํานักที่รับผิดชอบดําเนินการเร่งรัดให้จังหวัด
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และให้
จังหวัดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสําคัญ ในการจัดการความเสี่ยงของโครงการฯพร้อมทั้งอบรม/
ชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  เพื่อให้การดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  เป็น
โครงการที่จะช่วยสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ใน 3 คุณลักษณะ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน  และ 2 เงื่อนไข คือ ความรอบรู้ รอบด้าน ความรอบคอบ 
และความตระหนักในคุณธรรม  โดยจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
จังหวัด  ดําเนินการตามแบบแนวทางการดําเนินกิจกรรมรวม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การสร้างความรู้
ความเข้าใจหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจในแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกจิพอเพยีง  การสรา้ง
วิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้
มีความรู้ในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจดักระบวนการพฒันาหมูบ่า้นตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อให้แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ใน
หลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ “พออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี มั่งมี ศรีสุข” และการสนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีเป้าประสงค์ คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีที่ผ่านมา
สามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 
 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 3 
ประการ คือ  
 - การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อ
ขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด 

 - การบูรณาการ การทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน 

 - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก 
ธรรมาภิบาลทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม  
 

                                     จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการใน
รอบ (Mornitoring/Evaluation) โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 2 (AIR) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับ
ยอมรับได้ โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี ้
                            (1) การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบเพือ่
ขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ใ น เ รื่ อ ง ภ า ร ะ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ห รื อ ห น่ ว ย รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร  ( Accountability)  

อันเนื่องมาจาก ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้าน
ต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review)  มีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการใน
รอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงานพัฒนาชุมชุมชนจังหวัดมีการ
จัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขตตรวจราชการที่ได้ให้ไว้ 
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ทําให้การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีการรวมพลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  สามารถผลักดันโครงการสําเร็จโดย
เชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ความสําเร็จตาม
หมู่บ้านต้นแบบเป้าหมายสําเร็จอย่างยั่งยืน  รวมทั้งได้จัดทําแผนงานที่จะขยายผลหมู่บ้ายเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพื่อยกระดับให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เช่น หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
เป็นต้น โดยจังหวัดได้ระดมสรรพกําลังของหน่วยงานที่เกี่ยงข้องและภาคเอกชน ส่งผลให้การขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีความย่ังยืนมั่นคง  โดยมีการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบให้สามารถเป็นต้น
แบบอย่างม่ันคงตลอดไป และสําหรับหมู่บ้านที่ยังไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบก็มีแผนงานที่จะ
พัฒนาเพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 3 ระดับ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบได้ในลําดับต่อไป 

 สําหรับบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารสูงสุดต้องได้ภาวะผู้นําในการ
ขับเคลื่อนโครงการ โดยบูรณการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้สําเร็จ
ตามเป้าหมายกําหนด  และจังหวัดได้จัดทําระบบติดตามความสําเร็จโครงการและประเมินหมู่บ้านต้นแบบ
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างรอบด้านขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาครอบครัวแตกแยก เป็นต้น  โดยส่งเสริมให้
เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยตนเอง และมีการพัฒนาอาชีพและหา
รายได้ ตลอดจนดํารงชีวิตโดยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยจังหวัดได้ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ 
เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และสําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้ประสานให้
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กําหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องหรือ
อาจสนับสนุนงบประมาณในการเพิ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมทําให้การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายและได้เพิ่มเติมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากแผนงานปกติ
ของกรมการพัฒนาชุมชน  จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)   
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและ
บรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับ
ยอมรับได้ 
                                  (2) การบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน 
เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจาก
ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ ในเรื่องนี้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review)  ได้ประเมินค่า
ดัชนีความเสี่ยงในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบวา่ หนว่ย
รับตรวจราชการ คือ สํานักงานพัฒนาชุมชุมชนจังหวัดได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ให้สําเร็จตามเป้าหมายอย่างยั ่งยืนโดยบูรณการการทํางานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยยึดหลักเป้าหมายเดียวกันจะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบให้สําเร็จอย่างยั่งยืน และบูรณการทรัพยากรบุคคลวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และกําหนดแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกัน ทํางานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเป็นทีม และ
ได้กําหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับช้ันในแต่ละระดับทําให้โครงการเกิดความสําเร็จ
อย่างยั่งยืน 
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 โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ต้ังคณะทํางานร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด 
อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันในทิศทางเดียวกัน ติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการและปัญหาอุปสรรคเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้โครงการมีความสําเร็จตามเป้าหมายที ่
กําหนดไว้ โดยให้คณะทํางานงานระดับจังหวัดและระดับอําเภอมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคโดยตลอดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการให้สําเร็จตามเป้าหมายที่
กําหนดและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบอย่างแท้จริง ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามีความสําเร็จอย่างยั่งยืน จากการตรวจติดตามและ
ประเมินผลในภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า 
หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่
กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
 (3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ  เป็นความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญ
เพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ในเรื่องนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมิน
ค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในระดับเฝ้า
ระวังไว้ก่อน   จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ 
สํานักงานพัฒนาชุมชุมชน ได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ ให้ประสบความสําเร็จอย่าง
ยืนมั่นคงต้องอาศัยหลักชุมชนเข้มแข็ง โดยให้ ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมงานทําให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของโครงการเป็นอย่างมาก และรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโครงการอย่างแท้จริง ส่งผลให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง และครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็สามารถทําให้การดําเนินโครงการสําเร็จอย่างยั่งยืน และส่งผล
ให้เกิดหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

 ในการดําเนินเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระ
เกียรติให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง   โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ประสาน
การส่วนร่วมของภาคประชาชน  โดยได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโครงการ ทําให้ดึงศักยภาพของประชาชนใน
พื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการกําหนดเป้าหมายระดมความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนว
ทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาประยุกต์ให้ในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชน
ในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด รู้รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และ
รักษาศีล  

 โดยพบว่า ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการดําเนิน
โครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง เมื่อ
ประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้
เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 

 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ให้ความสําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบ
การดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทาง
เพื่อให้ประชนรับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต และสามารถมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต  จากการตรวจติดตามและประเมินผลใน
ภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจ
ราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี 
จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
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 จากการตรวจติดตามผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทย ในรอบ (Project Review) และรอบ 
(Progress Review) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความ
เสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จํานวน 21 ประเด็น ซึ่งจากการ
ตรวจราชการรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบหว่า หน่วยรับตรวจราชการสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับยอบรับได้ และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัดดําเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 (1) จังหวัดได้มอบหมายให้พัฒนาการอําเภอตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม
แนวทางที่กรมฯ กําหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผลลัพธ์สุดท้ายของการดําเนินงานตามโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ การเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน และการกําหนดประเด็นศึกษาดูงาน 

 (2) จังหวัดเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้ังแต่ระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ขับเคลื่อนความสําเร็จตามหมู่บ้านต้นแบบให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้กําหนดยุทธศาสตร์
ในการขับเคลื่อนที่จะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดอย่างต่อเนื่องและ
กําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 

 (3) จังหวัดระดมสรรพกําลังของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขอให้เพิ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อขยายไปยังหมู่บ้านอื่นเพิ่มเติมจากเป้าหมายที่กําหนดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา 

 (4) ได้กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อลดข้อร้องเรียนผู้ได้รับผลกระทบและมิได้รับผลประโยชน์จากโครงการ และ ดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนด 

 (5) จังหวัดให้ความสําคัญกับระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระยะโดย
ตลอด และให้มุ่งเน้นการประเมินผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษาให้สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างแท้จริง 

 (6) จังหวัดให้ความสําคัญกับระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระยะโดย
ตลอด และให้มุ่งเน้นการประเมินผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษาให้สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างแท้จริง 

 (7) จังหวัดศึกษารายละเอียด/การดําเนินงานตามขั้นตอนแนวทางที่  กรมฯ กําหนด พร้อม
รับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการ/ผู้บังคับบัญชา ตลอดเวลา และหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ทราบทันท ี

 (8) จังหวัดมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัว
ในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (9) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่มีโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่เพื่อบูรณาการทํางานของ
ทุกภาคส่วนให้เป็นทิศทางเดียวกันในพื้นที่เป้าหมาย 

 (10) จังหวัดได้ต้ังคณะทํางานในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
จังหวัดและอําเภอโดยให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและปัญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงาน 
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 (11) จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษาอย่างต่อเนื่องตามช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการ และยึดวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

 (12) จังหวัดส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการ
เพื่อรับทราบความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึง
พอใจหรือประเมินจากภาคประชาชน 

 (13) จังหวัดได้จัดทํารายชื่อหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสําเร็จและสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านทาง Website ของ สพจ. หรือของกรมฯ และควรจัดทําบัญชีหมู่บ้านต้นแบบพร้อมทั้ง
ระบุประเภทกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จเป็นต้นแบบ ให้หมู่บ้านต่างๆ สามารถไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ประสบ การณ์ร่วมกัน 

 (14) จังหวัดได้ดําเนินการให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนให้มีผลในทาง
ปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อกระตุ้นให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 (15) จังหวัดจัดให้มีการประกวดครัวเรือนที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนดีเด่นในแต่ละ
ระดับ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือนได้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

 (16) จังหวัดได้กําหนดมาตรการแนวทางการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจฯ ให้เป็น
หมู่บ้านปลอดยาเสพติดทุกแห่ง 

 (17) จังหวัดได้กําหนดจุดดูงานการพัฒนาหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับต่างๆ                 
ให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาหมู่บ้านและแนวทางของกรมฯ 

 (18) จังหวัดได้กําหนดให้รักษามาตรฐานการดําเนินงานของหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงในปี 2552 –2553 อย่างต่อเนื่อง 

 (19) จังหวัดได้จัดทําฐานข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 เป้าหมายการดําเนินงานของ
กรม ส่วนที่ 2 เป้าหมายและผลการดําเนินงานของจังหวัด หรือหากมี ปัญหาข้อสอบถามให้ประสานงานโดยตรง
กับหน่วยที่รับผิดชอบของกรมฯ  

 (20) กรมพัฒนาชุมชน ได้ทําการซักซ้อมไปยังจังหวัดที่มีจํานวนเป้าหมายยังไม่ครบ             
ให้ดําเนินการให้ครบตามจํานวนที่จังหวัดนั้นรับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 (21) กรมพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้สํานักที่รับผิดชอบดําเนินการเร่งรัดให้จังหวัดทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ และให้จังหวัดจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสําคัญ ในการจัดการความเสี่ยงของโครงการฯพร้อมทั้งอบรม/ช้ีแจง เพื่อ
สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  เพื่อให้การดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  เป็น
โครงการที่จะช่วยสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ใน 3 คุณลักษณะ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน  และ 2 เงื่อนไข คือ ความรอบรู้ รอบด้าน ความรอบคอบ 
และความตระหนักในคุณธรรม  โดยจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
จังหวัด  ดําเนินการตามแบบแนวทางการดําเนินกิจกรรมรวม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การสร้างความรู้
ความเข้าใจหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจในแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  การสร้าง 
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วิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้
มีความรู้ในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจดักระบวนการพฒันาหมูบ่า้นตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อให้แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ใน
หลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ “พออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี มั่งมี ศรีสุข” และการสนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีเป้าประสงค์ คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีที่ผ่านมา
สามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 
 จากการตรวจติดตามและประเมินผลในรอบ Monitoring and Evaluation  พบว่า ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับยอมรับได้ทั้ง 3 ประการ คือ  
 - การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อ
ขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด 

 - การบูรณาการ การทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน 

 - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ 

 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  โดยพบว่า หน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ ส่งผลให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม โดยในแต่ละหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ทั้ง 3 ระดับ “พออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี มั่งมี ศรีสุข” เป็นหมูบ่า้นทีท่าํใหป้ระชาชนในชมุชน/หมูบ่า้น
มีกิจกรรมการพึ่งตนเองทํากิน ทําใช้  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้และมีการออม  มีการบริหารจัดการพัฒนาใน
รูปกลุ่ม  การพัฒนารายได้ด้วยระบบกลุ่ม เพิ่มรายได้ด้วยระบบกลุ่ม เพิ่มรายได้และขยายโอกาสในชุมชน 
และการบริหารการพัฒนาด้วยองค์องกรเครือข่ายในยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ จัด
สวัสดิการชุมชน และพัฒนาให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีศักยภาพในการบริหารจัดการการพัฒนา
ชุมชนเป็นต้นแบบที่ยั่งยืนต่อไป 
 

2) โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 

 1.1) การดําเนินการโดยสังเขปโครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
                                               (1) หลักการและเหตุผล 
                   การบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็น
พันธกิจหนึ่งของกรมที่ดินซึ่งการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําหรับที่หลวงเป็นมาตรการที่สําคัญในการที่จะ
ป้องกันที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มิให้ถูกบุกรุกหรือเส่ือมสภาพ อีกทั้งยังสามารถลดปัญหา
การพิพาทโต้แย้งเกี่ยวเก่ียวกับแนวเขตที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชนในอนาคต การดําเนินการแผนดําเนินการ
จัดการที่ดินของรัฐให้มีแนวเขตที่ดินชัดเจนทั่วประเทศ 

                                  (2) วัตถุประสงค ์

                                       (2.1) เพื่อให้การสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

                                       (2.2) เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันที่มีหนังสือสําหรับที่หลวงแล้ว แต่มีแนวเขตหรือตําแหน่งที่ต้ังไม่ชัดเจน ให ้
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ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงแนวเขตที่ดิน ที่ต้ัง  เนื้อที่ของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องชัดเจน เป็นการ
ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน ์

                                       (2.3) เพื่อป้องกันการออกหนังสือหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินทับซ้อนกับที่ดิน
ของรัฐ 

                                       (2.4) เป็นข้อมูลในการจัดทําระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของ
รัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลง
ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2550 

                                   (3) เป้าหมาย 

                                        ดําเนินการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เป้าหมาย 1,500 แปลง 
 

                                   (4) พื้นที่ดําเนินการ 

                                        ดําเนินการตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
ให้มีแนวเขตที่ชัดเจนทั่วประเทศ รวม 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน  ตาก แพร่  อุตรดิตถ์ สุโขทัย  สุพรรณบุรี 
หนองคาย  อุดรธานี  ขอนแก่น  มหาสารคาม นครราชสีมา สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช  ตรัง และจังหวัดสงขลา ในการดําเนินการได้จัดแบ่งพื้นที่ดําเนินการออกเป็นกลุ่มจังหวัด 
จํานวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 
                                        (4.1) กลุ่มที่ 1 มี 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ตาก แพร่  อุตรดิตถ์  สุโขทัย 
และจังหวัดสุพรรณบุรี  มีเป้าหมายดําเนินการ 530 แปลง โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 6 คน 

                                        (4.2) กลุ่มที่ 2 มี 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย  อุดรธานี  ขอนแก่น 
มหาสารคาม นครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว  มีเป้าหมายดําเนินการ 530 แปลง  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
6 คน 

                                                                    (4.3) กลุ่มที่ 3 มี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์
ธานี  นครศรีธรรมราช ตรัง  และจังหวัดสงขลา  มีเป้าหมายดําเนินการ 440 แปลง  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
5 คน 
 

                                    (5) วิธีการดําเนินการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

                                         ทําการคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์จากบัญชีสํารวจ ซึ่งทบวง
การเมืองผู้ดูแลรักษาแสดงความประสงค์ผ่านสํานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อขอรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง  โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์เข้าร่วมโครงการและ
ดําเนินการ ดังนี้ 
                                           (5.1) นําบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณูประโภคประโยชน์ที่สํานักงานที่ดิน
จังหวัดจัดส่งให้กรมที่ดินตรวจสอบกับบัญชีสรุปผลการดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่ได้
ดําเนินการแล้วในปีงบประมาณต่างๆที่ผ่านมาและตรวจสอบจากบัญชีควบคุมและจัดเก็บหนังสือสาํคัญสําหรับที่
หลวงของกรมที่ดินว่ามีที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงหรือไม ่

      (5.2) คัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้รังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงจากการตรวจสอบตามข้อที่ 5.1 มาตรวจสอบกับทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ว่ามีแปลงใด
ได้จัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชน์แล้ว และพิจารณาว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญ 
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สําหรับที่หลวงได้โดยจะต้องเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ไม่มีผู้บุกรุกคัดค้านเขต
แนวหรือผู้ดูแลรักษาสามารถนําทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญที่หลวงได้ 
      (5.3) นําแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้คักเลือกแล้ว จัดทําเป็น
รายชื่อที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อํานวยการจัดการที่ดินของรัฐ ทั้งนี้ ในการดําเนินการ
รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงจากแปลงที่ได้คัดเลือกแล้วดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัด
พิจารณาถึงการดําเนินการในแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ทราบแนวเขตแน่นอน ผู้ดูแลรักษาสามารถนําช้ีแนว
เขตได้ หรือแปลงที่มีผู้บุกรุกบางส่วนไม่มีปัญหาพิพาทเรื่องแนวเขตดําเนินการก่อนเพื่อให้ได้ผลงานตาม
เป้าหมายสําหรับแปลงที่มีปัญหาข้อพิพาทหรือแปลงที่ผู้ดูแลรักษาไม่สามารถนําช้ีแนวเขตได้ จะต้องมีการ
พิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนดําเนินการเป็นการเฉพาะรายต่อไป 

      (5.4) เมื่อดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะได้ทําการแจ้งจังหวัดในพื้นที่
ตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้จังหวัดแจ้งให้อําเภอรับผิดชอบแจ้งความประสงค์ขอรังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงต่ออธิบดีกรมที่ดิน ผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา เพื่อลงบัญชีรายวันรับทําการ
(บ.ท.ด.2) และลงบัญชีเรื่องการรังวัด (บ.ท.ด.11) และให้อําเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตําบลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยเหลือในการ
ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2543 ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวหากทบวงการการเมืองผู้ดูแลรักษามี
ความประสงค์จะขอตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับหลวง เนื่องจากสภาพแปลงที่ดินมีแนวเขตหรือตําแหน่งที่ต้ัง
ไม่ถูกต้องชัดเจนให้ย่ืนความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการเพื่อปรับ
นําเข้าแผนโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงเขตที่ดินของรัฐ 

      (5.5) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยรังวัดฯและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดฯในพื้นที่เดินทางไปรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่รับมอบหมาย เพื่อ
ปฏิบัติงานรังวัดตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และเตรียมการก่อนปฏิบัติงาน
รังวัดฯโดยให้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและขอรับเรื่องคําขอรังวัดจากสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วน
แยก ในพื้นที่ดําเนินการเข้าประสานงานกับอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีที่ดินสาธารณประโยชน์
แปลงใดไม่สามารถดําเนินการตามคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ให้แจ้งข้อขัดข้อง โดยบันทึก
ถ้อยคําถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้จากผู้ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์รายงานหัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ขอ
ความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นท่ีดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดฯ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานรังวัดฯประจําเดือน แล้วให้เสนอแผนปฏิบัติงานรังวัดประจําเดือนพร้อมทั้งรายงานการ
เดินทาง 7 วัน นับต้ังแต่วันเดินทางผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการให้กรมที่ดิน
ทราบภายใน 15 วัน และนัดทําการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตามคําขอรังวัดซึ่งได้
ลงบัญชีรับเรื่องรังวัด(ร.ว.12)ไว้เป็นหลักฐานโดยให้เป็นไปตามลําดับแผนปฏิบัติงานรังวัดประจําเดือน ซึ่งช่าง
รังวัดได้จัดทําขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ที่รับผิกชอบพื้นที่ดําเนินการ 

      (5.6) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรังวัดฯต้องไปทําการรังวัดฯตามกําหนด
วันนัดทําการรังวัดที่ได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงและผู้ไม่เกี่ยวข้องไประวังชี้แจงแนวเขต และลงนามรับรอง
เขตที่ดินหรือไปร่วมตรวจสอบการรังวัดตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งปรากฏตามระเบียบการแจ้งข้างเคียง พร้อมทั้ง
จัดเตรียมหลักฐานแผนที่และเบิกวัสดุสําหรับใช้ในการรังวัด ได้แก่ หลักเขตที่ดิน หลักเขตที่สาธารณประโยชน์ 
หมุดหลักฐาน แผนที่ แผ่นป้ายช่ือที่สาธารณประโยชน์พร้อมเสาเพื่อใช้ในการดําเนินการ 

      (5.7) การรังวัดออกหรือตรวจหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง(พ.ศ.2517)แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกรม
ที่ดินว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2520) ฉบับที่4(พ.ศ.
2522) ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2530)และฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539) ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไข
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หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงพ.ศ.2529 และระเบียบสํานักรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และชุมชนที่
รูปแปลง 
 

ที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2550 ตลอดจนระเบียบคําสั่งและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดําเนินการเรื่อง
รังวัดให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อให้หัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ตรวจระเบียบความถูกต้องของเรื่องรังวัดและรายการรังวัดที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วสง่เรื่องรังวัดให้สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการภายใน 20 วัน
นับแต่ทําการรังวัดเสร็จ โดยส่งเรื่องรังวัดให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการหรือผู้
ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับเรื่อง หาดไม่สามารถส่งเรื่องรังวัดภายในกําหนดจะต้องชี้แจงให้เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ทราบถึงเหตุผลที่ขัดข้องและต้องรายงานให้กรมที่ดินทราบ 

      (5.8) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดฯ รายงานผลการปฏิบัติงานประจํา
ทุกเดือนสิ้นเดือน พร้องส่งเอกสารสําเนาแผนที่ต้นร่าง รายการคํานวณ ข้อมูลดิจิตอล รูปแผนที่ลงนามที่สธ.1 
ภาพถ่ายแปลงที่ดินและส่งใบสําคัญค่าใช้จ่ายให้หัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอผ่าน เจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการ เพื่อรายงานและนําเอกสารให้กรมที่ดินดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

      (5.9) มาตรฐานการปฏิบัติงานรังวัดกําหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรังวัด
ระดับชํานาญงานหรอระดับปฏิบัติงาน 1คน/คนงาน 6 คน/ปริมาณงาน 9-10แปลง/เดือน 
 
     1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

        การดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า  การดําเนินงานตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
กําหนดให้มีการรังวัดฯแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจนทั่วประเทศ รวม 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน  
ตาก แพร่  อุตรดิตถ์ สุโขทัย  สุพรรณบุรี หนองคาย  อุดรธานี  ขอนแก่น  มหาสารคาม นครราชสีมา สระแก้ว 
ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  ตรัง และจังหวัดสงขลา ในการดําเนินการได้จัดแบ่งพื้นที่
ดําเนินการออกเป็นกลุ่มจังหวัด จํานวน 3 กลุ่ม โดยมีช้ันตอนแผนปฏิบัติงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยสรุป ดังนี้ 
                               1. ขั้นตอนการเตรียมการ 

                   -ตรวจสอบบัญชีสํารวจแปลงที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อคัดค้านนํามาเป็นข้อมูลใน
การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

                   -จัดทําแผนปฏิบัติงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 

     -แจ้งรายละเอียดแผนงานและโอนเงินงบประมาณเพื่อจัดทําวัสดุก่อสร้างต่างที่
เกี่ยวข้อง 

         -จัดทําคําสั่งแต่งต้ังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

         -ให้จังหวัดตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติแจ้งอําเภอแจ้งความประสงค์ขอรังวัดออก
หรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

       2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

         -เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติงานเดินทางไปรายงานตัวในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับ
มอบ/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         -จัดหาสถานที่ทําการหน่วยรังวัดฯ 

         -ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงานในพื้นที่ หากไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถ
ดําเนินการได้ หรือมีข้อขัดข้องด้วยเหตุผลใด ให้ปรับเปล่ียนแผนงานได้โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ขอ
ความเห็นชอบต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก 

61



 

 

         -จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําเดือน/รายงานการเดินทาง 7 วัน ให้กรมที่ดิน
ทราบ 

         -หัวหน้าหน่วยนัดรังวัด/ช่างฯจัดเตรียมเอกสารเรื่องรังวัด ตรวจค้นรายการรังวัด
เดิม ตรวจค้นเส้นโครงการหมุดหลักฐานแผนที่บริเวณที่ดินที่ทําการรังวัดฯ 

        -ทําการรังวัดฯตามแผนปฏิบัติงานประจําเดือน 

     3. การตรวจติดตาม ควบคุม และประเมินผล 

        -หัวหน้าหน่วยรังวัดฯตรวจติดตามการปฏิบัติงานของช่างรังวัดฯในพื้นที่จังหวัดที่
ได้รับมอบหมาย/พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน 

       -หัวหน้างาน-หัวหน้าฝ่ายรังวัดฯออกตรวจติดตาม/ประเมินผล 

       -สรุปผลการปฏิบัติงาน/ประเมินผล 
 ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมจังหวัดตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 17 จังหวัดสามารถ
ดําเนินการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐได้ตามแผนงานที่กําหนดแต่ยังคงมีบางจังหวัดที่
แต่มีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาในการดําเนินงานบ้างเล็กน้อย จึงได้กําชับใช้มีการเร่งรัดในการดําเนินงานและ
แก้ไขปัญหาในการดําเนินโครงการ ตลอดจนปรับแผนการดําเนินงาน ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้สําเร็จส่งผลให้ 
มีผลการดําเนินงานในภาพรวมสําเร็จตามเป้าหมายกําหนดไว้ และได้เพิ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดใน
ปริมาณเป้าที่กําหนดไว้ 1,500 แปลง และเพิ่มเป็น 1,606 แปลง  ซึ่งสอดคล้องกับเขตตรวจราชการของกรมฯ 
และกระทรวงฯ รายละเอียดแสดงตามตาราง โดยสรุปผลความสําเร็จได้ ดังนี้ 
 
 

เป้าหมาย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการได้ ผลงานสะสมตั้งแต่เดือนพ.ย.53-ก.ย.54 ลําดับที่ จังหวัด 

จํานวนแปลง จํานวนแปลง จํานวนเนื้อที่/ไร่ จํานวน/แปลง จํานวนเนื้อที่/ไร่ 
1 น่าน 88 - - 88 1,972-1-57.2 
2 ตาก 89 - - 89 992-1-53.0 

3 แพร่ 89 - - 89 1,123-0-53.0 

4 อุตรดิตถ์ 88 - - 88 1,167-2-21.0 

5 สุโขทัย 88 - - 88 2,646-2-33.0 

6 สุพรรณบุรี 88 - - 88 577-3-33.0 

7 หนองคาย 89 - - 98 1,621-3-52.0 

8 อุดรธานี 88 - - 97 1365-3-19.0 

9 ขอนแก่น 88 - - 128 999-1-08.6 

10 มหาสารคาม 89 - - 101 898-2-63.0 

11 นครราชสีมา 88 - - 98 1,289-2-41.8 

12 สระแก้ว 88 - - 98 2,033-2-20.0 

13 ประจวบคีรีขันธ์ 88 - - 88 476-2-73.4 

14 สุราษฎร์ธานี 88 - - 88 1,886-1-76.0 

15 นครศรีธรรมราช 88 - - 88 2,997-2-02.5 

16 ตรัง 88 - - 88 811-1-34.2 

17 สงขลา 88 - - 88 228-3-69.0 

18 นครพนม - 4 118-0-57.4 16 546-0-41.4 
รวม 15,000 4 118-0-57.4 1,606 23,635-2-07.1 
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              ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการรังวัดจัดทํา
แผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับ
ผิดโครงการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด 17 จังหวัด  กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความ
เสี่ยง ใน 4 เรื่อง 1) จังหวัดขาดแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้มี
ความสําเร็จตามเป้าหมายและข้อมูลบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่จังหวัดส่งให้กรมท่ีดินบางส่วนไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   2) การบูรณาการการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน 3) การรังวัดมิได้เป็นไปตามแนวเขตที่กําหนดเนื่องจากมีปัญหาการบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ซึ่งอาจทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดและ 4) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดําเนินการโครงการ  ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตาม
และประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทยีบกันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 
 

หน่วยรับตรวจประเมิน
ตนเอง 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

ประเมินจากการตรวจ รอบท่ี 1 
(Sear) 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 
(AIR) 

เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

3 สระแก้ว    

4 สุพรรณบุร ี    

5 ประจวบคีรีขันธ์    

6 สุราษฎร์ธานี    

 นครศรีธรรมราช    

7 ตรัง    

8 สงขลา    

10 อุดรธานี    

 หนองคาย    

12 ขอนแก่น    

 มหาสารคาม    

14 นครราชสีมา    

16 แพร่    

 น่าน    

17 อุตรดิตถ์    

 ตาก    

 สุโขทัย    
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   จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการใน
รอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review)  โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 1 (Sear) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยง
ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี ้
   (1)จังหวัดขาดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจดัทาํแผนทีเ่พือ่แสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมาย และขาดการกําหนดพื้นที่อื่นๆ   เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมใน
กรณี อปท.มีความประสงค์เป็นผู้ดําเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายภาพรวมของจังหวัดได้ทั้งหมดในเรื่องนี้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review)  
มีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของ  

หน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก  ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด  
ในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดยสํานักงานที่ดินจังหวัด ทํา ได้ประเมินค่าดัชนีความเส่ียงไว้ใน
ระดับยอมรับได้ และมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ดังนี ้
 (1.1) มีการติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทราบ
ทุก 30 วัน 

 (1.2) เร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานรับฟังปัญหา/อุปสรรค ตลอดทั้งให้แนว
ทางการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือน และรายงานให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทราบทุก 30 วัน 

 (1.3) มีแนวทางการติดตามการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจําทุกเดือน 
 (1.4) รายงานผลการดําเนินงานให้กรมที่ดินทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน 

 (1.5) ได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองท้องที่ราษฎรใน
พื้นที่เพื่อตรวจสอบและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐร่วมกันและเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงาน รับฟังปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนให้แนวทางการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือนในที่ประชุมสํานักงานที่ดินจังหวัด 

                 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่ครอบคุลมทุกด้าน โดยในการดําเนินงานโครงการรังวัดและจัดทํา
แผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ จะขับเคลื่อนประสบความสําเร็จได้จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลาย
หน่วยงานเช่น อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานของราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
สํานักงาน ส.ป.ก. จังหวัด เป็นต้น ซึ่งจะต้องรับรองแนวเขตข้างเคียง จากส่วนราชการที่เอกสารสิทธิที่ดินของรัฐ และ
ประชาชน โดยแนวทางการจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังไม่อาจเพียงพอที่จะขจัดความเสี่ยงได้เพราะงานอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดและอําเภอ สามารถสนับสนุนและแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงได้ โดยอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้แล้วเสร็จด้วยตามเหตุดังกล่าวข้างต้น 

                            สําหรับการดําเนินการโครงการต้องใช้งบประมาณจากส่วนกลางอาจไม่เพียงพอครอบคลุมทุก
พื้นที่ ดังนั้น ควรสํารวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีความพร้อมด้านงบประมาณควรให้ยื่นออก
เฉพาะรายเป็นการเพิ่มเติม  
   (2)ข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่งให้กรมที่ดินยังมีบางส่วนที่
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ม ี
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ความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ สํานักงานกรมที่ดินจังหวัด ได้ประเมินค่า
ดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
  (2.1) ในการจัดทําข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่งกรม
ที่ดินได้แจ้งอําเภอ และอปท. สํารวจแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงได ้

  (2.2) มีการปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชน์อื่นมาทดแทนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย  

  (2.3) จังหวัดได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้องและ
ชัดเจนก่อนส่งให้ที่ดินจัดทําแผนงานและโครงการ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า ข้อมูลที่จังหวัดส่งให้กรมที่ดินได้ให้อําเภอ
และอปท. สํารวจแปลงที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์สามารถหนังสือสําคัญสําหรับที ่หลวงได้  แต่อาจพบปัญหา
ข้อขัดข้องในกรณีทับซ้อนของแปลงที่ดินของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิข้างเคียงและส่วนราชการที่เอกสารสิทธิอื่นๆ 
ซึ่งจะต้องรับรองแนวเขตที่ดิน   ตลอดจนปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์จึงอาจทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวยังคงไม่เพียงพอ อาจมีความเสี่ยงคง
อยู่ในการกระทบกับโครงการได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 
คือ ผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  และสําหรับระยะยาวจะต้องมีการ
จัดทําข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ให้มีข้อมูลตรงกับความจริงในปัจจุบันมากที่สุด 
                         3)หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดผู้บริหารปกครองท้องที่และผู ้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการ  บูรณาการทํางานและประสานการ
ดําเนินการใน โคร งการ ให้ มี ความสําเร็จยั่งยืนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการ
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ สํานักงาน
กรมที่ดินจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
     (3.1)จังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเป็นนโยบายสําคัญในการ
ดําเนินการตามโครงการดังกล่าว 

  (3.2) แจ้งให้หน่วยงานรัฐอื่นๆที่มีที่ดินข้างเคียงสาธารณประโยชน์ให้ความร่วมมือในการ
นําช้ีแนวเขตที่ดินในการดําเนินโครงการดังกล่าว 

      (3.3) ประสานงานกับอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ความ
ร่วมมือเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สําคัญ คือ อําเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนผลักดันมีส่วนในการผลักดันโครงการให้ประสบความสําเร็จซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการ บูรณา
การการทํางานได้ โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประสานส่วนราชการระดับจังหวัดและอําเภอ รวมท้ัง อปท. เพื่อ
สนับสนุนโครงการให้สําเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์แนวทางทางจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังคงไม่สามารถจัดความ
เสี่ยงได้เพียงพอ โดยผู้บริหารจังหวัดควรเร่งรัดการทํางานของสํานักงานที่ดินจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  
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อําเภอและอปท. ให้ผนึกกําลังโครงการเนื่องจากเป็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยอาจแจ้งในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานภาพรวมและเร่งรัดการทํางาน ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาในภาพรวมและในระดับอําเภอควรเร ่งร ัดการทํางานและสนับสนุนในการประชุมระดับอําเภอ
ประจําเดือน ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อนัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการชี้แนว
เขตเพื่อรังวัดที่ดิน เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
   4)ในการรังวัดมิได้เป็นไปตามแนวเขตที ่สาธารณประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ 
เนื่องจากมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และการรังวัดที่สาธารณประโยชน์อาจคลาดเคลื่อนได้  เป็น
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่
ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
      (4.1) ในการรังวัดตามโครงการดังกล่าวได้ควบคุมตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าหี่
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  (4.2) ในการรังวัดได้ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์นํารังวัดไปตามแนวเขต
ที่ได้สงวนหวงห้ามไว้แต่เดิม และได้แจ้งให้ประชาชนซึ่งมีที่ดินติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์มามาระวังแนวเขตของตน
ด้วย 
 (4.3) ประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าท่ีดูแลและคุ้มครองป้องกันตรวจสอบความชัดเจน 

       (4.4) ช้ีแจง/ทําความกับหน่วยงานผู้ขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและประสาน
กับที่ดินของราษฎรเพื่อทราบแนวเขตที่ดินชัดเจน 
                          ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการ
ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีความเสี่ยงที่ดินสาธารณประโยชน์บางแห่งมีหลักฐานค่อนข้างเก่า 
และพยานในการรับรองตั้งแต่เดิมเป็นผู้สูงอายุ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงทําให้แนวเขตอาจคลาดเคลื่อนได้  และ
บางแห่งมีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์อาจเกิดข้อพิพาทขึ้นได้  ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังไม่
เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ดังนั้น จึงควรวางมาตรการเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนโครงการ
ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และสําเร็จตาม
เป้าหมาย 
 

   5) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนวรังวัดเพื่อออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงหรือประชาชนผู้มีที่ดินข้างเคียงไม่ได้ชี้แนวเขตทําให้โครงการล่าช้า  เป็นความเสี่ยงตาม
หลัก      ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
      (5.1) ในการรังวัดตามโครงการดังกล่าวได้ทําการสอบสวนผู้สูงอายุในพื้นท่ี ซ่ึงทราบความ
เป็นมาของที่สาธารณประโยชน์ซ่ึงทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
  (5.2) ประสานกับผู้ขอออกหนังสือสําคัญที่หลวงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งประชาชนให้มีส่วนร่วมนําช้ีเขตที่ดิน 
 
 
 

 

66



 

 
 

 (5.3) ประชาชนเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการรัววัดและจัดทําแผนที่แสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐเพื่อให้ได้รูปแผนที่เนื้อที่ถูกต้องชัดเจนและในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือประชาชนผู้ได้
ประโยชน์ที่ดินโดยทั่วไปโดยประกาศรูปแผนที่และเนื้อที่ที่สาธารณประโยชน์ให้ทราบ 
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการ
ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดี
พอควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบ
ในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล เพื่อดึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในการชี้แนวเขต
ที่ดินที่พิพาท หรือระงับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนโดยประชาชนดําเนินการเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความหวงแหนรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

6) ประชาชนในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมในโครงการเนื่องจากไม่เห็นความสําคัญ
ในการดูแลที่สาธารณประโยชน์เป็นความเสี่ยงตามหลัก   ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
      (6.1) ในการดําเนินการตามโครงการได้ช้ีแจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการ
ออกหนังสือสําคัญที่หลวงว่านอกจากจะเป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐแล้ว ยังเป็นการลดปัญหาขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับประชาชนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและทํากินด้วย 
  (6.2) ประสานกับผู้ขอออกหนังสือสําคัญที่หลวงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งประชาชนให้มีส่วนร่วมนําช้ีเขตที่ดิน 
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการ
ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดี
พอควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบ
ในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล เพื่อดึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในการชี้แนวเขต
ที่ดินที่พิพาท หรือระงับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนโดยประชาชนดําเนินการเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความหวงแหนรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่าง
ดีพอควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้
ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล 
 

 ในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
อย่างแท้จริงจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไรเพราะแต่ละพื้นที่มีจุดแข็ง
จุดอ่อนไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงต้องดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการกําหนด
เป้าหมายระดมความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
นํามาประยุกต์ให้ในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด รู้รัก
สามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล 
 
 

 

67



 

 

                                             ในการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการ
ดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง 
เมื่อประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้
เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 

                                            อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชน
รับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และ
สามารถมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต 

                             ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว
เชื่อว่าจะสามารจัดการความเสี่ยง และโครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
 (1) สํานักงานที่ดินจังหวัดควรสรุปรายงานให้ผู้บริหารระดับจังหวัดเพื่อทราบ โดย
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมเพื ่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่  
 (2) ควรจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ พื ่อ เ ร ่ง ร ัด ก า รแก้ไ ขปัญหา ในกา ร
ดําเนินงานสนับสนุนการดําเนินโครงการในเสร็จตามเป้าหมาย และการวางแผนในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อ
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐที่มีอยู่ในพื้นที่ในระยะยาวให้มีความชัดเจน 
 (3) ควรประสานสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดให้สํารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มี
ความพร้อมในด้านงบประมาณให้ย่ืนออกเฉพาะรายในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น  

(4) ในระยะสั้นให้สํานักงานที่ดินจังหวัดประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่วนราชการที่มีเอกสารสิทธิอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการ
รังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายกําหนดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดในพื้นที่ในการรับรอง
แนวเขตเพื่อป้องกันปัญหาการทับซ้อนและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่ 
 (5) ใน ระยะยาว   ควรสํ า ร วจข ้อม ูล ที ่ด ิน ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น ์ทั ้ง ห ม ด ใ ห ้ท ร า บ
สถานะปัจจุบันว่ามีพื้นที่อยู่ตรงท่ีใด เอกสารที่ น.ส.ล. มีความชัดเจนหรือตลอดจนมีผู้บุกรุกหรือทับซ้อนกับเอกสาร
สิทธิอื่นๆหรือไม่ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลไว้ใช้เป็นแนวทางการดําเนินและวางแผนโครงการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในภาพรวม
ต่อไป ตลอดจนหาแนวทาง  

 (6) สํานักงานที่ดินจังหวัดควรนําเรื่องดังกล่าวเข้าในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดเพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดได้เร่งรัดผลการดําเนินการและกําชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการ
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สําเร็จ 

 (7) อําเภอควรนําเรื่องการดําเนินการเข้าในประชุมหัวหน้าส่วนระดับอําเภอเพื่อกําชับ 
ผู้บริหาร อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทํางานของผู้ออกรังวัดตลอดจน
ตัวแทนภาคประชาชนในการชี้แนวเขต และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที ่
 (8) จัดทําแผนปฏิบัติงานในการออกรังวัดที่สาธารณประโยชน์ โดยกําหนดวันลงพื้นที่
เพื่อแจ้งกําหนดเวลาให้ผู้แทนผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นไปช้ีแนวเขตพื้นที่กําหนด 
ตามแผนปฏิบัติงาน 
 
 

68



 

 

   (9) ควรจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน  เช่น  ผู้แทน
องค์กรปกครองท้องที่และท้องถิ่น จากตัวแทนประชาชน  และหน่วยงานของรัฐเพื่อหาแนวทางร่วมกันในแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่สาธารประโยชน์และการรับรองแนวเขตเพื่อทําความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจ  ตลอดจนให้หา
มติความเห็นพ้องร่วมกันในการชี้แจงแนวเขตที่ดินข้างเคียง 
 (10) ควรหามาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อจูงใจให้ผู้บุกรุกได้มีการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง  

 (11) ผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นควรตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควร
ตรวจสอบเอกสารที่สาธารณประโยชน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนดูแนวเขตให้ชัดเจน    โดยให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นผู้เก่าแก่เป็นผู้ช้ีแนวเขต  เพื่อร่วมช้ีแจงแนวเขตให้ชัดเจนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

 (12) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการดําเนินงาน ใน
ช่องทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที ่
 (13) ขอให้ประสานทางอําเภอให้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในการประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ตําบลเพ่ือซักซ้อมทําความเข้าแนวทางการดําเนินงานและขั้นตอนตามแผนปฏิบัติงานกําหนดไว ้
 (14) ให้ประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่น ในการทําความเข้าใจกับประชาชน
ในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนหรือเวทีประชาคม ให้มีความตระหนักในการหวงแหนและรักษาที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ให้พลเมืองใช้ร่วมกัน 
 (15) ให้ประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นควรหากิจกรรมหรือวัฒนาธรรมในการ
ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความหวงแหนและรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน   

    
 โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นโครงการการบริหาร

จัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นพันธกิจหนึ่งของกรมที่ดินซึ่งการรังวัดออก
หรือตรวจสอบหนังสือสําหรับที่หลวงเป็นมาตรการที่สําคัญในการที่จะป้องกันที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน มิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการพิพาทโต้แย้งเกี่ยวเกี่ยวกับ
แนวเขตที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชนในอนาคต การดําเนินการแผนดําเนินการจัดการที่ดินของรัฐให้มีแนวเขต
ที่ดินชัดเจนทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 6 
ประการ คือ  
  -จังหวัดขาดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมาย และขาดการกําหนดพื้นที่อื่นๆ เปน็เปา้หมายเพิม่เตมิในกรณ ี
อปท.มีความประสงค์เป็นผู้ดําเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายภาพรวมของจังหวัดได้ทั้งหมด 

 - ข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่งให้กรมทีด่นิยงัมบีางสว่นทีไ่มอ่ยู่
ในหลักเกณฑ์ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ 
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการทํางานและประสานการดําเนินการ
ใน โครงการ ให้ มี ความสําเร็จยั่งยืนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

                          - ในการรังวัดมิได้เป็นไปตามแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากมี
การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และการรังวัดที่สาธารณประโยชน์อาจคลาดเคลื่อนได้  
                               - ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนวรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงหรือประชาชนผู้มีที่ดินข้างเคียงไม่ได้ชี้แนวเขตทําให้โครงการล่าช้า   
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                                           - ประชาชนในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมในโครงการเนื่องจากไม่เห็นความสําคัญใน
การดูแลที่สาธารณประโยชน์เป็นความเสี่ยงตามหลัก    
                          - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก 
ธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จะได้ติดตามประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation เพื่อสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ต่อไป 
 

                         จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Mornitoring/Evaluation) โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 2 (AIR) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ 
โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี ้
                        (1) จังหวัดขาดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมาย และขาดการกําหนดพื้นที่อื่นๆ   เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมในกรณี 
อปท.มีความประสงค์เป็นผู้ดําเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายภาพรวมของจังหวัดได้ทั้งหมด เป็นความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability)  

อันเนื่องมาจาก  ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้าน
ต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด  ในเรื่องนี้  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review)  ความประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง
ภาระรับผิดชอบของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ
(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด  ได้ดําเนินงานขับเคลื่อน
โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยบูรณการการทํางานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
หลายหน่วยงานเช่น อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานของราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
สํานักงาน ส.ป.ก. จังหวัด เป็นต้น โดยจัดทําแผนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อกําหนดเวลาลงพื้นที่ในการรับรองแนวเขต
ข้างเคียง และต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน อยู่ในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ สามารถสนับสนุนและแก้ไขปัญหา
ลดความเสี่ยงได้ โดยอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว ้

                            สําหรับการดําเนินการโครงการต้องใช้งบประมาณจากส่วนกลางอาจไม่เพียงพอครอบคลุมทุก
พื้นที่ สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีความพร้อมด้านงบประมาณควรให้
ยื่ นออกเฉพาะรายเป็ นการเพิ่ ม เ ติ ม  จากการตรวจติ ดตามและประ เมิ นผล ในภาพรวม ในรอบ
(Monitoring/Evaluation) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความ
เสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

                           (2) ข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่งให้กรมที่ดินยังมีบางส่วนที่ไม่
อยู่ในหลักเกณฑ์ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ 
(Project Review) และรอบ (Progress Review) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่าง
ย่ังยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน   จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับ 
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ตรวจราชการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด ได้แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในกรณีทับซ้อนของแปลงที่ดินของประชาชนที่มี
เอกสารสิทธิข้างเคียงและส่วนราชการที่เอกสารสิทธิอื่นๆ ซึ่งจะต้องรับรองแนวเขตที่ดิน  ตลอดจนปัญหาบุกรุก
ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ตามเป้าหมาย โดยผู้บรหิารปกครองท้องที่และท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานทําให้การขับเคลื่อนโครงการประสบความสําเร็จตามที่เป้าหมายกําหนด  
และสําหรับระยะยาวได้มีการจัดทําข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ให้มีข้อมูลตรงกับความจริงในปัจจุบันมากที่สุดเพื่อ
วางแผนปฏิบั ติงานแก้ ไขปัญหาต่อไป  จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ
(Monitoring/Evaluation) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความ
เสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
                         3) หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการทํางานและประสานการดําเนินการ
ใน โครงการ ให้ มี ความสําเร็จยั่งยืนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ในเรื่องการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคล่ือนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ใน
ระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ 
คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สําคัญ คือ อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ส่วนผลักดันมีส่วนในการผลักดันโครงการให้ประสบความสําเร็จโดยบูรณาการการทํางานได้ โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดซึ่งเป็น
เจ้าภาพในการประสานส่วนราชการระดับจังหวัดและอําเภอ รวมทั้ง อปท. เพื่อสนับสนุนโครงการให้สําเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้น เมื่อ
วิเคราะห์แนวทางทางจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังคงไม่สามารถจัดความเสี่ยงได้เพียงพอ โดยผู้บริหารจังหวัดควรเร่งรัดการ
ทํางานของสํานักงานที่ดินจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อําเภอและอปท. ให้ผนึกกําลังโครงการเนื่องจากเป็น
นโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยอาจแจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานภาพรวมและเร่งรัดการทํางาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาในภาพรวมและในระดับอําเภอควรเร่งรัดการ
ทํางานและสนับสนุนในการประชุมระดับอําเภอประจําเดือน ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อนัดส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการชี้แนวเขตเพื่อรังวัดที่ดิน เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation) ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและ
บรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับ
ยอมรับได้ 
                              4) ในการรังวัดมิได้เป็นไปตามแนวเขตที ่สาธารณประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ 
เนื่องจากมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และการรังวัดที่สาธารณประโยชน์อาจคลาดเคลื่อนได้  เป็น
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่
ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ในเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการ ไม่ ไ ด้ประ โยชน์ โดยตรง  ไ ว้ ในระดับ เฝ้ า ระวั ง ไว้ ก่ อน  จากการตรวจราชการ ในรอบ
(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด ได้ประสานหาข้อมูลกับ
อําเภอและ อปท. ในพื้นที่ ทําให้ทราบที่ต้ังของที่ดินสาธารณประโยชน์และหาหลักฐานเก่า และพยานในการรับรอง
ต้ังแต่เดิมเป็นผู้สูงอายุ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงทําให้แนวเขตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  และแก้ไขปัญหาการบุกรุก 
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ที่ดินสาธารณประโยชน์อาจเกิดข้อพิพาทขึ้นได้  ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังไม่เพียงพอที่จะลดความ
เสี่ยงลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ดังนั้น จึงควรวางมาตรการเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนโครงการประสบความสําเร็จได้
ตามเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และสําเร็จตามเป้าหมาย  จากการตรวจ
ติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
พบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยง
ที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

                                      5) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนวรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงหรือประชาชนผู้มีที่ดินข้างเคียงไม่ได้ชี้แนวเขตทําให้โครงการล่าช้า  เป็นความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง  ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับ
ตรวจราชการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และ
มีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล เพื่อดึงเข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการในการชี้แนวเขตที่ดินที่พิพาท หรือระงับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนโดยประชาชน
ดําเนินการเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความหวงแหนรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน จากการตรวจ
ติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
พบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยง
ที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
                              6) ประชาชนในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมในโครงการเนื่องจากไมเ่หน็ความสาํคญัใน
การดูแลที่สาธารณประโยชน์เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) 
และรอบ (Progress Review) ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้
ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจ
ราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด เพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความชี้แจงประชาชนให้ทราบในช่องทาง
ต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล เพื่อดึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในการชี้แนวเขตที่ดินที่พิพาท  
หรือระงับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนโดยประชาชนดําเนินการเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความหวง
แหนรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดีพอควร
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบใน
ช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล 
 

                                 สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไร ทําให้ทราบในแต่
ละพื้นที่มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร  จึงต้องดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการ
กําหนดเป้าหมายระดมความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนํามาประยุกต์ให้ในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด รู้
รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศลี  ทําให้โครงการประสบความสําเร็จ
อย่างยั่งยืน 
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                                  ในการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการดําเนิน
โครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง เมื่อ
ประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้
เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง และสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชน
รับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการ  ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับ
ตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้
อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

 จากการตรวจติดตามผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทย ในรอบ (Project Review) และ
รอบ (Progress Review) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความ
เสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วจํานวน 15 ประเด็น สามารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ และโครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
 (1) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้สรุปรายงานให้ผู ้บริหารระดับจังหวัดเพื ่อทราบ โดย
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมเพื ่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่  
 (2) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาในการดําเนินงานสนับสนุนการดําเนินโครงการในเสร็จตามเป้าหมาย และการวางแผนในการรังวัดและ
จัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐที่มีอยู่ในพื้นที่ในระยะยาวให้มีความชัดเจน 
 (3) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดให้สํารวจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณให้ย่ืนออกเฉพาะรายในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขต
ที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจนมากขึ้น  

(4) สํานักงานที่ดินจังหวัดประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวมทั้งส่วนราชการที่มีเอกสารสิทธิอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายกําหนดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดในพื้นที่ในการรับรองแนวเขตเพื่อ
ป้องกันปัญหาการทับซ้อนและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่ โดยมีแผนปฏิบัติงานในระยะสั้น 
 (5) สํานักงานที่ดินจังหวัดสํารวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ทั้งหมดให้ทราบ
สถานะปัจจุบันว่ามีพื้นที่อยู่ตรงที่ใด เอกสารที่ น .ส .ล . มีความชัดเจนหรือตลอดจนมีผู้บุกรุกหรือทับ
ซ้อนกับเอกสารสิทธิอื่นๆหรือไม่ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลไว้ใช้เป็นแนวทางการดําเนินและวางแผนโครงการและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป ตลอดจนหาแนวทาง  เพื่อจัดทดําแผนปฏิบัติการในระยะยาว   
 (6) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้นําเรื่องดังกล่าวเข้าในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดเพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดได้เร่งรัดผลการดําเนินการและกําชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการ
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สําเร็จ 

 (7) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานให้อําเภอนําเรื่องการดําเนินการเข้าในประชุม
หัวหน้าส่วนระดับอําเภอเพื่อกําชับ ผู้บริหาร อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
การทํางานของผู้ออกรังวัดตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในการชี้แนวเขต และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีอาจ
เกิดขึ้นในพื้นที ่
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 (8) สํ า นั ก ง า นที่ ดิ น จั ง ห วั ด ไ ด้ จั ด ทํ า แ ผนป ฏิ บั ติ ง า น ในก า รออก รั ง วั ดที่
สาธารณประโยชน์ โดยกําหนดวันลงพื้นที่เพื่อแจ้งกําหนดเวลาให้ผู้แทนผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้แทนองค์กร
ปกครองท้องถิ่นไปชี้แนวเขตพื้นที่กําหนด ตามแผนปฏิบัติงาน 

   (9) สํานักงานท่ีดินจังหวัดได้จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยมีตัวแทนจากทุกภาค
ส่วน  เช่น  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องที่และท้องถิ่น จากตัวแทนประชาชน  และหน่วยงานของรัฐเพื่อหาแนวทาง
ร่วมกันในแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารประโยชน์และการรับรองแนวเขตเพื่อทําความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบ
และเข้าใจ  ตลอดจนใหห้ามติความเห็นพ้องร่วมกันในการชี้แจงแนวเขตที่ดินข้างเคียง 

 (10) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้หามาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อจูงใจให้
ผู้บุกรุกได้มีการครอบครองหรือใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง  

 (11) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานงานให้ผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นควร
ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบเอกสารที่สาธารณประโยชน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนดู
แนวเขตให้ชัดเจน    โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นผู้เก่าแก่เป็นผู้ช้ีแนวเขต  เพื่อร่วมช้ีแจงแนวเขตให้ชัดเจนอย่างถูกต้อง
และเป็นธรรม 

 (12) สํานักงานที่ดินจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการรังวัดและ
จัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนว
ทางการดําเนินงาน ในช่องทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆ
กับประชาชนในพื้นที่ 
 (13) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานทางอําเภอให้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในการ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบลเพื่อซักซ้อมทําความเข้าแนวทางการดําเนินงานและขั้นตอนตามแผนปฏิบัติงาน
กําหนดไว ้
 (14) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่น ในการทํา
ความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนหรือเวทีประชาคม ให้มีความตระหนักในการหวง
แหนและรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ให้พลเมืองใช้ร่วมกัน 
 (15) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นควรหากิจกรรม
หรือวัฒนาธรรมในการใช้ที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความหวงแหนและรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
  

  โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นโครงการการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นพันธกิจหนึ่งของกรมที่ดินซึ่งการรังวัดออก
หรือตรวจสอบหนังสือสําหรับที่หลวงเป็นมาตรการที่สําคัญในการที่จะป้องกันที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน มิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพ   อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการพิพาทโต้แย้งเกี่ยวเกี่ยวกับ 

แนวเขตที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชนในอนาคต การดําเนินการแผนดําเนินการจัดการที่ดินของรัฐให้มีแนวเขต
ที่ดินชัดเจนทั่วประเทศ ซึ่งในการตรวจราชการในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินความเสี่ยงใน 6 ประการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ประเด็นข้างต้นไว้แล้วให้แก่หน่วยรับตรวจ
ราชการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
                              จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมของผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยในภาพรวมรอบ(Monitoring/Evaluation)   พบว่า โครงการฯ มีความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับยอมรับได้ ทั้ง 6 ประการ คือ  
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 - จังหวัดได้มีการวางนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อ
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมาย และได้กําหนดพื้นที่อื่นๆเป็นเป้าหมายเพิ่มเติมในกรณี 
อปท.ที่มีความพร้อมด้านงบประมาณและความประสงค์เป็นผู้ดําเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายภาพรวม
ของจงัหวัดได้ทั้งหมด 

 - จังหวัดได้จัดทําข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจดัสง่ใหก้รมทีด่นิยงัมี
บางส่วนที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เพื่อปรับข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้
เพื่อส่งให้กรมที่ดินเพื่อพิจารณาดําเนินการและปรับแผนปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน 
 - จังหวัดได้กําชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดผู้บริหารปกครองท้องที่และ
ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการทํางานและ
ประสานการดําเนินการใน โค ร งก า ร ให้ มี ความสําเร็จยั่งยืนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความ
เข็มแข็งทําใหก้ารปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
                             - จังหวัดได้กําชับให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการรังวัดเป็นไปตามแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ตามที่กรมที่ดินกําหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และการรังวัด
ที่สาธารณประโยชน์อาจคลาดเคลื่อนได้  
 - จังหวัดได้ประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนว
รังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง   หรือประชาชนผู้มีที่ดินข้างเคียงได้ชี้แนวเขตทําให้โครงการ
ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายกําหนด  
                                                  -จังหวัดได้ประสานขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส ่วนร่วมใน
โครงการ รวมทั้งชี้แจงให้เห็นความสําคัญในการดูแลที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันและเกิดความหวงแหน
รักษาที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดิน 

 

                               ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลดังกล่าวข้างต้น และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติจะทําให้ความเสี่ยงมีระดับลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และทําให้โครงการ
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด ส่งผลให้การสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตทีด่นิของ
รัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแล้ว ให้มีแนวเขตที่
ชัดเจน และทําให้ประชาชนได้ทราบแนวเขตที่ดิน ที่ตั้ง  เนื้อที่ของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องชัดเจน 
เป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ 
รวมทั้งเพื่อป้องกันการออกหนังสือหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ    
 
 

3) โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอาย ุ
                  1.1 ความเป็นมา 

                         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบาย 

พื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (3) ได้บัญญัติ ให้รัฐต้องดําเนินการแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดย
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึง และ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย 

คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด  
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                        แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังกล่าว  ปัจจุบันก็มีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมา
รองรับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ โดย
กําหนดให้ราชการส่วนกลางมีหน้าที่ต้องดําเนินการถ่ายโอนภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนการกระจายอํานาจฯให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                        โดยในภารกิจสําคัญที่ต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการ
กระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการฯ ก็คือ ภารกิจด้านการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าวที่ต้อง
ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ได้แก่
ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการวาง/ปรับปรุงผัง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการจนผังประกาศเป็น
กฎกระทรวงใช้บังคับแล้วดําเนินการถ่ายโอน และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะดําเนินการวาง
และจัดทําผังด้วยตนเองก็ตาม ซึ่ง ณ ขณะน้ี กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการถ่ายโอนผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 107 ผัง มีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ถ่าย
โอนแล้วได้หมดอายุการใช้บังคับกว่า 50 ผัง  
 

                         ผลการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวที่ผ่านมา ในทางข้อเท็จจริงก็พบว่าผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชนที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการดําเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ ทําให้มี
ผังที่หมดอายุการใช้บังคับ และมีแนวโน้มจะหมดอายุการใช้บังคับเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังปรากฏปัญหาอุปสรรคอีก
หลายประการในการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในขั้นตอนการรับการถ่ายโอนและภายหลังที่ได้
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในการดําเนินงาน การไม่สามารถบังคับใช้ผังเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นต้น  
 

                       ดังนั้น เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจด้านการวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และให้การดําเนินการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ จึงจําเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนขึ้น เพื่อติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขการถ่าย 

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดแผนการตรวจราชการเพื่อติดตามโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมือง
รวมหมดอายุ โดยต้ังเป้าหมายผังเมืองรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พศ. 2554 

จํานวน 111 ผัง  
                                  1.2 วัตถุประสงค์ 
    1.2.1 เพื่อเร่งรัดติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงาน/ปรับปรุงผัง
เมืองรวมที่ได้ประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับแล้วและได้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจตลอดจนผังเมืองรวมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของการดําเนินการและจัดทําผังเมืองใหม่ให้มีประสิทธิภาพไม่ขาดอาย ุ

    1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะให้แก่จังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดให้ไปตามแบบท่ีกําหนดและเสนอน
แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจน มาตรการให้หาแนวทางเพื่อให้ผังเมืองมีข้อบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง 
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    1.2.3 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย 
 

 1.3 เป้าหมาย 

  เร่งรัดการสํานักงานและผังเมืองรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัด 75 จังหวัด 111 ผังเมืองให้บรรลุตามเป้าหมาย 

  
                                                    1.4 ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 18 ขั้นตอน 

1. สํารวจ กําหนดเขตผังเมืองรวม จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 

2. วิเคราะห์ วางผังเมือง 

3 .  ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาด้านผั ง เมือง (กรม )ประชุม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา ประสานงานวางและจัดทําผังเมือง 

4. การโฆษณา การปิดประกาศ และประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

5. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

6. ปิดประกาศผัง 90 วัน 
7. รวบรวมและพิจารณาคําร้อง 

8. จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย 

9. เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย 

10. คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ 

11. ครม.พิจารณาและส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

12. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

13. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

14. กรมฯจัดทําร่างกฎกระทรวง 10 ชุด 

15. สนง.กฤษฎีกาส่งเลขานุการ ครม.และกระทรวง 

16. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 

17. กรมฯจัดพิมพ์แผนที่ แผนผัง 

18. ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

 
   1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า การดําเนินงานของจังหวัดได้มีการดําเนินตามแต่ละขั้นตอนที่กฎหมายเพื่อขับเคลื่อน
โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุให้มีผลบังคับประสิทธิภาพ เพื่อให้การวางผังเมืองรวม
ของชุมชนและหมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีปะโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม หรือมี
คุณค่าในทางธรรมชาติ   โดยจังหวัดมีขั้นตอนทีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด ต้ังแต่ขั้นที่ 1-4 ส่วนใน
ขั้นตอนที่ 5-18 การดําเนินงานอยู่กับส่วนกลาง  แต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้กฎหมายผังเมืองมีผลบังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่องผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําชับให้จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อกําหนดแผนมารองรับ
ระหว่างการดําเนินการผังเมืองรวมไม่แล้วเสร็จเพื่อขยายอายุการบังคับใช้ผังเมือง หรือหามาตรการกฎหมายอื่นที่ 
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เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายควยคุมอาคาร ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคําสั่งทางปกครองให้ผังเมืองมีผลบังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่อง มิเกิดสุญญากาศทางกฎหมาย ซึ่งอาจใช้ช่องว่างดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามผังเมืองที่ได้มีผลบังคับใช้ โดยให้
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้สนับสนุนการดําเนินงานดังกล่าว และให้คําปรึกษาแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผิดชอบให้ผังเมืองรวมดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและดําเนินการตามที่
แผนปฏิบัติกําหนด  โดยสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
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สรุปผลการดําเนินงานของโครงการผังเมืองรวมจะหมดอายุ 

เป้าหมาย การดาํเนินการและผลการดาํเนนิงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ถ่ายโอนภารกิจให้
องค์กรปกครองท้องถิ่น จํานวน 111 ผัง 

ขั้นตอนการติดตามผลผัง จํานวน 14 ผัง ได้แก่ 
1. ผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
2. ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
3. ผังเมืองรวมเมืองท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
5. ผังเมืองรวมเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 
6. ผังเมืองรวมเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
7. ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
8. ผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย จังหวัดเชียงราย 
9. ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
10. ผังเมืองรวมเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
11. ผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
12. ผังเมืองรวมพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
13. ผังเมืองรวมเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
14. ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ จังหวัดระยอง 
ขั้นตอนประเมินผลผัง จํานวน 12 ผัง 
1. ผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครพระนครอยุธยา 
2. ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ-คลองหลวง-ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
3. ผังเมืองรวมเมืองชุมชนบ้านแพรก-โรงช้าง-มหาราช จังหวัดอยุธยา 
4. ผังเมืองรวมชุมชนหินกอง-โคกแย้ จังหวัดสระบุรี 
5. ผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี 

เริ่มดําเนินการติดตามผังตั้งแต่ผังประกาศใช้บังคับโดย 
1.สยผจ.ประสาน อปท.ให้ความช่วยเหลือในการดําเนินการเพื่อติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
2.สวผ.และสพม.ให้คําปรึกษา สนับสนุน สยผจ.และอปท.ด้านวิชาการ
ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มดําเนินการประเมินผลผังในปีที่ 3 ของการประกาศใช้บังคับ โดย 
1.สยผจ.ประสาน อปท.หาข้อยุติว่าจะดําเนินการเองหรือว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษา 
2.หากอปท.ดําเนินการโดยการจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้เรง่รัดที่ปรึกษา
ดําเนินการประเมินผลผัง 
3.หากอปท.ดําเนินการเองให้สพม.และสยผจ.ประสาน อปท.ให้ความ
ช่วยเหลือในการดําเนินการประเมินผลผัง 
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เป้าหมาย การดาํเนินการและผลการดาํเนนิงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 
 6.  ผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

7.  ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
8.  ผังเมืองรวมเมืองพังงา  จังหวัดพังงา 
9.  ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
10. ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ําลึก  จังหวัดสงขลา 
11 .ผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
12. ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ ์
  
ขั้นตอนการปรับปรุงที่ 1-4  จํานวน 36 ผัง 
1.  ผังเมืองรวมเมืองแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
2.  ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
3.  ผังเมืองรวมเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
4.  ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
5.  ผังเมืองรวมเมืองโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี 
6.  ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7.  ผังเมืองรวมเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 
8.  ผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบรุ ี
9.  ผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
10. ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุร ี
11. ผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่  จังหวัดนครปฐม 
12. ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
1.  ผังเมืองรวมที่อปท.ดําเนินการเองให้ สยผจ. สวผ. สพม. และ สผม. 
    ประสาน อปท.ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงผัง 
2.  ผังเมืองรวมที่ล่าช้าในการว่าจ้างให้สยผจ.และอปท.เร่งดําเนินการ 
    ว่าจ้างที่ปรึกษา และเร่งรัดที่ปรึกษาดําเนินงานหรือแก้ไขข้อติดขัด 
3.  ผังเมืองรวมที่รอเข้าที่ประชุม คกก.ชุดต่างๆให้ อปท. สยผจ. สผม. 
    และสพม. เร่งรัดให้นําผังเสนอเข้าที่ประชุม และเร่งรัดจัดประชุม 
4.  ผังเมืองรวมที่นําผังเข้าที่ประชุมหลายครั้งให้ อปท. และ สยผจ. 
    กํากับและเร่งรัดการดําเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา และสผม. สพม.  
    สวผ. และ สยผจ.ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ  
    และมาตราฐานกรมฯ 
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  13. ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
  14. ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   
  15. ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน  จังหวัดชุมพร   
  16. ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
  17. ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  18. ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน  จงัหวัดชุมพร   
  19. ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
  20. ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  21. ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า  จงัหวัดพังงา   
  22. ผังเมืองรวมเมืองสายบุรี  จังหวัดปัตตานี   
  23. ผังเมืองรวมเมืองระยอง  จังหวัดระยอง   
  24. ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนมาบตาพุด  จงัหวัดระยอง   
  25. ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   
  26. ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี   
  27. ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร   
  28. ผังเมืองรวมเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   
  29. ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   
  30. ผังเมืองรวมเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร   
  31. ผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานีและวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี   
  32. ผังเมืองรวมเมืองโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา   
 33. ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   
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34. ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
35. ผังเมืองรวมเมืองนางรอง  จงัหวัดบุรีรัมย์ 
36. ผังเมืองรวมเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ขั้นตอนการปรับปรุงผังที่ 5-8 จํานวน 36 ผัง 
1.  ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 
2.  ผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน  จังหวัดสระบุรี 
3.  ผังเมืองรวมเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
4.  ผังเมืองรวมเมืองบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5.  ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
6.  ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
7.  ผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น  จังหวัดกาญจนบุรี 
8.  ผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
9.  ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 
10. ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
11. ผังเมืองรวมเมืองชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 
12. ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
13. ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
14. ผังเมืองรวมชุมชนตากใบ  จงัหวัดนราธิวาส 
15. ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
16. ผังเมืองรวมเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
1.  ผังเมืองรวมที่รอเข้าประชุม คกก.ชุดต่างๆ กรมฯ ประสาน 
    กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการผังเมืองชุดใหม่โดยเร็ว 
2.  คกก.ผม.เร่งรัดจัดประชุมคณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมือง 
3.  คกก.ผม. เพิ่มจํานวนครั้งและวาระการประชุมคณะกรรมการผังเมืองและ
คณะอนุกรรมการผังเมือง 
4.  อปท. สยผจ. สผม. และ คกก.ผม. เร่งรัดให้นําผังเพื่อเสนอเข้าที่ประชุม 
    คณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
5.  อปท. สยผจ. สผม. และ สวผ. ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสองเดือนหลัง
รับรองมติที่ประชุม 
6.  ผังเมืองรวมที่ว่าจ้างที่ปรึกษา ให้สยผจ.และอปท.กํากับ และเร่งรัดการดําเนินงาน
ที่ปรึกษา 
7.  สผม. สพม. สวผ. และสยผจ.ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ 
    และมาตราฐานกรมฯ 
8.  อปท. และ สยผจ. เร่งรัดดําเนินการตามขั้นตอน 
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17. ผังเมืองรวมเมืองสะเดา  จังหวัดสงขลา 
18. ผังเมืองรวมเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 
19. ผังเมืองรวมชุมชนตะพง  จังหวัดระยอง 
20. ผังเมืองรวมเมืองขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
21. ผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
22. ผังเมืองรวมเมืองแกลง  จังหวัดระยอง 
23. ผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี 
24. ผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 
25. ผงัเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู 
26. ผังเมืองรวมเมืองเลย  จังหวัดเลย 
27. ผังเมืองรวมเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
28. ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
29. ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
30. ผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี
31. ผังเมืองรวมชุมชนช่องเม็ก  จังหวัดอุบลราชธานี 
32. ผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
33. ผังเมืองรวมเมืองนา่น  จังหวัดน่าน 
34. ผังเมืองรวมเมืองตาก  จังหวัดตาก 
35. ผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
36. ผังเมืองรวมเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 
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ขั้นตอนการปรับปรุงผังที่ 9-18 จํานวน 13 ผัง 
1.  ผังเมืองรวมเมืองหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
2.  ผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 
3.  ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
4.  ผังเมืองรวมเมืองป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 
5.  ผังเมืองรวมเมืองนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
6.  ผังเมืองรวมเมืองกันตัง  จังหวัดตรัง 
7.  ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
8.  ผังเมืองรวมเมืองตราด  จังหวัดตราด 
9.  ผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ 
10. ผังเมืองรวมเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
11. ผังเมืองรวมเมืองลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
12. ผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
13. ผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
  

  
1.  อปท. สยผจ. เร่งรัดการจัดทํา ตรวจสอบ แก้ไข ยืนยัน แผน
ที่ แผนผัง 
    ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบภายในระยะเวลา 1-
2 เดือน 
    หลังการประชุม 
2.  สผม. สวผ. และ กนต. เร่งรัดตรวจสอบ แผนที่ แผนผัง และ 
จัดส่งให้ 
    คณะกรรมการกฤษฎีกา 
3.  กนต.เร่งรัดดําเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา 
4.  เร่งดําเนินการตามขั้นตอน 
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                    ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการมาตรการ
ดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับผิด
โครงการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
ใน 6 เรื่อง 1) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับ
โครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการดําเนินงานไม่
เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 2) ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือ
ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การดําเนิน
โครงการผังเมืองอาจไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับ
ใช้กฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  4)ใน
การดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนไม่ยอมรับนโยบายการวางผัง
เมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่ง
ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติโครงการ 5)ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่
ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผังเมืองรวมตามกฎหมาย และ 6) การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับ
สภาพแวดล้อมที่แท้จริง ซ่ึงในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 

 

หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบท่ี 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

1 นนทบุร ี    

 ปทุมธาน ี    

 พระนครศรีอยุธยา    

 สระบุร ี    

2 ลพบุร ี    

 สิงห์บุรี    

 ชัยนาท    

 อ่างทอง    

3 ฉะเชิงเทรา    

 สระแก้ว    

 ปราจีนบุรี    

 สมุทรปราการ    

 นครนายก    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบท่ี 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

4 ราชบุรี    

 กาญจนบุร ี    

 นครปฐม    

 สุพรรณบุร ี    

5 เพชรบุรี    

 ประจวบคีรีขันธ์    

 สมุทรสงคราม    

 สมุทรสาคร    

6 สุราษฎร์ธานี    

 ชุมพร    

 นครศรีธรรมราช    

 พัทลุง    

7 ภูเก็ต    

 พังงา    

 กระบี่    

 ระนอง    

 ตรัง    

8 สงขลา    

 สตูล    

 ปัตตานี    

 ยะลา    

 นราธิวาส    

9 ชลบุรี    

 ระยอง    

 จันทบุรี    

 ตราด    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบท่ี 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต 

 
จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

10 อุดรธานี    

 หนองบัวลําภู    

 หนองคาย    

 เลย    

11 นครพนม    

 มุกดาหาร    

 สกลนคร    

12 ขอนแก่น    

 มหาสารคาม    

 ร้อยเอ็ด    

 กาฬสินธ์ุ    

13 อุบลราชธานี    

 ยโสธร    

 อํานาจเจริญ    

 ศรีสะเกษ    

14 นครราชสีมา    

 ชัยภูมิ    

 บุรีรัมย์    

 สุรินทร ์    

15 เชียงใหม่    

 ลําพูน    

 ลําปาง    

 แม่ฮ่องสอน    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบท่ี 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

16 เชียงราย    

 พะเยา    

 แพร่    

 น่าน    

17 พิษณุโลก    

 เพชรบูรณ์    

 อุตรดิตถ์    

 ตาก    

 พิษณุโลก    

18 นครสวรรค ์    

 อุทัยธานี    

 กําแพงเพชร    

 พิจิตร    

 

   จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Project Review) และรอบ (Progress Review)  โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 1 (Sear) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับ
เฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
 (1) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดัน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ขั้ น ต อ น ที่ ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด  เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม ห ลั ก 
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น เ รื่ อ ง ภ า ร ะ ผิ ด ช อบ ข อ ง หน่ ว ย ง า นห รื อ ห น่ ว ย รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร  ( Accountability)  

อันเนื่องมาจาก กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ในเรื่องนี้ หน่วย
รับผิดชอบในระดับจังหวัด โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับ
ได้ และมีแนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ดังนี ้
 (1.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้มีการกําหนดแนวทางและมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยงโดยการให้เจ้าหน้าที่ด้านผังเมืองทําหน้าที่ในการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดและให้คําปรึกษาแนะนําอย่าง
ใกล้ชิดให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (1.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีแนวและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยการให้
เจ้าหน้าที่ด้านผังเมืองทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและให้คําปรึกษาแนะนําอย่างใกล้ชิดให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (1.3) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานถึงแนวทางในการกํากับ
โครงการติดตามผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกหมายและเป็นแนวทางเดียวกัน  
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 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยเมื่อวิเคราะห์โครงการฯ พบว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยง
ได้อย่างสมบูรณ์ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีมาตรการเพื่อกําหนดให้มี
ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการที่ถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคืบหน้าใน
การดําเนินการให้มีความสําเร็จเพียงใด โดยพบข้อมูลว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จะ
ผลักดันโครงการให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเพื่อจะทําให้ผังเมืองที่จะหมดอายุมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่
กําหนดแล้วเสร็จตามเป้าหมายได้ทันกําหนดเวลามีรสภาพบังคับไว้ได้ ขณะเดียวกันจังหวัดควรหามาตรการเสริม
ระหว่างการดําเนินการผังเมืองหมดอายุให้หามาตรการกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ต่อไปเพื่อป้องกันผู้ใช้โอกาส
ระหว่างผังเมืองหมดอายุใช้ช่องว่างหาผลประโยชน์ได้ เช่น ใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือการมี
คําสั่งคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะ และกําหนดแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย 
แต่ขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญคือ เมื่อกําหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานแล้ว ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบและให้ปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางการดําเนินงานที่กําหนดแต่ ไม่เพียงพอ ดังนั้น ควรมีมาตรการ
เร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   (2) ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือความรู้
ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนดเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
  (2.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงตามภารกิจการวาง
และจัดทําผังเมืองให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจังหวัดโดยได้ทําหน้าที่ในการติดตามและให้คําแนะนํากรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผังเมืองและรายงานให้ผู้บริหาร 

  (2.2) กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงเพื่อดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจังหวัดได้ทําหน้าที่ในการติดตามและให้คําแนะนํากรณีมี
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผังเมืองและผู้บริหาร 
  (2.3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ความสามารถในการบริหารจัดการ คน 
เงิน งาน โดยมีแผนรองรับอย่างเป็นระบบ  

 (2.4) ประสาน/ติดตาม/เร่งรัดการดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวมของท้องถิ่นให้
เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องในเรื่องภาระผิดชอบของ
หน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน
ในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างม ี
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ประสิทธิภาพ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า มีแนวทางจัดความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความ
เสี่ยงได้อย่างเพียงพอ   สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเป็นที่ปรึกษาด้านการดําเนินงานด้านผังเมืองที่ถ่าย
โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็น
ความสําคัญในการดําเนินการผังเมืองที่รับผิดชอบว่ามีประโยชน์การจัดระบบการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบแบ่งพื้นที่
อย่างชัดเจน สามารถจัดผังเมืองของชุมชนหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งเขตเมืองต่างๆ รวมทั้งเขตพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างเป็น
ระบบสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาอุทกภัยและการไหลของน้ําสามารถระบายได้
อย่างรวดเร็วตัวชุมชนเมืองไม่ขวางทางน้ําการจัดให้มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การจัดการ 
เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคต่าง  ๆฯลฯ เป็นต้น อีกทั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ คน เงิน งาน ได้อย่างเป็นระบบ แต่หากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบ่อยๆจําทําให้การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลข้อบังคับใช้มีประสิทธิภาพไม่ได้ ฉะนั้น
จังหวัดจะต้องเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอํานาจการแต่งต้ังโยกย้ายท้องถิ่น ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว เมื่อได้รับการ
แก้ไขปัญหาแล้ว การขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถลดความเสี่ยงลงได้ 
ดังนั้น จังหวัดควรมีมาตรการให้ความรู้ ผู้บริหาร อปท.ให้เข้าใจในเรื่องของผังเมืองรวมและขั้นตอนต่างๆตามกฎหมาย 

 
   (3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การดําเนิน
โครงการผังเมืองอาจไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชน
ในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (3.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการประสาน/ติดตาม/เร่งรัดการ
ดําเนินวางและจัดทําผังเมืองรวมของท้องถิ่นให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
 (3.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังให้ทราบสถานะของผังและการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ผังเมืองรวมมีผลใช้
บังคับได้อย่างต่อเนื่อง 
   (3.3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังให้ทราบสถานะของผังและการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ผังเมือง
รวมมีผังเมืองรวมมีผลบังคับได้อย่างต่อเนื่อง 
   (3.4) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการโดยจัดส่งคู่มือแนวทางการออก
เทศบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อรองรับกรณีผังเมืองขาดอายุการใช้บังคับและให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 (3.5) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเร่งรัดการดําเนินการปรังปรุงผังอย่างต่อเนื่องและกรณีผังเมืองรวมหมดอายุมีการประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับไปก่อน 
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                     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยงาน 
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการแต่เดิมก่อนที่จะถ่ายโอนเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์การ
ทํางานอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นจึงควรเป็นผู้สนับสนุนการดําเนินการโครงการผังเมืองรวมจะหมดอายุในภาพรวม โดยควร
ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ ตลอดจน
สนับสนุนการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด  โดยขณะเดียวกันควรมีการวางแผนการทํางานในการก่อนระยะเวลาการใช้บังคับ
กฎกระทรวงจะสิ้นสุดลง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายให้แล้วเสร็จเพื่อขยายการบังคับใช้ผังเมืองต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาผังเมืองรวมไม่ทันก็ขอให้จัดเตรียมขยายเวลาการใช้บังคับ
กฎกระทรวงไปอีก 2 ครั้ง ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ขอให้จัดเตรียมแผนจะใช้กฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องให้ผังเมืองมีผล
บังคับใช้  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมได้รับการถ่ายโอนภารกิจการปรับปรุงผัง
เมืองรวม แล้ว จะไม่บูรณาการ การทํางานและการประสานความร่วมมือกับสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนั้น แต่
กลับว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมแทน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯอาจจะไม่มีความเข้าใจเรื่องผังเมือง
ในพื้นที่นั้นดีพอ จะทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินโครงการผังเมืองก็จะ
ไม่ประสบความสําเร็จ ดังนั้น อปท.ควรมีการบูรณาการทําให้มากย่ิงขึ้นโดยประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อเร่งรัดการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

   (4) ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้
ประชาชนไม่ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้
ปฏิบัติโครงการ  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจ
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
 (4.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการผังเมืองถูกตรวจสอบโดยองค์กร
ภาครัฐและประชาชนตามที่พระราชบัญญัติการผังเมืองกําหนดไว้ในหลายขั้นตอนได้แก่  
    4.1.1 การประชุมคณะปรึกษาผังเมืองรวม 

4.1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานวางผังเมืองรวม 

4.1.3 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

2.1.4 การประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

4.1.5 การปิดประกาศ 90 วันซึ่งหากประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่มองว่าไม่ได้
รับความเป็นธรรมใน 
   (4.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการผังเมืองถูกตรวจสอบโดยองค์กร
ภาครัฐและประชาชนตามที่พระราชบัญญัติการผังเมืองกําหนดไว้ในหลายขั้นตอนได้แก่ 

4.2.1 การประชุมคณะปรึกษาผังเมืองรวม 

4.2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานวางผังเมืองรวม 

4.2.3  การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
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4.2.4.การประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

4.2.5.การปิดประกาศ 90 วันซึ่งหากประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่มองว่าไม่ได้
รับความเป็นธรรมในการวางผังเมืองก็สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในการยื่นคําร้องคัดค้านได้ 
   (4.3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการกรณีผังขาดอายุให้มีการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นบังคับไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่ใช้บังคับ  
           (4.4) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานใน
เรื่องการบริหารจัดการในกรณีสภาพการผังเมืองหมดอายุการใช้บังคับ รวมทั้งการใช้กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  
จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบ
โครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อวางระเบียบการสร้างหรือพัฒนาเมืองใหม่มิให้เสียหาย มีความเป็นระเบียบ  
ความสวยงามการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน  ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ส่งเสริมการเศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแสดล้อมที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง โดยในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องมีการ
รับฟังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและหมู่บ้าน  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นอย่าง
ทั่วถึงและทราบขั้นตอนอย่างแท้จริง ควรเชื่อมโยงการดําเนินงานด้านผังเมืองไว้ในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้าน
มีการรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้วโดยให้สอบถามความต้องการและสร้างทําความเข้าใจกับประชาชนถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้
ทราบความต้องการของประชาชนอีกทางหนึ่งเช่นกันเพื่อให้ได้ความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนและรับทราบทิศทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

   (5) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไม่
เห็นประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผงัเมอืงรวม
ตามกฎหมาย เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจ
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
   (5.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยการ
ประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนจัดทําผังเมืองรวมร่วมกับ
ท้องถิ่น โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้ให้คําแนะนําด้านวิชาการ 
   (5.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยการ
ประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนจัดทําผังเมืองรวมร่วมกับ
ท้องถิ่นเป็นผู้ให้คําแนะนําด้านวิชาการ 
   (5.3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ผังเมืองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้ามาเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการวางผังให้
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
   (5.4) กํากับติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
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  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  
จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบ
โครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล ในช่องทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆ
กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้รู้คุณประโยชน์ในด้านการวางผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้โดยตรงเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 

   (6) การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการเปลีย่นแปลงคอ่นขา้งสงู มผีลกระทบกบั
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง 
เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่
ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความ
เสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
   (6.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดการวางผังเมืองจะต้องยึดหลักศักยภาพและวิถี
ชีวิตของประชาชนในชุมชนเป็นหลักผสมผสานกับหลักวิชาการทางด้านการผังเมือง  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชน  นอกจากนั้นประชาชนสามารถร้องขอให้ดําเนินการทบทวนแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้โดยไม่ต้อง
รอให้ผังครบวาระการบังคับใช้ (5ปี) 
   (6.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้คําแนะนําและชี้แจงกับผู้ประกอบการกับ
ผลกระทบของการไม่ปฏิบัติให้เป็นกฎหมายซึ่งจะส่งผลในระยะยามและต่อเนื่องจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านผังเมืองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้ามาเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็น
แนวทางในการวางผังให้สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ กํากับติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
             ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังอาจไม่เพียงพอในการลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ เนื่องจากมี
การปรับตัวของสภาพแวดล้อม หรือปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นอาจทําให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดทําระบบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมการจัดทําผังเมือง
ต่อไปในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควรมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวและ
ที่เก่ียวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนด้วย 
                                       ในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการดําเนิน
โครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง เม่ือ
ประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้เป้าหมาย
ที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 
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 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบ
ความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการวางผังเมืองรวมในการวางแผนผัง   
นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค 
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการการผังเมือง 

 ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจะสา
มารจัดการความเสี่ยง และโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่
กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
 (1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดําเนินสรุปผลการดําเนินการโครงการผังเมืองใน
ภาพรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดเพื่อรับทราบและให้เร่งรัดการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดเพื่อดําเนินการผังเมืองให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจน
เตรียมจัดทําแผนงาน เพื่อหามาตรการบังคับผังเมืองจะหมดอายุให้มีสภาพบังคับใช ้
 (2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควร
กําหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันในติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการผังเมืองที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 
 (3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผังเมืองจะ
หมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุแล้วให้กําหนดแผนในการจัดการปัญหาดังกล่าวและหามาตรการเสริมกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องเพื ่อป้องกันการใช้บังคับผังเมืองหมดอายุในระกว่างการดําเนินการหรือผังเมืองที่หมดอายุไปก่อน จนกว่าจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกําหนดแล้วเสร็จ 

               (4)  จัดคู่มือในการดําเนินงานผังเมือง โดยมีระเบียบขั้นตอน และกฎหมาย ตลอดจนแนวทาง
การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาและเรียนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
          (5) ให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดร่วมกับจัดทําแผนหรือแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองรวมไม่ให้หมดอายุ ตลอดจน
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานที่จะขยายอายุผังเมืองและการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแจ้งไปให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ           
เพื่อเร่งรัดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (6) ให้องค์กรปกครองส่วนจัดทําแผนปฏิบัติงานของแต่ละแห่งเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนตามกฎหมายให้ถูกต้อง เพื่อกําหนดเป็นเป้าหมายอย่างชัดเจน 
  (7) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อ
วางระเบียบการสร้างชุมชน/หมู่บ้านมีความสวยงาม ยั่งยืนต่อไป เช่น การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบ
ด้านต่างๆ หรือการประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางอื่นๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทุกภาคส่วน 
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 (8) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรประสานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อ
เชื่อมโยงการดําเนินงานด้านผังเมืองไว้ในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้านมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
อยู่แล้วโดยให้สอบถามความต้องการและสร้างทําความเข้าใจกับประชาชนในการดําเนินงานว่าเป็นไปตามความประสงค์ของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 

 (9) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะ
หมดอายุให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการดํา เนินงาน  ในช่องทาง 
วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ทราบ 
 (10) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและการเรียนรู้ด้านการผังเมือง 
เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม เช่น  นิทรรศการต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโรงเรียนหรือกิจกรรม
อื่น  ๆเป็นต้น  

 (11) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดทําระบบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมการจัดทําผังเมืองต่อไป
ในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควรมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวและที่
เกี่ยวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส่วนด้วยประกอบการวางแผนในระยะยาว  

 (12) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการเพื่อ
รับทราบความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึงพอใจหรือ
ประเมินจากภาคประชาชน 

 โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุเป็นโครงการที่จะช่วยการ
ดําเนินงานตามแต่ละขั้นตอนที่กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการมาตรการดาํเนนิการกรณผีงัเมอืงรวมจะหมดอายใุห้
มีผลบังคับประสิทธิภาพ เพื่อให้การวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย 
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของ
สังคมเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีปะโยชน์
หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ แต่เนื่องจากผังเมืองรวมดังกล่าวได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อป้องกันผังเมืองจะหมดอายุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมช่วยกันผลักดันโครงการดังกล่าว
ให้ประสบความสําเร็จ โดยให้การให้คําปรึกษา ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ และในด้านอื่นเพื่อทําให้การ
ขับเคลื่อนโครงผังเมืองรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะและแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 
 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 6 
ประการ คือ  
 - ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
กํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการ
ดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด  
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                          -ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจใน
การดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด  
                          -สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การดําเนินโครงการผังเมืองอาจ
ไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายในกรณี
ผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
                          -ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนไม่
ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติโครงการ  
                          -ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไม่เห็น
ประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผังเมืองรวมตาม
กฎหมาย  
                            -การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก ธรร
มาภิบาลทั้ง 6 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เมื่อหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตาม
ประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation เพื่อสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับผิดชอบโครงการใน
ระดับพื้นที่ต่อไป 
                                      จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Monitoring/Evaluation) โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 2 (AIR) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยมี
เหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี ้
                                       (1) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ     รวมทั้งไม่สามารถผลักดัน 

การดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของ
หน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับ
โครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการดําเนินงานไม่
เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ในเรื่องผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ 
(Project Review) และรอบ (Progress Review)  ในเรื่องภาระรับผิดชอบของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้า
ระวังไว้ก่อน     จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยได้กําหนดมาตรการเพื่อ
กําหนดให้มีติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการที่ถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการส่งผลให้มีความสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานกําหนด   และได้อบรมและซักซ้อม 
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ความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจที่จะผลักดันโครงการผังเมืองรวมประสบความสําเร็จ
ได้ตามเป้าหมาย  และทําให้ผังเมืองที่จะหมดอายุมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดแล้วเสร็จตามเป้าหมายได้
ทันกําหนดเวลา มีสภาพบังคับไว้ได้ ขณะเดียวกันจังหวัดได้หามาตรการเสริมระหว่างการดําเนินการผังเมือง
หมดอายุ  โดยกําหนดให้มีมาตรการกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ต่อไปเพื่อป้องกันผู้ใช้โอกาสระหว่างผังเมือง
หมดอายุใช้ช่องว่างหาผลประโยชน์ได้ เช่น ใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือการมีคําสั่งคุ้มครอง
ผลประโยชน์สาธารณะ และกําหนดแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย แต่ขั้นตอน
การดําเนินงานที่สําคัญคือ เมื่อกําหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานแล้ว ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและให้ปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางการดําเนินงานที่กําหนดได้อยา่งเพียงพอ ตลอดจนได้มีมาตรการเร่งรัด
ติดตามผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมใน
รอบ(Monitoring/Evaluation) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงใน
ประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
                               (2) ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือความรู้
ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนด  ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ 
(Progress Review) ในเรื่องในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ(Accountability)  
เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ (Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับ
ตรวจราชการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้เป็นที่ปรึกษาด้านการดําเนินงานด้านผังเมืองที่ถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสําคัญในการ
ดําเนินการผังเมืองที่รับผิดชอบว่ามีประโยชน์การจัดระบบการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน 
สามารถจัดผังเมืองของชุมชนหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งเขตเมืองต่างๆ รวมทั้งเขตพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างเป็นระบบสามารถ
ป้องกันปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาอุทกภัยและการไหลของน้ําสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วตัว
ชุมชนเมืองไม่ขวางทางน้ําการจัดให้มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การจัดการ เส้นทางคมนาคม 
สาธารณูปโภคต่างๆ  ฯลฯ เป็นต้น อีกทั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการ คน เงิน งาน ได้อย่างเป็นระบบ แต่หากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยๆจํา
ทําให้การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลข้อบังคับใช้มีประสิทธิภาพไม่ได้ ฉะนั้นจังหวัดจะต้องเสนอให้
ผู้บริหารระดับสูงที่มีอํานาจการแต่งต้ังโยกย้ายท้องถิ่น ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว เมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว การ
ขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถลดความเสี่ยงลงได้ ดังนั้น จังหวัดควรมี
มาตรการให้ความรู้ ผู้บริหาร อปท.ให้เข้าใจในเรื่องของผังเมืองรวมและขั้นตอนต่างๆตามกฎหมาย จากการตรวจ
ติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า 
หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้
อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรบัได ้
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                                 (3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การดําเนิน
โครงการผังเมืองอาจไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายทีเกี่ยวข้องเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพ่ือมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชน
ในพื้นที่ ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ในเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการ
ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า 
หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองได้สนับสนุนการดําเนินการโครงการผังเมืองรวมจะหมดอายุ
ในภาพรวม โดยร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด  โดยขณะเดียวกันควรมีการวางแผนการทํางานในการก่อน
ระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงจะสิ้นสุดลง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายให้แล้วเสร็จเพื่อขยายการบังคับใช้ผัง
เมืองต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาผังเมืองรวมไม่ทันก็ขอให้จัดเตรียม
ขยายเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงไปอีก 2 ครั้ง ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ขอให้จัดเตรียมแผนจะใช้กฎหมายหรือมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องให้ผังเมืองมีผลบังคับใช้  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจการปรับปรุงผังเมืองรวม แล้ว โดยร่วมบูรณาการ การทํางานและการประสานความร่วมมือกับสํานักโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด   และสําหรับว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมแทน ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องผังเมืองในพื้นที่นั้นอย่างดีพอ ทําให้สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินโครงการ
ผังเมืองประสบความสําเร็จ โดยอปท.ได้ประสานการบูรณาการทําให้มากย่ิงขึ้นโดยประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อเร่งรัดการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  จากการตรวจติดตามและประเมินผลใน
ภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมี
ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความ
เสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

   (4) ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้
ประชาชนไม่ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้
ปฏิบัติโครงการ  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ในเรื่องการมี
ส่ ว น ร่ ว มขอ งประชาชน  ( Participation) ไ ว้ ใ น ร ะดั บ เ ฝ้ า ร ะวั ง ไ ว้ ก่ อน  จากกา รตรวจราชการ ในรอบ
(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้เพิ่มช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนให้เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง 
เพื่อจัดระบบเพื่อวางระเบียบการสร้างหรือพัฒนาเมืองใหม่มิให้เสียหาย มีความเป็นระเบียบ  ความสวยงามการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน  ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแสด
ล้อมที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง โดยในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องมีการรับฟังจากทุกภาคส่วน
ของชุมชนและหมู่บ้าน 
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ประกอบกับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและทราบขั้นตอนอย่างแท้จริง และเชื่อมโยง
การดําเนินงานด้านผังเมืองไว้ในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้านมีการรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้วโดยให้สอบถาม
ความต้องการและสร้างทําความเข้าใจกับประชาชนถือว่าเป็นช่องทางหน่ึงให้ทราบความต้องการของประชาชนอีกทางหนึ่ง
เช่นกันเพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและรับทราบทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป จากการตรวจ
ติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า 
หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้
อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

   (5) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไม่
เห็นประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผงัเมอืงรวม
ตามกฎหมาย เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ 
(Progress Review)  ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญ
เพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ
(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ 

 เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล ในช่องทาง  วิทยุกระจายเสียงประจําหมู ่บ้าน หอกระจายข่าว 
ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้รู้คุณประโยชน์ในด้านการวางผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนได้โดยตรงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด จากการตรวจติดตามและประเมินผลใน
ภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมี
ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความ
เสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

                               (6) การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่แท้จริงเป็นความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญ
เพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review)  ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ไว้ในระดับเฝ้า
ระวังก่อน  จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง ได้จัดทําแผนในการปรับตัวของสภาพแวดล้อม หรือปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นอาจทําให้สภาพแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยตลอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําระบบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
เตรียมการจัดทําผังเมืองต่อไปในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัด   โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและที่เกี่ยวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ควบคู่กับ
การรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนด้ วย  จากการตรวจติดตามและประ เมิ นผล ในภาพรวมในรอบ
(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงใน
ประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
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 การตรวจราชการในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ของผู้ตรวจราช
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ จํานวน 12 ข้อ  ในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการ
ความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น  จึงให้ความเสี่ยงระดับยอมรับได้ ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว
สามารถจัดการความเสี่ยง และโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัดได้ดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 
 (1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินสรุปผลการดําเนินการโครงการผังเมืองใน
ภาพรวมที่ถ่ายโอนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดเพื่อรับทราบและให้เร่งรัดการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดเพื่อดําเนินการผังเมืองให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจน
เตรียมจัดทําแผนงาน เพื่อหามาตรการบังคับผังเมืองจะหมดอายุให้มีสภาพบังคับใช ้
 (2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควร
กําหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันในติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการผังเมืองที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 
 (3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผังเมืองจะ
หมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุแล้วให้กําหนดแผนในการจัดการปัญหาดังกล่าวและหามาตรการเสริมกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องเพื ่อป้องกันการใช้บังคับผังเมืองหมดอายุในระกว่างการดําเนินการหรือผังเมืองที่หมดอายุไปก่อน จนกว่าจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกําหนดแล้วเสร็จ 

              (4) จัดคู่มือในการดําเนินงานผังเมือง โดยมีระเบียบขั้นตอน และกฎหมาย ตลอดจนแนวทาง
การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาและเรียนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
         (5) ให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมกับจัดทําแผนหรือแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองรวมไม่ให้หมดอายุ ตลอดจนแนวทาง
และขั้นตอนการดําเนินงานที่จะขยายอายุผังเมืองและการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแจ้งไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ เพื่อเร่งรัดการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (6) ให้องค์กรปกครองส่วนจัดทําแผนปฏิบัติงานของแต่ละแห่งเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนตามกฎหมายให้ถูกต้อง เพื่อกําหนดเป็นเป้าหมายอย่างชัดเจน 
 (7) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อ
วางระเบียบการสร้างชุมชน/หมู่บ้านมีความสวยงาม ยั่งยืนต่อไป เช่น การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบ
ด้านต่างๆ หรือการประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางอื่นๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทุกภาคส่วน 
 (8) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรประสานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อ
เชื่อมโยงการดําเนินงานด้านผังเมืองไว้ในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้านมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
อยู่แล้วโดยให้สอบถามความต้องการและสร้างทําความเข้าใจกับประชาชนในการดําเนินงานว่าเป็นไปตามความประสงค์ของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 

 (9) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะ
หมดอายุให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการดํา เนินงาน  ในช่องทาง 
วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ทราบ 
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 (10) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและการเรียนรู้ด้านการผังเมือง 
เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม เช่น  นิทรรศการต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโรงเรียนหรือกิจกรรม
อื่น  ๆเป็นต้น  

 (11) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดทําระบบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมการจัดทําผังเมืองต่อไป
ในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควรมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวและที่
เกี่ยวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส่วนด้วยประกอบการวางแผนในระยะยาว  

 (12) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการเพื่อ
รับทราบความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึงพอใจหรือ
ประเมินจากภาคประชาชน 

 โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุเป็นโครงการที่จะช่วยการ
ดําเนินงานตามแต่ละขั้นตอนที่กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการมาตรการดาํเนนิการกรณผีงัเมอืงรวมจะหมดอายใุห้
มีผลบังคับประสิทธิภาพ เพื่อให้การวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย 
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของ
สังคมเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีปะโยชน์
หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ แต่เนื่องจากผังเมืองรวมดังกล่าวได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อป้องกันผังเมืองจะหมดอายุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมช่วยกันผลักดันโครงการดังกล่าว
ให้ประสบความสําเร็จ โดยให้การให้คําปรึกษา ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ และในด้านอื่นเพื่อทําให้การ
ขับเคลื่อนโครงผังเมืองรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะและแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 
                             โดยในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ของผู้ตรวจราช
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 6 ประการ คือ  
    - ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทางใน
การกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการ
ดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด  
 

                             - ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจ
ในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด  
                             - สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การดําเนินโครงการผังเมืองอาจ
ไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายในกรณี
ผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคบัมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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                             -ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนไม่
ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติโครงการ  
                             -ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไม่เห็น
ประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผังเมืองรวมตาม
กฎหมาย  
                             -การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เมื่อหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม โดยสามารถวางแผนผัง นโยบายและโครงการ  รวมทั้ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
ชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองและดังเจตนารมณ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติผังเมือง 
พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม 

                              ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
                                             1.  ควรใช้งานผังเมืองเป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                                  และพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน/โครงการใน
พื้นที่ที่มีผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับ                              
                               2.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เน้นย้ําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ
ภารกิจด้านผังเมือง หรือกําหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 
 
 

4) โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด
ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
                 1.1 นโยบาย 

                       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ
ในการดําเนินการเกี่ยวของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ พิจารณาเห็น
ว่าการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ ร่วมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าสม่ําเสมอ จะช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติที่ความชํานาญและเกิดประสบการณ์ร่วมกัน
ในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้ประชาชน ในพื้นที่มี
ความเช่ือมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้กําหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 4 ระดับ 
ต้ังแต่การฝึกซ้อมแผนฯระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับอําเภอ ในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ 
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               1.2 วัตถุประสงค์ 
            1.2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบการปฏิบัติการ ให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชํานาญในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

            1.2.2 เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

            1.2.3 เพื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                       1.3 การปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(Work Flow) ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม 90 วัน 
           1.3.1 ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 

                                              (1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
                            (2) นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

                            (3) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยในแต่ละระดับ 

                            (4) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

                            (5) องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                            (6) ทักษะและความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                            (7) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 

                  1.3.2 กระบวนการการดําเนินงาน 

                            (1) กําหนดประเภทของภัย/ 

                            (2) กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยและเลือกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนฯ 

                            (3) จัดทําโรงการ/งบประมาณ 

                            (4) การเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผนฯ 

                      (4.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

                      (4.2) กําหนดสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์สมมุติ 

                      (4.3) ประชุมเตรียมการก่อนฝึกซ้อมแผนฯ 

                      (4.4) การแจ้งกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ 

                      (4.5) การจัดเตรียมสถานที่และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 

                            (5) ดําเนินการฝึกซ้อมแบบในที่บังคับการ(CPX) 
                            (6) ดําเนินการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) และประเมินผลการฝึกซ้อมฯ 

                            (7) การรายงานผลการฝึกซ้อมแผนฯ 

                                  (8) สรุปผลการฝึกซ้อมแผนเป็นรูปเล่ม 

                      1.3.3 ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

                           (1) ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                    (2) ความสามารถในการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาธารณภัย 

                          1.4 การปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(Work Flow) 
ในระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม 90 วัน 

                                1.4.1 การเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผน (21 วัน) 
                             (1) กําหนดประเภทของภัย (1วัน) 
                             (2) กําหนดสถานที่ฝึกซ้อมแผน (3 วัน) 
                             (3) เลือกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนฯ (2วัน) 
 
 

103



 

  

                               (4) จัดทําโครงการ/งบประมาณและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ (12 วัน) 
                               (5) แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน(2วัน) 
                                1.4.2 การประชุมเตรียมการและแบ่งมอบภารกิจ(36วัน) 
                                1.4.2.1 ประชุมคณะทํางานเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผน(20วัน) 
                       (1) กําหนดสถานการณ์สมมุติ 

                       (2) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกซ้อมแผนฯ 

                       (3) มอบหมายภารกิจกําหนดบุคลากรเครื่องมือ อุปกรณ ์

                                1.4.2.2 การแจ้งกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ(13วัน) 
                                1.4.2.3จัดเตรียมสถานที่ จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์(3วัน) 
                                1.4.3 ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ (3 วัน) 
                                1.4.3.1ดําเนินการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่(Functional Exercise) (1วัน) 
                                1.4.3.2ดําเนินการฝึกซ้อมแบบในที่บังคับ(CPX) (1วัน) 
                                1.4.3.3ดําเนินการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) (1วัน) 
                                1.4.3.4ประเมินผลหลังการฝึกซ้อม(ไม่เกิน 5 ช.ม.) 
                                1.4.4 รายงานและสรุปผลการฝึกซ้อมแผนฯ(30วัน นับจากวันฝึกซ้อมฯ) 
                               1.4.4.1 รายงานผลการฝึกซ้อมฯ (3 วัน นับจากวันฝึกซ้อมฯ) 
                               1.4.4.1 สรุปผลการฝึกซ้อมฯ (27 วัน นับจากวันฝึกซ้อมฯ) 
                                  (1) แบบรายงานผลการฝึกซ้อมฯ 

                                  (2) คําสั่งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

                                  (3) โครงการฝึกซ้อมแผนฯ 

                                  (4) รายงานการประชุม 

                                  (5) สถานการณ์สมมุติ 

                                  (6) ภาพถ่ายกิจกรรม 

                                  (7) ภาพเคลื่อนไหวของการฝึกซ้อมฯบันทึก VCD/DVD 

                                                       (8) สรุปผลการดําเนินงาน 

 
   1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า การดําเนินงานของจังหวัดในแต่ละกิจกรรมการดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(Work Flow) 
ตามขั้นตอนที่กําหนด โดยบรรลุผลตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งมีศูนย์ ปภ.เขต ได้ดําเนินการฝึกซ้อมระดับกลุ่ม
จังหวัด  จังหวัดได้ดําเนินการซ้อมแผนฯ ครบจํานวน 2 ครั้ง และบางจังหวัดมีการดําเนินการเพียง 1 ครั้ง ใน
กรุงเทพมหานคร  ตลอดจนในระดับอําเภอได้มีการฝึกซ้อมแผนฯบางส่วนแล้วเสร็จและบางส่วนอยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการให้ 
แล้วเสร็จตามเป้าหมายและให้ประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อน
โครงการให้สําเร็จต่อไป  โดยมีผลสรุปผลการดําเนินการดังนี้  
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ลําดับ
ที่ 

เรื่อง ประเด็นการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

 
1 

 
ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม แ ผ น ก า ร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
ของศูนย์ ปภ.เขต 

 
-ปภ .สั่งการให้ศูนย์ ปภ .เขต ท้ัง18 ศูนย์เขต
ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธา รณภั ย ระดั บกลุ่ ม จั ง หวั ด  ฝึ ก ซ้ อมแบบ
ปฏิบัติการภาคสนาม(FTX)ตามสภาพความเสี่ยง
ภัยในพื้นท่ี จํานวน 1 ครั้งและสมมุติสถานการณ์
สาธารณภัยขนาดใหญ่ ท่ีมีผลกระทบรุนแรงกว้าง
ขาวง ความรุนแรงระดับ 3 จําเป็นต้องบูรณาการ
การทํางานร่วมกันในกลุ่มจังหวัดและศูนย์ ปภ.
เขต  ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ระบุไว้ ใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ.2554หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 15
สิงหาคม 2554 
 

 
-ปัจจุบัน ได้รับรายงานการฝึกซ้อม
แผนฯของศูนย์ ปภ.เขต แล้วจํานวน 
12 ศูนย์เขต ครบถ้วนแล้ว  

 
2 

 
ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม แ ผ น ก า ร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับจังหวัด 

 
-มท สั่งการให้ทุกจังหวัด ดําเนินการฝึกซ้อมแผน 
ฯตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยท่ีเห็นว่า
เป็นปัญหาสําคัญหรือเป็นปัญหาใหญ่  แบบ
ปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) จํานวน 2 ครั้ง ด้วย
การสมมุติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดกลาง 
ความรุนแรงระดับ 2 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2554 หรืออย่างช้า
ไม่เกิน วันที่ 15 สิงหาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ปัจจุบันได้รับรายงานการฝึกซ้อมแผน
ฯระดับจังหวัดแล้ว จังหวัดท่ีฝึกซ้อม
ครบทั้ง 2 ครั้ง จํานวน 75จังหวัด  
โดยมีประเภทที่ซ้อมภัย ดังนี้ 
อุทกภัย                         
สึนามิ                             
ไฟป่า                             
แผ่นดินไหว                      
อัคคีภัย                         
สารเคมีและวัตถุอันตราย     
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ลําดับ
ที่ 

เรื่อง ประเด็นการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

 
 

  อุบัติเหตุทางถนน              
อุบัติภัยทางน้ํา                    
ชุมนุมประท้วง                    
การขนส่งทางทําเล               
คลื่นซัดฝั่ง(Storm surge)       
รวม                    

 
3 

 
ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม แ ผ น ก า ร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

 
-มท สั่งการให้กรุงเทพมหานคร  ดําเนินการ
ฝึกซ้อมแผนฯ ตามสภาพพื้นท่ีและข้อมูลพื้นท่ี
เสี่ยงภัยท่ีเห็นว่าเป็นปัญหาสําคัญเป็นปัญหาใหญ่ 
แบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) จํานวน 2 ครั้ง 
ด้วยการสมมุติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดกลาง 
ความรุนแรงระดับ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2554 
 
 

 
-ปั จจุ บั น ได้ รั บการรายงานการ
ฝึกซ้อมแผนฯของกรุงเทพมหานคร 

 
4 

 
การฝึกซ้อมแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับอําเภอ 

 
-มท สั่งการให้อําเภอทุกแห่ง รวม 878 แห่ง 
ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ ตามสภาพพื้นที่สี่ยง 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยการสมมุติสถานการณ์สา
ธารณภัย ขนาดเล็ก ความรุนแรงระดับ1 โดย
ดําเนินการฝึกซ้อมแบบในที่บังคับการ (CPX)หรือ
ฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) ให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช่จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.
2554 หรืออย่างช้าไม่เกินวนัที่ 15 สิงหาคม 
2554 

 
-ปัจจุบันได้รับรายงานการฝึกซ้อม
แผนฯ ระดับอําเภอ จํานวน 878  
อําเภอ 
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                           ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับผิดโครงการ คือ สํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ใน 4 เรื่อง 1) 
ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบความสําเร็จและในแผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้า
ร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง 
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติ
จริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง  3) หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครอง
ท้องที่  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนใน
โครงการอย่างยั่งยืนให้มีความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด   และ 4) การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
บทบาทสมมุติที่แท้จริงขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ   ซึ่งใน
ส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัด
ต่าง ๆ เป็นดังนี ้

 

หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 
(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

1 นนทบุร ี    

 ปทุมธาน ี    

 พระนครศรีอยุธยา    

 สระบุร ี    

2 ลพบุร ี    

 สิงห์บุรี    

 ชัยนาท    

 อ่างทอง    

3 ฉะเชิงเทรา    

 สระแก้ว    

 ปราจีนบุรี    

 สมุทรปราการ    

 นครนายก    

4 ราชบุรี    

 กาญจนบุร ี    

 นครปฐม    

 สุพรรณบุร ี    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 
(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

5 เพชรบุรี    

 ประจวบคีรีขันธ์    

 สมุทรสงคราม    

 สมุทรสาคร    

6 สุราษฎร์ธานี    

 ชุมพร    

 นครศรีธรรมราช    

 พัทลุง    

7 ภูเก็ต    

 พังงา    

 กระบี่    

 ระนอง    

 ตรัง    

8 สงขลา    

 สตูล    

 ปัตตานี    

 ยะลา    

 นราธิวาส    

9 ชลบุรี    

 ระยอง    

 จันทบุรี    

 ตราด    

10 อุดรธานี    

 หนองบัวลําภู    

 หนองคาย    

 เลย    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 
(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

11 นครพนม    

 มุกดาหาร    

 สกลนคร    

12 ขอนแก่น    

 มหาสารคาม    

 ร้อยเอ็ด    

 กาฬสินธ์ุ    

13 อุบลราชธานี    

 ยโสธร    

 อํานาจเจริญ    

 ศรีสะเกษ    

14 นครราชสีมา    

 ชัยภูมิ    

 บุรีรัมย์    

 สุรินทร ์    

15 เชียงใหม่    

 ลําพูน    

 ลําปาง    

 แม่ฮ่องสอน    

16 เชียงราย    

 พะเยา    

 แพร่    

 น่าน    

17 พิษณุโลก    

 เพชรบูรณ์    

 อุตรดิตถ์    

 ตาก    

 พิษณุโลก    

18 นครสวรรค ์    

 อุทัยธานี    

 กําแพงเพชร    

 พิจิตร    
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                          จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Project Review) และรอบ (Progress Review)  โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 1 (Sear) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ใน
ระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี ้
   (1) ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบความสาํเรจ็และ
ในแผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการ
บังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก  ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
ในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรบัได้ และมีแนวทางจัดการกับ  ความเสี่ยง ดังนี้ 
    (1.1) จัดฝึกซ้อมแผนในที่บังคับการ (CPX) จํานวน 2 ครั้ง โดยซ้อมทั้งแบบแยกส่วนและแบบรวม
หน่วยงาน 

    (1.2) หัวหน้าหน่วยงานต้องชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจําเป็นความสําคัญให้กับผู้บริหาร 
    (1.3) หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ต้องสรุปประเด็นสําคัญพร้อมภาพถ่ายพ้ืนที่จริงใน
การฝึกซ้อมฯนําเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อศึกษารายละเอียดในการฝึกซ้อมแผนฯ 
     (1.4) จัดประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติและกําชับให้ผู้
ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 

    (1.5) ผลักดันให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาจนถึงระดับอําเภอ และจังหวัด 
เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (1.6) ประชุมช้ีแจงความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย      
    (1.7) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
มอบภารกิจรับผิดชอบ รวมทั้งมีการซักซ้อมสถานการณ์สมมุติ บทบาทหน้าที่ ก่อนวันฝึกซ้อมปฏิบัติการจริง 
                ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
ราชการยังไม่สามารถลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างเพียงพอ  โดยเมื่อวิเคราะห์โครงการฯ มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายหน่วยที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องผลักดันโครงการที่สําเร็จ เช่น สํานักงาน ปภ. จังหวัด  ที่ทําการปกครอง
จังหวัด  สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตํารวจภูธรจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น ซึ่งจะต้องร่วมมือในการทํางานแบบบูรณาการให้ประสบความสําเร็จ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องให้ความสําคัญ
ในเรื่องดังกล่าวเพื่อสั่งราชการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกันเพื่อป้องกันและลดสาธารณ
ภัยทุกด้าน ตลอดจนบรร เทา  ช่ วย เหลื อฟื้ น ฟูผู้ประสบภัยอย่างครบรอบด้านอย่างดีพอ โดยแผนปฏิบัติงานของ
ทุกส่วนราชการต้องเชื่อมโยงกันสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเป็นระบบมีการบาง
ภารกิจการทํางานของเพื่อลดความสูญเสียของสถานการณ์ภัยต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยเพื่อสามารถแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงทีกับประชาชน   สําหรับประเด็นความเสี่ยงก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้
บัญชาการ ทาํให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง โดยกรณีดังกล่าวถือว่ามีความสําคัญยิ่ง
เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์สมมุติต้องทําการฝึกซ้อมสาธารณภัยขนาดใหญ่ อย่าง
จริงจังเพื่อเตรียมการเสมอเหมือนเหตุการณ์จริงสามารถบัญชาการได้อย่างถูกต้อง  
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 (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอน
การปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง เป็นความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทํางาน
เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ โดยสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความ
เสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (2.1) จัดทํารายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติของทุกหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผนฯได้เรียนรู้และเป็นคู่มือในการปฏิบัติ 
 (2.2) จัดประชุมช้ีแจงขั้นตอนรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนฯให้มีจํานวนครั้งเพิ่มมากขึ้น 
   (2.3) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วย
ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน 

 (2.4) ออกกฎระเบียบโดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนเฉพาะกิจอย่างเคร่งครัด 

   (2.5) จังหวัดได้กําหนดแผนงาน โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปี 2554 

 (2.6) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้งได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม 

 (2.7) ผลักดันให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาจนถึงระดับอําเภอ และจังหวัด 
เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีในระดับหนึ่งแต่อย่างไร
ก็ดีในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการยังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ โดย
ประเด็นที่สําคัญที่อาจพบและเกิดความเสี่ยงของหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ผู้ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ อาจ
ไม่ใช้ผู้ปฏิบัติงานจริง โดยมอบตัวแทนเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ทําให้อาจเกิดความสับสนในการฝึกซ้อม และเมื่อหลังจาก
การฝึกซ้อมแผนฯ อาจไม่ได้ปฏิบัติจริงจึงเป็นความเสี่ยงที่อาจยังมีอยู่และในการฝึกซ้อมแผนฯดังกล่าว สิ่งที่เป็นเรื่อง
สําคัญให้การซ้อมแผนฯ เป็นไปตามแผนที่กําหนดและมีเหตุการณ์สมจริงอาจมีความเส่ียงในเรื่องกาสรสื่อสารกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดได้กําหนดแผนงาน โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปี 2554 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้ง ได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม แต่ยังขาดการชี้แจง ทําความ
เข้าใจกับทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน ประชาชน) ในลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกซ้อมแผนฯ การฝึกปฏิบัติ
จริงแต่ละแผนฯในพื้นที่ ดังนั้น ควรเน้นที่ผู ้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษาขั้นตอนการดําเนินการ
อย่างละเอียดให้เข้าใจอย่างทอ่งแท้  
  (3) หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้มี
ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด   เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  
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เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (3.1) ควรมีนโยบายหรือข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง(รัฐบาล/กระทรวง) ให้ทุกหน่วยงาน
ที่มีหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความให้สําคัญกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยกําหนดให้หน่วยงานบรรจุแผนและงบประมาณสําหรับการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยใช้ในแผนงานประจําปีของหนว่ยงานด้วย 

 (3.2) สร้างมาตรการบังคับและจูงใจให้หน่วยที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนฯ  เช่น การ
กําหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงานเป็นต้น 

 (3.3) ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดได้เน้นย้ํากับส่วนราชการ และองค์การปกครองท้องที่ ให้
ความสําคัญและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 (3.4) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหาแนวทางหรือจัดกิจกรรมด้านฝึกซ้อมแผนฯให้มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมแผนฯ 

 (3.5) อําเภอควรจัดให้มีการประขุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบ
งานด้านการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจและผลักดันให้ท้องถิ่นดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ ใน
พื้นที่เสี่ยงภัย 
                 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงได้ไม่ครอบคลุมเพียงพอเพราะในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในจังหวัด คือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะต้อง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่สําคัญอย่าง
ยิ่งที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย คือ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานเบื้องต้นในการ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียกับผู้ประสบภัย ดังนั้น จึงควรต้องมีการประสานงานในการวาง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดีพอ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยสามารถเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีด้วยความ
พร้อม จังหวัดได้กําหนดแผนงาน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/ระดับ
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2554 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้งได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม แต่ยังขาดการบรูณาการความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และท้องถิ่น และจะต้องประสานการดําเนินงานโครงการฯ ในทุก
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค ์ 

 

  (4) การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แท้จริงขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ   เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
 (3.1) หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จะต้องเร่งดําเนินการการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสา
ธารณภัยและแนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอและทั่วถึง 

 (3.2) ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้เกิดความชํานาญ 
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   (3.3) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการฯและปฏิทินการ
ซ้อมแผนฯ พร้อมด้วยวัน เวลาและสถานที่ที่ชัดเจนแน่นอน 
   (3.4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ซ้อมแผนฯได้ทราบถึงผลดีของการฝึกซ้อมแผนฯ 
 (3.5) ให้หน่วยงานในท้องที่ ซักซ้อมให้ความรู้กับแกนนําชุมชม/ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ
บทบาทสมมติ ขั้นตอน วิธีการในการฝึกซ้อมแผนฯ ก่อนการฝึกซ้อมจริง 

 (3.6) การประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนให้ประชาชนในชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง และเชิญ
เข้ามาร่วมฝึกซ้อมแผน เพื่อสร้างความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผน และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย 
                  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า จากการตรวจติดตามและการวิเคราะห์แนวจัดการความเสี่ยงในพื้นที่เขต 3 พบว่า แนวทางการ
จัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมพอ โดยต้องเพิ่มช่องทางข้อมูลเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มากขึ้น และเพิ่มองค์ความรู้เบ้ืองต้นให้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความตระหนักและความเข้าใจเป็นอย่างดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และพร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ  ทั้งนี้ ควรสร้างเครือข่ายผู้แจ้งเหตุภัยต่างๆควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆใน
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กแบะเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตได้ตระหนักเรื่องภัยใกล้ตัว
และภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ของโลกเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและการร่วมแก้ไขปัญหาต่อไป และ
ควรจัดทําคู่มือประจําบ้านในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน ตลอดจนมีแผนชุมชุนของชุมชนเองในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบ
ความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และสามารถมี
รายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชวิีต 

 ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจะสา
มารจัดการความเสี่ยง และโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด
ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด 
ดังนี้ 
 (1) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยงานในการเตรียมการป้องกันและสาธารณภัยให้จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละหน่วยงานโดย
ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และครอบคลุมภารกิจในการลด
ความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 

                                       (2) จังหวัดควรกําชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเพื่อผลักดันโครงการฯให้ประสบความสําเร็จโดยมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนเนื่องจากปัญหาการเกิดสาธารณภัยด้านต่างๆมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากและระดับจะรุนแรงมาก  โดยให้มีการเตรียม 
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ความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยทุกหน่วยงาน และในระดับลงมา คือ อําเภอควรมีการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน  ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรมีการซ้อมแผนเช่นเดียวกัน  
สําหรับสถานประกอบการเอกชนที่มีขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม ควรส่งเสริมให้มีการซ้อมแผนฯดังกล่าวด้วย 
 (3) สําหรับในประเด็นผู้บริหารระดับจังหวัดอาจไม่ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯขอให้สํานักงาน
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการในการฝึกซ้อมดังกล่าวให้มีการกําหนดวันเวลาให้ชัดเจน 
โดยอาจจัดให้มีการซักซ้อมแบบโต๊ะและซักซ้อมจากสถานที่จริงท่ีมีความเหมาะสมกําหนดวันให้ผู้บริหารระดับจังหวัด
ได้ฝึกซ้อมแผนในการบังคับสถานการณ์ ซึ่งถ้าผู้บริหารระดับจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมได้ขอให้มอบผู้บริหารระดับ
รองลงมาให้มีอํานาจในการตัดสินใจได้อย่างแท้จริง  

 (4) ควรกําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิเอกชน หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ส่ง
ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงสามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ได้และสามารถนําความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกซ้อมไปปฏิบัติงานได้ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติระดับรองลงมาต่อไปได้ 
 (5) ให้จัดทําแผนการสื่อสารโดยเฉพาะและจัดการฝึกซ้อมเฉพาะส่วนการสื่อสาร ตลอดจนแผนการสื่อสารใน
การปฏิบัติงานจริงด้วย และควรจะมีการบริหารจัดการเรื่องระยะเวลาให้รวดเร็วทันการณ์ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนการสื่อสาร 
 (6) ควรจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด  โดยกําชับให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับเฝ้าระวัง ตลอดจนมีแผนงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น     
 (7) ควรกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆเช่น รถดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมรับ
สถานการณ์สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย 

 (8) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่ม
จังหวัดระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ประชาชนในพื้นที่สร้างความตระหนักและความเข้าใจถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นเป็นอย่างดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพร้อมเข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผนฯ และประชาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินงาน ในช่องทางต่างๆ โดยผ่านทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว 
สถานศึกษาลักษณะประกอบการโรงงานตลอดจนทางช่องอื่นๆ กับประชาชนในพื้นที ่
 (9) ขอให้จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในงานที่สําคัญ เช่น 
นิทรรศการ การฉาย VDO และสื่อต่างๆ  รวมทั้งรูปแบบการส่งเสริมเพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

 (10) ให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจกับ
ประชาชน โดยวิธีการประชุมประจําเดือนของอําเภอให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนถิ่น ไปแจ้งให้
ประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบต่อไป 

 (11) ควรจัดทําคู่มือการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเบ้ืองต้นให้กับประชาชนเพื่อใช้ศึกษาในชีวิตจริงในชุมชน/
หมู่บ้าน 

 (12) ควรจัดทําคู่มือการเพิ่มความรู้ ทักษะให้กับสถานศึกษา  โรงเรียน     สถานประกอบการโรงงาน 
 
                                    (13) ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดต้องให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมแผนฯ โดยอาจจะเลือกรูปแบบ
การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table top Exercise: TTX) และควรเข้าร่วมเป็นผู้บัญชาการการซ้อมแผนฯด้วยตนเอง 
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                   โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด
ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นโครงการที่จะช่วยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร 
และระบบการปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชํานาญ
ในการปฏิบัติงานฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพิจารณา
ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ ร่วมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าสม่ําเสมอ จะช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติที่ความชํานาญและเกิด
ประสบการณ์ร่วมกันในการปอ้งกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสทิธภิาพซึง่จะทาํให้
ประชาชน ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการ
ประสานความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้กําหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทั้ง 4 ระดับ ตั้งแต่การฝึกซ้อมแผนฯระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และระดับอําเภอ ในพื้นที่ทั่วประเทศ 
 

 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 4 
ประการ คือ  
 -ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบความสําเร็จและใน
แผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับ
การในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง  
                             -หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง   
                             -หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้มี
ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด    
                            - การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แท้จริงขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ    
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก ธรร
มาภิบาลทั้ง 4 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เมื่อหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตาม
ประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation  เพื่อสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับผิดชอบโครงการใน
ระดับพื้นที่ต่อไป 

 

                          จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Monitoring/Evaluation) โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 2 (AIR) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยมี
เหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี ้
                                 1) ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบความสําเร็จและใน
แผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับ
การในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก  ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
ต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้านต้นแบบ 
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ไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด  ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความ
เสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ
(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้
ประสานขอความร่วมมือกับ ที่ทําการปกครองจังหวัด  สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ตํารวจภูธรจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางานแบบบูรณาการให้ประสบ
ความสําเร็จ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวโดยสั่งราชการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื ่อสนับสนุนการทํางานร่วมกันเพื่อป้องกันและลดสาธารณภัยทุกด้าน ต ล อ ด จ น บ ร ร เ ท า  ช่ ว ย เ ห ลื อ ฟื ้ น ฟู
ผู้ประสบภัยอย่างครบรอบด้านอย่างดีพอ โดยแผนปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการต้องเชื่อมโยงกันสอดคล้องกับแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเป็นระบบมีการบางภารกิจการทํางานของเพื่อลดความสูญเสียของ
สถานการณ์ภัยต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีกับประชาชน   สําหรับประเด็น
ความเสี่ยงก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับการใน
สถานการณ์ได้อย่างแท้จริง โดยกรณีดังกล่าวถือว่ามีความสําคัญยิ่งเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชา
การเหตุการณ์สมมุติต้องทําการฝึกซ้อมสาธารณภัยขนาดใหญ่ อย่างจริงจังเพื่อเตรียมการเสมอเหมือนเหตุการณ์จริง
สามารถบัญชาการได้อย่างถูกต้อง จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 

                              (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง เป็นความเส่ียง
ตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการ
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ
(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานจริง 
โดยมอบตัวแทนเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ แต่ต้องเป็นผู้สามารถปฏิบัติงานจริงและมีอํานาจตัดสินใจได้ และเมื่อหลังจาก
การฝึกซ้อมแผนฯ สามารถนําความรู้จากแผนที่กําหนดและมีเหตุการณ์สมจริง ประกอบได้จัดทําแผนในเรื่องการสื่อสาร
กันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดได้กําหนดแผนงาน โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปี 2554 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้ง ได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม แต่ยังขาดการชี้แจง ทําความ
เข้าใจกับทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน ประชาชน) ในลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกซ้อมแผนฯ การฝึกปฏิบัติ
จริงแต่ละแผนฯในพื้นที ่ โดยให้ความสําคัญกับผู ้บัญชาการและเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้อง ให้เน้นศึกษาขั้นตอนการ
ดําเนินการอย่างละเอียดให้เข้าใจอย่างท่องแท้ จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
  (3) หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้
มีความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด   เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง 
เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)    เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  
ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมการป้องกัน 
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และบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่สําคัญอย่างยิ่งที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย คือ อําเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานเบื้องต้นในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียกับ
ผู้ประสบภัย ดังนั้น จึงควรต้องมีการประสานงานในการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดีพอ  
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม
เมื่อเกิดสาธารณภัยสามารถเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีด้วยความพร้อม จังหวัดได้กําหนดแผนงาน โครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2554 และได้
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้งได้
ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม แต่ยังขาดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และท้องถิ่น และจะต้องประสานการดําเนินงานโครงการฯ ในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการฯ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

 

  (4) การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แท้จริงขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ   เป็นความเสี่ยงตามหลักธรร
มาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่า
การดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงใน
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน  จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  
พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้เพิ่มช่องทางข้อมูลเข้าถึงประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มากขึ้น และเพิ่มองค์ความรู้เบื้องต้นให้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความตระหนักและความเข้าใจเป็นอย่างดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
พร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ  ทั้งนี้ ควรสร้างเครือข่ายผู้แจ้งเหตุภัยต่างๆควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆในนวัตกรรม
การเรียนการสอนเพื่อให้เด็กแบะเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตได้ตระหนักเรื่องภัยใกล้ตัวและภัย
พิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ของโลกเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและการร่วมแก้ไขปัญหาต่อไป และควรจัดทํา
คู่มือประจําบ้านในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน ตลอดจนมีแผนชุมชุนของชุมชนเองในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น  จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

                                    อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบความก้าวหน้า
และความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้มีการเตรียมการและป้องกันสาธารณภัยได้อย่างเรียบร้อยเข้ามามีส่วน
ร่วมกับทางราชการทําให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                    ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ เนื่องจากเห็น
ว่า หน่วยรับตรวจราชการได้ปฏิบัติข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาหรือการ
จัดการความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็น ซึ่งสามารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาจนส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัดได้ปฏิบัติในส่วนที่สําคัญ ดังนี้ 
 (1)สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
ในการเตรียมการป้องกันและสาธารณภัยให้จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละหน่วยงานโดยให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และครอบคลุมภารกิจในการลดความ
สูญเสียของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 
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                                     (2) จังหวัดได้กําชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเพื่อผลักดันโครงการฯให้ประสบความสําเร็จโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เนื่องจากปัญหาการเกิดสาธารณภัยด้านต่างๆมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากและระดับจะรุนแรงมาก  โดยให้มีการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันสาธารณภัยทุกหน่วยงาน และในระดับลงมา คือ อําเภอควรมีการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน  ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรมีการซ้อมแผนเช่นเดียวกัน  สําหรับ
สถานประกอบการเอกชนที่มีขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม ควรส่งเสริมให้มีการซ้อมแผนฯดังกล่าวด้วย 
 (3) ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดทําแผนงานในการเข้าร่วมร่วมฝึกซ้อมแผนฯ โดยสํานักงานป้องกัน
และ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการในการฝึกซ้อมดังกล่าวให้มีการกําหนดวันเวลาให้ชัดเจน โดยอาจ
จัดให้มีการซักซ้อมแบบโต๊ะและซักซ้อมจากสถานที่จริงที่มีความเหมาะสมกําหนดวันให้ผู้บริหารระดับจังหวัดได้ฝึกซ้อม
แผนในการบังคับสถานการณ ์กรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมก็ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด 

หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอํานาจในการตัดสินใจได้อย่างแท้จริง  

 (4) จังหวัดได้กําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิเอกชน หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ส่ง
ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงสามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ได้และสามารถนําความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกซ้อมไปปฏิบัติงานได้ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติระดับรองลงมาต่อไปได้ 
 (5) จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผนการสื่อสารโดยเฉพาะและจัดการฝึกซ้อม
เฉพาะส่วนการสื่อสาร ตลอดจนแผนการสื่อสารในการปฏิบัติงานจริงด้วย และควรจะมีการบริหารจัดการเรื่องระยะเวลาให้รวดเร็วทันการณ์ 
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนการสื่อสาร 
 (6) จังหวัดได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด  โดยกําชับให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในระดับเฝ้าระวัง ตลอดจนมีแผนงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น     
 (7) จังหวัดได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆเช่น รถดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม
รับสถานการณ์สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย 

 (8) จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
กลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ประชาชนในพื้นที่สร้างความตระหนักและความเข้าใจถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นเป็นอย่างดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพร้อมเข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผนฯ และประชาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินงาน ในช่องทางต่างๆ โดยผ่านทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว 
สถานศึกษาลักษณะประกอบการโรงงานตลอดจนทางช่องอื่นๆ กับประชาชนในพื้นที ่
 (9) จังหวัดได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในงานที่สําคัญ เช่น 
นิทรรศการ การฉาย VDO และสื่อต่างๆ  รวมทั้งรูปแบบการส่งเสริมเพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

 (10) จังหวัดได้ให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และทําความ
เข้าใจกับประชาชน โดยวิธีการประชุมประจําเดือนของอําเภอให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนถิ่น ไป
แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบต่อไป 

 (11) จังหวัดได้จัดทําคู่มือการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเบื้องต้นให้กับประชาชนเพื่อใช้ศึกษาในชีวิตจริงใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

 (12) จังหวัดได้จัดทําคู่มือการเพิ่มความรู้ ทักษะให้กับสถานศึกษา  โรงเรียน     สถานประกอบการโรงงาน 
                                    (13) ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมแผนฯ โดยอาจจะเลือกรูปแบบการ
ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table top Exercise: TTX) และควรเข้าร่วมเป็นผู้บัญชาการการซ้อมแผนฯด้วยตนเอง 
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                   จากการตรวจติดตามและประเมินผลในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า โครงการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เป็นโครงการที่จะช่วยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบการปฏิบัติการ ให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชํานาญในการปฏิบตัิงานฉุกเฉินเพื่อ
เพิ่มความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนจุดแข็งของ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าสม่ําเสมอ จะช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติที่ความชํานาญและเกิดประสบการณ์ร่วมกันในการ
ป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้ประชาชน ในพื้นที่มีความ
เชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้กําหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 4 ระดับ 
ตั้งแต่การฝึกซ้อมแผนฯระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับอําเภอ ในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ 
 

                             โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขต ได้ติดตามและประเมินผลความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการที่ได้ให้ความเสี่ยงไว้ในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ไว้ใน
ระดับเฝ้าระวัง 4 ประการ คือ  
                          -ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบความสําเร็จและใน
แผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับ
การในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง  
                          -หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง   
                          -หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้มีความสําเร็จได้
ตามเป้าหมายที่กําหนด    
                          - การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แท้จริงขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ 

                                  จากการตรวจติดตามและประเมินผลในรอบ(Monitoring/Evaluation)  ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 4 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  
และพบว่า หน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนี
ความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละ
กิจกรรมตามคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนงานการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมบุคลากร ทรัพยากร และระบบการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชํานาญในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน  และสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทําให้เกิดการบูรณาการการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทําให้มี
ความพร้อมในการรับภัยที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนพื้นที่จริงสามารถแก้ไขปัญหาภัยที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการเยียวยาหลังประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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5) โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์) 
                   1.1 แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

                                         1.1.1 กรอบแนวความคิดในการปฏิบัติ 
                                         เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามนโยบายที่ต้องการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการจ่ายสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังขีพ 
ซึ่งในปีงบประมาณผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนที่ได้รับตามภารกิจถ่ายโอน) และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (ตามนโยบายของรัฐบาล)  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้
รวมงบประมาณทั้ง 2 ประเภท เป็นโครงการเดียวกัน โดยให้ดําเนินการในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

                                 1.1.2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ 
                                          หลักเกณฑ์ 
                                     (1) จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลตาม
จํานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศรายชื่อไว้แล้วในอัตราคนละ 
500 บาท ต่อเดือน 

                                          (2) เมื่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับการจัดสรรงบประมาณเงนิอดุหนนุ
เฉพาะกิจแล้ว  ให้นํางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปดําเนินงานตามโครงการฯ  โดยไม่ต้องตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายรองรับ และให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลนําเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว ้

      ขั้นตอนการดําเนินงาน 

      (1) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณและแนวทางการดําเนินงานให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งได้รับทราบ 

      (2) เมื่อสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้รับแจ้งการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 แล้ว ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดําเนินการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังกล่าว 
จากสํานักงานคลังจังหวัด โดยใช้บัญชีรายละเอียดการจัดสรรฯ ตามท่ีได้รับแจ้ง เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ โดยถือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนี้ใกล้ถึงกําหนดชําระที่สามารถขอเบิกจากคลังได้ 
(ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 15) 
         (3) ให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพตามที่ได้รับจัดสรร ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน ภายในวันที่ 10 ของ
ทุกเดือน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 

         (4) หากมีเงินเหลือจ่ายจากการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ให้เทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตําบล ส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดย
ทันทีเพื่อดําเนินการส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 
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 1.1.3 การติดตามผล 

      ให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบทุก 3 เดือนตามแบบที่กําหนด โดยให้
รายงานก่อนวันที่ 15 ของรอบถัดไป สําหรับครั้งที่ 1 ให้รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2554 
       
               

                           1.2 เงินอดุหนนุสาํหรบัสนบัสนนุการเสริมสร้างสวัสดกิารทางสังคมใหแ้กผู่พ้กิารหรือ 

ทพุพลภาพ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  2554 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

งบประมาณ (บาท) 1,374,039,000 4,739,580,000 3,365,541,000 71.01 

เป้าหมาย (คน) 458,013 789,930 331,917 19.64 
 

                                1.2.1 หลกัการและเหตผุล/ความจาํเปน็ 

                          ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดให้ภารกิจการจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 มาตรา 80 (1) ได้
กําหนดให้รัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลําบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมที่เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
พึ่งตนเองได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึง
เสนอขอรับงบประมาณเพื่อจัดสรรเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปจ่ายให้แก่ผู้พิการ
ที่มีสิทธิในพื้นที่ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน 
 

                             1.2.2 วัตถุประสงค์ 
                         1.2.2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพตาม
นโยบายของรัฐบาล 

                                       1.2.2.2 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที ่
 

                             1.2.3 งบประมาณที่เสนอขอ 

                        จํานวน 4,739,580,000 บาท 
 

                            1.2.4 เหตุผลที่เพิ่ม/ลดงบประมาณ 

                        1.2.4.1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐ เพื่อดําเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ใน 2 ประเภท คือ 1) เงินอุดหนุนทั่วไปตาม
อํานาจหน้าที่ และ 2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้รับจัดสรรจํานวน 6 เดือน (เดือนเมษายน-
กันยายน 2553) ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อให้การดําเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้รวมงบประมาณทั้ง 2 ประเภท 
เป็นโครงการเดียวกัน โดยให้ดําเนินการในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
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      1.2.4.2 ผู้พิการที่มีสิทธิ และมีความประสงค์ขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น จํานวน 13,695 คน 
จึงทําให้จํานวนงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่เสนอขอมี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

                         1.2.5 หลักเกณฑ์การจัดสรร 

                     เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําไปจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ผู้
พิการที่มีสิทธิในพื้นที่ ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553) 
 

                       1.2.6 แผนการดําเนินงาน 

     1.2.6.1 เป้าหมายโครงการทั้งหมด     จํานวน 954,633 คน เป็นเงิน 5,727,798,000 บาท 

     1.2.6.2เป้าหมาย ปี 2553      จํานวน 799,119 คน เป็นเงิน 3,352,032,000 บาท 

     1.2.6.3เป้าหมาย ปี 2554             จํานวน 789,937 คน เป็นเงิน 4,739,580,000 บาท 

     1.2.6.4 เป้าหมาย ปี 2555       จํานวน 954,633 คน เป็นเงิน 5,727,798,000 บาท 
 

                      1.2.7 เป้าหมาย 

                1.2.7.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,776 แห่ง  

                1.2.7.1  ผู้พิการ    จํานวน 789,930 คน 
 

                     1.2.8 สถานที่ดําเนินการ  
                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
 

                    1.2.9 ปัญหาอุปสรรค 

               1.2.9.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ทราบถึง
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ทําให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน 

               1.2.9.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพล่าช้า ทําให้เกิดการ
ร้องเรียน 
 

                 1.2.10 ข้อเสนอแนะ 

              เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอขอ
งบประมาณตามที่ได้รับรายงานข้อมูลจํานวนผู้พิการในเบื้องต้น จํานวน 789,930 คน เป็นเงิน 4,739,580,000 
บาท ซึ่งต่อมาได้รับรายงานจํานวนผู้พิการที่มีสิทธิเพิ่มเติม อีกจํานวน 164,703 คน เป็นเงิน 988,218,000 บาท 
ทําให้มีจํานวนผู้พิการที่มีสิทธิทั้งสิ้น 954,633 คน เป็นเงิน 5,714,610,000 บาท ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงาน
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์เห็นควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจํานวน 5,714,610,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้ผู้พิการที่เพิ่มเติม จํานวน 164,703 คน 

 

1.3 เงนิอดุหนุนสําหรบัสนบัสนนุการสงเคราะห์เบีย้ยังชพีผูป้ว่ยเอดส ์
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2554 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

จํานวนเงิน 223,626,000 223,626,000 0 0.00 

เป้าหมาย (คน) 37,271 37,271 0 0.00 
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                         1.3.1 หลักการและเหตุผล/ความจําเป็น 

                     ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 กําหนดให้ภารกิจการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับภารกิจถ่ายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปีงบประมาณ 
2547 

                       1.3.2 วัตถุประสงค์ 
                  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ 
 

                      1.3.3 งบประมาณที่เสนอขอ 

                  จํานวน 223,626,000 บาท  
 

                      1.3.4 หลักเกณฑ์การจัดสรร 

                 เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ที่มีสิทธิในพื้นที่ จํานวน 37,271 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 223,626,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
 

                     1.3.5 แผนการดําเนินงาน 

 1.3.5.1 เป้าหมาย ปี 2553       จํานวน 37,271 คน   เป็นเงิน  223,626,000 บาท 

 1.3.5.2 เป้าหมาย ปี 2554       จํานวน 37,271 คน    เป็นเงิน  223,626,000 บาท 

 1.3.5.3 เป้าหมาย ปี 2555        จํานวน 39,135 คน    เป็นเงิน  234,810,000 บาท 
         สถิติข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ทั่วประเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2527-2552 จํานวน  352,954  คน  
 

                    1.3.6 เป้าหมาย 

  1.3.6.1 องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,776  แห่ง 

   1.3.6.2 ผู้ป่วยเอดส์   จํานวน 37,271 คน 
 

                    1.3.7 สถานทีด่าํเนินการ 

                   ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
 

                    1.3.8 ปญัหาอปุสรรค 

                 เนื่องจากต้ังแต่ปีงบประมาณ 2551 คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติให้แบ่งประเภทเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุน
ทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งจากเดิมได้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) เงินอุดหนุนทั่วไป (2) เงินอุดหนุนทั่วไป
กําหนดวัตถุประสงค์ (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้เปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ ไป
เป็นแบบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริการจัดการงบประมาณของตนเองได้
ตามที่เห็นสมควร ซึ่งเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการไปแล้วได้เกิดปัญหาบางประการขึ้น ดังนี้ 
                   1.3.8.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่ทราบว่า
งบประมาณที่ได้รับเป็นรายการใดบ้าง เนื่องจากยอดเงินที่แจ้งจัดสรรไปเป็นยอดรวมไม่ระบุรายการ 
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                   1.3.8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญของการใช้จ่าย
งบประมาณว่าต้องไปดําเนินการในเรื่องใดก่อนหรือหลัง 

                   1.3.8.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ นํางบประมาณทีไ่ด้รบั
ไปใช้ในด้านอื่น เป็นเหตุให้งบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่ดําเนินการตามภารกิจ ซึ่งทําให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
 

                     1.3.9 เอกสารประกอบชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
                รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

 
   1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

                   ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ดังนี ้
                                            โครงการสร้างหลักประกนัด้านรายไดใ้ห้แก่ผู้สูงอายุ 
                             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาจากกรม
ประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2546 ตามพระราช
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 โดยในระยะแรกได้จัดสรรให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิคนละ 300 บาทต่อเดือน 
แต่ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมคนละ 
300 บาทต่อเดือน เป็นคนละ 500 บาทต่อเดือน โดยให้เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นไป โดยดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 
             ต่อมาคณะรัฐมนตรีโดยนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการ และมีกําหนดเวลาแล้ว
เสร็จในปีแรก นโยบาย ข้อ 1.2 ด้านการรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน ข้อ 1.2.4 ด้านการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยจัดสรรเป็น
สวัสดิการเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพ เป็นรายเดือนๆ ละ 500 บาท ต้ังแต่เดือนเมษายน 2552 เป็นต้นไป ตลอดชีพ โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ (กผส.) ได้จัดทําระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        
พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
            เนื่องจากการดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา
ดําเนินการอยู่ 2 ระเบียบ คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สู งอายุ  พ .ศ .2552 ทําให้มีแนวทางการปฏิ บั ติ ไม่ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เกิดความสับสน  ดังนั้น 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้การดําเนินการดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
                          กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3670 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2552 ถึงจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจและรับลงทะเบียน
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายงานจาก
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จังหวัดแล้ว โดยมีจํานวนผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 6,107,536 คน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้รับงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน 31,068,312,000 บาท สามารถจัดสรรให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้เพียงจํานวน 
5,178,052 คน ดังนั้น งบประมาณที่ได้รับจึงไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิอีก
จํานวน 929,484 คน เป็นเงิน 5,576,904,000 บาท กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่ง ครม. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นเงินจํานวน 4,940,010,000 บาท 
                              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานสวัสดิการสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ในงวดแรก (ต.ค.2553 – มี.ค.2554) จํานวนทั้งสิ้น 
5,178,042 คน เป็นเงินจํานวน 15,534,156,000 บาท 

                             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานสวัสดิการสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในงวดที่ 2 จํานวนทั้งสิ้น 14,472,779,000 บาท โดยให้
จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วให้ครบตามจํานวนของทั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป) 
         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานสวัสดิการสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ในงวด 3 จํานวนทั้งสิ้น 3,940,804,500 บาท โดยให้จัดสรรเงิน
งบประมาณให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วให้ครบตามจํานวนของทั้งปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 
 
ผลการดําเนินงาน 
  งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ปี จํานวนผู้สูงอายุ อัตราต่อเดือน จํานวนเงิน หมายเหตุ 
2546 399,362 คน 300 บาท 1,437,703,200 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
2547 440,000 คน 300 บาท 1,584,000,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
2548 527,083 คน 300 บาท 1,897,498,800 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
2549 1,073,190 คน 300 บาท 3,863,484,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
2550  1,755,266 คน 500 บาท 10,531,596,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
2551 1,755,266 คน 500 บาท 10,531,596,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 

1,828,456 คน 500 บาท 10,970,736,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป  
2552 

3,142,168 คน 500 บาท 9,426,504,000 บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล 
(6 เดือน) 

1,828,456 คน 500 บาท 10,970,736,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป  
2553 3,345,554 คน 500 บาท 20,073,724,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล 

5,178,052 คน 500 บาท 31,068,312,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
2554 823,335 คน 500 บาท 4,940,010,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ของบเพิ่มเติม) 
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การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 
                                1. สาระสําคญัทีด่าํเนนิงาน 
                                  เมื่อปี พ.ศ.2546 กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้รับการถ่าย
โอนภารกิจด้านการจัดสรรเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก กรมประชาสงเคราะห์ (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญยิ่งทั้งในฐานะเป็นผู้ดําเนินการ และสนับสนุนการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เป็นแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทั้งในส่วนของเงินอุดหนุนจากส่วนกลางและเงินที่จ่ายจากงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบโครงการ
จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการได้ลงนามในระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552 
และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 264/2552 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เพื่อมอบอํานาจให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามระเบียบข้อ 4 ใน
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2553 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการ 
โดยจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนๆละ 500 บาท 
 

                              2. งบประมาณเบี้ยยังชพีคนพกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

ปี จํานวนคน
พิการ 

อัตราต่อคน
ต่อเดือน 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 

2547 23,370 500 140,220,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2548 24,370 500 146,220,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2549 38,600 500 231,600,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2550 229,985 500 1,379,910,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2551 229,985 500 1,379,910,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
2552 255,475 500 1,532,854,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

318,222 500 1,909,332,000 เงินอุดหนุนทั่วไป  
2553 483,095 500 1,449,285,000  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล 

(เม.ย. – ก.ย.) 
2554 959,502 500 4,739,580,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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 ผลการดาํเนนิงาน ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2554 
                             3.1 สถ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เงินอุดหนนุเฉพาะกจิ 
สําหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในงวดแรก จํานวน 6 เดือน 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) เพื่อนําไปจ่ายให้ผู้พิการที่มีสิทธิในพื้นที่แล้ว จํานวน 729,042 คน 
เป็นเงิน 2,187,126,000 บาท 
                   3.2 สถ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
สําหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพให้แก่เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในงวดที่ 2 (ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554) เพื่อเบิกจ่ายให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเงินเบี้ย
ความพิการที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วให้ครบตามจํานวนของทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 
เป็นต้นไป) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,130,633,000 บาท 
                   3.3 สถ. ได้จัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล ในงวดที่ 3 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2554) เพือ่
เบิกจ่ายให้แก่คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วให้ครบตามจํานวนของทั้งปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 638,711,000 บาท 
 

การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ว่ยเอดส ์
                            1. สาระสําคัญที่ดําเนินงาน 
                               เมื่อปี พ.ศ.2548 กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
เป็นแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
ทั้งในส่วนของเงินอุดหนุนจากส่วนกลางและเงินที่จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางใน
การดําเนินการ ดังนี้ 

                    (1)คุณสมบัติของผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
                  - มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสัญชาติไทย 
                  - มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรอืถูกทอดทิ้งหรือขาดอุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
                  - เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 

                    (2) ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติข้างต้น หากประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่ืนคําขอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่ 
                    (3) ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นออกไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ได้รับการสงเคราะห์ว่า เป็นผู้
มีคุณสมบัติสมควรจะได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดลําดับ และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ป่วยเอดส์
ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
                   (4) เนื่องจากผู้ป่วยเอดส์ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิเสรีภาพ กรณีนี้จึงไม่ผ่านการ
ประชาคมท้องถิ่นและไม่ต้องประกาศรายชื่อให้ทราบทั่วกัน 
                   (5) สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ตลอดชีวิตเดือนละ 500 บาท 
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2. งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
ปีงบประมาณ จํานวนผู้ป่วย

เอดส์ที่ได้รับเงิน 
อัตราต่อ
คนต่อ
เดือน 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 

2547 6,000 500 36,000,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2548 6,000 500 36,000,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2549 23,800 500 142,800,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2550 27,600 500 165,600,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2551 27,600 500 165,600,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
2552 28,567 500 171,402,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
2553 37,271 500 223,626,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
2554 37,271 500 223,626,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
3.ปัญหาอุปสรรค  
 
 เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีมติให้แบ่งประเภทเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งจากเดิมได้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) เงินอุดหนุนทั่วไป (2) เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค์ (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้เปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ ไปเป็นแบบ
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริการจัดการงบประมาณของตนเองได้ตามที่
เห็นสมควร ซึ่งเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการไปแล้วได้เกิดปัญหาบางประการขึ้น ดังนี้ 
 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่ทราบว่างบประมาณที่ได้รับเป็นรายการ
ใดบ้าง เนื่องจากยอดเงินที่แจ้งจัดสรรไปเป็นยอดรวมไม่ระบุรายการ 
 3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญของการใช้จ่ายงบประมาณว่าต้องได้
ดําเนินการในเรื่องใดก่อนหรือหลัง 
 3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ นํางบประมาณที่ได้รับไปใช้ในด้านอื่นเป็นเหตุ
ให้งบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่ดําเนินการตามภารกิจ ซึ่งทําให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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จากผลการดําเนินงานของจังหวัดในภาพรวมพบว่า แต่ละขั้นตอนของโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) มีการดําเนินงานถูกต้อง เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานกําหนด 
มีความโปร่งใส โดยยึดระเบียบที่กําหนดเป็นสําคัญ ทําให้การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ดีได้กําชับให้จังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละแห่งได้วางมาตรการและแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้เร่งดําเนินตามโครงการให้สําเร็จตาม
นโยบายของรัฐบาลกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งทําให้การดําเนินงานของ
โครงการประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับ
ผิดโครงการ คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง ใน 3 เรื่อง 1) จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    2) การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม 3)
หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาดการบูรณาการ การทํางาน การ
เชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินโครงการสําเร็จได้ออกอย่างยั่งยืน 4)
ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 5)ประชาชนขาดการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงินสงเคราะห์ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหา
บุคคลกลุ่มเป้าหมาย  และ 6) การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครอบคลุม
เป้าหมายได้อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 
 
 

หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 
(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

1 นนทบุร ี    

 ปทุมธาน ี    

 พระนครศรีอยุธยา    

 สระบุร ี    

2 ลพบุร ี    

 สิงห์บุรี    

 ชัยนาท    

 อ่างทอง    

3 ฉะเชิงเทรา    

 สระแก้ว    

 ปราจีนบุรี    

 สมุทรปราการ    

 นครนายก    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 
(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

4 ราชบุรี    

 กาญจนบุร ี    

 นครปฐม    

 สุพรรณบุร ี    

5 เพชรบุรี    

 ประจวบคีรีขันธ์    

 สมุทรสงคราม    

 สมุทรสาคร    

6 สุราษฎร์ธานี    

 ชุมพร    

 นครศรีธรรมราช    

 พัทลุง    

7 ภูเก็ต    

 พังงา    

 กระบี่    

 ระนอง    

 ตรัง    

8 สงขลา    

 สตูล    

 ปัตตานี    

 ยะลา    

 นราธิวาส    

9 ชลบุรี    

 ระยอง    

 จันทบุรี    

 ตราด    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 
(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

10 อุดรธานี    

 หนองบัวลําภู    

 หนองคาย    

 เลย    

11 นครพนม    

 มุกดาหาร    

 สกลนคร    

12 ขอนแก่น    

 มหาสารคาม    

 ร้อยเอ็ด    

 กาฬสินธ์ุ    

13 อุบลราชธานี    

 ยโสธร    

 อํานาจเจริญ    

 ศรีสะเกษ    

14 นครราชสีมา    

 ชัยภูมิ    

 บุรีรัมย์    

 สุรินทร ์    

15 เชียงใหม่    

 ลําพูน    

 ลําปาง    

 แม่ฮ่องสอน    

16 เชียงราย    

 พะเยา    

 แพร่    

 น่าน    

17 พิษณุโลก    

 เพชรบูรณ์    

 อุตรดิตถ์    

 ตาก    

 พิษณุโลก    
 

131



 

  

หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 
(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

18 นครสวรรค ์    

 อุทัยธานี    

 กําแพงเพชร    

 พิจิตร    

 

                                 จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Project Review) และรอบ (Progress Review)  โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 1 (Sear) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ใน
ระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี ้
   (1) จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นความเสี่ยงตามหลัก
ธ ร ร ม าภิ บ า ล ใ น เ รื่ อ ง ภ า ร ะผิ ด ช อบขอ งหน่ ว ย ง านห รื อ หน่ ว ย รั บ ผิ ด ช อบ โ ค ร ง ก า ร  ( Accountability)  
อันเนื่องมาจาก ขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดย
สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ และมีแนวทาง
จัดการกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 (1.1) เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้ อปท. ต้องดําเนินการ และผู้บริหาร อปท. ก็ได้ให้
ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว  จังหวัดได้กํากับดูแลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
   (1.2) จังหวัดประชุมผู้บริหาร อปท. เพื่อมอบนโยบายที่ชัดเจนในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ 
เป็นประจําทุกเดือนและนโยบายการตรวจติดตาม 

 (1.3) มีคําสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจนิเทศด้านการเงินบัญชีและการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพของ อปท. ปีละ 2 ครั้ง 

(1.4) จังหวัดแจ้งซักซ้อมแนวทางการดําเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพฯให้ อปท. ปฏิบัติตาม
นโยบาย แผนงาน 
  (1.5) กําชับให้ผู้บริหาร อปท. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่าง
ใกล้ชิด  

                    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
(Accountability) ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจราชการของจังหวัดมีแนวการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ดีในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกําหนดไว้ เป็นนโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นสวัสดิการ จํานวน 500 บาทต่อคน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ดังนั้น เพื่อเป็นการให้มีการดําเนินการอย่างถูกต้อง ไม่ตกหล่น สามารถช่วยเหลือ
บุคคลตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริงหน่วยรับตรวจราชการควรวางมาตรการในการกําชับอปท. มีระบบรายงาน และ
ตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและรับทราบปัญหาอุปสรรค 
ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหา และได้มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติและมอบหมายภารกิจให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าดีระดับหนึ่ง แต่ยังอาจไม่เพียงพอ โดยจังหวัดควรมีแนวทางการเร่งรัด 
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ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพราะงานดังกล่าวเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ให้ได้เป็นไปตาม
เป้าหมายครอบคลุมทุกภาคส่วนถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็ว ดังนั้น จังหวัดควรมีมาตรการเร่งรัด ติดตามผลการ
ดําเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 (2)การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่
สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุมเป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง
ภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุมในเรื่องนี้ หน่วย
รับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ใน
ระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่นงานไม่ต่อเนื่อง จึงได้ตรวจติดตาม
การบันทึกข้อมูลทาง Internet  ของ อปท. ให้เป็นปัจจุบัน 

 (2.2) ให้มอบหมายงานให้เรียบร้อยและแนะนําการปฏิบัติเพิ่มเติมให้ จนท. ที่มาปฏิบัติงาน
ใหม่แทน 

(2.3) อปท. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายใหม่ที่ยังไม่เคย ลงทะเบียนมาก่อน และ
ผู้ที่ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่ อปท. ภายในเดือน พ.ย. ของทุกปี 

(2.4) รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยให้อปท. รายงานข้อมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพของ สถ. 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเรื่องภาระผิดชอบของ
หน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่
สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า มี
แนวทางจัดการความเสี่ยงที่ดีในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวการจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับตรวจราชการยังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ โดยประเด็นที่สําคัญในการดําเนินโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน 
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่มีข้อมูลในการดําเนิน
ดังกล่าวเช่นกัน เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ป่วยเอดส์   สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดมีข้อมูลผู้พิการ และที่ทําการปกครองจังหวัดมีข้อมูลผู้สูงอายุ ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับ
หน่วยที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง และในขณะเดียวกันจังหวัดควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอําเภอรับลงทะเบียน
เพิ่มเติม หรือตรวจสอบ ข้อมูลการดําเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาตกหล่นของกลุ่มเป้าหมาย หรืออาจ
เปิดตู้เพื่อรับข้อมูลการแจ้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ สําหรับผู้ป่วยเอดส์อาจจะเปิดให้แจ้งข้อมูลเพราะผู้ป่วยเอดส์อาจไม่กล้าแสดง
ตนโดยขอให้ปกปิดเรื่องดังกล่าวเป็นความลับ 
 (3) หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาด
การบูรณาการ การทํางาน การเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนิน
โครงการสําเร็จได้ออกอย่างยั่งยืน เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง 
เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (3.1) การประสานงานระหว่าง อปท. และจังหวัดล่าช้า บางครั้ง จนท. เข้าใจผิดจาก
แบบฟอร์มการรายงาน ดังนั้น จึงได้ซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร 
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 (3.2) ให้อปท. กําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้การประสานข้อมูลมีความ
ถูกต้องแม่นยํา 

 (3.3) มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 (3.4) มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุกับ สนง. ทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น เพื่อให้มีข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

 (3.5) จังหวัดจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ อปท.ทุกแห่ง เพื่อซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติ 

                          ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้
ประโยชน์โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดี แต่อาจไม่เพียงพอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ทุกด้าน จังหวัด
ควรวางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะต้องมกีาร
ตรวจสอบบัญชีกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้จ่ายเงินถูกต้องตามบัญชี และมีการ
สํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่งแต่ยังอาจไม่เพียงพอ โดยจังหวัดควรมีการสํารวจข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ในพื้นที่มากที่สุด  
   (4) ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ ถึง
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับ
ตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
 (4.1) บางพื้นที่ อปท. นําเงินสดไปจ่ายให้ผู้รับและใช้โอกาสในการหาเสียงทําให้เสียเวลา 
โดยได้วางมาตรการพยายามให้จ่ายผ่านธนาคารทุกรายแม้จะเป็นปัญหากับผู้รับบางรายการเพราะไม่สะดวกในการ
เดินทางไปธนาคาร 

 (4.2) กํากับให้มีการจ่ายเงินอย่างทั่วถึงให้ถึงกลุ่มเป้าหมายตามเหมาะสม 

 (4.3) การจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกประเภทความเสี่ยงจําดําเนินการผ่านโรงพยาบาล เนื่องจาก
มีงบประมาณของทุกคนที่มีอายุเกิน 60 ปี และสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดี แต่อาจไม่ครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียงพอ จังหวัดควรวาง
มาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะต้องมีการตรวจสอบบัญชี
กลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้จ่ายเงินถูกต้องตามบัญชี ขณะเดียวกันควรเป็นการ
บริการประชาชนผู้สูงอายุควรจัดบริหารประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวก และควรมรีะบบตรวจสอบ
การจ่ายเงินดังกล่าวอีกครั้ง อปท. เร่งมีสอบตามการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มในพื้นที่อีกด้วย  อีกทั้งมีการ
สํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่ง  แต่อาจไม่เพียงพอกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและควรบูรณาการเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายให้ตรงตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
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   (5) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงิน
สงเคราะห์ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  เป็นความเสี่ยงตามหลัก     ธรรมาภิบาล
ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการ
ดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวาง
แนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
 (4.1) การประชาสัมพันธ์กําหนดระยะเวลาปฏิบัติไม่ทั่วถึง 

 (4.2) บางรายขาดผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการนําเสนอข้อมูล โดยได้วางมาตรการ ให้ อปท. 
ต้องเข้าตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียด 

 (4.3) แจ้ง อปท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยเปิดเผยให้ประชาชนผู้สนใจ
ตรวจสอบ หากมีบุคคลใดขาดคุณสมบัติ สามารถแจ้ง อปท.เพิกถอนรายชื่อได้   

   (4.4) จังหวัด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้มีการชี้แจงให้ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบได้เข้าใจและตระหนักในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้มีความถูกต้องและ
สามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า  แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการดีในระดับหนึ่ง แต่เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงอย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนรว่มในการดําเนินโครงการโดยอาจตั้งผู้แทนภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโครงการหรือในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และขอให้ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯและคน
พิการโดยเปิดเผยให้ประชาชนผู้สนใจตรวจสอบ หรืออาจใช้มาตรการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนตรวจจองอีกทางหนึ่ง และ
ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบความก้าวหน้าโครงการเป็นระยะด้วย มีการตรวจสอบโดยประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่อาจไม่เพียงพอ ดังนั้น จังหวัดควรหามาตรการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการโดยมีการประชุมให้มีส่วนร่วมเห็นความสําคัญของโครงการ ทําให้มีส่วนผลักดันให้โครงการสําเร็จตามเป้าหมาย 

   (6) การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครอบคลุม
เป้าหมายได้อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นความเสี่ยงตามหลัก     ธรรมาภิ
บาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการ
ดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวาง
แนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
 (4.1) จังหวัดโดยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ที่ติดตามการ
จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด    
                    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า  ได้ดําเนินการตามระเบียบกําหนดให้ประชาชนมีคุณสมบัติครอบถ้วน สามารถมีสิทธิขอรับ
เบ้ียยังชีพได้ทุกคน  มีการสํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่ง แต่อาจไม่เพียงพอ โดยควรวาง
มาตรการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์โดยการให้ประชาชนทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมและร่วมดําเนินโครงการให้เป็นไปตาม
กระบวนการที่กําหนด 
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 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบความก้าวหน้าและ
ความสําคัญของโครงการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) รวมทั้งหลักเกณฑ์
ต่างๆที่สําคัญทําให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

      ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจะสา
มารจัดการความเสี่ยง และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
   (1) จังหวัดควรประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานและมาตรการในการควบคุมการในการดําเนินโครงการให้มีการดําเนินงานถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด  
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนสร้างระบบการควบคุมการรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมให้กับผู้บริหาร
ระดับจังหวัดทราบโดยตลอดและสรุปปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ รวมทั้งกําชับการดําเนินงานตามนโยบายให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบนโยบายและแผนการดําเนินงาน 

     (2) จังหวัดควรกําหนดแนวทางการในการตรวจติดตามการดําเนินโครงการ  โดยให้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและอําเภอร่วมกันออกตรวจนิเทศด้าน การจ่ายเงินตามโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความคืบหน้าเพียงใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 
   (3) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ป่วยเอดส์   สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีข้อมูลผู้พิการ 
และที่ทําการปกครองจังหวัดมีข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการการทํางานโดยมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงาน
ดังกล่าว เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลถูกต้องเป็นไปทิศทางการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
ครบถ้วน ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม 
   (4) จังหวัดควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้งหนึ่ง โดยรับลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติม รายใหม่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนและผู้ที่ย้าย
ภูมิลําเนาให้ข้อเป็นปัจจุบัน ถูกต้องที่สุด หรืออาจเปิดช่องทางที่แจ้งสิทธิดังกล่าวแก่ประชาชนในระดับอําเภอและ
จังหวัด ทั้งนี้สําหรับผู้ป่วยเอดส์ขอให้ปกปิดเป็นความลับด้วย 
    (5) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควรสร้างระบบรายงานข้อมูลทาง
สารสนเทศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พื้นที่รายงานข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นปัจจุบัน 

     (6) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการในรูปแบบคณะทํางานเพื่อร่วมทํางานในระดับ
เจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางการทํางาน และมีกฎระเบียบกฎหมาย ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
ทํางานดังกล่าว  
   (7) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปทิศทางเดียวกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประโยชน์ของข้อมูลในการปฏิบัติตาม
แนวทางเดียวกัน 
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   (8) ให้จังหวัดวางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนจะต้องมีระบบติดตามผลการดําเนินงานทุกระยะเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
    (9) จังหวัดควรให้ อปท.จัดบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวก และ
ควรมีการวางมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอีกครั้ง และให้ อปท. ควรมีสอบทานการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 3 กลุ่มในพื้นที่อีกด้วยว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ครบถ้วน ตลอดจนมีการวางระบบการควบคุมภายในและ อปท. 
              (10) ควรประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการและความก้าวหน้าโครงการ การเบิกจ่ายให้ประชาชน
ทราบโดยตลอดในพื้นที่ในระดับอปท. /อําเภอ และในระดับจังหวัดในภาพรวมตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
และมีความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการทํางานให้ดีย่ิงขึ้นเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนความเป็นธรรม 

             (11) จังหวัดควรกําหนดให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําจังหวัดและอําเภอ เป็นประจําทุกเดือนและมีการเร่งรัดผลการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
                                       (12)   ควรมีการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานโดยใช้ระบบสารสารสนเทศการเชื่อมโยง 
เครือข่ายในการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                                       (13) จังหวัดควรเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประสานงานบริหารข้อมูล
และเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบัน ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและวางแนวทางการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งเพื่อค้นหาผู้ที่อาจตกบัญชีสํารวจ
 (14) จังหวัดควรกําชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดและจัดทําฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีความต้องการครบถ้วนสมบูรณ ์

 (15) จังหวัดควรมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลา พร้อมสําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัย ทั้งนี้ สําหรับกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ขอให้
เก็บเป็นความลับด้วย 

                              (16) จังหวัดควรมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลาพร้อม
สําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัยประกอบกับควรให้ อปท. สอบทานการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายว่าตรงกับ
บัญชีหรือไม่ โดยมีการวางระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกประเภท เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

  (17) จังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับหลักเกณฑ์วิธีการ 
ขั้นตอนต่างๆในการขอรับเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  อย่างทั่วถึง 
 (18) ต้องจ่ายตรงเวลา เต็มจํานวนโดยทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 (19) ต้องไม่ให้มีเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรม 
             โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์) เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดสรรเป็นเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ   สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลําบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ 
รวมถึงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลําบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
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 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 6 
ประการ คือ  
                            -จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
                            -การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผล
กระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม  
                            -หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาดการบูรณาการ 
การทํางาน การเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินโครงการสําเร็จได้ออก
อย่างยั่งยืน  
                            -ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด  

                                     -ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงินสงเคราะห์
ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย   
                            -การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครอบคลุมเป้าหมายได้
อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก ธรร
มาภิบาลทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เมื่อหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตาม
ประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation  เพื่อสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับผิดชอบโครงการใน
ระดับพื้นที่ต่อไป 
                            จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Monitoring/Evaluation) โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 2 (AIR) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยมี
เหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี ้
                             (1) จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นความเสี่ยงตามหลัก
ธ ร ร ม าภิ บ า ล ใ น เ รื่ อ ง ภ า ร ะผิ ด ช อบขอ งหน่ ว ย ง านห รื อ หน่ ว ย รั บ ผิ ด ช อบ โ ค ร ง ก า ร  ( Accountability)  
อันเนื่องมาจาก ขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้
ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้กําหนดมาตรการในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกําหนดไว้ เพื่อเป็นการให้มีการดําเนินการอย่างถูกต้อง ไม่ตกหล่น สามารถ
ช่วยเหลือบุคคลตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริงหน่วยรับตรวจราชการควรวางมาตรการในการกําชับอปท. มีระบบ
รายงาน และตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและรับทราบปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหา และได้มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติและมอบหมายภารกิจให้แก่
หน่วยงานต่างๆถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าดีระดับหนึ่ง แต่ยังอาจไม่เพียงพอ โดยจังหวัดควรมีแนว
ทางการเร่งรัด ติดตามผลการ 
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ดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพราะงานดังกล่าวเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มี
การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายครอบคลุมทุกภาคส่วน
ถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็ว ดังนั้น จังหวัดควรมีมาตรการเร่งรัด ติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

 (2) การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอ
ทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุมเป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบ
ของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุมในเรื่องนี้ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ 
(Accountability) ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณ
ถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า 
หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ขับเคลื่อนดําเนินโครงการตรวจติดตามการ
ถ่ายโอน เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่มี
ข้อมูลในการดําเนินดังกล่าวเช่นกัน เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ป่วยเอดส์   สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีข้อมูลผู้พิการ และที่ทําการปกครองจังหวัดมีข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง และในขณะเดียวกันจังหวัดควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอําเภอรับ
ลงทะเบียนเพิ่มเติม หรือตรวจสอบ ข้อมูลการดําเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาตกหล่นของกลุ่มเป้าหมาย 
หรืออาจเปิดตู้เพื่อรับข้อมูลการแจ้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ สําหรับผู้ป่วยเอดส์อาจจะเปิดให้แจ้งข้อมูลเพราะผู้ป่วยเอดส์อาจไม่
กล้าแสดงตนโดยขอให้ปกปิดเรื่องดังกล่าวเป็นความลับ จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
 (3) หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาด
การบูรณาการ การทํางาน การเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนิน
โครงการสําเร็จได้ออกอย่างยั่งยืน เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง 
เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง 
จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบ
โครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจ
ราชการ  คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้วางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็น
จริงมากที่สุด โดยให้จ่ายเงินถูกต้องตามบัญชี และมีการสํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่งแต่ยังอาจ
ไม่เพียงพอ โดยจังหวัดควรมีการสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ในพื้นที่มาก
ที่สุด จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
 

 (4)ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ ถึง
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง จากการตรวจติดตาม 
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ประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนว
จัดการความเสี่ยงที่ดี แต่อาจไม่ครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียงพอ จึงให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับเฝ้า
ระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้วางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้จ่ายเงิน
ถูกต้องตามบัญชี ขณะเดียวกันควรเป็นการบริการประชาชนผู้สูงอายุควรจัดบริหารประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อ
อํานวยความสะดวก และควรมีระบบตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวอีกครั้ง อปท. เร่งมีสอบตามการเบิกจ่ายเงินให้กับ
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มในพื้นที่อีกด้วย  อีกทั้งมีการสํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่ง  แต่อาจไม่
เพียงพอกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและควรบูรณาการเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายให้ตรงตาม
เป้าหมายได้อย่างแท้จริง  จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้
 

   (5) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงิน
สงเคราะห์ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
เรื่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง 
จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบ
โครงการ เห็นว่า  แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการดีในระดับหนึ่ง จึงให้ความเสี่ยงในประเด็น
ดังกล่าวไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจ
ราชการ  คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้กําหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างดีพอควรเพิ่ม
ช่องทางให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการโดยอาจตั้งผู้แทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโครงการ
หรือในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และขอให้ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิรับเบ้ียยังชีพฯและคนพิการโดยเปิดเผยให้
ประชาชนผู้สนใจตรวจสอบ หรืออาจใช้มาตรการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนตรวจจองอีกทางหนึ่ง และขอให้ประชาสัมพันธ์
โครงการให้ประชาชนทราบความก้าวหน้าโครงการเป็นระยะด้วย มีการตรวจสอบโดยประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งถือว่าดี
ในระดับหนึ่งแต่อาจไม่เพียงพอ ดังนั้น จังหวัดควรหามาตรการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการโดยมีการประชุมให้มี
ส่วนร่วมเห็นความสําคัญของโครงการ ทําให้มีส่วนผลักดันให้โครงการสําเร็จตามเป้าหมาย  จึงได้ให้ความเสี่ยงใน
ประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้
 (6) การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครอบคลุม
เป้าหมายได้อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการ
ดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ  จึงให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจ
ราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ได้ดําเนินการตามระเบียบกําหนดให้ประชาชนมีคุณสมบัติครอบถ้วน สามารถมีสิทธิขอรับเบ้ียยังชีพได้ทุกคน            
มีการสํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่ง แต่อาจไม่เพียงพอ โดยควรวางมาตรการประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์โดยการให้ประชาชนทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมและร่วมดําเนินโครงการให้เป็นไปตามกระบวนการที่กําหนด จึงได้
ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้
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                                         จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะ
กระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดย
ตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการทําให้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ
ทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ทําให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
อีกทางหนึ่ง ตลอดจนมีการทําเวทีประชาคม ส่งผลให้โครงการประสบความสําเร็จ มีข้อมูลที่ถูกต้อง การจ่ายเงินตรง
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

     โดยผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) 
และรอบ (Progress Review)  ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น จากการตรวจ
ติดตามและประเมินผลในรอบ (Monitoring/Evaluation) พบว่า หน่วยรับตรวจราชการได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ และโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ได้
ดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
   (1) จังหวัดได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานและมาตรการในการควบคุมการในการดําเนินโครงการให้มีการดําเนินงานถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด  
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนสร้างระบบการควบคุมการรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมให้กับผู้บริหาร
ระดับจังหวัดทราบโดยตลอดและสรุปปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ รวมทั้งกําชับการดําเนินงานตามนโยบายให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบนโยบายและแผนการดําเนินงาน 

     (2) จังหวัดได้กําหนดแนวทางการในการตรวจติดตามการดําเนินโครงการ  โดยให้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและอําเภอร่วมกันออกตรวจนิเทศด้าน การจ่ายเงินตามโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความคืบหน้าเพียงใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 
   (3) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ป่วยเอดส์   สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีข้อมูลผู้พิการ 
และที่ทําการปกครองจังหวัดมีข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการการทํางานโดยมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงาน
ดังกล่าว เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลถูกต้องเป็นไปทิศทางการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
ครบถ้วน ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม 
   (4) จังหวัดได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้งหนึ่ง โดยรับลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติม รายใหม่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนและผู้ที่ย้าย
ภูมิลําเนาให้ข้อเป็นปัจจุบัน ถูกต้องที่สุด หรืออาจเปิดช่องทางที่แจ้งสิทธิดังกล่าวแก่ประชาชนในระดับอําเภอและ
จังหวัด ทั้งนี้สําหรับผู้ป่วยเอดส์ขอให้ปกปิดเป็นความลับด้วย 
   (5) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้สร้างระบบรายงานข้อมูลทางสารสนเทศ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พื้นที่รายงานข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นปัจจุบัน 

   (6) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการในรูปแบบคณะทํางานเพื่อร่วมทํางานในระดับ
เจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางการทํางาน และมีกฎระเบียบกฎหมาย ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
ทํางานดังกล่าว  
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               (7) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้เช่ือมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปทิศทางเดียวกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประโยชน์ของข้อมูลในการปฏิบัติตาม
แนวทางเดียวกัน 
   (8) จังหวัดได้วางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนจะต้องมีระบบติดตามผลการดําเนินงานทุกระยะเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
    (9) จังหวัดได้ให้ อปท.จัดบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวก และ
ควรมีการวางมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอีกครั้ง และให้ อปท. ควรมีสอบทานการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 3 กลุ่มในพื้นที่อีกด้วยว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ครบถ้วน ตลอดจนมีการวางระบบการควบคุมภายในและ อปท. 
              (10) จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการและความก้าวหน้าโครงการ การเบิกจ่ายให้
ประชาชนทราบโดยตลอดในพื้นที่ในระดับอปท. /อําเภอ และในระดับจังหวัดในภาพรวมตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการทํางานให้ดีย่ิงขึ้นเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนความเป็น
ธรรม 

               (11) จังหวัดได้กําหนดให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําจังหวัดและอําเภอ เป็นประจําทุกเดือนและมีการเร่งรัดผลการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
   (12)  จังหวัดมีการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานโดยใช้ระบบสารสารสนเทศการ
เชื่อมโยง เครือข่ายในการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   (13)  จังหวัดได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประสานงานบริหารข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบัน ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและวางแนวทางการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งเพื่อค้นหาผู้ที่อาจตกบัญชีสํารวจ
   (14)  จังหวัดได้กําชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดและจัดทําฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีความต้องการครบถ้วนสมบูรณ ์

   (15)  จังหวัดได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลา พร้อมสําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัย ทั้งนี้ สําหรับกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ขอให้
เก็บเป็นความลับด้วย 

   (16) จังหวัดได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลาพร้อม
สําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัยประกอบกับควรให้ อปท. สอบทานการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายว่าตรงกับ
บัญชีหรือไม่ โดยมีการวางระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกประเภท เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

   (17) จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับหลักเกณฑ์วิธีการ 
ขั้นตอนต่างๆในการขอรับเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  อย่างทั่วถึง 
  (18) จังหวัดได้กําหนดมาตรการในการต้องจ่ายตรงเวลา เต็มจํานวนโดยทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  (19)  จังหวัดมีระบบรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากประชาชน 
 โดยในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ได้ประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 6 ประการ คือ  
 -จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
                             -การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้
ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม  
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                             -หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาดการบรูณาการ 
การทํางาน การเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินโครงการสําเร็จได้ออก
อย่างยั่งยืน  
                              -ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด  

                                      -ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงินสงเคราะห์
ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย   
                              -การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครอบคลุมเป้าหมาย
ได้อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน 

                                      จากการตรวจติดตามในรอบ  (Monitoring/Evaluation)  ของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก ธรรมาภิบาลทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นไว้
และพบว่า หน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติทําให้ค่าดัชนีความ
เสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และทําให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแตล่ะกจิกรรมจากการ
ตรวจราชการเพื่อติดตามและประเมินผลในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า โครงการตรวจติดตามการถ่าย
โอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างหลักประกันด้าน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการจ่าย
สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ใน
สภาวะยากลําบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่
เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
จ่ายเงินกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดตรงตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด มีการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด 
ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการทําให้การดําเนินงาน รวมทั้งได้รับความ
ร่วมมือจากผู้แทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการร่วมเป็นคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทําให้
การจ่ายเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนดทําให้กลุ่มเป้าหมายได้รับเงินได้อย่างแท้จริง 
ส่งผลให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล  
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นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

 
 

โครงการหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบเฉลิมพระเกยีรติ ๘๔ พรรษา 
 ๑.๑) การดําเนินการโดยสังเขปโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๔ พรรษา มี ๕ กิจกรรมย่อย ดังนี้   กิจกรรมที่ ๑  การสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     ๑. วัตถุประสงค์ เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแนวทางการ
ดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เง่ือนไขของกิจกรรม 
     ๒.๑  ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
     ๒.๒  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
     ๒.๓  จัดทําเอกสาร คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ 
     ๒.๔  ติดตามผลการดําเนินงาน นิเทศ จัดการความรู้ 

๓. เป้าหมาย สร้างระบบบริหารจัดการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

๔. งบประมาณ  ๒,๕๗๘,๒๒๐ บาท 
๕. พื้นที่ดําเนินการ ดําเนินการโดยส่วนกลาง 
๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ 
๗.ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

คือ เจ้าหน้าที่สามารถนําแนวทางการดําเนิน
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไป
ปฏิบัติในพื้นที่  กิจกรรมที่ ๒  โครงการสร้าง
วิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ   

๑ . วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้มี
ความรู้ ในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนํา
หมู่บ้านและการจัดการกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. วิธีการขั้นตอน
การดําเนินงาน/เง่ือนไขของกิจกรรม 
      ๒.๑  สํ า นั ก ง า น
พัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดในเขต
ตรวจราชการ รวม ๑๘ ตรวจราชการ ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย ตามหลักสูตร
ฝึกอบรม ระยะเวลา ๓ วัน 
     ๒.๒  ส่วนกลางและจังหวัดติดตามการดําเนินงานโครงการเพื่อประเมินผลแบบมี
ส่วนรว่มกับชุมชน 

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ        
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (กรมการพัฒนาชุมชน) 
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นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา  อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการ
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๔ พรรษา จ.เชียงใหม่ 

     ๓. เป้าหมาย พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านละ ๑ คน อําเภอละ ๒ คน รวมจํานวน ๑,๗๕๖ คน 
     ๔. งบประมาณ  ๖,๘๙๘,๗๕๐ บาท 
     ๕. พื้นที่ดําเนินการ จังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด 
     ๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ พัฒนาผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้าน
และการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๗ . ตัว ช้ี วัด กิจกรรม 
คือ พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้
ในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและ
แนวทางการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิ จ ก ร ร ม ที่  ๓ 
โครงการสร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

    ๑. วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
เพื่อให้แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการ และ
แนวทางการพัฒนาหมู่ บ้ านตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. วิธีการ/ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน/เง่ือนไขของกิจกรรม 
     ๒.๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถแกนนํา
หมู่บ้าน ตามหลักสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา ๓ วัน 
     ๒.๒ ติ ด ต า ม
การดําเนินงานโครงการเพื่อประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชน   ๓. เป้าหมาย 
     ๓.๑ แ ก น นํ า
หมู่ บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่ บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ผู้นํา อช. กรรมการกลุ่ม
ต่าง ๆ  
     ๓.๒ ในชุมชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้นําอ่ืน ๆ จํานวน ๘๔ รุน่ 
จังหวัดละ ๑-๒ รุ่น ๆ ละ ๓๐ – ๙๐ คน จาํนวน 
๕,๑๕๐ คน                   ๔.งบประมาณ  
จํานวน ๑๖,๔๘๖,๕๐๐ บาท 
    ๕. พื้นที่ดําเนินการ  
ในจังหวัด ๗๕ จังหวัด 
    ๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ แกนนําของหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
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นายปรีชา บุตรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
เขต 2,5 ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา    
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ 

    ๗. ตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    กิจกรรมที่ ๔  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พออยู่ พอกิน มั่งมี ศรีสุข 
    ๑. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกานใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
หมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการชุมชน 
    ๒. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เง่ือนไขของกิจกรรม 
     ๒.๑ จังหวัดพิจารณาดําเนินการในหมู่บ้านที่ได้ดําเนินการประเมินผลและจัด
ระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย (๒๓ ตัวช้ีวัด) ๓ ลักษณะดังนี้ คือ 
   - ระดับพออยู่พอกิน 
   - ระดับอยู่ดี กินดี 
   - ระดับมั่งมี ศรีสุข 
                    ๒.๒ อําเภอ
ดําเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามแต่ลักษณะ ด้วย
กิจกรรม โดยย่อ ดังนี้ 
  ๑) ระดับพออยู่ พอกิน  
   - ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ครัวเรือนต้นแบบ 
   - ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ด้วยการจัดทําแผนชีวิต 
   - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   - เสริมสร้างศักยภาพการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
   โดยมีเป้าหมาย  หมู่บ้านระดับพออยู่ พอกิน จํานวน ๑,๒๗๘ หมู่บ้าน 
    ๒) ระดับอยู่ดีกินดี 
      -  ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ 
     -  ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการทบทวนแผนชุมชน 
     -  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชุมชนพัฒนากระบวนการกลุ่ม 
     -  ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
                    -  เสริมสร้างศักยภาพการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
   โดยมีเป้าหมาย หมู่บ้านระดับอยู่ดี กินดี จํานวน ๒๕๐ หมู่บ้าน 
     ๓) ระดับมั่งมี ศรีสุข 
       - ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ 
       - ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการปรับแผนชุมชน 
       - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชุมชนพัฒนากระบวนการเครือข่าย   
       - ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
       - เสริมสร้างศักยภาพการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
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นายปรีชา บุตรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
เขต 2,5 ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา    
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

         กิจกรรมที ่๕  สนับสนุนการรักษามาตรฐานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  ๑. วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ปีที่ผ่านมาให้คงมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และการประเมินความสุข
มวลรวมของชุมชน 
   ๒. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เง่ือนไขของกิจกรรม 
   ๒.๑ เงื่อนไขดําเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้รับการประกาศเป็น
ต้นแบบ ประจําปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ (ปี ๒๕๕๒ จํานวน ๑๖๐ หมู่บ้าน ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๘๗๗ หมู่บ้าน รวม 
๑,๐๓๗ หมู่บ้านครบทุกอําเภอ) 
    ๒.๒ขั้นตอนการดําเนินงาน 
     - แกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ จัดเวทีประชาคม 
ประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การจัดความสุขมวลรวม ตามแบบที่กรมกาพัฒนาชุมชน 
กําหนด 
      - สรุปผลการประเมิน โดยข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ชุมชนวางแผน
พัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ โดยต้องเป็นโครงการที่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 
      - จังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
      - อําเภอร่วมกับแกนนําชุมชนดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ 
      - อําเภอร่วมกับแกนนําชุมชนประเมินตามเกณฑ์การประเมินภายหลังเสร็จสิ้น

กิจกรรม แจ้งผลการประเมินภายในเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๔ 
๓ . เ ป้าหมาย  จํ านวน  ๑ ,๐๓๗  หมู่ บ้ าน  ที่ ไ ด้รับ
งบประมาณตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบปี 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๓  
๔.งบประมาณ งบขับเคลื่อนกิจกรรมตามข้อเสนอของ
ชุมชน เพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับ
ที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ และเกณฑ์
การวัดความสุขมวลรวมของชุมชน งบประมาณ
หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑,๐๓๗ หมู่บ้าน 
เป็น ๑๕,๕๕๕,๐๐๐ บาท 
๕.พื้นที่ดําเนินการ ดําเนินการในระดับอําเภอ 
๖.ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบในปีที่ผ่านมาสามารถรักษาระดับการพัฒนา

และมาตรฐานการเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินทีกําหนด 
            ๗.ตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและเกณฑ์การวัดความสุขมวลรวมของชุมชน 
   ๑.๒) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า การดําเนินงานของจังหวัดในแต่ละกิจกรรมการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แบ่งได้เป็น 
๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ ๑-๒) มี ๕ กิจกรรม คือ ๑)  
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นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ๒) การสร้างวิทยากรกระบวนการ พัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๗๕ จังหวัด ๓) การสร้างแกนนําหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ๓ ระดับ คือ “พออยู่ 
พอกิน” ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ๕) สนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ ๓-๔ ) มีผลดังนี้ 
                            ส่วนที่ ๑ ผลการดาํเนนิงาน (ระดบัความสําเรจ็ขั้นตอนที่ ๑-๒) 
    ๑.๑) กิจกรรมที่ ๑ ประชมุเชิงปฏบิตักิารสรา้งความรูค้วามเข้าใจเจา้หนา้ที่

ผู้เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์  การบริหารจัดการโครงการหมู่ บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย       สร้างระบบบริหารจัดการโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ผลการดําเนินงาน กรมการพัฒนา
ชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้  ความเข้าใจ
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ เกี่ ยวข้ องในไตรมาสที่  ๑  ครอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายท้ัง ๑๘ เขตตรวจราชการ ๗๕ จังหวัด 
อําเภอละ ๒ คน รวม ๑,๗๕๖  คน  โดยผู้เข้าร่วมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติ มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอน แนวทาง  และวิธีการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาและสามารถนําไปถ่ายทอดในระดับจังหวัด และสร้างวิทยากร
กระบวนการระดับจังหวัด/อําเภอได้  ทําให้เกิดระบบบริหารจัดการการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

 ๑.๒) กิจกรรมที่ ๒ การสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ  
เป้าประสงค์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการ
จัดกระบวนการพัฒนาหมู่ บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
เป้าหมาย  พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนา
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านละ ๑ คน อําเภอละ ๒ 
คน รวมจํานวน ๑,๗๕๖ คน  
ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจในการดําเนินกิจกรรม  เพื่อสร้างวิทยากร
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ทําให้
พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการเพิ่ มประสิท ธิภาพแกนนํ าหมู่ บ้ านและการจัด
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จํานวน ๒๒ รุ่น จํานวน ๑,๗๕๖ คน โดยมีการดําเนินงานตามจังหวัดกลุ่มที่ ๑-๑๘ ซึ่งสอดคล้องกับเขตตรวจ
ราชการของกรมฯ และกระทรวงฯ  
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กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน ๒๒ รุ่น จํานวน ๑,๗๕๖ คน โดยมีการ
ดําเนินงานตามจังหวัดกลุ่มที่ ๑-๑๘ ซึ่งสอดคล้องกับเขตตรวจราชการของกรมฯ และกระทรวงฯ  
รายละเอียดแสดงตามตาราง 
 

จังหวดักลุ่มที ่ จํานวนรุ่น จํานวนคน 
๑ ๑ ๘๔ 
๒ ๑ ๖๔ 
๓ ๑ ๗๔ 
๔ ๑ ๘๐ 
๕ ๑ ๔๔ 
๖ ๒ ๑๒๒ 
๗ ๑ ๖๘ 
๘ ๑ ๑๑๒ 
๙ ๑ ๗๒ 
๑๐ ๑ ๑๑๔ 
๑๑ ๑ ๗๔ 
๑๒ ๒ ๑๕๔ 
๑๓ ๒ ๑๒๖ 
๑๔ ๒ ๑๗๖ 
๑๕ ๑ ๑๐๖ 
๑๖ ๑ ๑๐๐ 
๑๗ ๑ ๙๔ 
๑๘ ๑ ๙๒ 
รวม ๒๒ ๑,๗๕๖ 

          
๑.๓) กิจกรรมที่ ๓ การสร้างแกนนาํหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ  

 เป้าประสงค์  แกนนําของหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
                        เป้าหมาย  
  (๑) แกนนําหมู่ บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่หมู่ บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเช่น ผู้นําอช. กรรมการกลุ่มต่างๆ  
  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้นําอ่ืนๆ จํานวน ๘๔ รุ่น จังหวัดละ ๑-๒ รุ่นๆ ละ
๓๐-๙๐ คน  จํานวน ๕,๑๕๐   คน  
  (๓) ชุมชนได้รับการติดตามและประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
จัดการความรู้กับชุมชน  

ผลการดําเนินงาน  จังหวัดดําเนินการฝึกอบรมแกนนําหมู่บ้านเป้าหมายฯผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้นําอื่นๆ ๗๕ จังหวัด ๘๗๘ อําเภอๆละ ๒ หมู่บ้าน รวม ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน จํานวน ๕,๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  ส่งผลให้แกนนําของหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา   อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

           ๑.๔) กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ๓ ระดับ คือ  
“พออยู่ พอกิน” ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข”  การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน
แต่ละระดับ มีผลการดําเนินงาน  ตามกรอบ
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานของกรมการ
พัฒนาชุมชน ดังนี้ 
                           (๑) ระดับพออยู่ พอกิน 
เป้าประสงค์ หมู่ บ้าน/ ชุมชนนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนา
หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
เป้าหมาย  หมู่บ้านระดับ “พออยู่ พอกิน” 
จํานวน  ๑,๒๗๘  หมู่บ้าน 
ผลการดําเนินงาน  ๗๕ จังหวัดทั่ วประเทศ
ดําเนินการ ดังนี้ 
                               (๑.๑) การจัดกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ มครอบครั วพัฒนา  หมู่ บ้ านละ  ๓๐ 
ครัวเรือน จํานวน ๑,๒๗๘ หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น  
๓๘,๓๔๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
                               (๑.๒)  เรียนรู้ตนเองและกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้วยการฝึก
ปฏิบัติจัดทําแผนชีวิตของครัวเรือน   จํานวน ๑,๒๗๘ หมู่บ้าน   โดยมีผู้แทนครอบครัวเข้ากิจกรรม รวมทั้งสิ้น  
๓๘,๓๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
                               (๑.๓)  กิจกรรมสาธิตการดํารงชีวิตแบบพอเพียง การประชุมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา/
สาธิตกิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับพออยู่พอกิน ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ 
                               (๑.๔)  เสริมสร้าง/จัดกิจกรรมเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนและการเรียนรู้
เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย  อยู่ระหว่างดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ 
                               (๑.๕)  จัดการความรู้วิธีปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน(ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทน
ครอบครัวพัฒนา) เพื่อติดตามประเมินผลความสุขมวลรวมของชุมชนและการจัดการความรู้อยู่ระหว่างดําเนินการ 
                               (๒) ระดับ “อยู่ดี กินดี” 
เป้าประสงค์ หมู่บ้าน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป็น
หมู่บ้านต้นแบบ 
เป้าหมาย  หมู่บ้านระดับ “อยู่ดี กินดี” จํานวน  ๒๕๐  หมู่บ้าน 
ผลการดําเนินงาน  ๗๕ จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ ดังนี้ 
                                  (๒.๑)  การจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านละ ๓๐ ครัวเรือน จํานวน 
๒๕๐  หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น  ๗,๕๐๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
                                  (๒.๒) เรียนรู้ตนเองและกําหนดเป้าหมายการพัฒนา ด้วยการฝึกปฏิบัติการปรับ
แผนชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน ๑,๒๗๘ หมู่บ้าน โดยมีผู้แทน
ครอบครัวเข้ากิจกรรม รวมทั้งสิ้น  ๓๘,๓๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการ
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๔ พรรษา จ.เชียงใหม่ 

นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 15 ลงพื้นที่ตรวจราชการ
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๔ พรรษา จ.แม่ฮ่องสอน 

 (๒.๓)  กิจกรรมสาธิตการดํารงชีวิตแบบพอเพียง การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/สาธิตกิจกรรมการ
ดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยู่ดี
กินดี ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส ๓ 
 (๒.๔)  เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนและ
การเรียนรู้เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย และสร้างความ
สมานฉันท์สามัคคีของหมู่บ้าน  อยู่ระหว่างดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ 
 (๒.๕)   กิจกรรมจัดการความรู้วิธีปฏิบัติการพัฒนา

หมู่ บ้าน(ประชุมเชิงปฏิบัติ การตัวแทนครอบครัว
พัฒนา) เพ่ือติดตามประเมินผลความสุขมวลรวมของ
ชุมชนและการจัดการความรู้  อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
                              (๓) ระดับมั่งมี ศรีสุข 

เป้าประสงค์ หมู่บ้าน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป็น
หมู่บ้านต้นแบบ  เป้าหมาย  หมู่บ้านระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จํานวน  ๒๒๘  หมู่บ้าน 
ผลการดําเนินงาน  ๗๕ จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ ดังนี้ 
                                    (๓.๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านละ ๓๐ ครัวเรือน 
จํานวน ๒๒๘  หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น  ๖,๘๔๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
                                    (๓.๒)  เรียนรู้ตนเองและกําหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้นํา/ผู้นํากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่ม ผู้แทนครอบครัวพัฒนาและประชาชน โดยฝึกปฏิบัติการปรับแผนชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินวิถี
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
จํานวน ๒๒๘ หมู่บ้าน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๖,๘๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้         
           (๓.๓) กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการจัด
สวัสดิการชุมชนหรือการเสริมสร้าง เครือข่าย
ภายใน/ภายนอก  ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนนิการให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ 
           (๓.๔) กิจกรรมเพื่อระบบการบริหาร
จัดการชุมชนและการเรียนรู้ เรื่องการพ ัฒนา
ประชาธิปไตย และสร้างความสมานฉันท์สามัคคี
ของหมู่บ้าน อยู่ระหว่างดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส ๓ 
            (๓ .๕ )  กิ จกรรมจั ดการความรู้ วิ ธี
ปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน(ประชุมเชิงปฏิบัติ การ
ตัวแทนครอบครัวพัฒนา) เพื่อติดตามประเมินผล
ความสุขมวลรวมของชุมชนและการจัดการความรู้ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

151



                               ๑.๕) กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ  เป้าประสงค์  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีที่ผ่านมาสามารถรักษาระดับการพัฒนา
และมาตรฐานการเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด  เป้าหมาย  จํานวนหมู่บ้าน ๑,๐๓๗ หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย 

- หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕๒ จํานวน   ๑๖๐  หมู่บ้าน  
- หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕๓ จํานวน   ๗๕๐  หมู่บ้าน   
- หมู่บ้านที่ประกาศเป็นต้นแบบ  จํานวน ๑๒๗ หมู่บ้าน โดยไม่ได้รับ 
 งบประมาณจากกรมฯ  

ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมได้รับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้ดําเนินการในไตรมาสที่ ๓-๔   โดยมีเป้าหมาย ๑,๐๓๗ หมู่บ้าน (หมู่บ้านที่
ดําเนินการในปี ๒๕๕๒ จํานวน ๑๖๐ หมู่บ้าน  หมู่บ้านที่ดําเนินการในปี ๒๕๕๓ จํานวน ๗๕๐ หมู่บ้าน และ
หมู่บ้านที่ประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบ   โดยไม่ได้รับงบประมาณดําเนินการจากกรม จํานวน ๑๒๗ หมู่บ้าน)  
ขณะนี้จังหวัดกําลังดําเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ ๓-๔) 

 ๒.๑) ระดบัการเพิ่มขึ้นของเงนิสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ ดังนี ้
เป้าประสงค์   (๑) เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญ 
พระชนมายุ ๘๔  พรรษา 
                  (๒) เกิดกระแสการออมทรัพย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  (๓) ผู้เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน 
เป้าหมาย      (๑) เงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ  เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ (๒๖,๒๒๑,๐๔๘,๓๐๑ บาท) 
                  (๒) ระดับเพิ่มขึ้นของเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ร้อยละ ๕ (๒๖,๗๓๐,๑๙๔,๘๗๐ บาท) 
                  (๓) ระดับเพิ่มขึ้นของเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ  ร้อยละ ๗ (๒๗,๒๓๙,๓๔๑,๔๓๙ บาท) 
ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมอําเภอ  จังหวัด จัดเก็บข้อมูลการเพิ่มขึ้นของเงินสัจจะสะสมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต ทุกกลุ่มที่มีอยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชมุชน ซึ่งผลการดําเนินงาน
เงินสัจจะสะสมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามตาราง 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานภาพรวมของประเทศระดบัความสําเรจ็ 
ของการพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงระดบัหมูบ่า้น 

 
เป้าหมาย

การ
ดําเนินงาน
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลการ
ดําเนินงาน 
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(หมู่บ้าน) 

เป้าหมาย 
ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ   
ร้อยละ ๓ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ   
ร้อยละ ๕ 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ  
 ร้อยละ ๗ 

(บาท) 

ผลการเพิ่มขึ้นของ
เงินสัจจะสะสมของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ  
(บาท/ร้อยละ) 

๑,๗๕๖ ๑,๗๕๖ ๒๖,๒๒๑,๐๔๘,๓๐๑ ๒๖,๗๓๐,๑๙๔,๘๗๐ ๒๗,๒๓๙,๓๔๑,๔๓๙ ๒๕,๕๑๗,๐๗๐,๒๓๘ 
(๐.๒๒) 

ที่มาของข้อมูล :  ๑. ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ประจําปี ๒๕๕๔ (ณ เดือน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)  
                     ๒. รายงานผลตามคํารับรอง PA ๕๔ กรมการพัฒนาชุมชน (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
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 จากการตรวจราชการ  พบว่า การดําเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีการออมทรัพย์
จากฐานข้อมูล ๒๕,๔๕๗,๓๒๘,๔๔๘ บาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ผลการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตมีเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นจํานวนเงิน ๒๕,๕๑๗,๐๗๐,๒๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๐.๒๒  
 ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
          ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับผิดโครงการ คือ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ  กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ใน ๓ เรื่อง ๑)  การกําหนด
นโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด  ๒) การบูรณาการ การทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน และ ๓) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ  ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการ
ตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 
 

หน่วยรบัตรวจประเมนิตนเอง 
ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมนิจากการตรวจ 
เขต จังหวดั 

ยอมรับ
ได ้

เฝา้
ระวัง 

เร่งรดั
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ทีส่ดุ 

ยอมรับ
ได ้

เฝา้
ระวัง 

เร่งรดั
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ทีส่ดุ 

๑ นนทบรุ ี         
 ปทุมธาน ี         
 พระนครศรีอยธุยา         
 สระบรุ ี         
๒ ลพบรุ ี         
 สิงหบ์รุ ี         
 ชัยนาท         
 อ่างทอง         
๓ ฉะเชิงเทรา         
 สระแก้ว         
 ปราจนีบุร ี         
 สมทุรปราการ         
 นครนายก         
๔ ราชบรุ ี         
 กาญจนบรุ ี         
 นครปฐม         
 สพุรรณบรุ ี         
๕ เพชรบุร ี         
 ประจวบคีรีขนัธ ์         
 สมทุรสงคราม         
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หน่วยรบัตรวจประเมนิตนเอง 
ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมนิจากการตรวจ 
เขต จังหวดั 

ยอมรับ
ได ้

เฝา้
ระวัง 

เร่งรดั
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ทีส่ดุ 

ยอมรับ
ได ้

เฝา้
ระวัง 

เร่งรดั
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ทีส่ดุ 

 สมทุรสาคร         
๖ สุราษฎรธ์าน ี         
 ชุมพร         
 นครศรธีรรมราช         
 พัทลุง         
๗ ภูเก็ต         
 พังงา         
 กระบี่         
 ระนอง         
 ตรัง         
๘ สงขลา         
 สตูล         
 ปัตตานี         
 ยะลา         
 นราธิวาส         

๙ ชลบุรี         
 ระยอง         
 จันทบุรี         
 ตราด         

๑๐ อุดรธานี         
 หนองบัวลําภู         
 หนองคาย         
 เลย         

๑๑ นครพนม         
 มุกดาหาร         
 สกลนคร         

๑๒ ขอนแก่น         
 มหาสารคาม         
 ร้อยเอ็ด         
 กาฬสินธ์ุ         

๑๓ อุบลราชธานี         
 ยโสธร         
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หน่วยรบัตรวจประเมนิตนเอง 
ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมนิจากการตรวจ 
เขต จังหวดั 

ยอมรับ
ได ้

เฝา้
ระวัง 

เร่งรดั
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ทีส่ดุ 

ยอมรับ
ได ้

เฝา้
ระวัง 

เร่งรดั
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ทีส่ดุ 

 อํานาจเจริญ         
 ศรีสะเกษ         

๑๔ นครราชสีมา         
 ชัยภูมิ         
 บุรีรัมย์         
 สุรินทร ์         

๑๕ เชียงใหม่         
 ลําพูน         
 ลําปาง         
 แม่ฮ่องสอน         

๑๖ เชียงราย         
 พะเยา         
 แพร่         
 น่าน         

๑๗ พิษณุโลก         
 เพชรบูรณ์         
 อุตรดิตถ์         
 ตาก         
 สุโขทัย         

๑๘ นครสวรรค ์         
 อุทัยธานี         
 กําแพงเพชร         
 พิจิตร         

 
 จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการจะประเมินค่า
ดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
 (๑) การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อขยายผล
หมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด เป็นความเสี่ยงตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ  (Accountability)  
อันเนื่องมาจาก ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้าน
ต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด ในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ และมีแนวทางจัดการกับ  
ความเสี่ยง ดังนี้ 
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                                   (๑.๑) ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด-ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) การ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับระดับจังหวัด 
 (๑.๒) กําหนดรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
 (๑.๓) บูรณการกิจกรรม/โครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 ในพื้นที่หมู่บ้าน 
 (๑.๔) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นทีมนิเทศสนับสนุนการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจําปี2554 
 (๑.๕) ทีมนิเทศฯร่วมกันประเมินหมู่บ้านเป้าหมาย ตามตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อมีการติดตาม นิเทศเพื่อเป็นการทราบผลความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
ได้เป็นระยะๆ 
 (๑.๖) จัดทํารายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานขับเคลื่อนหมู่ บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้ทราบเป็นระยะๆ 
 (๑.๗) กําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 
 (๑.๘) สร้างตระหนักและความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างแท้จริง 

 (๑.๙) ประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกระดับภาคีพัฒนา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 (๑.๑๐) อบรมสร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อขยายเผยแพร่ความคิดและวิธีการ
ดําเนินงาน 
 (๑.๑๑) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประชาสัมพันธ์ การ
ดําเนินการ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ และความเข้าใจ 
                     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบของ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับตรวจมีแนวทางการจัดการความเส่ียงที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยเมื่อวิเคราะห์โครงการฯ พบว่า ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบต้องอาศัยการรวมพลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการให้
บรรลุผลตามเปา้หมาย โดยสิ่งที่สําคัญที่จะผลักดันโครงการสําเร็จจะต้องเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการของทุก
หน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้ังแต่ระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ความสําเร็จตามหมู่บ้านต้นแบบเป้าหมายสําเร็จอย่าง
ยั่งยืน  ในขณะเดียวกันก็ต้องขยายผลหมู่บ้ายเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพื่อ
ยกระดับให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เช่น หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เป็นต้น ดังนั้น ถ้าส่วนราราชการที่เกี่ยวข้องที่รวม
สรรพกําลังการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบก็จะมีความย่ังยืนมั่นคง  โดยจะต้องพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบที่พัฒนาแล้วเป็นหมู่บ้านต้นแบบอยู่ต่อไปให้มั่นคง และพัฒนาหมู่บ้าน ที่ยังไม่ได้ยกระดับเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบทั้ง ๓ ระดับ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบให้ได้ 
                     โดยบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารสูงสุดต้องใช้การนําองค์กรโดยบูรณการ ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้สําเร็จตามเป้าหมายกําหนด  และต้องมีระบบ
ติดตามความสําเร็จโครงการและประเมินหมู่บ้านต้นแบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน/
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ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาครอบครัว
แตกแยก เป็นต้น  ถ้าหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งแล้วปัญหาดังกล่าวก็สามารถแก้ไขได้เช่นกัน และขณะเดียวกันก็มี
การพัฒนาอาชีพและหารายได้ ตลอดจนดํารงชีวิตโดยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ทั้งนี้ จังหวัดควรขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ เพื่อ
ยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และสําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็ขอให้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่
สามารถรู้ปัญหาอย่างแท้จริงกําหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องหรืออาจสนับสนุนงบประมาณในการเพิ่ม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม 
                (๒) การบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เป็นความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูร
ณาการการทํางานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด 
คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับ
ความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๒.๑) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําบันทึกข้อตกลงและบูรณาการการทํางานแผนงาน 
โครงการ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 (๒.๒) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ 
 (๒.๓) จัดทําโครงการสร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้นํา อช. กรรมการ กลุ่มต่างในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นําอ่ืนๆ จํานวน ๑ รุ่น ๕๐ คน ระยะเวลา ๓ วัน 
 (๒.๔) สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ภาคีหุ้นส่วนที่
เกี่ยวข้องให้รู้และเข้าใจอย่างแท้จริง ดังนี้ 

- นําเรื่องเข้าวาระการประชุมกรมการจังหวัด 
- ทําหนังสือแจ้งพื้นที่เป้าหมายให้ส่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 

 - แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดแบบบูรณาการ 
 - จัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่ ส่วนราชการ หน่วยงานภาคี ในการบูรณาการ 
กิจกรรมร่วมกัน 
 - ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย
พิจารณาให้การสนับสนุน 
                  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
ราชการมีแนวการจัดการที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียง โดยในการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้สําเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้องบูรณการการทํางานโดยยึดหลักเป้าหมายเดียวกันจะพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้สําเร็จอย่างยั่งยืน และต้องบูรณการทรัพยากรบุคคลวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
งบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกําหนดแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกัน ทํางานในพื้นที่หมู่บ้าน
เป้าหมายเป็นทีม และควรกําหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับช้ันในแต่ละระดับ 
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                  โดยอาจตั้งคณะทํางานร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันในทิศทางเดียวกัน ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและปัญหาอุปสรรคเพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาให้โครงการมีความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยให้คณะทํางานงานระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอดีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคโดยตลอดเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบอย่าง
แท้จริง 
 (๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ  เป็นความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญ
เพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ใน
ระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๓.๑) สร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯเป้าหมาย 
 (๓.๒) จัดเวทีประชาคมเพื่อช้ีแจง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นําชุมชนและ
ประชาชน ครอบครัวพัฒนา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๓.๓) สร้างแกนนําหมู่บ้านให้มีความรู้ในหลักการและแนวทาวงการพัฒนาหมู่บ้าน
ให้มีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๓.๔) นําผู้แทนครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเป้าหมาย/ผู้นําชุมชน/แกนนําหมู่บ้านได้
ไปศึกษาดงูานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและนํามาวิเคราะห์เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน 
 (๓.๕) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้นําชุมชนและประชาชนให้ทราบและเข้าใจอย่างแท้จริง 
 (๓.๖) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานให้ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึง
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
 (๓.๗) พิธีการประกาศเจตนารมณ์และมอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โดยประชุมช้ีแจงผู้นํา/กลุ่ม/องค์การและนําเข้าเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
 (๓.๘) สร้างความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยประชุมช้ีแจงผู้นํา/กลุ่ม/
องค์กรและนําเข้าสู่เวทีประชาคมในหมู่บ้าน 
 (๓.๙) การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และวิทยุชุมชนในพื้นที่หมู่ บ้าน
เป้าหมาย 
                 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้
ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า หน่วยรับตรวจมีแนวทางการจัดที่ดี แต่อย่างไรก็ตามในการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ จะให้ประสบความสําเร็จอย่างยืนมั่นคงต้องอาศัยหลัก
ชุมชนเข้มแข็ง โดยหัวใจที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา ก็คือ ประชาชนในพื้นที่ถ้ามีความเข้มแข็ง และครอบครัวมี
ความอบอุ่นแล้วก็สามารถทําให้การดําเนินโครงการสําเร็จอย่างยั่งยืน เพราะถ้าหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง
แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
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                ในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อย่างแท้จริง
จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไรเพราะแต่ละพื้นที่มีจุดแข็งจุดอ่อนไม่
เหมือนกัน ดังนั้น จึงต้องดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการกําหนดเป้าหมาย
ระดมความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาประยุกต์
ให้ในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด รู้รักสามัคคี รักษา
สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล 
                 ในการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการดําเนินโครงการ 
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง เมื่อประชาชน
ได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้เป้าหมายท่ี
กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 
                  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบ
ความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และสามารถ
มีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต 

                  ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจาก
เห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง ๓ ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเชื่อว่า
จะสามารจัดการความเสี่ยง และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
                             (๑) ให้จังหวัดมอบหมายให้พัฒนาการอําเภอตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม
แนวทางที่กรมฯ กําหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผลลัพธ์สุดท้ายของการดําเนินงานตามโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ การเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน และการกําหนดประเด็นศึกษาดูงาน 
 (๒) ให้จังหวัดเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้ังแต่ระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ขับเคลื่อนความสําเร็จตามหมู่บ้านต้นแบบให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้กําหนดยุทธศาสตร์
ในการขับเคลื่อนที่จะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดอย่างต่อเนื่องและ
กําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 
 (๓) ให้จังหวัดระดมสรรพกําลังของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  และขอให้เพิ่ม
เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อขยายไปยังหมู่บ้านอื่นเพิ่มเติมจากเป้าหมายที่กําหนดเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
 (๔) ให้กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อลดข้อร้องเรียนผู้ได้รับผลกระทบและมิได้รับผลประโยชน์จากโครงการ และ ดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนด 
 (๕) ให้จังหวัดให้ความสําคัญกับระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระยะโดย
ตลอด และให้มุ่งเน้นการประเมินผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษาให้สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างแท้จริง 
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 (๖) ให้จังหวัดให้ความสําคัญกับระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระยะโดย
ตลอด และให้มุ่งเน้นการประเมินผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษาให้สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างแท้จริง 
 (๗) ให้จังหวัดศึกษารายละเอียด/การดําเนินงานตามขั้นตอนแนวทางที่  กรมฯ กําหนด 
พร้อมรับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการ/ผู้บังคับบัญชา ตลอดเวลา และหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้
ทราบทันที 
 (๘) ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัวใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๙) ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่เพื่อบูรณาการ
ทํางานของทุกภาคส่วนให้เป็นทิศทางเดียวกันในพื้นที่เป้าหมาย 
 (๑๐) ให้ต้ังคณะทํางานในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดและ
อําเภอโดยให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
 (๑๑) ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๔ พรรษาอย่างต่อเนื่องตามช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการ และยึดวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
 (๑๒) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการ
เพื่อรับทราบความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึง
พอใจหรือประเมินจากภาคประชาชน 
 (๑๓) จังหวัดควรจัดทํารายชื่อหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสําเร็จและสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านทาง Website ของ สพจ. หรือของกรมฯ และควรจัดทําบัญชีหมู่บ้านต้นแบบ
พร้อมทั้งระบุประเภทกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จเป็นต้นแบบ ให้หมู่บ้านต่างๆ สามารถไปศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนประสบ การณ์ร่วมกัน 
 (๑๔) จังหวัดควรดําเนินการให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนให้มีผลในทาง
ปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อกระตุ้นให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 (๑๕) ควรจัดให้มีการประกวดครัวเรือนที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนดีเด่นในแต่ละระดับ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือนได้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
 (๑๖) ให้จังหวัดกําหนดมาตรการแนวทางการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจฯ ให้เป็น
หมู่บ้านปลอดยาเสพติดทุกแห่ง 
 (๑๗) ให้กําหนดจุดดูงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบั
ระดับการพัฒนาหมู่บ้านและแนวทางของกรมฯ 
 (๑๘) ให้รักษามาตรฐานการดําเนินงานของหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในปี 
๒๕๕๒ –๒๕๕๓ อย่างต่อเนื่อง 
 (๑๙) จังหวัดควรที่จัดทําฐานข้อมูลเป็น ๒ ส่วน คือ  ส่วนที่ ๑ เป้าหมายการดําเนินงาน
ของกรม ส่วนที่ ๒ เป้าหมายและผลการดําเนินงานของจังหวัด หรือหากมี ปัญหาข้อสอบถามให้ประสานงาน
โดยตรงกับหน่วยที่รับผิดชอบของกรมฯ  
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 (๒๐) กรมพัฒนาชุมชน ควรซักซ้อมไปยังจังหวัดที่มีจํานวนเป้าหมายยังไม่ครบ ให้
ดําเนินการให้ครบตามจํานวนที่จังหวัดนั้นรับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 (๒๑) กรมพัฒนาชุมชน ควรแจ้งให้สํานักที่รับผิดชอบดําเนินการเร่งรัดให้จังหวัด
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ และให้
จังหวัดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยให้ความสําคัญ ในการจัดการความเสี่ยงของโครงการฯพร้อมทั้งอบรม/
ช้ีแจง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  เพื่อให้การดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  เป็น
โครงการที่จะช่วยสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ใน ๓ คุณลักษณะ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน  และ ๒ เงื่อนไข คือ ความรอบรู้ รอบด้าน ความรอบคอบ 
และความตระหนักในคุณธรรม  โดยจังหวัด สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
จังหวัด  ดําเนินการตามแบบแนวทางการดําเนินกิจกรรมรวม ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย การสร้างความรู้
ความเข้าใจหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจในแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกจิพอเพยีง  การสรา้ง
วิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้
มีความรู้ในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจดักระบวนการพฒันาหมูบ่า้นตามแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อให้แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ใน
หลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ “พออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี มั่งมี ศรีสุข” และการสนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีเป้าประสงค์ คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีที่ผ่านมา
สามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 
 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง  
๓ ประการ คือ  
 - การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อ
ขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด 
 - การบูรณาการ การทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน 
 - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลกั 
ธรรมาภิบาล ทั้ง ๓ ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จะได้ติดตามประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation เพื่อสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยรับผดิชอบโครงการในระดับพื้นที่ต่อไป 
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๑) โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอาย ุ

                  ๑.๑ ความเป็นมา 
                         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (3) ได้บัญญัติ ให้รัฐต้องดําเนินการแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดย
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึง และ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย 
คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด  

                         แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังกล่าว  ปัจจุบันก็มีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมา
รองรับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ โดย
กําหนดให้ราชการส่วนกลางมีหน้าที่ต้องดําเนินการถ่ายโอนภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนการกระจายอํานาจฯให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                        โดยในภารกิจสําคัญที่ต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการ
กระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการฯ ก็คือ ภารกิจด้านการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าวที่ต้อง
ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ได้แก่
ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการวาง/ปรับปรุงผัง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการจนผังประกาศเป็น
กฎกระทรวงใช้บังคับแล้วดําเนินการถ่ายโอน และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะดําเนินการวาง
และจัดทําผังด้วยตนเองก็ตาม ซึ่ง ณ ขณะนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการถ่ายโอนผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 107 ผัง มีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ถ่าย
โอนแล้วได้หมดอายุการใช้บังคับกว่า 50 ผัง  

                         ผลการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวที่ผ่านมา ในทางข้อเท็จจริงก็พบว่าผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชนที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการดําเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ ทําให้มี
ผังที่หมดอายุการใช้บังคับ และมีแนวโน้มจะหมดอายุการใช้บังคับเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังปรากฏปัญหาอุปสรรคอีก
หลายประการในการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในขั้นตอนการรับการถ่ายโอนและภายหลังที่ได้
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในการดําเนินงาน การไม่สามารถบังคับใช้ผังเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นต้น  

                       ดังนั้น เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจด้านการวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และให้การดําเนินการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ จึงจําเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/

โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวม 
จะหมดอายุ (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
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ชุมชนขึ้น เพื่อติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขการถ่าย
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดแผนการตรวจราชการเพื่อติดตามโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมือง
รวมหมดอายุ โดยต้ังเป้าหมายผังเมืองรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
จํานวน ๑๑๑ ผัง  
                                  ๑.๒ วัตถุประสงค์ 
    ๑.๒.๑ เพื่อเร่งรัดติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงาน/ปรับปรุงผัง
เมืองรวมที่ได้ประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับแล้วและได้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจตลอดจนผังเมืองรวมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของการดําเนินการและจัดทําผังเมืองใหม่ให้มีประสิทธิภาพไม่ขาดอายุ 
    ๑.๒.๒ เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะให้แก่จังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดให้ไปตามแบบที่กําหนดและเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจน มาตรการให้หาแนวทางเพื่อให้ผังเมืองมีข้อบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง 
    ๑.๒.๓ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย 
 ๑.๓ เป้าหมาย 
  เร่งรัดการสํานักงานและผังเมืองรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัด ๗๕ จังหวัด ๑๑๑ ผังเมืองให้บรรลุตามเป้าหมาย  
                                   ๑.๔ ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม ๑๘ ขั้นตอน 

๑. สํารวจ กําหนดเขตผังเมืองรวม จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 
๒. วิเคราะห์ วางผังเมือง 
๓ .  ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาด้านผั ง เมือง (กรม )ประชุม

คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา ประสานงานวางและจัดทําผังเมือง 
๔. การโฆษณา การปิดประกาศ และประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
๕. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
๖. ปิดประกาศผัง ๙๐ วัน 
๗. รวบรวมและพิจารณาคําร้อง 
๘. จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย 
๙. เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย 
๑๐. คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ 
๑๑. ครม.พิจารณาและส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑๒. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
๑๓. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๔. กรมฯจัดทําร่างกฎกระทรวง ๑๐ ชุด 
๑๕. สนง. กฤษฎีกาส่งเลขานุการ ครม.และกระทรวง 
๑๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 
๑๗. กรมฯจัดพิมพ์แผนที่ แผนผัง 
๑๘. ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

   ๑.๒) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า การดําเนินงานของจังหวัดได้มีการดําเนินตามแต่ละขั้นตอนที่กฎหมายเพื่อขับเคลื่อน
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โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุให้มีผลบังคับประสิทธิภาพ เพื่อให้การวางผังเมืองรวม
ของชุมชนและหมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีปะโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม หรือมี
คุณค่าในทางธรรมชาติ   โดยจังหวัดมีขั้นตอนทีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด ต้ังแต่ขั้นที่ ๑-๔ ส่วนใน
ขั้นตอนที่ ๕-๑๘ การดําเนินงานอยู่กับส่วนกลาง  แต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้กฎหมายผังเมืองมีผลบังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่องผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําชับให้จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อกําหนดแผนมารองรับ
ระหว่างการดําเนินการผังเมืองรวมไม่แล้วเสร็จเพื่อขยายอายุการบังคับใช้ผังเมือง หรือหามาตรการกฏหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายควยคุมอาคาร ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคําสั่งทางปกครองให้ผังเมืองมีผลบังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่อง มิเกิดสุญญากาศทางกฎหมาย ซึ่งอาจใช้ช่องว่างดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามผังเมืองที่ได้มีผลบังคับใช้ โดยให้
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้สนับสนุนการดําเนินงานดังกล่าว และให้คําปรึกษาแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผิดชอบให้ผังเมืองรวมดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและดําเนินการตามที่
แผนปฏิบัติกําหนด  โดยสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
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ถ่ายโอนภารกจิด้านการผังเมือง  จํานวน  115 ผัง 

ลําดบั จังหวดั 

ผังที่มี
ความก้าวหนา้ 
ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวนผงั 
วันที่

หมดอาย ุ

ขั้นตอน
ปจัจบุนัระดบั

กรม 
 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

1       กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 1 24 ธ.ค.51 คกก.ผม. 23 ธ.ค.53  -ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 
- ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง 2 ครั้งและใน
การตรวจสอบแก้ไขตามความเห็นคณะอนุกรรมการฯใช้ระยะเวลานาน 

2 จันทบุร ี เมืองท่าใหม ่ 1 08 ต.ค.49 คกก.ผม. 2 มี.ค. 54 อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนพิจารณาใน คกก.ผม 

3 ฉะเชิงเทรา เมืองบางคล้า 1 19 ธ.ค.52 สวผ. 26 ม.ค. 54 อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบแผนที่แผนผังให้ถูกต้องตรงกับ
ปัจจุบัน 

   4 
5 นครราชสมีา 

เมือง
นครราชสมีา 
เมืองโนนสูง 

1 
1 

25 ก.ค.52 
21 มี.ค.53 

คกก.ผม. 
สพม. 

23 ธ.ค.53 
ก.ย.52 

อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 4 รอเข้าคณะอนุกรรมการประสานฯ 
อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 2 ติดขัดเรื่องการดําเนินการจัดจ้างบบริษัทที่
ปรึกษา 

6 นนทบุร ี เมืองนนทบุร ี 1 23 มี.ค.53 สพม. 20 เม.ย.54 อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 3 บริษัทที่ปรึกษาฯจัดทําเอกสารมีข้อมูลผิดพลาด
ต้องแก้ไขปรับปรุงใหม่  

7 ปทุมธาน ี เมืองปทมุธาน ี 1 10 มี.ค.51 สพม. 19 ต.ค.53 1.ประชุมคณะที่ปรึกษาผังร่าง ครั้งที่ 3 
2.มีการแก้ไขผังร่างหลายครั้ง 
3.มีการประชุมคณะที่ปรึกษา 2 ครั้ง และให้ไปดําเนินการจัดทําใหม่ 

8 พังงา เมืองพังงา 1 26 ธ.ค.55 สพม. ก.พ.53 ติดตามผลผัง 
9 พัทลุง เมืองพัทลุง 1 23 ส.ค.54 สพม. 2554 อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 1 
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ลําดบั จังหวดั 

ผังที่มี
ความก้าวหนา้ 
ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวนผงั 
วันที่

หมดอาย ุ

ขั้นตอน
ปจัจบุนัระดบั

กรม 
 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

11 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 1 10 ต.ค.54 สพม. 24 พ.ย.53 1.มีการเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานของเอกสารในการนํ า เสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด้านผังเมือง เช่น รูปแบบ และ
รายละเอียดเนื้อหา 
2.เจ้าหน้าที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีภารกิจมากและมี
ผังที่ต้องดําเนินการหลายผัง ไม่สามารถติดตามได้อย่างใกล้ชิด 
3.ท้องถิ่นเปลี่ยนผู้บริหาร ทําให้ขาดความต่อเนื่อง 
4.อปท.ขาดความพร้อมด้านบุคลากร 
 

12 ระยอง เมืองแกลง 1 11 ต.ค.49 คกก.ผม. 23 ธ.ค.53 -     
22 มี.ค.54 

รวบรวมตรวจสอบคําร้อง 
 
 

13 ลพบุร ี เมืองลพบรุ ี 1 7 พ.ย.51 สวผ. 7 ก.ค.53 อปท.บางแห่งไม่ขออยู่ในเขตผังเมือง 
 

14 
15 
16 

 
สระบุร ี

เมืองหนองแค 
เมืองสระบุร ี
เมืองแก่งคอย 

1 
1 
1 

30 พ.ย.48 
15 พ.ย.53 
28 ธ.ค.54 

กนต. 
สวผ. 
สพม. 

20 ม.ค.54 
5-19 เม.ย.54 
15 ม.ค.54 

อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 8 
อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 5 
อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 2 
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ลําดบั จังหวดั 

ผังที่มี
ความก้าวหนา้ 
ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวนผงั 
วันที่

หมดอาย ุ

ขั้นตอน
ปจัจบุนัระดบั

กรม 
 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

17 สตูล เมืองสตูล 1 1 ก.ค.52 คกก.ผม. พ.ค.53 1.หลังการปิดประกาศ 15 วัน ประชาชนและคณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวม
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนที่แผนผังและข้อกําหนด 
2.ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมมากกว่า 1 ครั้ง 
3.ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองฯมากกว่า 1 ครั้ง 
4.มีประเด็นต้องตรวจสอบแก้ไขรายละเอียดแผนผังก่อนปิดประกาศ 
90 วัน 

18 สมทุรปราการ 
 

เมือง
สมทุรปราการ 

1 21 มิ.ย.49 คกก.ผม. 20 พ.ย.53 ขั้นตอนที่ 7 ประชุมคําร้องหลายครั้งและมีปัญหาคําร้อง กนอ. (บัญชี  
อ.4) 

19 
สมทุรสงคราม 

เมืองอัมพวา 1 11 ก.พ.53 สพม. 3 มี.ค.54 ประชุมที่ปรึกษาฯปรับแก้ไขการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอนาคต
หลายครั้ง 

 
20 
21 สุราษฎร์ธาน ี

ชุมชนเกาะสมยุ 
เมืองพุนพิน 

1 
1 

24 ก.ค.54 
12 พ.ย.50 

สพม. 
สพม. 

ม.ค.54 
พ.ย.52 

- การดําเนินการจัดจ้างบบริษัทที่ปรึกษาล่าช้า 
1.เดิม สยผจ.เป็นผู้ดําเนินการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมา 
ท้องถิ่นประสงค์จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
2.การดําเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาล่าช้า 

22 
23 

อ่างทอง เมืองอ่างทอง 
เมืองป่าโมก 

1 
1 

21 มี.ค.48 
4 ก.ย.48 

กนต. 
กนต. 

4 เม.ย.54 
11 ส.ค.53 

อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 10 
เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
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ลําดบั จังหวดั 

ผังทียงัอยู่
ระหว่าง

ดาํเนนิการ 
ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวนผงั 
วันที่

หมดอาย ุ

ขั้นตอน
ปจัจบุนั 
ระดบักรม 
หน่วยที่

รบัผดิชอบ 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

1 
2 กาญจนบุร ี

เมืองกาญจนบรุี 
เมืองท่าเรอืพระ

แท่น 

1 
1 
 

04 มิ.ย.48 สพม. 
คกก.ผม. 

 

พ.ย.53-ส.ค.53 
29 ก.พ.54 

- ติดขัดการดําเนินการจดัจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
อยู่ขั้นตอนที่ 5 

3 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 1 19 ธ.ค.52 คกก.ผม. 14 ก.ค.53 - ประชมุคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองมากกว่า 1 ครั้ง (คําร้อง) 

4       ขอนแก่น เมืองชุมแพ 1 23 ธ.ค.52 สพม. มี.ค.53 1.ท้องถิ่นใช้เวลาในการหารือในเรื่องการดําเนินการวางจัดทําผังล่าช้า
กว่าแผนมาก 
2.มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารภายในท้องถิ่นทําให้การดําเนินการไม่
ต่อเนื่อง 
3.การดําเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาใช้เวลานาน 

5 
 
 

6 

 
      จันทบุรี 

เมืองจันทบุร ี
 
 

เมืองขลุง 

1 
 
 

1 

11 ก.พ.50 
 

04 ก.ย.53 

คกก.ผม. 
 
 

คกก.ผม. 

2 มี.ค.54 
 
 

ม.ค.54 

ขั้นตอนที่ 5  1.มีการปรับแก้เอกสารและท้องถิ่นขอปรับแก้ผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินอนาคต  บางพื้นที่ 
2.สํานักงานคณะกรรมการผังเมืองบรรจุวาระเข้าประชุมล่าช้า 
- รอเช้าประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

7 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 1 6 มิ.ย.54 สวผ. 14 ก.ย.53 -รอเข้าประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
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ลําดบั จังหวดั 

ผังทียงัอยู่
ระหว่าง

ดาํเนนิการ 
ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวนผงั 
วันที่

หมดอาย ุ

ขั้นตอน
ปจัจบุนั 
ระดบักรม 
หน่วยที่

รบัผดิชอบ 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

8 
9 

10 

ชลบุร ี
ชลบุร ี

เมืองพัทยา 
เมืองพนสันิคม 
เมืองบ้านบึง 

1 
1 
1 

21 พ.ค.51 
23 มี.ค.53 
10 ต.ค.44 

คกก.ผม. 
สวผ. 
สวผ. 

22 ก.พ.54 
26 มี.ค.54 
23 มี.ค.53 

-รอประชมุคณะกรรมการผังเมือง (คําร้อง) 
อยู่ขั้นตอนที่ 4 
ท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกรมฯ จึงไม่ดําเนินการต่อ 

11 ชัยนาท เมืองชัยนาท 1 14 ก.ย.58 สพม. 2554 - 

12 ชัยภูมิ เมืองชัยภูม ิ 1 23 ส.ค.55 สพม. 2554 - 

13 
 
 
14 

ชุมพร 

ชุมชนปากน้ํา
หลังสวน 

 
เมืองหลังสวน 

1 
 
 

1 

23 มิ.ย.50 
 
 

2 ก.ค.50 

สวผ. 
 
 

สวผ. 

ธ.ค.53 
 
 

ม.ค.54 

1.สํานกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีภารกิจมาก 
2.คณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองมีความเห็นใหป้รับปรุง และ
ตรวจสอบหลายประเด็น 
1.การดําเนินการการจัดจ้างบบริษัทที่ปรึกษาล่าช้า 
2.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองมากกว่า 1 ครั้ง 

15         เชียงราย เมืองเชียงราย 1 6 มี.ค.55 สพม. 8 มี.ค.50 - 

16 ตรัง เมืองกันตัง 1 29 พ.ย.48 กนต. 9 มี.ค.54 - 

17 ตาก เมืองตาก 1 1 ก.ย.43 กนต. 29 ก.ย.53 1. คําร้องมากและประชมุอนกุรรมการพิจารณาด้านผังเมืองมากกว่า       
1 ครั้ง 
2. เตรียมประชุมอนุกรรมการพิจารณาคํารอ้ง 
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ลําดบั จังหวดั 

ผังทียงัอยู่
ระหว่าง

ดาํเนนิการ 
ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวนผงั 
วันที่

หมดอาย ุ

ขั้นตอน
ปจัจบุนั 
ระดบักรม 
หน่วยที่

รบัผดิชอบ 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

18 ตราด เมืองตราด 1 30 มิ.ย.50 กนต. 5 เม.ย.54 ส่งเอกสาร 30 ชุดใหก้องนิติกร 
19       นครนายก เมืองนครนายก 

 
1 
 

20 ก.พ.54 สพม. เม.ย.54 
 

- 

20 
21 

นครปฐม เมืองนครปฐม 
ชุมชนอ้อมใหญ ่

1 
1 

07 ต.ค.49 
25 เม.ย.54 

สวผ. 
สวผ. 

30 ม.ค.53 
22 เม.ย.54 

อปท.หยุดดําเนนิการเนือ่งจากมีปัญหากับบรษิัทที่ปรึกษา (ฟ้องร้อง) 
ประชุมอนปุระสานฯ 

22 นครพนม เมืองนครพนม 1 02 ต.ค.49 สวผ. 12 ก.ย.52 ขั้นตอนที ่5    1.มีการประชุมคณะอนกุรรมการผังเมอืงเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง 4 ครั้ง และในการตรวจสอบแกไ้ขตามความเหน็ของ
คณะอนกุรรมการฯใชร้ะยะเวลานาน 
2.ท้องถิน่มีการเปลีย่นแปลงผู้บริหารและเจา้หน้าที่ผูร้ับผิดชอบจึงขาด
ความต่อเนือ่ง 
3.ขาดความพรอ้มด้านบุคลากรที่มคีวามรู้เฉพาะด้านการวางผังเมือง 

23 นครราชสมีา เมืองบัวใหญ ่ 1 07 ธ.ค.51 คกก.ผม. 8-25 ก.พ.54 - รอเขา้คณะอนุกรรมการผังเมือง (หมดวาระ) 
24 
25 

นครศรีธรรมราช เมืองทุ่งสง 
เมือง

นครศรีธรรมราช 

1 
1 

05 พ.ย.51 
12 ก.พ.50 

สวผ. 
สวผ. 

20 พ.ย.52 
21 ต.ค.53 

- ประชมุคณะที่ปรึกษาผังเมอืงรวมฯ มากกว่า 1 ครั้ง 
- ประชมุคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง มากกว่า 1 ครั้ง 
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ลําดบั จังหวดั 

ผังทียงัอยู่
ระหว่าง

ดาํเนนิการ 
ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวนผงั 
วันที่

หมดอาย ุ

ขั้นตอน
ปจัจบุนั 
ระดบักรม 
หน่วยที่

รบัผดิชอบ 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

26 
27 นครสวรรค ์

เมืองตาคล ี
เมืองชุมแสง 

1 
1 

10 มี.ค.59 
27 พ.ค.57 

กนต. 
สพม. 

- 
27 พ.ค.52 

เมืองตาคล ี
เมืองชุมแสง 
 

28 
29 
30 

นราธิวาส 
เมืองนราธิวาส 
ชุมชนตากใบ 

เมืองสุไหงโก-ลก 

1 
1 
1 

22 มี.ค.48 
4 ก.ย.48 

29 พ.ย.48 

คกก.ผม. 
คกก.ผม. 
กนต. 

ม.ค.54 
ม.ค.54 
ม.ค.54 

อยู่ขั้นตอนที่ 7 
อยู่ขั้นตอนที่ 5 
อยู่ขั้นตอนที่ 8 

31 น่าน เมืองน่าน 1 23 มี.ค.48 คกก.ผม. 22 พ.ย.53 - รอประชุมคณะกรรมการผงัเมืองพิจารณาคําร้อง  
(คณะกรรมการผังเมืองหมดวาระ) 

32 
 
 

33 

บุรีรัมย์ 

เมืองนางรอง 
 
 

เมืองบุรีรัมย์ 

1 
 
 

1 

17 ต.ค.49 
 
 

26 มิ.ย.50 

สวผ. 
 
 

สพม. 

23 ก.พ.54 
 
 

28 ม.ค.53 

1.ประชุมประชาชน 2 ครั้ง 
2.มคีวามขัดแย้งในพื้นที่และมีการปรับผังร่างระบบโครงข่ายคมนาคม
หลายครั้ง 
- ไมส่ามารถตกลงเรื่องเขตผัง และงบประมาณ 

34 
 

35 ปทุมธาน ี

เมืองหนองเสือ-
คลองหลวง-

ธัญบุร ี
เมืองท่าโขลง-

คลองหลวง-รังสิต 

1 
 

1 

15 พ.ค.55 
 

27 ธ.ค.57 

สพม. 
 

สพม. 

2554 
 

2554 

- 
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ลําดบั จังหวดั 

ผังทียงัอยูร่ะหว่าง
ดาํเนนิการ 

ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวน
ผัง 

วันที่
หมดอาย ุ

ขั้นตอน
ปจัจบุนั 
ระดบักรม 
หน่วยที่

รบัผดิชอบ 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

36 ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนบางสะพาน 1 12 ต.ค.51 สวผ. 20 ส.ค.53 - เอกสารเตรียมปิดประกาศ 90 วัน ไมส่มบูรณ์ถูกต้องตามมติ
คณะกรรมการผังเมือง 

37 ปราจีนบุร ี เมืองกบินทร์บุรี 1 3 ก.ค.48 สวผ. 17 ก.ย.51 - ปรับปรุงรปูเล่มเอกสารใหมแ่ละจัดเก็บข้อมูลเพิม่เติม 
ทางด้านวิศวกรรมเพื่อเข้าประชุมประสานแผน 

38      ปัตตานี เมืองสายบุร ี 1 29 พ.ค.50 สวผ. 26 พ.ย.53 1.ท้องถิน่ดําเนนิการปรับปรุงผังล่าช้า 
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่รับถ่ายโอน ยังไม่ความพร้อมไม่มี
โครงสร้างองคก์ร และบคุลากรที่รับผิดชอบดา้นผังเมืองโดยตรง 
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขอให้สํานกังานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดใหก้ารสนับสนุนในการดําเนินการ 
4.ปัญหาความไม่สงบในพื้นทีอุ่ปสรรค ในการสํารวจและเกบ็ข้อมลูเพื่อ
ใช้ในการวางและจัดทําผังเมอืงรวม 

39 
40 
41 

 
42 

พระนครศรีอยธุยา เมืองท่าเรอื 
เมืองเสนา 

ชุมชนบ้านแพรก-
โรงช้าง-มหาราช 
พระนครศรีอยธุยา 

1 
1 
1 
 

1 

19 เม.ย.59 
13 ก.ค.54 
15 พ.ค.55 

 
28 มิ.ย.57 

สพม. 
สพม. 
สพม. 

 
สพม. 

ก.ย.54  
2554 
2554 

 
2554 

- ขยายอายุการใช้บังคับ 5 ปี 
- 
- 
 
- 

 
 
 

172



ลําดบั จังหวดั 

ผังทียงัอยูร่ะหว่าง
ดาํเนนิการ 

ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวน
ผัง 

วันที่
หมดอาย ุ

ขั้นตอน
ปจัจบุนั 
ระดบักรม 
หน่วยที่

รบัผดิชอบ 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

43 พะเยา เมืองพะเยา 1 26 ธ.ค.53 สวผ. 24 ธ.ค.53 - เตรียมปิดประชุมรับฟังความคิดเหน็ประชาชน 

44 พังงา เมืองตะกั่วป่า 1 2 ก.ย.50 สพม. พ.ย.52 1.อปท.ที่รบัถ่ายโอนยังไมม่ีความพร้อมไมม่ีโครงสร้างองคก์รและ
บุคลากรทีร่ับผดิชอบด้านผังเมืองโดยตรง 
2.ท้องถิน่ดําเนนิการปรับปรุงล่าช้า 
3.ท้องถิน่ขอให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดใหก้ารสนับสนุน
ดําเนินการ 
4.สํานกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มภีารกิจในความรับผิดชอบ
เป็นจํานวนมาก 
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่ได้ตั้งงบประมาณดําเนนิการ 

45 
46 
47 

พิจิตร 
เมืองบางมลูนาก 
เมืองตะพานหนิ 

เมืองพิจิตร 

1 
1 
1 

25 พ.ย.49 
28 ส.ค.50 
25 เม.ย.59 

กนต. 
กนต. 
สพม. 

17 ก.พ.54 
7 เม.ย.54 
22 ต.ค.53 

- เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
- เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
- ขยายอายุบังคับใช ้5 ปี 

48 
 

49 
เพชรบุร ี

เมืองชะอํา 
 

เมืองเพชรบุร ี

1 
 

1 

29 พ.ย.48 
 

7 ส.ค.55 

คกก.ผม. 
 

สพม. 

8 มี.ค.54 
 

21 ม.ค.54 

- ประชมุคณะอนุกรรมการ 4 ครั้ง 
- ประชมุคณะกรรมการมากกว่า 1 ครั้ง 
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ลําดบั จังหวดั 

ผังทียงัอยูร่ะหว่าง
ดาํเนนิการ 

ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวน
ผัง 

วันที่
หมดอาย ุ

ขั้นตอน
ปจัจบุนั 
ระดบักรม 
หน่วยที่

รบัผดิชอบ 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

50 เพชรบูรณ ์ เมืองเพชรบรูณ ์ 1 27 ก.ย.55 สพม. 2554 - 

51 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 1 25 มิ.ย.50 คกก.ผม. 25 ม.ค.54 ขั้นตอนที ่5    1.การบรรจุวาระการประชมุคณะกรรมการชุดต่างๆล่าช้า 
เนื่องจากคณะกรรมการผังเมอืงหมดวาระ 
2.ประชุมคณะกรรมการผังเมอืงเพื่อพิจารณาด้านผังเมืองฯ 2 ครั้ง 
3.ประชุมคณะกรรมการผังเมอืง 2 ครั้ง 

52 ยโสธร เมืองยโสธร 1 12 ต.ค.53 สพม. 17 ธ.ค.52 - เป็นไปตามแผนเนื่องจาก ประชุมรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน  
เพื่อขยายอายบุังคับใช้ไปอีก 5 ปี แล้วมีผู้คดัค้าน 

53 ยะลา เมืองยะลา 1 21 มี.ค.48 กนต. มี.ค.54 อยู่ขั้นตอนที่ 17 

54 ระนอง เมืองระนอง 1 11 ก.พ.58 สพม. 2554 - 

59 
60 

ลพบุร ี เมืองบ้านหมี ่
เมืองโคกสําโรง 

1 
1 

17 พ.ย.50 
5 มิ.ย.53 

กนต. 
สวผ. 

3 ก.พ.54 
5 ก.ย.52 

อยู่ขั้นตอนที่ 10 
- ท้องถิ่นไม่พรอ้มดําเนินการ 

61 ลําปาง เมืองลําปาง 1 4 ก.ย.43 กนต. 23 พ.ย.53 - เตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย 
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ลําดบั จังหวดั 

ผังทียงัอยูร่ะหว่าง
ดาํเนนิการ 

ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวน
ผัง 

วันที่
หมดอาย ุ

ขั้นตอน
ปจัจบุนั 
ระดบักรม 
หน่วยที่

รบัผดิชอบ 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

62 
เลย 

เมืองเลย 1 11 ต.ค.49 คกก.ผม. 17 พ.ย.53 ขั้นตอนที ่7 
1.ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมลูเพื่อมานําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ด้านผังเมือง เพื่อพิจารณาคําร้อง 

63 
64 
65 
66 

สงขลา 

เมืองสงขลา 
เมืองสะเตา 

เมืองหาดใหญ ่
ชุมชนท่าเรอืน้าํลึก 

1 
1 
1 
1 

23 มิ.ย.50 
15 มี.ค.51 
5 มิ.ย.53 
26 ธ.ค.53 

คกก.ผม. 
คกก.ผม. 
สพม. 
สพม. 

16 ต.ค.53 
เม.ย.52 
พ.ย.53 

16 ต.ค.53 

- รอประชุมคณะกรรมการผงัเมือง (คณะกรรมการผังเมอืงหมดวาระ) 
- รอประชุมคณะกรรมการผงัเมือง (คณะกรรมการผังเมอืงหมดวาระ) 
 
 

67 
68 

สระแก้ว 
เมืองอรญัประเทศ 

เมืองสระแก้ว 
1 
1 

29 พ.ย.48 
6 ต.ค.57 

คกก.ผม. 
สพม. 

10 ก.พ.54 
25 พ.ค.52 

อยู่ขั้นตอนที่ 8 
 

69 
70 
71 

 
72 

สระบุร ี

ชุมชนท่าลาน 
ชุมชนทับกวาง 
ชุมชนหินกอง- 

โคกแย้ 
เมืองพระพทุธบาท 

1 
1 
1 
 

1 

21 ธ.ค.53 
23 ส.ค.55 
24 ก.ค.55 

 
25 พ.ค.57 

คกก.ผม. 
สพม. 
สพม. 

 
สพม. 

29 ก.พ.54 
2554 
2554 

 
2554 

- รอประชุมคณะกรรมการผงัเมือง (คณะกรรมการผังเมอืงหมดวาระ) 
 
 
 
 

73 สมทุรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 1 1 ก.ค.50 คกก.ผม. 19 พ.ย.53- 
15 ก.พ.54 

- ต้องตรวจสอบเอกสารหลกัฐานคําร้องซึ่งมีจาํนวนมาก 
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ลําดบั จังหวดั 

ผังทียงัอยูร่ะหว่าง
ดาํเนนิการ 

ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวน
ผัง 

วันทีห่มดอาย ุ

ขั้นตอนปัจจบุนั 
ระดบักรม 
หน่วยที่

รบัผดิชอบ 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

74 
75 

สมทุรสาคร เมืองกระทุม่แบน 
เมืองสมุทรสาคร 

1 
1 

17 ต.ค.49 
5 ธ.ค.55 

คกก.ผม. 
สพม. 

7 มี.ค.54 
2554 

- มีการประชุมคณะอนกุรรมการผังเมอืงถึง 4 ครั้ง 
 

76 
77 

สุโขทยั เมืองสวรรคโลก 
เมืองสุโขทัย 

1 
1 

12 ก.ค.58 
12 พ.ย.57 

สพม. 
สพม. 

2554 
14 พ.ย.52 

- ขยายอายุการใช้บังคับ 5 ปี 
 

78 สุพรรณบุร ี เมืองสองพี่น้อง 1 4 ก.ย.48 คกก.ผม. 17 พ.ย.53 - รอประชุมคณะกรรมการผงัเมืองพิจารณาคําร้อง 

81 สุรินทร ์ เมืองสุรนิทร ์ 1 27 เม.ย.54 สพม. 2554 - ท้องถิ่นดําเนนิการจัดจ้างบบริษัทที่ปรึกษาปีงบประมาณ 
2554 

82 อํานาจเจรญิ เมืองอํานาจเจริญ 1 23 มี.ค.48 กนต. 25 ม.ค.54 ขั้นตอนที ่10 
1.รอคณะรฐัมนตรีพิจารณารบัหลักการ 

83 สุราษฎร์ธาน ี เมืองสุราษฎร์ธานี 1 8 เม.ย.50 สวผ. 10 ม.ค.54 - รอบรษิัทที่ปรึกษาส่งต้นฉบับแผนที ่แผนผงัและรายการ
ประกอบแผนผงัมาตรวจสอบ เพื่อปิดประกาศ 15 วัน 

84 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 1 10 ธ.ค.49 คกก.ผม. 11 พ.ย.53- 
7 ก.พ.54 

ขั้นตอนที ่7 
1.เตรียมเข้าประชุมคณะอนุกรรมการผังเมอืงพิจารณาคํารอ้ง  
(คณะกรรมการผังเมืองหมดวาระ) 

85 อุดรธานี เมืองอุดรธาน ี 1 8 ก.ค.58 สพม. 2554 - 

86 
87 

อุตรดิตถ์ เมืองลับแล 
เมืองอุตรดิตถ ์

1 
1 

25 ต.ค.49 
20 ธ.ค.57 

กนต. 
สพม. 

27 เม.ย.53 
2554 

- รอคณะรฐัมนตรีพิจารณาและส่งใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ลําดบั จังหวดั 
ผังทียงัอยูร่ะหว่างดาํเนนิการ 

ชื่อกฎกระทรวง 
(ผังเมืองรวม) 

จํานวน
ผัง 

วันที่
หมดอาย ุ

ขั้นตอนปัจจบุนั 
ระดบักรม 

หน่วยที่รบัผดิชอบ 

เริ่มดาํเนนิการ
ล่าสดุเมื่อว/ด/ป 

ผลการดาํเนนิการสาเหตคุวามล่าชา้ 

88 อุทัยธาน ี เมืองอุทัยธาน ี 1  23 ธ.ค.52 สวผ. 8 เม.ย.-6 ก.ค.54 อยู่ขั้นตอนที่ 6 

89 
 

90 
 

91 
อุบลราชธาน ี

ชุมชนช่องเม็ก 
 

เมืองอุบลราชธานีและวารินชาํ
ราบ 

เมืองพิบูล- 
มังสาหาร 

1 
 

1 
 

1 

7 ธ.ค.51 
 

15 เม.ย.52 
 

9 ก.ย.52 

คกก.ผม. 
 

สพม. 
 

คกก.ผม. 

ธ.ค.53 
 

ธ.ค.53 
 

21 ม.ค.54 

1.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง เพื่อพิจารณา
คําร้อง 3 ครั้ง 
1.มีการขยายเขตผัง เนื่องจากศาลากลางถูกเผาและมีการ
กําหนดที่ตั้งของส่วนราชการใหม่ 
1.จัดทําเอกสารเตรียมเข้าประชุมคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณาประสานงานวางและผังเมือง 
2.สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีภารกิจมากและมี
ผังเมืองรวมที่เข้าแผนหลายผัง 
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  ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการ
มาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ 
หรือหน่วยรับผิดโครงการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกําหนดระดับของความเสี่ยงและแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง ใน ๖ เรื่อง ๑) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนด
นโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังไม่สามารถผลักดันการดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ๒) ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการ
ผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ๓) สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการ
ทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําใหก้ารดําเนินโครงการผังเมืองอาจไม่ประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุ
เพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ๔)ในการดําเนินโครงการผังเมือง
ไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนไม่ยอมรบันโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชน
หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบ
ความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติโครงการ ๕)ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้
ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผังเมืองรวมตามกฎหมาย และ ๖) การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอด
รับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตามและ
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 
 

หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมินจากการตรวจ 
เขต จังหวัด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

๑ นนทบุรี         
 ปทุมธานี         
 พระนครศรีอยุธยา         
 สระบุรี         
๒ ลพบุรี         
 สิงห์บุรี         
 ชัยนาท         
 อ่างทอง         
๓ ฉะเชิงเทรา         
 สระแก้ว         
 ปราจีนบุรี         
 สมุทรปราการ         
 นครนายก         
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หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมินจากการตรวจ 
เขต จังหวัด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

๔ ราชบุรี         
 กาญจนบุร ี         
 นครปฐม         
 สุพรรณบุร ี         
๕ เพชรบุรี         
 ประจวบคีรีขันธ์         
 สมุทรสงคราม         
 สมุทรสาคร         
๖ สุราษฎร์ธานี         
 ชุมพร         
 นครศรีธรรมราช         
 พัทลุง         
๗ ภูเก็ต         
 พังงา         
 กระบี่         
 ระนอง         
 ตรัง         
๘ สงขลา         
 สตูล         
 ปัตตานี         
 ยะลา         
 นราธิวาส         

๙ ชลบุรี         
 ระยอง         
 จันทบุรี         
 ตราด         

๑๐ อุดรธานี         
 หนองบัวลําภู         
 หนองคาย         
 เลย         

๑๑ นครพนม         
 มุกดาหาร         
 สกลนคร         

๑๒ ขอนแก่น         
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หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมินจากการตรวจ 
เขต จังหวัด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

 มหาสารคาม         
 ร้อยเอ็ด         
 กาฬสินธ์ุ         

๑๓ อุบลราชธานี         
 ยโสธร         
 อํานาจเจริญ         
 ศรีสะเกษ         

๑๔ นครราชสีมา         
 ชัยภูมิ         
 บุรีรัมย์         
 สุรินทร ์         

๑๕ เชียงใหม่         
 ลําพูน         
 ลําปาง         
 แม่ฮ่องสอน         

๑๖ เชียงราย         
 พะเยา         
 แพร่         
 น่าน         

๑๗ พิษณุโลก         
 เพชรบูรณ์         
 อุตรดิตถ์         
 ตาก         
 สุโขทัย         

๑๘ นครสวรรค ์         
 อุทัยธานี         
 กําแพงเพชร         
 พิจิตร         

 
   จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการจะ
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
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 (๑) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่
สามารถผลักดันการดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด เป็นความเสี่ยงตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ  (Accountability)  
อันเนื่องมาจาก กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดี
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ในเรื่อง
นี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้
ในระดับยอมรับได้ และมีแนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 (๑.๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้มีการกําหนดแนวทางและมาตรการ
ในการจัดการความเสี่ยงโดยการให้เจ้าหน้าที่ด้านผังเมืองทําหน้าที่ในการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดและให้
คําปรึกษาแนะนําอย่างใกล้ชิดให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 (๑.๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีแนวและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยการ
ให้เจ้าหน้าที่ด้านผังเมืองทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและให้คําปรึกษาแนะนําอย่างใกล้ชิดให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 (๑.๓) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานถึงแนวทางใน
การกํากับโครงการติดตามผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกหมายและเป็นแนวทางเดียวกัน  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระ
รับผิดชอบของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความ
เสี่ยงของหน่วยรับตรวจมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้อย่าง
เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยเมื่อวิเคราะห์โครงการฯ พบว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่
เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองและสํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยมีมาตรการเพื่อกําหนดให้มีติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการที่ถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคืบหน้าในการดําเนินการให้มีความสําเร็จเพียงใด โดยพบข้อมูลว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเขา้ใจที่จะผลักดันโครงการให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเพื่อ
จะทําให้ผังเมืองที่จะหมดอายุมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดแล้วเสร็จตามเป้าหมายได้ทันกําหนดเวลามี
รสภาพบังคับไว้ได้ ขณะเดียวกันจังหวัดควรหามาตรการเสริมระหว่างการดําเนินการผังเมืองหมดอายุให้หา
มาตรการกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ต่อไปเพื่อป้องกันผู้ใช้โอกาสระหว่างผังเมืองหมดอายุใช้ช่องว่างหา
ผลประโยชน์ได้ เช่น ใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือการมีคําสั่งคุ้มครองผลประโยชน์
สาธารณะ และกําหนดแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย แต่ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่สําคัญคือ เมื่อกําหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานแล้ว ต้องแจ้งให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้รับทราบและให้ปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางการดําเนินงานที่กําหนดแต่ ไม่เพียงพอ ดังนั้น ควรมี
มาตรการเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๒) ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือ
ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดเป็นความเสี่ยงตามหลัก ธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของ
หน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรู้
ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ โดยสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
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  (๒.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงตามภารกิจ
การวางและจัดทําผังเมืองให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจังหวัดโดยได้ทําหน้าที่ในการติดตามและให้
คําแนะนํากรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผังเมืองและรายงานให้ผู้บริหาร 
  (๒.๒) กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
จัดทําบันทึกข้อตกลงเพื่อดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจังหวัดได้ทําหน้าที่ในการติดตามและ
ให้คําแนะนํากรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผังเมืองและผู้บริหาร 
  (๒.๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ความสามารถในการบริหาร
จัดการ คน เงิน งาน โดยมีแผนรองรับอย่างเป็นระบบ  
 (๒.๔) ประสาน/ติดตาม/เร่งรัดการดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวมของ
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องในเรื่องภาระผิดชอบ
ของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจ
ในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้
ก่อน เนื่องจากเห็นว่า มีแนวทางจัดความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเป็นที่ปรึกษาด้านการดําเนินงานด้านผังเมืองที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้กับผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญในการดําเนินการ
ผังเมืองที่รับผิดชอบว่ามีประโยชน์การจัดระบบการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน สามารถ
จัดผังเมืองของชุมชนหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งเขตเมืองต่างๆ รวมทั้งเขตพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างเป็นระบบสามารถ
ป้องกันปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาอุทกภัยและการไหลของน้ําสามารถระบายได้อย่าง
รวดเร็วตัวชุมชนเมืองไม่ขวางทางน้ําการจัดให้มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การจัดการ 
เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคต่างๆ  ฯลฯ เป็นต้น อีกทั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ คน เงิน งาน ได้อย่างเป็นระบบ แต่หากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยๆจําทําให้การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลข้อบังคับใช้มีประสิทธิภาพ
ไม่ได้ ฉะนั้นจังหวัดจะต้องเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอํานาจการแต่งต้ังโยกย้ายท้องถิ่น ได้รับทราบปัญหา
ดังกล่าว เมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว การขับเคล่ือนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้จะมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
และสามารถลดความเสี่ยงลงได้ ดังนั้น จังหวัดควรมีมาตรการให้ความรู้ ผู้บริหาร อปท.ให้เข้าใจในเรื่องของผัง
เมืองรวมและขั้นตอนต่างๆตามกฎหมาย 
   (๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่รวมทัง้
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การ
ดําเนินโครงการผังเมืองอาจไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใชก้ฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๓.๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการประสาน/ติดตาม/เร่งรัด
การดําเนินวางและจัดทําผังเมืองรวมของท้องถิ่นให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
 (๓.๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังให้ทราบสถานะของผังและการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ผัง
เมืองรวมมีผลใช้บังคับได้อย่างต่อเนื่อง 
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   (๓.๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้มีการประสานความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังให้ทราบสถานะของผังและการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพื่อให้ผังเมืองรวมมีผังเมืองรวมมีผลบังคับได้อย่างต่อเนื่อง 
   (๓.๔) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการโดยจัดส่งคู่มือแนว
ทางการออกเทศบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อรองรับกรณีผังเมืองขาดอายุการใช้บังคับและให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 (๓.๕) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีการประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการดําเนินการปรังปรุงผังอย่างต่อเนื่องและกรณีผังเมืองรวมหมดอายุมีการประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการออกข้อบญัญัติท้องถิ่นใช้บังคับไปก่อน 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้
ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงได้
อย่างเพียงพอ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการแต่เดิมก่อนที่จะถ่ายโอนเป็น
หน่วยงานที่มีประสบการณ์การทํางานอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นจึงควรเป็นผู้สนับสนุนการดําเนินการโครงการผังเมือง
รวมจะหมดอายุในภาพรวม โดยควรร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการตรวจติดตาม
และประเมินผลการดําเนินโครงการ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด  โดย
ขณะเดียวกันควรมีการวางแผนการทํางานในการก่อนระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงจะสิ้นสุดลง สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายให้แล้วเสร็จเพื่อขยายการบังคับใช้ผังเมืองต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาผังเมืองรวมไม่ทันก็ขอให้จัดเตรียมขยายเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวง
ไปอีก 2 ครั้ง ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ขอให้จัดเตรียมแผนจะใช้กฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องให้ผังเมืองมีผล
บังคับใช้  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมได้รับการถ่ายโอนภารกิจการ
ปรับปรุงผังเมืองรวม แล้ว จะไม่บูรณาการ การทํางานและการประสานความร่วมมือกับสํานักโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนั้น แต่กลับว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมแทน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯอาจจะ
ไม่มีความเข้าใจเรื่องผังเมืองในพื้นที่นั้นดีพอ จะทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด การดําเนินโครงการผังเมืองก็จะไม่ประสบความสําเร็จ ดังนั้น อปท.ควรมีการบูรณาการทําให้มากย่ิงขึ้น
โดยประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อเร่งรัดการดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย 
   (๔) ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม 
ส่งผลให้ประชาชนไม่ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์
ในพื้นที่มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนิน
โครงการหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติโครงการ  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคญัเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้
ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๔.๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการผังเมืองถูกตรวจสอบโดย
องค์กรภาครัฐและประชาชนตามที่พระราชบัญญัติการผังเมืองกําหนดไว้ในหลายขั้นตอนได้แก่  
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    ๔.๑.๑ การประชุมคณะปรึกษาผังเมืองรวม 
๔.๑.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานวางผังเมืองรวม 
๔.๑.๓ การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
๒.๑.๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
๔.๑.๕ การปิดประกาศ 90 วันซึ่งหากประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่มอง

ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใน 
   (๔.๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการผังเมืองถูกตรวจสอบโดย
องค์กรภาครัฐและประชาชนตามที่พระราชบัญญัติการผังเมืองกําหนดไว้ในหลายขั้นตอนได้แก่ 

๔.๒.๑ การประชุมคณะปรึกษาผังเมืองรวม 
๔.๒.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานวางผังเมืองรวม 
๔.๒.๓ การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
๔.๒.๔ การประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
๔.๒.๕ การปิดประกาศ 90 วันซึ่งหากประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่มอง

ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวางผังเมืองก็สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในการยื่นคําร้องคัดค้าน
ได้ 
   (๔.๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการกรณีผังขาดอายุให้มีการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นบังคับไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่ใช้บังคับ 
   (๔.๔) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
ประสานงานในเรื่องการบริหารจัดการในกรณีสภาพการผังเมืองหมดอายุการใช้บังคับ รวมทั้งการใช้กฎหมาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้
ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เข้าใจระเบียบ
กฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อวางระเบียบการสร้าง
หรือพัฒนาเมืองใหม่มิให้เสียหาย มีความเป็นระเบียบ  ความสวยงามการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน  ความ
ปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแสดล้อมที่เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง โดยในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องมีการรับฟังจากทุกภาคส่วนของ
ชุมชนและหมู่บ้าน  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและทราบขั้นตอน
อย่างแท้จริง ควรเชื่อมโยงการดําเนินงานด้านผังเมืองไว้ในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้านมีการรับฟัง
ความคิดเห็นอยู่แล้วโดยให้สอบถามความต้องการและสร้างทําความเข้าใจกับประชาชนถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้
ทราบความต้องการของประชาชนอีกทางหนึ่งเช่นกันเพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและรับทราบทิศ
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
   (๕) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและ
ประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้
บังคับการวางผังเมืองรวมตามกฎหมาย เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้
ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
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   (๕.๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย
การประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนจัดทําผังเมือง
รวมร่วมกับท้องถิ่น โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้ให้คําแนะนําด้านวิชาการ 
   (๕.๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย
การประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนจัดทําผังเมือง
รวมร่วมกับท้องถิ่นเป็นผู้ให้คําแนะนําด้านวิชาการ 
   (๕.๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านผังเมืองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้ามาเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางผังให้สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
   (๕.๔) กํากับติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผัง
เมืองรวม 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้
ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดี
พอควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้
ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล ในช่องทาง วิทยุกระจายเสียงประจํา
หมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้รู้คุณประโยชน์ในด้านการ
วางผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้โดยตรงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 
   (๖) การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มี
ผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่
แท้จริง 
   เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
   (๖.๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดการวางผังเมืองจะต้องยึดหลักศักยภาพ
และวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนเป็นหลักผสมผสานกับหลักวิชาการทางด้านการผังเมือง  เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  นอกจากนั้นประชาชนสามารถร้องขอให้ดําเนินการทบทวนแก้ไขข้อกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้โดยไม่ต้องรอให้ผังครบวาระการบังคับใช้ (5ปี) 
   (๖.๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้คําแนะนําและชี้แจงกับผู้ประกอบการ
กับผลกระทบของการไม่ปฏิบัติให้เป็นกฎหมายซึ่งจะส่งผลในระยะยามและต่อเนื่องจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผังเมืองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้ามาเสนอความ
คิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการวางผังให้สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กํากับติดตามให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังอาจไม่เพียงพอในการ
ลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ เนื่องจากมีการปรับตัวของสภาพแวดล้อม หรือปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นอาจทําให้
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สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดทําระบบข้อมูลด้าน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมการจัดทําผังเมืองต่อไปในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัดสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควรมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวและที่เกี่ยวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะ
ยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย 
 ในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
อย่างแท้จริงจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไรเพราะแต่ละพื้นที่มีจุดแข็ง
จุดอ่อนไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงต้องดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการ
กําหนดเป้าหมายระดมความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนํามาประยุกต์ให้ในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด รู้
รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล 
 ในการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการ
ดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการ
เอง เมื่อประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน 
ทําให้เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชน
รับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
และสามารถมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต 
  ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้
ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง ๖ ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจะสามารจัดการความเส่ียง และโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
 (๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดําเนินสรุปผลการดําเนินการโครงการผังเมือง
ในภาพรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดเพื่อรับทราบและให้เร่งรัดการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดเพื่อดําเนินการผังเมืองให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ตลอดจนเตรียมจัดทําแผนงาน เพื่อหามาตรการบังคับผังเมืองจะหมดอายุให้มีสภาพบังคับใช้ 
 (๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดควรกําหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันในติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการผังเมืองที่ถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 
 (๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผัง
เมืองจะหมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุแล้วให้กําหนดแผนในการจัดการปัญหาดังกล่าวและหามาตรการเสริม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการใช้บังคับผังเมืองหมดอายุในระกว่างการดําเนินการหรือผังเมืองที่หมดอายุไป
ก่อน จนกว่าจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกําหนดแล้วเสร็จ 
         (๔)  จัดคู่มือในการดําเนินงานผังเมือง โดยมีระเบียบขั้นตอน และกฎหมาย ตลอดจน
แนวทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาและเรียนของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
         (๕) ให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับจัดทําแผนหรือแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองรวมไม่ให้
หมดอายุ ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานที่จะขยายอายุผังเมืองและการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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แจ้งไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการ เพื่อเร่งรัดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนจัดทําแผนปฏิบัติงานของแต่ละแห่งเพื่อวางแผนในการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามกฎหมายให้ถูกต้อง เพื่อกําหนดเป็นเป้าหมายอย่างชัดเจน 
 (๗) สํานกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อ
จัดระบบเพื่อวางระเบียบการสร้างชุมชน/หมู่บ้านมีความสวยงาม ย่ังยืนต่อไป เช่น การเปิดช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นในรูปแบบด้านต่างๆ หรือการประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางอื่นๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนทุกภาคส่วน 
 (๘) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรประสานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อ
เชื่อมโยงการดําเนินงานด้านผังเมืองไว้ในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้านมีการรับฟังความคิดเห็นของทุก
ภาคส่วนอยู่แล้วโดยให้สอบถามความต้องการและสร้างทําความเข้าใจกับประชาชนในการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม
ความประสงค์ของชุมชน/หมู่บ้าน 
 (๙) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวม
จะหมดอายุให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการดํา เนินงาน  ใน
ช่องทาง  วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่
ทราบ 
 (๑๐) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและการเรียนรู้ด้านการ
ผังเมือง เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม เช่น  นิทรรศการต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
โรงเรียนหรือกิจกรรมอื่น  ๆเป็นต้น  
 (๑๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดทําระบบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
เตรียมการจัดทําผังเมืองต่อไปในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควร
มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวและท่ีเกี่ยวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนด้วยประกอบการวางแผนในระยะยาว  
 (๑๒) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการ
เพื่อรับทราบความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การประเมินผลโครงการควรมตัีวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึง
พอใจหรือประเมินจากภาคประชาชน 
 โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุเป็นโครงการที่จะช่วย
การดําเนินงานตามแต่ละขั้นตอนที่กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการมาตรการดาํเนนิการกรณผีงัเมอืงรวมจะ
หมดอายุให้มีผลบังคับประสิทธิภาพ เพื่อให้การวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมูบ่า้น ถูกสขุลกัษณะความ
สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใชป้ระโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน 
และสวัสดิภาพของสังคมเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะ
สถานที่และวัตถุที่มีปะโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี 
หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ แต่เนื่องจากผัง
เมืองรวมดังกล่าวได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อป้องกันผังเมืองจะหมดอายุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมช่วยกันผลักดันโครงการดังกล่าวให้ประสบความสําเร็จ โดยให้การให้
คําปรึกษา ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ และในด้านอื่นเพื่อทําให้การขับเคลื่อนโครงผังเมืองรวมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
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ชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะและแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 
 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 
๖ ประการ คือ  
                          - ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถ
ผลักดันการดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด  
                          - ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือความรู้ความ
เข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด  
                          -สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การดําเนินโครงการ
ผังเมืองอาจไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบังคับ
ใช้กฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
                          -ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้
ประชาชนไม่ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มอง
ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวางผงัเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติโครงการ  
                          -ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยงัไมเ่หน็
ประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผังเมืองรวม
ตามกฎหมาย  
                          -การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตาม
หลัก ธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมไดร้ับ และจะทํา
ให้ โครงการบรรลุ วัต ถุประสงค์และเป้าหมายที่กํ าหนดในแต่ละกิจกรรม  ซึ่ งผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตามประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation เพื่อสรุปผลการ
จัดการความเสี่ยงของหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ต่อไป 
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๑) โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด          
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                 ๑.๑ นโยบาย 
                       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเป็น
หน่วยงานกลางของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของประเทศ พิจารณาเห็นว่าการฝึกซ้อมแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย
ในทุกระดับ ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าสม่ําเสมอ จะช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติ
ที่ความชํานาญและเกิดประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้ประชาชน ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้
กําหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง ๔ ระดับ ต้ังแต่การฝึกซ้อมแผนฯระดับชาติ 
ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับอําเภอ ในพื้นที่ทั่วประเทศ 
               ๑.๒ วัตถุประสงค์ 
   ๑.๒.๑ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบการปฏิบัติการ            
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชํานาญในการปฏิบัติงาน
ฉุกเฉิน 
            ๑.๒.๒ เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            ๑.๒.๓ เพื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                          ๑.๓ การปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(Work Flow) ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม 90 วัน 
            ๑.๓.๑ ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 
                            (๑) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
                            (๒) นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
                            (๓) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยในแต่ละระดับ 
                            (๔) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
                            (๕) องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                            (๖) ทักษะและความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                            (๗) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 
                   ๑.๓.๒ กระบวนการการดําเนินงาน 
                           (๑) กําหนดประเภทของภัย/ 
                           (๒) กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยและเลือกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนฯ 
                           (๓) จัดทําโรงการ/งบประมาณ 
                           (๔) การเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผนฯ 
                      (๔.๑) แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
                      (๔.๒) กําหนดสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์สมมุติ 
                      (๔.๓) ประชุมเตรียมการก่อนฝึกซ้อมแผนฯ 
                      (๔.๔) การแจ้งกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ  

ประจําปีงบประมาณ 2554 (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
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                      (๔.๕) การจัดเตรียมสถานที่และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 
                       (๕) ดําเนินการฝึกซ้อมแบบในที่บังคับการ(CPX) 
                      (๖) ดําเนินการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) และประเมินผลการ
ฝึกซ้อมฯ 
                       (๗) การรายงานผลการฝึกซ้อมแผนฯ 
                       (๘) สรุปผลการฝึกซ้อมแผนเป็นรูปเล่ม 
                   ๑.๓.๓ ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
                     (๑) ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             (๒) ความสามารถในการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาธารณภัย 
                      ๑.๔ การปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(Work Flow) ในระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม ๙๐ วัน 
                                ๑.๔.๑ การเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผน(๒๑ วัน) 
                               (๑) กําหนดประเภทของภัย(๑วัน) 
                               (๒) กําหนดสถานที่ฝึกซ้อมแผน(๓ วัน) 
                               (๓) เลือกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนฯ(๒วัน) 
                               (๔) จัดทาํโครงการ/งบประมาณและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ (๑๒ วัน) 
                               (๕) แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน(๒วัน) 
                                 ๑.๔.๒ การประชุมเตรียมการและแบ่งมอบภารกิจ(๓๖วัน) 
                                ๑.๔.๒.๑ ประชุมคณะทํางานเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผน(๒๐วัน) 
                                  (๑) กําหนดสถานการณ์สมมุติ 
                                  (๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกซ้อมแผนฯ 
                                  (๓) มอบหมายภารกิจกําหนดบุคลากรเครื่องมือ อุปกรณ์ 
                                ๑.๔.๒.๒ การแจ้งกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ(๑๓วัน) 
                                ๑.๔.๒.๓ จัดเตรียมสถานที่ จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์(๓วัน) 
                                ๑.๔.๓ ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ (๓ วัน) 
                                ๑.๔.๓.๑ ดําเนินการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่(Functional Exercise) (๑วัน) 
                                ๑.๔.๓.๒ ดําเนินการฝึกซ้อมแบบในที่บังคับ(CPX) (๑วัน) 
                                ๑.๔.๓.๓ ดําเนินการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) (๑วัน) 
                                ๑.๔.๓.๔ ประเมินผลหลังการฝึกซ้อม(ไม่เกิน ๕ ช.ม.) 
                                ๑.๔.๔ รายงานและสรุปผลการฝึกซ้อมแผนฯ(๓๐วัน นับจากวันฝึกซ้อมฯ) 
                               ๑.๔.๔.๑ รายงานผลการฝึกซ้อมฯ (๓ วัน นับจากวันฝึกซ้อมฯ) 
                               ๑.๔.๔.๑ สรุปผลการฝึกซ้อมฯ (๒๗ วัน นับจากวันฝึกซ้อมฯ) 
                                  (๑) แบบรายงานผลการฝึกซ้อมฯ 
                                  (๒) คําสั่งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
                                  (๓) โครงการฝึกซ้อมแผนฯ 
                                  (๔) รายงานการประชุม 
                                  (๕) สถานการณ์สมมุติ 
                                  (๖) ภาพถ่ายกิจกรรม 
                                  (๗) ภาพเคลื่อนไหวของการฝึกซ้อมฯบันทึก VCD/DVD 
                                  (๘) สรุปผลการดําเนินงาน 
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   ๑.๒) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย พบว่า การดําเนินงานของจังหวัดในแต่ละกิจกรรมการดําเนินงานโครงการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (Work Flow) ตามขั้นตอนที่กําหนด โดยบรรลุผลตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งมี
ศูนย์ ปภ.เขต ได้ดําเนินการฝึกซ้อมระดับกลุ่มจังหวัด  จังหวัดได้ดําเนินการซ้อมแผนฯ ครบจํานวน ๒ ครั้ง และ
บางจังหวัดมีการดําเนินการเพียง ๑ ครั้ง ในกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนในระดับอําเภอได้มีการฝึกซ้อมแผนฯ
บางส่วนแล้วเสร็จและบางส่วนอยู่ระหว่างการดําเนินงาน ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดให้
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและให้ประสานงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สําเร็จต่อไป  โดยมีผลสรุปผล
การดําเนินการดังนี้  
 
ลําดบั
ที ่

เรื่อง ประเดน็การดาํเนนิการ ผลการดําเนนิการ 

๑ การฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับกลุ่ม
จังหวัดของศูนย์ ปภ.
เขต 

-ปภ.สั่งการให้ศูนย์ ปภ.เขต ทั้ง๑๘ ศูนย์เขต
ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ฝึกซ้อม
แบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX)ตามสภาพ
ความเสี่ยงภัยในพื้นที่ จํานวน ๑ ครั้งและ
สมมุติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่ ที่มี
ผลกระทบรุนแรงกว้างขาวง ความรุนแรง
ระดับ ๓ จําเป็นต้องบูรณาการการทํางาน
ร่วมกันในกลุ่มจังหวัดและศูนย์ ปภ.เขต ให้
แล้ ว เสร็ จภายในไตรมาสที่ ระบุ ไ ว้ ใน
แผนป ฏิ บั ติ ง านและแผนการ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔หรืออย่างช้า
ไม่เกินวันที่ ๑๕สิงหาคม ๒๕๕๔ 

-ปัจจุบัน ได้รับรายงานการ
ฝึกซ้อมแผนฯของศูนย์ ปภ.
เขต แล้วจํานวน ๕ ศูนย์เขต
ดั ง นี้  ศู น ย์ ป ภ . เ ข ต  ๓ 
ปราจีนบุรี,ศูนย์ ปภ. เขต๔
ประจวบคีรีขันธ์,ศูนย์ ปภ.
เขต ๕นครราชสีมา,ศูนย์ ปภ.
เขต ๑๐ ลําปางศูนย์ปภ.เขต 
๑๕ เชียงราย  สําหรับศูนย์ 
ปภ . เขตอี ก  ๑๓  เขตอยู่
ระหว่างการดําเนินงานและ
รายงานผลให้ทราบ 

๒ การฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ยระดั บ
จังหวัด 

-มท สั่งการให้ทุกจังหวัด ดําเนินการฝึกซ้อม
แผน ฯตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยที่เห็นว่าเป็นปัญหาสําคัญหรือเป็นปัญหา
ใหญ่  แบบปฏิ บั ติการภาคสนาม (FTX) 
จํานวน ๒ ครั้ง ด้วยการสมมุติสถานการณ์สา
ธารณภัยขนาดกลาง ความรุนแรงระดับ ๒ 
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ระบุ ไว้ใน
แผนป ฏิ บั ติ ง านและแผนการ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ หรืออย่าง
ช้าไม่เกิน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

-ปัจจุบันได้รับรายงานการ
ฝึกซ้อมแผนฯระดับจังหวัด
แล้ว จํานวน ๔๕ จังหวัด 
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๗๓ ครั้ง 
ดังนี้   จังหวัดที่ฝึกซ้อมครบ
ทั้ ง  ๒  ครั้ ง  จํ านวน  ๑๘
จั ง ห วั ด  ไ ด้ แ ก่  ก ร ะ บ่ี 
กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น จันทบุรี 
บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา 
ภู เก็ต  มุกดาหาร  ยโสธร 
ระนอง สมุทรสาคร  
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๒ การฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับจังหวัด 

 สมุ ท รสงคราม  สุ ริ นทร์ 
อํ าน าจ เ จ ริญ  จั ง ห วั ดที่
ฝึกซ้อม ๑ ครั้ง จํานวน๓๗ 
จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชุมพร 
ต ร า ด  ต า ก  น ค ร ป ฐ ม 
นครราชสีมา นครสวรรค์ 
น น ท บุ รี  ป ทุ ม ธ า นี 
ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี 
พังงา พัทลุง เพชรบุรี แพร่ 
มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน 
ร้อยเอ็ด  ระยอง  ลําปาง 
ลําพูน เลย สงขลา สตูล 
สมุ ท รปร ากา ร  สระบุ รี 
สิงห์บุรี สุโขทัย สุราษฎร์
ธ า นี  ห น อ ง ค า ย 
หนองบั วลํ า ภู  อุ ด รธานี 
อุ ทั ย ธ า นี  อุ ต ร ดิ ต ถ์ 
อุ บ ล ร า ช ธ า นี   โ ด ย มี
ประเภทที่ซ้อมภัย ดังนี้ 
- อุทกภัย ๑๐ ครั้ง  
- สึนามิ ๗ ครั้ง 
- ไฟป่า ๕ ครั้ง 
- แผ่นดินไหว ๔ ครั้ง 
- อัคคีภัย ๑๘  ครั้ง 
- สารเคมีและวัตถุอันตราย  
๑๐ ครั้ง 
-อุบัติเหตุทางถนน ๑๓ ครั้ง 
- อุบัติภัยทางน้ํา ๓ ครั้ง 
- ชุมนุมประท้วง  ๑ ครั้ง 
-การขนส่งทางทําเล ๑ ครั้ง 
-คลื่นซัดฝั่ง(Storm surge)  
๑ ครั้ง 
รวม    ๗๓ ครั้ง 
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ลําดบั
ที ่

เรื่อง ประเดน็การดาํเนนิการ ผลการดําเนนิการ 

๓ การฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทา    

สาธารณภัย         
กรุงเทพมหานคร 

-มท  สั่ ง ก า ร ใ ห้ ก รุ ง เ ท พ มห า น ค ร 
ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ ตามสภาพพื้นที่
และข้อมูลพ้ืนที่ เสี่ยงภัยที่ เห็นว่าเป็น
ปัญหาสํ าคัญ เป็ นปัญหาใหญ่  แบบ
ปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) จํานวน ๒ 
ครั้ง ด้วยการสมมุติสถานการณ์สาธารณ
ภัยขนาดกลาง ความรุนแรงระดับ ๒ ให้
แล้ว เสร็จภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

-ปัจจุบันได้รับการรายงาน
ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม แ ผนฯขอ ง
กรุงเทพมหานคร 

๔ การฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับอําเภอ 

-มท สั่งการให้อําเภอทุกแห่ง รวม ๘๗๘ 
แห่ง ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ ตามสภาพ
พื้นที่สี่ยง อย่างน้อย ๑ ครั้ง ด้วยการ
สมมุติสถานการณ์สาธารณภัย ขนาดเล็ก 
ความรุนแรงระดับ๑ โดยดําเนินการ
ฝึกซ้อมแบบในที่บังคับการ (CPX)หรือ
ฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) 
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบั ติงานและแผนการใช่จ่ าย
งบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ หรือ
อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

-ปัจจุบันได้รับรายงานการ
ฝึกซ้อมแผนฯ ระดับอําเภอ 
จํานวน ๖๙ อําเภอ 
-ยังไม่ได้รับรายงานผลการ
ฝึกซ้อมแผนฯ ระดับอําเภอ 
จํานวน ๘๐๙ อําเภอ 

   ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับ
ผิดโครงการ คือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง ใน ๔ เรื่อง ๑) ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้
ประสบความสําเร็จและในแผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้
ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง ๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการ
ฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจ
ในสถานการณ์ได้ถูกต้อง  ๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหาร
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืน
ให้มีความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด และ             ๔) การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
บทบาทสมมุติที่แท้จริงขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ 
ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยง
เปรียบเทียบกันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 
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หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมินจากการตรวจ 
เขต จังหวัด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

๑ นนทบุรี         
 ปทุมธานี         
 พระนครศรีอยุธยา         
 สระบุรี         
๒ ลพบุรี         
 สิงห์บุรี         
 ชัยนาท         
 อ่างทอง         
๓ ฉะเชิงเทรา         
 สระแก้ว         
 ปราจีนบุรี         
 สมุทรปราการ         
 นครนายก         
๔ ราชบุรี         
 กาญจนบุร ี         
 นครปฐม         
 สุพรรณบุร ี         
๕ เพชรบุรี         
 ประจวบคีรีขันธ์         
 สมุทรสงคราม         
 สมุทรสาคร         
๖ สุราษฎร์ธานี         
 ชุมพร         
 นครศรีธรรมราช         
 พัทลุง         
๗ ภูเก็ต         
 พังงา         
 กระบี่         
 ระนอง         
 ตรัง         
๘ สงขลา         
 สตูล         
 ปัตตานี         
 ยะลา         
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หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมินจากการตรวจ 
เขต จังหวัด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

 นราธิวาส         

๙ ชลบุรี         
 ระยอง         
 จันทบุรี         
 ตราด         

๑๐ อุดรธานี         
 หนองบัวลําภู         
 หนองคาย         
 เลย         

๑๑ นครพนม         
 มุกดาหาร         
 สกลนคร         

๑๒ ขอนแก่น         
 มหาสารคาม         
 ร้อยเอ็ด         
 กาฬสินธ์ุ         

๑๓ อุบลราชธานี         
 ยโสธร         
 อํานาจเจริญ         
 ศรีสะเกษ         

๑๔ นครราชสีมา         
 ชัยภูมิ         
 บุรีรัมย์         
 สุรินทร ์         

๑๕ เชียงใหม่         
 ลําพูน         
 ลําปาง         
 แม่ฮ่องสอน         

๑๖ เชียงราย         
 พะเยา         
 แพร่         
 น่าน         

๑๗ พิษณุโลก         
 เพชรบูรณ์         
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หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมินจากการตรวจ 
เขต จังหวัด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

 อุตรดิตถ์         
 ตาก         
 สุโขทัย         

๑๘ นครสวรรค ์         
 อุทัยธานี         
 กําแพงเพชร         
 พิจิตร         

 
   จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการจะ
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
   (๑) ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบ
ความสําเร็จและในแผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่
เ ข้ า ใ จบทบาท ในการบั ง คั บก าร ในสถานการณ์ ไ ด้ อย่ า งแท้ จ ริ ง  เ ป็ นคว าม เสี่ ย งต ามหลั ก 
ธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ  (Accountability)  
อันเนื่องมาจาก ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้าน
ต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด ในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ และมีแนวทางจัดการกับ 
ความเสี่ยง ดังนี้ 
    (๑.๑) จัดฝึกซ้อมแผนในที่บังคับการ (CPX) จํานวน 2 ครั้ง โดยซ้อมทั้งแบบแยกส่วนและ
แบบรวมหน่วยงาน 
    (๑.๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจําเป็นความสําคัญให้กับ
ผู้บริหาร 
    (๑.๓) หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ต้องสรุปประเด็นสําคัญพร้อมภาพถ่ายพ้ืนที่
จริงในการฝึกซ้อมฯนําเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อศึกษารายละเอียดในการฝึกซ้อมแผนฯ 
    (๑.๔) จัดประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติและ
กําชับให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
    (๑.๕) ผลักดันให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาจนถึงระดับอําเภอ 
และจังหวัด เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (๑.๖) ประชุมช้ีแจงความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย      
    (๑.๗) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
โดยแบ่งมอบภารกิจรับผิดชอบ รวมทั้งมีการซักซ้อมสถานการณ์สมมุติ บทบาทหน้าที่ ก่อนวันฝึกซ้อมปฏิบัติการจริง 
                ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระ
รับผิดชอบของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจราชการยังไม่สามารถลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างเพียงพอ  โดยเมื่อวิเคราะห์
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โครงการฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องผลักดันโครงการที่สําเร็จ เช่น สํานักงาน 
ปภ.จังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัด  สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตํารวจภูธร
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เป็นต้น ซึ่งจะต้องร่วมมือในการทํางานแบบบูรณาการให้ประสบ
ความสําเร็จ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวเพื่อสั่งราชการให้ส่วนราชการที่
เกี ่ยวข ้อง เพื ่อสนับสนุนการทํางานร่วมกันเพื่อป้องกันและลดสาธารณภัยทุกด้าน ต ล อ ด จ น บ ร ร เ ท า  
ช่ ว ย เหลื อฟื้ นฟู ผู้ประสบภัยอย่างครบรอบด้านอย่างดีพอ โดยแผนปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการต้อง
เชื่อมโยงกันสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเป็นระบบมีการบางภารกิจการ
ทํางานของเพื่อลดความสูญเสียของสถานการณ์ภัยต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยเพื่อสามารถแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงทีกับประชาชน   สําหรับประเด็นความเสี่ยงก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้
บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง โดยกรณีดังกล่าวถือว่ามี
ความสําคัญยิ่งเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์สมมุติต้องทําการฝึกซ้อมสา
ธารณภัยขนาดใหญ่ อย่างจริงจังเพื่อเตรียมการเสมอเหมือนเหตุการณ์จริงสามารถบัญชาการได้อย่างถูกต้อง  
 (๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง เป็น
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจาก
ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคล่ือนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบใน
ระดับจังหวัด คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวาง
แนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๒.๑) จัดทํารายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติของทุกหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานที่เข้า
ร่วมฝึกซ้อมแผนฯได้เรียนรู้และเป็นคู่มือในการปฏิบัติ 
 (๒.๒) จัดประชุมช้ีแจงขั้นตอนรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนฯให้มีจํานวนครั้งเพิ่มมากขึ้น 
   (๒.๓) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้หน่วยปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน 
 (๒.๔) ออกกฎระเบียบโดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนเฉพาะกิจอย่างเคร่งครัด 
   (๒.๕) จังหวัดได้กําหนดแผนงาน โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา                 
สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปี 2554 
 (๒.๖) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้งได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม 

 (๒.๗) ผลักดันให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาจนถึงระดับอําเภอ                
และจังหวัด เพื่อให้ป้องกันและแกไ้ขปัญหาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อน
โครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีใน
ระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการยังไม่
ครอบคลุมอย่างเพียงพอ โดยประเด็นที่สําคัญที่อาจพบและเกิดความเสี่ยงของหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน
ดังกล่าว ผู้ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ อาจไม่ใช้ผู้ปฏิบัติงานจริง โดยมอบตัวแทนเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ   ทําให้อาจ
เกิดความสับสนในการฝึกซ้อม และเมื่อหลังจากการฝึกซ้อมแผนฯ อาจไม่ได้ปฏิบัติจริงจึงเป็นความเสี่ยงที่อาจ
ยังมีอยู่และในการฝึกซ้อมแผนฯดังกล่าว สิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญให้การซ้อมแผนฯ เป็นไปตามแผนที่กําหนดและมี
เหตุการณ์สมจริงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องกาสรสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดได้กําหนด
แผนงาน โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปี 
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2554 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดการ
ฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้ง ได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม แต่ยังขาดการชี้แจง ทําความเข้าใจกับทุกภาคส่วน (รัฐ 
เอกชน ประชาชน) ในลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกซอ้มแผนฯ การฝึกปฏิบัติจริงแต่ละแผนฯใน
พื้นที่ ดังนั้น ควรเน้นที่ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษาขั้นตอนการดําเนินการอย่างละเอียด
ให้เข้าใจอย่างท่องแท้  
 (๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่าง
ยั่งยืนให้มีความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด   เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการ
ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๓.๑) ควรมีนโยบายหรือข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง(รัฐบาล/กระทรวง) ให้ทุก
หน่วยงานที่มีหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความให้สําคัญกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยกําหนดให้หน่วยงานบรรจุแผนและงบประมาณสําหรับการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใช้ในแผนงานประจําปีของหน่วยงานด้วย 
 (๓.๒) สร้างมาตรการบังคับและจูงใจให้หน่วยที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนฯ  เช่น 
การกําหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงานเป็นต้น 
 (๓.๓) ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดได้เน้นย้ํากับส่วนราชการ และองค์การปกครอง
ท้องที่ ให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 (๓.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหาแนวทางหรือจัดกิจกรรมด้านฝึกซ้อมแผนฯให้มี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมแผนฯ 
 (๓.๕) อําเภอควรจัดให้มีการประขุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจและผลักดันให้ท้องถิ่น
ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัย 
                 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนนิโครงการ
ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงได้ไม่ครอบคลุมเพียงพอเพราะในการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในจังหวัด คือ สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่สําคัญอย่างยิ่งที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย คือ อําเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานเบื้องต้นในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียกับ
ผู้ประสบภัย ดังน้ัน จึงควรต้องมีการประสานงานในการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดีพอ  
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องให้มีความ
พร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยสามารถเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีด้วยความพร้อม จังหวัดได้กําหนดแผนงาน 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 
2554 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดการ
ฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้งได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม แต่ยังขาดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และท้องถิ ่น และจะต้องประสานการดําเนินงานโครงการฯ ในทุก
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์  
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  (๔) การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติทีแ่ทจ้รงิขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ เป็นความเสี่ยงตาม                 
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้
ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๓.๑) หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จะต้องเร่งดําเนินการการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยและแนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ําเสมอและทั่วถึง  
 (๓.๒) ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้เกิดความชํานาญ 
   (๓.๓) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการฯและ
ปฏิทินการซ้อมแผนฯ พร้อมด้วยวัน เวลาและสถานที่ที่ชัดเจนแน่นอน 
   (๓.๔) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ซ้อมแผนฯได้ทราบถึงผลดีของการฝึกซ้อมแผนฯ 
 (๓.๕) ให้หน่วยงานในท้องที่ ซักซ้อมให้ความรู้กับแกนนําชุมชม/ประชาชนในพื้นที่ได้
เข้าใจบทบาทสมมติ ขั้นตอน วิธีการในการฝึกซ้อมแผนฯ ก่อนการฝึกซ้อมจริง 
 (๓.๖) การประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนให้ประชาชนในชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง       
และเชิญเข้ามาร่วมฝึกซ้อมแผน เพื่อสร้างความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผน และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย 
                  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการ
ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า จากการตรวจติดตามและการวิเคราะห์แนวจัดการความเสี่ยงใน
พื้นที่เขต 3 พบว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมพอ 
โดยต้องเพิ่มช่องทางข้อมูลเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มากขึ้น และเพิ่มองค์ความรู้เบื้องต้นให้กับประชาชน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความตระหนักและความ
เข้าใจเป็นอย่างดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ  ทั้งนี้ ควรสร้างเครือข่ายผู้
แจ้งเหตุภัยต่างๆควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆในนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กแบะเยาวชน ที่จะ
เติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตได้ตระหนักเรื่องภัยใกล้ตัวและภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ของ
โลกเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและการร่วมแก้ไขปัญหาต่อไป และควรจัดทําคู่มือประจําบ้านในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน ตลอดจนมีแผนชุมชุนของชุมชนเองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบ
ความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และ
สามารถมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต 

 ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง ๔ ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกลา่วแล้ว
เชื่อว่าจะสามารจัดการความเสี่ยง และโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่ม
จังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้
ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
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 (๑) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยงานในการเตรียมการป้องกันและสาธารณภัยให้จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละ
หน่วยงานโดยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ
ครอบคลุมภารกิจในการลดความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 
                          (๒) จังหวัดควรกําชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเพื่อผลักดันโครงการฯให้ประสบความสําเร็จโดยมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนเนื่องจากปัญหาการเกิดสาธารณภัยด้านต่างๆมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากและระดับจะรุนแรงมาก  โดย
ให้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยทุกหน่วยงาน และในระดับลงมา คือ อําเภอควรมีการ
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน  ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควร
มีการซ้อมแผนเช่นเดียวกัน  สําหรับสถานประกอบการเอกชนที่มีขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม ควรส่งเสริม
ให้มีการซ้อมแผนฯดังกล่าวด้วย 
 (๓) สําหรับในประเด็นผู้บริหารระดับจังหวัดอาจไม่ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯขอให้
สํานักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการในการฝึกซ้อมดังกล่าวให้มีการกําหนด
วันเวลาให้ชัดเจน โดยอาจจัดให้มีการซักซ้อมแบบโต๊ะและซักซ้อมจากสถานที่จริงที่มีความเหมาะสมกําหนดวัน
ให้ผู้บริหารระดับจังหวัดได้ฝึกซ้อมแผนในการบังคับสถานการณ์ ซึ่งถ้าผู้บริหารระดับจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วม
ได้ขอให้มอบผู้บริหารระดับรองลงมาให้มีอํานาจในการตัดสินใจได้อย่างแท้จริง  
 (๔) ควรกําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิเอกชน หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ส่ง
ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงสามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ได้และสามารถนําความรู้ที่
ได้รับจากการฝกึซ้อมไปปฏิบัติงานได้ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติระดับรองลงมาต่อไปได้ 
 (๕ )  ให้จั ดทํ าแผนการสื่ อสารโดยเฉพาะและจัดการฝึกซ้อมเฉพาะส่ วนการสื่ อสาร                       
ตลอดจนแผนการสื่อสารในการปฏิบัติงานจริงด้วย และควรจะมีการบริหารจัดการเรื่องระยะเวลาให้รวดเร็วทันการณ์ ซึ่งจะ
เชื่อมโยงกับแผนการสื่อสาร 
 (๖) ควรจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด  โดยกําชับให้เตรียมความพร้อม                       
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเฝ้าระวัง ตลอดจนมีแผนงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น     
 (๗) ควรกําชับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆเช่น รถดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้มี
ความพร้อมรับสถานการณ์สามารถใชง้านได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย 
 (๘) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    
ระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ประชาชนในพื้นที่สร้างความตระหนัก                      
และความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นเป็นอย่างดีในการป้องกันและ                       
บรรเทาสาธารณภัยและพร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ และประชาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินงาน ในช่องทางต่าง  ๆ                      
โดยผ่านทาง วิทยุกระจายเสี ยงประจํ าหมู่ บ้ าน หอกระจายข่ าว สถานศึกษาลักษณะประกอบการโรงงาน                       
ตลอดจนทางช่องอื่นๆ  กับประชาชนในพื้นที่ 
 (๙ )  ขอให้จัดกิจกรรมต่างๆที่ เกี่ ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       
ในงานที่สําคัญ เช่น นิทรรศการ การฉาย VDO และสื่อต่างๆ  รวมท้ังรูปแบบการส่งเสริมเพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามา                    
มีส่วนร่วมในฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
 (๑๐) ให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และทําความ
เข้าใจกับประชาชน โดยวิธีการประชุมประจําเดือนของอําเภอให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วน
ถิ่น ไปแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบต่อไป 
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 (๑๑) ควรจัดทําคู่มือการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเบ้ืองต้นให้กับประชาชนเพื่อใช้ศึกษา                      
ในชีวิตจริงในชุมชน/หมู่บ้าน 
 (๑๒)  ควรจัดทําคู่มือการเพิ่มความรู้ ทักษะให้กับสถานศึกษา  โรงเรียน     สถานประกอบการโรงงาน 
 (๑๓) ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดต้องให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมแผนฯ โดยอาจจะ
เลือกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table top Exercise: TTX) และควรเข้าร่วมเป็นผู้บัญชาการการซ้อมแผนฯ
ด้วยตนเอง 
                   โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด         
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นโครงการที่จะช่วยเตรียมความพรอ้มดา้น
บุคลากร ทรัพยากร และระบบการปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนฝึกฝนความชํานาญในการปฏิบัติงานฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัตาม
สภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าสม่ําเสมอ จะ
ช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติที่ความชํานาญและเกิดประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาสา
ธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้ประชาชน ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจใน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงได้กําหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง ๔ ระดับ 
ตั้งแต่การฝึกซ้อมแผนฯระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับอําเภอ ใน
พื้นที่ทั่วประเทศ 
 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงตอ้งเฝา้ระวงั 
๔ ประการ คือ  
   - ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบ
ความสําเร็จและในแผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่
เข้าใจบทบาทในการบังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง  
                          - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอน
การปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง   
                          - หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้
มีความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด    
                          - การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แทจ้รงิขาดการมสีว่น
ร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ    
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตาม
หลัก ธรรมาภิบาลทั้ง ๔ ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทํา
ให้ โครงการบรรลุ วัต ถุประสงค์และเป้าหมายที่กํ าหนดในแต่ละกิจกรรม  ซึ่ งผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตามประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation เพื่อสรุปผลการ
จัดการความเสี่ยงของหน่วยรับผดิชอบโครงการในระดับพื้นที่ต่อไป 
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๑) โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
 ๑.๑) การดําเนินการโดยสังเขปโครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของ
รัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
                                  (๑) หลักการและเหตุผล 
                   การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็น
พันธกิจหนึ่งของกรมที่ดินซึ่งการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําหรับที่หลวงเป็นมาตรการที่สําคัญในการที่
จะป้องกันที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังสามารถลด
ปัญหาการพิพาทโต้แย้งเกี่ยวเก่ียวกับแนวเขตที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชนในอนาคต การดําเนินการแผน
ดําเนินการจัดการที่ดินของรัฐให้มีแนวเขตที่ดินชัดเจนทั่วประเทศ 
                                  (๒) วัตถุประสงค ์
                                       (๒.๑) เพื่อให้การสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
                                       (๒.๒) เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันที่มีหนังสือสําหรับที่หลวงแล้ว แต่มีแนวเขตหรือตําแหน่งที่ต้ังไม่ชัดเจน ให้
ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงแนวเขตที่ดิน ที่ต้ัง  เนื้อที่ของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องชัดเจน เป็น
การป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ 
                                       (๒.๓) เพื่อป้องกันการออกหนังสือหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินทับซ้อนกับที่ดิน
ของรัฐ 
                                       (๒.๔) เป็นข้อมูลในการจัดทําระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของ
รัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลง
ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                                   (๓) เป้าหมาย 
                                        ดําเนินการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เป้าหมาย ๑,๕๐๐ แปลง 
                                   (๔) พื้นที่ดําเนินการ 
                                        ดําเนินการตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
ให้มีแนวเขตที่ชัดเจนทั่วประเทศ รวม ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน  ตาก แพร่  อุตรดิตถ์ สุโขทัย  สุพรรณบุรี 
หนองคาย  อุดรธานี  ขอนแก่น  มหาสารคาม นครราชสีมา สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช  ตรัง และจังหวัดสงขลา ในการดําเนินการได้จัดแบ่งพื้นที่ดําเนินการออกเป็นกลุ่มจังหวัด 
จํานวน ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
                                        (๔.๑) กลุ่มที่ ๑ มี ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ตาก แพร่  อุตรดิตถ์  สุโขทัย 
และจังหวัดสุพรรณบุรี  มีเป้าหมายดําเนินการ ๕๓๐ แปลง โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๖ คน 
                                        (๔.๒) กลุ่มที่ ๒ มี ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย  อุดรธานี  ขอนแก่น 
มหาสารคาม นครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว  มีเป้าหมายดําเนินการ ๕๓๐ แปลง  โดยมีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ๖ คน 

โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ       
(กรมที่ดิน) 
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                                        (๔.๓) กลุ่มที่ ๓ มี ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช ตรัง  และจังหวัดสงขลา  มีเป้าหมายดําเนินการ ๔๔๐ แปลง  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๕ 
คน 
                                    (๕) วิธีการดําเนินการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
                                         ทําการคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์จากบัญชีสํารวจ ซึ่งทบวง
การเมืองผู้ดูแลรักษาแสดงความประสงค์ผ่านสํานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อขอรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง  โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์เข้าร่วมโครงการ
และดําเนินการ ดังนี้ 
                                                (๕.๑) นําบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณูประโภคประโยชน์ที่สํานักงานที่ดิน
จังหวัดจัดส่งให้กรมที่ดินตรวจสอบกับบัญชีสรุปผลการดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่ได้
ดําเนินการแล้วในปีงบประมาณต่างๆที่ผ่านมาและตรวจสอบจากบัญชีควบคุมและจัดเก็บหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงของกรมที่ดินว่ามีที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงหรือไม่ 
      (๕.๒) คัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้รังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงจากการตรวจสอบตามข้อที่ ๕.๑ มาตรวจสอบกับทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ว่ามีแปลง
ใดได้จัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชน์แล้ว และพิจารณาว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะทําการรังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงได้โดยจะต้องเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ไม่มีผู้บุกรุก
คัดค้านเขตแนวหรือผู้ดูแลรักษาสามารถนําทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญที่หลวงได้ 
      (๕.๓) นําแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้คักเลือกแล้ว จัดทําเป็น
รายช่ือที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อํานวยการจัดการที่ดินของรัฐ ทั้งนี้ ในการดําเนินการ
รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงจากแปลงที่ได้คัดเลือกแล้วดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัด
พิจารณาถึงการดําเนินการในแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ทราบแนวเขตแน่นอน ผู้ดูแลรักษาสามารถนําช้ี
แนวเขตได้ หรือแปลงที่มีผู้บุกรุกบางส่วนไม่มีปัญหาพิพาทเรื่องแนวเขตดําเนินการก่อนเพื่อให้ได้ผลงานตาม
เป้าหมายสําหรับแปลงที่มีปัญหาข้อพิพาทหรือแปลงที่ผู้ดูแลรักษาไม่สามารถนําช้ีแนวเขตได้ จะต้องมีการ
พิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนดําเนินการเป็นการเฉพาะรายต่อไป 
      (๕.๔) เมื่อดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะได้ทําการแจ้งจังหวัดใน
พื้นที่ตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้จังหวัดแจ้งให้อําเภอรับผิดชอบแจ้งความประสงค์ขอรังวัดออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงต่ออธิบดีกรมท่ีดิน ผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา เพื่อลงบัญชีรายวันรับทํา
การ(บ.ท.ด.๒) และลงบัญชีเรื่องการรังวัด (บ.ท.ด.๑๑) และให้อําเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตําบลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยเหลือในการ
ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวหากทบวงการการเมืองผู้ดูแลรักษา
มีความประสงค์จะขอตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับหลวง เนื่องจากสภาพแปลงที่ดินมีแนวเขตหรือตําแหน่ง
ที่ต้ังไม่ถูกต้องชัดเจนให้ย่ืนความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการเพื่อ
ปรับนําเข้าแผนโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงเขตที่ดินของรัฐ 
      (๕.๕) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยรังวัดฯและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดฯในพ้ืนที่เดินทางไปรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่รับมอบหมาย เพื่อ
ปฏิบัติงานรังวัดตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และเตรียมการก่อน
ปฏิบัติงานรังวัดฯโดยให้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและขอรับเรื่องคําขอรังวัดจากสํานักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการเข้าประสานงานกับอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมี
ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดไม่สามารถดําเนินการตามคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ให้แจ้ง
ข้อขัดข้อง โดยบันทึกถ้อยคําถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้จากผู้ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์รายงาน
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หัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ขอความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดฯจัดทําแผนการปฏิบัติงานรังวัดฯประจําเดือน แล้วให้เสนอแผนปฏิบัติงานรังวัด
ประจําเดือนพร้อมทั้งรายงานการเดินทาง ๗ วัน นับต้ังแต่วันเดินทางผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วน
แยก ในพื้นที่ดําเนินการให้กรมที่ดินทราบภายใน ๑๕ วัน และนัดทําการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงตามคําขอรังวัดซึ่งได้ลงบัญชีรับเรื่องรังวัด (ร.ว.๑๒) ไว้เป็นหลักฐานโดยให้เป็นไปตามลําดับ
แผนปฏิบัติงานรังวัดประจําเดือน ซึ่งช่างรังวัดได้จัดทําขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/
สาขา/ที่รับผิกชอบพื้นที่ดําเนินการ 
      (๕.๖) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรังวัดฯต้องไปทําการรังวัดฯตาม
กําหนดวันนัดทําการรังวัดที่ได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงและผู้ไม่เกี่ยวข้องไประวังชี้แจงแนวเขต และลง
นามรับรองเขตที่ดินหรือไปร่วมตรวจสอบการรังวัดตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งปรากฏตามระเบียบการแจ้ง
ข้างเคียง พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐานแผนที่และเบิกวัสดุสําหรับใช้ในการรังวัด ได้แก่ หลักเขตที่ดิน หลักเขตที่
สาธารณประโยชน์ หมุดหลักฐาน แผนที่ แผ่นป้ายช่ือที่สาธารณประโยชน์พร้อมเสาเพื่อใช้ในการดําเนินการ 
      (๕.๗) การรังวัดออกหรือตรวจหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง(พ.ศ.๒๕๑๗)แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกรม
ที่ดินว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๐) ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๒๐) ฉบับที่๔(พ.ศ.
๒๕๒๒) ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๐)และฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๙) ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไข
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงพ.ศ.๒๕๒๙ และระเบียบสํานักรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และชุมชนที่
รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๐ ตลอดจนระเบียบคําสั่งและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้อง
ดําเนินการเรื่องรังวัดให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อให้หัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ตรวจระเบียบความถูกต้องของเรื่องรังวัดและ
รายการรังวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วส่งเรื่องรังวัดให้สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการ
ภายใน ๒๐ วันนับแต่ทําการรังวัดเสร็จ โดยส่งเรื่องรังวัดให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่
ดําเนินการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับเรื่อง หาดไม่สามารถส่งเรื่องรังวัดภายในกําหนดจะต้องชี้แจงให้เจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ทราบถึงเหตุผลที่ขัดข้องและต้องรายงานให้กรมที่ดินทราบ 
      (๕.๘) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดฯ รายงานผลการปฏิบัติงานประจํา
ทุกเดือนสิ้นเดือน พร้องส่งเอกสารสําเนาแผนที่ต้นร่าง รายการคํานวณ ข้อมูลดิจิตอล รูปแผนที่ลงนามที่สธ.๑ 
ภาพถ่ายแปลงที่ดินและส่งใบสําคัญค่าใช้จ่ายให้หัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอผ่าน เจา้
พนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการ เพื่อรายงานและนําเอกสารให้กรมที่ดินดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
      (๕.๙) มาตรฐานการปฏิบัติงานรังวัดกําหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
รังวัดระดับชํานาญงานหรอระดับปฏิบัติงาน ๑คน/คนงาน ๖ คน/ปริมาณงาน ๙-๑๐แปลง/เดือน 
  ๑.๒)การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
        การดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า  การดําเนินงานตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
กําหนดให้มีการรังวัดฯแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจนทั่วประเทศ รวม ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน  
ตาก แพร่  อุตรดิตถ์ สุโขทัย  สุพรรณบุรี หนองคาย  อุดรธานี  ขอนแก่น  มหาสารคาม นครราชสีมา สระแก้ว 
ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  ตรัง และจังหวัดสงขลา ในการดําเนินการได้จัดแบ่งพื้นที่
ดําเนินการออกเป็นกลุ่มจังหวัด จํานวน ๓ กลุ่ม โดยมีช้ันตอนแผนปฏิบัติงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยสรุป ดังนี้ 
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                               ๑. ขั้นตอนการเตรียมการ 
                     - ตรวจสอบบัญชีสํารวจแปลงที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อคัดค้านนํามาเป็น
ข้อมูลในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
                   - จัดทําแผนปฏิบัติงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
     - แจ้งรายละเอียดแผนงานและโอนเงินงบประมาณเพื่อจัดทําวัสดุก่อสร้างต่างที่
เกี่ยวข้อง 
         - จัดทําคําสั่งแต่งต้ังให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน 
         - ให้จังหวัดตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติแจ้งอําเภอแจ้งความประสงค์ขอรังวัดออก
หรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
       ๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติงานเดินทางไปรายงานตัวในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับ
มอบ/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         - จัดหาสถานที่ทําการหน่วยรังวัดฯ 
         - ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงานในพื้นที่ หากไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถ
ดําเนินการได้ หรือมีข้อขัดข้องด้วยเหตุผลใด ให้ปรับเปลี่ยนแผนงานได้โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ขอ
ความเห็นชอบต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก 
         - จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําเดือน/รายงานการเดินทาง ๗ วัน ให้กรมท่ีดิน
ทราบ 
         - หัวหน้าหน่วยนัดรังวัด/ช่างฯจัดเตรียมเอกสารเรื่องรังวัด ตรวจค้นรายการรังวัด
เดิม ตรวจค้นเส้นโครงการหมุดหลักฐานแผนที่บริเวณที่ดินที่ทําการรังวัดฯ 
         - ทําการรังวัดฯตามแผนปฏิบัติงานประจําเดือน 
          ๓. การตรวจติดตาม ควบคุม และประเมินผล 
        - หัวหน้าหน่วยรังวัดฯตรวจติดตามการปฏิบัติงานของช่างรังวัดฯในพื้นที่จังหวัดที่
ได้รับมอบหมาย/พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน 
        - หัวหน้างาน-หัวหน้าฝ่ายรังวัดฯออกตรวจติดตาม/ประเมินผล 
        - สรุปผลการปฏิบัติงาน/ประเมินผล 
                     ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมจังหวัดตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๑๗ จังหวัดสามารถดําเนินการ
รังวัดและจัดทําแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐได้ตามแผนงานที่กําหนดแต่ยังคงมีบางจังหวัดที่แต่มีบาง
จังหวัดที่ประสบปัญหาในการดําเนินงานบ้างเล็กน้อย ทําให้งานไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควร จึงได้กําชับใช้มีการ
เร่งรัดในการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาในการดําเนินโครงการ ตลอดจนปรับแผนการดําเนินงาน โดยสรุปผล
การดําเนินงานในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับเขตตรวจราชการของกรมฯ และกระทรวงฯ รายละเอียดแสดงตาม
ตาราง โดยสรุปดังนี้ 
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เป้าหมาย
ดําเนนิการ 

ผลการดําเนนิการได ้
ผลงานสะสมตั้งแต่เดือนพ.ย.53-

เม.ย.54 ลําดบั
ที ่

จังหวดั 
จํานวนแปลง จํานวน

แปลง 
จํานวนเนื้อที/่

ไร่ 
จํานวน/แปลง จํานวนเนื้อที/่

ไร่ 
๑ น่าน ๘๘ ๗ ๒๘๑-๓-๔๐.๐ ๓๗ ๑,๓๘๑-๐-๑๑.๒ 

๒ ตาก ๘๙ ๑๐ ๑๑๘-๓-๐๕.๐ ๔๓ ๗๔๕-๓-๕๑.๐ 

๓ แพร่ ๘๙ ๙ ๑๐๐-๑-๕๒.๐ ๕๑ ๕๒๗-๑-๘๐.๐ 

๔ อุตรดิตถ์ ๘๘ ๑๑ ๗๕-๐-๖๓.๐ ๔๗ ๖๘๘-๑-๒๖.๐ 

๕ สุโขทัย ๘๘ ๒ ๑,๐๐๔-๑-๐๕.๐ ๓๗ ๑,๙๘๔-๒-๐๒.๐ 

๖ สุพรรณบุร ี ๘๘ ๑๖ ๕๐.๑.๑๖.๐ ๖๙ ๔๘๘-๓-๙๓.๐ 

๗ หนองคาย ๘๙ ๑๑ ๘๑-๑-๙๗.๐ ๔๖ ๑,๑๕๗-๓-๓๔.๐ 

๘ อุดรธานี ๘๘ ๑๐ ๑๐๖-๓-๔๕.๐ ๔๑ ๘๕๕-๒-๑๑.๐ 

๙ ขอนแก่น ๘๘ ๑๑ ๑๖๔.๑-๕๕.๐ ๕๖ ๗๔๐-๒-๙๕.๐ 

๑๐ มหาสารคาม ๘๙ ๑๒ ๖๙-๐-๓๘.๐ ๕๓ ๕๕๖-๑-๗๗.๐ 

๑๑ นครราชสีมา ๘๘ ๑๑ ๑๕๗-๒-๕๖.๐ ๔๔ ๘๖๑-๑๒๔.๒๔.๐ 

๑๒ สระแก้ว ๘๘ ๙ ๑๕๙-๑-๗๓.๐ ๔๗ ๑,๓๓๙-๒-๕๘.๐ 

๑๓ ประจวบคีรีขันธ์ ๘๘ ๑๔ ๗๔-๑-๔๗.๐ ๖๕ ๔๓๐-๐-๔๓.๔ 

๑๔ สุราษฎร์ธานี ๘๘ ๙ ๖๐-๑-๕๘.๐ ๓๗ ๑,๔๗๖-๑-๗๙.๐ 

๑๕ นครศรีธรรมราช ๘๘ ๑๑ ๑๐๘-๒-๕๑.๕ ๕๐ ๑,๐๑๖-๓-๔๑.๕ 

๑๖ ตรัง ๘๘ ๘ ๑๔๐-๐-๗๑.๐ ๕๖ ๔๗๓-๒-๐๓.๒ 

๑๗ สงขลา ๘๘ ๑๓ ๖๕-๓-๒๖.๐ ๘๘ ๒๒๘-๓-๖๙.๐ 

รวม ๑๕,๐๐๐ ๑๗๔ ๒,๙๑๘-๓-๙๘.๕ ๘๗๗ 
๑๔.๙๕๓-๑-

๙๘.๓ 
   
  ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการรังวัด
จัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือ
หน่วยรับผิดโครงการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด ๑๗ จังหวัด  กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง ใน ๔ เรื่อง ๑) จังหวัดขาดแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขต
ที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมายและข้อมูลบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่จังหวัดส่งให้กรมที่ดิน
บางส่วนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   ๒) การบูรณาการการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน ๓) การรังวัดมิได้เป็นไปตามแนวเขตที่กําหนดเนื่องจากมีปัญหา
การบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งอาจทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดและ ๔) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ  ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดท้ําการ
ตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 
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หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมินจากการตรวจ 
เขต จังหวัด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

๓ สระแก้ว         
๔ สุพรรณบุร ี         
๕ ประจวบคีรีขันธ์         
๖ สุราษฎร์ธานี         
 นครศรีธรรมราช         
๗ ตรัง         
๘ สงขลา         
๑๐ อุดรธานี         

 หนองคาย         
๑๒ ขอนแก่น         
 มหาสารคาม         
๑๔ นครราชสีมา               
๑๖ แพร่         

 น่าน         
๑๗ อุตรดิตถ์         

 ตาก         
 สุโขทัย         

 
   จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการจะ
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
          (๑) จังหวัดขาดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อ
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมาย และขาดการกําหนดพื้นที่อื่นๆ เป็นเป้าหมายเพิ่มเติม
ในกรณี อปท.มีความประสงค์เป็นผู้ดําเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายภาพรวมของจังหวัดได้ทั้งหมด เป็น
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ 
(Accountability) อันเนื่องมาจาก ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบ
เพื่อขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด ในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบใน
ระดับจังหวัด โดยสํานักงานที่ดินจังหวัด ทํา ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ และมีแนวทาง
จัดการกับความเสี่ยง ดังนี้ 
 (๑.๑) มีการติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
ทราบทุก 30 วัน 
 (๑.๒) เร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานรับฟังปัญหา/อุปสรรค ตลอดทั้งให้แนว
ทางการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือน และรายงานให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทราบทุก 30 วัน 
 (๑.๓) มีแนวทางการติดตามการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจําทุกเดือน 
 (๑.๔) รายงานผลการดําเนินงานให้กรมที่ดินทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน 

207



  

 (๑.๕) ได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองท้องที่ราษฎร
ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐร่วมกันและเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงาน รับฟังปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนให้แนวทางการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือนในที่ประชุมสํานักงานที่ดินจังหวัด 
                 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเส่ียงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่ครอบคุลมทุกด้าน โดยในการดําเนินงานโครงการรังวัดและจัดทํา
แผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ จะขับเคลื่อนประสบความสําเร็จได้จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลาย
หน่วยงานเช่น อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานของราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
สํานักงาน ส.ป.ก. จังหวัด เป็นต้น ซึ่งจะต้องรับรองแนวเขตข้างเคียง จากส่วนราชการที่เอกสารสิทธิที่ดินของรัฐ และ
ประชาชน โดยแนวทางการจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังไม่อาจเพียงพอที่จะขจัดความเสี่ยงได้เพราะงานอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดและอําเภอ สามารถสนับสนุนและแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงได้ โดยอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้แล้วเสร็จด้วยตามเหตุดังกล่าวข้างต้น 
                            สําหรับการดําเนินการโครงการต้องใช้งบประมาณจากส่วนกลางอาจไม่เพียงพอครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ ดังนั้น ควรสํารวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีความพร้อมด้านงบประมาณควรให้ยื่นออก
เฉพาะรายเป็นการเพิ่มเติม  
          (๒) ข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่งให้กรมที่ดินยังมีบางส่วนที่
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาลการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ สํานักงานกรมที่ดินจังหวัด ได้ประเมิน
ค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
  (๒.๑) ในการจัดทําข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่งกรม
ที่ดินได้แจ้งอําเภอ และอปท. สํารวจแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงได้ 
  (๒.๒) มีการปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชน์อื่นมาทดแทนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
  (๒.๓) จังหวัดได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้องและ
ชัดเจนก่อนส่งให้ที่ดินจัดทําแผนงานและโครงการ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า ข้อมูลที่จังหวัดส่งให้กรมที่ดินได้ให้
อําเภอและอปท. สํารวจแปลงที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์สามารถหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้  แต่อาจพบ
ปัญหาข้อขัดข้องในกรณีทับซ้อนของแปลงที่ดินของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิข้างเคียงและส่วนราชการที่เอกสาร
สิทธิอื่นๆ ซึ่งจะต้องรับรองแนวเขตที่ดิน   ตลอดจนปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์จึงอาจทําให้ไม่
สามารถดําเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวยังคงไม่เพียงพอ อาจมี
ความเสี่ยงคงอยู่ในการกระทบกับโครงการได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนเพื่อช่วยในการแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้น คือ ผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  และสําหรับ
ระยะยาวจะต้องมีการจัดทําข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ให้มีข้อมูลตรงกับความจริงในปัจจุบันมากที่สุด 
                         ๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการ  บูรณาการทํางานและประสานการ
ดําเนินการใน โครงการ ให้ มี ความสําเร็จยั่งยืนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นความเสี่ยงตามหลัก
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ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการ
การทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ 
สํานักงานกรมที่ดินจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความ
เสี่ยงไว้ ดังนี้ 
      (๓.๑) จังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเป็นนโยบายสําคัญในการ
ดําเนินการตามโครงการดังกล่าว 
  (๓.๒) แจ้งให้หน่วยงานรัฐอื่นๆที่มีที่ดินข้างเคียงสาธารณประโยชน์ให้ความร่วมมือใน
การนําช้ีแนวเขตที่ดินในการดําเนินโครงการดังกล่าว 
      (๓.๓) ประสานงานกับอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ความ
ร่วมมือเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สําคัญ คือ อําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนผลักดันมีส่วนในการผลักดันโครงการให้ประสบความสําเร็จซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการ 
บูรณาการการทํางานได้ โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประสานส่วนราชการระดับจังหวัดและอําเภอ รวมทั้ง 
อปท. เพื่อสนับสนุนโครงการให้สําเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์แนวทางทางจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังคงไม่
สามารถจัดความเสี่ยงได้เพียงพอ โดยผู้บริหารจังหวัดควรเร่งรัดการทํางานของสํานักงานที่ดินจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับจังหวัด อําเภอและอปท. ให้ผนกึกําลังโครงการเนื่องจากเป็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยอาจแจ้งในที่
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานภาพรวมและเร่งรัดการทํางาน ตลอดจน
แก้ไขปัญหาในภาพรวมและในระดับอําเภอควรเร่งรัดการทํางานและสนับสนุนในการประชุมระดับอําเภอ
ประจําเดือน ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อนัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการชี้
แนวเขตเพื่อรังวัดที่ดิน เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
   ๔) ในการรังวัดมิได้เป็นไปตามแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ 
เนื่องจากมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และการรังวัดที่สาธารณประโยชนอ์าจคลาดเคลื่อนได้ เปน็
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนใน
พ้ืนที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมิน
ค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
      (๔.๑) ในการรังวัดตามโครงการดังกล่าวได้ควบคุมตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้า
หี่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  (๔.๒) ในการรังวัดได้ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์นํารังวัดไปตามแนว
เขตที่ได้สงวนหวงห้ามไว้แต่เดิม และได้แจ้งให้ประชาชนซึ่งมีที่ดินติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์มามาระวังแนวเขต
ของตนด้วย 
 (๔.๓) ประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองป้องกันตรวจสอบความ
ชัดเจน 
     (๔.๔) ช้ีแจง/ทําความกับหน่วยงานผู้ขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและ
ประสานกับที่ดินของราษฎรเพื่อทราบแนวเขตที่ดินชัดเจน 
                       ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีความเสี่ยงที่ดินสาธารณประโยชน์บางแห่งมีหลักฐาน
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ค่อนข้างเก่า และพยานในการรับรองตั้งแต่เดิมเป็นผู้สูงอายุ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงทําให้แนวเขตอาจ
คลาดเคลื่อนได้  และบางแห่งมีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์อาจเกิดข้อพิพาทขึ้นได้  ดังนั้น การจัดการความ
เสี่ยงของจังหวัดจึงยังไมเ่พียงพอที่จะลดความเสี่ยงลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ดังนั้น จึงควรวางมาตรการเพิ่มเติมใน
การขับเคลื่อนโครงการประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ ให้มีความถูกต้อง เป็น
ธรรม และสําเร็จตามเป้าหมาย 
   ๕) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนวรังวัดเพื่อออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงหรือประชาชนผู้มีที่ดินข้างเคียงไม่ได้ชี้แนวเขตทําให้โครงการลา่ชา้  เป็นความเสีย่งตาม
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
      (๕.๑) ในการรังวัดตามโครงการดังกล่าวได้ทําการสอบสวนผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่ง
ทราบความเป็นมาของที่สาธารณประโยชน์ซึ่งทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
  (๕.๒) ประสานกับผู้ขอออกหนังสือสําคัญที่หลวงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งประชาชนให้มีส่วนร่วมนําช้ีเขตที่ดิน 
 (๕.๓) ประชาชนเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการรัววัดและจัดทําแผนที่แสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐเพื่อให้ได้รูปแผนที่เนื้อที่ถูกต้องชัดเจนและในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือประชาชนผู้ได้
ประโยชน์ที่ดินโดยทั่วไปโดยประกาศรูปแผนที่และเนื้อที่ที่สาธารณประโยชน์ให้ทราบ 
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความ
เสี่ยงได้อย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจง
ประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล เพื่อดึงเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการในการชี้แนวเขตที่ดินที่พิพาท หรือระงับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนโดยประชาชนดําเนินการเอง 
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความหวงแหนรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

๖) ประชาชนในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมในโครงการเนื่องจากไม่เห็นความสําคัญ
ในการดูแลที่สาธารณประโยชน์เป็นความเสี่ยงตามหลัก   ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
      (๖.๑) ในการดําเนินการตามโครงการได้ช้ีแจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการ
ออกหนังสือสําคัญที่หลวงว่านอกจากจะเป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐแล้ว ยังเป็นการลดปัญหาขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับประชาชนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและทํากินด้วย 
  (๖.๒) ประสานกับผู้ขอออกหนังสือสําคัญที่หลวงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งประชาชนให้มีส่วนร่วมนําช้ีเขตที่ดิน 
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความ
เสี่ยงได้อย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความชี้แจง
ประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล เพื่อดึงเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการในการชี้แนวเขตที่ดินที่พิพาท หรือระงับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนโดยประชาชนดําเนินการเอง 
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ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความหวงแหนรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน แนวทางการจัดการความเสี่ยงยัง
ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมี
การทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล 
 ในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
อย่างแท้จริงจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไรเพราะแต่ละพื้นที่มีจุดแข็ง
จุดอ่อนไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงต้องดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการ
กําหนดเป้าหมายระดมความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนํามาประยุกต์ให้ในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด รู้
รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล 
 ในการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการ
ดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการ
เอง เมื่อประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน 
ทําให้เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชน
รับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
และสามารถมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต 
      ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้
ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรบัตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง ๖ ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจะสามารจัดการความเสี่ยง และโครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
 (๑) สํานักงานท่ีดินจังหวัดควรสรุปรายงานให้ผู้บริหารระดับจังหวัดเพื่อทราบ โดย
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมเพื ่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่  
 (๒) ควรจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื ่อ เ ร่ง รัดก ารแก้ไ ขปัญหา ในการ
ดําเนินงานสนับสนุนการดําเนินโครงการในเสร็จตามเป้าหมาย และการวางแผนในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อ
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐที่มีอยู่ในพื้นที่ในระยะยาวให้มีความชัดเจน 
 (๓) ควรประสานสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดให้สํารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มี
ความพร้อมในด้านงบประมาณให้ยื่นออกเฉพาะรายในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น  

(๔) ในระยะสั้นให้สํานักงานที่ดินจังหวัดประสานผู ้บริหารปกครองท้องที่และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่วนราชการที่มีเอกสารสิทธิอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนใน
การรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายกําหนดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดในพื้นที่ในการ
รับรองแนวเขตเพื่อป้องกันปัญหาการทับซ้อนและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่ 
 (๕) ในระยะยาว  ควรสํารวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ทั้งหมดให้ทราบ
สถานะปัจจุบันว่ามีพื้นที่อยู่ตรงที่ใด เอกสารที่ น.ส.ล. มีความชัดเจนหรือตลอดจนมีผู้บุกรุกหรือทับ
ซ้อนกับเอกสารสิทธิอื่นๆหรือไม่ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลไว้ใช้เป็นแนวทางการดําเนินและวางแผนโครงการ
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป ตลอดจนหาแนวทาง  
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 (๖) สํานักงานที่ดินจังหวัดควรนําเรื่องดังกล่าวเข้าในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดเพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดได้เร่งรัดผลการดําเนินการและกําชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการ
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สําเร็จ 
 (๗) อําเภอควรนําเรื่องการดําเนินการเข้าในประชุมหัวหน้าส่วนระดับอําเภอเพื ่อ
กําชับ ผู้บริหาร อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทํางานของผู้ออกรังวัด
ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในการชี้แนวเขต และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 
 (๘) จัดทําแผนปฏิบัติงานในการออกรังวัดที่สาธารณประโยชน์ โดยกําหนดวันลง
พื้นที่เพื่อแจ้งกําหนดเวลาให้ผู้แทนผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นไปชี้แนวเขตพื้นที่
กําหนด ตามแผนปฏิบัติงาน 
   (๙) ควรจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน  เช่น  ผู้แทน
องค์กรปกครองท้องที่และท้องถิ่น จากตัวแทนประชาชน  และหน่วยงานของรัฐเพื่อหาแนวทางร่วมกันในแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่สาธารประโยชน์และการรับรองแนวเขตเพื่อทําความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจ  ตลอดจนให้
หามติความเห็นพ้องร่วมกันในการชี้แจงแนวเขตที่ดินข้างเคียง 
 (๑๐) ควรหามาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อจูงใจให้ผู้บุกรุกได้มีการ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์อยา่งถูกต้อง  
 (๑๑) ผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นควรตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควร
ตรวจสอบเอกสารที่สาธารณประโยชน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนดูแนวเขตให้ชัดเจน    โดยให้ประชาชน
ในท้องถิ่นผู้เก่าแก่เป็นผู้ช้ีแนวเขต  เพื่อร่วมช้ีแจงแนวเขตให้ชัดเจนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 (๑๒) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการดําเนินงาน 
ในช่องทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ 
 (๑๓) ขอให้ประสานทางอําเภอให้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในการประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ตําบลเพ่ือซักซ้อมทําความเข้าแนวทางการดําเนินงานและขั้นตอนตามแผนปฏิบัติงานกําหนดไว้ 
 (๑๔) ให้ประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่น ในการทําความเข้าใจกับประชาชน
ในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนหรือเวทีประชาคม ให้มีความตระหนักในการหวงแหนและรักษาที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ให้พลเมืองใช้ร่วมกัน 
 (๑๕) ให้ประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นควรหากิจกรรมหรือวัฒนาธรรมในการ
ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความหวงแหนและรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน   

 โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นโครงการการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นพันธกิจหนึ่งของกรมที่ดินซึ่งการรังวัด
ออกหรือตรวจสอบหนังสือสําหรับที่หลวงเป็นมาตรการที่สําคัญในการที่จะป้องกันที่ดินของรัฐอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน มิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการพิพาทโต้แย้งเกี่ยว
เกี่ยวกับแนวเขตที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชนในอนาคต การดําเนินการแผนดําเนินการจัดการทีด่นิของรฐัใหม้ี
แนวเขตที่ดินชัดเจนทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้อง
เฝ้าระวัง ๖ ประการ คอื  
 - จังหวัดขาดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมาย และขาดการกําหนดพื้นที่อื่นๆ   เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมใน
กรณี อปท.มีความประสงค์เป็นผู้ดําเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายภาพรวมของจังหวัดได้ทั้งหมด 
 - ข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ท่ีจังหวัดจัดส่งให้กรมที่ดินยังมีบางส่วนที่ไม่
อยู่ในหลักเกณฑ์ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ 
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 - หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการ  บูรณาการทํางานและประสานการ
ดําเนินการใน โครงการ ให้ มี ความสําเร็จยั่งยืนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                             - ในการรังวัดมิได้เป็นไปตามแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ 
เนื่องจากมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และการรังวัดที่สาธารณประโยชน์อาจคลาดเคลื่อนได้ 
 - ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนวรังวัดเพื่อออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงหรือประชาชนผู้มีที่ดินข้างเคียงไม่ได้ชี้แนวเขตทําให้โครงการล่าช้า   
                                      -ประชาชนในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมในโครงการเนื่องจากไม่เห็นความสําคัญใน
การดูแลที่สาธารณประโยชน์เป็นความเสี่ยงตามหลัก    
                            - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตาม
หลัก ธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทํา
ให้ โครงการบรรลุ วัต ถุประสงค์และเป้าหมายที่ กําหนดในแต่ละกิจกรรม  ซึ่ งผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตามประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation เพื่อสรุปผลการ
จัดการความเสี่ยงของหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ต่อไป 
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๑) โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์) 
                 ๑ .๑ แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๕๔  
                                   ๑.๑.๑ กรอบแนวความคิดในการปฏิบัติ 
                                   เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามนโยบายที่ต้องการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการจ่าย
สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
สวัสดิการเบี้ยยังขีพ ซึ่งในปีงบประมาณผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ๒ ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุน
ที่ได้รับตามภารกิจถ่ายโอน) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ตามนโยบายของรัฐบาล)  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงาน
ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้รวมงบประมาณทั้ง ๒ ประเภท เป็นโครงการเดียวกัน 
โดยให้ดําเนินการในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
                                 ๑.๑.๒ หลักเกณฑ์และขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ 
                                          หลักเกณฑ์ 
                                  (๑) จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับเทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ตําบลตามจํานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศรายช่ือไว้
แล้วในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน 
                                           (๒) เมื่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว  ให้นํางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปดําเนินงานตามโครงการฯ  โดยไม่ต้องตรา
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรองรับ และให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลนําเงินอุดหนุนที่
ได้รับการจัดสรรไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
        ขั้นตอนการดําเนินงาน 
         (๑) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งรายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งได้รับทราบ 
         (๒) เมื่อสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้รับแจ้งการ
จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ แล้ว ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดําเนินการเบิกจ่าย เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ดังกล่าว จากสํานักงานคลังจังหวัด โดยใช้บัญชีรายละเอียดการจัดสรรฯ ตามท่ีได้รับแจ้ง 
เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยถือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนี้ใกล้ถึง
กําหนดชําระที่สามารถขอเบิกจากคลังได้ (ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนํา
เงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๕) 

โครงการถ่ายโอนภารกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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         (๓) ให้ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามที่ได้รับจัดสรร ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อ
เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
         (๔) หากมีเงินเหลือจ่ายจากการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว ไม่
ว่าในกรณีใดๆ ให้เทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตําบล ส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดโดยทันทีเพื่อดําเนินการส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 
     ๑.๑.๓ การติดตามผล 
      ให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการรายงานผลการ
ดําเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบทุก ๓ เดือนตามแบบ
ที่กําหนด โดยให้รายงานก่อนวันที่ ๑๕ ของรอบถัดไป สําหรับครั้งท่ี ๑ ให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๔     
                      ๑.๒ เงินอุดหนุนสําหรบัสนบัสนนุการเสริมสรา้งสวัสดิการทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารหรือ 

ทพุพลภาพ 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ๒๕๕๔ เพิ่ม/ลด ร้อยละ 
งบประมาณ (บาท) ๑,๓๗๔,๐๓๙,๐๐๐ ๔,๗๓๙,๕๘๐,๐๐๐ ๓,๓๖๕,๕๔๑,๐๐๐ ๗๑.๐๑ 
เป้าหมาย (คน) ๔๕๘,๐๑๓ ๗๘๙,๙๓๐ ๓๓๑,๙๑๗ ๑๙.๖๔ 
 
  ๑.๒.๑ หลกัการและเหตผุล/ความจาํเปน็ 
                          ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดให้ภารกิจการจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ มาตรา ๘๐ 
(๑) ได้กําหนดให้รัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้
อยู่ในสภาวะยากลําบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นไปอย่างทั่วถึง และ
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเสนอขอรับงบประมาณเพื่อจัดสรรเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปจ่ายให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิในพื้นที่ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน 
                      ๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ 
                         ๑.๒.๒.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ตามนโยบายของรัฐบาล 
                                       ๑.๒.๒.๒ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ 
                       ๑.๒.๓ งบประมาณที่เสนอขอ 
                        จํานวน ๔,๗๓๙,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
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                        ๑.๒.๔ เหตุผลที่เพิ่ม/ลดงบประมาณ 
                        ๑.๒.๔.๑ ปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐ เพื่อดําเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ใน ๒ ประเภท คือ ๑) เงินอุดหนุน
ทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ และ ๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้รับจัดสรรจํานวน ๖ เดือน 
(เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๕๓) ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้การดําเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้
รวมงบประมาณทั้ง ๒ ประเภท เป็นโครงการเดียวกัน โดยให้ดําเนินการในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
                         ๑.๒.๔.๒ ผู้พิการที่มีสิทธิ และมีความประสงค์ขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
เพิ่มขึ้น จํานวน ๑๓,๖๙๕ คน จึงทําให้จํานวนงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่เสนอขอมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
                         ๑.๒.๕ หลักเกณฑ์การจัดสรร 
                     เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําไปจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิในพื้นที่ ในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓) 
                         ๑.๒.๖ แผนการดําเนินงาน 
     ๑.๒.๖.๑ เป้าหมายโครงการทั้งหมด จํานวน ๙๕๔,๖๓๓ คน เป็นเงิน ๕,๗๒๗,๗๙๘,๐๐๐ บาท 
     ๑.๒.๖.๒ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๓        จํานวน ๗๙๙,๑๑๙ คน เป็นเงิน ๓,๓๕๒,๐๓๒,๐๐๐ บาท 
     ๑.๒.๖.๓ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๔ จํานวน ๗๘๙,๙๓๗ คน เป็นเงิน ๔,๗๓๙,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
     ๑.๒.๖.๔ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕        จํานวน ๙๕๔,๖๓๓ คน เป็นเงิน ๕,๗๒๗,๗๙๘,๐๐๐ บาท 
                         ๑.๒.๗ เป้าหมาย 
                ๑.๒.๗.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๗,๗๗๖ แห่ง  
                ๑.๒.๗.๑  ผู้พิการ    จํานวน ๗๘๙,๙๓๐ คน 
 
                         ๑.๒.๘ สถานที่ดําเนินการ  
                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
                         ๑.๒.๙ ปัญหาอุปสรรค 
               ๑.๒.๙.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่
ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ทําให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน 
               ๑.๒.๙.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพล่าช้า ทําให้
เกิดการร้องเรียน 
                         ๑.๒.๑๐ ข้อเสนอแนะ 
              เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอขอ
งบประมาณตามที่ ไ ด้รับรายงานข้อมูลจํานวนผู้พิการในเบื้องต้น จํานวน ๗๘๙ ,๙๓๐ คน เป็นเงิน 
๔,๗๓๙,๕๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมาได้รับรายงานจํานวนผู้พิการท่ีมีสิทธิเพิ่มเติม อีกจํานวน ๑๖๔,๗๐๓ คน เป็น
เงิน ๙๘๘,๒๑๘,๐๐๐ บาท ทําให้มีจํานวนผู้พิการที่มีสิทธิทั้งสิ้น ๙๕๔,๖๓๓ คน เป็นเงิน ๕,๗๑๔,๖๑๐,๐๐๐ 
บาท ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพตามนโยบายของ
รัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์เห็นควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจํานวน 
๕,๗๑๔,๖๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการให้ผู้พิการที่เพิ่มเติม จํานวน ๑๖๔,๗๐๓ คน 
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๑.๓ เงนิอดุหนุนสําหรบัสนบัสนนุการสงเคราะห์เบีย้ยังชพีผูป้ว่ยเอดส ์
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ เพิ่ม/ลด ร้อยละ 
จํานวนเงิน ๒๒๓,๖๒๖,๐๐๐ ๒๒๓,๖๒๖,๐๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

เป้าหมาย (คน) ๓๗,๒๗๑ ๓๗,๒๗๑ ๐ ๐.๐๐ 
 

                         ๑.๓.๑ หลักการและเหตุผล/ความจําเป็น 
                     ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดให้ภารกิจการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับภารกิจถ่ายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๔๗ 
                       ๑.๓.๒ วัตถุประสงค์ 
                  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ 
 
                      ๑.๓.๓ งบประมาณที่เสนอขอ 
                  จํานวน ๒๒๓,๖๒๖,๐๐๐ บาท  
 
                      ๑.๓.๔ หลักเกณฑ์การจัดสรร 
                 เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในพื้นที่ จํานวน ๓๗,๒๗๑ คนๆละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน เป็นเงิน ๒๒๓,๖๒๖,๐๐๐ บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  
 
                     ๑.๓.๕ แผนการดําเนินงาน 
     ๑.๓.๕.๑ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๓  จํานวน ๓๗,๒๗๑ คน เป็นเงิน ๒๒๓,๖๒๖,๐๐๐ บาท 
     ๑.๓.๕.๒ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๔        จํานวน ๓๗,๒๗๑ คน เป็นเงิน ๒๒๓,๖๒๖,๐๐๐ บาท 
     ๑.๓.๕.๓ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕         จํานวน ๓๙,๑๓๕ คน  เป็นเงิน ๒๓๔,๘๑๐,๐๐๐ บาท 
          สถิติขอ้มูลผู้ป่วยเอดส์ทั่วประเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๒๗-๒๕๕๒ จํานวน ๓๕๒,๙๕๔  คน  
 
                     ๑.๓.๖ เปา้หมาย 
                     ๑.๓.๖.๑ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จํานวน ๗,๗๗๖ แห่ง 
                     ๑.๓.๖.๒ ผูป่้วยเอดส์   จํานวน ๓๗,๒๗๑ คน 
 
                     ๑.๓.๗ สถานทีด่ําเนนิการ 
                   ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
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                      ๑.๓.๘ ปญัหาอปุสรรค 
                 เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติให้แบ่งประเภทเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น ๒ ประเภท คือ เงิน
อุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งจากเดิมได้แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) เงินอุดหนุนทั่วไป (๒) เงิน
อุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ (๓) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้เปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนทั่วไป
กําหนดวัตถุประสงค์ ไปเป็นแบบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริการ
จัดการงบประมาณของตนเองได้ตามท่ีเห็นสมควร ซึ่งเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการไปแล้วได้เกิด
ปัญหาบางประการขึ้น ดังนี้ 
                   ๑.๓.๘.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่ทราบว่า
งบประมาณที่ได้รับเป็นรายการใดบ้าง เนื่องจากยอดเงินที่แจ้งจัดสรรไปเป็นยอดรวมไม่ระบุรายการ 
                   ๑.๓.๘.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญของการ
ใช้จ่ายงบประมาณว่าต้องไปดําเนินการในเรื่องใดก่อนหรือหลัง 
                   ๑ .๓ .๘ .๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ไ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ นํา
งบประมาณที่ได้รับไปใช้ในด้านอื่น เป็นเหตุให้งบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่ดําเนินการตามภารกิจ ซึ่งทําให้
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
                     ๑.๓.๙ เอกสารประกอบชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
                รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
   ๑.๒) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
                  ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า การดําเนินงานของจังหวัดในแต่ละขั้นตอนของโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน 
(เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) มีการดําเนินงานถูกต้อง เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานกําหนด มีความโปร่งใส โดยยึดระเบียบที่กําหนดเป็นสําคัญ ทําให้การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์เพื่อชว่ยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการ
สังคมสงเคราะห์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ดีได้กําชับให้
จังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้วางมาตรการและแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ให้เร่งดําเนินตามโครงการให้สําเร็จตามนโยบายของรัฐบาลกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งทําให้การดําเนินงานของโครงการประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป  ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับผิดโครงการ คือ สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ใน ๓ เรื่อง ๑) จังหวัด
ขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ๒) การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม ๓)หน่วยงานท่ี
เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาดการบูรณาการ การทํางาน การเชื่อมโยง
ข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินโครงการสําเร็จได้ออกอย่างยั่งยืน ๔)
ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด ๕)ประชาชน
ขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงินสงเคราะห์ให้มีความถูกต้องและ
สามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  และ ๖) การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ไม่ครอบคลุมเป้าหมายได้อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งในส่วน
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ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันใน
จังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 
 

หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมินจากการตรวจ 
เขต จังหวัด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

๑ นนทบุรี         
 ปทุมธานี         
 พระนครศรีอยุธยา         
 สระบุรี         
๒ ลพบุรี         
 สิงห์บุรี         
 ชัยนาท         
 อ่างทอง         
๓ ฉะเชิงเทรา         
 สระแก้ว         
 ปราจีนบุรี         
 สมุทรปราการ         
 นครนายก         
๔ ราชบุรี         
 กาญจนบุร ี         
 นครปฐม         
 สุพรรณบุร ี         
๕ เพชรบุรี         
 ประจวบคีรีขันธ์         
 สมุทรสงคราม         
 สมุทรสาคร         
๖ สุราษฎร์ธานี         
 ชุมพร         
 นครศรีธรรมราช         
 พัทลุง         
๗ ภูเก็ต         
 พังงา         
 กระบี่         
 ระนอง         
 ตรัง         
๘ สงขลา         
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หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมินจากการตรวจ 
เขต จังหวัด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

 สตูล         
 ปัตตานี         
 ยะลา         
 นราธิวาส         

๙ ชลบุรี         
 ระยอง         
 จันทบุรี         
 ตราด         

๑๐ อุดรธานี         
 หนองบัวลําภู         
 หนองคาย         
 เลย         

๑๑ นครพนม         
 มุกดาหาร         
 สกลนคร         

๑๒ ขอนแก่น         
 มหาสารคาม         
 ร้อยเอ็ด         
 กาฬสินธ์ุ         

๑๓ อุบลราชธานี         
 ยโสธร         
 อํานาจเจริญ         
 ศรีสะเกษ         

๑๔ นครราชสีมา         
 ชัยภูมิ         
 บุรีรัมย์         
 สุรินทร ์         

๑๕ เชียงใหม่         
 ลําพูน         
 ลําปาง         
 แม่ฮ่องสอน         

๑๖ เชียงราย         
 พะเยา         
 แพร่         
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หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประเมินจากการตรวจ 
เขต จังหวัด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

ยอมรับ
ได้ 

เฝ้า
ระวัง 

เร่งรัด
จัดการ 

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด 

 น่าน         
๑๗ พิษณุโลก         

 เพชรบูรณ์         
 อุตรดิตถ์         
 ตาก         
 สุโขทัย         

๑๘ นครสวรรค ์         
 อุทัยธานี         
 กําแพงเพชร         
 พิจิตร         

 
 จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการจะประเมินค่า
ดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
   (๑) จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) 
อันเนื่องมาจาก ขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด 
โดยสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ และมี
แนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 (๑.๑) เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้ อปท. ต้องดําเนินการ และผู้บริหาร อปท. ก็ได้ให้
ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว  จังหวัดได้กํากับดูแลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
   (๑.๒) จังหวัดประชุมผู้บริหาร อปท. เพื่อมอบนโยบายที่ชัดเจนในการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพฯ เป็นประจําทุกเดือนและนโยบายการตรวจติดตาม 
 (๑.๓) มีคําสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจนิเทศด้านการเงินบัญชีและการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพของ อปท. ปีละ 2 ครั้ง 

(๑.๔) จังหวัดแจ้งซักซ้อมแนวทางการดําเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพฯให้ อปท. ปฏิบัติ
ตามนโยบาย แผนงาน 
  (๑.๕) กําชับให้ผู้บริหาร อปท. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
อย่างใกล้ชิด  
                    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระ
รับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนว
จัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการของจังหวัดมีแนวการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ดี
ในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบกําหนดไว้ เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นสวัสดิการ จํานวน 
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500 บาทต่อคน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ดังนั้น เพื่อเป็นการให้มีการ
ดําเนินการอย่างถูกต้อง ไม่ตกหล่น สามารถช่วยเหลือบุคคลตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริงหน่วยรับตรวจ
ราชการควรวางมาตรการในการกําชับอปท. มีระบบรายงาน และตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างต่อเนื่องทุก
ไตรมาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหา และได้
มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติและมอบหมายภารกิจให้แก่หน่วยงานต่างๆถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ซึ่งถือว่าดีระดับหนึ่ง แต่ยังอาจไม่เพียงพอ โดยจังหวัดควรมีแนวทางการเร่งรัด ติดตามผลการดําเนินงานตาม
โครงการดังกล่าว เพราะงานดังกล่าวเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีการเบิก
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายครอบคลุมทุกภาคส่วน
ถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็ว ดังนั้น จังหวัดควรมีมาตรการเร่งรัด ติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 (๒) การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่
สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุมเป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
เ รื่ อ ง ภ า ร ะ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ห รื อ ห น่ ว ย รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร  ( Accountability)  
อันเนื่องมาจาก ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้ง
งบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุมในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความ
เสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๒.๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่นงานไม่ต่อเนื่อง จึงได้ตรวจ
ติดตามการบันทึกข้อมูลทาง Internet ของ อปท. ให้เป็นปัจจุบัน 
 (๒.๒) ให้มอบหมายงานให้เรียบร้อยและแนะนําการปฏิบัติเพิ่มเติมให้ จนท. ที่มา
ปฏิบัติงานใหม่แทน 

(๒.๓) อปท. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายใหม่ที่ยังไม่เคย ลงทะเบียนมา
ก่อน และผู้ที่ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่ อปท. ภายในเดือน พ.ย. ของทุกปี 

(๒.๔) รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยให้อปท. รายงานข้อมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพของ สถ. 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเรื่องภาระผิดชอบ
ของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผัน
แปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่า มีแนวทางจัดการความเสี่ยงที่ดีในระดบัหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวการ
จัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการยังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ โดยประเด็นที่สําคัญในการดําเนิน
โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) มีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่มีข้อมูลในการดําเนินดังกล่าวเช่นกัน เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ป่วยเอดส์   
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีข้อมูลผู้พิการ และที่ทําการปกครองจังหวัดมีข้อมูล
ผู้สูงอายุ ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง และในขณะเดียวกันจังหวัดควร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอําเภอรับลงทะเบียนเพิ่มเติม หรือตรวจสอบ ข้อมูลการดําเนินโครงการอีก
ครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาตกหล่นของกลุ่มเป้าหมาย หรืออาจเปิดตู้เพื่อรับข้อมูลการแจ้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ สําหรับ
ผู้ป่วยเอดส์อาจจะเปิดให้แจ้งข้อมูลเพราะผู้ป่วยเอดส์อาจไม่กล้าแสดงตนโดยขอให้ปกปิดเรื่องดังกล่าวเป็น
ความลับ 
 (๓) หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมด
ขาดการบูรณาการ การทํางาน การเชื่อมโยงข้อมลู ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การ
ดําเนินโครงการสําเร็จได้ออกอย่างยั่งยืน เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้
ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๓.๑) การประสานงานระหว่าง อปท. และจังหวัดล่าช้า บางครั้ง จนท. เข้าใจผิดจาก
แบบฟอร์มการรายงาน ดังนั้น จึงได้ซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร 
 (๓.๒) ให้อปท. กําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้การประสานข้อมูลมี
ความถูกต้องแม่นยํา 
 (๓.๓) มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ปทุมธานี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 (๓.๔) มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุกับ สนง. ทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น เพื่อให้มีข้อมูล
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 (๓.๕) จังหวัดจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ อปท.ทุกแห่ง เพื่อซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติ 
                          ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดี แต่อาจไม่เพียงพอ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงได้ทุกด้าน จังหวัดควรวางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด โดยให้จ่ายเงินถูกต้องตามบัญชี และมีการสํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่งแต่ยงั
อาจไม่เพียงพอ โดยจังหวัดควรมีการสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ใน
พื้นที่มากที่สุด  
   (๔) ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๔.๑) บางพื้นที่ อปท. นําเงินสดไปจ่ายให้ผู้รับและใช้โอกาสในการหาเสียงทําให้
เสียเวลา โดยได้วางมาตรการพยายามให้จ่ายผ่านธนาคารทุกรายแม้จะเป็นปัญหากับผู้รับบางรายการเพราะไม่
สะดวกในการเดินทางไปธนาคาร 
 (๔.๒) กํากับให้มีการจ่ายเงินอย่างทั่วถึงให้ถึงกลุ่มเป้าหมายตามเหมาะสม 
 (๔.๓) การจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกประเภทความเสี่ยงจําดําเนินการผ่านโรงพยาบาล 
เนื่องจากมีงบประมาณของทุกคนที่มีอายุเกิน 60 ปี และสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดี แต่อาจไม่ครอบคลุมภารกิจ
ได้อย่างเพียงพอ จังหวัดควรวางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้
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จ่ายเงินถูกต้องตามบัญชี ขณะเดียวกันควรเป็นการบริการประชาชนผู้สูงอายุควรจัดบริหารประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวก และควรมีระบบตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวอีกครั้ง อปท. เร่งมีสอบตามการเบิก
จ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๓ กลุ่มในพื้นที่อีกด้วย  อีกทั้งมีการสํารวจขอ้มูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีใน
ระดับหนึ่ง  แต่อาจไม่เพียงพอกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและควรบูรณาการเพื่อป้องกัน
การเบิกจ่ายให้ตรงตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
   (๕) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ 
จ่ายเงินสงเคราะห์ใหม้ีความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  เป็นความเสี่ยงตามหลัก     
ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้
ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๔.๑) การประชาสัมพันธ์กําหนดระยะเวลาปฏิบัติไม่ทั่วถึง 
 (๔.๒) บางรายขาดผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการนําเสนอข้อมูล โดยได้วางมาตรการ 
ให้ อปท. ต้องเข้าตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียด 
 (๔.๓) แจ้ง อปท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยเปิดเผยให้ประชาชน
ผู้สนใจตรวจสอบ หากมีบุคคลใดขาดคุณสมบัติ สามารถแจ้ง อปท.เพิกถอนรายชื่อได้   
   (๔.๔) จังหวัด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้มีการช้ีแจงให้ผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบได้เข้าใจและตระหนักในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้มี
ความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า  แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
ราชการดีในระดับหนึ่ง แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงอยา่งดีพอควรเพิ่มช่องทางให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินโครงการโดยอาจตั้งผู้แทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโครงการหรือในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
และขอให้ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯและคนพิการโดยเปิดเผยให้ประชาชนผู้สนใจตรวจสอบ หรืออาจใช้
มาตรการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนตรวจจองอีกทางหนึ่ง และขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ
ความก้าวหน้าโครงการเป็นระยะด้วย มีการตรวจสอบโดยประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่
อาจไม่เพียงพอ ดังนั้น จังหวัดควรหามาตรการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการโดยมีการประชุมให้มีส่วน
ร่วมเห็นความสําคัญของโครงการ ทําให้มีส่วนผลักดันให้โครงการสําเร็จตามเป้าหมาย 
   (๖) การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่
ครอบคลุมเป้าหมายได้อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นความเสี่ยงตาม
หลัก     ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้
ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (๔.๑) จังหวัดโดยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ที่
ติดตามการจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด    
                    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการ
ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า  ได้ดําเนินการตามระเบียบกําหนดให้ประชาชนมีคุณสมบัติครอบ
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ถ้วน สามารถมีสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพได้ทุกคน  มีการสํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่ง แต่
อาจไม่เพียงพอ โดยควรวางมาตรการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์โดยการให้ประชาชนทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมและ
ร่วมดําเนินโครงการให้เป็นไปตามกระบวนการที่กําหนด 
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชน
รับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
และสามารถมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต 

     ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้
ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง ๖ ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจะสามารจัดการความเสี่ยง และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
๘๔ พรรษา บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
   (๑) จังหวัดควรประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานและมาตรการในการควบคุมการในการดําเนินโครงการให้มีการดําเนินงานถูกต้องตาม
ระเบียบที่กําหนด  อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนสร้างระบบการควบคุมการรายงานผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมให้กับผู้บริหารระดับจังหวัดทราบโดยตลอดและสรุปปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ รวมทั้งกําชับ
การดําเนินงานตามนโยบายให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบนโยบายและแผนการดําเนินงาน 
     (๒) จังหวัดควรกําหนดแนวทางการในการตรวจติดตามการดําเนินโครงการ  โดยให้
มอบหมายเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและอําเภอร่วมกันออกตรวจนิเทศด้าน การจ่ายเงินตาม
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความคืบหน้าเพียงใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้ง 
   (๓) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ป่วยเอดส์   สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มี
ข้อมูลผู้พิการ และที่ทําการปกครองจังหวัดมีข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการการทํางานโดยมีการตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวกับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลถูกต้องเป็นไปทิศทางการเบิกจ่าย
งบประมาณให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม 
   (๔) จังหวัดควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้งหนึ่ง โดยรับลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติม รายใหม่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมา
ก่อนและผู้ที่ย้ายภูมิลําเนาให้ข้อเป็นปัจจุบัน ถูกต้องที่สุด หรืออาจเปิดช่องทางที่แจ้งสิทธิดังกล่าวแก่ประชาชน
ในระดับอําเภอและจังหวัด ทั้งนี้สําหรับผู้ป่วยเอดส์ขอให้ปกปิดเป็นความลับด้วย 
   (๕) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควรสร้างระบบรายงานข้อมูลทาง
สารสนเทศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พื้นที่รายงานข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็น
ปัจจุบัน 
   (๖) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ทํา
การปกครองจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
เป็นต้น หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการในรูปแบบคณะทํางานเพื่อ
ร่วมทํางานในระดับเจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางการทํางาน และมีกฎระเบียบกฎหมาย ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ทํางานดังกล่าว  
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   (๗) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปทิศทางเดียวกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประโยชน์ของข้อมูลใน
การปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน 
   (๘) ให้จังหวัดวางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรดักุม ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนจะต้องมีระบบติดตามผลการดําเนินงานทุกระยะเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด 
    (๙) จังหวัดควรให้ อปท.จัดบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่ออํานวยความ
สะดวก และควรมีการวางมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอีกครั้ง และให้ อปท. ควรมีสอบทานการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๓ กลุ่มในพื้นที่อีกด้วยว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ครบถ้วน ตลอดจนมีการวางระบบการ
ควบคุมภายในและ อปท. 
   (๑๐) ควรประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการและความก้าวหน้าโครงการ การเบิกจ่ายให้
ประชาชนทราบโดยตลอดในพื้นที่ในระดับอปท. /อําเภอ และในระดับจังหวัดในภาพรวมตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการทํางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อ
ร้องเรียนความเป็นธรรม 
   (๑๑) จังหวัดควรกําหนดให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัดและอําเภอ เป็นประจําทุกเดือนและมีการเร่งรัดผลการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
    (๑๒) ควรมีการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานโดยใช้ระบบสารสารสนเทศ
การเชื่อมโยง เครือข่ายในการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    (๑๓) จังหวัดควรเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประสานงานบริหาร
ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูล 
ณ ปัจจุบัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและวางแนวทางการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งเพื่อค้นหาผู้ที่
อาจตกบัญชีสํารวจ  
     (๑๔) จังหวัดควรกําชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดและจัดทํา
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีความต้องการครบถ้วนสมบูรณ์ 
     (๑๕) จังหวัดควรมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลา พร้อมสําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัย ทั้งนี้ สําหรับ
กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ขอให้เก็บเป็นความลับด้วย 
     (๑๖) จังหวัดควรมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถกูต้องตลอดเวลา
พร้อมสําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัยประกอบกับควรให้ อปท. สอบทานการเบิกจ่ายเงินให้กับ
กลุ่มเป้าหมายว่าตรงกับบัญชีหรือไม่ โดยมีการวางระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้
ถูกประเภท เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
      (๑๗) จังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอนต่างๆในการขอรับเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  อย่างทั่วถึง 
      (๑๘) ต้องจ่ายตรงเวลา เต็มจํานวนโดยทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      (๑๙) ต้องไม่ให้มีเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรม 
            โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์) เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดสรรเป็นเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการจ่ายสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีใหแ้กผู่ส้งูอายทุีม่อีาย ุ
๖๐ ปีขึ้นไป ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังขีพ   สงเคราะห์และจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลําบากให้มีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล 
 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 
๖ ประการ คือ  
                           - จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
                           - การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทํา
ให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม  
                           - หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาดการบูร
ณาการ การทํางาน การเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินโครงการ
สําเร็จได้ออกอย่างยั่งยืน  
                          - ขั้นตอนการจ่ายเงนิสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่กําหนด  
                          - ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงิน
สงเคราะห์ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย   
                          - การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครอบคลุม
เป้าหมายได้อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตาม
หลัก ธรรมาภิบาลทั้ง ๓ ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทํา
ให้ โครงการบรรลุ วัต ถุประสงค์และเป้าหมายที่กํ าหนดในแต่ละกิจกรรม  ซึ่ งผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตามประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation เพื่อสรุปผลการ
จัดการความเสี่ยงของหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่ต่อไป 
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 กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักกลยุทธ์โครงการควบแน่นเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยมี 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกระทรวงพลังงาน 
 ในการนี้  กระทรวงมหาดไทยในฐานะเจ้าภาพกลยุทธ์ฯ จึงได้เสนอโครงการที่มีความสําคัญและ               
มีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลสูง จํานวน 5 โครงการ พร้อมทั้งส่งแบบสํารวจความคิดเห็นให้
ครอบคลุมทุกด้าน  ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยมอบให้แก่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ
ได้รับแบบสํารวจความคิดเห็นฯ จากเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน รวม 4 ด้าน  ได้แก่  
ด้านวิชาการจํานวน 19 ฉบับ ด้านเศรษฐกิจจํานวน 10 ฉบับ ด้านสังคมจํานวน 18 ฉบับ และด้าน
สิ่งแวดล้อม 16  ฉบับ รวม 63 ฉบับ จากการแบบสํารวจความคิดเห็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน ปีงบประมาณ 2554  พอสรุปสาระสําคัญตามประเด็นคําถามที่เกี่ยวข้อง  จํานวน  5  เรื่อง  
คือ 
 1.1  โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  (มท) 
 1.2  โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์) (สธ) 
 1.3  โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ (ยธ) 
 1.4  โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (ทด) 
 1.5  โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 (ปภ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจความคิดเห็นเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ 
ภาคประชาชน ปีงบประมาณ  2554 
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ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 

1. เรื่อง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา 
        - ในการดําเนินงานโครงการ
หมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา  ผลการดําเนินการที่คาดไว้ก็
เพื่อให้หมู่ บ้าน/ชุมชน นําปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาปรั บใช้ ใน
กระบวนการพัฒนาหมู่ บ้ านเป็ น
หมู่ บ้านต้นแบบ และขยายผลการ
ดําเนินงานหมู่บ้านต้นแบบดังกล่าว ไป
ยั ง ห มู่ บ้ า น อื่ น ๆ  เ พื่ อ ส ร้ า ง
กระบวนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน 
ด้วยหลักการพึ่งตนเองในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดระบบการ
บริ หารจั ดการชุ มชนและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
ประเด็นคําถาม 
1. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชนมีความเห็นต่อเรื่องนี้
อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีถ้าสามารถทําได้จริง ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทั่วถึงประชาชนได้
เข้าถึงโครงการจริงๆ แต่เป็นห่วงว่าประชาชนได้เข้าสู่
โครงการทุกครัวเรือนหรือเปล่า 
2. คําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปรัชญาที่มี
กรอบความคิดเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ฟังดูเหมือน
ยาก แต่เมื่อนําไปปฏิบัติเป็นของง่าย ชาวบ้านรับได้ 
และทําได้ดีด้วย การใช้หมู่บ้านเป็นฐานทดลองงาน 
นับว่ายอดเยี่ยม การนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฝั งลงในหัวใจชาวบ้ าน  ร่ วมมือร่ วมใจ
ขับเคลื่อนงานได้สําเร็จเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเอง 
ทางราชการเราก็พอใจ ทําให้หมู่บ้านเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  
3. การสร้างหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสําเร็จมี
ทั้งระดับ พออยู่พอกิน ระดับอยู่ดีกินดี และระดับมั่งมี
ศรีสุข กระทรวงมหาดไทยควรเร่งรีบขยายผลโครงการ
ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านในประเทศไทย ในโอกาสต่อไปนี้ 
จะมีประเทศต่างๆมากมายมาศึกษาดูงานหมู่บ้าน 
4 .  เ ป็ น ป รั ชญ าที่ ช้ี แ น วท า ง ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดํารัสแก่ชาว
ไทยต้ังแต่ปี 2517 เป็นต้นมา และมีพระราชดํารัส
อย่างชัดเจน ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2540 “เป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
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๑.  ผู้ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. โครงการนี้ช่วยให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองได้ด้วย
การออม   ใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมควรส่งเสริมขยายผลให้หมู่ บ้านดําเนิน
โครงการในลักษณะเดียวกันให้มากขึ้น การปรับปรุง
เลื่อนระดับจากพออยู่พอกินเป็นระดับที่ดีขึ้น การเป็น
สิ่งที่ควรส่งเสริมโดยให้ความรู้และช่วยเหลือแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่หมู่บ้านที่ดําเนินโครงการ 
2. ปัญหาคือ ไม่มีใครเข้าถึงปรัชญาอย่างแท้จริง 
เพราะคนที่จะเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
แท้จริงได้จะต้องมีคุณธรรมเห็นแก่ส่วนรวมมาก่อน
ส่วนตน ฉะนั้นหากผู้บริหารประเทศ บริหารกระทรวง 
กรม  จั งหวัด  ยั ง เห็นแก่ประโยชน์ส่ วนตนก่อน
ประโยชน์ของประเทศชาติ 
3. สังคมยังขาดกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อเป็นแกนกลาง
ของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจากถูกกระแส
ทุนนิยมในระบบเศรษฐกิจเสรีครอบงํา อุปถัมภ์ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ด้านสังคม 
1. โครงการหมู่ บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็น
โครงการที่ดีควรขยายผลการดําเนินงานหมู่บ้านไปยัง
หมู่บ้านอื่นที่มีศักยภาพในการดําเนินงาน 
2. การดําเนินโครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็น
โครงการที่ดีมากเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้แก่
ประชาชน เพราะประชาชน ทุกวันนี้ว่ิงตามกระแสของ
โลกาภิวัฒน์ จึงทําให้ปัญหาทางสังคม และมีปัญหา
อื่นๆ เกิดอีกมากมาย ถ้าครอบครัวเป้าหมายมีความ
ต้ังใจอย่างจริงจัง ครอบครัวเป้าหมาย ก็จะพบปัญหา
ของครอบครัวเหล่านั้นด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่าปัญหา
เกิดขึ้นกับครอบครัวเท่านั้นที่จะแก้ไขได้ดีที่สุด 
3. เป็นเรื่องดีมากในกรอบแนวทางการพัฒนา เพราะ
สอดคล้องกับประเทศไทยในแต่ละบริบทชุมชน มีการ
พัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน แยกแยะ 
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๑.  4. ชุมชนจะต้องขยันประหยัดพ่ึงพาตนเองในยุค
ปัจจุบันโดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่  ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทําการเกษตร
ได้ทุกพื้นที่ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. เห็นด้วยกับโครงการอย่างยิ่ง โดยขอให้มีการถอด
บทเรียนในหมู่บ้านเป้าหมายปี 2554 เพื่อนําจุดอ่อน
ไปสรุปแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
2. เห็นด้วยในโครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา  เพราะโครงการดั งกล่ าวจะทํ า ให้ เกิ ด
กระบวนการมีส่วนร่วม การแสดงออกของชุมชนอย่าง
จริงจัง ทําให้ชุมชนมีขวัญกําลังใจมีที่พึ่งทําให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง มีความเป็นเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน พึ่งพาตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน 
3. เป็นโครงการที่ดี แต่ควรให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึง
ความหมายและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะ
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ยังยากจน และต้องทํามาหา
กินที่คนในสังคมยังเอาเปรียบกันอยู่ ชุมชนในชนบท
กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ การดูแลตนเอง ความ
รั บ ผิ ด ชอบต้ อ งมี ก า ร เ ติ ม อ งค์ ค ว าม รู้ อี ก ม าก 
งบประมาณเท่านั้นที่ยังเป็นปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่
ต้องการ 
4. ศูนย์การเรียนรู้ของกระทรวงที่เก่ียวข้อง  ยังไม่
ครบถ้วนบริบูรณ์  คือปัญหาสําคัญในการรณรงค์  การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ท่านได้รับทราบและเข้าร่วมกับ
โครงการนี้หรือไม่ด้วยวิธีใด 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    
ด้านวิชาการ 
1. ได้รับทราบโครงการแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะ
ยังไม่มีบุคลากรภาครัฐเข้ามาแนะนํา 
2. เป็นโครงการที่ดี และมีคุณยิ่งสําหรับคนไทยทั้ง
ประเทศ เพราะจะเป็นที่สําคัญในการแก้ปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน 
3. ได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการนนี้ โดยออกร่วม
การทํากิจกรรมและติดตามประเมินผลกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ       จึงทราบว่า หมู่บ้านที่จัดระดับไว้  
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๑.  
 

ปฏิบัติได้ยากมาก คงมีแต่ระดับมั่งมี ศรีสุข ที่พอจะ
ขับเคลื่อนในการพัฒนาให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ 
เพราะดูจากความร่วมมือของชุมชนในการต้องการ
เรียนรู้และทุกคนฐานะใกล้เคียงกัน วิถีชีวิตยังคงเดิม
อยู่บ้าง 
4. จุดเริ่มต้นของการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  ไม่ ไ ด้ เกิดจากการที่ส่วนราชการเข้าไป
สนับสนุน แต่หากเกิดจากการที่ชาวบ้านมีจิตสํานึกใน
การดํารงชีวิตตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ก่อนแล้ว และพอส่วนราชการมีหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้นมา ก็เสนอหมู่บ้านดังกล่าว เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ฉะนั้น การท่ีจะพัฒนาหมู่บ้านใด
หมู่บ้านหนึ่งให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ต้องคํานึงถึงปัจจัยดังนี้ 
 - จิตสํานึกของชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นๆ พร้อม
จะดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
หรือยัง 
 - ผู้นําหมู่บ้านได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่
ลูกบ้านแล้วหรือยัง 
 - ต้นทุนหมู่บ้านหรือศักยภาพของหมู่บ้าน
พร้อมหรือยัง 
 - สภาพทางเศรษฐกิจของหมู่ บ้าน  และ
ชาวบ้านมีความเป็นอยู่อย่างไร มีหนี้สินมีภาระหน้าที่
มากน้อยเพียงไร 
 - ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมหรือให้สนับสนุนมากน้อยแค่ไหน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    
ด้านเศรษฐกิจ 
1. โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
บุคคลเกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน ควร
เป็นภูมิคุ้มกันที่ดี เหมาะสําหรับสังคมไทย เพื่อที่จะ
ไม่ให้สังคมไทยล้าหลังและก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและ
ปลอดภัย 
2. ได้รับทราบจากการประชุมระดับจังหวัด และเข้า
ร่วมผ่านกิจกรรมของทางจังหวัดในการเยี่ยมชมและ
เป็นแกนในการส่งเสริมหมู่บ้านต่างๆ 
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๑.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    
ด้านสังคม 
1. เคยได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยได้ไปศึกษาดู
งานหมู่บ้านต้นแบบบ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก 
แต่ไม่ได้ร่วมโครงการ 
2. ทุกส่วนราชการต้องให้การสนับสนุน และต้อง
เข้าถึงประชาชนในการเผยแพร่ความรู้ เข้าใจใน
กระบวนการ และขั้นตอน ในการดําเนินการ สนับสนุน
เงินทุน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
3. เป็นโครงการที่ดีเพราะทําให้ชุมชนและคนในชุมชน
ไ ด้นํ าปรั ชญา เศรษฐกิ จพอ เพี ย งมาปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจําวันของตนเองและของชุมชน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ไ ด้รับทราบ  และไ ด้รับการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอําเภอเมือง พิจารณาเสนอหมู่
ที่ 3 ตําบลบางไผ่ เข้ารับการประเมินหมู่บ้านพัฒนา
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับพออยู่ 
พอกิน มีส่วนร่วมในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรรมการหมู่บ้าน) และเป็นที่ปรึกษา ร่วมวางแผน 
และให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด 
2. โครงการนี้ได้เคยอ่านแนวทางการดําเนินการแต่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ในวิธีปฏิบัติจริงได้ดําเนินการใน
ส่วนตัวอยู่ เพราะความพอเพียงจะต้องทําให้ตัวเองได้
กินก่อน เหลือแล้วจึงนําไปขายหรือเผื่อแผ่ผู้อื่นได้ แต่
ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องทํามาหากินเลี้ยงครอบครัว 
หาเช้ากินค่ํา โอกาสที่จะมาร่วมโครงการหรือทําเอง  
คงยาก เพราะที่ดินหรือที่ทํากิน  คนลําพูนส่วนใหญ่ยัง
เช่าหรือทําในพื้นที่คนอื่นเป็นจํานวนมาก 

 3. ท่านคิดว่าโครงการนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชน
และบุ คคล เ กิ ดความ เข้ มแข็ ง 
พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน หรือไม่
อย่างไร และควรมีวิธีการอย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    
ด้านวิชาการ 
1. โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชน
และบุคลากรเกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้เป็นอย่าง
ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน    แต่ควรที่จะมีวิธีการที่รัดกุม 
ข้อมูลที่ชัดเจน มีแบบอย่างที่ประชาชนสามารถไป
เรียนรู้และปฏิบัติจริงได้ จึงขอเสนอขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังนี้ 
         - การจัดเก็บข้อมูลเรื่องที่อยู่ที่อาศัยของ  
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๑.  ประชาชนแต่ละหมู่ บ้านให้ ชัดเจนก่อน ว่าแต่ละ
ครัว เรือนมีที่ ดินทํา กินมากน้อยเพียงใด  เพราะ
ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีฐานะที่ไม่เท่ากัน   
         - ควรมีการจัดการอบรม สัมมนาให้ผู้นําชุมชนได้
เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจ ให้ชัดเจนเสียก่อน 
สร้างความตระหนักให้ผู้นําชุมชนเกิดความตระหนักใน
หลักการให้ชัดเจนก่อนที่ผู้นําชุมชนจะได้นําหลักการไป
เผยแพร่ในหมู่บ้านของตนเอง 
         - การนําผู้นําของชุมชนไปทัศนะศึกษาดูงานใน
หมู่บ้านที่ประสบความสําเร็จ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน
ในการนําแบบอย่างมาเผยแพร่ในหมู่บ้านของตนเอง 
         - ความสนใจและความสมคัรใจในการเข้าร่วม
โครงการ เพราะหลายโครงการจะสังเกตเหน็ว่า
ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมแบบไม่เต็มใจ ทําใหโ้ครงการ
นั้นไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ทาํไปสกัพักก็
ล้มเหลว โครงการดี หลักการดี แต่ขาดการเอาใจใส่
ติดตามอย่างต่อเนื่อง ผลที่ตามมากค็งไม่ได้ผล ภาครฐั
จึงต้องทํางานให้รัดกุมตามหลกัการที่จะบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คอื โปร่งใส      มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้
และเกิดความคุม้ค่า   
2. โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างในการพัฒนาให้
ชุมชน/บุคลากรเกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ควรดําเนินการดังนี้ 
 - ประชาสัมพันธ์แนวคิด ทฤษฎีหรือหลักการ
ให้รับทราบอย่างแพร่หลายและทั่วถึง 
 - จัดให้มีแหล่งศึกษาดูงาน สถานที่หรือแปลง
สาธิต 
 - ต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามหรือคณะที่
ปรึกษาไปเยี่ยมให้คําปรึกษาแนะนําเพิ่มเติม 
 - การดําเนินการต้องเป็นไปอย่างมีระบบมี
ความต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ 
3. ประชาชนบางส่วนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมี
ไวสําหรับแก้ปัญหาความยากจน และเน้นเฉพาะด้าน
การเกษตรเท่านั้น แค่คนมีฐานะดีที่มีอาชีพที่ ไม่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นความเข้าใจที่ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องต้องประชาสมัพันธ์ทําความเข้าใจ เพื่อให้คน
ไทยตกผลึก และยึดเป็นอุดมการณ์ ในการดํารงชีวิต 
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๑.  อย่างพอเพียงตามสถานะของแต่ละคน 
4. โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ แต่โครงการ
ควรปลูกฝังจิตสํานึกคนในชุมชนให้มีความต้ังใจที่จะ
นํามาปรับปรุงชีวิตประจําวันให้สามารถดํารงชีวิตอยู่
อย่างพอเพียง 
ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน    
ด้านเศรษฐกิจ 
1. โครงการมีประโยชน์มากในการพึ่งตนเอง ควรมีการ
ส่งเสริมให้ความรู้ในแนวทางปฏิบัติไปยังกลุ่มหมู่บ้าน 
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตนเองและชุมชน 
อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้คนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 
2. โครงการนี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชนและ
บุคคลเกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ควรมี
การกระทําที่ ต่อเนื่อง และที่สําคัญคือบุคลากรที่
ดํ า เ นิ นก า ร รวมทั้ ง ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จกร รมที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมาย มีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้าร่วม
ในการนี้หรือไม่ ควรมีการต้ังคณะกรรมการติดตามผล
การดําเนินการในระยะยาว 
3. เป็นโครงการที่ดีมากของกรมการพัฒนาชุมชน มี
พื้ นที่ เป้ าหมายชัดเจน  มี เครื่ อ งมือประเมินผล
ความสําเร็จที่สามารถวัดความสําเร็จของหมู่บ้านได้ดี
ระดับหนึ่ง 
4. เป็นโครงการที่ดีเพราะทําให้ชุมชนและคนในชุมชน
ได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันของตนเองและของชุมชน 
ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน    
ด้านสังคม 
1. โครงการนี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชนและ
บุคคลเกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงานพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างดี และพร้อมที่จะผลักดัน
โครงการให้เป็นรูปธรรมและติดตามสนับสนุน และ
ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คําปรึกษา และ
ช่วยกระตุ้นหมู่บ้านระดับพออยู่พอกินให้เป็นหมู่บ้าน
อยู่ดีกินดี และมั่งมีศรีสุข ควรให้ชุมชนตระหนักถึงและ
ประเมินสถานภาพของตนเองและชุมชนได้ และมีจิตที่ 
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๑.  จะพัฒนาตนเองและร่วมพัฒนาชุมชน ช่วยกันสํารวจ
ว่าชุมชนมีทุนเดิมคืออะไรบ้าง เพื่อนําข้อมูลมาวาง
แผนการดําเนินงานต่อไปโดยทุกครอบครัวต้องให้
ความช่วยมือ 
2. คิดว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้
ชุมชนและบุคคลเกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน ควรมีวิธีการดังนี้ 
 - การต้ังคณะทํางาน ระดับจังหวัด อําเภอ 
ตําบล หมู่บ้าน 
 - ประชุ ม  ปรั บ เ ป ลี่ ย นทั ศ นค ติ  ส ร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ 
 - ระดมทุนในหมู่บ้าน 
 - ระดมทุนวิธีการประหยัดพลังงาน 
 - ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพปัจเจกบุคคล   
          - ส่งเสริมการปลูกอยู่ ปลูกกิน เช่น 1 ไร่ 1 
ความพอเพียง 
 - พัฒนาค รอบครั ว เ ป้ า หม าย  จั ด เ วที
ครอบครัว เป็นการสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง ป้องกัน
แก้ไขปัญหาในชุมชน 
 - ส่งเสริมการออม เช่น ออมเพื่อสวัสดิการ 
ออมเพื่ออนาคต ออมเพื่อปลดหนี้  
          - ติดตามและประเมนิ/รายงานผล 
ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน    
สิ่งแวดล้อม 
1. มีความเช่ือมั่นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างแน่นอน แต่หน่วยงานราชการต้องทําอย่างจริงจัง
ให้มากย่ิงขึ้น โดยทุกหน่วยงานในแต่ละกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง ต้องให้ความร่วมมือ ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ 
อย่างน้อยต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้
เกิดขึ้ นในกลุ่มมวลชนของตนเอง  อย่าทํา เพียง
หน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบ 
2. เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชน
และบุคคลเกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน/
ท้องถิ่นให้ฟังตนเองได้อย่างยั่งยืน 
3. โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เน้นการพัฒนาตนเอง
แบบมั่นคง ยั่งยืน สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้ ไม่ว่ากระแส
โลกาภิวัฒน์ จะเป็นรูปแบบใด การจัดให้มี 3 ระดับ  
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และมีกิจกรรมส่งเสริม โดยการจัดให้มีการศึกษาดูงาน 
โดยเฉพาะที่ชุมพรคาบาน่า วิทยากรบรรยายได้ซาบซึ้ง
มาก เน้นให้เห็นถึงน้ําพระทัยของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ห่วงใยพสกนิกร ทรงงาน ประสานงานดึก
ทุกคืน เพื่อช่วยเหลือประชาชน    
4. โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชน
และบุคคลเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ อย่าง
ย่ังยืน หากแต่เป็นโครงการที่ต้องใช้เวลาพอสมควร ถึง
จะสามารถรู้และเห็นประโยชน์ในการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
5. โครงการดังกล่าวหากจะทําให้ได้อย่างยั่งยืนได้ตาม
ความคิดเห็นคงจะต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะเป็นผล 
ผู้นําท้องที่ และท้องถิ่นต้องมีความเข้าใจและสนใจ
ส่งเสริม และต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

๑. 

4. ท่านคิดว่าท้องถิ่นและอําเภอ 
ควรเข้ามามีบทบาทเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน    
ด้านวิชาการ 
1. ท้องถิ่นและอําเภอ นับได้ว่ามีความสนิทสนม
ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด มีข้อมูล รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่าง
ดี  ดังนั้นท้องถิ่นและอําเภอจะมีส่วนส่ง เสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมโครงการได้มาก
ที่สุด แต่บุคลากรของภาครัฐและผู้นําท้องถิ่นต้อง
เข้าใจหลักการและอุทิศตนให้กับโครงการนี้อย่างเต็มที่ 
ส่ง เสริมสนับสนุน  เข้ าถึ งและเป็นพี่ เลี้ ยง ให้กับ
ประชาชนได้ด้วยความจริงใจ 
2. อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเข้ามามี
บทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทั้งด้านวิชาการ 
หลักการ ความรู้ งบประมาณ เป็นที่ปรึกษาแนะนําได้
ในทุกเรื่อง 
3. ท้องถิ่นและอําเภอต้องมีกระบวนการการจัดการ 
ให้หมู่บ้านที่เป็นตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านระดับพอ
อยู่พอกิน ระดับอยู่ดีกินดี และระดับมั่งมีศรีสุข เกิด
ความคิดว่า เขาทําเพื่อความเป็นอยู่ หรือเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเขาจริงๆ ไม่ใช่ปฏิบัติกิจกรรมเพราะ
เป็นหมู่บ้านที่ทางราชการกําหนดเท่านั้น 
4. ท้องถิ่นและอําเภอควรมีบทบาทในการเสนอและนํา
ความรู ้ควบคูก่ารปฏิบัติ คอบช่วยเหลือให้ชุมชนเดินไป
ให้ถกูทางในการพัฒนา และนาํโครงการทีส่ามารถแก้ไข 
ภาวะความยากจนให้ชุมชนมีความขยัน และมีความรู ้
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๑.  เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้น 
ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน    
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ท้องถิ่นและอําเภอจัดอบรมให้ความรู้และกระตุ้น
ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโดยให้ประชาชนเห็น
ประโยชน์ ของการ เข้ า ร่ วม โครงการ  และเชิญ
ภาคเอกชน จังหวัดเข้าร่วมบูรณาการ โดยเสนอ
แนวทางในการผลิตให้ได้ผลมากขึ้น 
2. ท้องถิ่นและอําเภอควรที่จะเข้ามามีบทบาทร่วมกัน
เสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ 
เพื่อเป็นผู้ประสานให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตาม
แนวทางที่ได้วางไว้ 
ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน    
ด้านสังคม 
1. ท้องถิ่นและอําเภอ ควรเข้ามามีบทบาทเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้พึ่งตนเอง
ได้ ผู้บริหารชุมชน ผู้นําชุมชน ต้องมีจิตสํานึกในการรัก
ชุมชน ต้ังใจที่จะพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน และต้องมีความรู้ ความสามารถที่
ขยายผลการดําเนินงานให้ยั่งยืนและมากขึ้น ควร
สนับสนุนงบประมาณขยายเครือข่าย และหารายได้
ให้กับคนในชุมชน ควรประชาสัมพันธ์โครงการให้
ชุมชนรับรู้ เพราะบางชุมชนที่ไม่มีโครงการ ไม่มีการ
แจ้งให้ชุมชนทราบ เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้ชุมชน
ต่ืนตัวควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
2. ท้องถิ่นและอําเภอ ควรเข้ามามีบทบาทเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 - ในการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ท้องถิ่นและอําเภอจะต้องจัดกิจกรรมให้มีความ
หลากหลายเชื่อมร้อยไปทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง 
 - ให้มีการประสาน งบประมาณ  บุคลากรมา
จากทุกภาคส่วนมาร่วมจัดกิจกรรม (บูรณาการ ) 
สนับสนุนหรือหนุนเสริมทั้งปัจเจกบุคคลและเป็นกลุ่ม 
เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
         - ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
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๑.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
สิ่งแวดล้อม 
1. ท้องถิ่นและอําเภอ ต้องเป็นตัวต่อยอดโครงการ 
จากปี 2554 ให้ดําเนินการต่อไปและแตกแขนงสาขา
อาชีพต่างๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ 
2. ทุกหน่วยงานควรเข้ามามีบทบาท และส่งเสริม
อย่างจริงจัง สม่ําเสมอ และต่อเนื่อง ไมใ่ช่จบโครงการ
ก็เลิกส่งเสริม/สนับสนุน 
3. ท้องถิ่นและอําเภอ ควรเข้ามามีบทบาทเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการ โดยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้
คําปรึกษาในทุกๆด้านอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
รวมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้
กิจกรรมในโครงการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในส่วนที่
จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินงาน 
4. ท้องถิ่นอาจยังไม่ได้ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างจริงจัง การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นรูป
แบบเดิมที่เคยปฏิบัติ อําเภอควรเน้นนโยบายการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัด
อบรมสัมมนาให้ความรู้ และศึกษาดูงานในลักษณะ
บูรณาการบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
5. การหาสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเริ่มต้นจาก
ผู้ที่มีความสนใจและปฏิบัติอยู่ ณ ขณะปัจจุบัน และ
รวมตัวกันในรูปแบบกลุ่มเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ 
ศึกษาวิธีการดําเนินการและอาจจะต้องใช้งบประมาณ
ให้ถูกต้องด้วย  เพราะหาเอาปัจจัยนําโครงการ ผลของ
โครงการคงไม่บรรลุผลสําเร็จได้อย่างยั่งยืน 
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๑.  5. ท่านคิดว่า การเผยแพร่แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใน
เบื้องต้นเพื่อลดรายจ่าย และพฒันา
มาเป็นเพิ่มรายได้ ควรจะมีวิธีการ
อย่างไรให้ประชาชนทุกคนสามารถ
รั บ รู้ แ ล ะ นํ า ไ ป ป รั บ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันให้กลายเป็นกระแส
หลักได้อย่างไร เพราะแนวคิดนี้
สามารถแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ได้ผลเปน็อย่างดี เพราะอย่างไรเสีย
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ
เกษตรกรรม  ประชาชน  ขยัน  
อ ยู่ อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง  ส า ม า ร ถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่าง พออยู่พอกิน 
หากพัฒนาก้าวหน้าขึ้นจะ อยู่ดีกิน
ดี เม่ือสามารถเพิ่มรายได้จนกระทั่ง
ขยายตลาดเป็นธุรกิจได้ก็จะนํามา
ซึ่ง มั่งมี ศรีสุข 

ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน    
ด้านวิชาการ 
1. วิธีการในการเผยแพร่หลักปรัชญาคือ 
 - ให้ความรู้ 
 - มีแบบอย่างให้ศึกษาดูงานได้ทุกหมู่บ้าน 
 - สร้างความตระหนักให้กับทําครัวเรือน 
 - ต้องแสดงให้เห็นว่าในครอบครัวตัวอย่างนั้น
เขามีรายได้อย่างไร อยู่ได้อย่างไร 
2. การเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควร
ประชาสัมพันธ์โดยการฝึกอบรม จัดป้านนิเทศ แผ่นพับ
ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน รวมทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ ให้ผู้นํา
ชุมชนไปศึกษาดูงาน ชุมชน/บุคคลที่ประสบผลสําเร็จใน
การนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการทํางาน การครองตน เมื่อกลับมาแล้วต้องให้ม ี 
การวางแผน จัดทําโครงการเสนอหน่วยงาน จะทําอะไร 
เมื่อไร ผู้เข้าร่วมโครงการมีใครบ้าง จะใช้มาตรฐานอะไร
มาวัดว่ามีความสําเร็จหรือก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด 
3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการลดรายจ่ายและ
พัฒนาเพิ่มรายได้ ควรจะใช้วิธีต้นแบบอย่างที่อยู่ใน
ชุมชนอย่างที่อยู่ ในชุมชนทําให้ เห็นภาพจริ งๆว่ า 
ดําเนินการตามทฤษฎีแล้ว จะสามารถดํารงชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง มีความสุข สามารถขยายผลโดยกระตุ้นให้บ้าน
อื่น ดูเป็นตัวอย่าง เอาแบบอย่าง และมีคําแนะนําที่
ถูกต้องจากต้นแบบในการดําเนินการ  
ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน    
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ในฐานะที่ประชากรคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ควรมีการต้ังกลุ่มบุคคลในหมู่บ้านให้เป็น
บุคคลต้นแบบ อาจจะมีการนําบุคคลเหล่านี้ไปเพิ่มเติม
ความรู้ อบรมให้การศึกษา เพื่อกลับมาเป็นผู้นําของ
ชุมชนในการดําเนินการให้ต่อเนื่องต่อไปในการนี้ก็คง
จะต้องจัดหางบประมาณเป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ 
2. เห็นด้วยอย่างมากกับเศรษฐกิจพอเพียงแต่ชุมชน/
ท้องถิ่นกับสวนกระแสยึดเศรษฐกิจนิยมไม่เคยพอเพียง
แล้วชาวบ้านจะพอเพียงได้อย่างไร  ภาครัฐหรือผู้นําใน
ท้องถิ่นควรจะทําเป็นตัวอย่างไม่ใช้ฟุ่มเฟือยอย่างใน
ปัจจุบันอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกินความพอดี 
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๑.  ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน    
ด้านสังคม 
1. การลดรายจ่ายและพัฒนาเป็นการเพิ่มรายได้ ควร
ให้ครอบครัวทําบัญชีครัวเรือนตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น
ออกให้ชาวบ้านรู้จักประมาณตนเอง ควรมีการอมรม
ชุมชนและสร้างกระแสโดยการประชาสัมพันธ์โครงการ
อย่ า ง สม่ํ า เ ส มอ  ผู้ นํ า ชุ ม ชน  และอปท .  ต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ชาวบ้าน
ช่วยเหลือตนเองได้ นําทุนเดิมของหมู่บ้านมาพัฒนา
และหารายได้เข้าชุมชน ชาวบ้าน ช่วยตนเอง ปลูกผัก
สวนครัว รั้วกินได้ ไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือ
นําไปจําหน่ายหารายได้ รัฐจะต้องสนับสนุนหมู่บ้าน
อย่างต่อเนื่องจัดสรรงบประมาณ และบูรณาการหน่วย
ต่างๆให้ครอบคลุม เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบต้องทํางานเชิง
รุกไม่ใช่ต้ังรับและออกคําสั่ง หรือทําตามสั่งเท่านั้น 
2. ชุมชนจะต้องขยันประหยัดพ่ึงพาตนเองในยุค
ปัจจุบัน โดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประ เทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทํ า
การเกษตรได้ทุกพื้นที่ 
ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน    
สิ่งแวดล้อม 
1. หลังจากการดําเนินการในปี 2554 ต้องทําการ
ประเมินโครงการ เพื่อนําไปพัฒนาทําเป็นแผนยะระ
ยาว สามารถทําให้เกิดผลในระดับมั่งมีศรีสุข โดยการ
ใช้มวลชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมดําเนินงานร่วมกับหน่วย
ราชการ โดยเฉพาะกลุ่มมวลชนที่ถูกจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมาย  อาทิ เช่น เครือข่ายของสภาเกษตรกร
แห่งชาติ/สภาองค์กรชุมชนตําบล/สภาเด็กและ
เยาวชน/สภาผู้สูงอายุ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 
2. ประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบอย่างสม่ํ า เสมอ 
โดยเฉพาะโทรทัศน์ ไม่นําเสนอเฉพาะด้านการเกษตร 
และในการนําเสนอควรเจาะลึกในรายละเอียดเพ่ือ
นําไปปรับใช้ได้เช่น รายการพูดคุย ควรขอชมสมุด
รายรับ – รายจ่าย 
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๑.  3. ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคน/ครอบครัว เพราะ
หากเป็นชุมชนเกษตรกรรม ก็มีต้นทุน คือ ที่ดิน ที่
สามารถทํากินได้ และวิถีชีวิตเกษตรกรรม ก็ต้องมีการ
ปลูก/เลี้ยงสัตว์ไว้กิน ไว้ขายอยู่แล้ว เพียงแต่ทําแล้ว
รายได้มากกว่ารายจ่ายหรือไม่ เพราะถ้าเป็นเกษตรเชิง
พาณิชย์ ต้นทุนการผลิตย่อมสูงและการใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อาจจะเห็นผลช้าหรือไม่ประสบ
ผลสําเร็จในระยะสั้น ดังนั้นการปรับวิถีชีวิตมาใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับบางพื้นที่/บางครอบครัว 
อาจจะทําได้ยาก ย่ิงสังคมเมือง สังคมอุตสาหกรรม  
ทุกคนอยากมีรายได้มากกว่ารายจ่าย อยากมีชีวิตที่
พอเพียง อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่บางสถานการณ์
มันทําไม่ได้  เพราะต้นทุนมันต่างกัน   
4. แนวคิดทฤษฎีที่กําหนดไว้ดูแล้วเหมือนทําไม่ยากแต่
การที่จะทําให้โครงการบรรลุผลได้ ต้องมีการให้ความ
ร่วมมือหลายฝ่ายแต่จะต้องหาผู้เสียสละ 

2. เรื่อง โครงการตรวจติดตามการ
ถ่ายโอน(เงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์) 
             ในเรื่องนี้ กรมส่งเสริม
ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  จ ะ  
จัดสรรให้จังหวัดเพื่อเบิกจ่ายให้
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
ดําเนินการดังนี้ 
          1 .  นํ า ไ ป จ่ า ย ใ ห้ แ ก่ แ ก่
คนชราที่มีสิทธิในพื้นที่ซึ่งที่มีสิทธิใน
พื้ นที่ ซึ่ ง มี ค ว ามประส งค์ ข อ รั บ
ส วั ส ดิ ก า ร เ บี้ ย ยั ง ชี พ แ ล ะ ไ ด้
ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้ว ในอัตรา
คนละ 500 บาทต่อเดือน ภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน ตามระเบียบ
ก ร ะ ท ร ว ง  ม ห า ด ไ ท ย ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552  

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. จากการรายงานของผู้รับผิดชอบ และจากการรับ
ฟังการปฏิบัติพื้นที่ ได้มีการดําเนินการถูกต้องตาม
ระเบียบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพียงพอ แต่อาจ
ได้รับ – จ่าย ให้ผู้มีสิทธ์ิช้าไปบ้าง เนื่องจากมีรูปแบบ
การจ่ายที่หลากหลาย 
2. มีการจ่ายครอบคลุมผู้ที่มีสิทธ์ิ และลงทะเบียน 
ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ และจ่ายภายในวันที่ 
10 ของทุกเดือน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้จ่าย
ตามระเบียบของราชการอย่างถูกต้อง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. เบี้ยยังชีพ ผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์ การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายยังไม่ทั่วถึงควรมีการตรวจสอบได้
ละเอียดมากกว่านี้ เพื่อจะได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ตรงตามกําหนดเวลา 
2. มีปัญหาบางประการคือแต่ละอปท. กําหนดวัน
จ่ายเงินไม่ตรงกัน บาง อปท.กําหนดจ่ายทุกเดือน ทุก 
3 เดือน ทุก 6 เดือน ซึ่งควรกําหนดจ่ายเป็นรายเดือน 
กรณีที่งบประมาณยังไม่มาควรมีเงินทดรองจ่ายก่อน 
เพื่อป้องกันความเดือดร้อนของผู้มีสิทธ์ิ 
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2.            2. เพื่ อจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นําไปจ่ายเป็น
สวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ผู้
พิการที่มีสิทธิในพื้นที่ ในอัตราคนละ 
500 บาทต่อเดือน ตามระเบียบ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิ ก า ร ใ ห้ ค นพิ ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
           3. เพื่อจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่าย
ในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เ อ ดส์ ที่ มี สิ ท ธิ ใ นพื้ น ที่  จํ า น วน 
37,271 คนๆละ 500 บาทต่อ
เดือนเป็นเงิน 223,626,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยั งชีพขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ประเดน็คําถาม 
           ท่ า นที่ ป รึ ก ษ าผู้ ต ร ว จ
ราชการภาคประชาชนในพื้นที่มี
ความเห็นในเรื่องนี้อย่างใด ควร
แก้ ไ ขปั ญห าห รื อ มี  แนวท า ง 
ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงาน ของ
รัฐและภาคประชาสังคมอย่างไร  
ในพื้นที่ ดังนี้ 
1. ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ได้มีการจ่ายเงินได้ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบ  ตรงกําหนดเวลา 
ค รอบคลุ มทุ ก ก ลุ่ ม เ ป้ า หม า ย 
เพียงพอ หรือไม่อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ในหลายพื้นที่ของ อบต. และ
เทศบาล ตลอดจนพนักงานของ อบต. ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่า อบต.และเทศบาล ได้จ่ายเงินให้
ค รบถ้ วน  ถู ก ต้ อ งตามระ เบี ยบ  และตร งตาม
กําหนดเวลา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ขึ้นบัญชีไว้แต่
ละกลุ่ม 
2. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมาจ่าย
ได้ครบถ้วน แต่การจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่ค่อยอยู่
ในช่วงเวลาที่กําหนดคือ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
มีบางแห่งเท่านั้นที่ทําได้ 
3. ในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ถูกต้องตามระเบียบและตรงตามกําหนดเวลา 
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เพราะผู้ป่วยเอดส์ยัง
ไม่กล้าที่จะมาขึ้นทะเบียนในการรับเบ้ีย 
4. ข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปัจจุบันอปท. ส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีการประกาศทางสื่อสาธารณะ ทําให้ประชาชนมี
ความสงสัย  เห็นควรเสนอให้ปรับปรุ ง โดยเพิ่ ม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ดําเนินการรับรู้ รับฟัง ร่วมคิด ร่วมทํา เช่นให้ กม.มี
บทบาทในระดับหมู่บ้าน และสหกรณ์ชุมชนตําบล  มี
บทบาทในระดับตําบล ในรูปแบบของสภาองค์กร โดย
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ประชารัฐท้องถิ่น ระดับ
หมู่บ้าน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่ผ่านมา ยังมีข้อบกพร่อง
และการอุดหนุนงบประมาณมาโดยไม่ระบุหรือมีเกณฑ์
บังคับ ท้องถิ่นบางแห่งจึงนําเงินไปใช้ทําอย่างอื่น มี
บางท้องถิ่นนําไปจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนหรือมีการจ้าง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจํานวนมาก เป็นปัญหาของท้องถิ่น
เอง แต่หากมีกฎเกณฑ์ คงเป็นไปตามที่คาดหวังได้ 
2. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้มีการจ่ายเงิน
ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่สามารถกําหนด
วันให้ตายตัวได้ กําหนดได้เฉพาะช่วงวันที่ อาจมีปัญหา
เรื่องการรับโอนเงิน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ 
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 กําหนดช่วงเวลาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ไว้ชัดเจน เพื่อเสนอตั้งงบประมาณในแต่ละ
ปี 
3. ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสั่งจ่ายให้กับ
ผู้สูงอายุ  ควรเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ
ผู้สูงอายุเอง ก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน 

๒. 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ได้มีการสํารวจข้อมูลเพื่อปรับ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่ม 
คือ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ให้เป็นปัจจุบัน หรือสํารวจ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตกสํารวจหรือไม่
อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. อปท. ได้จัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการเบิกจ่ายสู่
กลุ่มเป้าหมายหลักทั้ง 3 กลุ่ม มีการปรับปรุงข้อมูล
ตามจําเป็น แต่เป็นห่วงกรณีเงินเหลือจ่ายจากผู้มีสิทธ์ิ
ถึงแก่กรรม ย้ายที่อยู่ ซึ่งหากมองเป็นภาพรวมของ
ประเทศก็จะมีวงเงินงบประมาณสูง อาจไม่เกิดผล
สูงสุดต่อประโยชน์ส่วนรวม 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ พ .ศ . 2552 และระเบียบผู้พิการ พ.ศ . 
2553 กําหนดรับลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลรับเบ้ียยังชีพในปีถัดไปแต่การ
ทําบัตรประจําตัวผู้พิการมีการรณรงค์ให้ทําอย่าง
ต่อเนื่อง   
3. ในการทํางานของภาครัฐ จะจัดให้ลงทะเบียน 
ต้ังแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ในความคิด 
เห็นควรเสนอปรับแก้เสนอกฎหมาย ให้สามารถรับ
ลงทะเบียน และรับเบ้ียยังชีพได้ตลอดทั้งปี ถึงจะ
ครอบคลุมตามกําหนด 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การสํารวจข้อมูลควรมีการปรับปรุงข้อมูลได้ถูกต้อง
ทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
เพื่อให้เป็นปัจจุบันจะได้ไม่ทําให้เกิดการร้องเรียน 
2. ควรมีเจ้าหน้าที่ลงไปสุ่มตรวจข้อมูลที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 
กลุ่มว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ โดยให้ลงไปเช็คกับตัวของ
บุคคลเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ว่าตรงกับข้อมูลบัญชี
รายช่ือที่จ่ายเงินสงเคราะห์หรือไม่ 
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๒.            
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสํารวจข้อมูล 
ทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน โดยการให้ผู้นํา
ชุมชนออกทําการสํารวจตามพ้ืนที่ในหมู่บ้าน 
2. ปัจจุบันใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในการจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพโดยจัดทําข้อมูลเอกสาร ทําให้มีปัญหาด้าน
ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงได้ เห็นควรเสนอให้
รัฐบาลให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดทําฐานข้อมูลชุมชน
ในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งสามารถแยกเป็นข้อมูล
สวัสดิการเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆที่มีข้อมูลเชื่อมโยง
กับสํานักงานทะเบียนราษฎร ที่สามารถเข้าดูได้ใน
ระดับหมู่บ้าน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. มีการสํารวจในการปรับข้อมูลอยู่ จะตัดปัญหา
ตรงที่ ว่าผู้ที่ตายไปหรือย้ายภูมิลําเนา เป็นปัญหา
สําหรับท้องถิ่นอยู่พอสมควร หากผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติ
ไม่สนใจและไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีการสํารวจ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โดยการกําหนดช่วงเวลารับแจ้ง
รายใหม่ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในปี ต่อไป 
ปัจ จุ บันจะไม่มี กรณีตกสํ ารวจ  เพราะได้มีการ
ประชาสัมพันธ์จัดทําเอกสารนัดหมายฝากผ่านผู้ที่มี
สิทธิมารับเงินในแต่ละเดือน 
3. ควรมีเจ้าหน้าที่ลงไปสุ่มตรวจข้อมูลที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 
กลุ่มว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ โดยให้ลงไปเช็คกับตัวของ
บุคคลเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ว่าตรงกับข้อมูลบัญชี
รายช่ือที่จ่ายเงินสงเคราะห์หรือไม่ 
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๒.  3. ในขั้นตอนการสํารวจข้อมูล
กลุ่ม เป้าหมาย  ทั้ ง  3 กลุ่ม  คือ 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน หรือตัวแทน ในการ
รับรองข้อมูลและมีส่วนร่วมในการ
ติดตามผลการเบิกจ่าย หรือใช้
กระบวนการประชาคม  หรือไม่ 
อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ในขั้นตอนการสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 
กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ อาจจะ
ได้รับข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
หรือตัวแทนในกระบวนการมีส่วนร่วมได้ทั่วถึง 
2. ภาคประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม การส่งเสริมให้
กลุ่มบุคคลเป็นตัวแทนของประชาชนตามกฎหมาย มี
ส่วนให้มากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการทํางานองค์กร
ภาคประชาชนให้เป็นที่พึ่งพาชาวบ้าน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลท้องถิ่นทํางานร่วมกันกับ
เครือข่าย พม. ในตําบล เพราะกรรมการเครือข่าย พม. 
มีสมาชิกมาจากทุกหมู่ บ้าน เมื่อได้ข้อมูลมาจาก
กรรมการเครือข่าย พม. จะมีการประชุม เพื่อวาง
แผนการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และส่งต่อท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้นําแต่ละหมู่บ้าน
รับทราบและให้ความรู้อยู่บ่อยๆ 
2. กระบวนการสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่มใน
แต่ละปี  จะดําเนินการในรูปแบบของการสํารวจข้อมูลเชิง
ลึก โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิก
สภาเทศบาลในแต่ละหมู่บ้าน สํารวจเป็นรายครัวเรือน ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์      อยู่แล้ว โดยบัญชี
ครัวเรือน และในรูปแบบของการกระจายเสียงตามสาย
ของแต่ละหมู่บ้านเป็นประจํา ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของ
กระบวนการประชาสังคม พร้อมทั้งมีการติดตามความ
เคลื่อนไหวในการเบิกจ่าย 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ได้มีการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แต่ไม่มีส่วน
ร่วมในการติดตามการเบิกจ่าย 
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๒.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการ
ประชาคม ท้องถิ่นบางแห่งไม่เคยออกมา บางแห่งจะ
ใช้ผู้ ใหญ่ บ้ าน เ ป็นผู้ ประสานประชาสัม พัน ธ์ ใน
ระยะเวลา  แจกเบ้ีย บางแห่งยังคิดว่าผู้ด้อยโอกาสไป
เบียดเบียนเอางบประมาณของท้องถิ่นด้วยซ้ํา ควร
สร้างความเข้าใจและให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
2 .  ขั้ นตอนการสํ ารวจข้อมูลกลุ่ ม เป้ าหมายได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสมาชิกสภาอบต .  กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเวทีประชาคมของกลุ่มต่างๆ ในตําบล 
ปัจจุบันไม่มีตกสํารวจ อาจต้องปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เช่น กรณีถึงแก่กรรม 
3. ให้มีระเบียบข้อบังคับว่าให้มีประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการสํารวจข้อมูลและรับรองข้อมูลติดตาม
ผลการเบิกจ่าย ให้มีการเซ็นช่ือร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 3 
คน/หมู่บ้าน 

  4 .  ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ ห รื อ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ
สิทธิในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ หรือไม่อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลมากขึ้น ผ่านการประชุม 
พบปะ เยี่ยมเยียน ของอปท. และภาครัฐในหลากหลาย
รูปแบบ และจากการได้รับทราบจากกลุ่ม/ชุมชน/องค์กร
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ อีกด้วย 
2. ประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้
ทราบสิทธ์ิในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ โดยจัดรถประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น 
อยู่ทุกๆเดือน ที่จะมีการเบิกจ่ายโดยผู้นําชุมชน กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว   ไม่มี
ปัญหาใดๆ ส่วนผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นเรื่องสิทธ์ิที่จะต้องไม่
เปิดเผยตัวตน การเบิกจ่ายจะโอนเข้าบัญชี และแจ้งให้เจ้า
ตัวทราบโดยตรง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวส่วนมากได้
รับทราบสิทธิในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ข้อมูลสิทธิดีแล้ว 
2. ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้ทราบสิทธิในการ 
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๒.  จ่ายเงินสงเคราะห์ โดยมีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นํา
ชุมชนและมีการจัดทําเป็นแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    
ด้านสังคม 
1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบสิทธิการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ดี เพราะมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมประจํา
หมู่บ้านให้ความรู้แนะนํา ในชุมชนมีระบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว และเสียงตามสาย 
ให้ความรู้อยู่บ่อยๆ มีระบบการเชื่อมโยงการทํางาน
ค่อนข้างดีกับทุกเครือข่าย มีการส่งต่อข้อมูลเพื่อให้
การช่วยเหลือ 
2. กลุ่มเป้าหมายและประชาชนส่วนใหญ่จะทราบถึง
สิทธิในการที่จะได้รับเบี้ยยังชีพตามกฎหมาย ทั้งจาก
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเสียงตามสาย 
และจากการที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชนจัดอบรม ประชุมสัมมนาในหมู่บ้านเพื่อ
ชุมชนว่าเป็นบทบาทของรัฐให้สวัสดิการแก่ประชาชน 
เป็นการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักด์ิศรี 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการ
ประชาคม ท้องถิ่นบางแห่งไม่เคยออกมา บางแห่งจะ
ใช้ผู้ ใหญ่ บ้ าน เ ป็นผู้ ประสานประชาสัม พัน ธ์ ใน
ระยะเวลาแจกเบี้ย บางแห่งยังคิดว่าผู้ด้อยโอกาสไป
เบียดเบียนเอางบประมาณของท้องถิ่นด้วยซ้ํา ควร
สร้างความเข้าใจและให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
2 .  ขั้ นตอนการสํ ารวจข้อมูลกลุ่ ม เป้ าหมายได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสมาชิกสภาอบต .  กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเวทีประชาคมของกลุ่มต่างๆ ในตําบล 
ปัจจุบันไม่มีตกสํารวจ อาจต้องปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เช่น กรณีถึงแก่กรรม 
จงัหวัดปัตตานี 
3. ให้มีระเบียบข้อบังคับว่าให้มีประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการสํารวจข้อมูลและรับรองข้อมูลติดตาม
ผลการเบิกจ่าย ให้มีการเซ็นช่ือร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 3 
คน/หมู่บ้าน 

248



ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 

๒. 5 .  หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้ องและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มกีาร
ประชาสัมพันธ์หลัก เกณฑ์การ
จ่ายเงิน คุณสมบัติ  ทั้ง 3 ประเภท 
คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์  และสรุปผลการดําเนินงาน 
ให้กับประชาชนหรือไม่อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. อปท . ได้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งผ่านสื่อหลัก 
(สถานวิทยุ สวท./อสมท./อส.) และออกพบปะเยี่ยม
เยียน แจกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นประจํา  
2. มีการจัดทําเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้
ความรู้กับผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ สื่อตามวิทยุชุมชน 
ประสาน อสมท .  ของกรมประชาสัมพันธ์ อย่าง
สม่ําเสมอ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจ่ายเ งิน 
คุณสมบัติทั้ง 3 ประเภท และสรุปผลการดําเนินงาน
ให้กับประชาชนทราบบางส่วนแต่ยังไม่ทั่วถึง 
2 .  คว รมี ก า ร จั ดส ร ร เ งิ น งบประม าณ ในก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น และควรมีหลักการจ่ายเงินที่ครอบคลุม
มากกว่านี้ คือควรให้ได้รับเบ้ียได้ทุกตําบลไม่ใช่ย้ายไป
ที่ไหนก็ต้องไปรับเงินที่นั่น ควรจะให้มีระบบออนไลน์ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1 .  หน่ ว ย ง า นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะท้ อ ง ถิ่ น มี ก า ร
ประชาสัมพัน ธ์  หลัก เกณฑ์การจ่ ายเงิน  ชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจดี เพราะนอกจากการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย
แล้ว ยังมีเวทีประชุมทําความเข้าใจเรื่องสิทธิและเวที
ประชาคม 
2. นอกจากหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว ยังมีหน่วยงานของภาครัฐ ได้ส่วนราชการต่างๆใน
จังหวัดและอําเภอที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีองค์กรภาค
ประชาสังคมในจังหวัดช่วยเสริมสร้างความรู้ความ
เข้ า ใจ ใน เรื่ อ งของการให้ จั งหวัดส วัส ดิการแก่
กลุ่ม เป้าหมายอย่างถูกต้อง  ชัดเจนในเรื่องของ
หลักการและแนวทางการปฏิบัติ 
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 ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. กลุ่มเป้าหมายทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเป็นอย่างดี ตามความสมัครใจของ  ผู้มีสิทธิ 
คือ 1) โอนเข้าบัญชี 2) รับเงินสด 3) มอบฉันทะ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงก็ประสานแจ้งทาง อบต. ไม่มีปัญหา
การเบิกจ่าย   
2. มีการประชาสัมพันธ์ครั้งเดียวและไม่มีการสํารวจว่า
ผู้สูงอายุได้รับหรือไม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝากเรื่องต่อ
กันไป 
3. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ค่อนข้าง
น้อย ส่วนใหญ่มีข้อมูลเอาไว้รายงานอย่างเดียว 

๒. 

6. ปญัหา/อปุสรรคทีส่ําคญัในการ
ดําเนนิโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1.ในปัจจุบันไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคจะมีบ้างเล็กน้อย
กรณีได้รับงบประมาณอุดหนุนล่าช้า - จ่ายล่าช้า 
2. ต้นปีงบประมาณ รัฐอุดหนุนงบประมาณมาล่าช้า
ควรจะมีการโอนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และผู้มี
สิทธิบางรายที่ไม่มารับเงินภายในปีงบปีประมาณที่
กําหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งก็นําเงิน
ส่งคืนจังหวัด โดยไม่ได้กันเงินไว้ จะเกิดความยุ่งยากใน
ภายหลัง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงประโยชน์ของ
โครงให้กลุ่มเป้าหมายโครงการได้รับทราบข้อมูลและ
สิทธิประโยชน์ต่างที่ประชาชนควรจะได้รับทราบข้อมูล
ขั้นตอนในการดําเนินการให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อ
ความสะดวกของกลุ่มเป้าหมาย 
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่นควรกําหนดเป็นนโยบายหลักในเรื่อง
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ประชาชนมีความสุข
จริงๆ 
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      ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. กลุ่มเป้าหมายผู้ติดเชื้อไม่กล้าเปิดเผยตัว ทําให้ขาด
สิทธ์ิ     การประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
จังหวัดบางจังหวัดมีความยากลําบาก  การทํางานใน
พื้นที่บางตําบล มีถึง 3 หน่วยงาน ทํางานในภารกิจ
เดียวกนั ควรบูรณาการการทํางานร่วมกัน   
2. ปัญหาในการดําเนินโครงการของประชาชนขาด
ความรู้และไม่ยอมสละเวลาที่จะมารับฟังโครงการ ขาด
งบประมาณการประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์น้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. การจัดสวัสดิการช่วยเหลือสังคมโดยอุดหนุนเบี้ยยัง
ชีพเกิดเป็นรูปธรรมกฎหมายหรือพรบ. ปัจจุบัน ถูก
พัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับ เห็นควรเสนอรัฐบาลให้ผลักดัน
นโยบายการมีส่วนร่วมโดยจัดทําโครงการ “ความร่วมมือ 
ประชารัฐท้องถิ่น” ระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ปัญหางบจัดสรรล่าช้า อปท.ควรจะหางบสํารองจ่าย
ในชว่ง 
รองบ 
2. ผู้มีสิทธ์ิได้รับสิทธ์ิไม่ทั่วถึง เช่น ตกสํารวจ ขาด
หลักฐานในการขอใช้สิทธ์ิ 

๒. 

   7. ข้อเสนอแนะในการดําเนิน
โครงการต่อไป 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ควรมีการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ GFMIS ที่เป็น
ข้อมูลปัจจุบัน (Real Time) จะช่วยให้บริหารจัดการ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ควรให้อปท . ได้เตรียมข้อมูลตามช่วงอายุ และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับท้องถิ่นอําเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และ
กรม สท.ด้วย   
3. การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ ควรดําเนินการให้
ตรงต่อเวลา 
4. ในชุมชนหมู่บ้าน ควรมีการสร้างเครือข่ายผู้รับเบ้ียยัง
ชีพ ให้ได้รับทราบข้อมูล ได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงได้ง่าย  
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๒.       5 .  ค ว ร มี ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น ง บ ป ร ะ ม าณ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น และควรมีหลักการจ่ายเงินที่ครอบคลุมมากกว่านี้ คือ
ควรให้ได้รับเบ้ียได้ทุกตําบลไม่ใช่ย้ายไปที่ไหนก็ต้องไปรับ
เงินที่นั่น ควรจะให้มีระบบออนไลน์ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1.โครงการเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สู งอายุ  
ผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์ เป็นโครงการที่ ดี  สําหรับ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ยที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ชน์ ค ว ร มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ได้เข้ากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ต้องตรงตามเป้าหมาย และรวดเร็ว
ตามกําหนดเวลาที่ดําเนินการและควรทําต่อเรื่อง 
2 .  ค ว ร มี ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น ง บ ป ร ะ ม าณ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น และควรมีหลักการจ่ายเงินที่ครอบคลุมมากกว่านี้ คือ
ควรให้ได้รับเบ้ียได้ทุกตําบลไม่ใช่ย้ายไปที่ไหนก็ต้องไปรับ
เงินที่นั่น ควรจะให้มีระบบออนไลน์ 

  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. ควรมีการแก้ไขระเบียบการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อบางข้อ 
เพราะผู้ติดเช้ือไม่สามารถเปิดเผยตัวเองได้ กรรมการ อพม. 
แต่ละครั้ง เลือกครั้งเดียวแล้วใช้ข้อมูลเดิมอ้างอิงกรรมการ 
บางคนอาจจะไม่มีความพร้อมในการทํางานอย่างเปิดโอกาส
ให้คนอื่นได้เข้ามาร่วมทํางานบ้าง 
2 .  ในการจ่ า ย เบี้ ย ยั ง ชี พหรื อการ ใช้ ส วั ส ดิ ก า ร
กลุ่มเป้าหมายได้มีหลาย อบต. และหลายเทศบาล โดย
มอบหมายให้หน่วยงานนําเงินไปจ่ายถึงในหมู่บ้าน เพื่อ
อํานวยความสะดวก โดยผู้สูงอายุที่อายุมากแล้ว คือ 80-
90 ปี จะไม่สะดวกในการเดินทางมารับที่อปค.และ
เทศบาล รวมถึงผู้พิการด้วย หากเป็นไปได้ควรกําหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกันทั่วประเทศ เพราะเป็นการ
ดําเนินการเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. บัญชีรายช่ือบุคคลเป้าหมายต้องถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
และให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย 
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๒.  2. ต้องมีการประชุมผู้รับผลประโยชน์อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 
3. การจดทะเบียนรับรองสิทธ์ิ ควรมอบให้ อปท. เป็น
ผู้ดําเนินการ 

3. เ รื่ อ ง  โ ค ร ง ก า ร ม า ต ร ก า ร
ดําเนินการกรณีผังเมือง   รวมจะ
หมดอายุ 
        - ท่ านที่ ป รึ กษ าผู้ ต ร ว จ
ราชการภาคประชาชน  ท่านมี
ความเห็นในการดําเนินโครงการผัง
เ มื อ ง ร ว ม อ ย่ า ง ไ ร  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนดเพื่อให้การวางผังเมืองรวม
ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ ห มู่ บ้ า น  ถู ก
สุขลักษณะความสะดวกสบาย 
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิ
ภาพของสังคมเพื่อส่งเสริมการ
เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม 
เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่
และวัตถุที่มีปะโยชน์หรือคุณค่า
ในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี 
ห รื อ เ พื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมปิระเทศที่
ง ด ง า ม  ห รื อ มี คุ ณ ค่ า ใ น ท า ง
ธรรมชาติ   
ประเด็นคําถาม 
 1. ในการดําเนินโครงการผัง
เมืองรวมของสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มี
การประสานงานในการดําเนิน
โครงการและสร้างความเข้าใจ
เพื่อบูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการให้ 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดต้องสร้างความ
เข้าใจกับท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นตระหนักถึงความสําคัญ
ของผังเมือง ตลอดจนผลประโยชน์ของชุมชนในด้าน
ต่างๆ เพราะท้องถิ่นบางท้องถิ่นไม่มีความใจดีพอหรือ
มองด้านผลประโยชน์เฉพาะตัวมากกว่าส่วนรวมกับ
ระหว่างท้องถิ่นที่อยู่ติดกันให้ไปในทิศทางเดียวกัน ควร
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาผังเมือง เช่น 
เกษตร, ชลประทาน, อุตสาหกรรม ฯลฯ 
2. เนื่องจาก จ.ปราจีนบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมืองจะมี ผู้
ถือครองสิทธ์ิ กลุ่มใหญ่ๆ ต่างจากเมืองอื่นอีก เช่น ที่ทหาร, 
เขตของวัด หรือศาสนา, ที่ราชพัสดุ ที่ของรถไฟ ซึ่งนอกจาก
การจะดําเนินการจัดผังเมืองใหม่ จําเป็นต้องนําผู้ที่
รับผิดชอบของพื้นที่ต่างๆ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. องค์กรปกครองท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยที่ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในด้านผังเมือง หรือด้านการบริหารจัดการ
อีกหลายด้าน เราขาดบุคลากรที่ขาดความรู้ท่ีมีความรู้
พอจะทําให้บรรลุและทํางานให้รวดเร็วและถูกต้อง  
2. การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก การนํา
นโยบาย สู่การปฏิบัติมีมากมายยังไม่สามารถดําเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ ทั้งนี้เกิดจากความไม่พร้อม
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการขาดแคลน
บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่จะรับถ่ายโอนและ
ปฏิบัติงานได้ตามเจตนารมณ์ของหลักการกระจาย
อํานาจ สํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้องกันประสานงานในการ
ดําเนินโครงการและสร้างความเข้าใจเพื่อบูรณาการการ
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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๓. ประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1.ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลเรื่องผังเมืองรวมของ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองค่อนข้างยาก และยังไม่
มีความเข้าใจ อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่เห็น
ถึงความสําคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 
2.ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผังเมืองให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่อง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละ
พื้นที่ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ควรกําหนดพื้นที่เป็นสัดส่วนในการใช้ประโยชน์ คือ 1)
ที่ดินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2)ที่ดินในการทําเกษตร 
3) ที่อยู่อาศัย 4) อุตสาหกรรม ควรแยกให้ชัดเจนและทํา
แนวเขตให้ชัด เช่น สถานบริการ ควรอยู่กลางน้ํา ไม่ใช่อยู่
รวมกับที่อนุรักษ์ต้นน้ําลําธาร 
2. ผังเมืองรวมของสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มกีารประสานงาน
ในการดําเนินโครงการและสร้างความเข้าใจเพื่อบูรณาการ
การทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ คือ 
ทุกองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
เช่น การตั้งคณะทํางาน ทําความเข้าใจกฎหมายร่วม 
วางแผนร่วม ปฏิบัติงานให้เสร็จตามแผนงาน  
3. ควรจะให้ทุกภาคส่วนทุกระดับทั้งส่วนกลาง จังหวัด
ท้องถิ่น ประชาชนต้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลาย 

 2. ในการดําเนินโครงการผังเมือง
รวมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความสําคัญในการ
ดําเนินโครงการและมีแนวทางใน
การขับเคลื่อนโครงการ อย่างไร
บ้าง 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. จากข้อมูลและการติดตามสอบถามท้องถิ่นยังไม่ให้
ความสําคัญกับผังเมืองรวมเท่าที่ควร ยังไม่เน้นระบบที่
ชัดเจน มองเพียงระยะสั้นๆ ไม่ได้มอง คือผลกระทบที่จะ
ตามมาและมุ่งหวัง เพื่อรายได้ที่เข้ามาท้องถิ่นเท่านั้น ขาด
มุมมองของสิ่งแวดล้อมที่จะมีปัญหาในอนาคต ตลอดจน
ผลกระทบด้านต่างๆ และบางครั้งก็มองผลประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้องเป็นหลัก 
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๓.  2. ต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้นําส่วนท้องถิ่นถึงหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้นําส่วน
ท้องถิ่นสามารถกําหนดแผนหรือแนวทางการกําหนดผัง
เมืองในท้องถิ่น และอธิบายให้ประชาชนได้รับทราบและ
เข้าใจไปในทางเดียวกัน เพื่อการวางผังเมืองจะได้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
3. ที่ผ่านมาองค์กรท้องถิ่นบางพื้นที่ขาดระเบียบและ
บุคลากรในการจัดระเบียบผังเมืองอย่างสมดุลกับการพัฒนา
เมืองกับการใช้ประโยชน์ที่ ดินตามงานผังเมืองและ
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ต้องเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ และจัดทํา
แผนปฏิบัติการในระดับต่างๆที่บูรณาการเชื่อมโยง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวมนั้น ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสําคัญในการ
ดําเนินโครงการอยู่มาก  แต่ในแนวทางขับเคลื่อน
โครงการอาจประสบปัญหาในทางเทคนิค และความไม่
พร้อมของบุคลากรและประสบการณ์และขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการทํางานเนื่องจากเป็นงานใหญ่และ
ใหม่สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้เกิดปัญหา
ความล่าช้าในการบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
2. ผู้บริหารจําเป็นต้องหาแนวทางให้เป็นสากลมีทิศทาง
ดําเนินงานใน  20 ปี เป็นอย่างน้อย โดยเป็นการ
ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหารต้องมีมุมมอง
ที่กล้าได้กล้าเสีย กล้าชดเชย  พื้นที่ใดไม่ได้นํามาใช้
ประโยชน์ทั้งๆ ที่อยู่ในเขตเมือง ต้องกําหนดระเบียบ
ขึ้นมาเพื่อมีการเปลี่ยนถ่ายหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน เพื่อนํา
ที่ๆ มีคุณค่ามาใช่ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ดา้นสังคม 
1.ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ให้
ความสําคัญในการดําเนินโครงการในเรื่องของผังเมือง 
2.สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่ค้นหาแกนนํา
ชุมชนที่มีความรู้ในเรื่องของผังเมือง เพื่อให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการกําหนดแนวทาง เนื่องจากคนในพื้นที่ย่อมมี
ความเข้าใจในพื้นที่ดีที่สุด  
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 3. ควรมีแผนระยะสั้น ระยะยาว ดําเนินการจากงานง่าย
ไปหายาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะผู้บริหาร
ควรสนับสนุนงบประมาณโดยผ่านสภา อปท. ให้มีระยะ
ต่อเนื่องแนวนโยบาย 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ให้อบต. ทุกอบต. จัดทําแผนการใช้ประโยชน์ของที่ดิน  
แต่ละอบต. ให้ชัดเจน และออกระเบียบหรือข้อบัญญัติของ 
อบต.ในการกําหนดเขตที่ ดินสาธารณะให้ชัดเจน เพื่อ
ป้องกันการบุกรุก เช่น แม่น้ํา คูคลอง หนอง บึง และที่
สาธารณะประโยชน์อื่นๆ ให้ถูกต้องและชัดเจน 
2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะต้องมี
แผนงานดําเนินงานทุกขั้นตอน เช่น การต้ังคณะทํางาน
การแบ่งงานตามความถนัดให้รับผิดชอบ การเก็บข้อมูล
ให้ครบถ้วน การจัดทําแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับเวลา  สถานการณ์  พัฒนาศักยภาพ 
คณะทํางานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดีให้ความสําคัญด้านอัตรากําลัง วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ให้ครบพร้อมทํางานได้ทันที ให้มีห้อง
ทํ า ง านแสดงแผนภูมิ สถิ ติ ต่ า งๆ  พร้ อมทั้ งมี ก าร
ประเมินผลงานทุกขั้นตอน  
3. ควรชี้แจงทําความเข้าใจแก้ประชาชนให้มากขึ้น และ
ควรมีการสรุปผลโครงการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบ 

๓. 

3. ในการดําเนินโครงการผังเมือง
รวมที่ หมดอายุหรื อกํ าลั งจะ
หมดอายุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้มีมาตรการอย่างไรบ้าง ที่จะ
ทําให้ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช้
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ควรทบทวนการดําเนินโครงการที่ผ่านมาจะทําให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทเรียนในการบังคับใช้กฎหมาย 
ผังเมือง และวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนา  
ผังเมือง ควรศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และกระบวนการ
เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนมาตรการที่เหมาะสมกันมา
บังคับใช้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งรัดให้มีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายให้โครงการผังเมืองรวมที่
หมดอายุมาใช้บังคับต่อไป 
3. ควรให้อํานาจท้องถิ่น เช่น การยกเว้นประเทศกรณีไม่
สามารถประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ได้ทันภายใน
กําหนดซึ่งจะทําให้ท้องถิ่นสามารถบังคับใช้ผังเมืองต่อไป 
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๓.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรต่ออายุไปก่อน และหามาตรการข้อกําหนด เช่น 
กระทรวงเป็นผู้สั่งการโดยมีกรมโยธาธิการผังเมืองจังหวัด
ร่วมดําเนินการตามกรอบแนวทางที่กําหนดจะได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวมที่หมดอายุและที่
กําลังจะหมดอายุนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการ
ร่วมมือประสานงานในการดําเนินโครงการและสร้าง
ความเข้าใจเพื่อบูรณาการการทํางาน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผังเมืองรวมของ จ.สิงห์บุรี ปัจจุบันหมดอายุแล้ว  แต่
เทศบาลยังมีมาตรการ ในการดําเนินการให้เป็นไปตาม
ผังเมืองเดิม โดยช้ีแจงทําความเข้าใจกับประชาชน และ
ขอความร่วมมือให้การดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมือง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. ควรให้ประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูล และต้องรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนโดยรวม 
2. ควรมีผลสรุปโครงการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ  
3. มาตรฐานการทํางานของภาครัฐ ควรทําให้รวดเร็ว
มากกว่านี้ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. เป็นหน้าที่ของประชาชนในชุมชนต้องทําประชา
วิจารณ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2. ควรให้มีการติดตามในเรื่องที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สังคมส่วนรวมโดยใช้กฎหมาย ที่มีอยู่ดูแลต่อไป 
3. ควรมีคณะทํางานจังหวัด อําเภอ ตําบล ที่สามารถให้
ความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละระดับ  
4.  ผัง เมืองรวมที่หมดอายุหรือกํ าลั งจะหมดอายุ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการที่จะทําให้ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช้ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างคือ ผังเมืองรวมที่จะหมดอายุ 
หรือกําลังจะหมดอายุ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํารายงานขอขยายเวลา
ออกไปอีกระยะหนึ่ง 
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๓. 4. ท่านเห็นว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมด้าน
ค ว า ม รู้ ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย 
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ 
ในการทํางานผังเมืองรวมให้มี
ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นยังขาดความรู้ ในด้านผัง เมือง 
ตลอดจนบุคลากรยังไม่ให้ความสําคัญ ซึ่งควรจะออกกฎ
หรือระเบียบอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนําสู่การ
ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
2. ควรที่จะต้องมีการอบรมทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องให้รู้
ระเบียบกฎหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องและวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องใช้   
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ผังเมืองรวมนั้นเป็นงานที่ยุ่งยากและมีอุปสรรคมาก มี
ขั้นตอนในการดําเนินการมากมายหลายขั้นตอนนั้นล้วน
ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต้องมีประสบการณ์ในการทํางาน ใช้ทั้งกฎหมายหลัก
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จิตวิทยามวลชน สังคม และ
ประชาชนเพื่อบรรลุผลขั้นสูงสุด 
2. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้น
พอมีบ้างและยังขาดวัสดุและอุปกรณ์ ขาดความเข้าใจใน
การทําผังเมือง ดังนั้นควรเสนอให้โยธาธิการและผังเมือง
จัดอบรมเสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุน
อุปกรณ์ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีความ
พร้อม เนื่องจากทั้งผู้บริหารและสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ค่อย
มีความรู้ ในเรื่องผังเมือง ดังนั้นในการแก้ไขปัญหา
จําเป็นต้องให้ทั้งผู้บริหารและผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก
ต้องมีความรู้ และประสบการณ์ที่ เพียงพอและให้
คํานึงถึงสัดส่วนในเรื่องของเพศและอายุที่ไม่ควรมาก
เกินไป 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อม ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
โดยตรง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําผังเมืองรวม 
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๓.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. อบต. ยังขาดความรู้ในการทํางาน ควรมีองค์กร
อิสระเข้ามาทําหน้าที่เป็นคนกลางในการทํางาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและเห็นแก่ผลประโยชน์ 
2. เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความ
พร้อมด้านความรู้ ระเบียบกฎหมายบุคลากรและ
วัตถุประสงค์ ต่ างๆ  ในการทํ าผั ง เมืองรวมให้มี
ประสิทธิภาพได้ ตัวผู้บริหารบางคน 

 5 .  ท่ าน เห็ นว่ า ในการดํ า เ นิ น
โครงการผังเมืองรวมในพื้นที่ มีการ
กระทําโครงการอย่างถูกต้อง และ
โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายหรือไม่อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ส่วนใหญ่แล้วการดําเนินการมักไม่ถูกต้องและ
โปร่งใสนัก เพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจ ถือ
ผลประโยชน์ระยะยาวของชุมชน มักจะมองเพียงระยะ
สั้นๆ มุ่งเน้นเพียงรายได้ไม่ได้มองผลระยะยาว และ
มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่า
ผลประโยชน์ของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ไม่เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด 
2. มีการดําเนินการโครงการถูกต้องและโปร่งใสเป็นไป
ตามระเบียบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน เพราะไปกระทบต่อการใช้ที่ดินและการ
ปลูกสร้ าง  การใช้อาคารของประชาชน  ทํา ให้
ประชาชนเสียประโยชน์จําเป็นต้องดําเนินทําประชา
สังคม และทําการประชาสัมพันธ์ 
3. มีบางกรณีที่มีปัญหา เช่น กําหนดพื้นที่ทําถนนแล้ว 
โดยการตัดผ่านที่ดินของประชาชน แต่ที่ดินที่เหลือไม่
อาจใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร  ไม่เป็นธรรมสําหรับ
เจ้าของที่ดิน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การดําเนินโครงการผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัยนั ้นได้ว่าเป็นการกระทําโครงการถูกต้อง
และโปร่งใส เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ทุกประการ ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการ
ปฏิบ ัต ิจากโครงการด ้วยความเป็นธรรม  และ
ยอมรับได้ และเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยคํานึงถึง
กฎระเบียบและกฎหมาย และในขณะเดียวกันเป็น
ผลดีกับทุกฝ่าย ประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกัน และ 
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๓.  ได้รับประโยชน์ตามเป้าหมายโครงการ 
2. ต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน มี
การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่น  ให้สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3 .  การบริหารการจั ดการระบบการวางแผน
งบประมาณและกลไกการบริหารงานให้พร้อม  
4. ภาครัฐต้องส่งเสริมกระบวนการประชาสังคมในการ
ตรวจสอบติดตามการดําเนินงาน ควบคู่กับการพัฒนา
ศักยภาพของผู้นําชุมชน  
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. ไม่เคยรับทราบถึงการดําเนินโครงการ ทําให้ไม่
สามารถตอบได้ว่า การกระทํามีความถูกต้อง โปร่งใส 
และเป็นไปตามระเบียบของกฎหมาย ถึงแม้จะมีการ
ขอข้อมูลในเรื่องของผังเมือง ซึ่งจะได้รับการบ่ายเบี่ยง 
และไม่ได้รับข้อมูล 
2. ควรจั้งต้ังศูนย์ประสานงาน องค์กรชุมชนระดับ
ตําบลทุกตําบล เป็นเครือข่ายในการตรวจสอบ 
3. ควรมีการทําประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้เพื่อที่จะให้
ประชาชนได้มาลงความเห็น 
4. บางจุดยังไม่มีความชัดเจน เช่น พื้นที่สีเขียว ยัง
สร้างโรงงานได้ พื้นที่สีเทายังปะปนกับพ้ืนที่สีแดง และ
สีอื่นๆ ของเมือง  
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากการกําหนดเขตการใช้ที่ดิน
ยังไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เช่นพื้นที่สีเขียว ยัง
สร้างโรงงานได้พื้นที่สีเทายังปะปนกันกับพ้ืนที่สีแดง 
และสีอื่นๆ  ของเมือง  หลายเมือง  พื้นที่ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีสถานบริการอยู่ เช่น รีสอร์ท 
ที่อยู่ด้านบนเขา 
2. เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีความ
พร้อมด้านความรู้ ระเบียบกฎหมาย บุคลากรและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการทําผังเมืองรวมให้มีประสิทธิภาพ
ได้ ผู้บริหารบางคนยังไม่เห็นความสําคัญในการจัดทํา
ผั ง เ มื อ ง ร่ ว ม จ ะ ต้ อ ง เ ชิ ญ ผู้ บ ริ ห า ร ไ ปทํ า ก า ร
ประชุมสัมมนาให้เข้าใจ บุคลากรก็เช่นกันจะต้องทํา
การฝึกอบรมให้รู้หลักวิธีการมีความพร้อมมีความรู้ 
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๓.  3.  การจั ดทํ าผั ง เมื อ งรวม ในพื้ นที่ ยั ง ข าดการ
ประชาสัมพันธ์ ประชาชนยังไม่ทราบข่างสารและไม่
เข้าใจคําว่าการจัดการผังเมือง 

 6. ท่านเห็นว่า การวางผังเมืองรวม
ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ ห มู่ บ้ า น  ถู ก
สุขลักษณะความสะดวกสบาย 
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิ
ภาพของสังคมเพื่อส่งเสริมการ
เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม  
เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ยังขาดการจัดระบบที่ทําให้ขาดความเป็นระเบียบ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อชุมชนและนําสู่ความขัดแย้งทางสังคม 
2. ถ้าชุมชนและหมู่บ้าน สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ของการวางผังเมืองก็จะเกิดประโยชน์กับชุมชนเป็น
อย่างมาก 
3. การกําหนดแนวทางการพัฒนาตามผังเมืองปัจจุบัน
ไม่สามารถกําหนดแนวทางได้ ครอบคลุม เนื่องจากถูก
จํากัดในพื้นที่ 
4. ในการจัดโซนต่างๆ ของผังเมืองรวมน่าจะมีการ
วิเคราะห์ร่วมกันในหลายภาคส่วนกว่านี้  แต่ใน
ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมพอสมควร 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การวางผั ง เมืองของชุมชนและหมู่ บ้ าน  ถูก
สุขลักษณะ มีความสะดวกสบาย มีความเป็นระเบียบ
และดูสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน รวมทั้ง
ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของ
สังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม เป็น
ที่ยอมรับได้ ประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน คือ ความ
สวยงามเป็นระเบียบ ปลอดภัย และสันติสุข ยัง
ประโยชน์ให้แก่การอยู่อาศัยและผลดีต่อเศรษฐกิจ 
2. ควรดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 
3. ควรคํานึงถึงขนบธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น  
ต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ 
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๓.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    
ด้านสังคม 
1. การวางผังเมืองควรมีการกําหนดโซนการใช้
ประโยชน์ให้เหมาะสม และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง เพื่อการใช้พื้นที่อย่างเป็นระเบียบ และสวยงาม 
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ 
2. การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมมีแนวโน้มขาดแคลนความเชื่อมโยง
สิ่งแวดล้อมโลกที่มีความรุนแรงของจํานวนประชากร 
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ แหล่งน้ําดิบเพื่อการ
บริโภค และเพื่อการผลิตอยู่ในสภาพที่ขาดแคลน ทํา
ให้หลากหลายทางชีวภาพลดลง และระบบนิเวศน์
โดยรวมเสียสมดุลควรเพิ่มบทบาทในการดําเนินการให้
มากกว่านี้ 
3. การจัดทําผังเมือง ต้องระดมความคิดเห็นอย่าง
จริงจัง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต้องประกาศ 
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
ผู้ใหข้้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    
สิ่งแวดล้อม 
1. ถ้ากําหนดผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้านยังไม่
แยกการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนก็เป็นเหมือนเดิม เช่น ที่
อยู่อาศัย ตลาดสด ท่าเรือขนส่ง การท่องเที่ยว และ
สถานประกอบการ ควรจัดให้เป็นระเบียบ คือ อย่าบุก
รุกที่สาธารณะ ควรทําป้ายแนวเขตที่ชัดเจนและทุก
เมืองควรมีสถานที่พักผ่อน (สวนสาธารณะ) ทุกเมือง
และชุมชน    
2. หากมีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างจริงจังก็จะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม/ชุมชนเป็นอย่างดี 
3. การวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้านถ้าทําได้
สําเร็จจะทําให้การมาอยู่อาศัยของประชาชน เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ มีความสวยงาม มี
ความสะดวกสบาย เกิดความปลอดภัยใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ทําให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น เกิด
ผลดีในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม 
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๓. 7.ในกระบวนการดําเนินการตามผัง
เมืองรวมในขั้นตอนต่างๆ ได้เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินโครงการ หรือวิธีการอื่นใดที่ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเห็น
คุณประโยชน์ในการดําเนินโครงการ 
อย่างไรบ้าง 

ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชา
ขนยังมีส่วนในเรื่องของผังเมืองรวมน้อยมาก ซึ่ง
น่าจะมาจากขาดการประชาสัมพันธ์และปกปิด
ข้อมูล  บางใช้การล่ าลายเซ็น  เพื่ อ ให้ครบ
องค์ประกอบโดยที่ประชาชนไม่ทราบข้อเท็จจริง 
อาศัยเชื่อใจผู้นําชุมชน 
2. ควรจัดให้มีการประจําสัมพันธ์ในการจัดทํา
โครงการ ก่อนดําเนินการ ขณะดําเนินการ หลัง
ดําเนินการ ให้มาก และสามารถตอบถึงปัญหา
ข้อดี ข้อเสีย กับพี่น้องในการทําโครงการ 
3. ส่วนใหญ่ไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านและชุมชน
ไ ด้มี โอกาสเข้ า ไปมีส่ วนร่ วมในทุกขั้ นตอน 
ชาวบ้านและชุมชนไม่ได้รับทราบ และเข้าไปมี
ส่วนร่วมมากนัก 
4. ควรเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการวางแผน
และขยายบทบาทขีดความสามารถของประชาชน
ควบคู่การเสริมสร้างกระบวนการให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ในการกระบวนการดําเนินการตามผังเมือง
รวมมีขั้นตอนที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แก่ 
องค์กรภาคเอกชน ถ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ พิจารณา
รับร่างผังเมืองรวมก่อนที่จะเสนอเป็นข้อยุติของที่
ประชุม เพื่อให้มีการประกาศใช้ตามขั้นตอนของ
การดําเนินการโครงการ โดยภาคประชาชนใน
ฐานะเป็นองค์ประชุมในคณะกรรมการฯ ได้แล
เห็นคุณประโยชน์ในการดําเนินโครงการ ว่าจะ
เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม 
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๓.  2.  การ ดํา เนิ นการควร ให้ประชาชนเข้ า ร่ วม ใน
กระบวนการและการดําเนินการในทุกขั้นตอนอย่างเต็มที่ 
เพราะเป็นปัญหาพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่น 
3. ควรมีการรับคําร้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
วางผังเมือง ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการวาง
ผังเมืองรวม เพื่อยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
เพื่อให้ตรงตามความคิดเห็นของประชาชน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. กระบวนการดําเนินการวางผังเมืองรวมในขั้นตอน
ต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย 
เพราะสิ่งที่ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองคือ มี
ผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและการก่อสร้างอาคาร ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ทําให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
กฎหมายผังเมือง 
2. ในการขออนุญาตดําเนินการ ต้องมีความรวดเร็ว และ
ทันสมัย  
3. ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ ในหลายช่องทาง ก่อนจะ
ประกาศบังคับเป็นกฎหมาย เพราะความรู้ด้านผังเมืองมี
ความซับซ้อนในเรื่องความเข้าใจ ประกอบกับประชาชน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่วางผังเมือง ยังไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งต่องาน
ด้านผงัเมือง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
สิ่งแวดล้อม 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีหนังสือแจ้งให้ประชาชนทุกครัวเรือนทราบ และ
ช่วย กันมองปัญหาที่ จะ เกิดขึ้ น  หลั งกํ าหนดการ
ประกาศใช้ผังเมืองที่จะกระทบกับวิธีชีวิตของคนใน
ชุมชนด้านต่างๆ 
2. ที่ผ่านมาประชาชนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมหรือไม่มี
การประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบตามขั้นตอน 
3. การมีส่วนร่วม การดําเนินการส่วนใหญ่ภาครัฐเป็นผู้
กําหนด ควรให้ประชาชน ชุมชน ผู้นําชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมให้มากที่สุด และมี
หลักฐานมาตรฐาน กําหนดไว้เป็นกฎหมาย และให้ทุก
ภาคส่วนปฏิ บั ติตามอย่าง เคร่ งครัด  จะทําให้การ
ดําเนินการตามผังเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 4. การประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นการบอกกันปาก โดย
สมาชิกอบต. เพียงบางคนที่ให้ความสําคัญกับคนใน
ชุมชนของตนเอง ซึ่งคงไม่ครอบคลุมทั้งหมด 

๓. 

8. ท่านเห็นว่า การวางผังเมือง
รวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่มีผลกระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและกระทบ
ผู้มีส่วนได้ เสียหรือประชาชน
อย่างไรบ้าง 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. มีผลต่อชีวิตประจําวันและวิถีชีวิตด้ังเดิมของประชา
ชาชน เช่น เกษตรกรรม ตลอดจนเกิดมลพิษต่างๆ 
ตามมา  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  กลุ่มที่ ไ ด้
ผลประโยชน์มากก็คือ กลุ่มนายทุนตลอดจนนักการเมือง
ท้องถิ่นบางคน ผลเสียก็อยู่กับประชาชน เพราะส่วนใหญ่
การจัดผังเมือง ประชาชนไม่ทราบและไมไ่ด้มีส่วนร่วม 
2. มีผลกระทบกับประชาชนบ้าง เนื่องจากการกําหนด
โซนในการใช้แต่ละประเภท ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนยังไม่
ความเป็นอยู่แบบเดิม ที่ไม่เข้าใจในระบบผังเมือง ซึ่ง
เหมือนกับการไปจํากัดสิทธิของเขา 
3. การจัดทําต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปกติ แต่ยึด
หลักการลิดรอนสิทธ์ิเพื่อส่วนรวม และเจ้าที่ต้องไม่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผลการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงจะเหมาะสม 
4. การวางผังเมืองรวมที่ผ่านมามองว่าเป็นแนวทางที่ดี 
หากได้มีการพัฒนา แต่ในทางปฏิบัติมีการดําเนินการ
ตามกําหนดได้น้อย  หรือไม่มีการ ดํา เนินการเลย 
โดยเฉพาะโครงการที่มีการพัฒนาและใช้งบประมาณสูง 
เช่น โครงการพัฒนาตามโครงข่ายคมนาคม 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การวางผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ย่อมมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงในสังคมและ
กระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนเป็นธรรมดา แต่
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม และความเป็น
ธรรมในสังคมประโยชน์สุขและความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นที่ต้ัง ขจัดความเอารัดเปรียบและ
ความเห็นแก่ตัวโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 
เมื่อเป็นเช่นนี้ ผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการเพราะทุกคนยอมรับ 
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๓.          โดยเหตุผลและความจําเป็นตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานและบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม 
2. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําผัง
เมืองรวม ว่าเป็นเพราะอะไรควรจะต้องมีความสําคัญใน
การวางผังเมืองรวม เพราะประชาชนคนไทยส่วนมา
ยึดถือวิถีตามแบบ คงจัดให้มาทําความเข้าใจและลงพื้นที่
พบปะเพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนให้มาก 
3. โครงการนี้มีประโยชน์มาก การคมนาคม ประชาชนก็
ควรให้ความร่วมมือเพื่อเป็นการพัฒนาผังเมืองให้น่าอยู่
มากย่ิงขึ้น 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ถ้ามีกําหนดไว้อย่างมีมาตรฐาน เป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชน ประชาชนย่อมทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรงคือประชาชนทุกคน แต่ต้องทําให้เกิดความ
ยุติธรรม เป็นธรรมจะทําให้ทุกฝ่ายยอมรับและร่วมมือกับ
ภาครัฐได้ 
2. ในการออกข้อบังคับผังเมือง ย่อมต้องทําให้มีผู้ที่ได้
ประโยชน์และเสียประโยชน์ ต่อการกําหนดข้อบังคับ
กฎหมายหากแต่ในกรณีของผู้ที่เสียประโยชน์ ไม่ได้รับ
การชดเชยที่ดี ย่อมก่อให้เกิดการเสียโอกาสพัฒนาพื้นที่
โดยภาพรวมของท้องถิ่น  
3. การกําหนดโครงการในผัง เมืองรวม  ควรต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองแบะผู้เสียประโยชน์ควร
ได้รับการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. มีกระทบจากการพัฒนาเมืองไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ของระเบียบและกฎหมายผังเมือง  เช่น  การดูแล
สภาพแวดล้อมของเมือง ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี 
2. หากไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนก็จะเป็นการตัดสินใจของคนบางกลุ่มเท่านั้น 
3. การผลักดันองค์กรต่างๆ ในสังคม เช่น องค์กรชุมชน 
สถานประกอบการ ศูนย์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคน
ในชุมชน พลิกฟื้นแหล่งอาหารตาม 
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 ธรรมชาติกับดํารงอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่อุดมสมบูรณ์ 
เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ ดี สร้างประโยชน์ให้สังคมที่
หลากหลาย อย่างทั่วถึง 

๓. 

9.  ประชาชนในพื้นที่ได้มีการ
รับรู้และเข้าใจในเรื่องผังเมือง
ร ว ม เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร บ้ า ง  แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น ไ ด้
ประชาสัมพันธ์ โครงการและ
ส่งเสริมให้ความรู้หรือไม่อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ เข้าใจในระบบผังเมืองรวม 
ตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผังเมืองรวม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ให้ความสําคัญกับ
ประชาชนกับการมีส่ วนร่ วมของประชาชนและจะ
ดําเนินการกันเองระหว่างผู้บริหารและสมาชิกเท่านั้น 
2. การประชาสัมพันธ์งานทางด้านการผังเมืองที่ผ่านมา 
ยังไม่ได้พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ประชาชนโดยรวมไม่มีความเข้าใจใน
การวางและจัดทําผังเมือง ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนน้อย ไม่สะท้อนถึงความต้องการของภาค
ประชาชนอย่างที่ควรจะเป็น 
3. ควรเสริมสร้างจิตสํานึกด้านสิทธิและหน้าที่ภายใต้
กรอบของกฎหมายและความสามารถภาคในการบริหาร
การปกครองทุกระดับให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรมเพื่อลดความขัดแย้ง ภาครัฐกําหนดนโยบาย
มาตรการในการกํากับดูแลและสนับสนุนการทํางานที่
เชื่อมโยงทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ควบคู่กับ
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
ในสิทธิและหน้าที่ในการกํากับดูแลและประสานงานกับ
ภาคส่วนต่างๆ ที่บูรณาการการทํางานทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ  
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ในขั้นตอนของการประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อ
พิจารณาร่างผังเมืองรวมในกระบวนการดําเนินการตาม
โครงการผังเมืองรวมนั้น คณะกรรมการในองค์กรประชุม
ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนราชการต่างๆและภาคประชาชน
ได้ดี การรับรู้และเข้าใจในเรื่องผังเมืองรวมเป็นอย่างดี
อรรถาธิบาย ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
การประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วน สร้างความเข้าใจเป็น
อย่างดี 
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๓.  2. การรับรู้ยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นัก เพราะการปิดประกาศ
ของ อบต. อยู่ที่อบต. ไม่ได้ออกหนังสือถึงประชาชนที่
คาดว่าน่าจะมีผลกระทบ3. โดยรวมแล้วประชาชนไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องผังเมืองถึง 70% ส่วนมากรู้
เมื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเทศบาล หรือผู้ที่เคยมาย่ืน
ขออนุญาตกับเทศบาลแล้วก็จะทราบว่าเทศบาลมีการ
ประชาสัมพันธ์ทางด้านการออกชุมชนเคลื่อนที่และเสียง
ตามสาย 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. การวางผังเมืองรวมเมืออรัญประเทศได้มีการประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว ติดประกาศตาม
สถานที่ต่างๆ ได้มีผู้มาร่วมรับฟังความคิดเห็นเป็นจํานวน
มาก  คิ ด ว่ าประชาชนในพื้ นที่ ยั ง ไ ด้ ต ระหนั กถึ ง
ความสําคัญของผังเมืองตลอดจนผลที่คาดว่าจะกระทบ
กระบวนการวางผัง ยังได้มีขั้นตอนการให้ความรู้และ
ตอบข้อซักถามด้วย 
2. ประชาชนบางส่วนเข้าใจด้านผังเมืองมาก เพราะกลัว
ว่าอาจจะถูกเวนคืนหรือทับที่ดินบางส่วนโดยคิดว่าไม่ได้
ค่าชดเชย 
3. ประชาชนในพื้นที่ได้มีการรับรู้บ้างเป็นบางส่วนและ
รับรู้เรื่องผังเมืองเป็นส่วนน้อย หากมีนายทุนเข้ามาลงทุน
ก็จะมีผู้ประสานกับเทศบาลเพื่อรับรู้ข้อมูลในการ
ดําเนินการตาม พรบ. ผังเมืองว่าบริเวณใดสามารถสร้าง
อาคารลักษณะใด   ได้บ้าง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
สิ่งแวดล้อม 
1. ทุกครั้งที่มีการจัดทําผังเมืองจะรู้ในส่วนนักธุรกิจเป็น
ส่วนใหญ่ ประชาชนในพื้นที่ไม่รู้เลย เพราะหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ไม่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเลย 
กําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงรู้ 
2. ควรต้องมีการทําประชาคมและระยะเวลาต้องไม่เร็ว
จะเกินไป และต้องทําความเข้าใจในประโยชน์เรื่องผลดี 
– ผลเสีย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
3. ประชาชนในพื้นที่ ยังไม่ทราบเรื่องเท่าที่ควร แต่
ผู้ใหญ่บ้าน กํานันได้ทราบเรื่องบ้างแล้ว เนื่องจากท้องถิ่น
เคยประชาสัมพันธ์บ้างแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจน 
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๓. 10. ปญัหา/อปุสรรค ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ไม่มีหน่วยงานที่จริงจังที่จะจัดทําผังเมืองทั้งๆที่ 
หมดอายุมานาน แต่ไม่ได้รับการตอบรับ เร่งรีบ ให้เกิด
กระบวนการ ต้ังแต่เริ่มต้น จนทุกวันนี้ 
2. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญและวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินโครงการจึงต้องประสานกับ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทําให้ผลการ
ดําเนินการล่าช้า 
3. การวางผังเมืองรวมประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ 
4. ประชาชนที่เสียผลประโยชน์มากว่าผู้ได้รับประโยชน์ 
5. การอธิบายให้เข้าใจค่อนข้างยากเนื่องจากประชาชน
ไม่ยอมรับ 
6. ขาดความรู้และความเข้าใจในการวางผังเมืองรวม 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ความพยายามไม่ ให้ความร่ วมมือของผู้ ไ ด้ รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการในเหตุผลหลาย
ประการ เช่น ความเดือดร้อน และค่าตอบแทนหรือ
ชดเชยในกรณีมีการเวนคืน เป็นต้น 
2. การพิจารณากรณีมีค่าชดเชยการเวนคืนที่ล่าช้า ของ
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ มรการกําหนดค่าชดเชยและ
การอนุมัติ เช่น ค่าชดเชยล่าช้า อาจมีสาเหตุมาจาก
เหตุผลในเรื่องระเบียบปฏิบัติเป็นสาเหตุใหญ่ 
3. ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสําคัญในการวางผังเมือง
รวม 
4. การกําหนดการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับผังเมือง
บางครั้งตรงกับภารกิจของเทศบาลที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ 
เช่น การประชุมสภา และบุคลากรของเทศบาลน้อย ที่
จะสามารถเข้าไปรับรู้ข้อมูลตามวัน เวลาท่ีกําหนดไว้ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดความรู้ด้านผังเมือง 
2. บุคลากรที่มีความรู้ด้านผังเมืองมีน้อย 
3. เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีไม่เพียงพอ 
4. นโยบายการวางผังเมืองไม่ต่อเนื่อง 
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         5. ผังเมืองจังหวัดและท้องถิ่นไม่ใส่ใจเท่าที่ควร 
6. ขั้นตอนในการดําเนินการมีความสลับซับซ้อน 
7. ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. กฎหมายผังเมืองแม่จะเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ใน
การวางผังเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดผลดีในการ
พัฒนาประเทศ และเกิดประโยชน์ต่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ แต่ไปกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ในที่ ดิน และภารกิจสร้างอาคารและการ
ก่อสร้างอาคารของประชาชน ทําให้ขาดความร่วมมือ
จากประชาชนและท้องถิ่นซึ่งอาศัยเสียงสนับสนุนจาก
ประชาชน 
2. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ เรื่องข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการวางผังเมืองและการเข้าถึงเรื่องข้อมูลผังเมือง 
3. เกิดการบุกรุกที่ดินสาธารณะในกลุ่มนักธุรกิจบริการ
นักท่องเที่ยว เช่น ต้นน้ําลําธาร ถูกบุกรุกมาทําประโยชน์
กับคนกลุ่มเดียว 
4.ขาดความรู้ความเข้าใจในระผังเมือง ประชาชนไม่ให้
ความสําคัญกับการวางผังเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่ให้ความสําคัญอย่างจริงจัง 
5. การจัดทําโครงการผังเมือง เป็นโครงการที่ดีแต่การ
ดําเนินการต่างๆ เป็นการทําเชิงนโยบาย แต่ภาคปฏิบัติมี
การดําเนินการล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เศรษฐกิจ 
สังคม ที่มีการพัฒนาอย่างไม่เป็นธรรม 

๓. 

11.  ข้อเสนอแนะ ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ควรให้ความรู้ในเรื่องผังเมืองกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
รวมทั้ งประชาชน  และเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์  
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
2. ควรมีบทลงโทษต่อผู้ใช้โอกาสน้ีจัดทําผังเมืองเอง 
ก่อนผังเมืองใหม่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้มีความเกรงกลัว 
หากผังเมืองใหม่ออกมาบ้าง จะต้องมีอยู่ในระเบียบการ
เวนคืน   หากทําไปแล้วไม่อยู่ในผังเมืองรวม ต้องแก้ไข
ตามระเบียบ  
3. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้ผลการดําเนินการเป็นไปได้ด้วยดี 
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๓.           4. หน่วยงานส่วนกลางควรมีการติดตามการดําเนินการ
อย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไข 
เพื่อที่จะได้พัฒนาผังเมืองให้ดีมากย่ิงขึ้น 
5. ถ้ามีปัญหาในการกําหนดระยะเวลาในการทําผังเมือง 
ควรจะยึดระยะออกไปให้พอ คือทําโดยอาศัยบุคลากร
จากส่วนกลางมาช่วยทํา 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรมีการร่วมมือและประสานงานกันระหว่าง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน
โครงการผังเมืองรวมทุกประเภทเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
และเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจกับอปท. 
2. ควรฝึกอบรมบุคลากรหรือจ้างบริษัทเอกชนช่วยทํา 
โดยหาบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 
3. ถึงแม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจไปให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่ด้านความรู้ ความชํานาญ และ
เทคโนโลยีอาจไม่ให้มีการถ่ายทอดไปพร้อมกันกับภารกิจ 
การถ่ายโอนภารกิจแม้จะถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่
สมบูรณ์ในทางไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ควรพิจารณาแก้ไขในจุดนี้อย่างไร วิธีที่ดีและสามารถ
เป็นไปได้คือ ยังต้องร่วมมือกันไปก่อนในการขับเคลื่อน
โครงการ 
4. ควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องของทิศทางการเติบโต
ของเมืองตามเวลา ตามความเหมาะสมและสถานการณ์
บ้านเมือง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ และ
ในการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของงบประมาณ 
ควรให้มีหลายช่องทางหากต้องมีเวทีประชาคมก็ไม่มี
ความจําเป็นต้องทําในเวลาราชการ แต่ควรเป็นเวลาของ
ราษฎร เนื่องจากประชาชนต้องทํามาหากินเพื่อเลี้ยงชีพ
ส่วนใหญ่ 
2 .  กรมโยธา ธิการและผั ง เมื อ ง  ควรร่ วมหา เงิ น
งบประมาณ เข้ามาร่วมสนับสนุนพัฒนาโครงการ ที่ได้
กําหนดไว้ในผัง 
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรแก้ไขกฎหมาย เพื่อ
ลดขั้นตอนทางด้านกฎหมายในการประกาศผังบังคับใช้ 
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๓.  4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน  
โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของ
ผังเมืองรวม 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ควรกําหนดผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
ผังเมืองและไม่เลือกปฏิบัติ ที่ผ่านมากฎหมายผังเมือง
ไม่ได้ใช้กับประชาชน แต่กลุ่มนายทุนได้ประโยชน์แต่
ประชาชนเดือดร้อน  และไม่ ไ ด้รับความเป็นธรรม 
หน่วยงานราชการเลือกปฏิบัติ 
2. ในการจัดทําเรื่องใดๆ ก็ตามต้องให้มีเวลาในการ
ทํางานพอสมควรอย่างรวดเร็วจนเกินไป 
3. ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ การ
ดําเนินการได้ให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น 
4. รัฐควรพิจารณา แก้ไขปรับปรุง กฎหมาย เช่นกรณี
เวนคืนที่ดินของผู้ยากจน จนหมด ทําให้ไม่มีที่อยู่อาศัย 
รัฐควรพิจารณา จัดหาที่ใหม่ให้บุคคลผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ 
ไม่ให้เป็นบุคคลไรที่อาศัย รัฐบาลพิจารณาจัดหาที่ใหม่ 
ให้บุคคลผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ ไม่ให้เป็นบุคคลไรที่อาศัย 
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4. เรื่อง โครงการรังวัดและจดัทาํแผนทีเ่พือ่
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
           - ในเรื่องรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อ
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  เป็นนโยบายที่
สําคัญของรัฐบาลที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาใน
เ รื่ อ ง ที่ ดิ น ทํ า กิ น  โ ด ย นํ า ที่
สาธารณประโยชน์ที่มีผู้ ใช้ประโยชน์
ร่วมกันมาจัดสรรให้กับผู้ไม่มีที่ดินทํากิน 
แก้ปัญหาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอีกทาง
หนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตามการชี้และรังวัด
แนวเขตที่ดินปัญหาทับซ้อนก็คงยังมีอยู่ 
และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
เพราะขาดการมีส่วนร่วมการบูรณการ
ทํางานร่วมกันของภาครัฐรวมทั้งยังมี
ปัญหาในเรื่องของการดําเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นธรรม การ
เรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่เป็น
ข้อครหาของประชาชน ในการปฏิบัติงาน
ที่ยังไม่โปร่งใส ทั้งๆที่หน่วยงานของรัฐทํา
ก า ร ช้ี แ จ ง แ ล ะป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์  ทั้ ง
คุณสมบั ติระเบียบหลักเกณฑ์และข้อ
กฎหมาย ซึ่งประชาชนมักอ้างสิทธิในการ
ครอบครองที่ดินของรัฐโดยการบุกรุกมา
เป็นระยะเวลายาวนาน 
ประเด็นคําถาม 
1. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน  มีความเห็นฯต่อ เรื่ องนี้
อย่ าง ไร  ท่านคิด ว่าประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างไร และรัฐควรดําเนินการ
อย่ า ง ไ ร  มี แนวทางแก้ ไขปัญหาที่
เหมาะสมอย่างไร 

ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านวชิาการ 
1. ควรได้มีการทําประชาพิจารณ์ชุมชนหรือ
ท้องถิ่นก่อนว่ามีความประสงค์เป็นอย่างไร เห็น
ด้วยหรือไม่ และควรกันไว้เพื่อส่วนรวมในส่วน
หนึ่งเพื่อทําประโยชน์ร่วมกัน 
2. เจ้าหน้าที่ รัฐ ต้องทําหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ตรงไปตรงมา ไม่ควรปล่อยปละละเลยด้วยเหตุผล
ที่คนครอบครองท่ีดิน เช่น นักการเมือง เป็นผู้มี
อํานาจ 
3. โครงการนี้ เป็นโครงการที่ ดี จะช่วยแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐและประชาชนได้ 
เพราะประชาชนส่วนมากไม่ทราบว่าที่ดินของรัฐมี
ตรงไหนบ้าง ดังนั้นประชาชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องควรจะได้ร่วมมือกันดําเนินการมาชี้เขต
รังวัดพ้ืนที่ร่วมกัน 
4. รัฐควรชี้แจงให้ประชาชนและทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการใช้ที่ ดินของรัฐให้
ถูกต้องและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
และประชาชน 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อรัฐน้อย
มากควรทําความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น 
และต้องเข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติ
ให้มากขึ้น 
2 .  การร่ วมรับ ฟั ง ปัญหากรณีการบุ กรุ กที่
สาธารณประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นที่ฝั่งหรือเกาะ 
พบว่าประชาชนจะอ้างสิทธิการครอบครอง ส่วน
หน่วยราชการก็อ้างกฎหมาย และที่เป็นปัญหา
มากคือไม่สามารถหาข้อยุติได้ในที่สุดประชาชนก็
ยังครอบครองมาตั้งแต่เดิม  โดยไม่มีหน่วยงาน
หรือผู้ใดตัดสินให้เป็นข้อยุติ เป็นปัญหาเรื้อรัง  มี
การต้ังคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิหลายชุด ประชุม
หลายครั้งแต่ก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมหา
ข้อยุติไม่ได้ เพราะถ้าได้ข้อยุติที่ดีร่วมกันแล้วที่ดิน 
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๔.  ของรัฐก็จะได้รับการคุ้มครองดูแล ส่วนประชาชน
ก็ มี ค ว าม เ ข้ ม แข็ ง ใ นกา รจะพัฒนาที่ ดิ นที่
ครอบครองให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสังคม 
1. เห็นด้วยกับการออกรังวัดจัดทําแนวเขตที่ดิน
ของรั ฐ ให้ ถู ก ต้องและชัด เจน  หน่ วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงออกนโยบายมายังผู้นําท้องที่
ให้สํารวจแนวเขตที่ดินของรัฐ และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงแนวเขตของที่ดินของรัฐ 
รวมทั้งแจ้งข้อดีจากการใช้ประโยชน์จากท่ีดินที่
เป็นสาธารณสมบั ติลู กหลานต่อ ไป  ฉะนั้ น
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควร เ ร่ งจั ดการ ดูแล
ดําเนินงานโดยเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
2. เมื่อเจ้าหน้าที่มาทําการรังวัด  ควรแจ้งให้
ชาวบ้านรับทราบด้วย บางทีชาวบ้านไม่รู้ ว่าที่
ตรงไหนเป็นที่ดินหลวง เพราะไม่มีป้ายประกาศ 
และบางครั้งไม่ได้ต่อต้านและไม่รู้ว่าบุกรุกที่ดิน
หลวง ไม่เห็นหลวงใช้ประโยชน์ และถ้าจะมีการ
ใช้ประโยชน์ก็ควรแจ้งให้ทราบและหาพื้นที่ใหม่
ให้อยู่ด้วย 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสิ่งแวดลอ้ม  
1. ควรจะปักแนวเขตที่ของรัฐให้ชัดเจน ผู้ที่รุกไป
แล้วให้อยู่เดิม โดยออกหลักฐานมีกฎหมายรองรับ 
ห้ามซื้อห้ามขาย เป็นต้น 
2. หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสําคัญ เรื่องการ
สํารวจรังวัดจัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้อง
ชัดเจน เพื่อจะได้มีแนวเขตที่ถูกต้องในการ
พิจารณากรณีประชาชนการบุกรุกที่ดินของรัฐ
และจะได้นําข้อมูลที่ได้ไปแก้ปัญหา และควรออก
สํารวจที่ดินอย่างสม่ําเสมอ เพื่อทําการตรวจสอบ 
และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
3. ที่ปรึกษาภาคประชาชนมีความคิดเห็นว่า  
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 ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดมีปัญหา ถ้าจะ
ปล่อยให้ประชาชนแก้ปัญหาเองเป็นไปได้ยาก 
จะต้องมีเจ้าภาพดําเนินการในเรื่องนี้อย่างชัดเจน 
ร่วมจัดเวทีประชาคมราษฎรที่บุกรุก เชิญผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมารับฟัง เชิญชวนราษฎรได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งรับฟังแนว
ทางแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน ไม่แสดงการต่อต้าน
ชาวบ้าน เพราะเขาไม่มีที่ ดินทํากินจึงบุกรุกที่
สาธารณะ ที่ดินมีเท่าเดิม แต่ประชากรมีมากขึ้น
ทุกวัน แล้วจะได้ต้ังคณะทํางานทําการสํารวจ
ข้อมูลเพื่อนําเสนอผู้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหา
ต่อไป 

๔. 
 

2. ท่านที่ปรึกษาได้เข้าร่วมรับรู้รับฟัง
ปัญหาดังกล่าวนี้หรือไม่ ท่านมีความคิด
เห็น กรณีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
ของราษฎรอย่างไร 

ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ควรมีประชาชนเป็นแกนนําน่วมกับภาครัฐ 
เฝ้าระวังพื้นที่ในตําบล หมู่บ้านของตนเองว่ามี
การบุกรุกหรือไม่ และต้องทําอย่างต่อเนื่อง 
สม่ําเสมอ  ยกเว้นคนในหมู่บ้านของตนเองให้สิทธ์ิ
เช่าที่รัฐได้เพื่อทํากันอย่างแท้จริง โดยทําสัญญาปี 
1 ปี ถ้าทําผิดกติกาเงื่อนไขต้องตัดสิทธ์ิ 
2. ได้มีการร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน กรณีราษฎรบุกรุกที่สาธารณะ 
บางคนไม่รู้จริงว่าเป็นที่รัฐ บางคนรู้แต่ต้องบุกรุก
เพื่อเป็นที่ทํากิน โดยไม่คิดว่าเมื่อบ้านเมืองเจริญ
ขึ้นรัฐก็จะให้สิทธ์ิได้ 
3. ควรจัดสรรให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
เอาไว้เพื่อทํากินเท่านั้น มิให้ขายต่อกับบุคคลอ่ืน 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์เป็น
ปัญหาที่ต้องรีบดําเนินการแก้ไขโดยจัดที่ดิน ให้กับ
ประชาชนที่บุกรุกและปัญหาการบุกรุกก็มีภาครัฐ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย จึงทําให้เข้าไปแก้ไข
ปัญหาได้ยาก 
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๔.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นให้มากขึ้น 
ไม่ใช่ทุกอย่างมาจากส่วนกลาง เช่น สํานักงาน
ที่ดิน ผังเมือง สรรพากร ไฟฟ้า โทรศัพท์ ททท. 
ท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อไรที่รัฐไม่จริงใจในการ
กระจายอํานาจให้ท้องถิ่นให้มากขึ้น การทุจริต 
คอรัปช่ันถึงแม้จะมีอยู่มากในการปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ก็เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นของรัฐร่วมกัน 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ถ้าเป็นที่ของชุมชนใด ควรขอมติของชุมชน 
และให้ชุมชนบริหารจัดการเอง เพราะชุมชนจะ
ทราบปัญหาของชุมชนมากกว่าจะให้ส่วนราชการ 
มาจัดสรร  ควรใช้ประชาคมของชุมชนเป็น
ผู้ จั ดการ เอง  โดยในส่ วนราชการ เป็นผู้ ให้
คําปรึกษา ให้ความช่วยเหลือตามความถูกต้อง 
2. ไม่เคยได้รับเชิญร่วมการประชุม ได้รับข่าวการ
บุกรุกที่ดินตลอดเวลา และไม่เห็นมีการแก้ไข 
ผู้ ให้ ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
1. รัฐบาลจะต้องนําข้อมูลและปัญหาที่ได้รับ
นําไปต้ังกรรมการวิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหาว่า
รุนแรงมากน้อยแค่ไหน มีกี่รายเป็นผู้ยากจนจริง
หรือไม่ รัฐจะต้องรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน 
ถ้าหากที่สาธารณะนั้นเปลี่ยนสภาพไปหมดแลว้ ก็
มีหลายทางเลือก เช่น ให้เช่าเป็นรายปี ให้ออกไป
ตามกฎหมาย มอบให้ชุมชนดูแล เป็นโฉนดชุมชน 
หรือจะยกเลิกที่สาธารณะแล้วให้หลักฐานการทํา
กินเหล่านี้เป็นต้น 
2. กรณีบุกรุกที่ ดิน รัฐพึงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น ต้องตรวจตรา
อยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ผู้บุกรุกเข้าไปใช้อย่างผิด
กฎหมาย 
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๔. 3. ท่านคิดว่า การแก้ไขปัญหาการบกุรกุ
มาช้านาน โดยชี้แจงให้ประชาชนทราบ
ว่า ตามกฎหมายไม่สามารถครอบครอง
หรือออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
ให้กับประชาชนได้อย่างใด แต่ควรจะ
นํามาจัดสรร โดยให้เช่าเป็นที่ดินทํากิน 
น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีหรือไม่
อย่างไรหรือมี วิธีการอื่นๆ ที่คิดว่ามี
ความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ทุกกิจกรรมต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้ 
2. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกเป็นเรื่องที่ยากและ
ซับซ้อน วิธีการที่ดีที่สุดคือ การให้เช่าเป็นที่ทํากิน 
มีกําหนดระยะเวลาให้แน่นอน ไม่สามารถตกทอด
ไปถึงทายาท รุ่นทายาทจะต้องมีการเสนอมาใหม่ 
3 .  ในการรั ง วัดที่ แนว เขตที่ ดินของรั ฐนั้ น 
เจ้าหน้าที่ควรดําเนินการอยางเร่งด่วน ทั้งนี้ควร
ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ทุกปี เพื่อจัดทําใน
ที่ที่เร่งด่วน 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรจัดสรรที่ดินบางส่วนให้ประชาชนเช่าทํา
มาหากินโดยต้องมีการอธิบายให้เข้าใจว่าเขา
ไม่ได้รับสิทธ์ิในการเป็นเจ้าของแต่เพียงได้รับ
สิทธ์ิเข้าไปทํากิน การห้ามโอนกรรมสิทธ์ิทํากินก็
แ ก้ ไขยาก  เพราะฝ่ าย ธุรกิ จชอบแสวงหา
ผลประโยชน์โดยร่วมกับข้าราชการบางกลุ่ม 
2. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่มีมาช้านาน น่าจะ
แก้ไขได้ด้วยวิธีการทําให้เกิดการยอมรับ ไม่ว่าจะ
จัดสรรให้เช่า หรือให้สิทธิทํากินก็ย่อมเป็นวิธีการ
ที่สามารถทําได้เพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งรัฐ และ
ประชาชนแทนที่จะให้เกิดการโต้แย้ง และขัดแย้ง
ไม่ทําให้แล้วเสร็จเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ 
3. การออกเอกสารซับซ้อนก็คืออีกประการหนึ่ง 
เจ้าหน้าที่จะเอาที่ของรัฐไปจําหน่ายและก็จะมี
การรังวัดรุกเข้ามาในพื้นที่ของชาวบ้านที่ยังไม่มี
หลักฐานชัดเจนเช่นกัน ปัญหานี้จะได้หมดไป 
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ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรร หรือให้เช่าเป็น
ที่ ดินทํากิน ควรจะมีการชี้แจงให้ประชาชนมี
ความเข้าใจมากกว่านี้ และหามาตรการรองรับใน
กรณีที่เกิดปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขไว้
ด้วย เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง  
2. ปัญหานั้นขึ้นอยู่กับว่าที่ตรงนั้น เป็นอย่างไร 
และจะจัดสรรให้ประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่นั้น 
ควรจะมีกฎระเบียบ มาตรการ ข้อห้ามที่ชัดเจน 
ในการจัดการ และจะต้องทําความเข้าใจกับ
ประชาชน ควรสื่อสารกันเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
1. รัฐควรเก็บค่าเช่าตามสมควร ไม่ควรเกนิ 10 
ไร่ ต่อ 1 ครองครัว 
2. รัฐควรตั้งเจา้หน้าที่รักษาผลประโยชน์
โดยเฉพาะเพื่อดูแลส่งเสริม และไม่ควรปล่อยปละ
ละเลย 

๔. 

4. ท่านคิดว่า นโยบายด้านนี้ ควรจะ
ดําเนินการอย่างไร ให้ประสบผลสําเร็จ
โดยเร็ว ทั้งนี้เพราะที่ดินของประเทศไทย 
ก็มีจํานวนที่แน่นอน แต่ยังมีปัญหาอย่าง
มากมาย ทั้งติดขัดในด้านกฎหมาย ที่มี
มากมายหลายฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
หลายประเภทและมีหลายหน่วยงาน
รับผิดชอบ และความไม่ชัดเจนของที่ดิน
แต่ละประเภทเมื่อมีการทํา Reshape 
แล้วจะเกิดความชัดเจน ควรจะกระตุ้น
ภาครัฐอย่างไร ที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้
เสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะเกิดความเป็นระบบ 
หากติดขัดด้านการเมือง ควรแก้ไขและ
ปรับปรุงนโยบายอย่างไร    หากติดขัด
ด้วยข้อกฎหมายควรมีการสังคยนา
กฎหมายให้เสร็จสิ้นโดยเร็วได้อย่างไร 
เพื่อมิให้ยืดเยื้อและสะสม  

ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ต้องให้ความเป็นธรรม
กับประชาชนสืบค้นข้อมูลให้ละเอียด การให้
ชุมชนมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจน่าจะดีกว่าการใช้
กฎหมายอย่างเดียว 
2. ยุคสมยัเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนเพิ่ม
ต้องการที่ ดินทํากินเพิ่ม ควรแก้ไขกฎหมาย 
โดยเฉพาะฉบับที่ใช้มานาน       มีความล้าหลัง
ให้ทันสมัย โดยเฉพาะให้มันกับนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งควรจะเริ่มเสนอจากฝ่ายข้าราชการ
ประจําไปสู่นักการเมือง 
3. จากการได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ของกรมที่ ดิน
จังหวัดพอจะทราบเรื่องการบุกรุกที่ดินทํากินและ
ได้เจรจาพูดคุย โดยสันติวิธีเป็นส่วนน้อยที่ยังไม่
ยินยอมแต่ก็ไม่มีเหตุอันเป็นเรื่องที่ทําให้ไม่ 
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๔. ปัญหาอีกทําให้เกิดข้อพิพาท โต้แย้ง
สิทธิ ใช้ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร และ
งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า รวมทั้ง
น โยบายของรั ฐบาลที่ ป รับ เปลี่ ยน
บ่อยครั้ง ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่และเสียประโยชน์ของ
ประชาชน และของรัฐโดยรวม ท่านมี
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไร     

สามารถดําเนินการได้  
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาที่ดินนี้ถือว่าเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีต ซึ่ง
แก้ไขได้ยาก เพราะรัฐไม่กล้าใช้กฎหมาย ดังนั้น
รัฐจึงต้องกล้าใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด อย่าใช้วิธี
เลือกปฏิบัติ 
2. การดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ควรต้อง
รีบดําเนินการให้เสร็จสิ้น ต่อจากนั้นก็ต้องมีการ
ควบคุมและเฝ้าระวังโดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่ต้องคอยดูแลและแก้ไขห้ามปราม
ต้ังแต่ ต้น  ไม่ควรปล่อยให้มีการบุกรุกหรือ
ครอบครองที่สาธารณะหรือที่ของรัฐ ไม่เช่นนั้น ก็
จะเกิดปัญหาไม่จบสิ้น 
3. นโยบายการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐ ต้องทําขึ้นก่อนเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนโดยเฉพาะรัฐบาลต้องให้ความสําคัญ 
เพื่อจะได้มีกรอบที่ถูกต้องในการพิจารณาว่า
ขณะนี้มีการบุกรุกของประชาชนต่อที่ดินของรัฐ
ในส่วนใดบ้างมากน้อยเพียงใด จะได้นําข้อมูลที่ได้
ไปดําเนินการแก้ปัญหาตามที่เสนอไว้ส่วนปัญหา
จากการเมือง หรือกฎหมายไม่ใช่ประเด็นสําคัญ
เท่ากับนโยบายที่ชัดเจนและต้องการนํานโยบาย
ไปดําเนินการก็ย่อมจะใช้ทั้งอํานาจทางการเมือง
ในการแก้ปัญหาข้อกฎหมายที่มีอยู่ให้สามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายได้ 
ผู้ ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสังคม 
1. เห็นด้วยกับเรื่องโครงการรังวัดและจัดทําแผน
ที่แนวเขตที่ดินของรัฐ เพราะจะทําให้ไม่มีการบุก
รุกทําลายป่าในเขตพื้นที่นั้นๆเกิดขึ้น 
2. การท่ีเกิดการซ้ําซ้อนของที่ ดินทํากินกับที่
สาธารณะของรัฐ ควรมีการทําข้อตกลงร่วมกันจน
ได้ข้อยุติเกิดความพอใจทั้งสองฝั่ง 
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๔.  ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสิ่งแวดลอ้ม  
1. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับรู้และแก้ไข
ปัญหา เน้นความเข้าใจและเข้าถึง 
 3. รฐัควรเก็บค่าเช่าตามสมควร ไม่ควรเกนิ         
10 ไร่ ต่อ 1 ครองครัว 
4. รัฐควรตั้งเจา้หน้าที่รักษาผลประโยชน์
โดยเฉพาะเพื่อดูแลส่งเสริม และไม่ควรปล่อยปละ
ละเลย 

5. เรื่อง โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัยระดับจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
1. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน  มีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร  
ท่านคิดว่าประชาชน ชุมชน  ท้องถิ่น  
อําเภอ  จังหวัด  ส่วนกลาง  และรัฐบาล
ควรเข้ามามี  บทบาทและแนวทาง
ดําเนินการอย่างไร 

  
 

ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกบุคคลที่มี
จิตอาสา มาอบรมให้ความรู้และดําเนินการ
ฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนามด้วยการสมมติ
สถานการณ์สาธารณภัย  โดยบูรณาการกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เน้นให้ความสําคัญต่อ
บุคคลจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพให้
ทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดชุดกู้ภัย พร้อมให้ขวัญและ
กําลังใจ เพื่อจะช่วยเหลือสงเคราะห์ในเบื้องต้น 
การฝึกซ้อมจะทําให้ได้รับประสบการณ์ตรงและมี
การปฏิบัติจริงให้บุคคลมีความพร้อมตลอดเวลา
และควรได้รับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ 
และมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ฝึกซ้อมด้วย 
2. ควรมีการเตรียมความพร้อมการจัดบุคลากร
ให้มีความรู้และรู้แผนป้องกันภัยธรรมชาติ น้ํา
ท่วมและฝนแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ 4 
จังหวัด  
3. ประสานสถานศึกษาจัดทําเป็นหลักสูตรเพื่อ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อป้องกันภัยพิบัติและสิ่ง
เสี่ยงภัยทุกประเภท และให้ อปท.จัดซ้อมกลุ่ม
นักเรียนในสถานศึกษาที่ รับผิดชอบ เพราะ
นักเรียนจะดูแลผู้ปกครองเมื่อมีเหตุการณ์ 
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๕.  ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การดําเนินงานฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด สมควรที่จะให้
ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนหรือมาจาก
หลายภาคส่วนทํางานเป็นพหุภาคี  
อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคประชาสังคม ผู้นํา
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
เยาวชน ชาวบ้าน และนักวิชาการ เป็นต้น 
2. ส่วนกลางและรัฐบาลควรมีบทบาทในการ
ดําเนินการร่วมกัน โดยมีภาครัฐเป็นผู้นํา และ
ภาคประชาชนเป็นผู้ให้ความร่วมมือและให้การ
สนับสนุน บูรณาการและประสานให้เห็นถึง
ประโยชน์และความผาสุกของประชาชน สังคม 
และความปลอดภัยของส่วนรวม 
4. ให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจัด
รายการในชุมชนทุกสถานที่ มอบให้หมู่บ้านและ 
อปท. จัดความรู้ตามเสียงตามสาย 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสังคม 
1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ควรประชาสัมพันธ์เชิง
ลึกให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ได้ทราบเรื่องแผนว่าเมื่อ
เกิดภัยพิบัติ    จะทําการอพยพไปสถานที่ใด ควร
มีการเตือนภัยและการซักซ้อมแผนการป้องกันภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรมีการบูรณาการการทํางานระหว่างอําเภอ
และท้องถิ่นทุกระดับ ให้มีความตระหนักเรื่อง  
ภัยพิ บั ติที่มักจะเกิดขึ้น  และควรมีแผนการ
ป้ อ ง กั น ก า ร ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ แ ล ะ ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ 
3. การฝึกซ้อมแผนหากมีความเป็นไปได้ ขอให้
ทําครอบคลุมทุกอําเภอ เพราะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะได้มีประสบการณ์ 
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 ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดี ระยะเวลาปี
ละ 2 ครั้ง ถือว่าเหมาะสม ควรให้หน่วยงานแต่
ละจังหวัดที่รับผิดชอบแจ้งลงไปทุกอําเภอ ให้แต่
ละอํ า เภอดํ า เนินการจัดการโดยแยกเป็น
หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงในโรงเรียน 
สถานพยาบาล  โรงงานอุตสาหกรรม  เมื่ อ
โครงการแล้วเสร็จให้นําเสนอเรื่องเข้ามาใน
จังหวัดอีกครั้งเพื่อสรุปและให้ผู้อํานวยการเสนอ
กระทรวง 
2. จัดต้ังองค์กรอิสระเพื่อสนับสนุนชุมชนให้
จัดทําแผนเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันภัย
พิบัติและผลักดันแผนฯไปสู่การปฏิบัติทุกระดับ 
3.  จัด ต้ังกองทุนภัยพิบั ติ ชุมชน  สนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
4. จัดที่อยู่อาศัยช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยพื้นที่เมื่อ
มีภัยพิบัติ 

๕. 

2. ท่านคิดว่าการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัภยั
มีความสําคัญต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือไม่
อย่างไร และควรได้รับการสนับสนุนจาก 
อปท. อําเภอ ภาคเอกชน และประชาชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ท่านมี
วิธีการอย่างไร 

ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญถึงความเดือดร้อน
ทุกข์ยากของประชาชนเป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วน ต้อง
แก้ ไขหรือบําบัดบรรเทาให้ลดน้อยลง  ควร
สนับสนุนให้คนไทยเกิดแนวคิดในการช่วยเหลือ
ตนเองก่อนเมื่อเกิดภัย ซึ่งเมื่อเกิดภัยขึ้นทุกครั้ง
รัฐบาลก็จะเข้าไปช่วยเหลือโดยแจกจ่ายสิ่งของ
ให้แก่ประชาชน ทําให้รัฐต้องสูญเสียเงินและ
ทรัพยากรเป็นจํานวนมาก 
2. จังหวัดควรมีผังพื้นที่เสี่ยงภัย ผังเฉพาะลุ่มน้ํา 
เพื่อให้เกิดการจัดการใช้ทรัพยากรน้ํา ป่า ชายฝั่ง
อย่างเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและท้องถิ่น 
3. อุปกรณ์สําหรับการช่วยเหลือชีวิต รถดับเพลิง 
จําเป็นต้องจัดให้มีความทันสมัยและใช้งานได้ ใน
เรื่องความรู้การป้องกันภัยจะต้องลงสู่ ชุมชน 
โรงเรียน ควรมีหลักสูตร มีการฝึกซ้อมเป็นระยะๆ  
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๕.  ควรสอนให้ประชาชนสามารถว่ายน้ําได้ ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้เช่นกัน 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหาร
ราชการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล อาทิ การมี
งบประมาณในการให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วม
การบริหารงาน  การดํา เนินกิจกรรมต่ างๆ 
นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรด้านอื่นๆที่สามารถ
นํามาใช้งานได้จริง การมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินกิจกรรม การมีส่วน
ร่วม ไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่หรือผู้นําชุมชนหรือ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ  
2. แนวทางการดําเนินการในเรื่องนี้ก่อนอ่ืนต้อง
สร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในชุมชน 
ท้องถิ่น อําเภอและจังหวัด ร่วมถึงส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสําคัญถึงผลการภัย
พิบัติที่จะเกิดขึ้นโดยขาดการป้องกัน เพื่อลด
ความสูญเสีย เมื่อทุกคนตระหนักถึงภัยพิบัติแล้ว 
ต้องแนะนําวิธีการปฏิบัติเมื่อภัยมา โดยการวิธี
ซักซ้อม และศึกษาวิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อภัย
มา 
3. รัฐต้องมีมาตรการ มาตรฐานความเป็นธรรม
ในการจ่ายค่าชดเชย ดําเนินการอย่างเปิดเผย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้มาตรฐานข้อมูลของ
ชุมชนประกอบด้วย 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสังคม 
1. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย มีความสําคัญต่อ
ชุมชนเป็นอย่างมาก ควรให้ อปท.ทุกแห่งมีแผน
ป้ อ ง กั น ภั ยพิ บั ติ อ ย่ า ง มี คุ ณภ าพ  แล ะ ต้ั ง
งบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้ครอบคลุมและสามารถใช้ได้ทันท่วงที 
รวมถึงควรมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
2. จากการสังเกตการณ์ฝึกซ้อมป้องกันภัยด้าน
ต่างๆของหน่วยงานในพื้นที่โล่งแจ้ง ประชาชนไม่ 
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           ค่อยสนใจและเห็นความสําคัญ เพราะภัยยังไกล
ตัว รวมทั้งต้องเสียเวลา ได้ประโยชน์น้อย เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องกระทํา 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. หน่วยงานในพื้นที่ ควรจัดทําฐานข้อมูลว่า
พื้นที่ใดมีโอกาสเกิดสาธารณภัยประเภทใด มี
ความรุนแรงระดับใด โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง
จากเอกสารหรือบุคคลในพื้นที่ หรือทดสอบโดย
เทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ละประเภท เพื่อสรุป
เป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขทั้งใน
ระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 
2. ผู้เข้าร่วมนอกจากประชาชน ควรมีหน่วยงาน 
โรงเรียน เจ้าหน้าที่อําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ชุมชน เข้ามารับรู้รับทราบด้วย 
3. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ควรดูว่าในช่วง
นั้ นมีกิ จกรรมหรือการจัดงานประเพณีที่ มี
ประชาชนมารวมกลุ่มกันมากๆ ถือเป็นโอกาส
ฝึกซ้อมการป้องกันภัย ทําให้ผู้ที่มีร่วมงานได้รับ
ประโยชน์ด้วย 

๕. 

3. ในการซักซ้อมแผนป้องกันภัย ท่านคิด
ว่าควรจะขยายต่อยอดไปยังกลุ่มประชาชน
ให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร รวมทั้งการสร้าง
จิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
และสถานศึกษา ทั้งนี้เพาะปัจจุบันสภาวะ
ของโลกได้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงและมี
ความถี่เพิ่มมากขึ้น เกิดความสูญเสียอย่าง
มากมายมหาศาล ดังนั้น แนวทางการ
ป้องกัน การฝึกบุคลากร การฝึกซ้อมเพื่อ
เพิ่ มทั กษะให้ กั บประชาชนจึ ง เป็ น
สิ่งจําเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันตนเอง ผู้อื่นและลดความสูญเสีย
ลง ซึ่ งกํ าหนดไว้ ในแผนชุมชน แผน
ท้องถ่ิน แผนอําเภอ และแผนจังหวัด 
อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน ปัจจุบัน 
หน่วยงาน ปภ. ได้ดําเนินการ โดยถือว่า
เรื่องภัยพิบัติทุกประเภทเป็นวาระแห่งชาติ  

ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. การจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย    เป็นสิ่งที่ดีมาก ถ้าทําได้ดังนี้ 
     - ความชัดเจนของผู้ปฏิบัติ 
     - ความรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
     - ลดความสูญเสียอย่างมีเป้าหมาย 
     - สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตรงกัน 
     - ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
2. ควรมี “เครือข่าย” ระวังภัยทุกระดับต้ังแต่
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ มีคณะทํางานทุกระดับ 
3. ควรฝึกซ้อมทุกระดับและควรได้รับความ
ร่วมมือจากอําเภอ อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกน
นําชุมชน และเอกชน 
4. ควรมีแผนป้องกันอุทกภัยหรือวาตภัยของ
จังหวัดให้ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
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๕. (Nation Agenda) ในเรื่องนี้ ท่านคิดว่า
จะมีวิธีการใด ที่จะให้ประชาชนทุกคน 
รับรู้ รับทราบ และมีทักษะในการป้องกัน
ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อเกิด
ภัยจะเกิดขึ้นในพื้นที่ประชาชนย่อมได้รับ
ผลกระทบโดยตรงและฉับพลันทันที ่ 
จึงจําเป็นต้องพึ่งตนเองในเบื้องต้นก่อน 

โดยเฉพาะพื้นที่อุทกภัยซ้ําซาก ริมทะเลสาบ และ
พื้นที่ลุ่มน้ํา ที่ราบลุ่ม 
5.การบริหารงานภาครัฐการจัดเครื่องอุปโภค
บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพแก่ราษฎร 
ผู้ประสบภัยน้ําท่วมได้ทันที 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านเศรษฐกจิ 
1. ควรมีแนวคิดเชิงบวก คิดดีเพื่อจะทําความดี
ร่วมกัน  เพื่อสังคมมีจิตเป็นอาสา และจิตสํานึก
สาธารณะ ทํางานร่วมกันโดยไม่เห็นเป็นภาระของ
งาน ทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายในการช่วยเหลือ
สังคม 
2.จัดต้ังหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
ประจําหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถ่ินและในโรงเรียน 
ฝึกฝนอบรมให้เกิดความรู้ความชํานาญ พร้อมจะ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ต ล อ ด เ ว ล า  โ ด ย ม อ บ
ประกาศนียบัตรรับรองให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
3. ขยายแนวความคิดเข้าไปในสถานศึกษา 
โรงเรียน จัดต้ังเป็นชมรมบําเพ็ญประโยชน์
บรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้ฝึกภาคปฏิบัติ
ภายใต้การควบคุมของครู โดยอาจมีคะแนนให้ 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสังคม 
1. หากสามารถดําเนินการได้ ควรจัดให้มีทีม
วิทยากรเข้าไปบรรยายชี้แจงให้เห็นถึงพิษภัย
ต่างๆที่จะมีขึ้นในพื้นที่ โดยเข้าไปใช้เวลาเพียง
บางส่วนของการประชุม การสัมมนาของกลุ่ม
องค์กร ชมรมต่างๆ ก็จะทําให้ประชาชนและ
ชุมชนเห็นความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อมี
ภัยพิบัติเกิดขึ้น 
2. จัดทีมสั่งการและตัดสินใจให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วน เมื่อรับทราบเหตุด่วนทุกกรณีภายใต้การ
บริหารราชการแผ่นดินที่ดีและให้พื้นที่ได้รับความ
เสียหายน้อยที่สุด และควรมีระดับตําบล อําเภอ 
จังหวัด   
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 ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ควรนํ าหลักสูตรสอนในระดับโรง เรี ยน
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ให้โรงเรียนทําเป็น
หลักสูตรโรงเรียนตรงกับท้องถิ่นของตนเอง และ
ตรงตามหลักสูตรปี พ.ศ.2551 เรื่องสมรรถนะที่
ต้องการให้เกิดกับเด็กไทย 5 ข้อ คือ 
1) ด้านการคิดเป็นทําเป็น 
2) ด้านการสื่อสาร 
3) ด้านแก้ปัญหา 
4) ด้านทักษะชีวิต (เอาตัวรอดจากภัยต่างๆ) 
5) ด้านเทคโนโลยี 

๕. 

  4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการ
จัดฝึกซ้อมแผนให้มีประสิทธิภาพ ทั้ง
ด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้าน
อุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โดยให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความโปรง่ใส 
ตรวจสอบได้ 

ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
นั้นเป็นสิ่งที่ดี หากทําได้จริงย่อมจะส่งผลดีกับ
ประชาชน และประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน 
และลดการสูญเสียที่จะเกิดจากภัยต่าง ๆ และยัง
สามารถขยายผลไปยังประเทศต่างๆ ได้ เห็นควร
จะต้องพัฒนาให้เป็นประเทศต้นแบบในเรื่องนี้
อย่างจริงจัง 
2. ควรดูแลอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา ช่วงที่เกิดภัยควรมีเครื่องมือประเภท
ต่างๆที่สามารถกําจัดหรือทําลายสิ่งกีดขวางต่างๆ 
และสิ่งสําคัญคือ กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยควรจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อ
ป้องกันน้ํามือมนุษย์ในการตัดไม้ทําลายป่า ซึ่ง
เป็นสาเหตุของปัญหาอุทกภัย โดยเพิ่มบทลงโทษ
กับบุคคลเหล่านั้น ด้วย  อีกทั้ งควรเพิ่ ม เ ป็น
นโยบายพลิกฟื้นผืนป่าให้สมบูรณ์มากขึ้น 
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๕.          
  

ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพ
นั้น เป็นผลดีกับทุกด้าน ยิ่งมีประสิทธิภาพมาก
เท่าไหร่ ประเทศต่างๆ ก็กล้าที่จะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศเรามากเท่านั้น ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทําให้
เศรษฐกิจในประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น แน่นอน
ว่าเมื่อมีต่างชาติเข้ามาลงทุน คนไทยก็จะมีงานทํา
เพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นว่า
จะส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย  
2. หลังจากการฝึกซ้อมแผนฯ เสร็จแล้วให้มีการสรุป
บทเรียนเพื่อหาข้อบกพร่องโดยให้แต่ละหน่วยงาน/
องค์กรได้แสดงความคิดเห็นร่วม เพื่อนํามาเป็น
บทเรียนในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป 
ผู้ ให้ข้ อมูล  ที่ ปรึ กษาผู้ ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ควรมีการทํางานที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม
โดยการมีบรรยากาศของการไว้วางใจ การเคารพ
สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของตนเองที่จะทําเพื่อ
สังคม 
2. ใช้กระบวนการสร้างบรรยากาศที่ทําให้สมาชิก
ทุกคนรู้จักคุณค่าของตนเองและผู้อื่นและมีการ
จัดการแบบธรรมชาติ 
3. มีการกระตุ้นและให้กําลังใจกันในการทํางานมี
การพบปะเยี่ยมเยือนโดยผู้บริหารของจังหวัด 
การศึกษาดูงานทั้งของประชาชนและข้าราชการ 
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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๕.  ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน    
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ควรนํ าหลักสูตรสอนในระดับโรง เรี ยน
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ให้โรงเรียนทําเป็น
หลักสูตรโรงเรียนตรงกับท้องถิ่นของตนเอง และ
ตรงตามหลักสูตรปี พ.ศ.2551 เรื่องสมรรถนะที่
ต้องการให้เกิดกับเด็กไทย 5 ข้อ คือ 
     1) ด้านการคิดเป็นทําเป็น 
     2) ด้านการสื่อสาร 
     3) ด้านแก้ปัญหา 
     4) ด้านทักษะชีวิต (เอาตัวรอดจากภัยต่างๆ) 
     5) ด้านเทคโนโลยี 
2. ควรมี “เครือข่าย” ระวังภัยทุกระดับต้ังแต่
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ มีคณะทํางานทุกระดับ 
3. ควรฝึกซ้อมทุกระดับและควรได้รับความ
ร่วมมือจากอําเภอ อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกน
นําชุมชน และเอกชน 

         5. ท่านมีข้อคดิเห็นอื่นใดที่จะ
เสนอแนะ เพือ่กําหนดเปน็นโยบายของ
รัฐบาลหรือไม่ อย่างไร 
 
 

ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. หน่วยงานในพื้นที่ ควรจัดทําฐานข้อมูลว่า
พื้นที่ใดมีโอกาสเกิดสาธารณภัยประเภทใด มี
ความรุนแรงระดับใด โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง
จากเอกสารหรือบุคคลในพื้นที่ หรือทดสอบโดย
เทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ละประเภท เพื่อสรุป
เป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขทั้งใน
ระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 
2. หน่วยงานป้องกันภัยจังหวัดควรเปิดเวที
ประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในการแก้ปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้งในแต่ละพื้นที่ให้
เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงภาวะความเสี่ยงและ
คุกคามที่เกิดขึ้น จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ก ว้างขวางและสร้ างน วัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเตรียมความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทุกระดับและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานระดับนโยบายตลอดจนท้องถิ่น และ 
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๕.  ชุมชนกับส่วนกลางให้เป็นระบบที่เข้าร่วมได้ง่าย
และใช้ประโยชน์ร่วมกันในการแก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1.นโยบายของรัฐยังไม่มีความชัดเจนที่จะทํางาน
แบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือมีความชัดเจนในนโยบายแต่ไม่มี
ความชัดเจนในการทํางานหรือการปฏิบัติ 
2. รัฐบาลควรกําหนดแนวทางบทบาทของแต่ละ
ท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยให้จังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น 
ชุมชนร่วมกันดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมให้
เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค 
3. การใช้ที่ ดินของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นส่วน
ราชการ เอกชน จะต้องไม่สร้างให้ขีดขวางทางน้ํา
ธรรมชาติที่เคยมีมาแต่อดีต ต้องไม่ประมาท ต้อง
ฟังความเห็นจากประชาชนผู้อยู่ด้ังเดิมให้ท้องที่
นั้นๆ 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหาร
ราชการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล อาทิ การมี
งบประมาณในการให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วม
การบริหารงาน  การดํา เนินกิจกรรมต่ างๆ 
นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรด้านอื่นๆที่สามารถ
นํามาใช้งานได้จริง การมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินกิจกรรม การมีส่วน
ร่วม ไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่หรือผู้นําชุมชนหรือ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
2. รัฐควรกําหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็น
แกนหลักในการจัดทําแผนป้องกันภัยในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน เพราะเหตุที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นหลัก ชาวบ้านในหมู่บ้านหรือชุมชนที่
ได้รับผลกระทบต้องรู้วิธีการป้องกันตนเอง 
3. เรื่องภัยพิบัติทุกประเภทให้เน้นเป็นวาระ
แห่งชาติ แต่ควรวางแผนงานให้เป็นระบบภายใต้ 
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๕.  มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงสูง และป้องกันให้เกิดความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด 
4. จังหวัดสํารวจจัดทําสถิติข้อมูลการเกิดสา
ธารณภัยประเภทต่างๆย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนงาน 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน    
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. หากสามารถดําเนินการได้ ควรจัดให้มีทีม
วิทยากรเข้าไปบรรยายชี้แจงให้เห็นถึงพิษภัย
ต่างๆที่จะมีขึ้นในพื้นที่ โดยเข้าไปใช้เวลาเพียง
บางส่วนของการประชุม การสัมมนาของกลุ่ม
องค์กร ชมรมต่างๆ ก็จะทําให้ประชาชนและ
ชุมชนเห็นความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อมี
ภัยพิบัติเกิดขึ้น 
2. ต้องมีมาตรการ มาตรฐานความเป็นธรรมใน
การจ่ายค่าชดเชย ดําเนินการอย่างเปิดเผย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้มาตรฐานข้อมูลของ
ชุมชนประกอบด้วย 
3. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย มีความสําคัญต่อ
ชุมชนเป็นอย่างมาก ควรให้ อปท.ทุกแห่งมีแผน
ป้ อ ง กั น ภั ยพิ บั ติ อ ย่ า ง มี คุ ณภ าพ  แล ะ ต้ั ง
งบประมาณในการป้องกันและบรรเทา     สา
ธารณภัยให้ครอบคลุมและสามารถใช้ได้ทันท่วงที 
รวมถึงควรมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
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1. เรื่อง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
        - ในการดําเนินงานโครงการหมู่ บ้าน
พัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ผลการดําเนินการ
ที่คาดไว้ก็ เพื่อให้หมู่ บ้าน/ชุมชน นําปรัชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ม า ป รั บ ใ ช้  ใ น
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
และขยายผลการดําเนินงานหมู่ บ้านต้นแบบ
ดั ง ก ล่ า ว  ไ ป ยั ง ห มู่ บ้ า น อื่ น ๆ  เ พื่ อ ส ร้ า ง
กระบวนการพัฒนาชุมชนในหมู่ บ้ าน  ด้วย
หลักการพึ่ งตนเองในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
จัดระบบการบริหารจัดการชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
ประเด็นคําถาม 
1. ท่านมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. เป็นโครงการที่มีความสําคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ใช้กระบวนการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมในการทําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในหมู่บ้านเพื่อ
พัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบ  
2 .  ใ ช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ต้นแบบและแนวทางในการพัฒนาชุมชน
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
พออยู่พอกิน สามารถรับรู้และนําไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวัน 
3. ขณะนี้ชุมชนส่วนมากกําลังปรับใช้แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  หากมีส่วนราชการ
ส่งเสริมและสนับสนุนแล้ว ชาวบ้านจะได้รับ
ประโยชน์มากมาย 
4. การดําเนินงานโครงการหมู่บ้านพัฒนา
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา เป็นการดําเนิน
โครงการที่มีประโยชน์กับชาวบ้าน เพราะ
เน้นให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ตัวเอง หา
แนวทางในการปฏิบัติตัวเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึ่งตนเองได้
อย่างเข็มแข็ง และในภาวะปัจจุบันที่ของ
อุปโภค  บริ โภค  มีราคาแพง  จึง ต้องใช้
แ น วท า ง เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ม า ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันเพื่อให้เหมาะสม สามารถ
พัฒนาหมู่บ้านให้ดีที่สุด 
5 .  แกนนํ าหมู่ บ้ านมี ก า รร่ วมประชุ ม
ปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
แนวทางทําให้ ชุมชนเข้มแข็ ง  สามารถ
พึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง และชุมชนมีความสุข
ตามอัตภาพ 
 

การสํารวจความเห็นของที่ปรึกษาประชาสังคมกลุม่อื่นๆ  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
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๑. 2. ท่านได้รับทราบและเข้าร่วมกับโครงการนี้

หรือไม่ ด้วยวิธีใด 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. รับทราบและเข้าร่วมโครงการโดยเป็นผู้
ป ระสานงานหน่ วยงานและองค์ ก รที่
เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เช่น การสนับสนุนใน
เรื่องความรู้ งบประมาณ 
2. รับทราบและเข้าร่วมโครงการผ่าน
ช่องทางเวทีประชาคมมีการพัฒนากร 
ประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการฯ และได้เข้า
ร่วมดําเนินโครงการดังกล่าว และเข้าร่วม
กิจกรรมสนับสนุนการรักษามาตรฐานการ
พัฒนาหมู่บ้านฯ ต้นแบบ 
3. รับทราบโครงการนี้จากผู้นําในหมู่บ้าน 
และพัฒนากรประจําตําบล โดยเกษตรกรได้
มีส่วนในการไปร่วมศึกษาอบรม และไปดู
ตัวอย่างจากที่อื่นๆ ทําให้ได้รับความรู้มา
พัฒนาหมู่บ้านของตัวเอง 
4. ทราบจากเจ้าหน้าที่มาร่วมประชาคม 
(ประชุม )  และชี้ แจงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของโครงการ ทําให้ทราบเจตนา
ของโครงการ และได้เข้าร่วมกับโครงการนี้
ตลอดทุกกิจกรรม (ทั้ง 5 กิจกรรม) 
5. ได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการนี้ในช่วง
นําทัศนะศึกษาดูงาน แลในนามผู้นําองค์กร
ชุมชน เห็นว่ากิจกรรมทีจัดให้มีประโยชนต่อ
ครัวเรือน และสามารถประยุกต์นํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ 
6. รับทราบโครงการนี้และเข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ใน
ฐานะวิทยากรกระบวนการ พัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา และในฐานะเจ้าหน้าท่ีพัฒนา
ชุมชนผู้ประสานงานตําบล ซึ่งรับผิดชอบ
หมู่บ้านดังกล่าวจํานวน 9 หมู่บ้าน 
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๑. 3. ท่านคิดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์

ในการพัฒนาให้ชุมชนและบุคคลเกิด
ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน 
หรือไม่อย่างไร และควรมีวิธีการอย่างไร 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1 .โครงการนี้มีประโยชน์โดยเริ่มจากพัฒนาใน
ครอบครัวของเราก่อนแล้วขยายผลนําไปพัฒนา
ครอบครัวอื่นๆ และมารวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชน การอบรมและศึกษา
ดูงาน  วิถี ชี วิตครอบครัว ต้นแบบจากที่อื่นที่  
ประสบผลสําเร็จแล้วนํามาประยุกต์ใช้และนํามา
เป็นแบบอย่าง หลังการศึกษาอย่างจริงจังและเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆได้ เป็นการกระตุ้นให้ เกิด
จิตสํานึก ทําให้ประสบผลสําเร็จมีผลงานที่ออกมา
เป็นสิ่งยืนยัน เกิดการพัฒนาและเรียนรู้มากขึ้น 
2. เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาให้ชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ควรจะมี
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนทั้งในภูมิภาคและต่าง
ภูมิภาค การจัดการองค์ความรู้ โดยการติดตาม
ประเมินผล แล้วสนับสนุนงบประมาณให้ต่อเนื่อง 
แล้วให้ครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชนพึ่งพาตนเองให้
รอบด้าน มุ่งเสริมสร้างกระบวนการให้ชุมชน เกิด
สวัสดิการการดําเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์ และไปสู่กระบวนการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน  ในระหว่าง
อําเภอด้วยกันจังหวัดเดียวกัน และเชื่อมโยง
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศด้วยกัน   
3. เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ระดมความคิด 
ค้นหาปัญหา หาแนวทางแก้ไข จัดทําโครงการ ใน
ลักษณะพึ่ งตนเองก่อน  วางกฎระเบียบของ
หมู่ บ้านแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับครัวเรือน  
ยกย่องแนะนําครัวเรือนที่ปฏิบัติตามแนวทางให้
ครัวเรือนอื่นๆ นําไปเป็นแบบอย่าง  
4. เป็นโครงการที่สร้างจิตสํานึก ความรู้ ความ
เข้า ใจ  ให้แ ก่ประชาชน  เข้ าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และนําไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ซึ่งจะทําให้ประชาชน หมู่บ้าน
ชุ มชนพึ่ ง ตน เ อ ง และ เ ข็ ม แข็ ง อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตของคนไทย 
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๑. 4. ท่านคิดว่าท้องถิ่นและอําเภอ ควรเข้า

มามีบทบาทเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืนอย่างไร 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. ท้องถิ่นหรืออําเภอมีบทบาทในการส่งเสริมและ
สนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและองค์ความรู้ 
เป็นผู้อํานวยความสะดวกและเป็นพี่ เลี้ยงให้
หมู่บ้านชุมชน รวมทั้งทํางานประสานกันเป็นภาคี
พัฒนาการทํางานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 
2. หน่วยงานภาครัฐ  ควรเป็นพี่ เลี้ยงในการ
ดํา เนินงานและประสานงานกิจกรรม  หรือ
งบประมาณ และกรรมการตรวจสอบโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และกรอบของโครงการ 
3. อยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาส่งเสริมและ
ติดตามเข้ามาดูและแนะนําเพิ่มความรู้ ส่วนที่ยัง
ขาดอยู่และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
รัฐบาลควรจะสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับเรื่อง
การอบรมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท้องถิ่นและอําเภอ ควรเข้ามามีบทบาท
เสริมสร้างความเข็มแข็งในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ช้ีแจง
แนวทางการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุน
การจัดเวทีการเรียนรู้ 
5.  ท้องถิ่นและอํา เภอควรเข้ ามามีบทบาท
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เพราะท้องถิ่น 
และอําเภอต้องทํางานในการพัฒนาร่วมกัน 
ท้องถิ่นต้องสร้างกลไกขับเคลื่อนระดับหมู่บ้านมี
การจัดประชาคมจัดทําแผนความพอเพียง แผน
ชุมชนในระดับหมู่บ้านและแผนชีวิตของครัวเรือน
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนความพอเพียง และ
เป้าหมาย รณรงค์สร้างกระแสปลูกเร้าสนับสนุน
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑. 5. ท่านคิดว่า การเผยแพร่แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  ในเบื้องต้นเพื่อลด
รายจ่าย และพัฒนามาเป็นเพิ่มรายได้ ควร
จะมี วิธีการอย่างไรให้ประชาชนทุกคน
ส า ม า ร ถ รั บ รู้ แ ล ะ นํ า ไ ป ป รั บ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันให้กลายเป็นกระแสหลักได้
อย่างไร เพราะแนวคิดนี้สามารถแก้ไขภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําได้ผลเป็นอย่างดี เพราะ
อย่ าง ไร เสียประ เทศไทยเป็นประ เทศ
เกษตรกรรม ประชาชน ขยัน อยู่อย่าง
พอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่าง พอ
อยู่พอกิน หากพัฒนาก้าวหน้าขึ้นจะอยู่ดีกิน
ดี เมื่อสามารถเพิ่มรายได้จนกระทั่งขยาย
ตลาดเป็นธุรกิจได้ก็จะนํามาซึ่ง มั่งมี ศรีสุข 
 
 
 
 

ผู้ให้ขอ้มูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องการลดรายจ่าย เก็บรายได้เป็นหลักปฏิบัติ
พื้ นฐาน  ในการต่อสู่ กับสภาวะเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของคนใน
ชุมชนให้มีความพอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 
แต่ต้องมีความขยัน อดทน กับอาชีพที่ทําอยู่
โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม  
2. ให้ทุกครัวเรือนจดบันทึกรายรับ/รายจ่ายใน
แต่ละวัน แล้ววิเคราะห์ให้เห็นรายจ่าย รายรับ
และหนี้สิน รวมทั้งปัญหาในภาพรวมของชุมชน
ในหมู่บ้านที่เกิดขึ้น และจึงนําไปร่วมกันวางแผน
แก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในหมู่บ้านและชุมชน 
และทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องแบบมีส่วนร่วม และ
จะยั่งยืนต่อชุมชนในหมู่บ้านตลอดไป 
3. เศรษฐกิจพอเพียงสามรถนํามาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่าง
เป็นขั้นตอน 
4. การนําไปปฏิบัติให้สามารถนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เราจะต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน 
เพื่อที่จะเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน เมื่อมี
กรอบในการปฏิบัติงานเป็นโครงสร้างที่ เรา
สามารถจับต้องได้ คือเป็นรูปธรรมชัดเจน เราก็
สามารถที่จะนําหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. เศรษฐกิจพอเพียง ควรที่จะให้ประชาชน
สามารถปฏิบัติและปรับใช้ให้เข้ากับเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต ให้เป็นไปตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนํากรอบ
ความคิด แผนงานที่สามารถเข้ากับชุมชนของ
เรา มาปรับใช้ ให้เข้ากับชีวิตประจําวัน โดย
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทาง
สายกลาง  
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2. 
 
 
 

เรื่อง โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน  
(เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์) 
       ในเรื่องนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะจัดสรรให้จังหวัดเพื่อเบิกจ่ายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการดังนี้ 
1. นําไปจ่ายให้แก่แก่คนชราที่มีสิทธิในพื้นท่ีซึ่งที่มี
สิทธิในพื้นที่ซึ่งมีความประสงค์ขอรับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพและได้ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้ว  ใน
อัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน  ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  
2. เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นําไปจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ผู้
พิการที่มีสิทธิในพื้นที่ ในอัตราคนละ 500 บาท
ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2553 
3. เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่
มีสิทธิในพื้นที่ จํานวน 37,271 คนๆ ละ 500 
บาทต่อเดือน เป็นเงิน 223,626,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ประเด็นคําถาม 
1. ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ได้มีการจ่ายเงินได้ครบถ้วน ถูกต้องตาม
ระเบียบ  ตรงกํ าหนดเวลา  ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย เพียงพอ หรือไม่อย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ได้ดําเนินการ
เบิกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายส่วนมากได้
ครบถ้วนทุกคน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ตรงตามกําหนดเวลา และงบประมาณที่
ไ ด้ รั บ เพี ย งพอสํ าหรั บการจ่ าย ให้ แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบ แต่มีบาง
ประการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางแห่งได้กําหนดการจ่ายเงินล่าช้าไปบ้าง 
ซึ่งควรกําหนดการจ่ายเงินให้ตรงตามวัน
อย่างชัดเจน และในกรณีเงินจัดสรรยังไม่มา 
ควรมีทดรองจ่ายไปก่อน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
3. มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไม่ครบถ้วน และ
ไม่ตรงตามกําหนดเวลาตามระเบียบ จนทํา
ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพได้รับความ
เดือดร้อน 
4. การจ่ายเงินโดยส่วนมากเป็นไปอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน แต่ในกรณีคนที่มีสิทธิ แต่
ตกการสํารวจ บางคนไม่มีบัตรประชาชน 
หรื อทะ เบี ยน บ้ าน  ทางหน่ ว ย ง านที่
เกี่ยวข้องควรหาวิธีการแก้ไขให้ประชาชนที่
มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามจริง  
5. ส่วนมากจะเป็นของเรื่องระยะเวลาใน
การรับเงินอาจมีความล่าช้าบ้าง เรื่องของ
การตกสํารวจซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ได้รับสิทธิ
เพิ่มมากขึ้นทุกปี ข้อมูลที่ได้รับก็ไม่เพียงพอ 
เกิดความไม่เข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ และ
เรื่องงบประมาณที่นํามาจัดสรรนั้นไม่
เพียงพอต่อจํานวนผู้มีสิทธิที่จะได้รับ ซึ่ง
ทางส่วนที่เกี่ยวข้องควรจะหาวิธี แนวทาง
ในการแก้ ไ ข ปัญหา เหล่ านั้ น  ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างจริงจัง 
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2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มี
การสํารวจข้อมูลเพื่อปรับข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ให้เป็นปัจจุบัน หรือสํารวจข้อมูล
เพิ่มเติมที่ตกสํารวจหรือไม่อย่างไร 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมลู ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. ได้มีการสํารวจข้อมูลจากงานทะเบียน
ราษฎร ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีให้เป็น
ปัจจุบัน และสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมที่ตกสํารวจ 
ดังนี้ 
     - ประสานคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน 
เพื่อประกาศประชาสัมพันธ์ 
     - ก่ อ น ที่ จ ะ มี ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น แ ก่
กลุ่มเป้าหมายจะให้ประกาศประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายของเทศบาล 
     - ประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพที่มารับเบี้ยยังชีพ เป็น
ประจําทุกเดือนให้มาแจ้งขอลงทะเบียนได้
เมื่อครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
2. บางแห่งก็ไม่ได้มีการสํารวจ จึงเห็นว่าควร
มีการสํารวจทุกปี  หรือตามระยะเวลาที่
สมควร เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์
เพิ่มขึ้นทุกปี ย้ายภูมิลําเนา หรือเสียชีวิต ซึ่ง
หากเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องไม่ได้มาสํารวจ 
ตรวจสอบข้อมูล จะทําให้การดําเนินการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ 
และขาดประสิทธิภาพในด้านการบริหาร
จัดการ และยังสะท้อนให้เห็นถึงการเอาใจใส่
ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  
3.  การสํารวจนั้นเป็นการที่จะควรทําอย่างยิ่ง 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันตรงตามจริง 
หากหน่วยงานใดได้มีการสํารวจ ดูแลเอาใจใส่
ต้ังแต่เริ่มแรกมาตลอดจนถึงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์แล้ว การท่ีจะเกิดปัญหานั้นมีน้อย
มาก เนื่องจากมีการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
ตลอด แต่หากหน่วยงานใดปล่อยปะละเลยไม่
เอาใจใส่ในเรื่องนี้แล้ว สิ่งที่จะตามมา คือ 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขาดเอาใจใส่ต้ังแต่
เริ่มแรก จนทําให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามยอดที่จัดสรร เนื่องจากเกิดการสํารวจตก
หล่น ซึ่งจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของ
หน่วยงาน  
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2. 
 

3. ในขั้นตอนการสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์  หน่วยงานที่รับผิดชอบที ่เกี ่ยวข้อง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
หรือตัวแทน ในการรับรองข้อมูลและมีส่วน
ร่วมในการติดตามผลการเบิกจ่าย หรือใช้
กระบวนการประชาคม หรือไม่ อย่างไร 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1.  ในกระบวนการมีส่ วนร่ วมของภาค
ประชาชน  ทางหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบ 
รับรองข้อมูล ของกลุ่มเป้าหมายที่จะมาขอขึ้น
ทะเบียนให้ถูกต้อง เป็นไปตามคุณสมบัติที่
กําหนด ในระดับหนึ่ง 
2. มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ขาด
ความต่อเนื่องในการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ 
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ และ
การเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ ทางหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรหาแนวทางการให้ประชาชน
ทราบถึงความสําคัญ ความรู้ความเข้าใจ 
ขอบเขตการดําเนินงาน วิธีการ จนสิ้นสุดบา
บาทของประชาชน ในการนี้หากประชาชนมี
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ก็จะต้องนํามา
พิจารณาปรับใช้ด้วย และจะต้องเผยแพร่ให้
สังคมรับรู้ต่อไป 
3. บางพื้นที่ยังยึดติดอยู่กับกลุ่มบุคคลเพียง
กลุ่มหนึ่ง ทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นเสีย
โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ต่างๆ ทางหน่วยงานควรให้ความสําคัญกับ
ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมทุกคน ในเรื่อง
ต่างๆ ซึ่งอาจจะมาจากกระบวนการสรรหาที่
เป็นธรรม ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  โดยไม่ต้อง
ยึดติดกับกลุ่มบุคคล ซึ่งจะทําให้การเข้ามามี
ส่วนร่ วมของประชาชนเกิดการยอมรับ 
เชื่อถือได้ และเป็นไปตามการปฏิบัติ 
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2. 
 

4 .  ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ ห รื อ ป ร ะ ช า ช น
กลุ่มเป้าหมายได้ทราบสิทธิในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ หรือไม่อย่างไร 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. กลุ่มเป้าหมายและประชาชนส่วนใหญ่ 
จะทราบถึงสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์
จากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ วิทยุชุมชน 
และจากประชาชนด้วยกัน 
2. บางพื้นที่การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 
ทําให้ประชาชนขาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการรับสิทธิเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ  
3. การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานถึงตัว
บุคคลนั้นไม่เกิดปัญหา แต่จากบุคคลถึง
บุคคลนั้นจะเกิดปัญหา เนื่องจากอาจใช้
คําผิดความหมาย หรือไม่ทราบข้อมูลที่จริง 
แล้วบอกว่าเป็นข้อมูลจริง หรือสื่อสารกันไม่
ตรงกับความจริง เป็นต้น ซึ่งเห็นควรจัดให้
มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่นการ
ทําแผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ความรู้ ป้าย
ตามสถานที่ ชุมชนต่างๆ ให้ทั่วถึง และ
ต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรง
ตามจริงมากที่สุด และ    เกิดความเข้าใจ
กันทั้งสองฝ่าย  
4. ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธ์  
บางคนรู้ บางคนไม่รู้ บางคนเข้าใจ บางคน
ไม่เข้าใจ ดังนั้น การที่จะให้ประชาชนผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ เข้าใจหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทํา
ความเข้าใจกับประชาชนเอง  หรือจัด
กิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว
เปิดโอกาสให้ทําความเข้าใจกัน มีเอกสาร
เผยแพร่ ทําการประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
การจ่ายเงิน คุณสมบัติ  ทั้ง 3 ประเภท คือ 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  และสรปุผล
การดําเนินงาน ให้กับประชาชนหรือไม่อย่างไร 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
การจ่ายเงินและคุณสมบัติ โดยผ่านทาง
คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนและเสียง
ตามสายของเทศบาล พร้อมทั้งสรุปผลการ
ดําเนินงานให้ประชาชนทราบ ทางวารสาร
รายงานกิจการของเทศบาล ที่จัดทําเป็น
ประจําทุกปี 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ทั้ง 3 
ประเภท อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทําให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อขอรับเบี้ย
ยังชีพตามสิทธิของตนเอง 
3. ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงิน แต่ยังไม่ทั่วถึงขาดความต่อเนื่อง 
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่วนเรื่องการ
สรุปผลการดํ า เนินงานนั้ นประชาชน
อยากจะทราบผลการดําเนินงาน แต่การ
ได้รับข้อมูลนั้น จะมีเพียงบางพื้นที่ที่ทาง
หน่วยงานนั้นให้ความสําคัญ ซึ่งทําให้พื้นที ่ 
ที่หน่ วยงานไม่ ไ ด้ ให้ความสําคัญ  เสี ย
ประโยชน์การรับรู้ผลงานของหน่วยงาน 

2. 
 

6. ปัญหา/อุปสรรคที่สําคัญในการดําเนิน
โครงการ 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1 .  ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง
หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีการ สิทธิของผู้ได้รับ
เงินสงเคราะห์ ไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และต่อเนื่อง  
2 .  กา รจ่ า ย เ งิ น ส ง เ ค ร า ะห์ บ า งค รั้ ง
ดําเนินการล่าช้าไปบ้าง และในกรณีที่เงินที่
ได้รับจัดสรรยังไม่มา ควรมีการให้จ่ายเงิน
ทดรองไปพลางก่อน เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
3. การจ่ายเงินไม่ทั่วถึง กรณคีนที่มีสทิธิ 
แต่ตกการสํารวจ และหลกัฐานที่ใช้ บางคน  
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 ไม่มีบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือไม่มี

เอกสารที่ ใช้รับรอง หรือการรับรองตัว
บุคคล ควรให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
หาวิธีการแก้ไขให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับ
เงินสงเคราะห์ตามจริง 
4. การแจ้งย้าย  / ตาย  นอกพื้นที่  ไม่
ดํ า เนิ นการแจ้ ง ให้ กอ ง /หน่ วย ง านที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเบิก/จ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพทุกประเภท ให้ได้ทราบ ทําให้เกิด
ปัญหาซ้ําซ้อน 
5. การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับการเอาใจใส่
ต้ังแต่เริ่มแรกมาตลอดจนถึงการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เท่าที่ควร 

2. 
 

7. ข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการต่อไป 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1.  เรื่องการจ่ายเงินไม่ทั่วถึง ควรให้มีการ
สํารวจล่วงหน้า ประชาสัมพันธ์ช้ีแจงข้อมูล 
ระเบียบ หลักการ สิทธิ ของผู้มีสิทธิได้รับ
เงินสงเคราะห์ ขยายเวลาการขึ้นทะเบียน 
ตลอดจนการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ ให้ได้รับเงิน
ตรงตามจริง  
2. การจ่ายเงินมีความล่าช้าในบางพื้นที่ ซึ่ง
ควรจะให้ทางหน่วยงานนั้น จ่ายเงินทดรอง
ไปก่อน และควรดําเนินการให้เร็วที่สุดด้วย  
3. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควร
ให้ความสําคัญ ช้ีแจง เอาใจใส่ และอํานวย
ความสะดวก แก่ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ตามความสมควร 
4 .  ควรจั ดทํ า ฐ านข้ อมู ลออนไลน์ ให้
ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับเงิน 
การแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล การต้ังกระทู้
ถามตอบ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์ 
เป็นต้น  
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เรื่อง โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมือง
รวมจะหมดอายุ 
        ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชา
สังคมกลุ่มอื่น ท่านมีความเห็นในการดําเนิน
โครงการผังเมืองรวมอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด เพื่อให้การวางผังเมืองรวมของชุมชนและ
หมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความ
เป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และ
สวัสดิภาพของสังคมเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ
สังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาหรือ
บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีปะโยชน์หรือคุณค่า
ในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ 
ห รื อ โ บ ร า ณ ค ดี  ห รื อ เ พื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม หรือมี
คุณค่าในทางธรรมชาติ   
ประเด็นคําถาม 
1. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวมของ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีการ
ประสานงานในการดําเนินโครงการและสร้าง
ความเข้าใจเพื่อบูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการให้ประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. สํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มี
การประสานให้ทางท้องถิ่นรับทราบถึง
ภารกิจการถ่ายโอนงานทางด้านการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม รวมทั้งได้ดําเนินการ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการวางและ
จัดทําผังเมืองให้กับทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
เพื่อให้มีความเข้าใจและเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ 
2. การวางผังเมืองของชุมชนและหมู่บ้าน  
สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะ ต้ อ ง คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ คือต้องให้
คนในชุมชนทําประชาวิจารณ์หรือเปิดพ้ืนที่
รับฟังความคิดเห็นว่าชุมชนต้องการอะไร 
อาคารต่ างๆ  ควรคํ านึ งถึ งศิลปกรรม
โบราณคดี ในท้องถิ่นให้ เกิด อัตลักษณ์
รูปแบบวัฒนธรรมของท้องถิ่น และไม่ควรมี
การรื้อสิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
ไม่ควรให้วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนหายไป 
3. จากการประสานงานขององค์กรทั้ง 2 
แห่ ง  มีการดํ า เนินงานโดยการจัดทํ า
โครงการ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อประโยชน์อันพึงมีให้แก่ประชาชน โดย
การนําตัวอย่างโครงสร้างผังเมืองมาบูรณา
การกัน ก่อ เสริม เติม ต่อ เพื่อประโยชน์
สูงสุด 

3.  
 
 
 
 

2. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวมผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญใน
การดําเนินโครงการและมีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนโครงการ  อย่างไรบ้าง 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. คณะผู้บริหารให้ความสําคัญต่อโครงการ
ผังเมืองเป็นอย่างสูงสุด เพื่อเกิดประโยชน์
ต่อท้องถิ่น การดําเนินงานโดยผ่านการ
ประชาคม เพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยเรื่องตามลําดับความสําคัญ 
แ ล ะ ที่ เ ป็ น ที่ ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ  คื อ  
การวางผังเมืองให้ถูกสุขลักษณะ สะดวก 
ปลอดภัย และมีระบบ 
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 2. การดําเนินงานที่ผ่านมาทางผู้บริหารได้

ให้ความสําคัญต่อภารกิจงานวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมเป็นอย่างมาก โดยให้ความ
ร่วมมือในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การวางและจั ดทํ าผั ง เมื อ งรวม  ตาม
หลักสูตรที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
กําหนดไว้ นอกจากนี้ยังรับมอบภารกิจงาน
วางและจัดทําผังเมืองรวม และในขณะนี้ได้
จัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล สําหรับ
การจัดจ้ างงบบริษัทที่ปรึกษา  เข้ ามา
ดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง
ด้วย 

3. 

3 . ในการดํา เน ิน โครงการผ ัง เม ืองรวมที่
หมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี
มาตรการอย่างไรบ้าง ที่จะทําให้ผังเมืองรวมมี
ผลบังคับใช้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. โครงการต่างๆ ล้วนมีความสําคัญอันก่อ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสิ้น มาตรการ
ที่ บังคับใช้ ต่ออายุ  คือ  การขยายเวลา
ออกไป โดยการใช้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือบูรณาการ
ความรู้เข้าด้วยกัน หรือ ท้องถิ่นและผังเมือง
ออกสอบถามความต้องการของประชาชน 
2. ขณะนี้ผังเมืองรวมเมืองชุมแพ อยู่ใน
ระหว่างการบังคับใช้ตามกฎหมาย และทาง
เทศบาลเมืองชุมแพได้ดําเนินการจัดจ้างบ
ริษัทที่ปรึกษาดําเนินการวางจัดลําดับ แต่
เนื่องจากขบวนการและขั้นตอนทางด้าน
กฎหมายมีหลายขั้นตอน อาจทําให้การ
บังคับใช้ผังที่มีความต่อเนื่องไม่เป็นไปตามที่
วางไ ว้  ทางเทศบาลได้ เล็ ง เห็นปัญหา
ดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับทางสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง ในการจัดทําข้อมูล
บัญญัติท้องถิ่น เพื่อใช้บังคับไปก่อน จนกว่า
การดําเนินการวางแผนและจัดทําผังเมือง
รวมจะมีสภาพบังคับใช้ต่อไป 
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4. ท่านเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความพร ้อมด ้านความรู ้ระเบียบกฎหมาย 
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ในการทํางานผัง
เมืองรวมให้มีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
พร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจมี
ปัญหาด้านบุคลากร คือ การสับเปลี่ยน
บุคลากร ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานไม่
ต่อเนื่อง ส่วนด้านอุปกรณ์ท้องถิ่นต้องอาศัย
งบประมาณอีกเป็นจํานวนมากในการสรร
หาวัสดุอุปกรณ์ที่ มีคุณภาพและความ
เหมาะสม 
2. มีความพร้อมเมื่อได้รบัความรู้ในการถ่าย
โอนทําให้ทราบระเบียบข้อปฏิบัติสามารถ
จัดเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
3. ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยัง
ขาดบุคลากรทางด้านงานผังเมืองซึ่ งผู้
ผลักดันการดําเนินงาน จึงจําเป็นต้อง
ดําเนินงานด้วยการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษา 
เข้ามาดําเนินงาน ทั้งนี้ ภายในพื้นที่เขตผัง
เมืองรวม ประกอบด้วยเทศบาล และพื้นที่
บางส่วนของหลายองค์การบริหารส่วน
ตําบล ดังนั้นในการดําเนินงานวางผัง อบต. 
ห ล า ย แ ห่ ง ข า ด ง บป ร ะ ม าณ ใ น ก า ร
ดํา เนินการ  จึ ง เป็นภาระที่ ทํ า ให้ทาง
เทศบาลต้องแบกรับภาระเงินงบประมาณ
ในการดําเนินงานวางผังนอกเขตพื้นที่ของ
เทศบาล 

3. 

5. ท่านเห็นว่าในการดําเนินโครงการผังเมือง
รวมในพื ้นที ่ มีการกระทํา โครงการอย ่าง
ถูกต้อง และโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายหรือไม่อย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว้ มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการคณะทํางาน โดยมี
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และ
ร่วมจัดทําโครงการ 
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2. ในการดําเนินงานในส่วนนี้ เป็นไปตาม
กรอบและขั้นตอนทางด้านกฎหมาย ซึ่งมี
ขั้นตอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวน
มาก จึงน่าจะกลั่นกรองถึงความโปร่งใส แต่
ประ เ ด็ นที่ น่ า จ ะ เป็ น ผลกระทบกา ร
ดําเนินการ คือ ความยุ่งยาก ซับซ้อนของ
ขั้นตอนในการดําเนินการโดยประกาศเป็น
กฎหมาย 

3.  
 
 
 
 

6. ท่านเห็นว่า การวางผังเมืองรวมของชุมชน
และหมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย 
ความเป็นระเบียบ  ความสวยงาม  การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ
ประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมเพื่อส่งเสริม
การเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม  เป็นที่
ยอมรับและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่
อย่างไรบ้าง 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. การวางผังเมืองของชุมชนเทศบาลเมือง
เ ป็ น ไปอย่ า ง ถู ก สุ ข ลั กษณะ  สะดวก 
ปลอดภัย  แต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีปัญหาด้าน
การระบายน้ํา เนื่องจากเป็นปัญหาที่อยู่ใน
ระหว่างการช่วยกันแก้ไขของหลายองค์กร 
เพื่อให้มีสภาพที่น่าอยู่ สวยงาม และไม่ทํา
ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่
อื่นๆ 
2. มีประโยชน์สามารถใช้ควบคุมการต้ังถิ่น
ฐานและจัดระเบียบชุมชนให้กับประชาชน
ได้ถูกต้อง เป็นระเบียบ ควบคุมได้ง่าย โดย
ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นที่ต้องการได้เป็น
อย่างดี 
3. การวางและจัดทําผังเมืองรวม ถือได้ว่า
เป็น   กระบวนการที่ดีในการพัฒนาพื้นที่ ที่
นําไปสู่ความเป็นระบบ ระเบียบ และความ
ปลอดภัยของชุมชน แต่มีประเด็นที่น่าจะ
ต้องทบทวน คือ การพัฒนาตามผังเมือง ที่
กําหนดโครงการเอาไว้ ไม่ได้มีการจัดสรร
เงินงบประมาณลงสู่พื้นที่วางผัง ทําให้
โครงการตามผังเมืองรวมที่กําหนดไว้ ไม่
สามารถดําเนินการได้จริงตามผังเมืองรวม 
ก่อให้เกิดการเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่
ชุมชน 
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7. ในกระบวนการดําเนินการตามผังเมือง
รวมในขั ้นตอนต ่า งๆ  ได ้เป ิด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการ หรือวิธีการอื่นใดที่ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและเห็นคุณประโยชน์ใน
การดําเนินโครงการ อย่างไรบ้าง 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส ่ว น ร ่ว ม  โ ด ย ก า ร ดํ า เ น ิน โ ค ร ง ก า ร
ประชาคมหรือ เทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อเป็น
การพบปะกับประชาชน  สอบถามความ
ต้องการความคิดเห็นและให้ประชาชนมี
ส ่วน ร ่ว มและ เห ็นประ โยชน ์ใ นกา ร ใช้
งบประมาณต่างๆ เพื่อส่วนรวม 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จ ัด ทํ า ผ ัง เ ม ือ ง ร ว ม เ ป ็น อ ย ่า ง ม า ก ท ุก
ขั ้นตอน  กระบวนการ  ชุมชนจะเข ้ามา
เกี ่ย วข ้อ ง  ไม ่ว ่าจะ เป ็นคณะกรรมการ  
ผู ้ส ัง เ กตการณ ์ ผู ้ต ิดตาม  ผู ้เ ก ็บข ้อม ูล  
ผู ้ว า งแผนกําหนดข ้อ ระ เบ ียบ  ล ้วน ให้
ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในขั้นตอนของการวางแผนและ
จัดทําแผน จะมีอยู่ในขั้นตอนตอนประชุม
ประชาชนเพียงครั้งเดียว ซึ่งยังถือว่างไม่
เพียงพอ เนื่องจากความรู้ทางด้านผังเมือง 
ม ีค ว า ม ซ ับ ซ ้อ น ใ น เ รื ่อ ง ค ว า ม เ ข ้า ใ จ 
ประกอบกับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่วาง
ผัง  ยังไม่มีความรู ้ที ่ล ึกซึ ้งต่องานด้านผัง
เ ม ือ ง  ด ัง นั ้น น ่า จ ะ ต ้อ ง เ ป ิด ใ ห ้ม ีก า ร
ประชาสัมพันธ์ โครงการในหลายช่องทาง 
ก่อนประกาศบังคับเป็นกฎหมาย 

3.  
 
 
 
 

8. ท่านเห็นว่า การวางผังเมืองรวมของ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ ง ถ่ิ น ในพื้ นที่ มี
ผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงในสังคม และ
กระทบผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนอย่างไร
บ้าง 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การวางผังเมืองมีประโยชน์ต่อประชาชน
เป็นอย่างมาก เพื่อระบบผังเมืองที่เน้นอยู่ใน
ปัจ จุ บัน  อาจยั ง ไม่ ดีพอ  ทั้ งนี้  ถ้ ามีการ
เปลี่ยนแปลง คาดว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีมีระบบและเหมาะสม 
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2. มีผลกระทบ เพราะตามระเบียบและ
ควบคุมข้อบังคับคนในชุมชนพื้นที่ของตนให้
ปฏิบัติ แต่ล้วนเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ซึ่ง
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากระเบียบข้อบังคับเดิม
มากนัก 
3. ในการออกข้อบังคับด้านผังเมือง ต้องต้อง
ทําให้มีผู้ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
ต่อการกําหนดข้อบังคับเป็นกฎหมายหากแต่
ในกรณีของผู้ที่ เสียประโยชน์ ไม่ได้รับการ
ชดเชยที่ ดี ย่อมก่อให้ เกิดการเสียโอกาส
พัฒนาพื้นที่โดยภาพรวมของท้องถิ่น ดังนั้น 
การกําหนดโครงการในผังเมืองรวม ควรต้อง
ดํา เนินการให้ เ ป็นไปตามผั ง  และผู้ เสี ย
ผลประโยชน์ ควรได้รับการชดเชยอย่าง
สมเหตุสมผล 
4. มีผลกระทบมาก เพราะประชาชนเป็นผู้อยู่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ หาก
วางผังเมืองแบบผิดๆ ควรที่จะทําการแยกโซน
ที่ เป็นอุตสาหกรรมออกจากที่ อยู่ อาศั ย
คุณภาพประชากรก็จะพัฒนา  โ รงงาน
อุตสาหกรรมเริ่มมีโรงงานมากมายมาตั้ง จึง
ควรแยกโซนนิคมอุสาหกรรมให้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

3.  
 
 
 
 

9.  ประชาชนในพื ้นที ่ได ้ม ีการร ับรู ้และ
เข้าใจในเรื่องผังเมืองรวมเป็นอย่างไรบ้าง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์โครงการและ
ส่งเสริมให้ความรู้หรือไม่อย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การดําเนินงานตามโครงการของท้องถิ่น 
ทุกๆ โครงการจะมีการประชาสัมพันธ์ โดย
ผ่านผู้นําชุมชนของแต่ละชุมชน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยการ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับความรู้ให้มากที่สุด 
2. ส่วนมากผู้นําชุมชนจะเป็นผู้บอกการ
นําไปใช้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้
ปฏิบัติต่างยอมรับและปฏิบัติตามได้เป็นอย่าง
ดี ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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 3. การประชาสัมพันธ์ งานทางด้านผังเมืองที่

ผ่ า น ม า ยั ง ไ ม่ ไ ด้ พั ฒ น า ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทํา
ให้ประชาชนโดยภาพรวมไม่มีความเข้าใจใน
การวางและจัดทําผังเมืองรวม ก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนน้อย ไม่สะท้อนถึง
ความต้องการของภาคประชาชนอย่างที่ควร
จะเป็น 
4. จากการวางและปรับปรุงผงัเมืองรวม ได้มี
การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว 
ติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ได้มีผู้มาร่วมรับ
ฟังความเห็นคิดเห็นเป็นจํานวนมาก  คิดว่า
ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ ยั ง ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญของผังเมือง ตลอดจนผลที่คาดว่า
กระทบจากกระบวนการวางผัง ซึ่งยังได้มี
ขั้นตอนการให้ความรู้และตอบขอ้ซักถาม 

3. 

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. ระบบวางผัง เมือง  เป็นงานที ่ต ้องใช้
งบประมาณจํานวนมาก  ซึ ่งต ้อ งอาศ ัย
ห น ่ว ย ง า น ห ล า ย ๆ  ห น ่ว ย ง า น  เ พื ่อ
เป้าหมายอันเกิดประโยชน์ที่สูงสุด 
2. ยังคงมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น การ
เข้ามาของหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรใน
การดําเนินงานในพื้นที่ ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ยึดระเบียบหรือหารือไปยัง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองได้ การ
เข้าใจผิดในเรื ่องพื้นที ่ครอบคลุมผังเมือง
ของประชาชน   ซึ ่งทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์เพื่อ
แก้ไขได้อย่างดี 
3. ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ตามผังที่
กําหนด ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ 
ขาดบุคลากรเฉพาะทางในองค์กรที่จะเข้า
ม า ดํา เ น ิน ก า ร ร ว มทั ้ง ขั ้น ต อน ใ น ก า ร
ดําเนินการมีความซับซ้อน 
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3.  
 
 
 
 

11. ข้อเสนอแนะ 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรร่วมหา
เงินงบประมาณเข้ามาสนับสนุนการพัฒนา
โครงการ ที่ได้กําหนดไว้ในผัง 
2. ควรแก้ไขข้อกฎหมาย เพื่อลดขั้นตอน
ทางด้านกฎหมายในการประกาศผังบังคับ
ใช้ 
3. ขั้นตอนในการวางและปรับปรุงผังเมือง
ร ว ม ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  1 8  ขั้ น ต อ น 
ประกอบด้ วยขั้ นตอนการตรวจสอบ
มากมาย เห็นควรให้สามารถดําเนินเร็วขึ้น
และประกาศใช้ได้เร็ว 

4.  
 
 
 
 

เรื่อง โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐ 
        - ในเรื่องรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐ  เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
ที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินทํากิน โดยนําที่
สาธารณประโยชน์ที่มีผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมา
จัดสรรให้กับผู้ไม่มีที่ดินทํากิน แก้ปัญหาในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
การช้ีและรังวัดแนวเขตที่ดินปัญหาทับซ้อนก็คงยัง
มีอยู่ และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะ
ขาดการมีส่วนร่วมการบูรณการทํางานร่วมกันของ
ภาครั ฐ รวมทั้ ง ยั งมี ปัญหา ใน เรื่ อ งของการ
ดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นธรรม 
การเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่เป็นข้อ
ครหาของประชาชน ในการปฏิบัติงานที่ยังไม่
โปร่งใส ทั้งๆที่หน่วยงานของรัฐทําการช้ีแจงและ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งคุณสมบัติระเบียบหลักเกณฑ์
และข้อกฎหมาย ซึ่งประชาชนมักอ้างสิทธิในการ
ครอบครองที่ ดินของรัฐโดยการบุกรุกมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
ม ีส ่วนร ่วม  โดยการ ดํา เน ิน โครงการ
ประชาคมหรือ เทศบาลเคลื ่อนที ่ เพื ่อ
เป็นการพบปะกับประชาชน สอบถาม
ค ว ามต ้อ ง ก า ร ค ว ามค ิด เ ห ็น แ ล ะ ใ ห้
ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์
ใ น ก า ร ใ ช ้ง บ ป ร ะ ม า ณ ต ่า ง ๆ  เ พื ่อ
ส่วนรวม 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จ ัดทําผ ัง เ ม ือ ง รวม เป ็นอย ่า งม ากท ุก
ขั ้นตอน กระบวนการ ชุมชนจะเข้ามา
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้
สัง เกตการณ์ ผู ้ติดตาม ผู ้เก็บข้อมูล  ผู้
ว า งแผนกําหนดข ้อระ เบ ียบ  ล ้วน ให้
ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในขั้นตอนของการวางแผนและ
จ ัด ทํ า แ ผน  จ ะม ีอ ยู ่ใ น ขั ้น ต อนตอน
ประชุมประชาชนเพียงครั้งเดียว ซึ่งยัง
ถ ือว ่า ง ไม ่เพ ีย งพอ  เนื ่อ งจากความรู้
ทางด้านผังเมือง มีความซับซ้อนในเรื่อง 
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ประเด็นคําถาม 
1.ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค  
ประชาชน มีความเห็นฯต่อเรื่องนี้อย่างไร ท่าน
คิดว่าประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควร
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร และรัฐควรดําเนินการ
อย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ เหมาะสม
อย่างไร 

ความเข้าใจ ประกอบกับประชาชนที่อยู่
ในเขตพื้นที่วางผัง ยังไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้ง
ต่องานด้านผังเมือง ดังนั้นน่าจะต้องเปิด
ให ้ม ีการประชาส ัมพันธ ์ โครงการใน
หลายช่องทาง ก่อนประกาศบังคับเป็น
กฎหมาย 
 

4. 

2. ท่านทีป่รกึษาไดเ้ขา้ร่วมรบัรู้รบัฟงัปญัหา
ดังกล่าวนีห้รือไม่ ท่านมคีวามคิดเหน็ กรณกีาร
บกุรกุทีส่าธารณประโยชน์ของราษฎรอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. เห็นด้วยกับการออกรังวัดจัดทําแนวเขต
ที่ ดิ น ข อ ง รั ฐ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ชั ด เ จ น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงออกนโยบาย
มายังผู้นําท้องที่ให้สํารวจแนวเขตที่ดินของ
รัฐ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ถึงแนวเขตของที่ดินของรัฐ รวมทั้งแจ้งข้อดี
จากการใช้ประโยชน์จากที่ ดินที่ เ ป็นสา
ธ า รณสมบั ติ ลู ก ห ล าน ต่ อ ไ ป  ฉ ะนั้ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดการดูแล
ดําเนินงานโดยเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
2.  ปัจ จุ บันปัญหาการบุกรุกที่ ดินของ
ประชาชนเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชุมชน เพราะคนรุ่นเก่าได้อาศัยอยู่ใน
ที่ดินมานานก่อนกฎหมายประกาศให้เป็น
เขตสงวน ทําให้ประชาชนเดือดร้อนโดย
ไม่ได้ต้ังใจ ส่วนพวกนายทุนอาศัยอิทธิพล
เข้าไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีใครว่า  
ทําให้เกิด 2 มาตรฐาน ชาวบ้านก็เกิดความ
สับสน 
3. เมื่อเจ้าหน้าที่มาทําการรังวัด ควรแจ้งให้
ชาวบ้านรับทราบด้วย บางทีชาวบ้านไม่รู้ว่า
ที่ตรงไหนเป็นที่ดินหลวง เพราะไม่มีป้าย
ประกาศ และบางครั้งไม่ได้ต่อต้านและไม่รู้
ว่ า บุ ก รุ กที่ ดิ นหลวง  ไ ม่ เ ห็ นหลวง ใช้
ประโยชน์ และถ้าจะมีการใช้ประโยชน์ก็
ควรแจ้งให้ทราบและหาพื้นที่ใหม่ให้อยู่ด้วย 
4. การทําแนวเขตที่ถาวรเป็นแนวทางที่ 
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 ได้ผลสําเร็จที่จับต้องได้ คือ การทํารั้วของ

ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร  เ ช่ น  โ ร ง เ รี ย น 
โรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานีตํารวจ 
เป็นต้น  จะทําให้ ไม่มีการบุกรุกพิพาท
เกิดขึ้น 
5. กรณีที่มีที่สาธารณะประโยชน์หลาย
แปลง ซึ่งได้ดําเนินการปักหลักเขตที่ดินและ
หลักสาธารณะพร้อมแผ่นป้ายไว้ครบถ้วน
แล้ว ตามแปลงที่สาธารณะประโยชน์ และ
กรณีที่มีที่สาธารณะแปลงใหญ่ จึงอยากให้
ทางราชการได้มีการเพิ่มเสาสาธารณะและ
แผ่นป้ายช่ืออย่างน้อย 4 แผ่น 

4. 

3. ท่านคิดว่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกมาช้า
นาน โดยชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า ตาม
กฎหมายไม่สามารถครอบครองหรือออกเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้กับประชาชนได้อย่างใด 
แต่ควรจะนํามาจัดสรร โดยให้เช่าเป็นที่ดินทํา
กิน  น่าจะเป็นการแก้ ไขปัญหาได้ดีหรือไม่
อ ย่าง ไรหรือมี วิธี การอื่ นๆที่ คิ ด ว่ามีความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. การนําที่ดินของรัฐมาให้ประชาชนเช่า
ทํากินนั้น น่าจะได้รับการสนับสนุนกว่าที่
เป็นอยู่ ในปัจ จุบัน  เพราะประชาชนที่
ยากจนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทํากินจึงได้บุกรุก
ป่าสงวน 
2. ปัญหาที่รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงที่ขัดข้องขณะนี้ เนื่องมาจากผู้มี
อํ านาจหน้าที่ ดู แลรักษาและคุ้ มครอง
ป้องกั นตามพระราชบัญญั ติลั กษณะ
ปกครองท้องที่   พุทธ ศักราช  2457 
มาตรา 122 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ไม่บังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 
3. ผู้มีอํานาจหน้าที่รักษาและคุ้มครองฯ 
ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้
บุกรุก หมั่นตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะฯ 
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้
และเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหน
ที่ ดิน  และหากมีการ ดํา เนินการ  ต้อง
ดําเนินการให้เด็ดขาดไม่มีการละเว้น 
4. การจัดทํารังวัดทําให้ทราบแนวเขตที่ดิน
ที่ชัดเจนเนื่องจากได้มีการปักแผ่นป้ายช่ือที่
สาธารณะ  ซึ่ งจะเป็นการลดปัญหาข้อ
ขัดแย้งกับทางราชการได้และจะเกิด 
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 ประโยชน์กับชาวบ้านในการเข้าไปหาของ

ป่าใช้ประโยชน์ในที่ดินตามความจําเป็น
ต่อไป 
5. ควรเร่งรัดรังวัดเพื่อแสดงแนวเขตที่
ชัดเจนแล้วให้ทําแนวเขตถาวร เช่น ทําถนน 
ล้อมรั้ว ปลูกต้นไม้ ทําร่องน้ําก้ันแนวเขต 
เป็นต้น และเข้าไปทําประโยชน์ เช่น ทํา
แปลงเกษตร ทําประมง หากปล่อยให้รก
ร้างว่างเปล่าก็จะเกิดการบุกรุกได้อีก 
6. เดิมเคยมีที่สาธารณประโยชน์ ต่อมามี
การออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้าน และได้มี
การเดินสํารวจออกเป็น น.ส.3 ก ไว้แล้ว จึง
อยากให้ทางราชการเร่ งรัด ปักหลักที่
สาธารณประโยชน์ ในที่ ดินสาธารณะ
ประโยชน์ในส่วนที่ยังเหลืออยู่ เพื่อออก 
นสล. ใช้เป็นหลักฐาน และเป็นการป้องกัน
การบุกรุกของชาวบ้านต่อไป 

4. 

4. ท่านคิดว่า นโยบายด้านนี้ ควรจะดําเนินการ
อย่างไร ให้ประสบผลสําเร็จโดยเร็ว ทั้งนี้เพราะ
ที่ดินของประเทศไทย ก็มีจํานวนที่แน่นอน แต่
ยังมีปัญหาอย่างมากมาย ทั้งติดขัดในด้าน
กฎหมาย ที่มีมากมายหลายฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับ
ที่ดินหลายประเภทและมีหลายหน่วยงาน
รับผิดชอบ และความไม่ชัดเจนของที่ดินแต่ละ
ประเภทเมื่อมีการทํา Reshape แล้วจะเกิด
ความชัดเจน ควรจะกระตุ้นภาครัฐอย่างไร ที่จะ
แก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะเกิดความ
เป็นระบบ หากติดขัดด้านการเมือง ควรแก้ไข
และปรับปรุงนโยบายอย่างไร หากติดขัดด้วยข้อ
กฎหมายควรมีการสังคายนากฎหมายให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วได้อย่างไร เพื่อมิให้ยืดเย้ือและสะสม
ปัญหาอีกทําให้เกิดข้อพิพาท โต้แย้งสิทธิ ใช้
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร และงบประมาณ
อย่างไม่คุ้มค่า  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และเสียประโยชน์ของ
ประชาชน และของรัฐโดยรวม  

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. ควรตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐให้
เ ป็นที่ แน่นอนและเห็นด้วยกับการทํา 
Reshape รูปแผนที่ โดยให้ทุกหน่วยงานที่
รับผิดชอบมาร่วมทําความข้อตกลงกันโดย
ให้มีหลักฐานแผนที่เป็นค่าพิกัดที่แน่นอน 
2. จังหวัด อําเภอ ควรสั่งการให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งที่ดินของรัฐอยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของตน ทําหน้าที่ดูแลคุ้มครอง
ป้องกันมิให้มีการบุกรุกอย่างเคร่งครัด ไม่ว่า
จากกลุ่มบุคคลใดก็ตาม เมื่อมีการบุกรุกให้
ผู้ปกครองท้องที่ดังกล่าวรายงานต่ออําเภอ 
จังหวัดเพื่อดําเนินคดีแก่ผู้บุกรุกโดยเด็ดขาด
ทันที หากจงใจละเว้นไม่รายงาน จังหวัด 
อําเภอ ควรมีคําสั่ งให้ผู้ปกครองท้องที่
ดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งทันที 
3. กรณีราษฎรหลายรายกล่าวอ้างว่าทํา
การบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐมาเป็น
เวลานานแล้ว จังหวัด อําเภอ ควรแต่งต้ัง  
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4. ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไร    คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มี

การบุกรุกครอบครองตั้งแต่เมื่อใด เป็นเวลา
กี่ ปี  ทําประโยชน์ ในที่ ดินอย่ าง ไรบ้ าง 
เหตุผลที่มีการบุกรุกครอบครอง และให้
พิจารณาว่ามีความจําเป็นที่จะจัดที่ ดิน
ดังกล่าวให้ราษฎรเหล่านั้นให้เช่าเป็นที่อยู่
อาศัยได้หรือไม่ และต้องตรวจสอบว่า
ราษฎรดังกล่าวมีที่ดินเป็นของตนเองแล้ว
หรือไม่ อย่างไร หากมีอยู่แล้วก็ควรให้ออก
จากที่ดินทันที โดยอาจพิจารณาดําเนินการ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาก็ได้ 
4. ถ้าเป็นที่ของชุมชนใด ควรขอมติของ
ชุมชน และให้ ชุมชนบริหารจัดการเอง 
เพราะชุมชนจะทราบปัญหาของชุมชน
มากกว่าจะให้ส่วนราชการ มาจัดสรร ควร
ใช้ประชาคมของชุมชนเป็นผู้จัดการเอง 
โดยในส่วนราชการเป็นผู้ให้คําปรึกษา ให้
ความช่วยเหลือตามความถูกต้อง 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
1. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
มีความเห็นต่อ เรื่ องนี้ อย่ าง ไร  ท่านคิด ว่า
ประชาชน  ชุมชน  ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด  
ส่วนกลาง  และรัฐบาลควรเขา้มาม ีบทบาทและ
แนวทางดําเนินการอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. ให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธ า ร ณ ภั ย แ ห่ ง ช า ติ  พิ จ า ร ณ า เ รื่ อ ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การ ป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย  
โดยกําหนดเป็นกี่ เปอร์ เซ็นต์ และห้าม
นําไปใช้ อย่างอื่น หากเงินเหลือจ่ายให้
ส่ ง คื น  เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ เ ป็ น ข้ อ อ้ า ง ว่ า ไ ม่ มี
งบประมาณในการจัดซื้ออีกต่อไป 
2.  ประชาชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  อํา เภอ 
จังหวัด ส่วนกลางและรัฐบาล ควรเข้ามามี
บทบาทและแนวทางการดําเนินงาน การ
ป้องกันสาธารณภัยควรเริ่มที่ประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ มีความต่ืนตัว โดยการ
รวมกลุ่มประชาคม จัดทําแผน/พื้นที่อพยพ 
จัดทําข้อมูลบุคลากร/วัสดุอุปกรณ์ พร้อม
ทั้งมีการจัดทําแผนสาธารณภัยในเขตพื้นที่  
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 เมื่อเกิดสถานการณ์สามารถทําแผนมา

ปฏิบัติได้ 
3. ปัญหาของชุมชน อําเภอ และจังหวัดนั้น 
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแผนป้องกันภัยมักจะ
ไม่ ใช้ ผู้ ที่ อยู่ ในพื้ นที่ ประสบภัย  ทํ า ให้
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน
การปฏิบัติและการใช้เครื่องมือขั้นต้น จึง
ควรให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัย 
4 .  ควรมี ม าตรการ ในการพัฒนาขี ด
ความสามารถในการเผชิญเหตุในพื้นที่
ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและหลัง
เกิดภัย เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย
จ า ก ก า ร เ กิ ด ส า ธ า รณ ภั ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
5. ควรกําหนดให้การฝึกซ้อมแผน เป็น
ตัวช้ีวัดของ อปท. เพื่อจะได้กระตุ้นและ
สร้างแรงขับเคลื่อนในการทํางาน 

5. 
 

2. ท่านคิดว่าการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมี
ความสําคัญต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือไม่อย่างไร 
และควรได้รับการสนับสนุนจาก อปท. อําเภอ 
ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ให้มากขึ้น ท่านมีวิธีการอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1.  การฝึ กซ้ อมแผนในระดับ ชุมชนมี
ความสํ า คัญมาก  แต่ ไม่มี ผู้ นํ าที่ จะมา
ขับเคลื่อนให้มีการฝึกซ้อมบ่อยๆหลังจากที่
จังหวัดได้เป็นหน่วยหลักไปจัดการฝึกซ้อม
ไว้ให้เป็นแนวทาง 
2. ควรมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และ
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
3. ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ภัย
พิบัติและกําหนดแผนในการตั้งรับและแผน
ป้องกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
4. ในการฝึกซ้อมแผนนั้น กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ควรทําหนังสือแจ้งกรม
ส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ต้ัง
ข้อบัญญัติงบประมาณในการฝึกซ้อม          
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 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

ระดับตําบลหรือระดับท้องถิ่น โดยประสาน
ของรับการสนับสนุนคณะวิทยากรจาก
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ในการดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ
ดังกล่าว 
5. ปัญหาของชุมชน อําเภอ และจังหวัดนั้น 
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแผนป้องกันภัยมักจะ
ไม่ ใช้ ผู้ที่ อยู่ ในพื้ นที่ ประสบภัย  ทํ า ให้
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน
การปฏิบัติและการใช้เครื่องมือขั้นต้น จึง
ควรให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัย 
6. ควรเน้นความสําคัญกับกลุ่มอาสาสมัคร 
อสม. และแม่บ้าน เพราะ อสม.มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สามารถ
แนะนําและช่วยเหลือผู้ ป่วยจากเหตุสา
ธารณภัยต่างๆในขั้นต้นได้   
7. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร/ผู้นําชุมชน ได้เข้า
รับการฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง บทบาท
หน้าที่และความสําคัญของการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย       

5. 
 

3. ในการซักซ้อมแผนป้องกันภัย ท่านคิดว่าควร
จะขยายต่อยอดไปยังกลุ่มประชาชนให้เพิ่มมาก
ขึ้นได้อย่างไร รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกให้กับ
เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษา 
ทั้งนี้เพาะปัจจุบันสภาวะของโลกได้เกิดภัยพิบัติ
อย่างรุนแรงและมีความถี่เพิ่มมากขึ้น เกิดความ
สู ญ เ สี ย อ ย่ า ง ม า ก ม า ย มห า ศ า ล  ดั ง นั้ น  
แนวทางการป้องกัน การฝึกบุคลากร การ
ฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับประชาชนจึงเป็น
สิ่งจําเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ตนเอง ผู้อื่นและลดความสูญเสียลงซึ่งกําหนดไว้
ในแผนชุมชน แผนท้องถิ่น แผนอําเภอ และ
แผนจังหวัด อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน 
ปัจจุบัน หน่วยงาน ปภ. ได้ดําเนินการ 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. ควรกําหนดให้การฝึกซ้อมแผน เป็น
ตัวช้ีวัดของ อปท. เพื่อจะได้กระตุ้นและ
สร้างแรงขับเคลื่อนในการทํางาน 
2. ในการฝึกซ้อมแผนควรเริ่มจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะต้องมี
ระบบเฝ้าระวัง เช่น จัดต้ังสมาชิก อปพร. 
หรื อที มหนึ่ ง ตํ าบลหนึ่ ง ที ม กู้ ชีพกู้ ภั ย 
(OTOS) ที่เป็นกําลังสําคัญที่มีในแต่ละพื้นที่ 
3. ควรมีแผ่นพับหรือการ์ตูนแจกจ่ายตาม
โรงเรียน สถานที่ต่างๆ เช่น วัด ชุมชน เป็น
ต้น ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจและให้
ประชาชนรู้ วิ ธีการป้องกันตนเองและ
ช่วยเหลือผู้อื่นในเบื้องต้น         
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โดยถือว่าเรื่องภัยพิบัติทุกประเภทเป็นวาระ
แห่งชาติ (Nation Agenda) ในเรื่องนี้ ท่านคิด
ว่าจะมีวิธีการใด ที่จะให้ประชาชนทุกคน รับรู้ 
รับทราบ และมีทักษะในการป้องกันภัย      ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อเกิดภัยจะเกิดขึ้น
ในพื้นที่ประชาชนย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง
และฉับพลันทันที่ จึงจําเป็นต้องพึ่งตนเองใน
เบื้องต้นก่อน 

4. สื่อควรเผยแพร่ภาพที่เน้นความเป็นจริง 
ประชาชนจะได้ต่ืนตัวและให้ความสําคัญใน
การป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 

4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดฝึกซ้อม
แผนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ ด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ 
 
 

1. ควรให้รางวัลในการฝึกซ้อมแผนที่มี
ประสิทธิภาพและประชาชนในจังหวัดเห็น
ความสําคัญและให้ความร่วมมือในการ
ฝึกซ้อมแผน 
2. ควรจัดสถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์
ป้องกันต่างๆ โดยท่ีคนในชุมชนจะต้อง
รับทราบว่าจัดเก็บอยู่ที่ใด ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ชนิดใด 
3. การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล การบริหารจัดการ
ในการสื่อสารยังไม่มีความชัดเจนในการบูร
ณาการข้อมูล และด้านหน้าที่เมื่อเกิดภัย จึง
ทําให้ไม่สามารถสื่อสารและทํางานเป็น
ทิศทางเดียวกันได้ 
4. หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ยังไม่ทราบ
บทบาทของตนเองในการฝึกซ้อมแผนฯ 
ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยกู้ชีพกู้ภัย พนักงาน
ดับเพลิง  
5. ออกข้อบังคับในส่วนของอุปกรณ์ป้องกัน  
ส า ธ า รณภั ย ใ น ก า ร จั ด ซื้ อ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานบรรเทาสา
ธารณภัยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือ
กําหนดบุคลากรให้เหมาะสม 

5. 
 

5. ท่านมีข้อคิดเห็นอื่นใดที่จะเสนอแนะ เพื่อ
กําหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่ม
อื่นๆ 
1. การแจกจ่ายของให้กับชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบเกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย หรือภัย
ต่างๆ ทางราชการอาจจะไม่ได้รับข้อมูล
ความต้องการของประชาชน ดังนั้นทาง 
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5. 
 

 หน่วยงานควรจะสอบถามความต้องการ
ของผู้ประสบภัยก่อน 
2. อุปกรณ์และสิ่งของเพื่อยังชีพ ที่นํามาใช้
ในการช่วยเหลือ ปรากฏว่าใกล้หมดอายุ
หรือบางชนิดหมดอายุแล้ว ซึ่งอาจเกิดจาก
การกักตุนสิ่งของไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์นํา
สิ่งของเหล่านี้มาแจกจ่าย ทําให้ผู้ประสบภัย
ได้รับสิ่งของที่ไม่มีคุณภาพ 
3. ควรแก้ไขกฎหมายให้เข้มงวดเรื่อง การ
ป้องกันภัยธรรมชาติ เพื่อลดอัตราการเกิด
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ควรมีมาตรการการปราบปรามการตัด
ไม้ทําลายป่าอย่างจริงจัง 
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ผลการตรวจติดตามการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

แผนปฏิบัตริาชการประจาํปีของจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และ 

การบรหิารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา 

 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นปีแรกที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร

งบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  จัดทําแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  จัดวางระบบในการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ  โดยติดตามผลตามกรอบ 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ร้อยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ร้อยละของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด  และระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจากทั้ง 3 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 77.48   

  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ได้ตรวจติดตาม

พบว่า  การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีประเด็นปัญหาในการบริหารงานแบบบูรณาการหลายส่วน  โดยมี

ประเด็นที่ สํ าคัญคือการบูรณาการงบประมาณระหว่างกระทรวง/กรม  (Function) จังหวัด (Area)  

และท้องถิ่น (Local) ที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างแท้จริง  มีความซ้ําซ้อนของแผนงาน/โครงการ จํานวนมาก  

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการต่อคณะกรรมการ นโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)  ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน  ส่งผลกระทบต่อแผนการ

ดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ  แต่ขณะนี้ ก.น.จ. ได้มีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ

บริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  ในส่วนของกิจกรรม พื้นที่

ดําเนินโครงการ งบรายจ่าย เป้าหมายโครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และการนําโครงการอื่นที่อยู่ใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปีมาดําเนินการแทนโครงการเดิม ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อ

แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปี  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม

จังหวัดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณา แล้วจึงรายงานให้ ก.น.จ. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส   

ซึ่งจะทําให้ปัญหาข้างต้นคลี่คลายลงไปได้ระดับหนึ่ง 
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  อย่างไรก็ตาม  มีข้อสังเกตในประเด็นดังกล่าวว่า  กรณีการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ  

เนื่ องจากโครงการมี ความซ้ํ าซ้ อนกับหน่ วยงานอื่ น   ประชาชนไม่ สนใจเข้ าร่ วมโครงการและ 

ความไม่พร้อมของพื้นที่ดําเนินการ เช่น ประชาชนไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่  ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน 

ของรัฐให้ใช้พื้นที่  พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการดําเนินโครงการ  เป็นต้น  ซึ่งเป็นเหตุบ่งช้ีว่า  ในขั้นตอน 

การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ยังขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน  โครงการ 

ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชน  และขาดการบูรณาการการทํางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ   

อันเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการดําเนินการตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

   นอกจากนี้  ยังมีปัญหาอุปสรรคในประเด็นสําคัญอื่นๆ อีก  อาทิ  ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนา

และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัดที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน  ทําให้การจัดทําแผนพัฒนา

และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ า ปี ของกลุ่ มจั งหวั ด ยั ง ไม่ มี ประสิ ท ธิภาพเท่ าที่ ควร    เนื่ อ งจาก 

ต่างมุ่ ง เน้นให้ความสําคัญไปที่ การจัดทํ าแผนพัฒนาและแผนปฏิ บั ติราชการประจํ าปีของจั งหวัด 

เป็นอันดับแรก  และโครงการของกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่มักเป็นการนําโครงการของแต่ละจังหวัดที่มีกิจกรรม

คล้ายคลึงกันมาผนวกรวมไว้เป็นโครงการของกลุ่มจังหวัด  กรณีส่วนราชการไม่แจ้งการได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับดําเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด

และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดทราบ  รวมทั้งกรณี ก.น.จ. กําหนด

หลักเกณฑ์ไม่ให้เสนอโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลองเป็นโครงการตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี  ซึ่งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  โดยเฉพาะจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดที่มียุทธศาสตร์หลักด้านการเกษตรที่ต้องมีการบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอไว้ใช้ในการเกษตร   

ตลอดจนปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด  ซึ่งยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และระเบียบกฎหมาย

ต่างๆ ที่รองรับยังไม่ชัดเจน  และการขาดแคลนบุคลากรของสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
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ผลการตรวจตดิตามการดําเนินการตามแผนพฒันาจังหวัด  แผนพฒันากลุ่มจังหวดัแผนปฏบิตัิราชการ

ประจําปขีองจงัหวดั  แผนปฏบิตัิราชการประจําปขีองกลุ่มจังหวดั 

และการบรหิารงบประมาณของจังหวดัและกลุ่มจังหวดั 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการติดตามประเมินผลดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด  และการบริหาร

งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง  โดยมีจุดเน้นที่สําคัญ คือ  การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ที่

ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) และภาคประชาสังคม  เพื่อร่วมกันติดตาม

ประเมินผลและร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ  เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการ บรรลุตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และมุ่งเน้นการเร่งรัด ติดตามและ

ประเมินผลโครงการสําคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ลําดับแรกของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   โดยได้กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จและเป้าหมายในการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จํานวน 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้   

 
 

การให้คะแนน 
ตัวชี้วัด น้ําหนัก เป้าหมาย 

1 2 3 4 5 
(1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

30 93 91 92 93 94 95 

(2) ร้อยละของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด* 

30 98 96 97 98 99 100 

(3) ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจั งหวัด   และแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

20 90 88 89 90 91 92 
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การให้คะแนน 
ตัวชี้วัด น้ําหนัก เป้าหมาย 

1 2 3 4 5 
(4) ร้อยละของงบประมาณของโครงการใน
ประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ 2 ลําดับแรกของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 

20 93 91 92 93 94 95 

*  หมายถึง ค่าร้อยละของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่นํามาเปรียบเทียบ เป็น
ค่าร้อยละที่ได้จากการคํานวณ 
              โดยการนําค่า 100 หักจากค่าร้อยละของงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง 

 3.1 ผลการตรวจติดตามการดําเนินการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

   (1) ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

      จากวงเงินงบประมาณที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รับอนุมัติเพื่อดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จํานวน 18,000 ล้านบาท  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

มีผลการเบิกจ่ายรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554  จํานวน 11,441.71 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 

63.57  ซึ่งลดลงกว่าผลการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ร้อยละ 1.74  ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย

จํานวน 11,593.15 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 65.31  

      กลุ่มจังหวัดมีวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ จํานวน 5,238 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 

จํานวน 2,360.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.06  โดยไม่มีกลุ่มจังหวัดใดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้ตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 93   สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาค

กลางตอนล่าง 1  (ร้อยละ 73.38)  รองลงมา คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร้อยละ 

68.41 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ร้อยละ 66.34 ตามลําดับ  และกลุ่มจังหวัดที่มีผล

การเบิกจ่ายต่ําสุด คือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ร้อยละ 18.38  รองลงมา คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

ตอนล่าง 1 ร้อยละ 19.27 และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ร้อยละ 23.82 ตามลําดับ    

      จังหวัดมีวงเ งินที่ ไ ด้รับการอนุมั ติ จํานวน 12,762.00 ล้านบาท  มีผล 

การเบิกจ่าย จํานวน 9,081.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.16  โดยมีจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่าย

งบประมาณได้ตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 93 จํานวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 

นครราชสีมา  กาฬสินธ์ุ  อํานาจเจริญ  บุรีรัมย์  มุกดาหาร  และสระบุรี  และมีจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 93 จํานวน 68 จังหวัด  สําหรับจังหวัดที่มี 

ผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.63  รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา  

ร้อยละ 97.82 และจังหวัดกาฬสินธ์ุ ร้อยละ 96.56 ตามลําดับ และจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายต่ําสุด คือ 

จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 33.08 รองลงมา คือ จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 33.12 และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ร้อยละ 35.42  ทั้งนี้ ไม่นับรวมจังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากเป็นจังหวัดต้ังใหม่ และยังไม่มีแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 

ตารางแสดงสถิติการเบกิจ่ายงบประมาณสูงสดุ/ต่ําสดุของจังหวดั/กลุม่จังหวดั  
ณ สิ้นเดือนกนัยายน 2554 

 
กลุ่มจังหวดั 3 ลําดบัแรก จังหวดั 3 ลําดบัแรก 

สูงสดุ (ร้อยละ) ต่ําสดุ(ร้อยละ) สูงสดุ (ร้อยละ) ต่ําสดุ(ร้อยละ) 

1. ภาคกลาง ตอนล่าง 1 
(73.38) 

2. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนกลาง (68.41) 

3. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน 1  (66.34) 

1. ภาคกลาง ตอนบน 1 
(18.38) 

2. ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 
(19.27) 

3. ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย 
(23.82) 

1. อุบลราชธานี 
(99.63) 

2. นครราชสีมา 
(97.82) 

3. กาฬสินธ์ุ (96.56) 
 

1. นนทบุรี (33.08) 
2. ภูเก็ต (33.12) 
3. นครศรีธรรมราช 

(35.42) 

ที่มา : ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลางค่าเป้าหมาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554   

    (2) ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด 

      กรณีที่ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ได้

กําหนดร้อยละของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในการประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการบริหารงานจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  เพื่อลดความซ้ําซ้อนของการใช้งบประมาณแผ่นดิน  หรือระดมทรัพยากรเข้ามาใช้

ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   ดังนั้น  หากมีความซ้ําซ้อนหรือความไม่พร้อมของ

แผนงาน/โครงการ เกิดขึ้น  อันเนื่องมาจากการขาดการมีส่วนร่วมและขาดการบูรณาการการทํางานระหว่างภาคส่วน

ต่าง  ๆ  ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ซึ่งจากผล

การตรวจติดตามการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ไม่นับรวมการขอ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัญหาอุทกภัย และเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย สรุปได้ดังนี้ 

       จากแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด  จํานวน 3,173 โครงการ  งบประมาณ 18,000 ล้านบาท  มีจังหวัด/กลุม่จงัหวดั เสนอขอแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน 246 โครงการ  งบประมาณ 1,853 ล้านบาท  เมื่อเทียบสัดส่วน

งบประมาณที่เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการต่องบประมาณทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 10.80  เม่ือเทียบกับ

ร้อยละของการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีค่าคะแนนเท่ากับ 89.20 ซึ่งต่ํากว่า

ค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ค่าร้อยละ 98  
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       กลุ่มจังหวัดที่มีค่าคะแนนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นไปตาม 

ค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 98  มีจํานวน 7 กลุ่มจังหวัด   และกลุ่มจังหวัดที่มีค่าคะแนนการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงโครงการต่ํากว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 98  มีจํานวน 11 กลุ่มจังหวดั   โดยกลุม่จงัหวดั

ท่ีมีค่าคะแนนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสูงสุดที่ค่าร้อยละ 100 จํานวน 6 กลุ่มจังหวัด  ได้แก่  กลุ่ม

จั งหวัดภาคกลางตอนบน  1  ภาคกลางตอนบน  2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ภาคเหนือตอนบน 2  และภาคเหนือตอนล่าง 2   และกลุ่มจังหวัดที่มีค่าคะแนน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ร้อยละ 36.79  รองลงมา คือ กลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  ร้อยละ 39.73  และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ร้อยละ 43.22 ตามลําดับ  

       จั งหวั ดที่ มี ค่ าคะแนนการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงโครงการเป็นไปตาม 

ค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 98  มีจํานวน 37 จังหวัด  ส่วนจังหวัดที่มีค่าคะแนนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

โครงการต่ํ ากว่ าค่ าเป้ าหมายที่ กํ าหนดไว้ ร้ อยละ 98  มีจํ านวน 38 จั งหวัด  โดยจั งหวัดที่ มี 

ค่าคะแนนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสูงสุดที่ค่าร้อยละ 100  จํานวน 22 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดสระบุรี 

นครนายก ปราจีนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร พัทลุง สงขลา ชลบุรี ตราด หนองบัวลําภู กาฬสินธ์ุ  นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี พะเยา แพร่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ และพิจิตร  และ

จังหวัดที่มีค่าคะแนนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการต่ําสุด  คือ จังหวัดสกลนคร  ร้อยละ 48.25  รองลงมา คือ 

จังหวัดสตูล ร้อยละ 53.14 และจังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 60.94 ตามลําดับ  

    (3) ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

      ในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้กําหนดให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประสานและสร้างการมีส่วนร่วม  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมใน

การกําหนดยุทธศาสตร์  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้เชิญภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการติดตามและประเมินผล  ในรูปแบบของการร่วมประชุมปรึกษาหารือ  การตรวจติดตามในพื้นที่  

และการทอดแบบสอบถาม  เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับทราบจากภาคส่วนต่างๆ มาประเมินระดับการมีส่วนร่วมของ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด  โดยผลการประเมินนี้  เป็นการประเมินเฉพาะระดับการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  ยัง

มิได้หมายความรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม  โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

       กลุ่มจังหวัดและจังหวัดมีผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมเฉลี่ยอยู่ที่ 

ร้อยละ 91.38  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 90 
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       กลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมได้ตามค่าเป้าหมาย 

ที่กําหนดไว้ร้อยละ 90  มีจํานวน 14 กลุ่มจังหวัด  ส่วนกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินระดับการมี 

ส่วนร่วมตํ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 90  มีจํานวน 4 กลุ่มจังหวัด  โดยกลุ่มจังหวัดที่มีผลการ

ประเมินสูงสุดที่ค่าร้อยละ 100  มีจํานวน 10 กลุ่มจังหวัด  ได้แก่  ภาคกลางตอนบน 1  ภาคกลางตอนล่าง 

1  ภาคกลางตอนล่าง 2  ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ภาคเหนือตอนบน 1  ภาคเหนือตอนบน 2  และภาคเหนือตอนล่าง 1    

สําหรับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมต่ําสุด  คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  ร้อยละ 

55  รองลงมา คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ร้อยละ 62 ) และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนกลาง ร้อยละ 72.94 ตามลําดับ  

      จั งหวัดที่ มีผลการประเมินระดับการมีส่ วนร่วมได้ตามค่ า เป้ าหมาย 

ที่กําหนดไว้ร้อยละ 90  มีจํานวน 54 จังหวัด  ส่วนจังหวัดที่มีผลการประเมินต่ํากว่าเป้าหมาย 

ที่กําหนด จํานวน 21 จังหวัด  สําหรับจังหวัดที่มีผลการประเมินสูงสุดที่ค่าร้อยละ 100  มีจํานวน  

35 จังหวัด ได้แก่  สระบุรี  ลพบุรี  อ่างทอง  สมุทรปราการ  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  สุพรรณบุรี  

ราชบุรี  นครปฐม  เพชรบุรี  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  ประจวบคีรีขันธ์  นครศรีธรรมราช  กระบี่  

นราธิวาส  ชลบุรี  ระยอง  นครพนม  กาฬสินธ์ุ  ร้อยเอ็ด  อํานาจเจริญ  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  

ลําพูน  ลําปาง  เชียงราย  พะเยา  น่าน  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  นครสวรรค์  และอุทัยธานี  สําหรับจังหวัดที่

มีผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมต่ําสุด  คือ จังหวัดกําแพงเพชร  ร้อยละ 48.94  รองลงมา คือ จงัหวดั

ปัตตานี ร้อยละ 52.58  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 52.66 ตามลําดับ  

    (4) ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละของงบประมาณของโครงการในประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ 2 

ลําดับแรก ของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่

ดําเนินการแล้วเสร็จ 

      ในการติดตามและประเมินผลการดํา เนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการบริหารงบประมาณ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีได้มุ่งเน้นการเร่งรัด ติดตามและ

ประเมินผลไปที่โครงการสําคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ลําดับแรก ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ

จังหวัด  โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

      จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่างๆ มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554  ที่อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญ 2 ลําดับแรก รวมทั้งสิ้น 2,004 โครงการ  

งบประมาณ 11,674 ล้านบาท  พบว่า  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่างๆ ได้ดําเนินโครงการที่อยู่ในประเด็น
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ยุทธศาสตร์ลําดับที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ จํานวน 507 โครงการ งบประมาณ 1,419 ล้านบาท  คิดเป็น

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.15  ตํ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 93  

       ไม่มีกลุ่มจังหวัดใดที่ดําเนินโครงการใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์แรก 

แล้วเสร็จได้ตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 93  สําหรับกลุ่มจังหวัดที่ดําเนินโครงการใน  

2 ประเด็นยุทธศาสตร์แรกแล้วเสร็จสูงสุด  คือ  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ร้อยละ 

75.36  รองลงมา  คือ  กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน  2  ร้ อยละ  10 .22 และกลุ่ ม จั งหวั ด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ร้อยละ 7.79  ตามลําดับ  และมีกลุ่มจังหวัดที่ยังไม่สามารถ 

ดําเนินโครงการใดๆ ใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์แรกได้แล้วเสร็จ มีจํานวน 12 กลุ่มจังหวัด  ได้แก่   

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  ภาคกลางตอนบน 2  ภาคกลางตอนล่าง 2  ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ภาคใต้ฝั่ง

อันดามัน  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2            

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ภาคเหนือตอนบน 1  ภาคเหนือตอนล่าง 1  และภาคเหนือตอนล่าง 2  

       ไม่มีจังหวัดใดที่ดําเนินโครงการใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์แรกแล้วเสร็จได้

ตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 93  สําหรับจังหวัดที่ดําเนินโครงการใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์แรก

แล้วเสร็จสูงสุด  คือ  จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 86.44  รองลงมา คือ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ร้อยละ 74.96 

และจังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 61.48  ตามลําดับ โดยจังหวัดที่ยังไม่สามารถดําเนินโครงการใดๆ ใน 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์แรกได้แล้วเสร็จ มีจํานวน 21 จังหวัด  ได้แก่  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  ลพบุรี  

ราชบุรี  สุราษฎร์ธานี  พัทลุง  ระนอง  พังงา  ตรัง  สงขลา  ยะลา  หนองบัวลําภู  ขอนแก่น  ยโสธร  

อํานาจเจริญ  ชัยภูมิ  ลําพูน  พะเยา  แพร่  น่าน  และพิษณุโลก  

 3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจั งหวัดแบบ            

บูรณาการ 

   เมื่อนําผลการตรวจติดตามท้ัง 4 ตัวช้ีวัด มาคํานวณตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่กําหนดแล้ว  

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้ดังนี้ 

   ผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

มีอยู่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 67.96   แยกเป็น 

    กลุ่มจังหวัด 

    กลุ่มจังหวัดที่มีค่าคะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 50.00 จํานวน 4 กลุ่มจังหวัด   

    กลุ่มจังหวัดที่มีค่าคะแนนร้อยละ 50.01 – 60.00  จํานวน 7 กลุ่มจังหวัด   

    กลุ่มจังหวัดที่มีค่าคะแนนร้อยละ 60.01 – 70.00  จํานวน 6 กลุ่มจังหวัด   

    กลุ่มจังหวัดที่มีค่าคะแนนร้อยละ 70.01 – 80.00  จํานวน - กลุ่มจังหวัด   

    กลุ่มจังหวัดที่มีค่าคะแนนร้อยละ 80.01 – 90.00  จํานวน 1 กลุ่มจังหวัด   
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     กลุ่มจังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพสูงสุด คือ  กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร้อยละ 84.04  รองลงมา คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   

ร้อยละ 66.41 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร้อยละ 65.09 ตามลําดับ  และกลุ่มจังหวัดที่มี 

ผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ร้อยละ 38.75 รองลงมา คือ กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ร้อยละ 42.71 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร้อยละ 

46.36 ตามลําดับ  

    จังหวัด 

    จังหวัดที่มีค่าคะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 50.00  จํานวน 2 จังหวัด   

    จังหวัดที่มีค่าคะแนนร้อยละ 50.01 – 60.00   จํานวน 7 จังหวัด   

    จังหวัดที่มีค่าคะแนนร้อยละ 60.01 – 70.00   จํานวน 24 จังหวัด 

    จังหวัดที่มีค่าคะแนนร้อยละ 70.01 – 80.00   จํานวน 31 จังหวัด 

    จังหวัดที่มีค่าคะแนนร้อยละ 80.01 – 90.00   จํานวน  8 จังหวัด 

    จังหวัดที่มีค่าคะแนนร้อยละ 90.00 ขึ้นไป  จํานวน  3 จังหวัด 

     จังหวัดมีผลการประเมินประสิทธิภาพสูงสุด คือ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ร้อยละ 93.96 

รองลงมา คือ จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 91.73 และจังหวัดอํานาจเจริญ ร้อยละ 90.62 ตามลําดับ  และ

จังหวัดที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพต่ําสุด คือ จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 47.32 รองลงมา คือ จังหวัด

นนทบุรี ร้อยละ 48.87 และจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 51.59 ตามลําดับ  
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ปัญหาและเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

 ในการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด  และการบริหาร

งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมา  พบว่า  จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานแบบบูรณาการ

หลายประเด็น  ทั้งปัญหาในระดับพ้ืนที่และในระดับนโยบาย  ซึ่ง ก.น.จ. ได้มีการพิจารณาและกําหนดแนว

ท า ง แ ก้ ไ ข ปั ญห า   แล ะทํ า ใ ห้ ปั ญห า อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า รบ ริ ห า ร ง า น จั ง ห วั ด แ ล ะ กลุ่ ม จั ง ห วั ด 

ได้คลี่คลายลงไปแล้วในหลายประเด็น  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประสานกลไกของ ก.น.จ. ในระดับพ้ืนที่ 

(ก.บ.จ. และ ก.บ.ก.) เข้ากับกลไกลของส่วนราชการ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจ (กรอ . ) จังหวัดและกลุ่มจั งหวัด  แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัด  และการกําหนดหลักเกณฑ์ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง 

และให้ความเห็นชอบ การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ แทน ก.น.จ. เป็น

ต้น  อย่างไรก็ตาม  ในการตรวจติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ผู้ตรวจราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และภาคส่วนต่างๆ  พบว่า  ในการดําเนินการดังกล่าวยังคงมีปัญหา

อุปสรรคในทางปฏิบัติและในระดับนโยบาย  ทั้งปัญหาเดิมที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้  และประเด็นปญัหา

อุปสรรคใหม่ที่เกิดขึ้น  โดยสรุปดังนี้ 

 ปัญหาอุปสรรคที่ได้รับการสะท้อนจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 (1) การเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด  โดยที่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหาร

งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด กําหนดไว้ ว่า  “โครงการที่ ดําเนินการในเขตพื้นที่ 

คาบเกี่ยวกันต้ังแต่สองจังหวัดขึ้นไป  ให้กลุ่มจังหวัดเจ้าของงบประมาณมอบหมายให้จังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์

ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดในฐานะที่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณนั้น  เป็นผู้เบิกเงินใน

นามกลุ่มจังหวัด  ซึ่งเป็นส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ”  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าวทําให้เกิดความไม่

สะดวกในการปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ของจังหวัดต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม

จั ง ห วั ด    โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ถ้ า เ ป็ น จั ง ห วั ด ที่ อ ยู่ ห่ า ง ไ ก ล จ า ก ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง 

กลุ่มจังหวัด  และในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนย่อมมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ 
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เดินทางของเจ้าหน้าที่  รวมทั้งกลุ่มจังหวัดไม่มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) เป็นของตนเอง และไม่มีบุคลากรด้านงบประมาณ ต้องอาศัยการเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ของ

สํานักงานจังหวัด และให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดดําเนินการแทน ทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ 

กลุ่มจังหวัดเกิดความล่าช้า (เขต 1, 15, 16, 17) 

 (2) การไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง/กรม  เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  โดยเฉพาะอย่างย่ิงยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ ต้อง

ใช้งบประมาณในการดําเนินงานจํานวนมาก เช่น การพัฒนาระบบ  Logistic  การทําความตกลงกับบ้านพี่

เมืองน้อง (Sister City)  การทําตลาดเชิงรุก  การทํา Road Show  การจับคู่ธุรกิจการค้า (Business 

Matching)  ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด และเป็นสิ่งที่กลุ่ม

จังหวัดและจังหวัดให้ความสําคัญ  เมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง/กรม  ย่อมทําให้การ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดไม่ประสบผลสําเร็จและสูญเสียโอกาสในการพัฒนา  

เนื่องจากงบประมาณที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ได้รับจัดสรรสามารถดําเนินการได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้น (เขต 1, 

15, 16) 

 (3) ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดไม่ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

กลุ่มจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม)  ในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด มักจะส่ง

ผู้แทนเข้าร่วมประชุม  จึงส่งผลให้การจัดทําโครงการบางโครงการมีลักษณะของการแบ่งงบประมาณไป

ดําเนินการเฉพาะของจังหวัด  มิได้ยึดหลักการบูรณาการโครงการ หรือคํานึงถงึผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่มีต่อ

กลุ่มจังหวัดอย่างจริงจัง (เขต 4, 5) 

 (4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสมทบงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ  ตามที่

ได้กําหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการ  กรณีที่รายละเอียดโครงการได้กําหนดไว้ว่า จะใช้งบประมาณในการ

ดําเนินโครงการจาก 2 ส่วน  คือ  งบประมาณที่ขอรับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  และ

งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสมทบเพิ่มเติม ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ

สมทบงบประมาณได้  จึงทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการได้  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  (เขต 5) 

 (5) กลุ่มจังหวัดและจังหวัดไม่สามารถนํางบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดําเนินโครงการ  

และงบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ไปดําเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน

เฉพาะหน้าได้  แม้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดจะได้ดําเนินโครงการสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว  

รวมทั้งดําเนินการจัดประชุม ก.บ.ก./ก.บ.จ.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วน

ต่างๆ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน  รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนหรือการ

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่จังหวัดไม่สามารถ

นํางบบริหารจัดการไปดําเนินโครงการนอกเหนือจากที่ ก.น.จ. กําหนดได้ (เขต 7, 9, 16) 
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 (6) หลักเกณฑ์และแนวทางการกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นสอดคล้องกับ

สภาพที่แท้จริงของบางจังหวัด  โดยจังหวัดระยอง และชลบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของชายฝั่งทะเล

ตะวันออก  มีนิคมอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก  จึงมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในระดับสูง   แต่

ก็มีปัญหาประชากรแฝงเป็นจํานวนมาก  รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  

ตลอดจนปัญหาระบบ logistic ที่มีสภาพทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้จังหวัดมีภาระการใช้งบประมาณ

เพิ่มขึ้นจากปัญหาเหล่านั้น   แต่แนวทางการจัดสรรงบประมาณคิดจากจํานวนประชากรของจังหวัดและความ

ผกผันจากรายได้ต่อครัวเรือน  จึงไม่สอดรับกับสภาพการณ์ที่แท้จริงของจังหวัด  ประกอบกับหน่วยงาน

ส่วนกลางไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณแก่จังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างจริงจัง (เขต 9) 

 (7) การบริหารจัดการโครงการภายหลังดําเนินการแล้วเสร็จ  เนื่องจากมีบางโครงการ 

ที่เป็นการดําเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของกรมธนารักษ์  เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะโอนภารกิจให้แก่ 

ธนารักษ์พื้นที่  เพื่อนําไปเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาบริหารจัดการผลประโยชน์โครงการ  แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ของ

ก ร ม ธ น า รั ก ษ์ กํ า ห น ด อั ต ร า ก า ร เ ข้ า บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ โ ค ร ง ก า ร ค่ อ น ข้ า ง สู ง    

จึงทําให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้ามาแสดงความต้องการน้อยมาก ไม่ค่อยให้ความสนใจ  หลายโครงการ

จึงถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง ยังไม่มีการใช้ประโยชน์  (เขต 9) 

 (8) บทบาทของ  ก .บ .ก .  และ ก .บ .จ .  ในการพิจารณาแผนงาน/โครงการต่างๆ  

ลดน้อยลง  เนื่องจากปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีค่อนข้างเร่งรัด  ทําให้การ 

จัดประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดของ  ก .บ .ก . /ก .บ .จ .  

ได้น้อยครั้ง   และไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะพิจารณาถึงรายละเอียดในเรื่องของความจําเป็นหรือความ

เหมาะสมที่จะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   ทําให้บทบาทของ ก.บ.ก. และ ก.บ.จ. ในเรื่องการ

พิจารณาแผนงาน/โครงการต่างๆ ลดน้อยลง  และส่งผลให้บางโครงการมีกิจกรรมที่ซ้ําซ้อนกัน  อาทิ  

กิจกรรมการจัดงานออกร้านของหน่วยงานต่างๆ (เขต 9, 17) 

 (9) ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่แจ้งข้อมูลการได้รับจัดสรร

งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบ  ทําให้

กลุ่ ม จั งหวัดและจั งห วัดมีข้อมูล ไม่ เพียงพอในการบริหารจัดการแผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  

ของส่วนราชการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  (เขต 11, 12) 

 (10) อํานาจการบังคับบัญชาส่วนราชการต่างๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ยังไม่ครอบคลุม

ทุกส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด  มีหลายส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาของส่วนราชการส่วนกลาง  จึงทํา

ให้การบริหารงานไม่มีเอกภาพ  (เขต 13) 

 (11) การได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า   ทําให้ต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงานและ 

อาจส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายขาดความเชื่อมั่นในการดําเนินการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  (เขต 16) 
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 (12) การกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็น

แนวทางเดียวกันทั่วประเทศ  ทําให้เป็นปัญหากับการเสนอโครงการของบางกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  

เนื่องจากปัญหาและความจําเป็นของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน  ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และประเด็นยุทธศาสตร์

ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (เขต 17) 

 ข้อสังเกตจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (1) ความไม่พร้อมของพื้นที่ดําเนินการ 

   โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณหลายโครงการ  ขาดความพร้อมของพื้นที่ดําเนินการ เช่น กรณีเอกชนหรือประชาชนไม่ยินยอมให้

ดําเนินการในที่ดินของตน  ทําให้จังหวัดต้องขอเปลี่ยนแปลงโครงการ  แสดงให้เห็นว่าโครงการไม่มีความ

พร้อม  ขัดกับแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ซึ่ง ก.น.จ. ได้กําหนดไว้ว่าโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปีจะต้องมีความพร้อมของพื้นที่ดําเนินงาน  ส่งผลให้การดําเนินโครงการไม่เป็นไป

ตามแผน  การเบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้าตามไปด้วย  (เขต 4, 5, 7, 11, 12) 

 (2) การบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ยังไม่

ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร   ส่วนใหญ่จะจัดทําแผนร่วมกันในโครงการเดียวกัน  แต่เมื่อดําเนินกิจกรรมจะ

ดําเนินการในลักษณะต่างคนต่างทํา  ตามงบประมาณที่ได้รับในภารกิจของตนเอง ยังขาดการบูรณาการและนํา

ข้อมูลในส่วนของการใช้ประโยชน์ร่วมกันมาบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อต่อยอด  หรือเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้

เกิดการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแผนงาน/โครงการ  และงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่ของ Function  Area  

และ Local  ให้เกิดประสิทธิภาพ  เพื่อให้การพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม

จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิผล (เขต 9, 14) 

 (3) การไม่ ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาแหล่ งท่อง เที่ ยว 

ที่เสื่อมโทรม  การพิจารณาอนุมัติงบประมาณของ ก.น.จ. ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว   ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว  แต่ไม่ได้

สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม  ดังนั้น แม้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวใน

จังหวัด  แต่หากแหล่งท่องเที่ยวมีความเสื่อมโทรม  ก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้  

ย่อมจะส่งผลให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นไปในทางลบมากยิ่งขึ้น  (เขต 9) 

 (4) การบริหารงานกลุ่มจังหวัดไม่มีระบบหรอืกลไกการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ชัดเจน  ทําให้แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดมีแนวปฏิบัติ 

ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในลักษณะองค์รวมของการพัฒนาพื้นที่หรือศักยภาพของกลุ่มจังหวัดได้อย่าง

แท้จริง (เขต 10) 
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 (5) โครงการมีกิจกรรมการดําเนินงานลักษณะเดียวกัน หรือมีกิจกรรมซ้ําซ้อนกับโครงการ

ที่ ก ร ะทรวง  กรม  หรื อรั ฐ วิสาหกิ จดํ า เนิ นการอยู่ ใ นพื้ นที่   มี หลาย โครงการที่ บ า งจั งหวั ด 

มีกิจกรรมการดําเนินงานลักษณะเดียวกัน  แต่หน่วยงานต่างดําเนินการไม่มีการบูรณาการโครงการร่วมกัน  

เช่น การจัดงานแสดงสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และสินค้าเกษตร  หรือโครงการ

อาหารปลอดภัยด้านพืช  และโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน  ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  กับโครงการผลิตอาหารปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของกลุ่มจังหวัด  และโครงการ

ผลิตพืชอาหารปลอดภัยจากมลพิษ  โครงการผลิตอาหารปลอดภัยครัวอันดามันของจังหวัด เป็นต้น  ทําให้การ

ใช้งบประมาณของทางราชการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  (เขต 4, 5, 7, 11, 12) 

 (6) ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดยังไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัดและจังหวัดอย่างแท้จริง  ทําให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดไม่ได้มาจากความต้องการของ

ป ร ะ ช า ช น อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง   ห รื อ บ า ง โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  

แต่ยังขาดการจัดทําประชาคมเพื่อให้ประชาชนเขา้ใจถึงภารกิจของการบริหารจัดการโครงการตามที่กฎหมาย

กําหนดไว้  ส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  (เขต 7, 9) 

 (7) แผนพัฒนาจังหวัดมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย  ขาดจุดเน้นในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ  ทําให้ไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการพัฒนาได้อย่าง

แท้จริง  (เขต 7) 

 (8) โครงการที่สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรที่มีรายได ้เชน่ สหกรณ ์วิสาหกจิชุมชน กลุม่

อาชีพ ฯลฯ  เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมขององค์กรเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลเฉพาะกลุ่ม   

และมีการแบ่งปันผลกําไรให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น  มิได้เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือก่อให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  นอกจากนี้ องค์กรดังกล่าวอาจไม่มีการบริหารงบประมาณ

อย่างรัดกุมรอบคอบ  เนื่องจากมิได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงบประมาณ  เพราะไม่ได้นําเงินขององค์กรมา

สมทบด้วย  ซึ่งอาจจะนําไปสู่การบริหารงานที่ผิดพลาดเสียหายแก่โครงการนั้นในอนาคตได้  เนื่องจากไม่มีการ

กําหนดสัดส่วนการสมทบงบประมาณจากองค์กรที่มีรายได้ให้ชัดเจน (เขต 7) 
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ข้อเสนอแนะจากการเร่งรัด ตดิตาม และประเมินผลของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการในระดบันโยบาย 
 
  จากปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกต และเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการที่พบจากการตรวจติดตามและการปรึกษาหารือร่วมกับภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง 

ในจังหวัด  ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ก.บ.จ ./ก.บ.ก.)  คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนจังหวัด (กรอ.จังหวัด)  และที่ปรึกษาผู้ตรวจ

ราชการภาคประชาชน  ซึ่งในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้นําข้อคิดเห็นจากประชาชนและ

ผู้ประกอบการในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาในการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้  

  5.1 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

   5.1.1  จากปัญหาอุปสรรคที่ ก.น.จ. กําหนดให้โครงการที่ ดําเนินการในเขตพื้นที่ 

คาบเกี่ยวกันต้ังแต่สองจังหวัดขึ้นไป  ให้กลุ่มจังหวัดเจ้าของงบประมาณมอบหมายให้จังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์

ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดในฐานะที่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณนั้น  เป็นผู้เบิกเงินใน

นามกลุ่มจังหวัด  ซึ่งเป็นส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเห็นสมควรนําเสนอ ก.น.จ. เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ประกาศการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  เมื่อวันที่ 30 

สิงหาคม 2554 ข้อ 2 (2)  โดยเห็นชอบให้กลุ่มจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดสามารถมอบหมายให้

จังหวัดในกลุ่มจังหวัดตั้งเบิกจ่ายแทนกันได้  โดยไม่ต้องนําเอกสารหลักฐานมาตั้งเบิกจ่ายที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัด 

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการบริหารโครงการ  และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ

บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทั้งกรมบัญชีกลางควรทบทวนการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด

โดยสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดมีระบบ GFMIS เป็นของตนเองเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความคล่องตัว

ย่ิงขึ้น (เขต 1, 15) 

   5.1.2  จากปัญหาอุปสรรคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสมทบงบประมาณ

เพื่อดําเนินโครงการ  ตามที่ได้กําหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการ ก.น.จ.ควรปรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

อนุมัติงบประมาณ  กรณีโครงการที่มีเงื่อนไขให้มีการสบทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  ควร

กําหนดให้หน่วยงานที่ยื่นขออนุมัติงบประมาณแสดงเอกสารหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าท้องถิ่นสามารถสบทบ

ได้จริง เช่น การแนบสําเนาหลักฐานข้อบัญญัติการพิจารณาอนุมัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เขต 5) 

   5.1.3 ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโครงการที่สนับสนุนงบประมาณให้กับ

องค์กรที่มีรายได้เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯควรกําหนดสัดส่วนการสมทบงบประมาณจาก

องค์กรที่มีรายได้ให้ชัดเจน (เขต 7) 
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   5.1.4 จากกรณีประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดยังไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการ

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดอย่างแท้จริง  ก.น.จ. จึงควรกําหนดมาตรการในการสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชน โดยกําหนดอัตราส่วนของการสํารวจความคิดของประชาชนเป็นร้อยละของ

ประชากรในจังหวัดนั้นๆ (เขต 7) 

   5.1.5 จากกรณีแผนพัฒนาจังหวัดมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย  ขาดจุดเน้นใน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ก.น.จ. ควรปรับทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้มีความชัดเจน  มี

จุดเน้นเพียงจุดเดียวไม่ควรจะมีหลากหลาย  เพราะจะทําให้โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดไม่สามารถ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้อย่างแท้จริง (เขต 7) 

   5.1.6  สําหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวในระดับสูงและมี

แรงงานซึ่งเป็นประชากรแฝงอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น ชลบุรี ระยอง  ก.น.จ. ควรกําหนดนโยบายในการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อการดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษด้วย  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล

ตะวันออก (เขต 9) 

   5.1.7  จากปัญหาอุปสรรคของโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  และโอนภารกิจให้แก่  

ธนารักษ์พื้นที่ ก.น.จ. ควรประชุมปรึกษาหารือกับกรมธนารักษ์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์

เรื่องอัตราการบริหารจัดการที่ค่อนข้างสูงดังกล่าว  เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานของรฐั/เอกชนสามารถเขา้

ดําเนินโครงการได้โดยไม่เกิดความเสี่ยงมากนัก (เขต 9) 

   5.1.8  กรณีประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดทําประชาคมเพื่อรับ

ฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร  ทําให้การพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

อย่างแท้จริงในบางพื้นที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  ก.น.จ. ควรกําหนดให้ส่วนราชการที่มี

อํานาจหน้าที่ในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จดัทาํประชาคมใหป้ระชาชนในพืน้ที่

เข้าใจถึงภารกิจ และความต้องการของประชาชน  ตามเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณ 

(เขต 9) 

   5.1.9  จากปัญหาการบังคับบัญชาส่วนราชการในจังหวัดขาดความเป็นเอกภาพ  ควรให้

ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (จังหวัด) เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคทั้งหมด (ขึ้นกับผู้ว่า

ราชการจังหวัดทั้งหมด) ยกเว้นงานกองทัพ  ศาลยุติธรรม และควรให้จังหวัดตั้งคําของบประมาณประจําปี

ทั้งหมด  โดยให้คณะรัฐมนตรีกําหนดวงเงินให้จังหวัดตามจํานวนประชากร  โดยกระทรวง  กรม  มีหน้าที่

เป็นผู้ให้คําปรึกษาและติดตามประเมินผลงานของจังหวัด  ยกเว้น โครงการที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัด 

หรือเป็นงานเทคนิคชั้นสูงมาก  ก็ให้ส่วนกลางเป็นผู้ดําเนินการเพื่อให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพบรรลุผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพ้ืนที่  (เขต 13) 
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   5.1.10 จากปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการแจ้งหลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณที่กําหนดไว้กระชั้นชิด ทําให้จังหวัดมีเวลาจํากัดในการพิจารณาปรับปรุงโครงการให้

เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ  ก.น.จ. ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ โดยให้มีการ

พิจารณาเป็นรายพื้นที่/ภูมิภาค เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความจําเป็นของประชาชนได้

อย่างแท้จริง (เขต 17) 

  5.2 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

    5.2.1  การสนับสนุนบทบาทของชุมชนในกระบวนการพัฒนา และการใช้กลไกระดับ

อําเภอทําหน้าที่บูรณาการแผนในระดบัพื้นที่ 

    ในกระบวนการจัดทําแผน  กําหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ในท้ อ งถิ่ น ในจั งหวั ด  เพื่ อพิ จ า รณาปัญหาและความต้ อ งการของประชาชนและ 

นําข้อมูลตามแผนชุมชนไปประกอบการจัดทํ าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ มจังหวัดด้วย   

แต่ส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้รับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีฯ เพื่อนําไปดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยชุมชนเอง เนื่องจากชุมชนไม่

สามารถเป็นหน่วยดําเนินการและจะบริหารงบประมาณเองได้  ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างเข้มแข็งของชุมชนและ

สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา จึงเห็นควรพิจารณาแนวทางในการสนับสนุน/จัดสรรงบประมาณ

ให้กับชุมชนเพื่อใช้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนชมุชนโดยตรงด้วย    และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูร

ณาการการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง  เห็นควรให้ใช้กลไกระดับอําเภอทําหน้าที่บูรณาการแผนชุมชน/

หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  เพื่อสะท้อนปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดยกําหนดให้เป็นระเบียบรองรับการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนา

ในระดับพื้นที่ 

    5.2.2  การปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย 

      เนื่องจากในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อเนื่องถึงต้นปีงบประมาณ 

2555 พื้นที่ของหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย  ดังนั้น เพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถบูรณะฟื้นฟูสิ่ง

สาธารณประโยชน์ที่จําเป็นและเป็นกรณีเร่งด่วน  เห็นควรกําหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถปรับ

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยยึดหลักการตามแนวทางการจัดทําแผนฯในมิติของความ

จําเป็นของโครงการที่ต้องเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และหากไม่ดําเนินการจะเกิดความ

เสียหาย 
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    5.2.3 การมอบอํานาจตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทํานิติกรรม

สัญญาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

      ตามท่ี ก.น.จ. ได้มีหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) 1203/ว3 เรื่องการมอบ

อํานาจตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.น.จ.) เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทํานิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด   

ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2554  โดยมีรายละเอียดโดยสรุปว่า ตามท่ี ก.น.จ. ได้มีประกาศลงวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทํานิ ติกรรมสัญญาของ 

กลุ่มจังหวัดซึ่งได้กําหนดว่า โครงการที่ดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดใดให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเจ้าของ

งบประมาณมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นและโครงการท่ีดําเนินการในเขตพื้นที่คาบเกี่ยวกันต้ังแต่

สองจังหวัดขึ้นไปให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเจ้าของงบประมาณมอบอํานาจให้แก่ผู้ ว่าราชการจังหวัด 

ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ดังนั้นหากผู้ ว่าราชการจังหวัดที่รับมอบอํานาจจากหัวหน้า 

กลุ่มจังหวัดจะมอบอํานาจต่อตามประกาศก.น.จ. เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทํา 

นิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัดและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535   และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมอบอํานาจต่อให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งภายในจังหวัดตนเท่านั้นไม่อาจ

มอบอํานาจต่อให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งในจังหวัดอ่ืน 

      จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบปัญหาของ

จังหวัดหลายจังหวัดว่าไม่สามารถมอบอํานาจให้สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นหน่วยดําเนินการ

เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 ได้ 

เนื่องจากไม่เป็นส่วนราชการ  จังหวัดจึงต้องมอบให้ส่วนราชการอื่นเป็นหน่วยดําเนินการแทน (ส่วนใหญ่จะ

เป็นสํานักงานจังหวัด)  เช่น กรณีของจังหวัดนครพนม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมไม่สามารถมอบอํานาจให้

หัวหน้าสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมเป็นหน่วยดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดทํา

นิติกรรมสัญญาตามโครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีได้  เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วน

ราชการ  ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กําหนดและ

แบ่งเขตท้องที่ของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551  ซึ่งออกตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551  ลงวันที่ 18 

เมษายน 2551   กําหนดและแบ่งอํานาจหน้าที่ในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  โดยในส่วนของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมอยู่ในการกํากับ

ของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลในเขตท้องที่ 3 จังหวัด คือ 

1) จังหวัดหนองคาย  2) จังหวัดสกลนคร และ 3) จังหวัดนครพนม  
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     จากกรณีดังกล่าว  การกําหนดและแบ่งเขตท้องที่ของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดตามประกาศของสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าจะเป็นปัญหาต่อการดําเนินงาน

ของอีกหลายจังหวัด  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดทํานิติกรรมสัญญาของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรให้ ก.น.จ. พิจารณาในเรือ่งการมอบอาํนาจใน

การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดทํานิติกรรมสัญญาให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการแบ่งส่วน

ราชการในลักษณะดังกล่าว  ให้สามารถเป็นหน่วยดําเนินการได้ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุและระเบียบ

ว่าด้วยการบริหารงบประมาณฯ 
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ผลการประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารงานจังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบบรูณาการ   
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  เฉพาะของกลุ่มจังหวัด (เรยีงจากน้อยไปมาก) 

       
การเบกิจ่าย         

การเปลีย่นแปลงโครงการ     

    
 การมีส่วนร่วม  
  

  

       โครงการที่ดําเนนิการแล้วเสร็จ  

ที ่ กลุ่มจังหวดั/จงัหวดั 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30  ร้อยละ 20  
 ร้อยละ 

20  
ค่าเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

1 ภาคเหนอืตอนล่าง 1 19.27 43.22 100.00 0.00 38.75 
2 ภาคใต้ฝัง่อนัดามัน 38.93 36.79 100.00 0.00 42.71 
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 37.83 75.38 62.00 0.00 46.36 
4 ภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 23.82 75.08 100.00 0.00 49.67 
5 ภาคกลางตอนล่าง 2 56.92 50.11 100.00 0.00 52.11 
6 ภาคกลางตอนบน 2 41.85 100.00 55.00 0.00 53.56 
7 ภาคกลางตอนกลาง 29.81 98.42 72.94 3.47 53.75 
8 ภาคกลางตอนล่าง 1 73.38 39.73 100.00 2.73 54.48 
9 ภาคกลางตอนบน 1 18.38 100.00 100.00 0.00 55.51 

10 ภาคตะวนัออก 40.53 97.45 84.09 0.00 58.21 
11 ภาคใต้ชายแดน 50.74 80.17 92.00 6.60 58.99 
12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 42.11 100.00 100.00 0.00 62.63 
13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 49.19 89.84 100.00 7.79 63.27 
14 ภาคเหนอืตอนล่าง 2 53.49 100.00 92.00 0.00 64.45 
15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 68.41 85.09 92.00 0.00 64.45 
16 ภาคเหนอืตอนบน 1 61.58 88.72 100.00 0.00 65.09 
17 ภาคเหนอืตอนบน 2 47.90 100.00 100.00 10.22 66.41 
18 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 66.34 100.00 95.35 75.36 84.04 

รวม 45.58 81.11 91.41 5.90 57.47 
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ผลการประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารงานจังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบบรูณาการ  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 เฉพาะของจังหวดั (เรยีงจากน้อยไปมาก) 

การเบกิจ่าย         

การเปลีย่นแปลงโครงการ     

     การมีส่วนร่วม    

       โครงการที่ดําเนนิการแล้วเสร็จ  
ที ่

กลุ่มจังหวดั/
จังหวดั 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30  ร้อยละ 20  
 ร้อยละ 

20  ค่าเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 
1 ภูเกต็ 33.12 64.28 84.04 6.45 47.32 
2 นนทบุร ี 33.08 67.14 92.22 1.81 48.87 
3 นครศรธีรรมราช 35.42 69.23 100.00 0.95 51.59 
4 สตูล 53.58 53.14 92.00 14.34 53.28 
5 ลพบุรี 48.08 70.73 100.00 0.00 55.64 
6 สิงหบ์ุร ี 53.69 70.30 86.67 6.15 55.76 
7 ชัยภูมิ 51.78 96.90 56.50 0.00 55.90 
8 พัทลงุ 44.86 100.00 65.50 0.00 56.56 
9 ปทุมธาน ี 73.54 60.94 93.62 0.18 59.11 

10 ตรัง 54.49 83.20 94.00 0.00 60.11 
11 อุตรดติถ ์ 42.36 100.00 91.00 0.54 61.02 
12 ระนอง 62.65 82.35 89.00 0.00 61.30 
13 สงขลา 45.80 100.00 88.17 0.00 61.37 
14 พระนครศรอียธุยา 65.79 77.52 92.00 0.00 61.39 
15 สกลนคร 90.14 48.25 87.00 13.89 61.70 
16 เพชรบุร ี 43.67 72.43 100.00 34.65 61.76 
17 กําแพงเพชร 59.40 99.05 48.94 22.37 61.80 
18 ปตัตาน ี 92.39 80.06 52.58 1.05 62.46 
19 ขอนแกน่ 54.91 92.51 93.00 0.00 62.83 
20 ชุมพร 60.80 82.75 92.50 12.66 64.10 
21 ยโสธร 50.08 97.06 100.00 0.00 64.14 
22 สุราษฎรธ์าน ี 58.64 93.51 92.55 0.00 64.16 
23 กระบี ่ 57.24 90.04 100.00 0.74 64.33 
24 ระยอง 43.94 95.39 100.00 16.11 65.02 
25 ลําพนู 57.44 97.96 100.00 0.00 66.62 
26 นครปฐม 54.71 100.00 100.00 4.08 67.23 
27 ตราด 63.25 100.00 90.91 2.30 67.62 
28 พังงา 67.13 99.12 92.47 0.00 68.37 
29 เพชรบูรณ ์ 58.52 98.55 100.00 6.71 68.46 
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การเบกิจ่าย         
การเปลีย่นแปลงโครงการ     
   การมีส่วนร่วม       

       โครงการที่ดําเนนิการแล้วเสร็จ  
ที ่

กลุ่มจังหวดั/
จังหวดั 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30  ร้อยละ 20  
 ร้อยละ 

20  ค่าเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 
30 อุทยัธาน ี 54.74 98.96 100.00 12.47 68.60 
31 จันทบุรี 72.88 99.63 86.00 0.88 69.13 
32 กาญจนบุร ี 87.75 85.57 86.81 1.35 69.63 
33 สุรินทร ์ 86.97 100.00 62.77 5.34 69.71 
34 แพร ่ 80.26 100.00 81.00 0.00 70.28 
35 สมุทรปราการ 52.34 90.42 100.00 37.76 70.38 
36 พิษณุโลก 68.33 100.00 100.00 0.00 70.50 
37 ราชบุร ี 77.73 92.19 100.00 0.00 70.97 
38 น่าน 76.67 96.93 100.00 0.00 72.08 
39 หนองคาย 76.65 96.52 96.59 4.77 72.22 
40 สุโขทยั 76.51 98.17 68.00 31.21 72.25 
41 เชียงใหม่ 78.70 97.92 93.02 3.37 72.26 
42 ตาก 72.72 99.37 93.41 10.21 72.35 
43 พิจติร 66.99 100.00 70.62 45.96 73.41 
44 นราธิวาส 79.16 92.03 100.00 10.62 73.48 
45 ชัยนาท 88.08 96.67 86.67 6.04 73.97 
46 เชียงราย 78.12 99.94 100.00 3.17 74.05 
47 ประจวบคีรีขนัธ ์ 73.80 84.50 100.00 33.09 74.11 
48 ร้อยเอด็ 72.21 98.21 100.00 16.09 74.35 
49 สุพรรณบุร ี 71.74 94.41 100.00 23.54 74.55 
50 ชลบุร ี 68.34 100.00 100.00 21.41 74.78 
51 ยะลา 89.72 98.97 92.00 0.00 75.01 
52 นครสวรรค ์ 72.62 100.00 100.00 18.67 75.52 
53 หนองบัวลําภ ู 88.51 100.00 97.00 0.00 75.95 
54 นครราชสีมา 97.82 100.00 70.00 13.46 76.04 
55 สระแกว้ 67.28 97.87 100.00 34.12 76.37 

56 ฉะเชิงเทรา 87.16 97.62 83.00 22.40 76.51 
57 พะเยา 91.17 100.00 100.00 0.00 77.35 
58 แมฮ่่องสอน 86.17 98.03 52.66 59.15 77.62 
59 ปราจนีบุรี 79.15 100.00 100.00 19.44 77.63 
60 สระบุร ี 93.76 100.00 100.00 0.00 78.13 
61 นครนายก 70.22 100.00 100.00 35.72 78.21 
62 มหาสารคาม 86.94 99.65 93.00 19.04 78.39 
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การเบกิจ่าย         
  การเปลีย่นแปลงโครงการ    
    การมีส่วนร่วม     
      โครงการที่ดําเนนิการแล้วเสร็จ  

ที ่
กลุ่มจังหวดั/

จังหวดั 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30  ร้อยละ 20  
 ร้อยละ 

20  ค่าเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 
63 บุรีรัมย ์ 94.67 100.00 100.00 0.00 78.40 
64 อุดรธาน ี 83.45 88.21 96.51 44.98 79.79 
65 สมุทรสงคราม 85.05 99.25 100.00 24.04 80.10 
66 นครพนม 84.22 95.90 100.00 34.24 80.89 
67 สมุทรสาคร 65.02 100.00 100.00 58.48 81.20 
68 เลย 74.73 93.01 96.59 58.61 81.36 
69 ศรีสะเกษ 90.37 98.13 100.00 24.68 81.49 
70 ลําปาง 82.41 99.87 100.00 34.88 81.66 
71 อ่างทอง 78.70 95.08 100.00 61.48 84.43 
72 อุบลราชธาน ี 99.63 100.00 86.80 38.68 84.98 
73 อํานาจเจรญิ 94.74 100.00 100.00 60.96 90.62 
74 มุกดาหาร 93.98 96.84 86.00 86.44 91.73 
75 กาฬสินธุ ์ 96.56 100.00 100.00 74.96 93.96 

รวม 70.74 92.30 91.37 16.49 70.48 
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      ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนหนึ่งของสํานักตรวจราชการและเรื่องราว    
ร้องทุกข์ สป. มีภารกิจในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  โดยมีช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนหลายช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์ ๑๕๖๗  อินเทอร์เน็ต www.mahadthai.com จดหมาย ตู้ ปณ. ๑๐๑  มาร้องเรียนด้วยตนเอง  
และช่องทางอื่นๆ  เช่น ร้องเรียนผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน สํานักงาน ปปช.  เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ
พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕  

      ๑. ผลการดําเนนิงานของศูนย์ดาํรงธรรม มท. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔             
(ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – กนัยายน ๒๕๕๔) มีดังนี้ 

 รับเรื่องร้องเรียนจํานวนทั้งสิ้น   ๕,๘๕๕    เรื่อง 
 ดําเนินการจนได้ข้อยุติ     ๕,๒๔๐    เรื่อง   ( ๘๙.๕๐% )  
 อยู่ระหว่างดําเนินการ               ๖๑๕     เรื่อง   ( ๑๐.๕๐ % ) 

    แยกตามช่องทางการร้องเรียน ดังนี้ 

                ๑. โทรศัพท์ ๑๕๖๗    ๔,๖๕๐  เรื่อง  (๗๙.๔๒%)   
  ๒. ตู้ ปณ.๑๐๑        ๒๗๑  เรื่อง    (๔.๖๓%) 
  ๓. อินเทอร์เน็ต       ๓๙๓  เรื่อง    (๖.๗๑%) 
  ๔. มาร้องเรียนด้วยตนเอง      ๑๒๒  เรื่อง    (๒.๐๘%) 
  ๕. อื่นๆ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน ,ปปช.    ๔๑๙  เรื่อง    (๗.๑๖%)    

                      

 โทรศัพท์ ๑๕๖๗

๗๙.๔๒%

 อ่ืนๆ

๗.๑๖%  ร้องเรียนด้วยตนเอง

๒.๐๘%

อินเทอร์เน็ต

๖.๗๑%

ตู้ ปณ.๑๐๑

๔.๖๓%

                             
          แยกตามประเภทเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้ 
 ๑. เบาะแสการกระทําผิด            ๑๘๖ เรื่อง     (คิดเป็นร้อยละ   ๓.๑๘) 

  ๒. ปัญหาความเดือดร้อน   ๕๒๐ เรื่อง     (คิดเป็นร้อยละ   ๘.๘๘) 
  ๓. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ๖๓๔ เรื่อง     (คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๓) 
  ๔. ปัญหาที่ดิน             ๑๒๐ เรื่อง     (คิดเป็นร้อยละ   ๒.๐๕) 
  ๕. ขอความช่วยเหลือ        ๒๘๓ เรื่อง     (คิดเป็นร้อยละ   ๔.๘๓) 
  ๖. เรื่องทั่วไป           ๔,๑๑๒ เรื่อง     (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓) 

ผลการดําเนนิงานของศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
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๑๘๖
๕๒๐ ๖๓๔

๑๒๐ ๒๘๓

๔,๑๑๒

๐

๑๐๐๐

๒๐๐๐

๓๐๐๐

๔๐๐๐

๕๐๐๐

ร้องเรียน จนท.รัฐ  ขอความช่วยเหลือความเดือดร้อนเบาะแสกระทําผิด ปัญหาที่ดิน เร่ืองทั่วไป

 
   ๒. การเรง่รัดติดตามเรื่องรอ้งเรียน  

          - ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้ศูนย์ดํารงธรรม มท. ปรับปรุงระบบการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการสะสางเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ดํารงธรรมส่วนกลาง) ที่ค้างดําเนินการ และ
ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ   

 ๓. การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  
    – รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบเหตุอุทกภัย ได้มีบัญชาให้ศูนย์ดํารงธรรม มท. สํานักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ สป. เป็นศูนย์รับเรื่องในการขอรับการเยียวยาผ่านสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๖๗ โดย
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ซึ่งต้ังแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน – ๑๘ ธันวาคม๒๕๕๔  มีประชาชน
โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับเงินเยียวยา จํานวน ๒,๖๘๙ ราย โดยส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เรื่องที่ประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมาก 
คือ เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับเงินเยียวยา เช่น ใช้เอกสารอะไรบ้าง ยื่นเอกสารที่ไหน 

 ๔. การดําเนนิการด้านการสง่เสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี  
             กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคําและประกาศเกียรติคุณ

ให้แก่พลเมืองดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี โดยเริ่มดําเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗  โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี  ซึ่งผลการดําเนินการที่ผ่านมาต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๔๗ – ๑ เมษายน ๒๕๕๔  มีพลเมืองดีที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคาํ
และประกาศเกียรติคุณไปแล้ว  จํานวน ๑๐๖ ราย  เป็นพลเมืองดีที่เสียชีวิตจากการกระทําความดี จํานวน ๑๗ ราย 
พลเมืองดีที่ได้รับบาดเจ็บ ๒๗ ราย  และพลเมืองดีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ จํานวน ๖๒ ราย  
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