






ค�ำน�ำ
 

	 การตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย	เป็นมาตรการส�าคญัในการก�ากบัดูแลการบริหารราชการแผ่นดนิ

อย่างหนึ่ง	 ที่จะท�าให้การปฏิบัติราชการ	 การจัดท�าภารกิจของหน่วยงานของรัฐ	 เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถ

แก้ไขปัญหา	 อุปสรรคต่างๆ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนดังหลักว่า	 “บ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข”	 รวมทั้งท�าให้ 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	 เกิดความคุ้มค่าในการบริหารราชการแผ่นดิน	 มีความโปร่งใส	 

ตรวจสอบได้	และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	

	 รายงานผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยนี้	 เป็นการรวบรวมผลการตรวจราชการ	 ปัญหา	 

อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	 จัดท�าข้ึนเพ่ือรายงานผลการตรวจราชการ 

ของผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	 

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ตามค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย	ที่	๒๑๔/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๗	และ 

การตรวจราชการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)

	 ส�านักงานผู้ตรวจราชการ	กระทรวงมหาดไทย	ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	

ส�านกั/กองในสงักดัส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที	่ทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน	

ตลอดจนประชาชนท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น	 และให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา	 ท�าให้การจัดท�ารายงานฉบับนี้ 

ส�าเร็จลุล่วง	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้	 จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 และ 

เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู ้บริหารระดับสูง	 ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	 ได้รับทราบเพื่อน�าไปก�าหนดนโยบาย	 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

	 	 	 	 	 ส�านักงานผู้ตรวจราชการ	กระทรวงมหาดไทย

	 	 	 	 	 พฤศจิกายน	๒๕๕๗





สำรบัญ

ท�ำเนียบผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย	 ๑

ส่วนที่	๑		 บทน�ำ	 ๕
 

ส่วนที่	๒		 กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยของกระทรวงมหำดไทย ๔๗

		 	 ๑.		 การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของสถาบันหลักของชาติในระดับองค์กรและพื้นที่	 ๔๙

		 	 ๒.		 การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ๕๐

		 	 ๓.		 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	 ๕๒

		 	 ๔.		 การประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัด

		 	 	 ชายแดนภาคใต้	 ๕๙

		 	 ๕.		 การพัฒนาศักยภาพ	ผู้ผลิต	ผู้ประกอบการและการตลาด	OTOP	สู่สากล	 ๖๑

		 	 ๖.		 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	 ๖๕

		 	 ๗.		 การบริหารจัดการภัยตามแนวทาง	๒P๒R	 ๖๘

		 	 ๘.		 การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการ	 ๗๔

		 	 	 ตนเองตามหลักธรรมาภิบาล	

		 	 ๙.		 การพัฒนาเมือง/ชุมชน	เพื่อรองรับการขยายตัวเมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่	 ๗๙

		 	 	 ประชาคมอาเซียน	

		 	 ๑๐.		การตรวจสอบ	ก�ากับ	ดูแล	อาคาร	ตาม	พ.ร.บ.	ควบคุมอาคาร	๙	ประเภทให้มี	 ๘๒

		 	 	 	 ความปลอดภัย	

		 	 ๑๑.		การพัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ	(ที่สาธารณประโยชน์)	 ๘๖

		 	 ๑๒.		การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 ๙๐

		 	 ๑๓.		การสร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	(AC)	 ๙๓

		 	 ๑๔.		การเพิ่มขีดความสามารถ	การบริหารราชการแบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่ม	 ๙๕

		 	 	 	 จังหวัด	ในการขับเคลื่อนนโยบาย/จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(Positioning)	

		 	 	 	 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด		



ส่วนที่	๓		 กำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยโดยเฉพำะเรื่อง	 ๙๙

		 	 ๑.		 การติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดต่าง	ๆ	 ๑๐๑

		 	 ๒.		 การติดตาม	ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนทูลเกล้าฯ	ถวายฎีกา	และการ	 ๑๐๗

		 	 	 ติดตามเรื่องร้องเรียน	ร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	

ส่วนที่	๔		 กำรตรวจรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี	ตำมมติคณะรัฐมนตรี	 ๑๑๓
	 	 และตำมตัวชี้วัดที่	ก.พ.ร.	ก�ำหนด	
		 	 ๑.		 ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ	 ๑๑๕

		 	 	 ราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับทุก	

		 	 	 กระทรวง	เป็นแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย

		 	 	 ของรัฐบาล	

		 	 ๒.		 นโยบายการด�าเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	ในปี	๒๕๕๘	 ๑๑๙

		 	 ๓		 ร้อยละของจ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 ๑๓๖

		 	 ๔.		 ระดับความส�าเร็จของการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 ๑๓๙	

	 		 	 ตามมาตรา	๓๔	แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย	การบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

		 	 	 จังหวัดแบบบูรณาการ	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ส่วนที่	๕		 กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	(คสช.)	 ๑๖๗
		 	 ๑.		 การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว	 ๑๖๙

		 	 ๒.		 การจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมมิติใหม่	 ๑๗๓

สำรบัญ



ภำคผนวก		 	 	 	 ๑๙๙
		 	 ๑.		 ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย	ที่	๒๑๔/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๗	 ๒๐๑

		 	 	 เรื่อง	แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	ประจ�าปี

		 	 	 งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗		

		 	 ๒.		 ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย	ที่	๖๕๑/๒๕๕๖	ลงวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๖	 ๒๐๓	

		 	 	 เรื่อง	แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	รองหัวหน้าผู้ตรวจ

		 	 	 ราชการกระทรวงมหาดไทย	และผู้รักษาราชการแทน		

		 	 ๓.		 ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย	ที่	๖๕๒/๒๕๕๖	ลงวันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๕๖	 ๒๐๕	

		 	 	 เรื่อง	แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	รับผิดชอบเขตตรวจราชการ		

		 	 ๔.		 ค�าสั่งส�านักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย		 ๒๐๗

	 	 	 ที่	๑๑/๒๕๕๖	ลงวันที่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	

		 	 	 เรื่อง	มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ�า

		 	 	 เขตตรวจราชการเป็นการชั่วคราว		

		 	 ๕.		 ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย	ที่	๓๑๑/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๗		 ๒๐๘

		 	 	 เรื่อง	แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	รองหัวหน้าผู้ตรวจ

		 	 	 ราชการกระทรวงมหาดไทย	และผู้รักษาราชการแทน		

	 	 ๖.		 ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย	ที่	๓๑๒/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๗		 ๒๑๐

		 	 	 เรื่อง	แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	รับผิดชอบเขตตรวจราชการ		

		 	 ๗.		 ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย	ที่	๓๕๗/๒๕๕๗	ลงวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๗		 ๒๑๒

		 	 	 เรื่อง	แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	รองหัวหน้าผู้ตรวจ

									 	 	 ราชการกระทรวงมหาดไทย	และผู้รักษาราชการแทน						

							 	 ๘.		 ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย	ที่	๓๕๘/๒๕๕๗	ลงวันที่	๔	กรกฎาคม	๒๕๕๗			 ๒๑๔

									 	 	 เรื่อง	แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	รับผิดชอบเขตตรวจราชการ	

									 	 	 (เพิ่มเติม)			

	 	 ๙.	 ค�าสั่งส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่	๓๗๔/๒๕๕๗	ลงวันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๕๗	 ๒๑๕

	 	 	 เรื่องแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�ารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

	 	 	 กระทรวงมหาดไทย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗

สำรบัญ





สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
“...การเป็นผู้น�านั้น ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง คือต้องออกตรวจตราจนรองเท้าขาด 

ไม่ใช่นั่งเก้าอี้จนกางเกงขาด เพราะหลักโบราณก็มีอยู่ว่า จงคิด จงสั่ง จงตรวจ...”



นายภาณุ อุทัยรัตน์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานครและส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง

และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘
(ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายวิญญู  ทองสกุล
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คนที่ ๑

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖,๗
(ถึงตุลาคม ๒๕๕๗)

นายเสริม  ไชยณรงค์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คนที่ ๒

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔
(ถึงมิถุนายน ๒๕๕๗)

นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕,๑๗
(ถึงมิถุนายน ๒๕๕๗)

นายวิศว  ศะศิสมิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐

(ถึงตุลาคม ๒๕๕๗)



ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายสามารถ  ลอยฟ้า
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑,๑๖

(ถึงมิถุนายน ๒๕๕๗)

นายธานี  สามารถกิจ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔,๙

(ถึงมิถุนายน ๒๕๕๗)

นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑,๑๓

นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕,๑๘

นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓
(ถึงตุลาคม ๒๕๕๗)

นายทวี  นริสศิริกุล
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒,๑๒

(ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖)



นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕

(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)

นายสมศักดิ์  ขำาทวีพรหม
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔,๑๐

(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)

นายวันชัย  สุทธิวรชัย
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑,๑๖

(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)

นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓,๑๒

(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)

นายเกรียงเดช  เข็มทอง
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙
(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔

(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)
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 ภายใต้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ได้เข้ามา

สืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รฐับาลได้

แถลงนโยบายการบรหิารราชการแผ่นดนิต่อสภานติิบญัญติัแห่งชาติ ซ่ึงมนีโยบายด้านต่างๆ ๑๑ ด้าน โดยได้น�ายทุธศาสตร์

การพฒันาประเทศว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น

ส�าคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมา

เป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ แนวทางของ คสช. และความต้องการของ

ประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอด ข้อส�าคัญนโยบายทุกด้าน ต้องสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองทุกระดับ 

ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่

ต้องท�าทันที ระยะกลางที่ต้องท�าต่อไปหรือต้องรอการบังคับใช้กฎหมาย และระยะยาว แม้จะไม่เห็นผลในระยะอัน

ใกล้ แต่รฐับาลนีต้้องการวางรากฐานเพือ่ให้รฐับาลข้างหน้าเข้ามารับช่วงได้อย่างต่อเนือ่ง ประการส�าคญั ต้องการให้

ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหนเพ่ือเตรียมตัวได้ถูกต้อง นโยบายรัฐบาล 

๑๑ ด้าน คือ 

 

 ๑. นโยบายการปกป้องและเชดิชสูถาบนัพระมหากษตัรย์ิ จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคม

จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินการกับ ผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ

ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค�านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ�านวน

บทนำา
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มาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ

เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราช

กรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการ 

ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตลอดจนเร่ง 

ขยายผลตามโครงการและแบบอย่างทีท่รงวางรากฐานไว้ให้

แพร่หลายเป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

อนัจะช่วยสร้างความสมบรูณ์พนูสขุแก่ประชาชนในท่ีสุด

  ๒.  นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและ

การต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ให้ความ

ส�าคญัต่อการเตรยีมพร้อมสูป่ระชาคมการเมอืงและความ

มัน่คงอาเซยีนในกจิการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบรหิารจดัการ

ชายแดน การสร้างความมัน่คงทางทะเล การแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาต ิการสร้างความไว้วางใจกบัประเทศ

เพื่อนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทาง 

การทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ 

เพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหา

เส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับ ทวิภาคีและพหุภาคี  

เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ โดยน�ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการ

พูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความ

เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและ

หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีส่อดคล้องกบัความต้องการ

ของประชาชนในพืน้ทีซ่ึง่เป็นพหสุงัคมขจดัการฉวยโอกาส

ก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ�้าเติมปัญหาไม่ว่า 

จากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง  

ทัง้จะเพิม่ระดบัปฏสิมัพนัธ์กบัต่างประเทศ และองค์การ

ระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลีค่ลายปัญหาได้ พฒันาและ

เสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให ้

ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และ 

ผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ 

ส่งเสริมและพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือน�าไป

สู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวธุยทุโธปกรณ์ สามารถ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 

ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ เสริมสร้างความ 

ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า 

นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส�าคัญของ

นโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน�า

กลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่ประชาชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุม้ครอง 

ดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน  

การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ 

ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น

 ๓. นโยบายการลดความเหลื่อมลำ้าของสังคม

และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะ

เฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ 

ท่ีมัน่คงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานท้ังระบบ

มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

ในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนษุย์ รวมถงึปัญหาผูห้ลบหนเีข้าเมอืง การทารณุ

กรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการทาง

เพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุง 

กฏหมายข้อบังคับที่จ�าเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการ

ระวังตรวจสอบ

 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทาง

สังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
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ดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ 

ผูย้ากไร้อตัภาพ พฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพทิกัษ์สทิธิ

จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ผูด้้อยโอกาส ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุสตรแีละเดก็ เตรยีมความ

พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ

การมีเงินหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และ 

ไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการ

ดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความ

ร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 

รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส�าหรับการดูแล 

ผู้สูงอาย ุเตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมทีมี่ความหลากหลาย 

เน่ืองจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความ 

เข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนา

ระบบความคุ ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน  

จดัระเบยีบสงัคม สร้างมาตรฐานด้านคณุธรรม จรยิธรรม 

และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชน

ทัว่ไป โดยใช้ค่านยิมหลกั ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได ้ประกาศไว้แล้ว  

แก้ปัญหา การไร้ที่ดินท�ากินของเกษตรกรและการรุกล�้า

เขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ 

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้า และออกมาตรการป้องกัน 

การเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ท่ีมิใช่เกษตรกร 

ใช้เทคโนโลยดีาวเทยีมส�ารวจและวธิกีารแผนท่ีท่ีทันสมยั 

แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป ่า 

ทีไ่ม่ชดัเจน อนัก่อให้เกดิความขดัแย้งระหว่างประชาชน

กับเจ้าหน้าที่รัฐ

 ๔. นโยบายการศกึษาและเรยีนรู ้การทะนบุำารงุ

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูป 

การศึกษาและการเรยีนรู ้โดยให้ความส�าคญัท้ังการศกึษา 

ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้าง

คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู ้ พัฒนาตนได้ 

เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพ

ในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล�้า และพัฒนาก�าลังคนให้เป็น 

ที่ต ้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร 

อตุสาหกรรม และธรุกจิบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรบั

เปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้

สอดคล้องกับความจ�าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่

ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งใน

ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัด 

ให ้มีคูปองการศึกษาเป ็นแนวทางหนึ่งให ้องค ์กร 

ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

แลประชาชนทัว่ไปมโีอกาสร่วมจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพ

และทัว่ถงึ และร่วมในการปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรู้ 

กระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 

โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหาร

จัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น พัฒนาระบบ 

การผลติและพฒันาครทูีม่คีณุภาพและมจีติวญิญาณของ

ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน  

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้

ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือ 

เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้ง

ระบบการประเมนิสมรรถนะทีส่ะท้อนประสิทธภิาพการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนเป็น

ส�าคญัทะนบุ�ารงุและอปุถมัภ์พระพทุธศาสนาและศาสนา

อื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส�าคัญใน

การปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนพฒันาคณุภาพ

ชวีติ สร้างสนัตสิขุและความปรองดองสมานฉนัท์ในสงัคม

ไทยอย่างยั่งยืน
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 ๕. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดย 

วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม

ประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม ่ม ี

ความเหลื่อมล�้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และ

บูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 

พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค

มากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการ

สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง 

ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ

ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุน

ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประสานการ

ท�างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ และปัญหาด้านการแพทย์

และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและ 

สเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม

 ๖. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ รัฐบาลจะด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น  

๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการทันที ระยะ

ต่อไปที่ต ้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค ้างคาอยู ่  และ 

ระยะยาวที่ต ้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโต 

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทนุของปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก�าหนดภายใน 

สิ้นปีนี้สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ีได ้จัดท�าไว ้  

โดยน�าหลกัการส�าคญัของการจดัท�างบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้ความส�าคัญ 

ในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการ

ด�าเนนิงานร่วมน�าแหล่งเงินอืน่มาประกอบการพิจารณา

ด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระ

หนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ�าเป็นและแสดง

รายการลงทนุในระดบัจงัหวดัเพือ่ความโปร่งใส เป็นธรรม

และไม่เลือกปฏิบัติ กระตุ ้นการลงทุนด้ายการเร่ง

พิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักลงทุน 

ยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

และน�าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มี

ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกทม. 

มาจัดท�าเป็นโครงการลงร่วมกับเอกชน ซ่ึงจะช่วยสร้าง

บรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการ

อสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงินดูแลเกษตรให้มี 

รายได้ทีเ่หมาะสมด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น ลดต้นทนุการผลติ 

การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลด

อุปสรรคในการส ่งออกเพื่อให ้ เกิดความคล่องตัว  

เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและ

มาตรฐานการผลิตระดบัไร่นา เป็นต้น ชกัจงูให้นกัท่องเทีย่ว

ต่างชาติเข ้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณา

มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฏอยัการศึก

ในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท�าได้ 

เน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มี

คุณภาพราคาเป็นธรรม

 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงนิและ

การคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่าง

เหมาะสม แก้ป ัญหาน�้าท ่วมในฤดูฝนและปัญหา

ขาดแคลนน�้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาลโดยระดม 

ความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน�้าท่วมรุนแรง 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   9

ดังเช่นปี ๒๕๕๔ ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ง

ด�าเนนิการสร้างแหล่งน�้าขนาดเลก็ให้กระจายครอบคลมุ 

ซึ่งจะสามารถท�าได้ในเวลาประมาณ ๑ ปี ปฏิรูป

โครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับ

ต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน�้ามัน 

ต่างชนิดและผูใ้ช้ต่างประเภท รวมถงึการด�าเนนิการให้มี

การส�ารวจและผลติก๊าซธรรมชาตแิละน�า้มนัดบิรอบใหม่

ทั้งในทะเลและบนบก และด�าเนินการให้มีการสร้าง 

โรงไฟฟ้าเพิม่ขึน้โดยหน่วยงานของรฐัและเอกชน ด้วยวธิี

การเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม 

พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา

พลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่าง 

ครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้

ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่

ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย

รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจาก

ทรพัย์สนิ เช่น ภาษมีรดก ภาษจีากทีด่นิและสิง่ปลูกสร้าง 

โดยให้มผีลกระทบต่อผูม้รีายได้น้อยให้น้อยทีส่ดุ รวมทัง้

ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ 

ผู ้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภท 

ที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิด 

ความเป็นธรรมมากข้ึนบรหิารจดัการหนีภ้าครฐัทีเ่กดิขึน้

ในช่วงรฐับาลท่ีผ่านมา ซึง่จ�านวนสงูมากกว่า ๗๐๐,๐๐๐ 

ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า  

อันจะท�าให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนา

ประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน  

หาแหล่งเงนิระยะยาวมาสะสางหนีท้ั้งหมด และยดืระยะ

เวลาช�าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณ

ในอนาคตในระยะยาว พัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน 

ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกโดยเริม่โครงการรถไฟฟ้า

ขนส ่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเชื่อมกทม. 

กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทาง 

ของประชาชน เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท�าได้ทันที  

ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิระยะท่ี ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ 

ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณ

การจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้าน

การคมนาคมทางน�า้โดยพฒันาการขนส่งสนิค้าทางล�าน�า้

ชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั ่ง 

อ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือใน 

ล�าน�า้เจ้าพระยาและป่าสักมกีารใช้ประโยชน์ในการขนส่ง

สินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง 

รวมทั้งการขุดลอกร่องน�้าลึกปรับโครงสร้างการบริหาร

จดัการในสาขาขนส่งทีม่กีารแยกบทบาทและภารกจิของ

หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก�ากับดูแล และ

หน่วยปฎิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก�ากับดูแล

ระบบราง เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรฐานการให้บริการ

และความปลอดภยั โครงสร้างอตัราค่าบริการทีเ่ป็นธรรม 

การลงทุน การบ�ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะ

ช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลัก

ของประเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

ของรัฐวสิาหกจิให้มปีระสิทธภิาพ ก�าหนดเป้าหมายและ

มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจน

พิจารณาความจ�าเป ็นในการคงบทบาทการเป ็น

รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันในด้านเกษตรกรรม ด�าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ 

คอื การปรบัโครงสร้างการผลติสนิค้าเกษตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขต 

เพื่อปลูกพืชแต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริม 
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การพฒันาอตุสาหกรรมท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพพืน้ฐาน

ของประเทศ เช่น ส่งเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมเกษตร

แปรรปู ตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ ส่งเสรมิอตุสาหกรรม

ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การ

ออกแบบและสร้างสรรค์เพิ่มขีดความสามารถของ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให ้

เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

ภาคเศรษฐกจิดจิทิลัและวางรากฐานของเศรษฐกจิดิจิทลั 

ให้เริม่ขบัเคลือ่นได้อย่างจรงิจงั ซึง่จะท�าให้ทกุภาคเศรษฐกจิ

ก้าวหน้าไปได้ทนัโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมยัใหม่ได้ 

ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส�าคัญของประเทศชาติ

ในเรื่องนี้และจะจัดให ้มีคณะกรรมการระดับชาติ 

เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง

 ๗.  นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้

โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความเชื่อมโยง

ด้านการขนส่งภายในอนภุมูภิาคและภมูอิาเซยีน โดยเร่ง

ขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) 

แผนความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอริะวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง 

(ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับ

ความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ 

(BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่าน 

การค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณ

ประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยง

กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ 

National Single Window (NSW) โดยระยะแรก 

ให้ความส�าคัญกับด่านชายแดนที่ส�าคัญ ๖ ด่าน ได้แก่  

ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก 

และบ้านคลองใหญ่

 ๘. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ

การพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่าย

ในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให ้

ไม่ต�า่กว่า ๑% ของรายได้ประชาชาตแิละมสีดัส่วนรฐัต่อ

เอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 

ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  

เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า  

การจดัการน�า้และขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศกึษาวจัิย 

และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่จ�าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยี

จากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย

 ๙. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า  

เร่งป้องกันและฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และ

สัตว์ป่า โดยให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก

ทีด่นิของรฐั จดัท�าแนวเขตทีด่นิของรฐัให้ชดัเจน ส่งเสรมิ 

การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรง

กดดนัในการตดัไม้จากป่าธรรมชาตใินระยะต่อไป พฒันา

ระบบบรหิารจดัการทีด่นิและแก้ไขการบกุรกุทีด่นิของรฐั

โดยยึดแนวพระราชด�าริท่ีให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วม

กับป่าได้ เช่น ก�าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหาร

จดัการทรพัยากรน�า้ของประเทศให้เป็นเอกภาพในทกุมิติ

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน�้าของ
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ประเทศ เพื่อให้การจัดท�าแผนงานไม่เกิดความซ�้าซ้อน 

มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุม

มลพิษทางอากาศ ขยะ และน�้าเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต

และบริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย 

โดยการแปรรปูเป็นพลงังานกจ็ะสนบัสนนุให้ด�าเนนิการ  

ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็น

พิเศษ โดยก�าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้าง

ขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มี

การลกัลอบทิง้ขยะตดิเชือ้ และใช้มาตรการทางกฎหมาย

และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

 ๑๐. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม

การทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั จดัระบบอตัรา

ก�าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให ้

เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมอืงทีด่ ีเพือ่สร้างความเชือ่มัน่วางใจในระบบราชการ 

ลดต้นทุนด�าเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐ 

ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด�าเนิเนการ

ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล�าดับความจ�าเป็นและ 

ตามทีก่ฎหมายเอือ้ให้สามารถด�าเนนิการได้ในระยะแรก 

กระจายอ�านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหาร

สาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย  

มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ�านาจโดย

มิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หริอสร้างความเสียหายแก่

ประชาชนโดยเฉพาะนกัลงทนุ ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้น

การปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท�าธุรกิจ  

การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ�าวัน

เป็นส�าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง 

และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 

การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน�า 

ระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อ 

ให้ครอบคลมุการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ และ

การมผีลประโยชน์ทบัซ้อนในภาครัฐทกุระดับ โดยถอืว่า

เรื่องนี้เป็นวาระส�าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่อง 

ที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการ 

ด�าเนินการต่อผู้กระท�าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี 

รวมทัง้ให้ผูใ้ช้บรกิารมโีอกาสประเมนิระดบัความน่าเช่ือถอื

ของหน่วยงานรฐั และเปิดเผยผลการประเมนิต่อประชาชน 

อีกทั้งจะท�ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อ

จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัต ิ

โดยมิชอบ ซ่ึงได้มีค�าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็น 

บทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็น 

กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฎิบัติราชการ 

 ๑๑.  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและ

กระบวนการยตุธิรรม ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรบัปรงุ

ประมวลกฏหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ  

ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลง

ระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ

แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และ

ระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น

เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด�าเนินการ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่

มหีน้าท่ีให้ความเหน็ทางกฎหมาย และจัดท�ากฎหมายให้

ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือ

ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้าง

ข้ึนในระยะต่อไป จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการ

ยติุธรรมทีป่ราศจากการแทรกแซงของรฐัน�าเทคโนโลยทีี่

ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัด

การด�าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรม
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ปรบัปรงุระบบการช่วยเหลอืทางกฎหมายและค่าใช้จ่าย

แก่ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึง

ความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุน

ยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาศ คุ้มครอง

ผู ้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู ้บริสุทธิ์หรือ 

ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน�ามาตรการ

ทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับ

การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที ่

ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท�าผิดด้าน 

ค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด 

อาชญากรรมข้ามชาติ

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัทีส่บิเอด็ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่

ชี้น�าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ ่งสู ่ 

วสิยัทศัน์ระยะยาว ทีท่กุภาคส่วนในสงัคมไทยได้เหน็พ้อง

ร่วมกันก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งก�าหนดไว้

ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรี 

บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม

ประชาธปิไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบรกิารสาธารณะ

ขัน้พืน้ฐานทีท่ั่วถงึ มคีณุภาพ สงัคม มคีวามปลอดภยัและ

ม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดีเกื้อกูลและเอื้ออาทร 

ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู ่บนฐาน 

ทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก 

สามารถอยู่ในประชาคมภมูภิาคและโลกได้อย่างมศีกัดิศ์ร”ี

 

 วิสัยทัศน ์

 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ

เสมอภาค เป็นธรรม และมภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง”

 

 พันธกิจ 

 ๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มี

คุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง

ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาส

เข้าถงึทรพัยากรและกระบวนการยติุธรรมอย่างเสมอภาค 

ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการ 

ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม

 ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให ้มีคุณธรรม  

เรียนรู ้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด�ารงชีวิตอย่าง 

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชน

ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ

เปลี่ยนแปลง

 ๓)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็ง

และมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และ

ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

 ๔)  สร ้ างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาประเทศให้

คนในสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ เศรษฐกจิเจรญิเตบิโต

อย่างมคีณุภาพและยัง่ยนื ภายใต้กระแสการเปลีย่นแปลง

ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปล่ียนเร็ว  

คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาใน

ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได้ก�าหนดทิศทางและ

ยทุธศาสตร์การพฒันาทีเ่หมาะสม โดยเร่งสร้างภมูคิุม้กนั

เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศ

ด้านต่างๆ ให้เข้มแขง็ควบคูไ่ปกบัการพฒันาคนและสงัคม

ไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น

ธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้

และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการ

บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น�าไปสู ่การพัฒนา

ประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่

ส�าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้

 ๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมใน

สังคม ให้ความส�าคัญกับ

  ๑.๑)  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้าง

โอกาสในชวีติให้แก่ตนเอง มุง่ปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิให้

มีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น  

ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม  

ปรบัโครงสร้างภาษทีัง้ระบบให้สนบัสนนุการกระจายรายได้

และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรร

ทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้

ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาค

ธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพ

ระบบการคุ้มครองทางสงัคมให้ครอบคลมุทุกคนอย่างทัว่ถงึ 

สอดคล้องกับความต้องการและความจ�าเป็น

  ๑.๒)  การจดับรกิารทางสงัคมให้ทกุคนตาม

สทิธขิัน้พืน้ฐาน เน้นการสร้างภมูคิุม้กนัระดบัปัจเจก และ

สร้างการมส่ีวนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพฒันา

ประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ

และมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  

การจัดหาทีอ่ยูอ่าศยัของผู้มรีายได้น้อย การเข้าถงึระบบ

สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มี

คณุภาพและประสิทธภิาพ พัฒนาระบบการเงินฐานราก

และระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้าน

ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลในการคุ ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุม

ประชาชนทกุคนตามสิทธแิละสามารถเข้าถงึบริการอย่าง

มีประสิทธิภาพ

  ๑.๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วน

สามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชวีติในสังคมและมส่ีวนร่วม

ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงได้อย่างมคีณุค่าและ

ศักดิ์ศรีให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง

สร้างสรรค์เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถของชุมชน

ในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุน 

การรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  

ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม 

พัฒนามาตรฐานระบบการคุม้ครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทาง 

การเข้าถงึข้อมลูและองค์ความรูเ้กีย่วกบัสทิธขิองผูบ้รโิภค 
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ส่งเสรมิบทบาทสตรใีนระดบัการบรหิารและการตัดสินใจ

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

  ๑.๔) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนใน

สังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ

สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส มรีะบบตรวจสอบและการรบัผดิชอบ

ที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ท่ียอมรับร่วมกันบนฐาน

ของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริม

วัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน�าไปสู ่การเป็น

ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบ

บริหารราชการให้เข้มแขง็มปีระสทิธภิาพ มรีะบบถ่วงดลุ

อ�านาจการตรวจสอบท่ีเข้มงวดและรอบด้าน พัฒนา

ข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทาง

อาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทย 

ทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความ 

เท่าเทยีมในกระบวนการยตุธิรรมและเพิม่ช่องทางในการ

รับข้อร ้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ 

ผูเ้สยีหายและผูไ้ด้รบัผลกระทบจากกระบวนการยตุธิรรม 

รวมทัง้สนบัสนนุการใช้สือ่เพือ่สงัคมทัง้ในระดับประเทศ

และท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริม 

การพัฒนา

 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับ

  ๒.๑)  การปรับโครงสร้างและการกระจาย

ตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มี

ความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตรา 

เจริญพันธุ์ไม่ให้ต�่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุน

การกระจายตวัและส่งเสรมิการตัง้ถิน่ฐานของประชากร

ให ้ เหมาะสมสอดคล ้องกับศักยภาพ โอกาสและ

ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่

  ๒.๒)  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให ้ มี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย

ทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการ

เรยีนรูท้ีเ่สรมิสร้างวฒันธรรมการเกือ้กลู พฒันาทกัษะให้

คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้าง

นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์

ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจ

ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วย 

การเรยีนรูใ้นศาสตร์วทิยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้

อย่างหลากหลาย สอดคล้องกบัแนวโน้มการจ้างงานและ

เตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สร้างจติ

ส�านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ

กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและ

บรโิภคทีร่บัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม เรยีนรูก้ารรองรบัการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

  ๒.๓)  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้าน

สขุภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสรมิสขุภาวะคนไทย

ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนา

ความรู ้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง

ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ ควบคูก่บัการพฒันา

ระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการ 

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

สขุภาพของประเทศ การพฒันาบคุลากรด้านสาธารณสขุ

ให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร 

ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ 

ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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  ๒.๔)  การส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  

มุง่สร้างกระแสสงัคมให้การเรยีนรูเ้ป็นหน้าทีข่องคนไทย

ทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริม

การเรยีนรูร่้วมกนัของคนต่างวยั ควบคูก่บัการส่งเสรมิให้

องค์กร กลุม่บุคคล ชมุชน ประชาชน และสือ่ทกุประเภท

เป็นแหล่งเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารด้วยภาษา 

ที่ เข ้าใจง ่าย รวมถึงส ่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคม

แห่งการเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพและสนบัสนนุปัจจยัทีก่่อให้เกดิ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

  ๒.๕) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการ

พัฒนาคน สร้างค่านยิมให้คนไทยภมูใิจในวฒันธรรมไทย 

และยอมรับความแตกต ่างของความหลากหลาย 

ทางวฒันธรรมทีล่ดปัญหาความขดัแย้งทางความคดิ และ

สร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความ 

ร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ

ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมใน

รปูแบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูส่้งเสรมิความเข้าใจระหว่าง

ประชาชนในการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์วฒันธรรม และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร

 

 ๓.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร 

ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน ให้ความส�าคญักบั 

  ๓.๑)  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ป็น

ฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่งรักษา 

ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร 

สนบัสนนุให้เกษตรกรรายย่อยมทีีด่นิเป็นของตนเองหรือ

มสีทิธทิ�ากนิในทีด่นิ ใช้มาตรการทางภาษเีพือ่บงัคบัหรือ

จูงใจให้บุคคลผู ้ถือครองที่ดินท�าประโยชน์ในพื้นที่ 

ดงักล่าวมากขึน้ สนบัสนนุการกระจายการถอืครองท่ีดนิ

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เร่งรัดการจัดให้มีองค์กร

และระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ เป ็นฐานการผลิต 

ภาคการเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี

และวถิชีวีติทางการเกษตรทีใ่ห้ความส�าคญักบัการพฒันา

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

  ๓.๒)  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ

การผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส�าคัญกับการวิจัย

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่

สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ควบคุมและก�ากับดูแลให้มี 

การน�าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีได้มาตรฐาน 

ปรบัปรงุบรกิารขัน้พืน้ฐานเพือ่การผลติให้ทัว่ถงึ ส่งเสรมิ

การผลิตท่ีคงไว้ซ่ึงความหลากหลายของพันธุพื์ชและสตัว์

ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมของ

ประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้ง

สนับสนุนการใช ้เทคโนโลยีการผลิตที่ เป ็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

  ๓.๓)  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการ

เกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและ

บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 

อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่

ให้ร ่วมท�าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุน

เกษตรกรและผู้ประกอบการน�าองค์ความรู้นวัตกรรม

และเทคโนโลยกีารผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมบนฐาน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพ
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มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ

ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบ

ตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ

อาหารร่วมกับสถาบนัเกษตรกร เพิม่ประสทิธภิาพระบบ

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

 ๓.๔) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

ให้แก่เกษตรกร มุ่งพฒันาระบบการสร้างหลกัประกนัรายได้

ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกร

ทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร  

ส่งเสริมระบบการท�าการเกษตรแบบมพีันธสัญญาที่เปน็

ธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

ของเกษตรกร สร้างแรงจงูใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ 

และแรงงานที่มีคุณภาพเข ้าสู ่อาชีพเกษตรกรรม  

พฒันาสถาบนัเกษตรกรและวสิาหกจิชมุชนให้เป็นกลไก

สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ

จากการน�าเข้าสนิค้าเกษตรและอาหารทีม่ต้ีนทนุต�า่ทีเ่ป็น

ผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี

  ๓.๕)  การสร้างความมัน่คงด้านอาหารและ

พัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  

โดยส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกูต้นไม้และปลกูป่าโดยชมุชน

และเพือ่ชมุชนเพิม่ข้ึน ส่งเสรมิให้เกษตรกรท�าการเกษตร

ด้วยระบบเกษตรย่ังยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้

และการพฒันาด้านอาหารศกึษาทุกรปูแบบอย่างต่อเนือ่ง

และทั่วถึง รวมทั้งส ่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ 

เหมาะสมของบคุคลและชมุชน สนบัสนนุการสร้างเครือข่าย

การผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่

บรเิวณใกล้เคยีงกนั ส่งเสรมิการน�าวตัถดุบิทางการเกษตร

ที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิต

เป็นพลงังานทดแทนในชมุชน รวมทัง้ส่งเสรมิและพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้าง

ความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชน 

อย่างเป็นระบบ

  ๓.๖)  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ 

เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 

จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้ง

อาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ 

การใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและ

บริการ จัดให้มีกลไกก�ากับดูแลโครงสร้างราคาของ

พลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส�านึกในการใช้พลังงาน

ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

  ๓.๗)  การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  

โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ 

ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชมุชนให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ 

ก�าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร  

ปรบักระบวนการท�างานของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง 

ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท�างานอย่างจริงจัง  

ท้ังในส่วนกลางและระดับพ้ืนท่ี พัฒนาระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานต้ังแต่การผลิต  

การตลาดไปจนถงึการบรโิภค พฒันากฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว ่างประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 

โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคง 

ด้านอาหารและพลังงาน
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 ๔.  ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิสู่

การเติบโตอย่างมคีณุภาพและยัง่ยนื ให้ความส�าคญักบั

  ๔.๑)  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ

พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้

กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทใน

การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและ

แข่งขนัได้ด้วยการปรบัโครงสร้างการค้าและการลงทนุให้

สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย 

แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้าง

ภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่

มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด

สร้างสรรค์และนวตักรรม พฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ซึง่

ครอบคลมุถงึการพฒันาธรุกจิสร้างสรรค์การพัฒนาเมอืง

สร้างสรรค์และการพฒันาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์พฒันา

ภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยก

ระดับการสร ้ า งมู ลค ่ า เพิ่ มด ้ วย เทคโนโลยีและ

กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาค

อุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มี

คุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมฐาน

ความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ๔.๒)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

เน ้นการน�าความคิดสร้างสรรค์ภูมิป ัญญาท้องถิ่น

ทรพัย์สนิทางปัญญา วจิยัและพฒันาไปต่อยอด ถ่ายทอด 

และประยกุต์ใช้ประโยชน์ทัง้เชงิพาณชิย์สงัคม และชมุชน 

โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาและ

ประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์เทคโนโลยวีจัิย และนวตักรรมที่

ส่งเสรมิการใช้ความคดิสร้างสรรค์และสร้างมลูค่าเพิม่ให้

กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและ

เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

  ๔.๓)  การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม  

มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก�าลังแรงงาน

ให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ 

การจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

และระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่ง

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพและมาตรฐานสูส่ากล สร้างความมัน่คงด้าน

พลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนา

พลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทาง

เศรษฐกจิให้เอือ้ต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการแข่งขนัและ

สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

  ๔.๔)  การบริหารจัดการเศรษฐกจิส่วนรวม

อย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ

ด้านการเงิน โดยด�าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะ

สมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์เพิ่ม

บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความ

ผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบ 

องค์รวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน

ระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลัง 
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ที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได ้ของประเทศ  

เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร 

งบประมาณ ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนา

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริม 

ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของ 

ภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๕.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับ

ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม ให้ความส�าคัญกับ

  ๕.๑)  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ

ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน

อนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

ที่ มีประสิทธิภาพและได ้มาตรฐานสากลปรับปรุง 

กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนา

บุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยง 

การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวพืน้ทีช่ายแดน/เขตเศรษฐกจิ

ชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่  

ตอนในของประเทศ

  ๕.๒)  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนา

พืน้ทีใ่นภมูภิาคต่างๆของประเทศให้เชือ่มโยงกบัประเทศ

เพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น

ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการ

ท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง

ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน

ความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่

  ๕.๓)  การสร้างความพร้อมในการเข ้า 

สู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมอืระหว่าง

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนา

บุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความ 

เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มี

มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะ

ฝีมือแรงงาน ก�าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพ

สินค้าและบริการ ทีเ่ป็นการป้องกนัสินค้าและบริการน�า

เข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อน

บ้าน

  ๕.๔)  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและภมูภิาคภายใต้บทบาททีส่ร้างสรรค์

เป็นทางเลือกในการด�าเนินนโยบายระหว่างประเทศใน

เวทโีลก มุง่รกัษาบทบาทของไทยในการมส่ีวนร่วมก�าหนด

ยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด�าเนินอยู่ รวมทั้ง

รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ ์กับมหาอ�านาจทาง

เศรษฐกิจเดิมและมหาอ�านาจใหม่

  ๕.๕)  การสร ้างความเป็นหุ ้นส ่วนทาง

เศรษฐกจิในภมูภิาคด้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย์การ

เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยใน 

ต่างประเทศ โดยเร่งด�าเนินการด้านความร่วมมือใน 

การก�าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออ�านวย

ความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม

ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ ้มครองและส่งเสริม 

สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยใน 

ต่างประเทศ

  ๕.๖)  การมีส่วนร่วมอย่างส�าคัญในการ

สร้างสงัคมนานาชาตทิีม่คีณุภาพชวีติ ป้องกนัภยัจากการ

ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและ 
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การแพร่ระบาดของโรคภัย มุ ่งพัฒนาศักยภาพและ 

ความพร้อมในการป้องกนัและแก้ปัญหาข้ามชาตด้ิานการ

ก่อการร้าย ยาเสพตดิ และการหลบหนเีข้าเมอืงทัง้ระบบ 

พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อ

เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน 

และร่วมมอืในการป้องกนัการตดิเชือ้และการแพร่ระบาด

ของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ�้า

  ๕.๗)  การเสริมสร ้างความร ่วมมือที่ดี

ระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อม พร้อมทัง้เปิดรบัความร่วมมอืกบัองค์กรระหว่าง

ประเทศที่ไม่แสวงหาก�าไร เป็นการด�าเนินการภายใต้

กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค 

เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น�าสู่

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอ�านวย

ความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศทีไ่ม่แสวงหาก�าไรให้

มีบทบาทเพิ่มข้ึนในการให้ไทยเป็นฐานการด�าเนินความ

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค

  ๕.๘)  การเร ่งรัดการใช ้ประโยชน์จาก 

ข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้าง 

องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบ

ทัง้เชงิบวกและลบให้สามารถพฒันาศกัยภาพและโอกาส

ของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสร ี

โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับ 

การสนบัสนนุ เยียวยาและดแูลจากรฐัในกรณทีีไ่ม่สามารถ

ปรับตัวได้ทัน

  ๕.๙)  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐาน

การลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ังเป็น

ฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิ

ประโยชน์และการอ�านวยความสะดวกทีจ่�าเป็น เพือ่ให้มี

การจัดต้ังส�านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุน

บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงก�าไร

  ๕.๑๐)   การปรับปรุงและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ

ชมุชนท้องถิน่ มุง่เสรมิสร้างศกัยภาพชมุชนท้องถิน่ให้รบั

รู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับ

พื้นที่ในการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถ

พัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพ

ด้านวชิาการและเครอืข่ายของสถาบนัการศกึษาของไทย

ท่ีสร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศใน 

อนุภูมิภาค

 

 ๖.  ยทุธศาสตร์การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับ

  ๖.๑)  การอนุรักษ์ฟื ้นฟูและสร้างความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือ 

ในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบ 

การบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั ่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน�้าแบบ

บูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน�้าเพื่อเพิ่มปริมาณ

น�้าต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

จัดท�าแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน�้า 

เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริม

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

  ๖.๒)  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา 

และขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
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เศรษฐกิจและสังคมคาร ์บอนต�่าและเป ็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อม โดยปรบัโครงสร้างการผลติของประเทศและ

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจ

คาร ์บอนต�่ าและเป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง 

เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตร

กับส่ิงแวดล ้อม เน ้นการวางผังเมืองที่ผสมผสาน

วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน

  ๖.๓)  การยกระดบัขดีความสามารถในการ

รองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพือ่ให้สงัคมมภีมูคิุม้กนั มุง่พฒันาองค์ความรูแ้ละเคร่ือง

มือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจาก

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมถงึพฒันาศกัยภาพ

ชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

  ๖.๔)  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติด้วยการจัดท�าแผนที่และจัดล�าดับ

พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด  

ยกระดบัการจดัการภยัพบิตัใิห้มีประสทิธภิาพพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ

พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง 

และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน 

สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียม

ความพร้อม และจัดท�าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ

  ๖.๕)  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจาก

เง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการ

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการค้าและการ

ลงทนุ เตรยีมมาตรการรองรบัผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนจาก

มาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยว

กับส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ศึกษาผลกระทบและก�าหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า  

รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท�าคาร์บอนฟุตพร้ินต์และสร้างแรง

จงูใจให้เกดิอตุสาหกรรมใหม่ๆ เพือ่การพฒันาสิง่แวดล้อม

อย่างยั่งยืน

  ๖.๖)  การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวที

ประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ

พนัธกรณด้ีานสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษา

รายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตาม

สถานการณ์การเจรจาและท่าทขีองประเทศต่างๆ พฒันา

บุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนา

ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส�าคัญ 

สนับสนุนการด�าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง

ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  ๖.๗)  การควบคุมและลดมลพิษ มุ ่งลด

ปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

ขยะและน�้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสีย

อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อลดความ

เสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี

และพฒันาระบบเตอืนภยั แจ้งเหตฉุกุเฉนิ และระบบการ

จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ

  ๖.๘)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิ

และพฒันาศกัยภาพชมุชนในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหา

ความเห ล่ือมล ้� า ในการเข ้ า ถึงและใช ้ประโยชน ์

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุน
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ภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผลักดันให้มีการ 

จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ 

ก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

พฒันาระบบฐานข้อมลูและระบบตดิตามประเมนิผลรวม

ทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

 กระทรวงมหาดไทย ในฐานะมีหน่วยงานที่อยู่

ในพื้นที่มากท่ีสุดและอยู ่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  

รู้ทุกข์-สุข ของประชาชนท่ัวประเทศมากท่ีสุด ในการ

ก�าหนดนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนัน้ ได้น�าปัญหา

ความเดอืดร้อน ความทกุข์-สขุ ของประชาชนทัว่ประเทศ

เป็นทีต่ัง้โดยส�าคญั พยายามทีจ่ะบ�าบดัทกุข์ บ�ารุงสุขแก่

ประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนให้ได้รบัความช่วยเหลอื

และเป็นธรรม เพือ่ให้ประชาชนมคีวามสขุสามารถอยูใ่น

สังคมได้อย่างมีความสุข สงบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม 

โดยกระทรวงมหาดไทยได้น้อมน�า แนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในเรือ่ง “ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง” นโยบายของรฐับาล พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน 

ในพื้นที่ที่ได้สัมผัส มาโดยตลอดเป็นแนวทางในการ 

ขบัเคลือ่นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยประกอบ

ด้วยนโยบายเร่งด่วนท่ีจะด�าเนินการในปีแรก นโยบาย

ด้านความมั่นคงของรัฐ นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบาย

ด ้านสั งคมและคุณภาพชีวิต นโยบายด ้านที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบาย 

ด้านการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเพื่อเป็น 

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานของ 

ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย หน่วยงานส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง

ส ่วนท ้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได ้มีค�าสั่ งที่ 

๒๑๔/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๒๘ มนีาคม ๒๕๕๗ เรือ่ง แผนการ

ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 จากแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นภารกิจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ในการออกตรวจติดตามผลการ

ด�าเนินการ ตรวจสอบ ประเมินผล ให้ค�าแนะน�า รวมทั้ง

รับทราบปัญหา/อุปสรรค ในการด�าเนินงานของจังหวัด 

และส่วนราชการต่างๆ โดยมีผลการตรวจราชการ ดังนี้

๑. การตรวจราชการตามนโยบายของ 
 กระทรวงมหาดไทย

๑.๑ การสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของ

สถาบันหลักของชาติในระดับองค์กรและพื้นที่

 สถาบนัพระมหากษตัริย์เป็นองค์ประกอบส�าคญั

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี

การปกครองของไทย กระทรวงมหาดไทยจึงถือเป็น

นโยบายและเป็นหน้าท่ีส�าคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชู

สถาบันนี้ไว ้ด ้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษา

พระบรมเดชานภุาพ ตลอดจนเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังสนับสนุน

โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส่งเสริม

ให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย

ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน�าหลัก 
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ดังกล ่าวมาประยุกต ์ใช ้ในการปฏิบัติราชการและ 

การพฒันา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง

ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ และ 

เกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์

พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

 จงัหวดัได้ด�าเนนิการโครงการ “ปลกูฝังจิตส�านกึ

รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง” โดยการน�า

กลุม่เป้าหมายเข้ารบักระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้วย

การศกึษาดงูานทีศ่นูย์การเรยีนรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ เพื่อเก็บข้อมูลและเรียนรู้หลักการทรงงาน

และแนวทางพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

รวมถงึการส่งเสรมิให้เยาวชนและผูน้�ากลุม่ต่างๆ ซ่ึงเป็น

แกนน�าในพื้นท่ี ได้เรียนรู ้หลักการการมีส่วนร่วมใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข แล้วน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของ

ตนเอง โดยได้สร้างแนวคิด ๓ ร (ร่วมกันคุย ร่วมกันคิด 

ร่วมกันท�า) ๓ สร้าง (สร้างสามัคคี สร้างพลัง สร้างสังคม

ปรองดอง) แก่เยาวชนและผู้น�ากลุ่มต่าง ๆ ทุกจังหวัด

๑.๒ การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี  

พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา บทบาทของสถาบันพระมหากษตัรย์ิ

ที่มีต่อประเทศไทยและประชาชนไทย ในฐานะของ 

พระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ คือ การมุ่งเน้น

พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนไทยให้เพิม่มากขึน้ โดย

เฉพาะผูท้ีด้่อยโอกาสในทางสงัคมและเศรษฐกจิ ในพืน้ที่

ห่างไกล ซึ่งพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระท�า ส่งผลให้

ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในหลายพื้นที่ มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แสดงให้เห็นถึง 

พระมหากรุณาธคิณุทีม่ต่ีอประเทศไทยและประชาชนไทย

 การเสรมิสร้างจติส�านกึและวถิชีวีติแบบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข ผ ่านกลไก 

คณะกรรมการหมู ่บ ้านและสร้างหมู ่บ ้านต้นแบบ

ประชาธปิไตย ด�าเนนิการสร้างหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย

ใน ๗๖ จังหวัด ทุกอ�าเภอ ๆ ละ ๑๐ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 

๘,๗๘๐ หมู ่บ ้าน ฝ ึกอบรมอาสาสมัครต ้นแบบ

ประชาธิปไตย มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครต้นแบบ

ประชาธิปไตย จัดกิจกรรม ส ่งเสริมวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตยในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  

คัดเลือกและมอบโล่รางวัลให้แก่ หมู ่บ ้านต้นแบบ

ประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ หมู่บ้าน

๑.๓ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ 

ยาเสพติดอย่างยั่งยืน

 ผลการด�าเนนิงานของจงัหวดัภายใต้แผนปฏบัิติ

การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ มีดังนี้

 ๑. โครงการสนบัสนนุการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ในระดบัพืน้ที ่ด�าเนนิการจดัประชมุ เพือ่ก�าหนดแนวทาง

การด�าเนนิงานของชดุรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดเคลือ่นที่ 

(Mobile Team) เมือ่วันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗ 

และเตรยีมสมัมนาเจ้าหน้าทีฝ่่ายอ�านวยการของ ศพส.จ. 

เพื่อทบทวนการด�าเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในหว้งทีผ่่านมา และหาแนวทางการด�าเนนิงานฯ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 ๒. โครงการบำาบัดฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ 

ยาเสพตดิ (โรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืงฝ่าย ปกครอง) ได้ก�าหนด

เป้าหมายให้ ๗๖ จงัหวดัด�าเนนิการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หลักสูตร ๑๕ วัน ภายใต้ชื่อ 
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“โรงเรียนวิวัฒน ์พลเมืองฝ ่ายปกครอง” โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก�าหนด เป้าหมายบ�าบัด

รักษาผู้เสพยาเสพติด จ�านวน ๑๕,๓๖๐ คน แยกเป็น  

การบ�าบัดในสถานที่กองร้อย อส.จ. ๔๕ แห่งๆ ละ  

๓๐๐ คน รวม ๑๓,๕๐๐ คน และในสถานที่อื่นๆ ใน  

๓๑ จังหวัดๆ ละ ๖๐ คน รวม ๑,๘๖๐ คน ขณะนี ้

ได้บ�าบัดฟื ้นฟูผู ้เสพ/ผู ้ติดยาเสพติดไปแล้ว จ�านวน 

๑๓,๙๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑ 

 ๓.  โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ได้ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ๓๒ จังหวัด เพื่อด�าเนินการบ�าบัด

ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา ฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้ที่ผ่านการ 

บ�าบดั ตดิตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้าง

ลานกีฬา มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

  ๑)  บ�าบัดฟ้ืนฟผููเ้สพ/ผูต้ดิยาไปแล้ว จ�านวน 

๑๔,๔๖๑ ราย จากเป้าหมาย ๑๐๘,๙๕๐ ราย 

  ๒)  ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบ�าบัด

แล้ว จ�านวน ๑๒,๓๒๓ ราย จาก เป้าหมาย ๑๐๘,๙๕๐ ราย 

  ๓)  ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

จ�านวน ๑,๒๑๒ แห่ง ก�าลังอยู่ระหว่าง ด�าเนินการ 

  ๔) ก่อสร้างลานกีฬา จ�านวน ๑๐๐ แห่ง  

ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ 

 ๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำาบัด

ยาและสารเสพติด ส�านักงานศูนย์อ�านวยการพลังแผ่น

ดินเอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการ 

ดังนี้ 

  ๑)  สร ้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะ 

ยาเสพติด โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และ 

ให้ค�าปรึกษาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน  

ในพื้นที่ ๒๖ ส�านักงานเขต จ�านวน ๑,๐๗๒ คน 

  ๒)  แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตาม

โครงการบ�าบดัรกัษาผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ ในระบบสมัคร

ใจ ระบบบังคับบ�าบัดและระบบต้องโทษ โดยน�า 

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟู สมรรถภาพ 

ผู ้ ติดยาเสพติดในสถานบ�าบัดผู ้ ติดยาเสพติดพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ระบบสมัครใจ จ�านวน ๑๗๖ ราย 

ระบบบ�าบัดบังคับ จ�านวน ๒,๒๘๑ ราย และระบบ 

ต้องโทษ จ�านวน ๔ ราย 

  ๓)  สร้างภูมิคุ ้มกันและป้องกันยาเสพติด 

ตามโครงการจัดระเบียบสังคมและควบคุม พื้นที่/ 

ปัจจัยเสี่ยง โดยออกตรวจพื้นที่ จ�านวน ๒๘๗ แห่ง และ

ได้ด�าเนินการตามมาตรการสังคม จ�านวน ๔๐ แห่ง  

ด�าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย จ�านวน ๒๐ ราย 

๑.๙.๕ โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด เมืองพัทยาได้ ด�าเนินการป้องกัน  

เฝ้าระวังและควบคุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต

เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง 

 ปัญหา/อุปสรรค

 ๑.  การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ไม่เพียงพอ 

และไม่ยืดหยุ่น

 ๒.  บุคลากรขาดความช�านาญ และไม่เพียงพอ

 ๓.  ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมลู เนือ่งจากเป็นห่วง

ในเรื่องความปลอดภัย

 ๔.  ผู้เสพ/ผู้ติดเร่ิมมพีฤติกรรมเป็นผู้ค้ารายย่อย

 ๕.  กระบวนการพิจารณาคดยีาเสพติดใช้เวลานาน 

การลงโทษล่าช้า ท�าให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของ

ประชาชนในการให้ความร่วมมือกับทางราชการ

 ๖.  การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนิน 

การน�าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าบ�าบดั โดยเขยีนโครงการ 

เสนอขอรับงบประมาณนั้น มักไม่ประสบผลส�าเร็จ 
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เนื่องจากผู้บริหารกลัวเสียฐานคะแนน จึงไม่มีความ

กระตอืรอืร้นในการเขียนโครงการเพือ่ขอรบังบประมาณ

 ๗.  กิจกรรมการบ�าบัด ในบางพื้นที่มีการน�า

เยาวชน (กลุ่มเสี่ยง) เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่ตรงกับกลุ่ม

เป้าหมายของโครงการที่ต้องเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

๑.๔ การประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและ

ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในพืน้ที่

ดังกล่าวมีนโยบาย แผนงาน และโครงสร้างการบริหาร

ราชการในลักษณะเฉพาะ โดยมีส�านักงานสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง

ภายใน (กอ.รมน.) ทั้งในส่วนกลาง และ กอ.รมน.ภาค ๔ 

ส่วนหน้า รวมทัง้ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ซึ่งในส่วน

ของกระทรวงมหาดไทยมบุีคลากรในสงักดัและเครอืข่าย 

อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ ก�านัน

ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสารักษาดินแดน (อส.) 

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีบทบาทส�าคัญ

ในการปฏิบัติงานภายใต้การอ�านวยการของหน่วยงาน

ความมั่นคงดังกล่าว ทั้งยังมีข้าราชการในสังกัดจ�านวน

หนึ่งปฏิบัติงานอยู่ภายใน ศอ.บต. และมีหน่วยงานใน

ส่วนกลางอกีหลายหน่วยให้การสนบัสนนุการด�าเนนิการ

ในส่วนที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม จากนโยบายของ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะได้มีการปรับ

โครงสร้างการบริหารงานให้เป็นเอกภาพ อีกทั้งให้ 

ทุกหน่วยงานได้บูรณาการให้การสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กระทรวงมหาดไทยจึงได ้มีการจัดตั้ งองค ์กรและ 

คณะท�างานในระดับกระทรวง เพื่อบูรณาการหน่วยงาน

ในสังกดัท่ีเกีย่วข้องท้ังหมด เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนนิการ

ดังกล่าว และประสานการปฏิบัติกับ สมช. กอ.รมน. 

ศอ.บต. จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกระทรวงอื่นๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องให้กระชับยิ่งข้ึน โดยในเบื้องต้นจะให ้

ความส�าคญัเป็นพิเศษในเร่ืองงานรักษาความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัย์สนิ และการสร้างความเข้มแขง็ให้กบักลไก

อ�านาจรัฐ โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ

ผู้เป็นหัวหน้าประจ�าต�าบล ก�านันผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ

หมู่บ้าน อส. ชุดคุ้มครองต�าบล ชุดรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน รวมทั้งด�าเนินกลยุทธ์ต่างๆ ตามแผนการต่อสู้

เพ่ือเอาชนะในระดับหมู่บ้าน ภายใต้แผนการต่อสู้เพื่อ

ชนะการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

ของ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า และการป้องกันและ 

ลดการสูญเสียจากการก่อเหตุในเขตเมือง นอกจากนี้จะ

ได้ให้ความส�าคญัในส่วนของงานการเมอืง โดยได้ก�าหนด

จุดเน้นการด�าเนินการในการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากร 

ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน  

รวมทั้งงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับ

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาเป็น

เง่ือนไขในการก่อเหตุรุนแรง การพัฒนาประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐและการให้บริการประชาชน ตลอดจน

การพฒันาเพือ่สนบัสนนุงานด้านความมัน่คงในพืน้ทีเ่ป็น

เป้าหมายเน้นหนัก และส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 การรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต ้ได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

 ๑)  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกัน

ตนเองระดับหมูบ้่าน ด�าเนนิการโอนเงนิงบประมาณจาก

ส่วนกลางไปตั้งจ่ายที่ท�าการปกครอง จังหวัดปัตตานี 
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ยะลา นราธิวาส และสงขลา เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย

ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องชดุรกัษาความ ปลอดภยัหมูบ้่าน 

(ชรบ.) จ�านวน ๑,๙๖๙ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ต่อเดือน เป็นวงเงิน ๒๓๖,๒๘๐,๐๐๐ บาท (ไตรมาสที่  

๑ – ๓)

 ๒)  จดัชดุคุม้ครองต�าบล (ชคต.) ในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต้ โดยด�าเนินการ บรรจุสั่งใช้ก�าลังพล

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้  

จ�านวน ๑,๘๐๐ อัตรา แยกไปตามต้นสังกัด คือ  

กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัยะลา ๔๘๐ 

อัตรา กองบังคับการกองอาสารักษา ดินแดนจังหวัด

ปัตตานี ๕๔๖ อัตรา กองบังคับการกองอาสารักษาดิน

แดนจังหวัดนราธิวาส ๗๐๘ อัตรา และ ประจ�าศูนย์ฝึก

ก�าลังประจ�าถิ่นท่าสาป จังหวัดยะลา ๖๖ อัตรา ขณะนี้

ได้ฝึกอบรมไปแล้ว ๒ รุ่น จ�านวน ๑,๒๐๐ อัตรา และได้

เข้าประจ�าการตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ โดยในปี 

๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ มแีผนการจดัตัง้ชดุ คุม้ครองต�าบลเพิม่ 

จ�านวน ๗๓ ต�าบล 

 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ได้ด�าเนินการปรับปรุงถนน พัฒนาเมืองและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ สงขลา) ดังนี้ 

 ๑) ปรับปรุงถนนในชุมชน จ�านวน ๘๖ สายทาง 

ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๔๒ สายทาง อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

๒๐ สายทาง และรอลงนามในสัญญา ๒๔ สายทาง 

 ๒) พฒันาเมอืงและปรบัปรงุภมูทิศัน์ จ�านวน ๕๕ 

โครงการ ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่าง

ก ่อสร ้าง ๑๐ โครงการ และรอลงนามในสัญญา  

๓๒ โครงการ 

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ด�าเนินการจัดสรร 

งบประมาณให้แก่เทศบาล และองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ท�าให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน เป็นการรองรับการ ประกอบอาชีพของ

ประชาชนในพื้นที่ชุมชน จ�านวน ๓๗๙ และจัด 

ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู ่บ้าน จ�านวน 

๑,๙๖๙ หมูบ้่าน รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ ๑๑๔,๒๔๖,๕๐๐ บาท  

รวมท้ังได ้ จัดสรรเงินอุดหนุนให้องค ์กร ปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด รวม ๖๑๓ แห่ง วงเงิน 

๑๔,๑๐๖,๕๕๘,๕๐๐ บาท

๑.๕ การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและ

การตลาด OTOP สู่สากล

 การพัฒนาศลิปหตัถกรรมและผลิตภณัฑ์ชมุชน 

ด�าเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี การบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการบริหารงาน

โครงการหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) สรปุผลการ 

ด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ๑)  การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์แสดง จ�าหน่าย

และกระจายสินค้า OTOP ประกอบด้วย 

  ๑.๑)  พัฒนาศูนย ์แสดง จ�าหน่ายและ

กระจายสินค้า OTOP ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง ๒) 

เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๐ มีนาคม 

๒๕๕๗ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม ๔๗๙ กลุ่ม มียอดการ 

จ�าหน่าย ๑๐๗,๙๔๒,๕๙๑ บาท

  ๑.๒) จัด ต้ังศูนย ์แสดง จ�าหน ่ายและ

กระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วน จ�านวน ๓ จุด 

ได้แก่ ใต้ทางด่วนรามอนิทรา ใต้ทางด่วนเพลนิจติ OTOP 
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THE GALLERY และใต้ทางด่วนสีลม มียอด จ�าหน่ายใน

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น 

๒๕,๙๗๓,๒๑๕ บาท 

 ๒)  การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ได้ก�าหนดการ

จัดงานไว้จ�านวน ๕ จดุ ประกอบด้วย จงัหวดันครศรธีรรมราช 

นครราชสีมา ล�าปาง ราชบุรี และบุรีรัมย์ ขณะนี้ 

ด�าเนินการเสร็จแล้ว ๓ จุด ดังนี้ 

 ๑)  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบูทจัดแสดง  

๓๐๖ บูท และมียอดการจ�าหน่าย ๔๔,๐๒๙,๙๐๐ บาท 

 ๒)  จงัหวดันครราชสมีา มบูีทจดัแสดง ๓๑๐ บทู 

และมียอดการจ�าหน่าย ๔๐,๐๐๖,๘๐๐ บาท 

 ๓)  จังหวัดล�าปาง มีบูทจัดแสดง ๓๐๖ บูท  

และมี ยอดการจ� าหน ่ าย  ๓๓ ,๘๗๕,๖๐๐ บาท  

๓) การจดังาน OTOP MIDYEAR ๒๐๑๔ ณ ศนูย์แสดงสนิค้า 

และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู ้ผลิตและ 

ผู้ประกอบการ น�าสินค้ามาแสดงและจ�าหน่ายมากกว่า 

๑,๘๐๐ บูท มีผู้เข้าชมงาน ๒๔๕,๐๖๓ คน และมียอด 

จ�าหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น ๕๒๒,๕๒๙,๘๑๔ บาท 

 ๔)  การจดัแสดงและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ OTOP 

สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยน�าผู้ผลิตผู้ประกอบการ 

OTOP ที่มีศักยภาพจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าใน

ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 

  ๔.๑)  แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว 

ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๕๗ มียอด จ�าหน่าย 

๑,๑๔๑,๕๖๐ บาท ผู้เข้าชมงาน ๒,๓๐๐ คน 

  ๔.๒)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มียอด 

จ�าหน่าย ๒,๖๔๕,๕๕๕ บาท ผู้เข้าชมงาน ๔,๐๐๐ คน 

  ๔.๓)  เขตปกครองตนเองชนชาตไิทสบิสอง

ปันนา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ –  

๓ มีนาคม ๒๕๕๗ มียอดจ�าหน่าย ๕๗๒,๕๔๖ บาท  

ผู้เข้าชมงาน ๓,๐๐๐ คน 

 ๕)  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ 

  ๕.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าหลักสูตร

การเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการเครือข ่าย OTOP 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 

  ๕.๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าหลักสูตร

การเพิม่ประสิทธภิาพผู้ผลติ ผู้ประกอบการ OTOP ด้าน

การพฒันาผลติภณัฑ์ เมือ่วนัที ่๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

  ๕.๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีม

พฒันาหมูบ้่าน OTOP ด้านการท่องเทีย่วด้าน การบรหิาร

จัดการ เมื่อวนัที่ ๓๑ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๗ 

 ๖)  การประชาสมัพนัธ์สดุยอดผลติภณัฑ์ OTOP 

เด่นจังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ที่จังหวัด

ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 ๗)  พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนด้านการ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality Control : QC)  

รุ่นที่ ๑ ประเภทอาหาร เมื่อวันที่ ๒๖–๒๘ มีนาคม 

๒๕๕๗ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ๑๖๔ คน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ 

ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ จ�านวน ๑๓,๖๘๐ ผลิตภัณฑ์

๑.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

 ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถงึแหล่งทนุ งบประมาณ 

๑๕,๙๗๑.๖ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้หมู่บ้าน

และชมุชนมศีกัยภาพและขีดความสามารถในการพฒันา

ระดับฐานราก จ�านวน ๑๔,๓๗๕ แห่ง ส่งเสริมให้ชุมชน

เมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมือง 

โดยการสร้างเครือข่ายพลเมืองในการพัฒนาเมือง และ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร จ�านวน ๑๙๔ แห่ง และกรุงเทพมหานคร 

จ�านวน ๕๐ เขต ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ชมุชน หมูบ้่านและ

ชุมชนได้รับการเสริมสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเอง ตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่า 

๑๔,๗๐๓ ครัวเรือน หมู่บ้านและชุมชนได้รับการพัฒนา

กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาต ิให้มกีารบริหาร

จดัการทีด่ ี๗๙,๒๕๕ กองทุน และได้รบัการยกระดับเป็น

สถาบนัการเงนิชมุชน ๑,๐๐๐ แห่ง ผูป้ระกอบการธรุกจิ

สร้างสรรค์ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ได้รบัการสนบัสนนุแหล่งเงนิทนุไม่น้อยกว่า ๑๕ โครงการ 

ผู ้ประกอบการในระดับหมู ่บ้านและชุมชนได้รับการ 

ส ่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ 

การประกอบการทัง้ในด้านเงนิทนุหมนุเวยีน การส่งเสรมิ

ความและพัฒนาทักษะจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบ

ในหมู ่บ้านและชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒๖,๐๐๐ ราย 

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมในการเพิ่มโอกาสทาง

เศรษฐกิจ โดยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและ

รายได้เกษตร จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

๑.๗ การบริหารจัดการภัยตามแนวทาง ๒P๒R

 การบริหารจัดการภัยพิบัติตามแนวทาง ๒P๒R 

เป็นการตรวจบูรณาการบริหารจัดการภัยตามแนวทาง 

๒P๒R ซึง่ประกอบด้วย การป้องกนัท่ีย่ังยืน (Prevention) 

การเตรียมความพร้อม (Preparation) การเผชิญเหตุ 

(Response) และการเยียวยาฟื้นฟู (Recovery) โดยมี

ผลการดำาเนินการดังนี้

 ๑.การดำาเนินมาตรการป้องกันและเตือนภัย

จากสาธารณภัย ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเตือนภัยและป้องกันสาธารณภัย 

ประกอบด้วย โครงการบูรณาการระบบเชื่อมโยงคลัง

ข้อมลูสาธารณภยัแห่งชาติกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง มผีล

การด�าเนินงานอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนโครงการ

ระบบเชื่อมโยงคลังข ้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�าลังอยู่ระหว่างจัดท�า TOR

 ๒. การจดัทำาระบบป้องกนันำา้ท่วมพืน้ท่ีชุมชน 

ได้ด�าเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วม จ�านวน ๕๓ 

โครงการ มีผลการด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔ 

โครงการ และก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ๔๙ 

โครงการ โดยมีปัญหาอุปสรรคจากการบุกรุกพื้นที่

สาธารณะตามแนวการก่อสร้าง และขาดแคลนแรงงาน

ในการก่อสร้าง

 ๓. โครงการวางและจดัทำาผงันโยบายบรรเทา

อุทกภัยลุ่มนำ้า ได้ด�าเนินการวางและปรับปรุงผังเมือง

พื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน�้า โดยใช้งบผูกพัน 

๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ จ�านวน ๕ ผัง ขณะนี้ก�าลังอยู่ระหว่าง

ด�าเนินงานงวดที่ ๓ 

 ๔. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตลิง่รมิแม่นำา้

และริมทะเลทั่วประเทศ ด�าเนินการก่อสร้างเขื่อน

ป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าและริมทะเลทั่วประเทศ จ�านวน 

๕๒๙ โครงการ แยกเป็น

 ๑) โครงการก่อสร้างรายการผูกพัน ๒๘๙ 

โครงการ ด�าเนนิการก่อสร้างเสรจ็แล้ว ๔๕ โครงการ และ

อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ๒๔๔ โครงการ

 ๒) โครงการก่อสร้างรายการใหม่ ๒๔๐ โครงการ 

ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ๖ โครงการ อยู่

ระหว่างลงนามในสัญญา ๓๐ โครงการ อยูร่ะหว่างเสนอ

ส�านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม ๑๑๗ 

โครงการ และอยู่ระหว่างประกวดราคา ๘๗ โครงการ
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 ๕. โครงการป้องกนัการสญูเสยีดนิแดนชายฝ่ัง

แม่นำ้าชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจาก 

ภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ด�าเนินการก่อสร้างเขื่อน

ป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าชายแดนระหว่างประเทศ จ�านวน 

๒๕๙ โครงการ แยกเป็น

  ๑) โครงการก่อสร้างรายการผูกพัน ๑๗๖ 

โครงการ ด�าเนนิการก่อสร้างเสรจ็แล้ว ๓๐ โครงการ และ

อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ๑๔๖ โครงการ

  ๒) โครงการก่อสร้างรายการใหม่ ๘๓ 

โครงการ ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔๐ 

โครงการ และประกวดราคาแล้ว ๔๓ โครงการ

๑.๘ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 

ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองตามหลัก 

ธรรมาภิบาล

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท�า 

หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ และได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ได้น�าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ

ภารกิจในความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปด้วยเร่ือง 

ดังต่อไปนี้

 ๑) การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถ่ิน  

ได้ด�าเนนิการจดัสรรเงนิอดุหนนุเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ 

ดังนี้

 (๑) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�าหรับโรงเรียน 

ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรร 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการ

สอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การ

เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ�านวน 

๓,๓๑๘.๕๕๐ ล ้านบาท และได ้ เบิกจ ่ายไปแล ้ว 

๑,๒๑๙.๐๘๑ ล้านบาท

 (๒) จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน

วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการ

ศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ - ๑๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้

อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดการศึกษาที่ ๔ เพิ่ม

เติม เพ่ือจัดท�าเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะส�าคัญของ 

ผู ้ เรียนและกระดาษค�าตอบเพื่อประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

 (๓) จดัท�าศนูย์การเรยีนรู ้๑๓ ศนูย์การเรยีนรูใ้น

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการ

ศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย (อายุ ๓ – ๕ ปี) โดย

โอนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๓๕๐ แห่งๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท

 (๔) จัดชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย โดยจัดสรรเงิน

อุดหนุนให้แก่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมลูกเสือ 

ท้องถิน่ไทยระดบัประเทศ ในวงเงนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒) โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

ได้ด�าเนินการจัดอบรมสัมมนานายกองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ�านวน ๑ รุ่น เมื่อวันที่ 

๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร มผู้ีบริหารเข้าร่วมอบรม ทัง้ส้ิน ๒๖๐ คน

 ๓) โครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำาแผน

แม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิน่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
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ได้ด�าเนินการส�ารวจสถานภาพและความต้องการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นและส�านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิน่จงัหวดั และได้จดัท�า (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ พร้อมทั้ง

จัดสัมมนาผู ้บริหาร เจ ้าหน ้าที่ของกรมส ่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น และผู ้แทนส�านักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ินจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ

แผนแม่บทฯ เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

 ๔) การเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียน ได้ด�าเนินการ ดังนี้

 (๑) โครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียม 

ความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดน 

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเสร็จแล้ว จ�านวน  

๑ รุ่น เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม

บางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร มีผู ้เข้าร่วมทั้งสิ้น 

จ�านวน ๒๔๖ คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๔๔ แห่ง ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด

 (๒) โครงการพัฒนาและทบทวนหลักสูตร 

สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซยีนโดยจดัฝึกอบรมเสรจ็แล้ว จ�านวน ๒ รุน่ จากเป้า

หมาย ๑๐ รุ่น และคาดว่าจะจัดอบรมเสร็จสิ้นประมาณ

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

 ส่งเสริมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๙๖๗,๕๑๒,๔๐๐ บาท 

เบิกจ ่ายแล้ว ๑๑๔,๑๖๙,๙๕๐,๓๐๕ บาท มีผล 

การด�าเนินการ ดังนี้

 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตาม

อ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย 

การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภค

บริโภคแก่ประชาชนด้วยการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  

การสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบ�ารุง

รักษาถนน การสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า ค่าจ้างลูกจ้าง

ชั่วคราวและค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า 

การสนบัสนนุการบรหิารจดัการน�า้เพือ่สนบัสนนุงานฎกีา 

 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตาม

ภารกิจถ่ายโอนและนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย 

 (๑) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข โดยโอน

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ เงนิอดุหนนุทัว่ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เพือ่อดุหนนุชมุชน/หมูบ้่านละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมวงเงนิ

ทั้งสิ้น ๑,๔๐๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งการพัฒนา

คณุภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอีนามัย/

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลทีไ่ด้รบัการถ่ายโอนให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครอง

ส ่วนท ้องถิ่นส ่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีคณะกรรมการ

พจิารณากลัน่กรองโครงการ โดยมวีงเงนิสนบัสนนุทัง้สิน้ 

๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เน่ืองจากมีเหตุการณ์ทาง 

การเมือง ท�าให้เกิดปัญหาการด�าเนินงานล่าช้า

 (๒) สนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน 

และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดย
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จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ�านวน ๒๙,๓๒๕,๘๕๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว 

๒๘,๑๐๒,๓๖๒,๔๗๐ บาท 

 (๓)  สนบัสนนุการก่อสร้างอาคารศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

จ�านวน ๔๐๕ หลงั ในวงเงนิทัง้สิน้ ๗๕๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท 

โดยแยกเป็น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก  

๑๓๕ หลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง  

๑๓๕ หลัง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ 

๑๓๕ หลัง

 (๔) สนับสนุนเงินอุดหนุนส�าหรับการจัดการ

ศกึษาภาคบังคบั โดยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ที่มีโรงเรียนในสังกัด จ�านวน ๖๑๓ แห่ง เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าเงินเดือน ค่าจ้างประจ�า เงินตอบแทนรายเดือน  

เงนิวทิยฐานะ และอ่ืนๆ ส�าหรบัข้าราชการคร ูพนกังานครู

และบุคลากรทางการศกึษา ในวงเงนิ ๑๔,๑๐๖,๕๕๗,๕๐๐  บาท 

เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๐๓๒,๔๘๖,๑๓๕ บาท

 (๕)  สนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนา

พืน้ทีพ่เิศษเมืองพทัยาและพืน้ทีเ่ชือ่มโยง โดยจดัสรรเงนิ

อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ด�าเนนิการ 

๖ โครงการ วงเงิน งบประมาณ ๒๐๐,๙๒๕,๐๐๐ บาท 

ประกอบด้วย 

  -  โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 

อ่างเก็บน�้ามาบประชัน เทศบาลต�าบลบ้านโป่ง อ�าเภอ

บางละมงุ จงัหวัดชลบุร ีงบประมาณ ๙๗,๘๗๕,๐๐๐ บาท 

ก�าลังอยู่ระหว่างขอท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณ

  -  โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน์เกาะกลางถนน

สุขุมวิท เทศบาลต�าบลบางละมุง อ�าเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�าลัง

อยู่ระหว่างด�าเนินการ

  -  โครงการปรับปรุงภมูทัิศน์เมอืงหนองปรอื 

เป็นเมืองน่าอยู่ สู ่เมืองการท่องเที่ยว เทศบาลเมือง 

หนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ

  -  โครงการศึกษาและออกแบบพัฒนาพื้นที่

บริเวณอ่างเก็บน�้าซากนอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

เทศบาลเมืองหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ก�าลังอยู ่ระหว่าง 

ขอท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณ

  -  โครงการก่อสร้างอาคารพพิธิภณัฑ์สิง่ของ

เครื่องใช้พระราชทานและพื้นบ้านหนองปรือ เทศบาล

เมืองหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�าลังอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ

  -  โครงการจัดท�าแผนพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาไม้แก้ว อ�าเภอ

บางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ

๑.๙ การพัฒนาเมือง/ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัว

เมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้ 

ส�านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจัดท�าการวางและ 

จัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนในพ้ืนท่ีด่านชายแดน 

แผนงาน/โครงการพัฒนาด่านชายแดนและพื้นที่ชุมชน

ชายแดน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ก�าหนดแผนผงัโครงสร้าง

การพฒันาเชงิพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดั ในด้านการพฒันาเมือง 

การพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจ การใช ้ประโยชน์ที่ดิน  

การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 

ก�าหนดประเภทและมาตรการการใช้ประโยชน์ทีด่นิพืน้ที่



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   31

ในแต่ละบริเวณ ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทและ

แนวทางการเป็นเมอืงประตกูารค้า ได้แก่ พืน้ทีธ่รุกจิการค้า 

การบริการและการท่องเท่ียว พื้นท่ีอยู ่อาศัย พื้นที่

อุตสาหกรรม พื้นท่ีเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา 

สถาบนัวิจัยR&D พืน้ทีข่นส่งสนิค้า/ท่าเรอืท่าอากาศยาน 

พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่นันทนาการของเมือง 

เป็นต้นโดยในปี ๒๕๕๗ มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

 ๑.  การเชือ่มโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

  ๑.๑ โครงการระบบภมิูศาสตร์สารสนเทศ 

(GIS) เพื่อการผังเมือง ได้ด�าเนินการส�ารวจและจัดท�า

ข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ในบริเวณพื้นที่

นอกชุมชนระดับเทศบาล มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

     ๑) การส�ารวจและจัดท�าข ้อมูลฯ  

ในบริเวณพื้นท่ีนอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี ก�าลังอยู่ระหว่าง

ตรวจสอบความถูกต้องของงานเพื่อรับงานในงวดที่ ๑ 

และคาดว่าจะรับมอบงานงวดสุดท้าย งวดที่ ๔ ภายใน

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

     ๒)  การส�ารวจและจัดท�าข้อมูลฯ ใน

บริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล ซึ่งเป็นพื้นที่เปิด

ใหม่ จ�านวน ๑๐ จงัหวดั คอื จงัหวดันครนายก ปราจีนบรีุ 

ฉะเชงิเทรา สมทุรสงคราม ราชบรุ ีเพชรบรุ ีชลบรีุ ระยอง 

จันทบุรี และตราด ก�าลังอยู่ระหว่างการรอลงนามใน

สัญญา

  ๑.๒  โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะชุมชน

ด่านชายแดนบ้านพนุำา้ร้อน จงัหวดักาญจนบรุ ีด�าเนนิการ

ก่อสร้างและพฒันาเมอืงชายแดน ๔ แห่ง มผีลการด�าเนนิงาน 

ดังนี้

     ๑) การพัฒนาตามผังชุมชน องค์การ

บริหารส่วนต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอเมอืง จังหวดักาญจนบุรี 

ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการประกวดราคา

     ๒)  การศกึษาและออกแบบรายละเอยีด

พื้นที่ชุมชนด่านชายแดนองค์การบริหารส่วนต�าบล 

บ้านเก่า ด่านพุน�้าร้อน อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

อยู่ระหว่างด�าเนินการประกวดราคา

     ๓) การจัดท�าผังเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เฉพาะชายแดนบ้านพนุ�า้ร้อน ต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่าง

ด�าเนินงานงวดที่ ๑

     ๔)  การศึกษาและออกแบบวางผัง

พ้ืนที่เฉพาะชุมชนด่านชายแดนบ้านพุน�้าร้อน จังหวัด

กาญจนบุรี ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างด�าเนินงาน

งวดที่ ๑

 ๒.การบริหารจัดการระบบนำ้าประปาที่ให้

บริการแก่ประชาชนในส่วนภมูภิาค ด�าเนนิการก่อสร้าง

ปรับปรุงขยายการให้บริการน�้าสะอาด วางท่อขยายเขต

จ�าหน่ายน�า้และปรบัปรงุเส้นท่อ รวมทัง้ก่อสร้างปรบัปรงุ

กิจการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในส่วนภูมิภาค  

ทั่วประเทศ ๗๔ จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี สมุทรปราการ) โดยในช่วงระหว่างวันที่  

๑ ตลุาคม ๒๕๕๖ ถงึวนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๗ ได้ให้บรกิาร

ผู้ใช้น�้ารวมท้ังส้ิน ๓,๖๘๗,๙๐๕ ราย มีผู้ใช้น�้าเพิ่มขึ้น 

๑๐๖,๗๐๘ ราย รวมปริมาณน�้ า ท่ี ได ้จ� าหน ่าย  

๕๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
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๑.๑๐ การตรวจสอบ กำากับ ดูแล อาคาร ตาม พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มีความปลอดภัย

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒ ทวิ ได้ก�าหนดให้

เจ้าของอาคารท่ีเข้าข่ายตามท่ีก�าหนดจะต้องจัดให ้

มีการตรวจสอบอาคาร โดยมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ กฎกระทรวงก�าหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้ม ี

ผูต้รวจสอบ พ.ศ. ๓๕๔๘ กฎกระทรวงก�าหนดคณุสมบตัิ

เฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน

และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และ

หลกัเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวง

ยกเว้น ผ่อนผันหรือก�าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย 

ผลของกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลให้เจ้าของอาคาร  

๙ ประเภท ท่ีเข้าข่ายต้องจัดให้มี การตรวจสอบสภาพ

อาคารโดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็น 

ผู้ตรวจสอบกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร ได้ด�าเนนิการ

ตามกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 ๑) พัฒนา ปรับปรุงและจัดท�าข้อบังคับเกี่ยวกับ

กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดินและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๔๐ เรื่อง ตรวจสอบความ

ปลอดภัยออกใบอนุญาตและต่ออายุเกี่ยวกับสถานที่

ประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑๒๓ โรง และพิจารณา

อุทธรณ์ค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ๗๘ เรื่อง

 ๒)  ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความ

ปลอดภัยในอาคาร ขณะนี้ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ

 ๓)  ให้ค�าปรึกษา แนะน�าตอบข้อหารือและ

พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร 

กฎหมายขุดดินและถมดิน ๑๔๓ เรื่อง ตรวจสอบอาคาร

ภาครัฐ ๑๘ อาคาร และประเมินความปลอดภัยอาคาร

เอกชน ๓ อาคาร

 ๔) จัดท�าและปรับปรุงมาตรฐานอาคารและ 

งานช่าง และจ้างที่ปรึกษาพัฒนาข้อมูลด้านวิศวกรรม 

เพื่อพิจารณายกร่างแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร และกฎหมายขุดดินและถมดิน  

ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ

๑.๑๑ การพัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ  

(ที่สาธารณประโยชน์)

  ผลกา รดำ า เ นิ น ง าน  ใ นป ี ง บประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมทีด่นิ ได้ด�าเนนิการพฒันากระบวนการ

คุ้มครองที่ดินของรัฐ (ที่สาธารณะประโยชน์) โดยได้จัด

ท�าแผนปฏิบัติการรังวัดและจัดท�าแผนที่ เพื่อแสดง 

แนวเขตที่ดินของรัฐ เพื่อให้มีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถ

แก้ไขปัญหาการบกุรกุ ลดข้อพพิาทเกีย่วกบัแนวเขตทีด่นิ 

ของรัฐ โดยมีเป้าหมายจ�านวน ๑,๕๐๐ แปลง เนื้อที่ 

๑๗,๗๔๑-๐-๔๔.๖ ไร่ ใช้งบประมาณ ๗๖,๓๕๙,๘๐๐ บาท 

ในพ้ืนท่ี ๑๒ จังหวัด ได้แก่ ก�าแพงเพชร ขอนแก่น 

เชียงราย ตาก นครราชสีมา นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร สระแก้ว และสุรินทร์ 

ผลการด�าเนินงานแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 

ก�าแพงเพชร จ�านวน ๘๙ แปลง เนื้อที่ ๓๓๒-๑-๖๐.๙ ไร่ 

ขอนแก่น จ�านวน ๘๙ แปลง เนื้อที่ ๕๑๓-๐-๐๐.๓ ไร่ 

เชียงราย จ�านวน ๘๘ แปลง เนื้อที่ ๔๑๙-๐-๓๐.๔ ไร่ 

ตาก จ�านวน ๘๘ แปลง เนื้อท่ี ๗๖๑-๐-๗๘.๘ ไร่ 

นครราชสีมา จ�านวน ๒๖๖ แปลง เนื้อที่ ๓,๙๒๘-๑-

๔๖.๕ ไร่ นครสวรรค์ จ�านวน ๘๘ แปลง เนื้อที่ ๒๒๒-๒-

๒๐.๗ ไร่ เพชรบูรณ์ จ�านวน ๘๘ แปลง เนื้อที่ ๖๙๖-๐-

๕๔.๒ ไร่ มหาสารคาม จ�านวน ๘๘ แปลง เนื้อที่ ๗๓๙-
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๐-๖๕.๒ ไร่ ร้อยเอด็ จ�านวน ๑๗๖ แปลง เนือ้ที ่๑,๒๑๑-

๒-๓๐.๔ ไร่ สกลนคร จ�านวน ๑๗๖ แปลง เนื้อที่ 

๖,๓๘๗-๓-๘๐ ไร่ สระแก้ว จ�านวน ๘๘ แปลง เนื้อที่ 

๑,๒๒๑-๓-๓๘ ไร่ และสรุนิทร์ จ�านวน ๑๗๖ แปลง เนือ้ที่ 

๑,๓๐๗-๓-๓๙.๒ ไร่

  ปัญหา/อุปสรรค

  ๑ .  ในการออกพื้ น ท่ี  เพื่ อตรวจสอบที่

สาธารณประโยชน์เพือ่ออกหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวง 

(นสล.) บางครั้งประสบปัญหา เนื่องจากหน่วยงานที่

มีหน้าที่ดูแลรักษาท่ีดินของรัฐไม่ทราบแนวเขตที่ชัดเจน

ที่ดินสาธารณประโยชน์มีรายละเอียดไม่ถูกต้องชัดเจน

จากสภาพความเป็นจริง เพราะมีทีด่นิบางส่วนอยูใ่นเขต

ป่าไม้ เขตด�าเนนิการของปฏริปูท่ีดนิ เขตนคิมสร้างตนเอง 

และมีราษฎรในพืน้ท่ีบุกรกุหรอืคดัค้านไม่ให้ความร่วมมอื

  ๒.  หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐ 

ไม่ได้ให้ความสนใจในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการ

บุกรุก โดยไม่ใส่ใจท่ีจะด�าเนินการตามระเบียบและ

กฎหมายที่ก�าหนดไว้

  ๓. ผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ไม่ยอมรับว่า

ตนเองบุกรุกและไม่ยอมรับการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ

๑.๑๒  การส่งเสรมิและพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง

 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 ๑. สร้างแกนนำาการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพยีงต้นแบบเพือ่เพิม่ขีดความสามารแกนน�าหมูบ้่าน

ที่มีคุณสมบัติ มีความพร้อมและตั้งใจจะท�างาน ซึ่งกลุ่ม

เป้าหมายต้องน�าความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัด

กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น

ผู้น�าในการด�าเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน

  ๒. เพิม่ประสทิธภิาพหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีง

ต้นแบบ (บ้านพี่ : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ปีงบประมาณที่ผ่านๆ มา) เพื่อเป็นที่ปรึกษา เรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓. ขยายผลหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ 

(บ้านน้อง : หมูบ้่านเป้าหมายใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)

โดยจดัประชมุเพือ่ประเมนิ ระดับการพฒันาของหมูบ้่าน

ตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย (๔ ด้าน ๒๓ ตวัชีว้ดั) 

และการประเมินความ”อยู่เย็น เป็นสุข”หรือความสุข

มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH)

  ๔. ติดตามประเมินผล โดยคณะท�างานติดตาม

ประเมนิผลแบบมส่ีวนร่วม ทีจ่งัหวดัแต่งตัง้ขึน้โดยจดัเวที

ประชาคมเพื่อติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามตัว

ชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด และ

ประเมินผลตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และ 

การประเมินความสุขมวลรวมหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross 

Village Happiness : GVH)

 ๕.  สรปุผลการดำาเนนิงานโครงการในภาพรวม

  ๕.๑  โครงการสร ้างแกนน�าหมู ่บ ้ าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ฝึกอบรมแกนน�าหมู่บ้าน

เศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ) งบประมาณ ๑๑,๑๑๗,๒๐๐ 

บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้พัฒนากรและแกนน�า

มีความเข้าใจและยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูก

ต้องในทิศทางเดียวกันทั้งแนวคิด หลักการและแนว

ปฏิบัติและได้ประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
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   ๕.๒  โครงการสร้างแกนน�าหมูบ้่านเศรษฐกจิ 

พอเพียงต ้นแบบ (การติดตามและประเมินผล)  

งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ท�าให้ชุมชนได้รับการติดตามและประเมินผลโครงการ

แบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการความรู้กับชุมชน

   ๕.๓  โครงการขยายผลหมูบ้่านเศรษฐกจิพอ

เพียงต้นแบบ (ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู ่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง) งบประมาณ ๑๖,๕๐๖,๔๐๐ บาท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้ครอบครัวพัฒนามีความ

เข้าใจและยอมรบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีถ่กูต้อง

   ๕.๔  โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพยีงต้นแบบ (การเสรมิสร้างระบบการบรหิารจดัการ

ชุมชน) งบประมาณ ๕๗,๐๗๐,๐๐๐ บาท โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ

การประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพหมู่บ้าน การประเมิน

ความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของ

หมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) การวิเคราะห์ข้อมูลครอบครัว  

จัดท�าหรือทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน

   ๕.๕  โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียงต้นแบบ (การเตรียมการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ) งบประมาณ ๕,๒๖๘,๐๐๐ บาท

   ๕.๖  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) (การ

ทบทวนผลการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรมสาธิตการ

ด�ารงชีวติแบบพอเพยีง) งบประมาณ ๕๔,๐๘๔,๘๐๐ บาท 

โดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่ อท�าให ้หมู ่บ ้ านเศรษฐกิจ 

พอเพียงต้นแบบเป้าหมาย ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ

สามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเป็น 

ต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินที่ก�าหนด

   ๕.๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน

เศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) (การเตรยีม

การขยายผลสู่บ้านน้อง) งบประมาณ ๒๐,๗๒๐,๘๐๐ บาท 

โดยมีเป้าหมายด�าเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) จ�านวน ๓,๕๑๒ หมู่บ้าน

๑.๑๓ การสร้างความพร้อมระดับองค์กรเข ้าสู ่

ประชาคมอาเซียน (AC)

 ภายใต้การพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมักจะได้รับความสนใจและ

กล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะน�ามาซึ่ง

ความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดย

แนวโน้มการพัฒนาส�าคัญอันจะเกิดจากประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การจัดระบบและการเพิ่มขึ้น

ของการค้า การลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายตัวของเมือง  

การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่าง

ใกล้ชิด การเคลื่อนย้ายคน และการเปลี่ยนแปลง 

ด้านเทคโนโลยแีละการส่ือสาร อย่างไรกดี็ แม้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระทรวง

มหาดไทยโดยตรง ในเชิงการขับเคลื่อนหรือด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามพมิพ์เขยีวประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของ

ประเทศไทย มีผลการด�าเนินการดังนี้

 ๑) สนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจใน

กรอบอนุภูมิภาค โดยโอนงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดทั้ง 

๑๘ กลุ่มจังหวดัตามทีค่ณะท�างานพิจารณาให้ความเหน็

ชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ ่มจังหวัด 

(Regional Operation Center : ROC) ด�าเนนิการว่าจ้าง
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มหาวิทยาลัยเพื่อด�าเนินการจัดท�าโครงการวิจัยตาม

หัวข้อวิจัยและร่าง TOR แล้วเมื่อ วันที่ ๒๖ มีนาคม 

๒๕๕๗ ขณะนี้กลุ ่มจังหวัดก�าลังด�าเนินการว่าจ้าง

มหาวิทยาลัย (ขอนแก่น เชียงใหม่ นเรศวร บูรพา มหิดล 

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีและสงขลา

นครินทร์) เพื่อด�าเนินโครงการวิจัย

 ๒)  เตรยีมความพร้อมจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั เพือ่

รองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

โดยประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่าง

ไม่เป็นทางการ (CMGF Retreat) แผนงาน IMT-GT  

ณ เมอืงปีนัง ประเทศมาเลเซยี และสนบัสนนุการด�าเนนิ

งานของส�านกังานฝ่ายเลขานกุารกรอบการประชมุระดบั

ผู ้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรีแผนงาน IMT-GT  

รวมทั้งศึกษาความก้าวหน้าและส�ารวจพื้นที่การพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดนภาคใต้เสร็จแล้ว 

 ๓)  พัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนใน

การพฒันาเศรษฐกจิเมอืงชายแดน โดยจะด�าเนนิการจดั

ประชุมสัมมนา จ�านวน ๓ ครั้ง คือ จัดสัมมนาเสริมสร้าง

ศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคม

อาเซยีน จงัหวดัตาก และจงัหวดัสระแก้ว จ�านวน ๒ ครัง้ 

ประมาณเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ 

จัดประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนกรณี

บริหารจัดการเมืองใหม่ ช่องสะง�า อ�าเภอภูสิงห์ จังหวัด

ศรีสะเกษ จ�านวน ๑ ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 

พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ด�าเนินการ 

ฝึกอบรมหลกัสตูรพืน้ฐานในการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนแล้ว จ�านวน ๔,๒๓๒ คน คิดเป็น 

ร้อยละ ๗๓.๙๙ ของเป้าหมาย ๖,๐๐๐ คน

 

๑.๑๔ การเพ่ิมขีดความสามารถ การบริหารราชการ

แบบบรูณาการของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ในการขับเคลือ่น

นโยบาย/จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

 ภาพรวมผลการด�าเนินการของจังหวัดและกลุ่ม

จงัหวดัภายใต้แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัทีผ่่านมา 

เห็นว่าการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 

มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การปรับปรุง

แหล่งน�า้ การขดุลอกคคูลอง และการขยายและซ่อมแซม

ถนน รวมทั้งการแจกจ่ายปัจจัยเพื่อการผลิตการอุปโภค

และบรโิภคของประชาชน ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้ามากกว่าการเสริมสร้างศักยภาพ ในการประกอบ

อาชพี การสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติ และ

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 

นอกจากน้ียังมีข ้อจ�ากัดในการบูรณาการแผนงาน

โครงการระหว่างจงัหวดั กลุม่จงัหวดัหน่วยงานส่วนกลาง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เนื่องจาก

การจัดท�างบประมาณประจ�าปียังไม่มีความชัดเจนของ

ระเบยีบ วธิ ีและแนวปฏบิตัเิพือ่ให้มกีารบรูณาการในการ

จัดท�างบประมาณเชิงพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัด

และกลุ ่มจังหวัดได้ด�าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพมากขึ้น 

โดยมกีารน�าหลกัการทางวชิาการมาประกอบการวางแผน 

โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และสามารถเชือ่มโยงกบั

ตัวชี้วัดในภาพรวมของยุทธศาสตร์ประเทศ ตลอดจน 

การสร้างกระบวนการจัดท�าแผนที่มีการบูรณาการ

ระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานส่วนกลาง ได้ด�าเนินการ 

ดังนี้
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 (๑) จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่  

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

 (๒) สนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารในการประชุม

คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนบน ๒ (ลพบรีุ อ่างทอง 

สิงห์บุรี ชัยนาท) 

 (๓)  ติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ส�าคัญ

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี และสนับสนุนข้อมูล

ความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามแผน/โครงการ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และงบ

ประมาณของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัให้แก่ผูบ้รหิารระดบั

สูงในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่

ส�าคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ�านวน ๒ คร้ัง ได้แก่ 

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และจงัหวดัร้อยเอด็ เมือ่วนัที ่๑๙ – ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๖

 (๔)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากลุ ่ม

จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ของกลุม่ภาคเหนอื

ตอนบน ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๓ 

กุมภาพันธ์ จ�านวน ๑ ครั้ง และจะด�าเนินการติดตาม 

ครั้งที่ ๒ ในช่วงไตรมาสที่ ๓

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผล

ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด�าเนินการจัดอบรม 

เชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการใช้งานโปรแกรมระบบตดิตาม

ประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าป ีของจังหวัดและกลุ ่มจั งหวัด ประจ�าป ี  

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมือ่วนัท่ี ๒๗ – ๒๘ พฤศจกิายน 

๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

มีเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ๑๘๘ คน และได้จัด

ท�าโครงการขยายผลการใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม

ประเมินผลดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัด/กลุ ่มจังหวัด  

(๑๘ กลุ่ม ๗๖ จังหวัด) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๗ 

 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายสื่อสาร

และระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ได้ 

ด�าเนินการ ดังนี้

 (๑) ปรับปรุงห้องเครื่องมือสื่อสารดาวเทียม  

ห้องบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารดาวเทียม และ 

ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สื่อสารดาวเทียม มีผลการ

ด�าเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๐

 (๒) ปรับปรุงสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินแม่ข่าย

โดยการติดต้ังอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารดาวเทียมระบบ

ใหม่แบบ FTDMA ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

เดิม ซึ่งยังต้องบูรณาการการเชื่อมโยงกับระบบเดิมให้

สามารถใช้งานควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้

อยู่ระหว่างการน�าเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ

 (๓) จัดหารถยนต์สื่อสารดาวเทียมแบบตู้ทึบ

ประกอบส�าเร็จจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิตและ

ท�าการปรบัปรงุตวัรถเพือ่ตดิตัง้จานสายอากาศดาวเทยีม

บนหลังคาและติดต้ังอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารภายในตัว

รถยนต์ จ�านวน ๙ คัน ขณะนี้ด�าเนินการจัดหารถยนต์ 

จ�านวน ๙ คันแล้ว และก�าลังอยู่ระหว่างการน�าเข้า

อุปกรณ์สื่อสารจากต่างประเทศ
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๒. การตรวจราชการกรณีพิเศษที่ผู้บังคับ 
 บัญชามอบหมายโดยเฉพาะเรื่อง

๒.๑ การติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำาริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

 โครงการ “ปลูกฝังจิตสำานึกรักสามัคคีและ

เสริมสร้างความปรองดอง” ได้ด�าเนินการน�ากลุ ่ม 

เป้าหมายเข้ารับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการ

ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ เพื่อเก็บข้อมูลและเรียนรู้หลักการทรงงาน

และแนวทางพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

รวมถงึการส่งเสรมิให้เยาวชนและผูน้�ากลุม่ต่างๆ ซ่ึงเป็น

แกนน�าในพื้นท่ี ได้เรียนรู ้หลักการการมีส่วนร่วมใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข แล้วน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของ

ตนเอง โดยได้สร้างแนวคิด ๓ ร (ร่วมกันคุย ร่วมกันคิด 

ร่วมกันท�า) ๓ สร้าง (สร้างสามัคคี สร้างพลัง สร้างสังคม

ปรองดอง) แก่เยาวชนและผู้น�ากลุ่มต่าง ๆ ทุกจังหวัด 

และฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนทุกจังหวัด/

กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด 

จงัหวดัละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จ�านวน ๗๖ จงัหวดั รวมเป็นเงนิ 

๓๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้ด�าเนินการขับเคลื่อน

โครงการครบทั้ง ๗๖ จังหวัด เสร็จเรียบร้อย โดยมี 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รวมทั้งสิ้น ๘,๔๒๙ คน ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน อายุ

ระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี จ�านวน ๔,๑๘๓ คน และกลุ่มผู้น�า

ชุมชน/ผู้น�ากลุ่มในพื้นที่ จ�านวน ๔,๒๔๖ คน

 ๒.๒  การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี

ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฏีกา และการติดตามเรื่อง

ร้องเรียน ร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน

 จังหวัดมีแนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง 

ทูลเกล้าถวายฎีกาฯ/เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้

  ๑.  แจ้งเรือ่งทลูเกล้าถวายฎกีาฯ/เรือ่งร้องเรยีน

ร้องทุกข์ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบด�าเนินการ

  ๒.  ได้มีการติดตามเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  

โดยท�าเป็นหนังสือ กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้

รายงานผลการพจิารณาให้จงัหวัดทราบรวมทัง้ การแจ้ง

ในที่ประชุมนายอ�าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ�า

เดือน เพื่อหารือร่วมกันถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข

เพื่อให้ได้ข้อยุติ

  ๓.  จังหวัดมี โครงการ“หน ่วยบ�าบัดทุกข ์ 

บ�ารงุสขุ สร้างร้อยยิม้ให้ประชาชน” โดยมนุเวยีนไปตาม

อ�าเภอต่างๆเป็นประจ�าทุกเดือน และจะมีการรับเรื่อง

ร้องเรียน การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนในพืน้ที่ 

พร้อมท้ังติดตามผลเร่ืองร้องทุกข์ท่ีอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

ของอ�าเภอนั้นๆ

  ๔.  จังหวัดได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

ร้องทุกข์พร้อมทั้งติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านรายการผู้ว่า

พบประชาชนและผ่านทางเวบ็ไซต์จังหวดั รวมท้ังเฟซบุค๊

ของผู้ว่าราชการจังหวัด

  ในเรื่องของการทูลเกล้าถวายฎีกาฯ โดยทั่วไป

จะเป็นเรื่องขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับ 

หนี้สิน ที่ดิน ที่อยู่อาศัยทุนในการประกอบอาชีพทุน 

การศึกษาและการรักษาพยาบาล
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อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในส ่วนภู มิภาค  

ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial 

ของสถานประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อม  

ในด้านต่างๆ ดังนี้ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์  

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การปรบัปรงุคณุภาพและ

พฒันางาน การลดต้นทนุพลงังาน การยกระดบัมาตรฐาน 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด เช่นโครงการพัฒนาโรงงาน

อาหารไทยเพื่อสร้างศักยภาพในการส่งออก โครงการ 

ยกระดับและเสริมสร้างมูลค่าวัตถุทางการเกษตร 

โครงการพฒันาธรุกจิอาหารไทยและผูป้รงุอาหารไทยให้

ได้มาตรฐานสากล โครงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ

ยกระดับการผลิตอาหารทีผ่่านการฆ่าเชือ้ด้วยความร้อน 

โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการแปรรูป 

ขั้นต้น โครงการส่งเสริมครัวไทยและอัตลักษณ์อาหาร

ไทย โครงการอ�านวยความสะดวกด้านกฎหมายขึ้น

ทะเบียนอาหารเพื่อการส่งออก เป็นต้น

  ๑.๔  โครงการส่งเสรมิตลาดสนิค้าอนิทรย์ี เช่น 

โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลของผู ้ผลิตและ 

ผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ โครงการอบรมสัมมนาให้

ความรู ้ด ้านการผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย ์ 

โครงการน�ากลุม่ผูป้ระกอบการสนิค้าอนิทรย์ีทีม่ศีกัยภาพ

เข้าร่วมงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้า เป็นต้น

  ๑.๕  โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต

อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำาหน่ายเข้าสู่

มาตรฐาน Primary GMP เช ่นโครงการพัฒนา

กระบวนการแปรรปูให้ได้มาตรฐาน เช่น โครงการประชมุ

ชีแ้จงเจ้าหน้าทีท่มี Primary GMP ระดบัอ�าเภอ โครงการ

จัดตั้งคลินิก Primary GMP ระดับอ�าเภอ โครงการออก

ตรวจเยี่ยมและตรวจแนะน�าสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป

ในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย 

๓.  การตรวจราชการตามคำารบัรองการปฏบิตัิ 
 ราชการประจำาปี ตามมติคณะรัฐมนตร ี
 และตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กำาหนด

๓.๑ ระดับความสำาเร็จในการขับเคลื่อนระบบการ

ตรวจราชการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการตาม 

คำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักนายกรัฐมนตรี

ร่วมกับทุกกระทรวง เป็นแผนการตรวจราชการแบบ

บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล

ผลการดำาเนินงาน

 ๑.  นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

   จังหวัดได้มีการสนับสนุนนโยบายครัวไทย 

สู่ครัวโลก โดยการจัดท�าโครงการโดยใช้บประมาณของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้

  ๑.๑ โครงการพฒันาคณุภาพสนิค้าเกษตร

สู่มาตรฐาน (ด้านพืช) เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้า

เกษตรขัน้ปฐมภูม ิเช่น โครงการพฒันากระบวนการผลติ

ข้าวหอมมะลอินิทรย์ี โครงการส่งเสรมิการผลติหอมแดง

ปลอดภัย โครงการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและ

ปรับปรุงบ�ารุงดินให้แก่เกษตรกร โครงการจัดอบรม

เกษตรกรและศึกษาดูงานเตรียมการสู ่มาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

   ๑.๒ โครงการฝึกอบรมผู ้ประกอบการ

อาหารไทยรองรับครัวไทยสู ่ครัวโลก เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพของบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง เช่น โครงการฝึกอบรม

ผู้ผลิตอาหารไทย-ขนมไทย เป็นต้น

   ๑.๓ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

ของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก มุ่งเน้น

สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
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โครงการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปภาชนะ

พร้อมจ�าหน่ายส่งตรวจวเิคราะห์ และเกบ็ตวัอย่างท่ีไม่ได้

มาตรฐานส่งตรวจวิเคราะห์ซ�้าภายหลังปรับปรุงแก้ไข

๓.๒ นโยบายการดำาเนินการก่อนเข้าสู ่การเป็น

ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘

  มีผลการด�าเนินการดังนี้

  ๑.  การพฒันาแผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิ

สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia 

Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT–GT) เพื่อ

เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

   ๑.๑ เมื่อวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ชายแดน ได้ประชุมร่วมกนัและท่ีประชุมมมีตเิหน็ชอบให้

จัดตั้งส�านักงานฝ่ายเลขานุการ ฯ CMGF ณ ศูนย์บริการ

วิชาการ ช้ัน ๑๐ อาคารส�านักทรัพยากรการเรียนรู ้

คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ จังหวัดสงขลา 

   ๑.๒ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  มี ค� า สั่ ง  

ที ่๑๗๒/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๕ มนีาคม /๒๕๕๗ เรือ่ง แต่งตัง้

คณะท�างานส�านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุม

ระดบัมขุมนตร ีและผูว่้าราชการจงัหวดั (Chief Ministers’ 

and Governors’ Forum: CMGF) โดยมีผู้ว่าราชการ

จงัหวดัสงขลาเป็นประธาน เพือ่ท�าหน้าทีฝ่่ายเลขานกุาร

ของกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการ

จังหวัด และสนับสนุนทางด้านวิชาการในการขับเคลื่อน

และเชือ่มโยงยทุธศาสตร์การบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่

จงัหวดัภาคใต้แบบบรูณาการ ภายใต้แผนงานการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 

(Indonesia Malaysia Thai Growth Triangle: IMT-GT) 

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และน�าไปสู่การผลักดัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

   ๑.๓  กระทรวงมหาดไทย ร่วมกบั ส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ชายแดน จะด�าเนินการจัดการสัมมนา 

บูรณาการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

ภายใต้แผนงาน IMT-GT ระหว่างวนัที ่๒๒-๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยจะได ้ เชิญ  

ผูว่้าราชการจงัหวดั ๑๔ จงัหวดั หวัหน้ากลุม่จงัหวดัภาคใต้ 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เข้าร่วมประชุม 

  ๒. การเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนภายใต้การดำาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ 

ร่วมกลุม่จงัหวดั (Regional Operation Center : ROC) 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการด�าเนินงานใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   ๒.๑ ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานของศูนย์

ปฏิบัติการร่วมกลุ ่มจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๕๖ โดยมุ่งเน้นให้ ROC ด�าเนินการศึกษาวิจัยในเชิง

วิชาการเพื่อเสนอแนะในเชิงนโยบาย/มาตรการและ 

การปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัด/

กลุ ่มจังหวัดและภาคธุรกิจในพื้นที่ส�าหรับการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซยีน ซึง่ปลดักระทรวงมหาดไทยได้ให้ความ

เหน็ชอบหวัข้อวจิยัและร่างTOR ของมหาวทิยาลยัท่ีเป็น

ท่ี ต้ั ง  ROC ประจ� าป ี งบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๗  

ทั้ง ๘ สถาบันเรียบร้อยแล้ว
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   ๒.๒  ประชุมคณะท�างานพิจารณาให้ความ

เห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีเครือข่าย 

ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) 

อย่างเป็นรูปธรรม 

  ๓.  จัดให้มีโครงการสร้างการเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 

ให้กบัจงัหวดั โดยสนบัสนนุการจดัท�ายทุธศาสตร์จงัหวดั 

เพือ่เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจเรือ่งอาเซยีนตามความ

จ�าเป็นและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนา

บคุลากรอย่างต่อเนือ่ง ซึง่การด�าเนนิการจดัสัมมนาและ

รายงานผลการด�าเนินงานแล้ว ๑๕ กลุ่มจังหวัด ยังคง

เหลือที่ยังไม่รายงานผล ๓ กลุ่มจังหวัด

  ๔.  สนับสนุนการดำาเนินการเกี่ยวกับอาเซียน

ตามความจำาเป็นของแต่ละจังหวัด โดยจัดสรรเงินให้

จังหวัดชายแดนและจังหวัดปัตตานีรวม ๓๒ จังหวัด 

จังหวัดละ ๘๐,๐๐๐ บาท โดยให้ด�าเนินการจัดกิจกรรม

ประชุมสัมมนา/นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความ

รู ้แก ่ข ้ าราชการและประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน  

การด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์กบัประเทศ

สมาชิกอาเซียน/ประเทศเพื่อนบ้านในระดับต่างๆ  

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงได้แจ้ง

จังหวัดด�าเนินการแล้ว

  ๕.  จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ

เศรษฐกจิเมอืงชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซยีน เพ่ือ

เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชายแดน ในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ในบริบทเมืองเศรษฐกิจชายแดน ความสัมพันธ์

กับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งในมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง

พัฒนาศักยภาพจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน รวมถึงเพ่ือให้หน่วยงาน

ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบบทบาท ภารกิจของ

หน่วยงานและมีการเตรียมความพร้อมในการอ�านวย

ความสะดวกด้านต่างๆในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ใน

พ้ืนที่ จั งหวัด/ก ลุ ่ม จั งหวัดชายแดนทุกภาคของ

ประเทศไทย

 ๓.๓  ร้อยละของจำานวนเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รบั

การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด

   ผลงานสำาคัญของศูนย ์ดำารงธรรม

กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตาม

ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่๙๖/๒๕๕๗ 

ลงวนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรือ่ง การจดัตัง้ศนูย์ด�ารง

ธรรม ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมหีน้าทีก่�ากับ

ดูแล อ�านวยการให้การบริหารงานของศูนย์ด�ารงธรรม

และการบริหารงานของจังหวัดด�าเนินการไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดย

ให้จงัหวดัจดัตัง้ศนูย์ด�ารงธรรมขึน้ในจงัหวดัเพือ่ท�าหน้าที่

ในการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมลูข่าวสาร 

ให้ค�าปรกึษารบัเรือ่งปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ

ของประชาชน และท�าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม 

ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าด้วย หลกัเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดย

จดัตัง้ขึน้ ณ ศาลากลางจงัหวดัหรอืสถานทีอ่ืน่ตามทีเ่หน็

สมควรโดยประกาศให้ประชาชนทราบ

 กระทรวงมหาดไทยได้สัง่การให้ทกุจงัหวดัจดัตัง้

ศูนย์ด�ารงธรรมในมิติใหม่ มีภารกิจการให้บริการ
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ประชาชนที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม โดยแบ่งงาน

บริการออกเป็น ๗ ด้าน คือ 

 (๑)  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 (๒)  บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop 

service)

 (๓)  บริการข้อมูลข่าวสาร

 (๔)  บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ (service link)

 (๕)  บรกิารให้ค�าปรกึษา รบัข้อคดิเหน็ข้อเสนอแนะ 

 (๖)  หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็ว เป็นหน่วย

บริการเคล่ือนท่ีเพื่อไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซ่ึง

ประชาชนเข้าถึงจุดบริการปกติได้ยากหรือในพื้นที่ที่อยู่

ห่างไกล

 (๗)  งานนโยบายรัฐบาลใหม่ๆ เพิ่มเติม 

๑. ผลการดำาเนินงานของศูนย์ดำารงธรรมกระทรวง

มหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) มีดังนี้

	 	รับเรื่องร้องเรียนจ�านวนทั้งสิ้น ๑๖,๔๗๗ 

เรื่อง

	 	ด�าเนินการจนได้ข้อยุติ ๑๕,๗๓๙ เรื่อง 

(๙๕.๕๒๑%)

	 	อยู ่ ระหว ่ างด� า เนินการ ๗๓๘ เรื่ อง 

(๔.๔๗๙%) แยกตามประเภทเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้

 ๑. เบาะแสการกระท�าผิด ๖๒๓ เรื่อง (๓.๗๘%)

 ๒. ป ัญหาความเดือดร ้อน ๓,๑๒๗ เรื่อง 

(๑๘.๙๘%)

 ๓. ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๒,๒๗๙ เรื่อง 

(๑๓.๘๓%)

 ๔. ปัญหาที่ดิน ๑,๒๓๑ เรื่อง (๗.๔๗%)

 ๕. ขอความช่วยเหลือ ๗.๔๕ เรื่อง (๔.๕๒%)

 ๖. เรื่องทั่วไป ๘,๔๗๒  เรื่อง (๕๑.๔๒%)

 ๓.๔  ระดับความสำาเร็จของการติดตาม

ประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตาม

มาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าด้วย การบรหิารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

   ตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการบรหิารงาน

จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  

มาตรา ๓๔ ให้ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีและ 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย มอี�านาจหน้าท่ีเร่งรดั

ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด

และงบประมาณกลุม่จงัหวดั และรายงานผลต่อ (ก.น.จ.) 

อย่างน้อยปีละสองคร้ัง ประกอบกับแผนการติดตาม

ประเมินผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก�าหนด

ให ้ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร ่วมกับ 

ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ

กลุม่จงัหวดั แผนปฏบิติัราชการประจ�าปีของจงัหวดัและ

กลุ่มจังหวดั และการบริหารงานงบประมาณจังหวดัและ

กลุ่มจังหวัด
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ผลการดำาเนินงาน

 ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตาม

ประเมินผลตามแผนการตรวจราชการฯ ปีละ ๒ ครั้ง  

โดยตรวจติดตามครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ –  

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) และตรวจติดตามครั้งที่ ๒ (ตั้งแต่

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)  

โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล ดังนี้

 (๑)  ผลการด�าเนินการและผลการเบิกจ ่าย 

งบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร

งบประมาณ 

 (๒)  ผลการด�าเนินการและผลการเบิกจ ่าย 

งบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส ่วนที่กลุ ่มจังหวัดได ้รับจัดสรร 

งบประมาณ 

 (๓)  การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ 

 (๔)  การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดท่ีอยู ่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและ 

เมืองชายแดน และการก�าหนด Positioning ของจงัหวดั

และกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

 จากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่ต่อ

เนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดความไม่มี

เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจถดถอย และสังคม

เกิดความแตกแยก ทำาให้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมี 

พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบกเป็น

หัวหน้าคณะ ได้เข้ายึดอำานาจการบริหารราชการแผ่น

ดนิจากรฐับาลรกัษาการ ซึง่มนีายนวิฒัน์ธำารง บญุทรง

ไพศาล เป็นนายกรัฐมนตรี และในการบริหารราชการ

แผ่นดินของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ได้มนีโยบาย

สำาคญัทีก่ระทรวงมหาดไทยได้รบัมอบหมายให้ดำาเนนิการ 

ดังนี้

๔. การตรวจราชการตามนโยบายของคณะรกัษา 

 ความสงบแห่งชาติ (คสช.)

๔.๑  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว

   ผลการดำาเนินงาน คณะท�างานตรวจสอบ

ปริมาณและคุณภาพข้าว ที่ผู ้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทยเป็นประธาน มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

  ๑.  เป้าหมายในการตรวจสอบ

    ๑.๑ โกดัง จ�านวน ๑๙๖ หลัง/ปริมาณข้าว

ประมาณ ๑๔,๖๓๗,๗๙๒ กระสอบ 

    ๑.๒  ไซโล จ�านวน ๒ หลัง/น�้ าหนัก 

๖,๑๑๘.๗๕๖ ตัน

 ๒.  ผลการตรวจสอบ

  ๒.๑  โกดงั/ไซโล ทีผ่ลการตรวจสอบปรมิาณ/ 

คุณภาพ เป็นปกติ จ�านวน ๑๒๘ โกดัง ปริมาณข้าว

ประมาณ ๗,๕๔๒,๐๑๗ กระสอบ

   ๒.๒  โกดงั/ไซโล ทีผ่ลการตรวจสอบปรมิาณ/

คุณภาพ พบความผิดปกติ (ไม่แจ้งความ) จ�านวน ๕๓ 

โกดัง ปริมาณข้าวประมาณ ๔,๘๔๖,๗๘๗ กระสอบ 

ความผิดปกติที่พบ เช่น 

      (๑) ปรมิาณข้าวขาดบญัช ี(ไม่เกนิ ๕%)

      (๒)  ข้าวบางส่วนมีลักษณะป่นเป็น

แป้ง มีสีเหลือง สีด�า
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      (๓) ข้าวบางส่วนมกีารปะปนของข้าว

ต่างชนิดมีมอด

      (๔)  กระสอบข้าวบางส่วนได้รบัความ

เสียหายจากน�้า หรือสัตว์ 

      (๕)  โกดังสกปรก มีมูลนก ซากสัตว์

      (๖)  กระสอบข้าวบางส่วนยุบตัว 

   ๒.๓  โกดัง/ไซโล ที่ผลการตรวจสอบ

ปริมาณ/คุณภาพ พบความผิดปกติ (แจ้งความ) จ�านวน 

๑๕ โกดัง/๒ ไซโล (เอกสาร ๔) ปริมาณข้าวประมาณ 

๒,๒๔๘,๙๘๘ กระสอบ กับ ๖,๑๑๘.๗๕๖ ตัน ความผิด

ปกติที่พบ เช่น

     (๑) ปริมาณข้าวขาดบัญชีเกิน ๕% 

หรือปริมาณข้าวเกินบัญชี 

      (๒)  มข้ีาวเสือ่มคณุภาพเป็นปรมิาณมาก 

เช่น ป่นเป็นแป้ง

      (๓)  ชนิดข้าวที่ตรวจพบไม่มีในบัญชี

      (๔)  รหัสกระสอบไม่ชัดเจน จางและ

ตีไม่ถูกต้องตามสัญญา บางกระสอบไม่มีรหัส

 ๓.  คณะท�างานได้มีข้อสังเกตด้านการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   ๓.๑  เจ้าของโกดัง

      (๑)  โกดงัในการเกบ็รกัษาข้าวหลายแห่ง 

มีสภาพไม ่ เหมาะสมทั้ งสภาพอาคาร สถานท่ี ต้ัง  

การคมนาคม และสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารมีสภาพเก่า 

อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แสงสว่างไม่เพยีงพอ ตาข่ายกนันก

ช�ารุดเสียหาย บางแห่งหลังคารั่ว เป็นต้น

      (๒)  โกดังหลายแห่ง ไม่พร ้อมรับ 

การตรวจ เช่น เอกสารทางบัญชี/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไม่เรยีบร้อย ไม่มมีาตรฐาน คนงานและอปุกรณ์ไม่เพยีงพอ 

ไม่มรีถโฟล์คลฟิท์/รถยก กองข้าวล้ม แสงสว่าง ไม่เพยีงพอ 

อากาศไม่ถ่ายเท บางแห่งมีการรมยาท�าให้ไม่สามารถ

เข้าไปตรวจสอบได้ตามก�าหนดเวลา

      (๓)  โกดังที่เป็นของเจ้าของโรงสีหรือ

ผู้ประกอบการในเรื่องข้าวโดยตรง (กรณีรับฝาก) ข้าวที่

เก็บไว้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เช่น โกดังจะมีความ

สะอาด การรมยาจะเป็นไปตามวงรอบ การจัดเรียง

กระสอบข้าวจะเป็นระเบยีบเรยีบร้อยดี โกดังจะสามารถ

ป้องกันฝน ลมและนก

   ๓.๒ ผู ้ตรวจสอบคุณภาพข้าวและรักษา

คุณภาพข้าวในโกดังกลาง (Surveyor) 

      (๑)  บริษัท Surveyor ไม่สามารถ 

ตอบค�าถามคณะท�างานได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที  

ในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบังานของตน เช่น ไม่สามารถตอบ

ได้ว่าโกดังนี้รมยาคร้ังสุดท้ายเมื่อไหร่ ท�าไมจึงเรียง

กระสอบข้าวในลักษณะนี้

      (๒)  การจัดวางกองข้าวภายในโกดัง

บางแห่ง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด เรียงกองข้าว

ไม่สม�่าเสมอ ท�าให้การตรวจนับจ�านวนหรือปริมาณข้าว

ท�าได้อย่างยากล�าบากหลายโกดังเก็บข้าวจากหลาย 

โรงส/ีบรษิทั การน�ากระสอบข้าวจากหลายทีม่ารวมในที่

เดียวกนั ถงึแม้จะท�ารหสัข้าวไว้บนกระสอบกย็ากแก่การ

ตรวจสอบ เนื่องจากกระสอบข้าวจะวางทับกันเป็นชั้นๆ 

ไม่สามารถตรวจสอบรหสัข้าวชัน้ล่างได้ว่าถกูต้องหรอืไม่ 

      (๓)  การดูแลรักษาข้าว โดยเฉพาะ 

การรมยาเพื่อป้องกันมอดและแมลง ยังไม่ได้มาตรฐาน

เท่าทีค่วร ทัง้ปรมิาณยา คณุภาพยา และวงรอบการรมยา  

จะเห็นได้จากโกดังเก็บรักษาข้าวบางแห่ง จะมีมอดและ

แมลงอยู่ในโกดังและอยู่ในกระสอบข้าวเป็นจ�านวนมาก
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   ๓.๓  เจ ้าหน้าที่ขององค์การคลังสินค้า 

(อคส.)

      (๑) เจ้าหน้าที่ อคส. ที่มีหน้าท่ีดูแล

โกดังมีจ�านวนน้อย ในขณะที่มีโกดังเก็บรักษาข้าวที่ต้อง

ดูแลจ�านวนหลายแห่ง ท�าให้การดูแลเป็นไปอย่างไม่ท่ัว

ถึงและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

      (๒)  ในการตรวจสอบ หัวหน้าคลัง 

อคส. ในพื้นที่ ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบโกดังหลาย

แห่ง ท�าให้ต้องมอบตัวแทนซึ่งมักไม่มีรายละเอียดที่

เกี่ยวข้อง และตัดสินใจไม่ได้ 

      (๓)  บางโกดัง อคส. ค้างจ่ายค่าเช่า

โกดงัให้กบัผูป้ระกอบการหลายราย ท�าให้ผูป้ระกอบการ

บางราย ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะ

ท�างานเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑. ด้านนโยบาย รัฐควรปรับปรุงระบบการ

จัดการข้าวให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับ 

ผู้ผลิต (เกษตรกร) ลดการผูกขาดของพ่อค้าคนกลาง  

เช่น การจัดรวมกลุ่มสหกรณ์ให้เข้มแข็ง มีการจัดท�าการ

ประกันพืชผลให ้เกษตรกร การส ่งเสริมการผลิต 

ข้าวอินทรีย์และข้าวคุณภาพสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ

ประชาชนภายในประเทศ และผลิตเพื่อการส่งออก  

การลดต ้นทุนป ัจจัยการผลิตให ้ เกษตรกร เช ่น  

การสนับสนุนเรื่องพันธ์ข ้าว การให้ความรู ้เกี่ยวที่

เกี่ยวข้อง รวมท้ังการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่า  

การลดค่าใช้จ่ายจากการคมนาคมขนส่งควรมีระบบ

ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการค้าข้าว

 ๒.  ด้านการจัดการ

   (๑)  ข ้าวคุณภาพดีที่ผ ่านการตรวจสอบ  

ควรเร่ง ระบายออกสู่ตลาดเพื่อการบริโภค ทั้งตลาด

ภายใน และตลาดเพื่อการส่งออก/ข้าวที่กรมการค้า 

ต่างประเทศ ท�าสัญญาขายและอยู่ระหว่างการส่งมอบ 

ผู้ซ้ือ ต้องเร่งด�าเนนิการส่งมอบโดยเร็วเพ่ือรักษาคณุภาพ

ข้าว ข้าวเสื่อมคุณภาพควรเร่งจ�าหน่ายออกโดยระบุเป็น

ข้าวเสื่อมคุณภาพ

   (๒)  การบริหารสัญญา ควรมีการก�ากับ 

ควบคุมให้โกดัง/ไซโล ปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด 

โกดังต้องมีความเหมาะสมต่อการเก็บรักษาข้าว ควรมี

ความสะอาดและแสงสว่างที่เพียงพอ การรมยาต้อง

ด�าเนินการตามก�าหนดระยะเวลา

   (๓)  ควรปรับปรุงระบบบัญชีให้มีมาตรฐาน 

ตามหลักเกณฑ์การจัดท�าบัญชี การจัดท�า/ลงรายการ

บัญชี ต้องมีความถูกต้องครบถ้วน มีการติดตาม/ 

ตรวจสอบระบบบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่มี

ความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบ

   (๔)  การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ได้แก่ ผู้แทนจังหวัด อตก.อคส. ควรจัดท�าฐานข้อมูล 

การรับจ�าน�าข้าวให้มีความถูกต้อง และมีรายละเอียด 

ครบถ้วน พร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

พนกังาน Surveyor ควรมคีวามรู ้และรายละเอยีดข้อมลู

ในการรับจ�าน�าข้าว ที่สามารถให้ข้อมูลแก่คณะท�างานฯ 

และพร้อมให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา  

รวมทั้ง เมื่อพบการกระท�าผิดควรมีการด�าเนินการกับ 

เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทางวินัยและอาญา
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   (๕)  การใช้เทคโนโลยีเข้าควบคุมเพื่อการ

ตรวจสอบ ควรน�าระบบทีส่ามารถควบคมุการขนย้ายข้าว

เข้าสู่โกดัง เช่น ระบบ Bar code ติดไว้ที่กระสอบข้าว 

เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว 

   (๖)  จัดท�าบัญชีรายช่ือโกดัง/ไซโล บริษัท 

Surveyor ทีม่มีาตรฐาน รวมทัง้จดัท�า Black List ส�าหรบั

โกดัง/ไซโล บริษัท Surveyor ที่มีผลการด�าเนินงานต�่า

กว่ามาตรฐาน หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต

  ๓. ด้านกฎหมาย ควรมีมาตรการทางกฎหมาย

ลงโทษผู้กระท�าความผิด เพื่อให้ผู ้กระท�าความผิดม ี

ความหลาบจ�า และไม่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร  

ควรก�าหนดความรบัผดิทางแพ่งให้ชัดเจนด้วยว่า ในกรณี

ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับข้าวท่ีเก็บรักษาไว้ในโกดัง  

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือ

ปล่อยปละละเลยด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้ข้าวที่

เก็บรักษาไว้ในโกดังเกิดความเสียหาย ผู้ดูแลรักษาข้าว

และเจ้าของโกดัง ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ยกเว้นความ 

เสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย

๔.๒ การจัดตั้งศูนย์ดำารงธรรมมิติใหม่

 ความเป็นมา

 เดิมกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดต้ังศูนย์ 

ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และจงัหวดัอยูแ่ล้วต้ังแต่ปี  

พ.ศ ๒๕๔๓ มีภารกิจหลัก คือการรับเรื่องราวร้องทุกข์

ของประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน โดยมีช่องทางการร้องเรียนทางไปรษณีย์  

มาด้วยตนเอง และโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ซึ่งโทร 

เข้ามายงัส่วนกลางกระทรวงมหาดไทย ยกเว้น ๓ จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ จะโทรเข้าศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 

เนื่องจากมีปัญหาการสื่อสารทางภาษา ส�าหรับในระดับ

อ�าเภอ กรมการปกครอง ได้มีการจัดต้ังศูนย์อ�านวย 

ความเป็นธรรมอ�าเภอ มีภารกิจในท�านองเดียวกัน 

 ต่อมาเมือ่ คสช. ได้มปีระกาศฉบบัท่ี ๙๖/๒๕๕๗ 

เม่ือวนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรือ่ง จดัตัง้ศนูย์ด�ารงธรรม 

โดยให ้จั งหวัดทุกจั งหวัดจัดตั้ งศูนย ์ด� ารงธรรม 

จังหวัดขึ้น มีภารกิจ ตามประกาศ คสช. กล่าวคือ เพื่อ

ท�าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ

ข้อมลูข่าวสาร ให้ค�าปรกึษารบัเรือ่งปัญหาความต้องการ

และข้อเสนอแนะของประชาชน และท�าหน้าที่เป็น 

ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองท่ีดี 

พ.ศ.๒๕๔๖ โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือ 

สถานทีอ่ืน่ ตามทีเ่หน็สมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ 

และให้กระทรวงมหาดไทยก�ากับดูแลการบริหาร 

ของศนูย์ด�ารงธรรมและการบรหิารงานจงัหวดั ให้ด�าเนนิ

การอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับความพึงพอใจ

และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชน และการจดัตัง้ศนูย์

ด�ารงธรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางที่

รฐับาล/คสช. จะได้รบัทราบ ความทกุข์สขุของประชาชน 

และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้รับฟังข้อ

เสนอแนะหรือได้แก้ไขความคับข้องใจ ของประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับความพึงพอใจ
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ตารางแสดงผลการดำาเนินงานการให้บริการของศูนย์ดำารงธรรม ทั้ง ๗๖ จังหวัด 

(๑๘ กรกฎาคม – วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗)

ที่ ภาค

ประเภทการให้บริการ

ร้อง

เรียน

บริการ

เบ็ดเสร็จ

การ

บริการ

ส่งต่อ

ให้คำา

ปรึกษา

บริการ

ข้อมูล

ข่าวสาร

หน่วย

เคลื่อนที่

เร็ว

รวม

 

๑ กลาง ๙,๕๓๐ ๖๒,๘๑๒ ๑,๔๕๖ ๑,๒๐๑ ๑,๕๘๑ ๑๙๙ ๗๖,๗๗๙

๒ เหนือ ๒,๕๑๙ ๓๘,๓๑๑ ๑,๖๐๙ ๗๘๕ ๕๔๖ ๗๙ ๔๓,๘๔๙

๓ ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒,๙๕๖ ๑๐,๐๘๔ ๕๙๗ ๙๗๘ ๑๒๓ ๖๐ ๑๔,๗๙๘

๔ ใต้ ๑,๘๓๒ ๗๔๖ ๕๖๗ ๖๔๖ ๑๕๘ ๗๔ ๔,๐๒๓

 ผลรวมทั้งประเทศ ๑๖,๘๓๗ ๑๑๑,๙๕๓ ๔,๒๒๙ ๓,๖๑๐ ๒,๔๐๘ ๔๑๒ ๑๓๙,๔๔๙



ส่วนที่ ๒
การตรวจราชการตามนโยบาย

ของกระทรวงมหาดไทย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   47
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๑. การสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของสถาบันหลักของชาติในระดับองค์กร และพื้นที่

นายภาณุ อุทัยรัตน์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ตรวจติดตาม : การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ

ในระดับองค์กร และพ้ืนท่ี

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ตรวจติดตาม : การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ

ในระดับองค์กร และพ้ืนท่ี

ความเป็นมา

 สถาบนัพระมหากษตัรย์ิเป็นองค์ประกอบส�าคญัของ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณ ี

การปกครองของไทย กระทรวงมหาดไทยจึงถือเป็นนโยบาย

และเป็นหน้าท่ีส�าคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย 

ความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ  

ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง

เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ 

เพ่ือประชาชน ทัง้สนบัสนนุโครงการทัง้หลายอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา ตลอดจน 

หน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู ้เข้าใจหลักการทรงงาน 

สามารถน�าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

และการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบ

อย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ และ

เกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุข

แก่ประชาชนในที่สุด

ผลการดำาเนินงาน

 จังหวัดได้ด�าเนินการโครงการ “ปลูกฝังจิตสำานึกรัก

สามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง” โดยการน�ากลุ่ม 

เป้าหมายเข้ารบักระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้วยการศกึษา

ดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

เพื่อเก็บข้อมูลและเรียนรู ้หลักการทรงงานและแนวทาง 

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการ 

ส่งเสริมให้เยาวชนและผู้น�ากลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นแกนน�าในพื้นที่ 

ได้เรียนรู้หลักการการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 



50  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วน�าไปปรับใช้

ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของตนเอง โดยได้สร้างแนวคิด 

๓ ร (ร่วมกันคุย ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า) ๓ สร้าง (สร้าง

สามัคคี สร้างพลงั สร้างสงัคมปรองดอง) แก่เยาวชนและ

ผูน้�ากลุม่ต่าง ๆ  ทกุจงัหวดั และฝึกอบรมลกูเสือชาวบ้าน

ทบทวนทกุจงัหวดั/กรงุเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

ได้ขับเคล่ือนการด�าเนนิงานดงักล่าว โดยจัดสรรงบประมาณ

ให้จงัหวดั จงัหวดัละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จ�านวน ๗๖ จงัหวดั 

รวมเป็นเงิน ๓๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้ด�าเนินการ 

ขับเคลื่อนโครงการครบทั้ง ๗๖ จังหวัด เสร็จเรียบร้อย 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้รวมทัง้สิน้ ๘,๔๒๙ คน ประกอบด้วย กลุม่เยาวชน 

อายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี จ�านวน ๔,๑๘๓ คน และ 

กลุ่มผู้น�าชุมชน/ผู้น�ากลุ่มในพื้นที่ จ�านวน ๔,๒๔๖ คน

นายภาณุ อุทัยรัตน์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ตรวจติดตาม : การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ
สถาบันหลักของชาติฯ

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ
สถาบันหลักของชาติฯ ณ จังหวัดมุกดาหาร

   ๒. การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ความเป็นมา

 นับต้ังแต่การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี  

พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา บทบาทของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

ที่มีต่อประเทศไทยและประชาชนไทย ในฐานะของ 

พระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ คือ การมุ่งเน้น

พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนไทยให้เพิม่มากขึน้ โดย

เฉพาะผูท้ีด้่อยโอกาสในทางสงัคมและเศรษฐกจิ ในพืน้ท่ี

ห่างไกล ซึ่งพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระท�า ส่งผลให้

ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในหลายพื้นที่ มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แสดงให้เห็นถึง 

พระมหากรุณาธคิณุทีม่ต่ีอประเทศไทยและประชาชนไทย

 

ผลการดำาเนินงาน

 การเสริมสร ้างจิตส�านึกและวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู ่บ้านและสร้างหมู ่บ้าน

ต้นแบบประชาธิปไตย ด�าเนินการสร้างหมู่บ้านต้นแบบ

ประชาธปิไตยใน ๗๖ จงัหวดั ทกุอ�าเภอ ๆ  ละ ๑๐ หมูบ้่าน 

รวมทัง้สิน้ ๘,๗๘๐ หมูบ้่าน ฝึกอบรมอาสาสมคัรต้นแบบ

ประชาธิปไตย มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครต้นแบบ
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ประชาธิปไตย จัดกิจกรรม ส ่งเสริมวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตยในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  

คัดเลือกและมอบโล่รางวัลให้แก่ หมู ่บ ้านต้นแบบ

ประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ หมู่บ้าน

จังหวัดได้ด�าเนินการสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ

ของสถาบันหลักของชาติในระดับองค์กรและพื้นที่ และ

ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข โดยเน้นในกิจกรรม ดังต่อไปนี้

 ๑. การจัดอบรมให้ความรูท่ี้เกีย่วข้องกบัสถาบนั

พระมหากษัตริย์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การศึกษาดูงาน

โครงการพระราชด�าร ิให้กบัเยาวชนและกลุม่ผูน้�ามวลชน

ในท้องถิ่นตัวอย่าง เช่น 

   (๑) โครงการปลูกฝังจิตสำานึกรักสามัคคี

และเสรมิสร้างความปรองดอง น�ากลุม่เป้าหมายเข้ารบั

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการศึกษาดูงานที่

ศูนย์การเรยีนรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิหรอื

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

   (๒) โครงการเสริมสร้างจิตสำานึกและวิถี

ชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านและสร้าง

หมูบ้่านต้นแบบประชาธปิไตย ด�าเนนิการสร้างหมูบ้่าน

ต้นแบบประชาธิปไตยใน ๗๖ จังหวัด ทุกอ�าเภอๆ ละ 

๑๐ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๘,๗๘๐ หมู่บ้าน 

   (๓) โครงการเวทปีระชาเสวนาหาทางออก

ประเทศไทย ด�าเนินการสร้างวิทยากรระดับจังหวัด/

ต�าบล และจัดเวทีระดับต�าบล จ�านวน ๖,๘๖๖ ต�าบล 

ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

 ๒.  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

กับสถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตามสื่อต่างๆ เช่น อาสาสมัคร วิทยุชุมชนเอกสาร 

แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 ๓.  การหาข่าว สอดส่อง ตรวจตรามิให้มีการ

ล่วงละเมิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและมุ ่งร้ายต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

 ๔.  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น 

นิทรรศการ การลงนาม ถวายพระพรเป็นต้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑. ให้จงัหวดัให้ความสำาคญั และถอืเป็นเรือ่ง

เร่งด่วน ในการสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ

สถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ สถาบันชาติ สถาบัน

ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข การมีจิตสาธารณะ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเด็กและ

เยาวชนเป็นพิเศษ ผ่านระบบการศึกษา กิจกรรมต่างๆ  

และที่ส�าคัญผู้ใหญ่ต้องกระท�าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อ

สถาบันหลักของชาติ มีจิตส�านึกหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ของพลเมือง เนื่องจากในปัจจุบันเด็กและเยาวชน รู้จัก

สิทธิและเสรีภาพ แต่ไม่รู้จักหน้าที่ของพลเมือง

 ๒.  ให้จังหวัดขยายผลการดำาเนินกิจกรรม/

โครงการ ที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

สร้างความเข้าใจต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

และสร้างความตระหนกัต่อความส�าคญัของสถาบันหลกั

ของชาติ ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ชดัเจนและต่อเนือ่ง โดยใช้การมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน 

ในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ 

เนือ่งจากการสร้างความรู ้ความเข้าใจและความตระหนกั

ในเรื่องดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
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   ๓. การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ความเป็นมา

 รฐับาลได้ก�าหนดให้การแก้ไขและป้องกนัปัญหา

ยาเสพติดเป ็นวาระแห ่งชาติ  โดยได ้มีการจัดท�า

ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ค�าส่ังส�านัก

นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน 

๒๕๕๔) และได้มีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) (ค�าสั่งส�านักนายก

รัฐมนตรี ที่ ๑๕๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔) 

และในปี ๒๕๕๗ ศูนย์อ�านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ 

ยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีค�าสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ ได้ก�าหนดกรอบความคิด

ทางยทุธศาสตร์ใน ปี ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๓ ยทุธศาสตร์

หลกั คอื (๑) ยทุธศาสตร์ต่อเนือ่ง คอื การใช้พลงัแผ่นดนิ

เอาชนะยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดย ๗ แผนงานหลัก 

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย แผนงานที ่๑ แผนการสร้างพลงัสงัคมและ

พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด / แผนงานที่ ๒ แผนการ

แก้ไขปัญหาผู ้เสพ/ผู ้ติดยาเสพติด / แผนงานที่ ๓ 

แผนการสร้างภมูคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ / แผนงาน

ที ่๔ แผนการปราบปรามยาเสพตดิและบังคบัใช้กฎหมาย 

/ แผนงานที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ /  

แผนงานที ่๖ แผนการสกดักัน้ยาเสพตดิ / แผนงานที ่๗ แผน

บริหารจัดการแบบบูรณาการ (๒) ยุทธศาสตร์ป้องกัน 

คอื ป้องกนัรายใหม่ ป้องกนัพืน้ท่ี ป้องกนัการมพีฤติการณ์

ซ�้า ป้องกันครอบครัว และป้องกันชุมชน และ (๓) 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง คือ การเสริมสร้างมาตรการ  

เสรมิสร้างองค์กร เสรมิสร้างกลไกให้มปีระสทิธภิาพ และ

เสรมิสร้างงานรองรบัประชาคมอาเซยีน ปี ๒๕๕๘ โดยมี

จดุเน้นในปี ๒๕๕๗ ดงันี ้(๑) เน้นความต่อเนือ่ง เพือ่ด�ารง

ความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน (๒) เน้นการปรับระบบ

บริหารจดัการแบบมส่ีวนร่วม เพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการแบบบูรณาการ และให้หน่วยงานใน

พื้นที่ระดับจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและ 

ลดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรปูธรรม (๓) เน้นการเฝ้าระวงั

และควบคุมปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้สามารถ

ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด (๔) เน้นการ

แก้ไขผู ้เสพ/ผู ้ติดยาเสพติดแบบครบวงจร เพื่อลด

จ�านวนผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด และสามารถกลบัสูส่งัคมได้

อย่างปกติสขุ (๕) เน้นการใช้มาตรการทางเลอืกให้มาก

ขึ้น เพื่อลดปริมาณผู ้กระท�าผิดยาเสพติด ที่ เข ้าสู ่

มาตรการบงัคบัโทษตามกฎหมายเกนิศกัยภาพของระบบ

ที่จะรองรับได้ (๖) เน้นสร้างชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลาน

กลับคืน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันให้เด็กและเยาวชน  

รวมทัง้รณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิทกุพืน้ที ่โดยอยูบ่นพืน้ฐาน 

ครอบครัวอุ่นใจ และติดตามดูแลด้วยชุดสายตรวจอุ่นใจ

อย่างต่อเนือ่ง (๗) เน้นการทำาลายโครงสร้างการค้าและ

วงจรการเงิน เพ่ือตัดวงจรการค้ายาเสพติด การเงินที่ 

ผิดกฎหมาย และใช้มาตรการด้านทรัพย์สินอย่างบรูณาการ 

(๘) เน ้นการใช ้ เทคโนโลยีสมัยใหม ่ เพื่อเสริม

ประสิทธิภาพการสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ (๙) เน้นยทุธศาสตร์เชงิรกุกบัประเทศ

เพือ่นบ้าน เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์อาเซยีนปลอดยาเสพตดิ 

ปี ๒๕๕๘
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ผลการดำาเนินงาน

 ผลการด�าเนนิงานของจงัหวดัภายใต้แผนปฏบิตัิ

การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ มีดังนี้

 ๑. โครงการสนบัสนนุการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในระดับพื้นที่ ด�าเนินการจัดประชุม เพ่ือก�าหนด 

แนวทางการด�าเนินงานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

เคลือ่นที ่(Mobile Team) เมือ่วนัที ่๑๒ – ๑๓ กมุภาพนัธ์ 

๒๕๕๗ และเตรยีมสมัมนาเจ้าหน้าทีฝ่่ายอ�านวยการของ 

ศพส.จ. เพื่อทบทวนการด�าเนินงาน ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในหว้งที่ผ่านมา และหาแนวทางการ 

ด�าเนินงานฯในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 ๒.  โครงการบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูเ้สพยาเสพตดิ 

(โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่าย ปกครอง) ได้ก�าหนด 

เป้าหมายให้ ๗๖ จงัหวดัด�าเนนิการบ�าบัดรกัษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หลักสูตร ๑๕ วัน ภายใต้ชื่อ 

“โรงเรียนวิวัฒน ์พลเมืองฝ ่ายปกครอง” โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก�าหนด เป้าหมายบ�าบัด

รักษาผู้เสพยาเสพติด จ�านวน ๑๕,๓๖๐ คน แยกเป็น  

การบ�าบัดในสถานที่กองร้อย อส.จ. ๔๕ แห่งๆ ละ ๓๐๐ 

คน รวม ๑๓,๕๐๐ คน และในสถานท่ีอื่นๆ ใน ๓๑  

จังหวัดๆ ละ ๖๐ คน รวม ๑,๘๖๐ คน ขณะนี้ได้บ�าบัด

ฟ้ืนฟผููเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิไปแล้ว จ�านวน ๑๓,๙๗๙ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๙๑ 

 ๓.  โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหา ยาเสพตดิ 

ได้ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ๓๒ จังหวัด เพื่อด�าเนินการบ�าบัด

ฟื ้นฟูผู ้เสพ/ผู ้ติดยา ฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้ท่ีผ่าน 

การบ�าบัด ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ

ก่อสร้างลานกีฬา มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

นายวิญญู ทองสกุล
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืน

นายภาณุ อุทัยรัตน์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดปัตตานี
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  ๑)  บ�าบัดฟ้ืนฟผููเ้สพ/ผูต้ดิยาไปแล้ว จ�านวน 

๑๔,๔๖๑ ราย จากเป้าหมาย ๑๐๘,๙๕๐ ราย 

  ๒)  ฝ ึกอบรมอาชีพให ้กับผู ้ที่ผ ่านการ 

บ�าบัดแล้ว จ�านวน ๑๒,๓๒๓ ราย จาก เป้าหมาย  

๑๐๘,๙๕๐ ราย 

  ๓)  ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

จ�านวน ๑,๒๑๒ แห่ง ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ 

  ๔)  ก่อสร้างลานกีฬา จ�านวน ๑๐๐ แห่ง  

ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ 

 ๔.  โครงการพฒันาประสทิธภิาพในการบำาบดัยา

และสารเสพติด ส�านักงานศูนย์อ�านวยการพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานคร ได้ด�าเนินการ  

ดังนี้ 

  ๑)  สร ้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะ 

ยาเสพติด โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และให้ 

ค�าปรึกษาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน  

ในพื้นที่ ๒๖ ส�านักงานเขต จ�านวน ๑,๐๗๒ คน 

  ๒)  แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตาม

โครงการบ�าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบ 

สมัครใจ ระบบบังคับบ�าบัดและระบบต้องโทษ โดยน�า 

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟู สมรรถภาพ 

ผู ้ติดยาเสพติดในสถานบ�าบัดผู ้ติดยาเสพติดพ้ืนที่

กรงุเทพมหานคร ระบบสมคัรใจ จ�านวน ๑๗๖ ราย ระบบ

บ�าบัดบังคับ จ�านวน ๒,๒๘๑ ราย และระบบต้องโทษ  

จ�านวน ๔ ราย 

  ๓)  สร้างภูมิคุ ้มกันและป้องกันยาเสพติด 

ตามโครงการจัดระเบียบสังคมและควบคุม พื้นที่/ 

ปัจจัยเสี่ยง โดยออกตรวจพื้นที่ จ�านวน ๒๘๗ แห่ง และ

ได้ด�าเนินการตามมาตรการสังคม จ�านวน ๔๐ แห่ง  

ด�าเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย จ�านวน ๒๐ ราย 

๑.๙.๕ โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด เมืองพัทยาได้ ด�าเนินการป้องกัน  

เฝ้าระวังและควบคมุการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต

เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง 

 ๕. Re X-Ray เพื่อจำาแนกสถานะหมู่บ้าน/

ชุมชน รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๕๖ – มีนาคม ๕๗) โดย

พิจารณาใน ๒ มิติ คือ 

  (๑) มติิด้านกระบวนการหรือความเข้มแขง็

ของหมู่บ้าน/ชุมชน

  (๒) มิติด ้านสภาพปัญหายาเสพติดใน

หมูบ้่าน/ชมุชนเพือ่ให้สามารถก�าหนดระดับความรนุแรง

และสภาพปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน/ชุมชนของ

แต่ละแห่งได้อย่างถกูต้อง ออกเป็น ๔ ระดบั คอืพืน้ทีไ่ม่มี

ปัญหา (เฝ้าระวงัทัว่ไป : ก : สขีาว) พืน้ทีม่ปัีญหาเบาบาง 

(เฝ้าระวังน้อย : ข : เขียว) พื้นที่มีปัญหาปานกลาง  

(เฝ้าระวังปานกลาง : ค : เหลือง) และพื้นที่มีปัญหามาก 

(เฝ้าระวังมาก : ง : แดง) โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน

ในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ามีส่วนร่วมเปน็พลังร่วมคดิ ร่วมท�า 

ร่วมรับผิดชอบ ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง และให้อ�าเภอบันทึกผลการ

ประเมินของหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบการรายงานของ

ส�านักงาน ป.ป.ส. (nispa.nccd.go.th) ให้ครบถ้วน 

ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนและจากการ Re X-Ray ดังกล่าว

ปรากฏว่ามีพื้นที่สีขาว ๔๑,๖๙๑ ม/ช พื้นที่สีเขียว 

๒๐,๖๐๖ ม/ช พื้นที่สีเหลือง ๙,๔๗๙ ม/ช พื้นที่สีแดง 

๘,๑๐๐ ม/ช

 ๖.  ดำาเนินการในทุกหมู ่บ ้าน/ชุมชน โดย

ก�าหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหาของ

แต่ละพ้ืนท่ี และเน ้นย�้าให ้ด�าเนินการในพ้ืนที่ที่ มี

สถานการณ์รุนแรง (สีแดง) เป็นล�าดับแรกโดยการ 
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ปิดล้อม ตรวจค้น ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อค้นหาผู้เสพ 

ผู้ค้าในพื้นที่ ด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อ

ผูค้้า และน�าผูเ้สพเข้าสูก่ระบวนการบ�าบัดทีเ่หมาะสมให้

ครบทุกราย

 ๗. จัดตั้งชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบ

เคลื่อนท่ี (Mobile team) มีหน้าที่รณรงค์ป้องกัน 

ยาเสพติดในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่เฝ้าระวังมาก (สีแดง) 

สถานศึกษา โรงงาน สถานบันเทิง

 ๘. ด้านการข่าว มีการจัดตั้งสายด่วน ตู้ ปณ. 

(ไม่ต้องติดสแตมป์) เพื่อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด 

รวมทั้งมีการหาข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดใน

เรือนจ�า

 ๙. ด้านการบำาบัดรักษา มีการบูรณาการกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนในการช่วย

ตดิตามผูเ้สพ/ผูต้ดิทีผ่่านการบ�าบดั รวมทัง้การฝึกอาชพี

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จังหวัดก�าหนด

 ๑๐. ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จ�านวน ๑๖,๐๔๘ กองทุน ด�าเนิน

การแล้ว ๑๔,๙๗๒ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๙  

แบ่งเป็นระดับ A จ�านวน ๓,๒๔๑ กองทุน ระดับ B 

จ�านวน ๘,๑๑๑ กองทนุ ระดบั C จ�านวน ๓,๖๒๐ กองทนุ

 ๑๑. ผลการดำาเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

   ๑๑.๑  การบำาบดัฟ้ืนฟูให้แก่ผูเ้สพ/ผูติ้ด

ยาเสพติดและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำาบัดฟื้นฟู

       (๑)  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

ได้จดัสรรงบประมาณไปแล้วทัง้สิน้ ๒๓๐,๘๘๓,๐๐๐ บาท 

(๕๓ จังหวัด) อยู่ระหว่างการพิจารณา ๑๑ จังหวัด  

ไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ๑๒ จังหวัด

นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดพะเยา

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายวิศว ศะศิสมิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
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       (๒)  กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ แบ่งเป็น กิจกรรมการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา

เสพติด จ�านวน ๔๒,๗๖๓ ราย กิจกรรมการฝึกอบรม

อาชีพ ๓๒,๔๘๕ ราย

   ๑๑.๒  การตดิตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการก�าหนดคุณสมบัติ

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จากกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

   ๑๑.๓  การก่อสร้างลานกีฬา ขณะนี้ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้แจ้งจังหวัดให้เสนอ

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใน 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

 ปัญหา/อุปสรรค

 ๑.  การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ไม่เพียงพอ 

และไม่ยืดหยุ่น

 ๒.  บุคลากรขาดความช�านาญ และไม่เพียงพอ

 ๓.  ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมลู เนือ่งจากเป็นห่วง

ในเรื่องความปลอดภัย

 ๔.  ผูเ้สพ/ผูต้ดิเริม่มพีฤตกิรรมเป็นผูค้้ารายย่อย

 ๕.  กระบวนการพจิารณาคดยีาเสพตดิใช้เวลานาน 

การลงโทษล่าช้า ท�าให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของ

ประชาชนในการให้ความร่วมมือกับทางราชการ

 ๖.  การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนิน

การน�าผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิเข้าบ�าบดั โดยเขยีนโครงการ

เสนอขอรับงบประมาณนั้น มักไม่ประสบผลส�าเร็จ 

เนื่องจากผู้บริหารกลัวเสียฐานคะแนน จึงไม่มีความ

กระตอืรอืร้นในการเขียนโครงการเพือ่ขอรบังบประมาณ

 ๗.  กิจกรรมการบ�าบัด ในบางพื้นที่มีการน�า

เยาวชน (กลุ่มเสี่ยง) เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่ตรงกับกลุ่ม

เป้าหมายของโครงการที่ต้องเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 จังหวัดควรบูรณาการความร่วมมือจากทุก 

ภาคส่วนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นประชาชน 

ในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ต�ารวจ ทหาร สาธารณสุข ครู 

ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ เป็นต้น โดย 

การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว ต้องมีการแต่งตั้ง

ภาคประชาชน เป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดและ

ระดับอ�าเภอ รวมถึงจัดประชุม การท�างานร่วมกันกับ

ประชาชน ในชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน

ต้องสร้างองค์ความรู้และชี้แจงแนวทาง ในการด�าเนิน

การให้ประชาชนได้รับทราบ ซ่ึงผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนนิงานแต่ละด้าน 

ดังนี้

 ๑.  ด้านการปราบปราม

  ๑.๑ จงัหวดัต้องสนธกิำาลงัระหว่างหน่วย

งานที่เก่ียวข้องในการต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด ปิดล้อม 

ตรวจค้น ในพืน้ทีส่แีดง พืน้ทีท่ีค่าดว่าจะเป็นแหล่งผลิต/

แหล่งค้า/แหล่งพักยา เรือนจ�า สถานประกอบการ  

สถานบริการ หรือสถานที่ต้องสงสัยอย่างสม�่าเสมอ  

เพื่อสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชน 

   ๑.๒  จังหวัดควรจัดให้มี “ตู้ ปณ.กลาง” 

ของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสปัญหา 

ยาเสพตดิ โดยให้ประชาชนได้เขยีนจดหมายใส่ในตู ้ปณ. 

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ พัฒนาการจังหวัด/

อ�าเภอ ควรจัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นที่เรียกว่า 

“White Box” เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และเบาะแส

ต่างๆ ในชุมชน กรณีที่มีการลงพื้นที่ ทั้งนี้จะต้องชี้แจง 

ให้ประชาชนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าข้อมูลจาก  

ตู ้ ปณ.กลาง และกล่องรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้เดียวที่รับทราบข้อมูลและ
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การให้ข้อมูล/เบาะแส จะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน โดยในแต่ละเดือนผู้ว่าราชการ

จังหวัดควรน�าข้อมูล/เบาะแสเข้าท่ีประชุมหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

  ๑.๓  จังหวัดต้องเพิ่มความเข้มข้นในการ

ตรวจสอบ สถานประกอบการ และสถานบริการต่างๆ 

รวมทั้ง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องด�าเนินการกวาดล้าง 

กวดขัน การจ�าหน่าย ยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง 

เต็มที่ และต่อเนื่อง

   ๑.๔  จังหวัดควรมุ่งเน้นการจัดระเบียบ

สังคมหน้าสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในเขตอ�าเภอ

และจังหวัด ควรมอบหมายสรรพสามิตพื้นที่ ออกตรวจ

ตราร้านจ�าหน่ายบุหรี่ สุรา เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด

 ๒.  การป้องกัน

   ๒.๑ การป้องกนัควรดำาเนนิการใน ๒ กลุม่ 

คือ กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มที่ ๒ 

เป็นกลุม่เดก็และเยาวชนทัง้ในและนอกสถานศกึษา โดย

เฉพาะเดก็และเยาวชนในสถานศกึษานัน้ขอให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครองสาธารณสุขผู้บริหาร

สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำารวจ และผู้บริหารท้องถ่ินที่

อยูใ่นพืน้ที ่ประสานการท�างานในทางปฏบัิตเิป็นลกัษณะ

การท�างานเป็นทีมแบบ ๕ ประสาน เพือ่สร้างพลังแผ่นดินฯ 

จัดระเบียบสังคม รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการท�างาน 

ในสถานศกึษาและชมุชน ซึง่เป็นการท�างานทีจ่ะช่วยกนั

กลั่นกรองปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

ที่เข้มแข็งได้ ซึ่งหากปัญหาใดท่ีทีมงาน ๕ ประสาน  

ไม่สามารถด�าเนินการได้ ก็ให้รายงานไปยังนายอ�าเภอ 

และผู้ว่าราชการจังหวัดตามล�าดับ เพื่อให้ปัญหาได้รับ

การแก้ไขอย่างแท้จริงและมีความต่อเนื่อง

   ๒.๒  จังหวัดควรริเริ่มสร้างหลักสูตรการ

สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของจังหวัดเอง เพ่ือเป็นการ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

ได้มากขึ้น โดยได้เสนอแนวทางเพื่อการน�าไปปรับใช้ คือ 

๕ ภูมิคุ้มกัน หรือเรียกว่า เบญจภูม ิประกอบด้วย

      (๑) ภูมิประวัติ เป็นการเสริมสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจเพือ่หล่อหลอมจติใจให้เยาวชนได้รบัรู้

ถึงประวัติความเป็นมาของประเทศไทยและจังหวัด เพื่อ

นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
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สร้างความส�านึกรักและความภาคภูมิใจในประเทศและ

จังหวัดซึ่งเป็นแผ่นดินเกิด

      (๒) ภมูธิรรม เป็นการน�าหลักศาสนา

มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจ�า

วันโดยการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีศีลธรรม 

จรยิธรรมทีด่ ีเพือ่ให้เกดิจติส�านกึของการรูจ้กัผดิชอบชัว่ดี 

และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 

      (๓) ภูมิพล เป็นการน�าแนวทางการ

ทรงงาน การพัฒนาตามโครงการพระราชด�ารมิาเผยแพร่ 

โดยดงึเดก็และเยาวชนเข้าไปเรยีนรูโ้ครงการพระราชด�าริ

ด้านต่างๆ และเชือ่มโยงกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงตลอด

ถึงพระราชด�ารัสฯ และพระบรมราโชวาทฯ ท่ีได้ทรง

พระราชทานในวาระต่างๆ

      (๔)  ภมูปิระชาไทย เป็นการเสรมิสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจในระบอบ การปกครองแบบประชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนเคารพเสียงส ่วนมากและยอมรับฟังเสียง 

ส่วนน้อยด้วยหลักความมีเหตุผลและใช้พลังสร้างสรรค์

เชงิบวก ในการแสดงออกเพือ่การมส่ีวนร่วมในการพฒันา

ชาติบ้านเมืองต่อไป

      (๕) ภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มี

คุณค่าของประเทศไทยและจังหวัด ท�าให้เด็กและ

เยาวชนเกิดความรักชาติและจังหวัดที่เป็นแผ่นดินเกิด

การด�าเนนิการสร้าง ๕ ภมูคิุม้กนั หรอื เบญจภมู ิดงักล่าว 

อาจขอความร่วมมือจากผู ้น�าศาสนา เช่น พระท่ีมี

ภู มิธรรมสูง เป ็น ท่ี เคารพของประชาชนในพื้นที่ 

โต ๊ะอิหม่าม ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน และ ผู ้มี

ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้เกิด 

๕ ภูมิคุ้มกัน ข้างต้นในเด็กและเยาวชน

 ๓.  การบำาบัดรักษา

   ๓.๑ จังหวัดควรจัดการอบรมเพื่อบำาบัด

รักษาผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจบำาบัดในโครงการ

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ตามหลักสูตรที่

ก�าหนด รวมทัง้มแีนวทางในการตดิตามผูผ่้านการบ�าบัดและ

มมีาตรการควบคมุตดิตามผูผ่้านการบ�าบดัทีอ่อกนอกพ้ืนท่ี

   ๓.๒  จังหวัดควรมีแผนงาน/โครงการที่ 

ส่งเสริมผู้ผ่านการบำาบัดรักษายาเสพติดให้มีอาชีพ 

สร้างรายได้ เป็นท่ียอมรับของสงัคม ตามความรู้ความสามารถ

และความต้องการของตลาดแรงงานรวมทัง้จดัหาเงนิทนุ

ในการประกอบอาชีพให้ด้วย เพ่ือป้องกันมิให้หวนกลับ

ไปสู่วงจรของขบวนการค้าหรือเสพยาเสพติดและเพื่อ

เป็นการพฒันาคณุภาพชวีติให้ผูผ่้านการบ�าบดัได้กลบัเข้า

สู่สังคมต่อไป ทั้งนี้ ต้องเสริมสร้างความเข้าใจให้กับ

สังคม/ชุมชน รวมทั้ง ผู้ปกครองให้เอาใจใส่ดูแลเยาวชน

มากขึ้น เพื่อให้เยาวชนกลับตัวเป็นคนดีของสังคม

   ๓.๓  คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้แทน

ภาคประชาชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ ติดตาม  

ผู้ผ่านการบำาบัดฟื้นฟูยาเสพติด รวมถึงมีระบบการ

ติดตามโดยชุมชน และครอบครัวของผู้เสพ/ผู้ป่วย โดย

ให้ถือเป็นหน้าที่ของคนในครอบครัว ที่ต้องมีหน้าที่

ตดิตามและรายงานต่อ ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน หรอืเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครอง อีกทางหนึ่ง

   ๓.๔  ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลติดตามและ

ประสานความช่วยเหลอื ด้าน Demand ขึน้ จงัหวดัละ ๑ ศูนย์

   ๓.๕  จังหวัดต้องวิเคราะห์ผลการดำาเนิน

งาน การบำาบัดฟื้นฟู ในปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาที่จะ

ต้องด�าเนินการเร่งด่วน เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญในการ

ด�าเนินงาน และน�ามาก�าหนดเป็นกรอบการด�าเนินงาน

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของจังหวัดที่แท้จริง
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   ๔. การประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายภาณุ อุทัยรัตน์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและ
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและ
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ความเป็นมา

 การเร่งน�าสนัตสิขุและความปลอดภัยในชวีติและ

ทรพัย์สนิของประชาชนกลบัมาสูพ่ืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ 

ถอืเป็นนโยบายเร่งด่วนทีร่ฐับาลได้ก�าหนดทีจ่ะด�าเนินการ

ทันทีในปีแรกของการบริหารราชการแผ่นดิน โดย 

มุ่งหวังที่จะเยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคล 

ทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความ

รุนแรงในพื้นที่ และสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระ

ตรวจสอบและค้นหาความจรงิเพือ่การปรองดองแห่งชาติ 

(คอป.) ด�าเนนิการอย่างเป็นอิสระและได้รบัความร่วมมอื

จากทกุฝ่ายอย่างเตม็ทีใ่นการตรวจสอบและค้นหาความจรงิ

จากกรณีความรุนแรงทางการเมืองการละเมิดสิทธ ิ

มนุษย์ชน การสูญเสียชีวิตบาดเจ็บร่างกายและจิตใจ 

รวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน กระทรวงมหาดไทย 

ได้รบัมอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนบัสนนุการด�าเนนิการ

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการดำาเนินงาน

 ๑.  จั งหวัดได ้ บูรณาการทุกภาคส ่วนทั้ ง 

ภาคราชการ เอกชนและท้องถิ่น จัดท�าโครงการต่างๆ  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ

ประชาชน ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการในพื้นที่

อย่างตรงจุด ตลอดจนปรับแผนงาน โครงการ ที่ก�าหนด

โดยส่วนกลาง ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงในพื้นที่

 ๒. หน่วยก�าลัง ๓ ฝ่าย (ทหาร ต�ารวจ ปกครอง) 

ได้มีการประชุมแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน รักษา 
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ความสงบเป็นประจ�าเพื่อปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาการก่อเหตุร้ายของแต่ละ พื้นที่ เช่น จัดท�า

แผนรกัษาความปลอดภัยในเขตเมอืง จดัให้มกีารซกัซ้อม

แผนการรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุอย่าง 

ต่อเนื่องการควบคุมสถานการณ์และบริหารท่ีเกิดเหตุ 

มาตรการรักษาความปลอดภัยครูสถานศึกษาและ

บคุลากรทางการศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันตนเองระดับหมู่บ้าน  

จัดชุดคุ้มครองต�าบล (ชคต.) โดยด�าเนินการบรรจุสั่งใช้

ก�าลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นท่ีจังหวัด

ภาคใต้ จ�านวน ๑,๘๐๐ อัตรา แยกไปตามต้นสังกัด คือ 

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา  

๔๘๐ อตัรา กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดั

ปัตตานี ๕๔๖ อัตรา กองบังคับการกองอาสารักษา 

ดินแดนจังหวัดนราธิวาส ๗๐๘ อัตรา และประจ�าศูนย์

ฝึกก�าลังประจ�าถิ่นท่าสาป จังหวัดยะลา ๖๖ อัตรา 

 ขณะนี้ได้ฝึกอบรมไปแล้ว ๒ รุ่น จ�านวน ๑,๒๐๐ อัตรา

  ๓. การเยียวยา ได้แก่ การพัฒนาและจัด

สวัสดกิารในกลุม่เป้าหมายต่างๆ ให้แก่เดก็ เยาวชน สตรี 

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลเร่ร่อนและกลุ่ม

องค์กรเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม 

เป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการปกป้อง 

คุ ้มครองและพัฒนา มีหลักประกันในการด�ารงชีวิต

สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม ตลอดจน 

ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี

ส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรม

 ๔.  โครงการที่ส�าคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�าเนินการปรับปรุงถนน 

พัฒนาเมือง และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ

สงขลา) โดยปรับปรุงถนนในชมุชน จ�านวน ๘๕ สายทาง 

ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ สายทาง และพัฒนาเมืองและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ จ�านวน ๕๕ โครงการ ด�าเนินการแล้ว

เสร็จ ๙ โครงการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยด�าเนนิการ

จัดสรรงบประมาณให้แก่เทศบาล และองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ๓๔๙ แห่งในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัด เพื่อจัดท�า

โครงการตามภารกิจ อ�านาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับแผน

พัฒนาท้องถิ่น/ยุทธศาสตร์นโยบายการบริหารและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. โดยได้อนุมัติ

และแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ครั้งที่ ๑ 

จ�านวน ๑๕๔ โครงการ วงเงิน ๑๙๓,๘๘๙,๕๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑. ปัญหาความไม่สงบยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและเอกชนจึงต้อง ประสาน

การปฏิบัติภารกิจร่วมกันอย่างใกล้ชิด

 ๒.  ต้องน้อมน�ายทุธศาสตร์พระราชทาน ในการ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

มาปรับใช้ในการด�าเนนิงานอย่างจริงจัง เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม

 ๓.  การจัดกิจกรรมต่างๆทั่วทั้งพื้นที่  เพื่อ

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิและสร้างความสุขให้ประชาชน

 ๔.  หน่วยก�าลัง ๓ ฝ่าย (ทหาร ต�ารวจ ปกครอง) 

คงความเข้มข้นในการปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบ

ต่อไป
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นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการและการตลาด OTOP สู่สากล

นายเสริม ไชยณรงค์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต
ประกอบการและการตลาด OTOP สู่สากล

๕. การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและการตลาด OTOP สู่สากล

ความเป็นมา

 รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ

ประเทศในส่วนกลางและคณะกรรมการระดับภูมิภาค เป็นการ

สร้างเศรษฐกจิฐานรากให้เข้มแข็งโดยรฐับาลสนบัสนนุช่วยเหลอื

ด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้า

จากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  กรมการพฒันาชมุชน มภีารกจิในการส่งเสรมิและพฒันา

เศรษฐกจิชมุชนฐานรากให้มคีวามมัน่คง โดยส่งเสรมิกระบวนการ

เรียนรู ้ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เชื่อมโยงไปสู่การด�าเนินงาน

โครงการ OTOP ซึง่ในฐานะทีก่รมการพฒันาชมุชนได้รบัมอบหมาย

ให้รับผิดชอบด�าเนินการส่งเสริม การด�าเนินงาน OTOP  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน โดยอธิบดีกรมการพัฒนา

ชุมชนเป็นกรรมการและผู ้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ

อ�านวยการ หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) รวม

ทั้งเป็นอนุกรรมการบริหาร อนุกรรมการส่งเสริมการผลิต 

อนุกรรมการส่งเสริมการตลาด  อนุกรรมการมาตรฐาน 

และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ อนุกรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการ นตผ. ระดับภูมิภาค และพัฒนาการจังหวัดเป็น

อนุกรรมการ/เลขานุการ นตผ.จังหวัด  และพัฒนาการอ�าเภอ

เป็นอนุกรรมการ/เลขานุการ นตผ.อ�าเภอ ตามระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอ�านวยการหนึ่งต�าบล  

หนึง่ผลติภณัฑ์ แห่งชาต ิ(กอ.นตผ) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๕

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการและการตลาด OTOP สู่สากล
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ผลการดำาเนินงาน

 ๑.  ผลการดำาเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัด

   ๑.๑  จงัหวดัมแีผนปฏบิตักิารส่งเสรมิและ

พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

โดยเน้นการยกระดับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Quadrant D

   ๑.๒  จังหวัดได้มีการส่งเสริมการบูรณา

การในการท�างานและทนุระหว่างสมาชกิกลุม่ OTOP กบั

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

   ๑.๓  จังหวัดมีโครงการ/กิจกรรมในการ

แสดงและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น การแสดง

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปของกลุ ่มจังหวัด การ 

ส่งเสริมการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน ฯลฯ

   ๑.๔  กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

ระดับ ๔ – ๕ ดาว สามารถถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้กับ

ผู้ประกอบการ ระดับ ๑ – ๓ ดาว และผู้ประกอบการ

รายใหม่ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจจุดประกาย

ความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ๒.  ผลการดำาเนินงานของกรมการพัฒนา

ชมุชน กรมการพฒันาชมุชนได้จดัท�าโครงการเพือ่พฒันา

ศักยภาพของผูท้ีเ่กีย่วข้องกบั OTOP โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน 

ดังนี้

   ๒.๑  ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจชุมชน

      (๑)  โครงการประชุมเชิงปฏบิตักิารจดั

ท�าหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการเครือข่าย 

OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนากรรมการฯ  

มีความรู ้/ความสามารถทางการตลาดเพิ่มขึ้น และ

สามารถเป็นผู้น�าในการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ

      (๒)  โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารจดั

ท�าหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

OTOP ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการให้ความรู้ผู้

ประกอบการ (กลุ่ม D) เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

     (๓)  โครงการ จัดท� าคู ่ มื อการใช  ้

ตราสัญลกัษณ ์OTOP จ�านวน ๒,๐๐๐ เล่ม งบประมาณ 

๗๐๐,๐๐๐ บาท

   ๒.๒  ด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

      (๑)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อสร้างทีมพัฒนาหมู่บ้าน OTOP ด้านการท่องเที่ยว

ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้ผู้น�าชมุชน ผู้น�ากลุ่มอาชพี 

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการพฒันาหมูบ้่านฯ เจ้าหน้าทีพ่ฒันา

ชุมชนผู ้รับผิดชอบ จ�านวน ๕๐ คน มีความรู ้ด้าน 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและสามารถจัดท�า 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่

   ๒.๓  ด้านการส่งเสริมการตลาด

      (๑)  โครงการการด�าเนินงานศูนย์

แสดงจ�าหน่ายและกระจายสินค้า OTOP

      (๒)  โครงการจัดแสดงและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในพื้นที่ ๔ 

จังหวัด คือ จังหวัดน่านกับประเทศลาว จังหวัดพะเยา

กับประเทศลาว จังหวัดระนองกับสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 การผลิตสินค้า OTOP จังหวัดควรให้การ

สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตในเรื่องดังต่อไปนี้
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  ๑.  การวางแผนการผลิต จังหวัดควรส่งเสริมให ้

ผู ้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตสินค้า/บริการ ได้อย่าง

เหมาะสมกับความสามารถของผู ้ผลิต เพื่อให้การผลิตมี

ประสิทธิภาพ ไม ่ว ่าจะเป ็นในด้านการจัดหาวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต การใช้วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต 

การบริหารสินค้าคงคลังเป็นต้น

 ๒. วตัถดุบิ จงัหวัดควรส�ารวจว่าภายในจงัหวดั พืน้ที่

ข้างเคียงมีความสามารถในการผลิตวัตถุดิบประเภทใด โดย

จัดท�าเป็นฐานข้อมูลวัตถุดิบ และควรเชื่อมโยงฐานข้อมูล 

ดงักล่าวกบัจงัหวดัต่างๆ รวมท้ังส่งเสรมิให้มกีารรวมกลุม่ของ

ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

 ๓.  กระบวนการผลิต 

   ๓.๑  จังหวัดควรส่งเสริม สนับสนุน และให้ 

ความรู ้แก่ผู ้ผลิต เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑไ์ด้มาตรฐานสากล

   ๓.๒  จงัหวดัควรส่งเสรมิให้ผูผ้ลติน�าเทคโนโลยี

สมัยใหม่ เช่น Nano technology มาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ของสินค้า

   ๓.๓  จังหวัดควรให้ความรู ้แก่ผู ้ผลิตในเรื่อง 

การควบคมุคณุภาพ เพือ่ให้การผลติสนิค้า/บรกิาร มกีารรกัษา

ระดับคุณภาพของสินค้า/บริการ โดยใช้วิธีการตรวจสอบ

อย่างสม�่าเสมอ และแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้

คุณภาพสินค้า/บริการอยู่ในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจ ส�าหรับ

สินค้าประเภทอาหารควรเน้นการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ 

อาหารที่เป็นยาและควรได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

   ๓.๔  จงัหวดัควรหาวิธลีดต้นทนุการผลติสนิค้า 

OTOP และส่งเสรมิกลุม่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ ให้เข้าถงึ

แหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ เช่น กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน โครงการ SML เพื่อ 

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ประกอบการ
และการตลาด OTOP สู่สากล

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ประกอบการ
และการตลาด OTOP สู่สากล

นายเกรียงเดช เข็มทอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ประกอบการ
และการตลาด OTOP สู่สากล
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การลงทนุการพฒันาการผลติ การต่อยอด ซึง่จะท�าให้ลด

ต้นทุนในการผลิต และในอนาคตสามารถพึ่งตนเองได้

อย่างยั่งยืน

   ๓.๕  จังหวัดควรหา วิธีแปรรูป เพื่อเพิ่ม

มูลค่าสินค้า โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ว่าจะผลิต 

รูปแบบอย่างไร ให้สินค้าน่าสนใจ เช่น ปลาทูแม่กลอง  

จะท�าอย่างไรให้น่าสนใจมากขึน้ โดยจดักจิกรรมส่งเสรมิ 

การขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดประกวด เป็นต้น 

 ๔. ผลิตภัณฑ์ 

   ๔.๑  จงัหวดัควรส่งเสรมิให้ผูผ้ลติออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆให้มีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่นกลุ่มเยาวชน กลุ่ม 

ผูส้งูวยั ฯลฯ โดยขอความร่วมมอืจากสถานศกึษาในพืน้ที่ 

   ๔.๒  จังหวัดควรขอความร่วมมือสถาน

ศึกษาในพื้นที่ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความ 

น่าสนใจ และภาษาที่ใช้ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษา

สากล

   ๔.๓   สร้างความแกร่งของตราสินค้าให้

มีชื่อเสียง (Brand Equity) เพื่อพัฒนาแข่งขันในระดับ

ต่างประเทศและระดับภูมิภาค

   ๔.๔  มีการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ พลังงาน

ทดแทน เช่น ผลติภณัฑ์ทีม่าจากผกัตบชวา ให้ขึน้รปูเป็น

รูปแท่ง เพื่อให้จัดเก็บง่าย และสามารถบรรจุหีบห่อให้

สวยงาม

 ๕. การบริหารระบบขนส่งและคลังสินค้า 

   จงัหวดัควรส่งเสรมิให้ผูผ้ลติสามารถบรหิาร

ระบบขนส่งและคลังสินค้า ตั้งแต่กระบวนการจัดหา

วัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ สินค้าคงคลัง การขนส่ง 

เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

 ๖. การตลาด

  ๖.๑  จงัหวดัควรจดัท�าฐานข้อมลูของผูผ้ลติ 

ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถ

สืบค้นและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อีเมล์ 

เฟสบุ๊คไลน์ หรือ Social Network อื่นๆ ได้ 

  ๖.๒  จงัหวดัควรส่งเสรมิให้ผูผ้ลติศกึษาราย

ละเอียดและจัดท�าข้อมูลของผลิตภัณฑ์ (โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ TOP ๕ ของจังหวัด) ในเรื่องของแหล่งที่มา

และเรือ่งราว (Story) ของผลติภณัฑ์ เพือ่ท�าให้ผลติภณัฑ์

มีอัตลักษณ์และมีความโดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภท

อาหาร มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไร มีผลต่อการดูแล

รักษาสุขภาพอย่างไร ฯลฯ

   ๖.๓  จังหวัดควรส่งเสริมให้ผู้ผลิตสามารถ

ใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากล ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน 

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยขอความร่วมมือจาก

สถาบันการศึกษาในพื้นที่

   ๖.๔  จงัหวดัควรส่งเสรมิให้ผูผ้ลติเรยีนรูแ้ละ

ท�าการโฆษณาผลิตภัณฑ์ แบบ Viral Marketing  

(แบบปากต่อปาก) บน Social Network เนื่องจากใช้

ต้นทนุต�า่กว่าการโฆษณาแบบอืน่ๆ แต่มเีร่ืองทีค่วรระวงั

คือ คุณภาพของสินค้า/บริการต้องได้มาตรฐานการ

สื่อสารต้องชัดเจน/น่าสนใจ/สร้างความรู้สึกประทับใจ/

เป็นการสื่อสารสองทาง

   ๖.๕  จังหวดัควรศกึษาตลาดในการจ�าหน่าย

สินค้าทั้งภายในจังหวัด จังหวัดอื่นๆ และตลาดใน

ประเทศกลุ่ม AEC เพื่อผนึกก�าลังช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน

ความรู้ระหว่างกัน

   ๖.๖ ควรมีการจัดท�า OTOP SHOP ซึ่ง

เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกับชุมชน โดย

การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด�าเนินงาน และขอความ
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ร่วมมอืผูว่้าราชการจงัหวัดเจรจาขอใช้พืน้ทีจ่ากหน่วยงาน

ต่างๆ เช่น กระทรวงคมนาคม ในการขอใช้พื้นที่ของ 

การรถไฟ หรอืพืน้ทีอ่ืน่ๆ เช่น สถานทีท่่องเทีย่ว ป๊ัมน�า้มนั 

ฯลฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้าง OTOP SHOP การ 

กระจายสินค้า (โลจิสติกส์ การตลาด)

 ๗.  เรื่องอื่นๆ

   ๗.๑ จังหวัดควรมีมาตรการในการส่งต่อ

ภมูปัิญญาทัง้ในเรือ่งการผลติสนิค้า OTOP และด้านอืน่ๆ 

จากคนรุน่หนึง่ไปสูอ่กีรุน่หนึง่ (ผูส้งูวยัสูเ่ด็กและเยาวชน) 

เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไทยมิให้สูญหาย

   ๗.๒  จังหวัดควรจัดให้มีการอบรมให้ความ

รู้กับผู้ผลิตในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าสม�่าเสมอหรือ

จัดสร้างระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

การวางแผนการผลิต การควบคมุคณุภาพ การบญัช ีการ

วิเคราะห์ต้นทุน การบริหารระบบขนส่งและคลังสินค้า 

การตลาด การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

๖. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

ความเป็นมา

 รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรีโดยการจัด

ตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน

หมุนเวียนส�าหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้าง

โอกาสในการท�างานและสร้างรายได้ การพฒันาศกัยภาพ

สตรีและเครือข่ายสตรี การเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะ 

ผู้น�าสตรี การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ 

การเฝ้าระวังดูแลปัญหา และการช่วยเหลือเยียวยาสตรี 

การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริมและ

การพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่

สตรี โดยผ่านองค์กรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย

 ๑.  ผลการดำาเนินงานในภาพรวม 

    ๑.๑  สมาชกิกองทนุ มจี�านวน ๙,๓๗๔,๐๒๐ ราย

   ๑.๒  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งสิ้น 

๗,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น งบบริหาร จ�านวน 

๔ ๓ , ๕ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท  ง บ อุ ด ห นุ น  จ� า น ว น 

๑,๔๐๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบทุนหมุนเวียน จ�านวน 

๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ๑.๓  ผลการอนุมัติโครงการ

      ๑.๓.๑ อนุมัติโครงการ (งบอุดหนุน) 

จ�านวน ๑๒,๕๐๖ ราย เป็นเงิน ๖๙๗,๙๕๘,๙๘๔ บาท 

คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๒

      ๑.๓.๒ อนุมั ติ โครงการ  ( งบทุน 

หมุน เวี ยน )  จ� านวน ๕๖,๗๘๙ ราย เป ็น เงิน 

๔,๗๔๗,๑๕๑,๐๗๙.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๕

 ๒. ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ

ติดตามและสนับสนุนการดำาเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีระดับจังหวัด (คกส.จ.)

  ๒.๑  ด�าเนนิการเพิม่จ�านวนสมาชกิกองทุน  

เช่น จัดทีมเคลื่อนที่เข้าไปในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

  ๒.๒  ออกตรวจเยีย่มคณะกรรมการตดิตาม

และสนบัสนนุการด�าเนนิงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี

ระดับต�าบล (คกส.ต.) เพื่อซักซ้อมแนวทางในการให้

ความเห็นชอบโครงการ การจัดท�าฐานข้อมูล ฯลฯ
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 ๓.  ผลการดำาเนินงานของสำานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด/อำาเภอ

  ๓.๑ จัดท�าทะเบียนโครงการเงินทุน 

หมุนเวียน และโครงการเงินอุดหนุน

  ๓.๒ จัดท�าฐานข้อมูลของโครงการที่มี

ลักษณะดีเด่น ซ่ึงส่วนมากเป็นการพัฒนาทักษะในการ

ประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของสตรี

ในด้านต่างๆ

  ๓.๓  จัดท�าระบบรายงาน โดยให้ คกส.ต. 

แจ้งผลการด�าเนนิงาน ปัญหา/อปุสรรค และบญัชกีองทนุ 

เป็นประจ�าทุกเดือน

  ๓.๔  เตรียมความพร้อมในการติดตามการ

บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเมิน

กองทุนหมุนเวียน โดยกรมบัญชีกลางจะจ้างหน่วยงาน

ภายนอกมาท�าการประเมิน

  ๓.๕  ส่งเสริมให้ คกส.จ. คกส.ต. จัดท�า 

แผนบริหารความเสี่ยง

 

 ปัญหา/อุปสรรค

 ๑.  การทีส่มาชกิกองทนุในบางพืน้ทีย่งัไม่เข้าใจ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ท�าให้เกิดความรู้สึก 

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ

 ๒.  คกส.ต. ยงัไม่มคีวามรูใ้นการจดัท�าบญัชี เพือ่

ควบคุมระบบการรับจ่ายเงิน

 ๓.  คกส.ต. ไม่มีประสบการณ์ในอาชีพที่ให้ 

การสนับสนุนขาดทักษะในการให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ

สมาชิก 

นายธานี  สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

นายวิญญู ทองสกุล 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

นายวิศว  ศะศิสมิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 จังหวัดควรมีแนวทางในการเร่งรัดด�าเนินการ

เพือ่ให้การด�าเนนิงานของกองทนุพฒันาบทบาทสตรเีป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

 ๑.  สมาชิกกองทุน จังหวัดควรมีมาตรการให้

ประชาชนในพื้นที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีเพิ่มมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างชัดเจน

ว่า “กองทนุมีจดุมุง่หมายจะให้เป็นแหล่งเงนิทนุดอกเบีย้

ต�่า ส�าหรับการกู้ยืมเพื่อน�าไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน 

สร้างรายได้ ซึง่จะส่งผลท�าให้คณุภาพชวีติของสตรีดีข้ึน”

 ๒.  การบริหารกองทุน

   ๒.๑  จงัหวัดควรมกีารเร่งรดัและอ�านวยการ

ให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/

ต�าบล (คกส.จ./คกส.ต.) อนมุตัเิงนิกองทนุพฒันาบทบาท

สตรีให้มากขึ้น ทั้งนี้ในการอนุมัติโครงการจะต้องมีการ

ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วย เพื่อป้องกัน 

มิให้เกิดหนี้เสีย ซึ่งถ้ามีจ�านวนมากจะส่งผลกระทบต่อ

การบริหารกองทุน

   ๒.๒ จังหวัดควรก�าชับ คกส.จ./คกส.ต. 

บริหารกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส 

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่สมาชิก และควรมีการตรวจสอบการบริหารงานเป็น

ระยะรวมทัง้ต้องบรูณาการให้ทกุภาคส่วนในพืน้ทีเ่ข้ามา

มบีทบาทตรวจสอบการท�างานของ คกส.จ./คกส.ต. ด้วย

   ๒.๓  จังหวัดควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ 

หรือจัดสร้างระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับ คกส.จ./

คกส.ต. สมาชกิกองทุน ในเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิาร

กองทนุ เช่น การเขยีนโครงการการประเมนิความเป็นไป

ได้ของโครงการ การบรหิารจดัการโครงการ การประเมนิผล

โครงการ การบัญชี การบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 ๓.  การประเมนิผลจงัหวดัต้องมกีารประเมนิผล

การด�าเนินงานของกองทุน และรายงานผลการประเมิน

ดังกล่าว รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการด�าเนินงานให้

กระทรวงมหาดไทยทราบ

นายวิศว ศะศิสมิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
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   ๗. การบริหารจัดการภัยตามแนวทาง ๒P๒R

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง ๒P๒R

ความเป็นมา 

 การบริหารจัดการภัยพิบัติตามแนวทาง ๒P๒R 

เป็นการตรวจบูรณาการบริหารจัดการภัยตามแนวทาง 

๒P๒R ซึง่ประกอบด้วย การป้องกนัทีย่ัง่ยนื (Prevention) 

การเตรียมความพร้อม (Preparation) การเผชิญเหตุ 

(Response) และการเยียวยาฟื้นฟู (Recovery) ซึ่งเป็น

ประเด็นในการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ 

ผูต้รวจราชการส�านกันายกรฐัมนตร ีและผูต้รวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยได้จัดท�าแผนการตรวจราชการประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนการ

ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามค�าสัง่ส�านกันายก

รัฐมนตรี ที่ ๓๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

และแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามค�าสั่ง

กระทรวงมหาดไทย ที ่๒๑๔/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๒๘ มนีาคม 

๒๕๕๗

ผลการดำาเนินงาน

 ๑. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗

  ๑.๑  ผลการดำาเนินงานในภาพรวมปี 

๒๕๕๗ 

     (๑)  เกิดอุบัติ เหตุ  ๓,๑๗๔ ครั้ ง 

(๓,๑๗๖ ครั้ง)

     (๒)  เสียชีวิต ๓๖๖ ราย (๓๖๕ ราย)

     (๓)  บาดเจบ็ ๓,๓๔๕ ราย (๓,๓๒๙ ราย)

นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง ๒P๒R
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  ๑.๒  แนวทางการดำาเนินงานของจังหวัด 

จงัหวดัได้วเิคราะห์ข้อมลูผลการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมา

เพ่ือวางแผนงานและมาตรการเตรียมการเพื่อป้องกัน

อุบัติภัยทางถนนโดยการบูรณาการการท�างานร่วมกับ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน

พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการ

มีพฤติกรรมที่ประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยพฤติกรรม

ทีเ่ป็นสาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตทุางถนน ได้แก่ เมาแล้วขบั 

ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด จึงให้ทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินมาตรการดังนี้

     ๑  การบังคับใช ้กฎหมายอย ่าง

เคร่งครัด ตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ ได้แก่ ไม่สวม

หมวกนิรภัย/มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย/เมาสุรา/ไม่คาด

เข็มขัดนิรภัย/ไม่มีใบขับข่ี/ความเร็วเกินก�าหนด/ฝ่าฝืน

สัญญาณจราจร/ขับรถย ้อนศร/แซงในท่ีคับขัน/ 

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ โดยเน้นหนักในการ

ควบคุมความเร็ว การเมาสุราแล้วขับขี่รถ และให้ 

ความส�าคัญพิเศษกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสาร

สาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ 

ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย รวมทั้งเคร่งครัดใน

การออกใบอนญุาตขบัขีย่านพาหนะควบคูก่บัการรณรงค์

ให้ความรู้เรื่องกฎจราจรความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย

     ๒)  จัดตั้งระบบการจัดเก็บข้อมูล 

อุบัติเหตุจราจรทางบกเพื่อน�ามาใช้ในการวางแผน 

เกีย่วกบัความปลอดภยัด้วยการบรูณาการข้อมลูจากทกุ 

ภาคส่วนรวบรวมไว้ที่หน่วยงานเดียวและการออกแบบ

ถนนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง ๒P๒R

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง ๒P๒R
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 ๒.  ภัยหนาว จังหวัดมีแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาดังนี ้

  ๒.๑ มีการตั้งศูนย์อำานวยการเฉพาะกิจ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัด อ�าเภอ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นให้มีการบูรณาการ

ในการท�างานร่วมกันกับภาคเอกชนและประชาชน

นายธานี  สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง ๒P๒R

นายเสริม  ไชยณรงค์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง๒P๒R

     ๒.๒  จัดทำาแผนการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัยหนาว

        (๑)  ส�ารวจพืน้ทีเ่สีย่งและจัดท�า

บัญชีรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยง

        (๒)  ส� า ร วจความต ้ อ งการ 

เครื่องกันหนาวของประชาชน โดยเฉพาะผู ้สูงอายุ  

คนพิการ เด็กไร้อุปการะ และผู้มีรายได้น้อย

        (๓)  การจดัเตรยีมเครือ่งกนัหนาว 

โดยการขอรับบริจาคจากองค์กรการกุศล ภาคเอกชน

และประชาชน ไว้เป็นการล่วงหน้า ส�าหรับการจัดหา

เครื่องกันหนาวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องรอให้มีการประกาศเขตการ 

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อน

         (๔)  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้

เกีย่วกบัเรือ่งการป้องกนัภยัหนาว การระมดัระวงัสขุภาพ

โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก การให้ความระมัดระวังใน

การจุดไฟเพื่อป้องกันความหนาวเย็น วิธีการป้องกัน 

พืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์เสียหาย

        (๕)  เมื่อเกิดภัยหนาวให้ศูนย์

อ�านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

อ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาและรายงานให้จังหวัดทราบ

 ๓.  ภยัแล้ง จงัหวดัมแีนวทางในการแก้ไขปัญหา

ดังนี้

   ๓.๑  มีการตั้งศูนย์อำานวยการเฉพาะกิจ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัด อ�าเภอและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นให้มีการบูรณาการ

ในการท�างานร่วมกันกับภาคเอกชนและประชาชน
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   ๓.๒  จัดทำาแผนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง

     (๑)  ส�ารวจพืน้ทีเ่สีย่งและจดัท�าบญัชี

รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยง

     (๒)  จัดท�าแผนการใช ้น�้าเพื่อการ

อุปโภค บริโภคและน�้าที่ใช้ในการเกษตรกรรม

     (๓)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

เก่ียวกับการใช้น�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่าง

ประหยัด ถูกวิธี รวมทั้งแนะน�าเกษตรกรให้ปลูกพืช 

อย่างเหมาะสมในช่วงฤดูแล้ง 

     (๔)  เมื่อเกิดภัยแล้งได้มอบให้ศูนย์

อ�านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

อ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาและรายงานให้จังหวัดทราบ

     (๕)  จัดกิจกรรมสัปดาห ์รณรงค ์ 

ส�ารวจ ซ่อมแซมและสร้างภาชนะเก็บน�้าประจ�าปี  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะ

เกบ็น�า้ในการส�ารองน�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้งอย่างเพียงพอและ

ดูแล รักษา ซ่อมแซมและสร้างภาชนะเก็บน�้าให้ถูก

สขุลกัษณะซึง่จะช่วยป้องกนัโรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในฤดูแล้ง

     (๖)  การป ้องกันและปราบปราม 

การลักขโมยเครื่องมือการเกษตร เครื่องสูบน�้า หรือโค 

กระบือ ในช่วงฤดูแล้งเพื่อมิให้เป็นการซ�้าเติมประชาชน

ที่ประสบภัย

     (๗)  การวางแผนแก้ไขปัญหาระยะ

ยาว เช่น การจดัท�าโครงการเพือ่ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่ระสบปัญหา

ภัยแล้งโดยการส่งเสริมอนุรักษ์ดินและน�้า การพัฒนา

แหล่งน�า้ขนาดเลก็ ขดุลอกคคูลอง เพือ่กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ใน

ฤดูแล้ง การจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

การอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้าล�าธาร เป็นต้น

นายสมศักดิ์  ขำาทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัยตามแนวทาง๒P๒R

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัยตามแนวทาง๒P๒R

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗

  ในการป้องกนัอบุติัภยัทางถนน ขอให้จงัหวดั

ด�าเนินการตามมาตรการ ๒P๒R คือ การป้องกัน 

(Prevention) การเตรียมพร้อม (Preparation)  

การเผชิญเหตุ (Response) และการเยียวยาฟื ้นฟู 

(Recovery) ดังนี้
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  ๑.๑  ด้านการป้องกัน

     (๑) จังหวัดควรมีการเฝ้าระวังภัย

ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง เช่น อบัุตเิหต ุอบัุตภิยัในช่วงเทศกาล

ต่างๆ ทัง้นีเ้จ้าหน้าทีผู่เ้กีย่วข้องต้องบงัคบัใช้กฎหมายโดย

เคร่งครดั เพือ่ให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร และควร

มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไปยังประชาชน

เพื่อให้รับทราบกฎจราจร เพื่อให้ทราบว่าท�าไมต้อง

ปฏิบัติตามกฎจราจร 

     (๒) จงัหวดัควรมแีนวทางในการสร้าง

วินัยจราจรให้กับประชาชน โดยเน้นในกลุ่มเด็กและ

เยาวชนก่อน ทั้งนี้ผู ้บริหาร ข้าราชการของจังหวัด  

เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบต้องปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างในการ

เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

      (๓)  จังหวัดควรสนับสนุน ส่งเสริมให้

มีการใช้มาตรการควบคุมทางสังคมในพื้นที่หมู ่บ้าน/

ชุมชน โดยมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ร่วมกับก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อาทิ 

สร้างข้อตกลงร่วมของชุมชน สนับสนุนงบประมาณใน

การด�าเนินโครงการอาสาสมัครจราจรร่วมป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

      (๔)  จังหวัดควรเตรียมความพร้อม 

ในการจัดระบบจราจร ส�ารวจและซ่อมแซมเส้นทาง 

การสัญจร ทั้ งในถนนสายหลักและถนนสายรอง  

โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่างๆ

      (๕)  ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะ

เข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงควรมี

มาตรการเตรียมรับภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น  

การจดัท�าป้ายบอกทางทีช่ดัเจน และใช้ภาษาทีเ่ป็นสากล 

การกระตุน้และให้ความรูป้ระชาชนในจงัหวดัให้สามารถ

แนะน�าเส้นทางไปยังสถานท่ีต่างๆแก่นักท่องเที่ยวได้ 

เป็นต้น โดยอาจขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

แก่ประชาชน

   ๑.๒  ด้านการเตรยีมพร้อม/ด้านการเผชิญเหตุ 

/การเยียวยาฟื้นฟู

     เนื่องจากจังหวัดมีระบบบัญชาการ

เหตุการณ์ และแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วจึงขอให้จังหวัด

ด�าเนินการ ดังนี้

     (๑)  หมั่นฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุใน

สถานการณ์ต่างๆ เป็นประจ�าสม�า่เสมอและอย่าง จรงิจัง 

เพื่อจะได้เป็นการพิจารณาทบทวนว่าแผนมีข้อบกพร่อง

หรือไม่

      (๒)  เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นขอให้

ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ควรเป็นผู ้ ท่ีมีความช�านาญในการแก้ไข 

สถานการณ์นั้นๆ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม

ค�าสั่งอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าจะมาจากต่างหน่วยงานกัน 

ต้องมรีะบบการสือ่สารทีด่ ีรวมทัง้เมือ่สิน้สดุสถานการณ์

ให้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน เพื่อน�ามา

ปรับปรุงแผนด้วย

      (๓) ส่วนการเยียวยาและฟื ้นฟูให้

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด

  ๒. การป้องกันและแก้ไขภัยหนาวจังหวัดควร

ดำาเนินการ ดังนี้

   ๒.๑   ด้านการป้องกนั ขอให้จงัหวดัตดิตาม

ข้อมูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด และ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แจ้งเตือนภัยให้ประชาชน

ในพืน้ทีไ่ด้รบัทราบอย่างต่อเนือ่ง และเตรยีมความพร้อม

ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดเวลา
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   ๒.๒  ด้านการเตรยีมพร้อม/ด้านการเผชญิเหต ุ

/การเยียวยาฟื้นฟู

      (๑)  การเกิดภัยหนาว จะมีความ

เกี่ยวข้องและกระทบกับประชาชน รวมถึงสิ่งมีชีวิต 

ทัง้สตัว์เลีย้ง และพชืผล จงัหวดัจงึควรมมีาตรการในการ

ป้องกัน และเตรียมการส�ารวจความเสียหายล่วงหน้า

      (๒)  จังหวัดควรส�ารวจความต้องการ

เครื่องนุ่งห่มตามข้อเท็จจริง โดยจัดล�าดับ ความส�าคัญ

ในการให้การช่วยเหลือ เช ่น ล�าดับแรกควรเป็น 

ความต้องการที่จ�าเป็นและเร่งด่วน ล�าดับต่อมาคือ 

ความต้องการทีจ่�าเป็นแต่ไม่เร่งด่วน เป็นต้น และน�าเสนอ

ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการส�ารวจข้อมูล

ดังกล่าว อาจขอความร่วมมืออาสาสมัครในพื้นที่ เช่น 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ๒๕ ตาสับปะรด 

ฯลฯ ช่วยด�าเนินการเพราะเป็นผู้ที่อยู ่ในพื้นที่และมี 

ความใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งจะทราบถึงข้อเท็จจริงใน

พื้นที่เป็นอย่างดี

      (๓)  ขอให้จังหวัดมีการเตรียมการ

ประเมินสถานการณ์และจัดเตรียมข ้อมูลกรณีม ี

ความจ�าเป็นต้องขอขยายวงเงนิทดรองราชการไว้ล่วงหน้า 

เพื่อจะได้เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติโดย 

เร่งด่วนต่อไป

      (๔)  ขอให้จังหวัดด�าเนินการให้ความ

ช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบภยัพบิตัต่ิางๆ ตามแนวทาง

ปฏิบตัเิก่ียวกับการใช้จ่ายเงนิทดรองราชการตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังว ่าด ้วยเงินทดรองราชการเพื่อ 

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

หนังสือสั่งการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ใน

กรณีที่ยังไม ่สามารถด�าเนินการช ่วยเหลือได ้ตาม 

ระเบียบฯ จังหวัดต้องหาแนวทางบรรเทาผลกระทบใน

เบื้องต้นให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

 ๓.  การป ้องกันและแก ้ไขป ัญหาภัยแล ้ง 

จังหวัดควรดำาเนินการ ดังนี้

   ๓.๑  ด้านการป้องกัน

      (๑)  จั ง ห วั ด ค ว ร มี ชุ ด ค ว า ม คิ ด  

ในการน�าน�้าจากเขื่อนใหญ่ไปสู ่อ่างเล็ก โดยใช้พื้นที่

สาธารณะ โดยพิจารณาว่าจะท�าอย่างไรให้สามารถเก็บ

น�้าไว้ได้ (ในลักษณะแบบเตาขนมครก) ดังนั้น จึงควรจัด

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานจังหวัด 

ชลประทาน ท้องถิน่ ฯลฯ เพือ่ร่วมกนัหามาตรการในการ

ด�าเนินการโดยอาจพิจารณาด�าเนินการ ดังนี้ 

       ๑)  รวมกลุม่ผูใ้ช้น�า้ (รบัฟังความ

คิดเห็น) 

       ๒)  อ�าเภอส�ารวจพ้ืนทีส่าธารณะ 

โดยยดึหลักพ้ืนท่ีสาธารณะผ่านท้องถ่ินใดท้องถ่ินนัน้เป็น

ผู้รับผิดชอบ 

       ๓)  อาจพิจารณาด�าเนนิการโดย

ใช้วิธีการสร้างท่อฝังดิน (Pipe) เขตรอยต่อพ้ืนที่ของ

เกษตรกรเพ่ือน�าน�้าจากอ่างใหญ่ไปสู่อ่างเล็ก และเพื่อ

เป็นการประหยัดกระแสไฟฟ้า อาจน�าระบบโซล่าเซลล์

มาปรับใช้ซ่ึงการด�าเนินการข้างต้นจะช่วยลดต้นทุน 

การผลิตและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ใช้น�้า ซึ่งอาจ

ท�าในพื้นที่แล้งซ�้าซากเป็นพื้นที่น�าร่อง

      (๒)  จังหวัดควรจะมีการอบรมให้

ความรู้ด้านสาธารณภัยให้แก่ผู้น�าในท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน 

ก�านัน เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ

ด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะ 

เกิดภัยและหลังเกิดภัย
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      (๓)  จงัหวดัควรรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ 

ให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัหาภาชนะเกบ็

กักน�้า ใช้น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด  

ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและแนะน�าเกษตรกร 

ปลูกพืชที่ใช้น�้าน้อยหรือพืชฤดูแล้ง

  ๓.๒  ด้านการเตรียมพร้อม/ด้านการเผชิญ

เหตุ/การเยียวยาฟื้นฟู

      (๑) ขอให้จังหวัดได้ก�าชับให้ส่วน

ราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ�าเภอ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้จัดท�าแผนแก้ไขปัญหา เตรียม

ก�าลังคน ส�ารวจวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ  

ยานพาหนะที่จ�าเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ได้ทันทีเมื่อเกิดภัย

      (๒)  ขอให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องปฏบิตัิ

ตามระเบียบกฎหมาย และหากมีระเบียบ/กฎหมายที่

เปลี่ยนแปลง ขอให้มีการซักซ้อมท�าความเข้าใจกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ�าเภอต่างๆ ด้วย

      (๓)  ขอให้จังหวัดด�าเนินการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัพิบติัต่างๆ ตามแนวทาง

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิทดรองราชการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว ่าด ้วยเงินทดรองราชการเพื่อ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติักรณฉุีกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความเป็นมา

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท�า 

หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ และได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ได้น�าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ

ภารกิจในความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปด้วยเร่ืองดัง 

ต่อไปนี้

 ๑.  การบรหิารกจิการเพือ่ให้เกดิประโยชน์สขุ

แก่ประชาชน

  ๑.๑  เป ิดเผยข ้อมูลการปฏิบั ติงานให ้

ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้

  ๑.๒  จัดวางระบบควบคุมภายในให ้มี

ประสิทธิภาพ

  ๑.๓  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง

  ๑.๔  ก่อนจัดท�าโครงการ ต้องมีการศึกษา

ความเป็นไปได้ การด�าเนินโครงการต้องโปร่งใส มีกลไก

ในการตรวจสอบ

  ๑.๕  โครงการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน 

นอกจากการด�าเนินการตามข้อ ๑.๔ แล้ว จะต้องรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน 

 ๒.  การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๒.๑  จัดท�าแผนพัฒนา ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

๘.  การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง 
  ตามหลักธรรมาภิบาล
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  ๒.๒  ติดตามประเมินผล ทบทวนปรับปรุง 

แผนพัฒนา

  ๒.๓  น�าแผนพัฒนามาใช้เป็นกรอบในการ

จัดท�างบประมาณ

  ๒.๔  จัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับผู ้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๒.๕  ภารกิจเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 

ให้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน

  ๒.๖  พัฒนาความรู้ในหน่วยงาน เพ่ือให้มี

ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 ๓.  การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

   ๓.๑  ก�าหนดเป้าหมาย แผนด�าเนินงาน 

ระยะเวลา งบประมาณ ของงาน/โครงการ และต้อง 

เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

   ๓.๒  การจัดซื้อจัดจ้าง ด�าเนินการโดย 

เปิดเผย และค�านึงถึงความคุ้มค่า

   ๓.๓  แจ้งอนญุาต อนมุตั ิความเหน็ชอบ ให้

ส่วนราชการที่ยื่นค�าขอทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน

ที่ได้รับค�าขอ

   ๓.๔  วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาโดยเร็ว 

   ๓.๕  สั่งราชการเป ็นลายลักษณ์อักษร  

หากจ�าเป็นอาจสั่งราชการด้วยวาจาได้

 ๔.  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

   ๔.๑  กระจายอ�านาจการตัดสินใจ การสั่ง 

การอนุญาต

   ๔.๒  ควบคุม ติดตาม ก�ากับดูแล การใช้

อ�านาจของผู้รับมอบและผู้มอบอ�านาจ

   ๔.๓  ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลด 

ขั้นตอน

   ๔.๔  บริการสาธารณะ ให้จัดท�าแผนภูม ิ

ขั้นตอนและระยะเวลา ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท�าการ

   ๔.๕  จัดตั้งศูนย์บริการร่วม

 ๕.  การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

   ๕.๑  ทบทวน ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง ยกเลกิ 

บทบาท/ภารกิจตามความจ�าเป็น

   ๕.๒  แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก ข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ๖.  การอำานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน

   ๖.๑  ก�าหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน และ

แจ้งให้ประชาชนทราบ 

   ๖.๒  กรณีมีหนังสือร้องเรียน เสนอความ

เห็น ให้แจ้งผลการด�าเนินการภายใน ๑๕ วัน หรือระยะ

เวลาที่ได้ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ

   ๖.๓  จดัให้มช่ีองทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย

 ๗.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   ๗.๑  การประ เมินผลการปฏิบั ติ ง าน  

ความพึงพอใจ ความคุ้มค่า ให้มีบุคคลภายนอกร่วมด้วย

   ๗.๒  การประเมนิบคุคล ให้ค�านงึถงึผลการ

ปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ

   ๗.๓  เงินรางวัลให้พิจารณาจัดสรรจาก 

เงินเหลือจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้จังหวัดจัดตั้ง

คณะท�างาน Core team เพื่อท�าการประเมินมาตรฐาน

การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(อบจ. เทศบาล อบต.) เป็นประจ�าทุกปี โดยเน้นตรวจ 

ใน ๔ ด้าน คือ ด้านการบรหิารงานตามระเบยีบกฎหมาย 

ด้านการเงินและบัญชี ด้านการบริการประชาชน และ

ด้านการบริหารงานบุคคล ส�าหรับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ทีย่งัไม่ผ่านเกณฑ์ จะมกีารจดัอบรม สมัมนา

เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก�าหนด

ผลการดำาเนินงาน

 ๑)  การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น ได้

ด�าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ดังนี้

  (๑)  จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานส�าหรับโรงเรียน

ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรร 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการ

สอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การ

เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ�านวนทั้ง

สิ้น ๓,๓๑๘.๕๕๐ ล้านบาท และได้เบิกจ่ายไปแล้ว 

๑,๒๑๙.๐๘๑ ล้านบาท

  (๒)  จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน

วิชาการการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ระดับกลุ่มจังหวัด 

การศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ - ๑๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้

อุดหนุนงบประมาณให้กลุ ่มจังหวัดการศึกษาที่ ๔  

เพิม่เตมิ เพือ่จดัท�าเครือ่งมอืประเมนิสมรรถนะส�าคญัของ

ผู้เรียนและกระดาษค�าตอบเพื่อประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น

  (๓)  จดัท�าศนูย์การเรยีนรู ้๑๓ ศนูย์การเรยีน

รู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

จัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย (อายุ ๓ – ๕ ปี) 

โดยโอนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน ๓๕๐ แห่งๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท

  (๔)  จดัชมุนมุลกูเสอืท้องถิน่ไทย โดยจดัสรร

เงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมลูกเสือ 

ท้องถิน่ไทยระดบัประเทศ ในวงเงนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒)  โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมธรรมาภบิาลและเสรมิ

สร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้

ด�าเนินการจัดอบรมสัมมนานายกองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ�านวน ๑ รุ่น เมื่อวันที่ 

๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร มีผู ้บริหารเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น  

๒๖๐ คน

 ๓)  โครงการศกึษาวเิคราะห์การจดัทำาแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

– ๒๕๖๐ ได้ด�าเนินการส�ารวจสถานภาพและความ

ต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส�านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจังหวัด และได้จัดท�า (ร่าง) แผน

แม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

– ๒๕๖๐ พร้อมทั้งจัดสัมมนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนส�านักงาน 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรับฟังความ 

คิดเห็นต่อแผนแม่บทฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 ๔)  การเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียน ได้ด�าเนินการ ดังนี้
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   (๑) โครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียม

ความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดน 

เพื่อรองรับการเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียนเสร็จแล้ว  

จ�านวน ๑ รุ่น เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ 

โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม 

ทัง้สิน้ จ�านวน ๒๔๖ คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

๑๔๔ แห่ง ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด (๒) โครงการพัฒนาและ

ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้า

สู่ประชาคมอาเซียนโดยจัดฝึกอบรมเสร็จแล้ว จ�านวน 

๒ รุน่ จากเป้าหมาย ๑๐ รุน่ และคาดว่าจะจดัอบรมเสร็จ

สิ้นประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

 ส่งเสริมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

 การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๙๖๗,๕๑๒,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว 

๑๑๔,๑๖๙,๙๕๐,๓๐๕ บาท มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

 ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตาม

อ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ

ด้วย การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 

น�้าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนด้วยการก่อสร้างประปา

หมู่บ้าน การสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้าง

และบ�ารุงรักษาถนน การสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า  

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถาน ี

สูบน�้าด้วยไฟฟ้า การสนับสนุนการบริหารจัดการน�้า 

เพื่อสนับสนุนงานฎีกา 

 ๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตาม

ภารกิจถ่ายโอนและนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย 

  (๑)  สนับสนุนการบริการสาธารณสุข  

โดยโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ เพือ่อดุหนนุชุมชน/หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี

อนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลที่ได้รับการ

ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ส่งโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุ

งบประมาณด้านสาธารณสขุและสวสัดิการสงัคม ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองโครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนทั้ งสิ้น 

๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์ทางการ

เมือง ท�าให้เกิดปัญหาการด�าเนินงานล่าช้า

  (๒)  สนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหาร

กลางวัน และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

โดยจดัสรรเงนิอดุหนนุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

จ�านวน ๒๙,๓๒๕,๘๕๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว 

๒๘,๑๐๒,๓๖๒,๔๗๐ บาท 

  (๓) สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน ๔๐๕ หลัง ในวงเงินทั้งสิ้น 

๗๕๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็น อาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ขนาดเล็ก ๑๓๕ หลัง อาคารศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 

ขนาดกลาง ๑๓๕ หลัง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาดใหญ่ ๑๓๕ หลัง

  (๔)  สนบัสนนุเงินอดุหนนุส�าหรับการจดัการ

ศกึษาภาคบงัคบั โดยจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ที่มีโรงเรียนในสังกัด จ�านวน ๖๑๓ แห่ง เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าเงินเดือน ค่าจ้างประจ�า เงินตอบแทนรายเดือน  

เ งินวิทยฐานะ และอื่นๆ ส�าหรับข ้าราชการครู  
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พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวงเงิน 

๑ ๔ , ๑ ๐ ๖ , ๕ ๕ ๗ , ๕ ๐ ๐  บ า ท  เ บิ ก จ ่ า ย แ ล ้ ว 

๑๔,๐๓๒,๔๘๖,๑๓๕ บาท

 (๕) สนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนา

พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยจัดสรร 

เงนิอดุหนนุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ด�าเนนิการ 

๖ โครงการ วงเงิน งบประมาณ ๒๐๐,๙๒๕,๐๐๐ บาท 

ประกอบด้วย 

 - โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่าง 

เก็บน�า้มาบประชนั เทศบาลต�าบลบ้านโป่ง อ�าเภอบางละมงุ 

จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๙๗,๘๗๕,๐๐๐ บาท ก�าลัง

อยู่ระหว่างขอท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณ

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน

สุขุมวิท เทศบาลต�าบลบางละมุง อ�าเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�าลัง

อยู่ระหว่างด�าเนินการ

 - โครงการปรบัปรงุภมูทัิศน์เมอืงหนองปรอื เป็น

เมอืงน่าอยู ่สูเ่มอืงการท่องเท่ียว เทศบาลเมอืงหนองปรอื 

อ� า เภอบางละมุ ง  จั งหวั ดชล บุรี  งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ

 - โครงการศึกษาและออกแบบพัฒนาพื้นที่

บริเวณอ่างเก็บน�้าซากนอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

เทศบาลเมืองหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ก�าลังอยู่ระหว่าง 

ขอท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณ

 - โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งของ

เครื่องใช้พระราชทานและพื้นบ้านหนองปรือ เทศบาล

เมืองหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�าลังอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ

 - โครงการจดัท�าแผนพฒันาแหล่งท่องเทีย่วพืน้ที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขาไม้แก้ว อ�าเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�าลังอยู่

ระหว่างด�าเนินการ

นายสามารถ ลอยฟ้า 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง

ตามหลักธรรมาภิบาล

นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง

ตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ได้เสนอแนะแนวทาง เพื่อช่วยส่งเสริมให้การ

สร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประสบผลส�าเร็จ ดังนี้

  ๑. ให้มีการส่งเสริมการสร้างทัศนคติ ค่านิยม 

วัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต 

คุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร โดยผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง

แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

  ๒.  สร้างช่องทางการสื่อสารกับประชาชนใน

พืน้ที ่โดยให้มลีกัษณะของการสือ่สารแบบสองทาง และ

ควรให้มีหลายๆ ช่องทาง เช่น การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารส�าหรับประชาชน เสียงตามสาย กล่องรับเรื่อง

ร้องเรยีน เป็นต้น เพือ่เผยแพร่ข้อมลูตามพระราชบญัญติั

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐/ข้อมูลที่ 

ส ่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช ่น  

การด�าเนนิโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

รวมทัง้การรบัเรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์ การรบัฟังข้อเสนอแนะ

ของประชาชน

 ๓. ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ

หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ กระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง งานการเงิน ฯลฯ โดยอาศัยการเฝ้าระวัง 

การตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เช่น องค์กร

ชุมชน ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เป็นต้น

 ๔.  ให้จังหวัดก�าชับการปฏิบัติหน้าที่ของ Core 

team ให ้มีความเคร ่งครัดเป ็นไปตามมาตรฐาน  

ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้มี

การจัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ให้ได้มาตรฐานต่อไป รวมทัง้ให้มกีารตดิตาม

ประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ

๙. การพัฒนาเมือง/ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวเมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคม 
 อาเซียน

ความเป็นมา
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้ 

ส�านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจัดท�าการวางและ 

จัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนในพื้นที่ด่านชายแดน 

แผนงาน/โครงการพัฒนาด่านชายแดนและพื้นที่ชุมชน

ชายแดน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ก�าหนดแผนผงัโครงสร้าง

การพฒันาเชิงพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดั ในด้านการพฒันาเมอืง 

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การ

คมนาคมขนส่ง โลจสิตกิส์ โครงสร้างพืน้ฐานอืน่ๆ ก�าหนด

ประเภทและมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ใน

แต่ละบริเวณ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทและ

แนวทางการเป็นเมอืงประตกูารค้า ได้แก่ พืน้ทีธ่รุกจิการ

ค้า การบริการและการท่องเที่ยว พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่

อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา 

สถาบนัวจิยัR&D พืน้ทีข่นส่งสนิค้า/ท่าเรอืท่าอากาศยาน 

พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่นันทนาการของเมือง 

เป็นต้น โดยในปี ๒๕๕๗
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ผลการดำาเนินงาน

 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ๑.  ประกาศบังคับใช้แล้ว จ�านวน ๕ ผัง ได้แก่

   ๑.๑  บ้านริมเมย (ด่านแม่สอด) อ�าเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก

   ๑.๒  ด่านเทศบาลต�าบลในเมือง อ�าเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

   ๑.๓  บ้านคลองลึก (ด่านอรัญประเทศ) 

อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

   ๑.๔  สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๑ อ�าเภอ 

เมืองหนอง จังหวัดหนองคาย

   ๑.๕  ด่านท่าเสด็จ อ�าเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

 ๒.  อยู ่ระหว่างขั้นตอนการวางผัง จ�านวน  

๑๖ ผัง ได้แก่

   ๒.๑  สะพานข้ามแม่น�า้สาย แห่งที ่๑ อ�าเภอ

แม่สาย จังหวัดเชียงราย

   ๒.๒  เ ชี ย ง แ ส น  อ� า เ ภ อ เชี ย ง แ ส น  

จังหวัดเชียงราย

   ๒.๓  เ ชี ย ง ข อ ง  อ� า เ ภ อ เ ชี ย ง ข อ ง  

จังหวัดเชียงราย

   ๒.๔  สะพานข้ามแม่น�้าสาย แห่งที่  ๒  

อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

   ๒.๕  บ้านสบรวก (สามเหลี่ยมทองค�า) 

อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

   ๒.๖  บ้านดอนมหาวนัห้อม อ�าเภอเชยีงของ 

จังหวัดเชียงราย

   ๒.๗  ท่าบ้านสายลมจอย อ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย

   ๒.๘  ท่าบ้านเกาะทราย อ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย

   ๒.๙  บ้านธาตพุนมสามคัค ีอ�าเภอธาตพุนม 

จังหวัดนครพนม

   ๒.๑๐  บ ้านท ่าอุ เทน อ�าเภอท ่าอุ เทน 

จังหวัดนครพนม

   ๒.๑๑  สะพานข้ามแม่น�้าโก-ลก (บูเก๊ะตา) 

อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

   ๒.๑๒  ด่านอ�าเภอเมอืงบงึกาฬ อ�าเภอเมอืง

บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

   ๒.๑๓  ช ่ อ งตะ โกบน อ� า เภอสวนผึ้ ง  

จังหวัดราชบุรี

   ๒.๑๔  บ้านเชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย

   ๒.๑๕  บ ้ า นประกอบ  อ� า เ ภอนาทวี  

จังหวัดสงขลา

   ๒.๑๖  ด่านปาดันเบซาร์ อ�าเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา

 การเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 

เพื่อการผังเมือง ได้ด�าเนินการส�ารวจและจัดท�าข้อมูล

ทางกายภาพการผังเมอืงด้วยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ 

GIS มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชน

ระดับเทศบาล มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ๑)  การส�ารวจและจดัท�าข้อมลูฯ ในบรเิวณพืน้ที่

นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สระบุรี และลพบุรี ก�าลังอยู่ระหว่างตรวจสอบความ 

ถูกต้องของงานเพื่อรับงานในงวดที่ ๑ และคาดว่าจะรับ
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มอบงานงวดสุดท้าย งวดที่ ๔ ภายในเดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๗

 ๒) การส�ารวจและจดัท�าข้อมลูฯ ในบรเิวณพืน้ที่

นอกชุมชนระดับเทศบาล ซึ่งเป็นพื้นท่ีเปิดใหม่ จ�านวน 

๑๐ จังหวัด คอื จงัหวดันครนายก ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา 

สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

และตราด ก�าลังอยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา

 โครงการพัฒนาพื้นที่ เฉพาะชุมชนด ่าน

ชายแดนบ้านพุนำ้าร้อน จังหวัดกาญจนบุร ีด�าเนินการ

ก่อสร้างและพฒันาเมอืงชายแดน ๔ แห่ง มผีลการด�าเนนิ

งาน ดังนี้

 ๑) การพัฒนาตามผังชุมชน องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการประกวดราคา

 ๒) การศึกษาและออกแบบรายละเอียดพื้นที่

ชุมชนด่านชายแดนองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเก่า 

ด่านพนุ�า้ร้อน อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ีอยูร่ะหว่าง

ด�าเนินการประกวดราคา

 ๓) การจัดท�าผังเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ

ชายแดนบ้านพุน�้าร้อน ต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่าง

ด�าเนินงานงวดที่ ๑

 ๔) การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ

ชุมชนด่านชายแดนบ้านพุน�้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี  

ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างด�าเนินงานงวดที่ ๑

 การบรหิารจดัการระบบนำา้ประปาท่ีให้บริการ

แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค ด�าเนินการก่อสร้าง

ปรับปรุงขยายการให้บริการน�้าสะอาด วางท่อขยายเขต

จ�าหน่ายน�า้และปรบัปรงุเส้นท่อ รวมท้ังก่อสร้างปรบัปรงุ

กิจการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในส่วนภูมิภาค  

ทัว่ประเทศ ๗๔ จงัหวดั (ยกเว้นกรงุเทพมหานคร นนทบรุี 

สมทุรปราการ) โดยในช่วงระหว่างวนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๖ 

ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้ให้บริการผู้ใช้น�้ารวม 

ทัง้สิน้ ๓,๖๘๗,๙๐๕ ราย มผีูใ้ช้น�า้เพิม่ขึน้ ๑๐๖,๗๐๘ ราย 

รวมปริมาณน�้าที่ได้จ�าหน่าย ๕๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร

 ปัญหา/อุปสรรค

 ผังเมืองที่ด�าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ และ

ปีก่อนหน้าท่ีได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไปแล้ว ประสบกับปัญหาในการบังคับใช้ประโยชน์ที่ดิน

ให้เป็นไปตามทีผ่งัเมอืงก�าหนด เนือ่งจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ยงัไม่มขีดีความสามารถเพยีงพอทีจ่ะรบัผดิชอบ

งานด้านผังเมือง อันมีสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 ๑)  มีปัญหาด้านบุคลากร เช่น จ�านวนบุคลากร

ที่ไม่เพียงพอ การมีโอนย้ายบุคลากรบ่อยครั้ง ท�าให้ขาด

ความต่อเนื่องของการด�าเนินงาน บุคลากรขาดความรู้

ด้านผังเมือง การประเมินผลผังเมือง การจัดท�าปรับปรุง

ผังเมือง การจัดจ้างที่ปรึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ผังเมือง

 ๒)  มีปัญหาด้านการสนับสนุนทรัพยากร เช่น 

บคุลากร งบประมาณ ฯลฯ จากผูบ้รหิารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีมาก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเน้นการทุ ่มเททรัพยากรไปที่งานการให้บริการ

ประชาชนเป็นล�าดับแรก

 ๓)  ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่เข้ามามส่ีวนร่วม ก�ากบั 

ดูแล งานด้านผังเมือง เนื่องจากมองว่าเป็นเร่ืองไกลตัว 

มองไม่เห็นความส�าคัญของผังเมืองที่จะช่วยให้การใช้

ประโยชน์จากท่ีดินเป็นระบบและมปีระสิทธภิาพมากขึน้ 

เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑.  ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั ต้อง

ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนให้ค�าแนะน�า ในงาน

ด้านผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

 ๒. ควรจัดการอบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจในงาน 

ด้านผงัเมอืงแก่บคุลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่

และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งต้องจัดระบบการเรียนรู้

ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

  ๓. บูรณาการความร่วมมือในการด�าเนินงาน

ด้านผงัเมอืงกบัทกุภาคส่วน เช่น ภาคประชาสงัคม NGOs 

ภาคเอกชน และต้องสร้างความตระหนกัให้ประชาชนใน

พื้นที่เห็นความส�าคัญของผังเมือง และสร้างการม ี

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส�ารวจ ก�าหนดเขตผัง 

ไปจนถึงการก�ากับ ดูแล การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไป

ตามที่ผังเมืองก�าหนด

๑๐.  การตรวจสอบ กำากบั ดแูล อาคาร ตาม  
  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มี 
  ความปลอดภัย

ความเป็นมา

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒ ทวิ ได ้ก�าหนดให ้

เจ้าของอาคารที่เข้าข่ายตามที่ก�าหนดจะต้องจัดให ้

มีการตรวจสอบอาคาร โดยมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ กฎกระทรวงก�าหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้ม ี

ผูต้รวจสอบ พ.ศ. ๓๕๔๘ กฎกระทรวงก�าหนดคณุสมบัติ

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การพัฒนาเมือง/ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัว
เมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นางสุมิตรา ศรีสมบัติ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การพัฒนาเมือง/ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัว
เมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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เฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน

และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู ้ตรวจสอบ  

และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผันหรือก�าหนดเงื่อนไขในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 

๒๕๕๐ โดยผลของกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลให้เจ้าของ

อาคาร ๙ ประเภท ที่เข้าข่ายต้องจัดให้มี การตรวจสอบ

สภาพอาคารโดยผูต้รวจสอบอาคารซึง่ได้ขึน้ทะเบยีนเป็น

ผู้ตรวจสอบกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร ได้แก่ 

 (๑) อาคารสูง 

 (๒) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

 (๓) อาคารชุมนุมคน 

 (๔) โรงมหรสพ 

 (๕) โรงแรมตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป 

 (๖) อาคารชุดหรือาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่

ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

 (๗) โรงงานสูงเกิน ๑ ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 

๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

 (๘) สถานบรกิารมพีืน้ทีต่ัง้แต่ ๒๐๐ ตารางเมตร

ขึ้นไป 

 (๙) ป้ายหรอืสิง่ทีส่ร้างขึน้ส�าหรบัตดิหรือต้ังป้าย

ที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ของป้าย 

ตัง้แต่ ๕๐ ตารางเมตรขึน้ไป ส�าหรบัตดิหรอืตัง้ป้ายทีต่ดิตัง้

บนส่วนใดของอาคารมีพื้นที่ของป้ายตั้งแต่ ๒๕ ตาราง

เมตรขึน้ไป จะต้องจดัให้มผีูต้รวจสอบมาด�าเนนิการตรวจ

สอบสภาพอาคารด้านความมัน่คงแขง็แรงและตรวจสอบ

ระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เช่น ระบบ

ไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ ระบบป้องกนั และระงบัอคัคภียั 

เป็นต้น ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดเวลาและมีความปลอดภัย ส�าหรับกรณีอาคาร

ราชการทีเ่ข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท ตามกฎหมายไม่ต้อง

ด�าเนินการจัดให้มีผู ้ตรวจสอบด�าเนินการตรวจสอบ

อาคารและท�ารายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เหมือนอาคารเอกชน แต่ต้องจัดให้มีผู ้ที่มีคุณสมบัติ 

เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบ(เป็นวิศวกรหรือสถาปนิกที่ผ่าน

การอบรมฯ) ด�าเนินการตรวจสอบและให้ค�าแนะน�า  

ถ้าหน่วยงานไม่สามารถจัดหาผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้

ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ด�าเนินการให้ ส�านัก

ควบคมุและตรวจสอบอาคารได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าเพือ่

ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจึงได้ก�าหนด

แผนการด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

  ๑)  การตรวจสอบอาคารภาครฐั ๙ ประเภท 

ซึง่หน่วยงานเจ้าของอาคารได้มหีนงัสอืขอให้กรมโยธาธกิาร

และผังเมืองเป็นด�าเนินการตรวจสอบอาคารให้ตาม 

กฎกระทรวง ยกเว้น ผ่อนผันหรือก�าหนดเงื่อนไขในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 

๒๕๕๐ จ�านวน ๔๗๙ อาคาร แบ่งเป็นอาคารในเขต

กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒๘๗ อาคาร และอาคาร 

ในส่วนภูมิภาค จ�านวน ๑๙๒ อาคาร

 ๒)  การสุ่มตรวจความปลอดภัยอาคารเอกชน  

๙ ประเภท ซ่ึงได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบอาคาร

แล้วเพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้ตรวจ

สอบอาคารซึ่งได ้ขึ้นทะเบียนเป ็นผู ้ตรวจสอบกับ 

คณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นข้อมูลในการก�าหนด

มาตรการในการพัฒนาคุณภาพของผู้ตรวจสอบต่อไป 

จ�านวน ๔๘๙ อาคาร แบ่งเป็นอาคารในเขตกรงุเทพมหานคร 

จ�านวน ๑๕๐ อาคารและอาคารในส่วนภูมิภาค จ�านวน 

๓๓๙ อาคาร
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ผลการดำาเนินงาน

 ๑. จังหวัดโดยสำานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัด ได้มีแผนบูรณาการกับส่วนราชการ  

ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จงัหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึง่จะต้องด�าเนนิการ

ตามอ�านาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราช

บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด�าเนินการ ดังนี ้

   ๑.๑  มีหนังสือแจ้งก�าชับ เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามเร่งรัดเจ้าของอาคาร  

๙ ประเภท ส ่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร 

อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

   ๑.๒  มกีารร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ที่มีอาคารตั้งอยู่ด�าเนินการตรวจสอบกลุ่มอาคารภาครัฐ

และด�าเนินการสุ่มตรวจสอบกลุ่มอาคารเอกชน ว่าได้

ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่โดยตรวจสอบ

ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างหลัก ได้แก่ คาน  

พื้นเสา โครงหลังคา และความปลอดภัยจากอัคคีภัย  

โดยการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงทางหนีไฟ แผนผัง

อาคาร ฯลฯ การตรวจสอบอาคารโดยทั่วไป ด�าเนินการ

โดยเลอืกตรวจสอบอาคารทีม่ผีูใ้ช้อาคารเป็นจ�านวนมาก 

เช่น โรงพยาบาล หอประชุม สถานพยาบาลรวมทั้ง  

โรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ

   ๑.๓  มกีารร่วมกบัส�านกังานท้องถิน่จงัหวดั 

จัดอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ 

ชี้แจง แนะน�าในการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒

 ๒.  จังหวัดส่วนใหญ่มีผลการดำาเนินงานเป็น

ไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ส่วนจังหวัดท่ียังด�าเนินการ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก�าลังเร่งรัดผลการด�าเนินงาน 

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

นายเสริม  ไชยณรงค์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การตรวจสอบ ก�ากับ ดูแล อาคาร ตามพ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มีความปลอดภัย

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การตรวจสอบ ก�ากับ ดูแล อาคาร ตามพ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มีความปลอดภัย
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 ปัญหา/อุปสรรค

 ๑.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดการ 

จัดท�าฐานข้อมูลอาคารในพื้นที่ รวมทั้งยังไม่มีการ  

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ท�าให้เจ้าของอาคารที ่

เข้าข่ายดังกล่าวละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 ๒.  ไม่มีการวางแผน ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 

และภัยอื่นๆ

 ๓.  อาคารภาครัฐขาดงบประมาณในการดูแล

รักษาที่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 จังหวัดควรตรวจสอบ ก�ากับดูแล อาคารโดย

อาศัยภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 

ดังนี้

 ๑. ควรมีการจัดทำาแผนการตรวจสอบ จังหวัด

ควรบรูณาการการท�างานร่วมกบัส่วนราชการ หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ

วางแผนการตรวจสอบอาคารและแผนงานด้านอื่นๆ  

ทีส่�าคญั เช่น การซ้อมแผนป้องกนัในอาคาร เป็นต้น ทัง้นี้

ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ 

ต้องให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ โดยมีแผนการตรวจสอบ

อย่างเข้มงวดและเป็นประจ�าสม�่าเสมอ

 ๒.  การออกตรวจสอบในพื้นที่

  ๒.๑ จังหวัดควรด�าเนินการตรวจสอบ 

ส่ิงปลูกสร้างสาธารณะทกุประเภทว่าการก่อสร้างเป็นไป

ตามหลักวิศวกรรมและกฎหมายหรือไม่ หากพบการ 

ผู้กระท�าความผิดกฎหมายขอให้ด�าเนินการตามอ�านาจ

หน้าทีก่บัผูก้ระท�าความผดิและด�าเนนิการแก้ไข ปรับปรุง 

ให้มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติภัยที่อาจ 

เกิดขึ้นได้

นายเกรียงเดช  เข็มทอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การตรวจสอบ ก�ากับ ดูแล อาคาร 
ตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มีความปลอดภัย

นายธานี  สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การตรวจสอบ ก�ากับ ดูแล อาคาร 
ตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มีความปลอดภัย
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   ๒.๒  จงัหวดัควรก�าชบัส่วนราชการ หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ให้ตรวจสอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างสาธารณะท่ีอยู ่ใน 

ความรับผิดชอบให้สามารถใช้การได้อย่างปลอดภัย  

หากพบผูก้ระท�าผดิกฎหมายขอให้ด�าเนนิการตามอ�านาจ

หน้าที่กับผู้กระท�าความผิดอย่างเคร่งครัด

   ๒.๓  ควรมมีาตรการในการติดตาม เร่งรดั 

ให้มกีารแก้ไข ปรับปรุงอาคาร ส่ิงปลูกสร้างสาธารณะให้

เป็นไปตามความเหน็ของผูต้รวจสอบ นอกจากนี ้จงัหวดั

ควรจดัให้มกีารอบรมให้ความรูก้บัเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ 

เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนใน

ลกัษณะของการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ชมุชนนกัปฏบิตักิาร 

อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งสร้างระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑๑.  การพัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ (ที่สาธารณประโยชน์)

ความเป็นมา

 กรมที่ดินได้ด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการ

รังวัดและจัดท�าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  

เพือ่สนบัสนนุการพฒันากระบวนการคุม้ครองทีด่นิของรฐั 

(ที่สาธารณะประโยชน์) โดยน�าข ้อมูลแปลงที่ดิน

สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมอืงใช้ร่วมกนัทีย่งัไม่ได้

รงัวดัออกหนังสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวง และอยูใ่นหลักเกณฑ์

ออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวงได้ เว้นแต่ที่สาธารณะ

โดยสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยู่แล้ว เช่น ถนน คู คลอง 

และไม่มีผู้บุกรุกหรือปัญหาข้อพิพาท ผู้ดูแลรักษาหรือ 

ผูป้กครองท้องทีส่ามารถน�าชีแ้นวเขตได้ถกูต้อง มาจัดท�า

เป็นฐานข้อมูลในการจัดท�าแผนปฏิบัติงาน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ท่ีดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจน

สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับ  

แนวเขตที่ดินของรัฐ และกรมที่ดินได้ก�าหนดเป้าหมาย

ด�าเนินการในปี ๒๕๕๗ ไว้ จ�านวน ๑,๕๐๐ แปลง เนื้อที่ 

๑๗,๗๔๑-๐-๔๔.๖ ไร่ งบประมาณ ๗๖,๓๕๙,๘๐๐ บาท 

ในพืน้ที ่๑๒ จงัหวดัก�าแพงเพชร ขอนแก่น เชยีงราย ตาก 

นครราชสีมา นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด สกลนคร สระแก้ว และสุรินทร์

ผลการดำาเนินงาน

 ๑. ผลการดำาเนินงานของกรมที่ดิน

   ๑.๑ วิธีการดำาเนินงาน กรมที่ดินโดย

ส�านักงานที่ดินจังหวัด ประสานขอให้อ�าเภอตรวจสอบ

ข้อมลูบญัชสี�ารวจทีส่าธารณะประโยชน์ให้มคีวามถกูต้อง

ชดัเจนก่อน เมือ่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบข้อมลูแล้วเหน็ว่าอยู่

ในหลกัเกณฑ์การออกหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวงได้ จงึ

จะเข้าด�าเนินการในพื้นที่ กรณีพบว่า ข้อมูลที่ดิน

สาธารณะประโยชน์ของทางราชการมคีวามคลาดเคลือ่น

ไม่ตรงกบัสภาพพ้ืนท่ีและข้อเท็จจริง เจ้าหน้าท่ีจะท�าการ

สอบถามจากราษฎรในพื้นที่ ผู้สูงอายุ และผู้ปกครอง 

ท้องที่ เพื่อประกอบการเข้าด�าเนินการรังวัดออก นสล.
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  โดยทัว่ไปพบว่า การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความ

เรยีบร้อยตามแผนงานท่ีก�าหนด ประชาชนในท้องที ่และ

ผู้ปกครองท้องถิ่น มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การออก

หนังสือส�าคัญส�าหรับท่ีหลวงดี คณะกรรมการหมู่บ้าน  

ผู้สูงอายุรวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และ

ทราบถึงประโยชน์ที่ชุมชนของตนจะได้รับ และม ี

ส่วนร่วมโดยให้ความร่วมมือ ในการน�าชี้แนวเขตที่ดิน

สาธารณะประโยชน์เป็นอย่างดี 

   ๑.๒  ผลการดำาเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ 

กนัยายน ๒๕๕๗ กรมทีด่นิได้ด�าเนนิการรงัวดัและจัดท�า

แผนที่เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ (ท่ีสาธารณะ

ประโยชน์) และตรวจสอบหนังสือส�าคัญส�าหรับท่ีหลวง 

(นสล.) จ�านวน ๑,๕๐๐ แปลง เนือ้ที ่๑๗,๗๔๑-๐-๔๔.๖ ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

นายเสริม  ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การพัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ

(ที่สาธารณประโยชน์)

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การพัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ

(ที่สาธารณประโยชน์)

นายธานี  สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การพัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ

(ที่สาธารณประโยชน์)
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ลำาดับ จังหวัด
เป้าหมาย

จำานวน (แปลง)

ผลงานสะสมดำาเนินการได้

จำานวน (แปลง) เนื้อที่ (ไร่)

๑ กำาแพงเพชร ๘๙ ๘๙ ๓๓๒-๑-๖๐.๙

๒ ขอนแก่น ๘๙ ๘๙ ๕๑๓-๐-๐๐.๓

๓ เชียงราย ๘๘ ๘๘ ๔๑๙-๐-๓๐.๔

๔ ตาก ๘๘ ๘๘ ๗๖๑-๐-๗๘.๘

๕ นครราชสีมา ๒๖๖ ๒๖๖ ๓,๙๒๘-๑-๔๖.๕

๖ นครสวรรค์ ๘๘ ๘๘ ๒๒๒-๒-๒๐.๗

๗ เพชรบูรณ์ ๘๘ ๘๘ ๖๙๖-๐-๕๔.๒

๘ มหาสารคาม ๘๘ ๘๘ ๗๓๙-๐-๖๕.๒

๙ ร้อยเอ็ด ๑๗๖ ๑๗๖ ๑,๒๑๑-๒-๓๐.๔

๑๐ สกลนคร ๑๗๖ ๑๗๖ ๖,๓๘๗-๓-๘๐

๑๑ สระแก้ว ๘๘ ๘๘ ๑,๒๒๑-๓-๓๘

๑๒ สุรินทร์ ๑๗๖ ๑๗๖ ๑,๓๐๗-๓-๓๙.๒

รวม ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑๗,๗๔๑-๐-๔๔.๖

 ๒. ผลการดำาเนินงานของจังหวัดในการ

คุ้มครองที่ดินของรัฐ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน

ของรัฐ และการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อสร้าง

ความมั่นคงของชีวิตและสังคม

   ๒.๑  กรณทีีด่นิของรฐัทีย่งัไม่ได้ดำาเนนิการ

รังวัดเพื่อจัดทำาแผนที่แสดงแนวที่ดินของรัฐ จังหวัด 

ได้เร่งรัดให้อ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให ้

ตรวจสอบข้อมูลและด�าเนินการตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่  มท ๐๕๑๑.๔/ว ๐๓๗๔ ลงวันท่ี  

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

   ๒.๒ ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด

ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาใน ๒ กรณี คือ

      (๑)  กรณีที่ราษฎรโต้แย้งสิทธิในที่ดิน

ของรัฐ จังหวัดจะด�าเนินการตามมาตรการของ 

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตาม

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหา 

การบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕

      (๒) กรณีที่ราษฎรยอมรับว่าเป็นที่ดิน

ของรัฐ จังหวัดจะแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรโดยจัดท�า

โครงการบริหารจัดการการใช ้ประโยชน ์ในที่ดิน
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สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจน

และพัฒนาชนบท  ( โ ค ร งก า รจั ดที่ ดิ น ขอ ง รั ฐ  

ขจัดความยากจน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗

  ๒.๓  การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อ

สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

      (๑) โครงการบริหารจัดการการใช้

ประโยชน์ทีด่นิของรฐัเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน กรม

ที่ดินได้ให้ความเห็นชอบจัดท�าโครงการและจัดสรรงบ

ประมาณในการรงัวดัแล้ว จ�านวน ๒,๐๕๗ แปลง ๑,๙๔๒ 

ครัวเรือน ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๕๐๒ แปลง  

๔๕๑ ครัวเรือน

      (๒) โครงการจัดท่ีดินท�ากินและที่อยู่

อาศัยให้แก่ประชาชนท่ียากจน ได้จัดท่ีดินท�ากินและ 

ที่อยู ่อาศัยให้กับประชาชนท่ียากจนตามโครงการ 

หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และโครงการพัฒนา 

เพ่ือความม่ันคง โดยร่วมกับกองทัพบกในพื้นที่จังหวัด

เชยีงราย แม่ฮ่องสอน และสระแก้ว ด�าเนนิการแล้วเสร็จ 

จ�านวน ๒,๐๖๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๗ 

 ปัญหา/อุปสรรค

  ๑. ใ นก า รออกพื้ นที่  เ พื่ อ ต ร วจสอบ ท่ี

สาธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่ 

หลวง (นสล.) บางครัง้ประสบปัญหา เนือ่งจากหน่วยงาน

ทีม่หีน้าทีด่แูลรกัษาทีด่นิของรฐัไม่ทราบแนวเขตทีช่ดัเจน

ที่ดินสาธารณประโยชน์มีรายละเอียดไม่ถูกต้องชัดเจน

จากสภาพความเป็นจริง เพราะมีทีด่นิบางส่วนอยูใ่นเขต

ป่าไม้ เขตด�าเนนิการของปฏริปูท่ีดนิ เขตนคิมสร้างตนเอง 

และมีราษฎรในพืน้ท่ีบุกรกุหรอืคดัค้านไม่ให้ความร่วมมอื

 ๒. หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐ 

ไม่ได้ให้ความสนใจในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการ

บุกรุก โดยไม่ใส่ใจที่จะด�าเนินการตามระเบียบและ

กฎหมายที่ก�าหนดไว้

  ๓. ผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ไม่ยอมรับว่า

ตนเองบุกรุกและไม่ยอมรับการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

และผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

  ๑.  หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะ

ประโยชน์ในแต่ละพ้ืนที่ ควรส�ารวจข้อมูลจ�านวนและ

แนวเขตที่สาธารณะที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และที่

เกิดจากสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีผู้อุทิศให้

ชัดเจน ก่อนยื่นค�าขอออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง 

(นสล.) 

  ๒.  เจ้าหน้าทีผู่ป้ฎบิติังานส�ารวจข้อมลูทะเบยีน

ทีดิ่นสาธารณะประโยชน์ บญัชสี�ารวจ หรือหลักฐานการ

สงวนหวงห้าม พร้อมสอบสวนผูป้กครองท้องที ่ผูส้งูอายุ 

และประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้ข้อเท็จจริง 

พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม โดยขอ

ความร่วมมอืในการน�าชีแ้นวเขตทีด่นิสาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้การออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง เป็นไป 

โดยชอบด้วยกฎหมาย

  ๓.  ผูบ้งัคบับญัชาควรตดิตามผลการด�าเนนิงาน

อย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่งตามแนวทางปฏบิติัทีก่รมทีด่นิ

วางไว้ และน�าผลส�ารวจความพึงพอใจ ตลอดจนข้อ 

ร้องเรียน มาก�าหนดเป็นแนวทางในการด�าเนินงานและ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

  ๔.  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที ่

รับทราบถึงความส�าคญัของท่ีดินสาธารณประโยชน์ และ
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ประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อสร้างให้เกิดความหวงแหนในที่

สาธารณประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการน�าชี้แนว

เขตที่ดินสาธารณประโยชน์ การดูแลรักษา ป้องกันไม่ให้

มีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

 ๕. ก�าชบัอ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน 

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�าหรับพลเมืองใช ้

ร่วมกนั ตาม พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองท้องที ่พ.ศ. ๒๔๕๗ 

ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

  ๖.  ควรก�าชับอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมป้าย

แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้อยู่ในสภาพดี

   ๑๒. การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ความเป็นมา

 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 ๑)  จัดท�าเอกสารทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียงต้นแบบ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

 ๒)  ฝึกอบรมแกนน�าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ จ�านวน ๘๗๘ หมู่บ้าน

 ๓)  สร้างแกนน�าหมู ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ จ�านวน ๘๗๘ หมู่บ้าน

 ๔)  ส ่ ง เสริมครอบครัวพัฒนาในหมู ่บ ้ าน

เศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน ๘๗๘ หมู่บ้าน /๒๖,๓๔๐ คน

 ๕)  เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน 

จ�านวน ๘๗๘ หมู่บ้าน

 ๖)  ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

เพือ่การเตรยีมการเป็นหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ 

จ�านวน ๘๗๘ หมู่บ้าน

 ๗)  ทบทวนผลการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรม

สาธติการด�ารงชีวติแบบพอพยีง จ�านวน ๔,๕๙๙ หมูบ้่าน

 ๘)  เพิม่ประสทิธภิาพหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง

ต้นแบบที่ด�าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  

เพื่อการเตรียมการขยายผลสู ่บ ้านน ้อง จ�านวน  

๔,๕๙๙ หมู่บ้าน

ผลการดำาเนินงาน

 ๑. สร้างแกนนำาการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพยีงต้นแบบเพือ่เพิม่ขดีความสามารแกนน�าหมูบ้่าน

ที่มีคุณสมบัติ มีความพร้อมและตั้งใจจะท�างาน ซึ่งกลุ่ม

เป้าหมายต้องน�าความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัด

กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ 

เป็นผู ้น�าในการด�าเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง 

อย่างยั่งยืน

  ๒. เพิม่ประสทิธภิาพหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีง

ต้นแบบ (บ้านพี่:หมู ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ปีงบประมาณที่ผ่านๆ มา) เพื่อเป็นที่ปรึกษา เรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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  ๓. ขยายผลหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ 

(บ้านน้อง : หมูบ้่านเป้าหมายใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)

โดยจดัประชมุเพือ่ประเมนิ ระดบัการพฒันาของหมูบ้่าน

ตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย (๔ ด้าน ๒๓ ตวัชีว้ดั) 

และการประเมินความ”อยู่เย็น เป็นสุข”หรือความสุข

มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH)

  ๔.  ตดิตามประเมนิผลโดยคณะท�างานติดตาม

ประเมนิผลแบบมส่ีวนร่วม ทีจ่งัหวดัแต่งตัง้ขึน้โดยจดัเวที

ประชาคมเพื่อติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามตัว

ชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด และ

ประเมินผลตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และ 

การประเมินความสุขมวลรวมหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross 

Village Happiness : GVH)

 ๕.  สรปุผลการดำาเนนิงานโครงการในภาพรวม

   ๕.๑  โครงการสร ้างแกนน�าหมู ่บ ้ าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ฝึกอบรมแกนน�าหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ) งบประมาณ ๑๑,๑๑๗,๒๐๐ บาท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้พัฒนากรและแกนน�า 

มีความเข้าใจและยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ถูกต้องในทิศทางเดียวกันทั้งแนวคิด หลักการและ 

แนวปฏิบัติและได้ประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

   ๕.๒ โครงการสร้างแกนน�าหมูบ้่านเศรษฐกจิ

พอเพียงต ้นแบบ (การติดตามและประเมินผล)  

งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อท�าให้ชุมชนได้รับการติดตามและประเมินผล

โครงการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการความรู้กับชุมชน

นายวิศว  ศะศิสมิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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   ๕.๓  โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ (ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง) งบประมาณ ๑๖,๕๐๖,๔๐๐ บาท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้ครอบครัวพัฒนามีความ

เข้าใจและยอมรบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีถ่กูต้อง

   ๕.๔  โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพยีงต้นแบบ (การเสรมิสร้างระบบการบรหิารจดัการ

ชุมชน) งบประมาณ ๕๗,๐๗๐,๐๐๐ บาท โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ

การประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพหมู่บ้าน การประเมิน

ความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของ

หมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) การวิเคราะห์ข้อมูลครอบครัว  

จัดท�าหรือทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน

   ๕.๕  โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ (การเตรียมการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ) งบประมาณ ๕,๒๖๘,๐๐๐ บาท

   ๕.๖  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖)  

(การทบทวนผลการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรมสาธิต 

การด�ารงชวีติแบบพอเพยีง) งบประมาณ ๕๔,๐๘๔,๘๐๐ บาท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบเป้าหมาย ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถ

รักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเป็นต้นแบบ

ตามเกณฑ์การประเมินที่ก�าหนด

   ๕.๗  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖)  

(การเตรียมการขยายผลสู ่บ ้านน้อง) งบประมาณ 

๒๐,๗๒๐,๘๐๐ บาท โดยมีเป้าหมายด�าเนินการใน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) 

จ�านวน ๓,๕๑๒ หมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑. จงัหวดัควรด�าเนนิการสร้างความรูค้วามเข้าใจ

ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง มีการ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วทิยุ

ชุมชน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยอาจจะขอ 

ความร่วมมือสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาช่วย 

ในการด�าเนินงานด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างให้ประชาชน 

เห็นว ่าการท�างานและการด�ารงชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จะส่งผลกระทบทางบวกต่อตนเอง 

ครอบครวั และประเทศอย่างไร จนเกดิเป็นความตระหนกั

ได้เองจากระดับบุคคล ครอบครัว จนพัฒนาสู่หมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

  ๒.  หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบควรมกีาร

ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสถานะภาพ

หมูบ้่านให้เป็นต้นแบบอย่างยัง่ยนื และควรมศีนูย์เรยีนรู้

ท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัผู้สนใจได้ตลอดเวลา 

และทันสมัยอยู ่เสมอ รวมทั้งควรมีแนวทางในการ 

บูรณาการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกับการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  ๓.  จังหวัดควรจัดท�ารายชื่อหมู่บ้านต้นแบบที่

ประสบความส�าเร็จและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่

ประชาชน ผ่านทาง website และจัดท�าบัญชีหมู่บ้าน

ต ้นแบบพร ้อมทั้ งระบุประเภทกิจกรรมที่ประสบ 

ความส�าเร็จ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้หมู่บ้านต่างๆ ไปศึกษา

ดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
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๑๓. การสร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

ความเป็นมา

 ภายใต้การพัฒนาไปสู ่ประชาคมอาเซียนนั้น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมักจะได้รับความสนใจและ

กล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะน�ามาซ่ึง

ความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดย

แนวโน้มการพัฒนาส�าคัญอันจะเกิดจากประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การจัดระบบและการเพ่ิมขึ้น

ของการค้า การลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายตัวของเมือง  

การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่าง

ใกล้ชิด การเคลื่อนย้ายคน และการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสาร อย่างไรก็ดี แม้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระทรวง

มหาดไทยโดยตรง ในเชิงการขับเคลื่อนหรือด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามพมิพ์เขยีวประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของ

ประเทศไทย 

 แต่ในฐานะหน่วยงานภาครฐัท่ีมภีารกจิส�าคญัใน

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปรับตัวและเตรียม

ความพร้อมส�าหรบัผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบทีจ่ะเกดิ

ขึ้นในระดับประเทศ หน่วยงาน พื้นที่ และประชาชน 

ก็ย่อมจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หรือเป็นแรงสนับสนุนที่จะท�าให้การเป็นส่วนหนึ่งของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของไทยเป็นไปอย่างราบร่ืน 

และเกิดประโยชน์สูงสุด จากการศึกษา พบว่า แนวโน้ม

โอกาสและผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยภายใต้

อ�านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีความท้าทาย ได้แก่ ปัญหา

ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-traditional Security 

Issues) การบริหารงานทางทะเบียน การปรับตัวของ 

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน 

การประกอบอาชพีของประชาชน การจดัต้ังเขตเศรษฐกจิ

พิเศษ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ความเหลื่อมล�้าทาง

สังคม การขยายตัวของเมือง ความต้องการด้านระบบ

สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ การจดัการความขดัแย้ง 

การพัฒนาภาษาต่างประเทศ การสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ และการส่งเสริมประชาธิปไตยและ 

สทิธมินษุยชน ดงันัน้ เพือ่เป็นการเตรยีมพร้อมสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย 

ได้วางกรอบการด�าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน  

๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 

  ๑)  การสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ระดับ

องค์กร (Organizational Strategic Preparedness 

Building) ประกอบด้วย กลยุทธ์ คือ การเตรียมความ

พร้อมด้านบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างและระบบ

บริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย ระเบียบ 

กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาองค์ 

ความรู ้ด ้านการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนา 

ภาพลักษณ์องค์กร 

 ๒)  การเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ

พืน้ที ่(Area-based management) ในฐานะหน่วยงาน

หลักในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Capacity 

Building for Integrated Regional Administration 

and Development) ประกอบด้วยกลยุทธ์ คือ  

การเสรมิสร้างสมรรถนะการบรหิารราชการส่วนภมิูภาค 

และการกระชับความร่วมมือระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 

กับภาคส่วนอื่นๆ
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  ๓) การยกระดับการบริการ และอ�านวยความ 

เป็นธรรมประชาชน (Public Service Quality Upgrading) 

ประกอบด้วยกลยุทธ์ คือ การพัฒนาการบริการประชาชน 

และการอ�านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยเพื่อให้ 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

กระทรวงมหาดไทยบรรลุผลส�าเร็จ ได้มีการก�าหนดให้มี

กลไกการขับเคล่ือนใน ๓ ระดับ คือ การจัดต้ังศูนย์ศึกษา

และเตรียมความพร้อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เฉพาะ

กจิ) การจัดท�าแผนปฏบิติัการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย และการก�าหนด

แนวทางการพัฒนาระยะยาวโดยบรรจุในแผนยุทธศาสตร์

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

 

ผลการดำาเนินงาน

 ๑.  แต่งตั้งคณะทำางานระดับจังหวัดในด้านต่างๆ 

เช่น ด้านอ�านวยการ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านสังคม ด้านประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อม

ของจังหวัดโดยอาศัยการบูรณาการทางความคิดและ 

การกระท�าร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน 

ภาคประชาชน 

 ๒.  จัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับการเข้าสู ่ประชาคม

อาเซยีน ให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารท่ีเกีย่วข้องกบัประเทศ

เพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ข้าราชการ ประชาชน 

โดยผ่านสื่อ Internet เอกสาร/แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ 

และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

 ๓.  การพฒันาบคุลากร เช่น ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 

จีน ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับข้าราชการและ

ประชาชน สัมมนาเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

นายเสริม  ไชยณรงค์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การสร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AC)

นายเกรียงเดช เข็มทอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การสร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AC)

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การสร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AC)
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 ๔. โครงการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน 

ฝ่ายปกครองในการอ�านวยความเป็นธรรมและรักษา

ความสงบเรียบร้อยในท้องท่ี ตามแผนแม่บทกรมการ

ปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นท่ี (DOPA’s 

Master Plan on ASEAN Community)

 ๕. พัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนใน

การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคม

อาเซยีน จงัหวดัตาก และจงัหวดัสระแก้ว จ�านวน ๒ คร้ัง 

และจัดประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน

กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ ช่องสะง�า อ�าเภอภูสิงห์ 

จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน ๑ ครั้ง

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย นอกจากการด�าเนินงานที่จังหวัดได้

ด�าเนนิการไปแล้ว ควรให้ความส�าคญัในเรือ่งดงัต่อไปน้ีด้วย

 ๑. จังหวัดควรมีการสร้างความเข้าใจ ให้แก่

ข้าราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ตระหนกั

และเห็นความส�าคัญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (AC) 

รวมทั้งได้มีการส�ารวจหรือสอบถามข้าราชการ เอกชน

และประชาชนในพืน้ทีว่่ามคีวามเข้าใจเกีย่วกบัประชาคม

อาเซียน (AC) หรือไม่ด้วย

 ๒. เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เช่น การ

พัฒนาในเรื่องของภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาสากลหรือ

ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

  ๓.  สร้างภาพลักษณ์สินค้า การพัฒนาสินค้า 

ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเท

ศอื่นๆ ในอาเซียนได้ 

  ๔.  ยกระดับสนิค้าและบรรจภุณัฑ์ เพือ่ส่งออก

และเพิ่มมูลค่าสู่ประชาคมอาเซียน

  ๕.  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติ 

หรือการท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณคดี มาเป็นการท่อง

เท่ียวเชงิสุขภาพเพ่ิมมากข้ึนรวมท้ัง การสร้างภาพลกัษณ์

ของการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

๑๔.  การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารราชการแบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใน 
 การขบัเคลือ่นนโยบาย/จดุยนืทางยทุธศาสตร์ (Positioning) ยทุธศาสตร์จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

ความเป็นมา

 ภาพรวมผลการด�าเนินการของจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ที่ผ่านมา เห็นว่าการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีมุ ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  

การปรบัปรงุแหล่งน�า้ การขดุลอกคคูลอง และการขยาย

และซ่อมแซมถนน รวมทั้งการแจกจ่ายปัจจัยเพื่อการ

ผลิตการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ซ่ึงเป็นการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการเสริมสร้างศักยภาพ 

ในการประกอบอาชีพ การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
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ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีข ้อจ�ากัดในการ 

บรูณาการแผนงานโครงการระหว่างจังหวดั กลุ่มจงัหวดั

หน่วยงานส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ภาคเอกชน เนื่องจากการจัดท�างบประมาณประจ�าปี 

ยังไม่มีความชัดเจนของระเบียบ วิธี และแนวปฏิบัติเพื่อ

ให้มีการบูรณาการในการจัดท�างบประมาณเชิงพื้นที่ 

อย่างไรกต็าม ขณะนีจั้งหวดัและกลุ่มจังหวดัได้ด�าเนนิการ

ทบทวนยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัและกลุ่มจังหวดัให้

มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีการน�าหลักการทางวิชาการมา

ประกอบการวางแผน โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญกับ

การวเิคราะห์ข้อมลูตัวชีว้ดัทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั และ

สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในภาพรวมของยุทธศาสตร์

ประเทศ ตลอดจนการสร้างกระบวนการจัดท�าแผนที่มี

การบูรณาการระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานส่วนกลาง

 

ผลการดำาเนินงาน

 ๑. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้เตรียมกลไกสำาหรับ

ขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  

เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์ดังนี้

   ๑.๑  จังหวัด/กลุ ่มจังหวัด ได ้แต ่งตั้ ง 

คณะกรรมการ เพื่อท�าหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนก�ากับติดตามประเมิน 

การด�าเนินงานในด้านต่างๆ 

   ๑.๒  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้มีการเชิญ 

ส่วนราชการ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการก�าหนดยุทธศาสตร์

   ๑.๓  ด�าเนนิการทบทวนแผนพฒันาจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดัโดยจดัท�าแผนในลกัษณะแบบ Rolling Plan 

ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อ

สถานการณ ์ทุกป ี  โดยครอบคลุมรายละเ อียด  

นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ

นายเสริม ไชยณรงค์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ

นาย สมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   97

๔ ปี อันจะช่วยท�าให้การด�าเนินงานของจังหวัด/กลุ่ม

จงัหวดัมกีารคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า รวมทัง้มกีาร

ยดืหยุน่ต่อการเปลีย่นแปลงมากข้ึน เพือ่ก�าหนดต�าแหน่ง

การพัฒนา (Positioning) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

   ๑.๔  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้มีการเผยแพร่

รายงานความก้าวหน้า ผลการด�าเนินการโครงการให้

ประชาชนรับรู้รับทราบ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง

ต่างๆ

 ๒.  จงัหวดั/กลุ่มจังหวดัมกีลยทุธ์ในการเตรยีม

ความพร้อมในการจัดทำาแผนงาน/โครงการ ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ดังนี้

   ๒.๑  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้แต่งตั้งหรือ

มอบหมายผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเตรียมความ

พร้อมเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนเพือ่ขบัเคลือ่นการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาผลกระทบและ

แนวทางการปรับตัว จัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริการ

ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัด 

   ๒.๒  พัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกภาค

ส่วนให้มีการตื่นตัว (Awareness) และเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการของจังหวัด ใน

การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

  ๒.๓  ยกระดบัทักษะฝีมอืแรงงานและทกัษะ

ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานภายใน

จังหวัดเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน

   ๒.๔  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษา

ท้องถิ่นและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเป็นภาษาต่างประเทศหลักและ

เรียนรู้ภาษาสากลอื่นหรือภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน  

ตลอดจนการเรยีนรูเ้ข้าใจวฒันธรรมข้ามชาตแิละวถิชีีวติ

ของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน

   ๒.๕  การเร่งรดัและพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

ระบบการขนส่งและโลจสิตกิส์และระบบพลงังานรองรบั

ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล สามารถ 

เชือ่มโยงอ�านวยความสะดวกในการเดินทางการค้า และ

การขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน

   ๒.๖  พฒันาการท่องเทีย่ว การค้าการลงทนุ 

การผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เพือ่การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน พฒันาระบบสาธารณูปโภค 

ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพและ 

ได้มาตรฐานสากล สามารถเชือ่มโยงอ�านวยความสะดวก

ในการเดินทางการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนและ

ข้ามแดน

ปัญหา/อุปสรรค

 ๑.  จังหวดั/กลุ่มจังหวดั ได้มกีารจัดท�าโครงการ 

เพื่อรองรับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนจ�านวนหลาย

โครงการ แต่เนือ่งจากข้อจ�ากดัด้านงบประมาณ จงึท�าให้

โครงการบางส่วนของจังหวัดฯ ไม่ได้รับการพิจารณา

อนุมัติ

 ๒.  ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่จงัหวดั (Data Base) 

ในปจัจุบนัข้อมลูเหลา่นี้ ส่วนใหญ่จัดเกบ็เป็นรายจังหวดั 

ยังไม่มีภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ท�าให้การวิเคราะห์

ศักยภาพเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดยังไม่มีประสิทธิผล

เท่าที่ควร



98  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑. ส่วนกลางควรจัดคณะท�างาน/เจ้าหน้าที่  

ไปให้ค�าแนะน�า/ข้อเสนอแนะ แนวทาง/ข้ันตอนในการ

จัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ�าปี และค�าของบประมาณประจ�าปีแก่จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ๒. ส่วนกลางควรมอบอ�านาจในการอนุมัติ

เปลี่ยนแปลงโครงการ/หมวดรายจ่าย ในทุกขั้นตอนให้

แก่จงัหวดั เพือ่สามารถด�าเนนิการได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกดิ

ความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนแผนงาน/

โครงการ และงบประมาณรายจ่าย

 ๓. ส่วนกลางควรก�าหนดปฏิทินการด�าเนินงาน

ที่ชัดเจนระหว่างส่วนกลางกลุ ่มจังหวัดและจังหวัด  

เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ และมคีวามสอดคล้องเขือ่มโยง

กันในระดับต่างๆ

 ๔. ส่วนกลางควรน�าแผนงานความต้องการ 

ของจังหวัดไปบูรณาการกับแผนงานกระทรวง กรม  

เพ่ือให้การขับเคล่ือนการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ



ส่วนที่ ๓
การตรวจราชการกรณีพิเศษ

ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยเฉพาะเรื่อง

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   99



100  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   101

   ๑. การติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

ความเป็นมา

 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง

พระ สืบสานแนวพระราชด�าริ/มูลนิธิปิดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชด�าริ ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

ด�าเนินงานพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่  

๑๐ จังหวัด ๑๕ อ�าเภอ ๑๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก สิงห์บุรี ตราด 

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เลย และยะลา โดยเริ่ม 

ด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน 

๒๕๕๔ อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่ งแวดล ้อมและส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี  

น�าปรัชญาและวิธีท�างานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

บรรจุในแผนบริหารราชการแผ่นดิน ปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อเดียวกันว่า “แผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต์ตามพระราชด�าริ” ซ่ึงการน�า

ปรัชญาและวิธีการท�างานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

ด�าเนินงานพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯมาต้ังแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดน�าร่อง 

ดังกล่าวข้างต้น และในคราวประชุมคณะกรรมการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีหม่อมราชวงศ์ 

ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ

แนวทางการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ี

ประยุกต์ตามแนวพระราชด�าริ โดยขอให้กระทรวง

มหาดไทยแจ้งจังหวัดตรวจสอบข้อมูลของโครงการ

พัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

ทีใ่ช้ประโยชน์ได้เตม็ประสทิธภิาพ จ�านวน ๑๓๗ โครงการ 

๔๖ จงัหวดั ๑๑๑ อ�าเภอ ประกอบด้วย (๑) ภาคเหนอื 

จ�านวน ๔๕ โครงการ ๑๕ จังหวัด ๓๗ อ�าเภอ (๒)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน ๕๓ โครงการ  

๑๘ จังหวัด ๔๐ อ�าเภอ (๓) ภาคกลาง จ�านวน ๑๘ 

โครงการ ๖ จังหวัด ๑๕ อ�าเภอ และ (๔) ภาคใต้ จ�านวน 

๒๑ โครงการ ๗ จังหวัด ๑๙ อ�าเภอ เพื่อประกอบ 

การพจิารณาคดัเลอืกหมูบ้่านเป้าหมายในการด�าเนนิงาน

ตามแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์ตามพระราชด�าริ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ (ซ่ึงภายหลัง

การคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายแล้ว ได้โครงการจ�านวน 

๑๔๒ โครงการ ๔๖ จังหวัด ๑๐๙ อ�าเภอ ทั้งนี้เป็นการ

ด�าเนนิงานอกีส่วนส่วนหนึง่ ต่างหากจากการด�าเนนิงาน

พื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด

น�าร ่อง ที่ เริ่มด�าเนินการมาตั้ งแต ่ป ีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๔ ต่อเนื่องมาจนปี ๒๕๕๔)

 กระทรวงมหาดไทยได้รบัการจดัสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แผนงาน

เทิดทูนพิทักษ ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย ์  

ผลผลิตขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ 

ในพื้นที่ กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนว 

พระราชด�าริเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ จ�านวน 



102  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๕๒ ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท) ภายใต้แผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน ประเด็นนโยบายที่ ๒.๑ เทิดทูนและ

พทิกัษ์รกัษาไว้ซึง่สถาบันพระมหากษตัรย์ิ โดยได้ก�าหนด

แผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ๓ กิจกรรม ดังนี้

 (๑)  การพัฒนาผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงในการ

พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ

 (๒)  การสร้างความเข้าใจแนวทางการด�าเนนิงาน

แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ  

 (๓)  งบประมาณเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ

กิจกรรม ดังนี้

   ๑)  หมูบ้่านน�าร่อง ๑๐ จงัหวดั ๑๘ หมูบ้่าน 

เพื่อเป็นการด�าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบท 

เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด�าริ ต่อเนื่องจาก 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่ งได ้ด�า เนินการตาม

กระบวนการเข้าใจ เข้าถึงแล้ว

   ๒)  หมู ่ บ ้ านขยายผลป ี งบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๕ จ�านวน ๓๕ หมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การขับเคลื่อนการจัดท�าแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยกุต์ตามพระราชด�ารใินพืน้ท่ีโครงการละ ๑๕๐,๐๐๐ 

บาท (ระดับจังหวัด ๕๐,๐๐๐ บาท และระดับอ�าเภอ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท) เช่น การจัดประชุมทีมงานระดับ

จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน การประชุมท�า 

ความเข้าใจกับประชาชน การส�ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 

ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการจดัท�าประชาคมเพ่ือระดม 

ความคิดเห็น

   ๓)  การบรกิารจดัการโครงการเพือ่สนบัสนนุ

การตรวจติดตามผลการด�าเนินงานในแต่ละภาค 

ทั่วประเทศและจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน

  ในส่วนของการด�าเนินการตามแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ ในพื้นที่ ๑๐ 

จังหวดัน�าร่อง นัน้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง ๑๐ จงัหวดั

น�าร่อง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้จัดท�า 

แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ 

(ฉบบัสมบรูณ์) เสนอมายงักระทรวงมหาดไทย เพือ่จะได้

ให ้คณะท�างานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 

เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมตามแผนพฒันาชนบทเชงิเชงิพืน้ที่

ประยุกต์ตามพระราชด�าริของจังหวัด (โดยมีรองปลัด

กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะท�างาน และ 

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนพัฒนาชนบทเชิง

พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริของจังหวัด (โดยม ี

รองปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะท�างาน และ 

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน ส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย เป็นคณะท�างานและเลขานุการ  

ตามค�าส่ังกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๙๗/๒๕๕๕ ลงวันที่  

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา

ชนบทเชงิพ้ืนท่ีฯ และจะได้มอบให้กระทรวงท่ีรับผดิชอบ

ตามภารกิจ (มท. กษ. ทส. และสปน.) พิจารณาจัดสรร

งบประมาณในการด�าเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป

 ส�าหรับในส่วนของการด�าเนินการตามแผน

พฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์ตามพระราชด�าร ิในพืน้ที่

เป้าหมาย ๔๖ จงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

คณะท�างานคดัเลอืกพืน้ทีก่ารด�าเนนิงานตามแผนพฒันา

ชนบทเชิงพื้นที่ฯ ครั้งที่๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 

๒๕๕๕ ซ่ึงมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ได้มี

มติคัดเลือกโครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิทีใ่ช้ประโยชน์ได้ไม่เตม็ประสทิธภิาพ 
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เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการสถาบนัส่งเสรมิและพฒันา

กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ และ 

คณะกรรมการได้มมีตเิหน็ชอบโครงการตามทีค่ณะท�างานฯ

เห็นชอบแล้วดังนี้

 (๑)  ป ี งบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๕ จ� านวน  

๓๕ โครงการ ๓๑ อ�าเภอ ๒๔ จังหวัด

 (๒)  ป ี งบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๖ จ� านวน  

๓๕ โครงการ ๓๔ อ�าเภอ ๒๗ จังหวัด

 (๓)  ป ี งบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๗ จ� านวน  

๓๕ โครงการ ๓๑ อ�าเภอ ๒๕ จังหวัด

 (๔)  ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน  

๓๗ โครงการ ๓๑ อ�าเภอ ๒๔ จังหวัด รวม จ�านวน ๑๔๒ 

โครงการ ๑๐๙ อ�าเภอ ๔๖ จังหวัด ซึ่งกระทรวง

มหาดไทยได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทั้ง ๔๖ จังหวัด  

ดังกล่าวทราบ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด 

ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กฯ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จ�านวน ๒๔ จังหวัด  

๓๕ โครงการ เป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการจัดท�า

แผนฯ โครงการละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

 ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ การด�าเนิน

กจิกรรมตามแผนพฒันาชนบทพืน้ท่ีฯ ของจงัหวดัน�าร่อง 

๑๐ จังหวัด และจังหวัดท่ีด�าเนินงานตามแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่ฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๘ กรัทรวงมหาดไทยที่๒๙๗/๒๕๕๕ ลงวันท่ี  

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะพิจารณาการจัดสรร

งบประมาณเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมตามแผนพฒันาชนบท

เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริของจังหวัด โดยม ี

รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะท�างาน 

และผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน ส�านักปลัด

กระทรวงมหาดไทย เป็นคณะท�างานและเลขานุการ  

ซ่ึงคณะท�างานฯ จะได้พจิารณาโครงการตามแผนพฒันา

ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริที่แต่ละจังหวัด

เสนอว่ามีความเหมาะสม และเป็นไปตามปรัชญาและ 

วิธีการท�างานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯหรือไม่ แล้ว

มอบให้กระทรวงที่รับผิดชอบตามภารกิจ (มท. กษ. ทส. 

และ สปน.) พจิารณาจดัสรรงบประมาณในการด�าเนนิงานต่อไป

 หลักการที่ยึดมั่น : มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

สืบสานแนวพระราชด�าริ มุ่งมั่นด�าเนินการโดยยึดหลัก

องคืความรู้ ๖ มิติ ในการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท 

ได้แก่ แม่น�้า ดิน เกษตร พลังงานทดแทนป่า และ 

ส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคม องค์ความรู้ที่เป็น

สากล องค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกรอบ 

ในการท�างาน

 หลกัการพฒันา : มลูนธิปิิดทองหลงัพระสบืสาน

แนวพระราชด�าร ิ ยดึหลกัการพฒันาตามแนวพระราชด�าริ 

คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นบันได ๓ ขั้น สู่ความ

ส�าเร็จ

 เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันใน 

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย หน่วยงานภาครัฐใน

จังหวัด อ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่  

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคชุมชน เกี่ยวกับ

แนวทางการท�างานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และ

สร้างความพร้อมให้ชาวบ้านลกุขึน้มาท�างานแก้ไขปัญหา

และพัฒนาตนเอง

 พัฒนาศักยภาพทีมท�างาน และอาสาสมัคร 

ปิดทองหลังพระ (อสพ.) ในพ้ืนท่ีท่ีจะอยู่กับชาวบ้าน

ตลอด ๒๔ ชัว่โมง เพือ่เป็นแกนหลกัในการขบัเคลือ่นงาน

และถ่ายทอดองค์ความรูต่้างๆ ไปสูช่าวบ้าน และสานต่อ

การพัฒนาเมื่อทีมพี่เลี้ยงถอนตัว
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 ทมีงานทัง้หมดจะเข้าถงึชาวบ้าน ด้วยการพบปะ
พดูคุย เรยีนรูว้ถิชีวีติ ภมูปัิญญา วฒันธรรมความเชือ่ และ
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกที่เป็นจริงของหมู่บ้านใน 
ทุกมิติ ทั้งรายบุคคล รายครัวเรือน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะกายภาพ (ดิน น�้า ป่า) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประชากร เศรษฐกิจ รายได้ รายจ่าย ปัญหาและ 
ความต้องการที่แท้จริง
 จากนั้นจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจ�าแนก
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน และ
ก�าหนดเป็นแผนการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ปรชัญาและวธิกีารทำางานของมลูนธิปิิดทองหลงัพระ 
 ๑)  น�าหลกัการทรงงานและโครงการพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิต์ิ 
พระบรมราชนินีาถ สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชนินีาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นต้นแบบ 
เพื่อน�าไปสู่การขยายผลการพัฒนาในระดับหมูบ้าน
 ๒)  ยึดองค์ความรู้ตามพระราชด�าริ ๖ มิติ น�้า  
ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม  
ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม องค์ความรู ้ที่ เป ็นสากล  
องค์ความรู้ที่เป็นสากล องค์ความรู้ของครูภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น เป็นกรอบในการท�างาน
 ๓)  ปฏิรูปการท�างานโดยสร้างระบบพัฒนา
ภูมิภาค ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area base Development 
Approach) มุ่งเน้นระดับชุมชน (Community Level)
 ๔)  เปลี่ยนวิธีคิดในการท�างาน โดยการยึดถือ
ความคิด ความต้องการ ของประชาชนเป็นท่ีต้ังรับฟัง
ความคดิเหน็จากภาคประชาชนมากขึน้ (หลกัการพัฒนา
ตามแนวพระราชด�าริ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา) โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า เป็นเจ้าของ)

นายภาณุ อุทัยรัตน์ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

นายเสริม ไชยณรงค์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การติดตามการด�าเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การติดตามการด�าเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
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 ๕)  สร้างต้นแบบ “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามพระราชด�าริ” ท่ีบูรณาการท�างานของทีม
ปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับอ�าเภอ มีตัวชี้วัดผล
สัมฤทธิ์ จากความอยู่ดีมีสุขที่เพิ่มขึ้นของประชาชนใน
พืน้ทีว่่า “ชาวบ้านได้อะไรบ้าง” ในระดบัอยูร่อด พอเพยีง 
และยั่งยืนพึ่งตนเอง

ผลการดำาเนินงาน
 กระทรวงมหาดไทยมผีลการด�าเนนิงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้
 ๑. โครงการปิดทองหลงัพระ ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
จ�านวน ๓๕ แหล่งน�้า ๓๔ อ�าเภอ ๒๗ จังหวัด (เชียงราย 
ล�าพูน พะเยา แพร่ มุกดาหาร ขอนแก่น ก�าแพงเพชร 
อุทยัธานี ลพบรุ ีเลย สโุขทยั อดุรธาน ีบงึกาฬ หนองคาย 
สกลนคร พทัลงุ ร้อยเอด็ นครพนม อบุลราชธาน ีราชบรุี 
ประจวบคีรีขันธ์ อุตรดิตถ์ สระบุรี สงขลา สตูล ปัตตานี 
นราธิวาส) ตัวอย่าง โครงการพัฒนาระบบส่งน�้า 
อ่างเก็บน�้าภูผามูก อ�าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
โครงการฝายทดน�้าบ้านหนองแดง อ�าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี  โครงการฝายบ ้านเหมืองแร ่ 
(ชลประทานขนาดเล็ก) อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา
  นอกจากนี ้ยงัได้มกีารจดัสมัมนาเพือ่แลกเปล่ียน
เรียนรู ้การขับเคลื่อนพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด�าริ ให้กับคณะผู้ปฏิบัติงานระดับ
อ�าเภอและผู้ประสานงานระดับจังหวัด จ�านวน ๒ รุ่น 
โดยจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
จังหวัดพิษณุโลก จ�านวน ๓ โครงการ งบประมาณ 
๒,๑๓๕,๓๕๕ บาท และจัดท�าหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน
พัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�าริ (พชร.) คณะท�างาน
คัดเลือกพื้นท่ีการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบท 

เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ 

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การติดตามการด�าเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การติดตามการด�าเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
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 ๒. โครงการปวงประชาเป็นสขุ ด้วยพระบารม ี

โดยด�าเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดๆ ละ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อด�าเนินกิจกรรมขยายผลโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หรือเป็นโครงการใหม ่

ที่น้อมน�าแนวพระราชด�าริในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น  

การบริหารจัดการน�้า การป้องกันและแก้ปัญหาในเรื่อง

สภาพดิน การอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมการใช้พลังทดแทนให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

การน�าเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

การส่งเสริมอาชีพ รายได้ ตัวอย่าง เช่น โครงการ 

ท�าความสะอาดบ้านปลาเพือ่ฟ้ืนฟทูรพัยากรชายฝ่ังทะเล

ตามพระราชด� าริของสมเด็จพระนางเจ ้ าสิ ริ กิ ต์ิ  

พระบรมราชนินีาถ ของจงัหวดัปัตตาน ีผลการด�าเนนิงาน  

ชาวประมงพื้นบ้านจ�านวน ๒๐ ชุมชนตามแนวชายฝั่ง

ทะเลอ�าเภอสายบุรี ปานาเระ และไม้แก่น สามารถ 

จบัปลาได้มากขึน้ มรีายได้เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ ๑๕,๐๐๐ บาท 

/เดือน และเป็นการอนุรักษ์ปะการังให้มีความสมบูรณ์

เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลที่ส�าคัญของพื้นที่ และ 

การซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตคลองส่งน�้า และขุดลอก

ตะกอนดินในคลองส่งน�้า ณ หมู่ที่ ๖ ต�าบลหนองกุ่ม 

อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะท�าให้น�้าไหล

สะดวกรวดเรว็ มพีืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์ประมาณ ๑,๖๐๐ ไร่ 

และราษฎรได้รับประโยชน์ ๗๐ ครัวเรือน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑. การขับเคลื่อนโครงการพระราชด�าริ 

ควรส่งเสริมให้มีความต่อเนื่อง มีการขยายผลต่อยอด

โครงการ มีการน�าวิธีการหรือแนวทางการด�าเนินงาน 

ที่ประสบผลไปทดลองใช้ในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัด

 ๒. จังหวัดควรมีการพัฒนาศักยภาพแกนน�า

ราษฎรที่เข้าร่วมในโครงการพระราชด�าริ เพื่อเพิ่ม 

ขดีความสามารถ ทกัษะทีเ่กีย่วข้อง ให้มคีวามพร้อมและ

ต้ังใจท่ีจะท�างาน เพ่ือท�าให้การขับเคล่ือนโครงการ 

พระราชด�าริในพื้นที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

 ๓. จังหวัดควรพิจารณาจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้

หรือระบบการเรียนรู ้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด�าริ แนวทางในการ 

ทรงงาน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด

เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้นโดยอาจขอความร่วมมือ 

จากสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ช่วยด�าเนินการ 

ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ

ประชาชนในพื้นที่หรือผู้ที่มีสนใจ

 ๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ ควรให้

ประชาชนในพืน้ทีม่ส่ีวนร่วมในการตดิตามและประเมินผล

โครงการ
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๒.  การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฏีกา และการติดตามเรื่อง 
 ร้องเรียน ร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ความเป็นมา

สิทธิของประชาชนในการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาตาม 

นิติราชประเพณี

 เม่ือพดูถงึ สทิธ ิ(Right) ตามหลกันติศิาสตร์ถอืว่า 

คือ ผลผระโยชน์ (Inresest) ท่ีกฎหมายรับรองและ

คุ้มครองจุดส�าคัญก็คือ จะเป็นสิทธิได้ ต้องมีกฎหมาย

รับรองและคุ้มครองกฎหมายน้ัน จะเป็นกฎหมายจารีต

ประเพณีหรือกฎหมายลายลักษณ์ก็ได้ ถ้าไม่มีกฎหมาย

รับรองก็ไม่เรียกว่าสิทธิ และสิทธิจะต้องก่อให้เกิดหน้าที่

แก่บุคคลอื่น เช่น ราษฎรมีสิทธิทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 

รัฐบาลและราชเลขาธิการก็ต้องมีหน้าที่น�าฎกาฯ ถวาย 

แต่ถ้าไม่ใช่สิทธิ ก็ไม่มีใครมีหน้าที่ต้องท�าให้สมดั่งสิทธิ

 หลักการของการมีสิทธิ และใช้สิทธิที่ส�าคัญอีก 

๓ ประการ ก็คือ

 ๑. การใช้สทิธต้ิองเป็นไปตามขัน้ตอนและวธิกีาร

ที่กฎหมายวางไว้ เช่น ใครใช้สิทธิได้ ใช้สิทธิเมื่อใดจึงจะ

อยู่ในเวลาก�าหนดไม่ขาดอายุความ ฯลฯ

 ๒. การใช้สิทธิต้องใช้โดยสุจริต การใช้สิทธิโดย

มุ่งแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น กฎหมายถือว่า

เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เป็นสิ่งผิดกฎหมาย (มาตรา 

๔๒๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์)

 ๓. หากมผีูม้าขดัขวาง หรอืท�าให้ผูม้สีทิธเิสยีหาย

ต้องสามารถฟ้องร้องต่อศาลทีอ่สิระ เพือ่ให้คุม้ครองและ

เยียวยาให้ความเสียหายยุติลง

 ดงันัน้ การทลูเกล้าฯ ถวายฎกีาต่อพระมหากษตัรย์ิ

ในเรื่องใดๆ จะเป็นสิทธิของประชาชนหรือไม่ ก็ต้อง 

ยึดหลักข้างต้นนี้เช่นกัน

สิทธิทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของประชาชนก่อนการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง

 สิทธิราษฎรที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เป็นสิ่งที่

ควบคูก่บัการปกครองของไทยนบัต้ังแต่สมยัทีสุ่โขทยัเป็น

ราชอาณาจกัร มกีารปกครองทีเ่รยีกว่า “พ่อปกครองลูก” 

สมัยนั้นประชาชนมีสิทธิที่จะเข้าถึงองค์พระมหากษัตริย์

ผู ้ทรงปกครองแผ่นดิน เพื่อร ้องทุกข์และขอความ 

เป็นธรรมโดยมีสิทธิที่จะไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้หน้า

พระราชวังได้และเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงได้ยินก็จะ

เสด็จออกมาตรัสถามถึงความเดือดนั้นโดยตรง ดังความ

ในศิลจารึกว่า “...ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้

หัน้ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางเมอืงมนัจกักล่าวถงึเจ้าขนุบ่ไร้ไป

สั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามค�าแหงเจ้าเมือง

ได้ยินเรียกเมือถาม สวนความแก่มันด้ายซื่อ ไพร่ในเมือง

สุโขทัยนี้จึ่งชม...” สิทธิในการร้องทุกข์และขอความเป็น

ธรรมนีเ้ป็นทีม่าขอประเพณถีวายฎกีาร้องทกุข์ และฎกีา

ขอพระราชทานอภัยโทษในสมัยต่อมา

สทิธทิลูเกล้าฯ ถวายฎกีาของประชาชนหลงัเปลีย่นแปลง 

การปกครอง

 เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงการปกครองในปี ๒๔๗๕ 

แล้ว ก็มีการออกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาในปี ๒๔๗๘ ก�าหนดเรื่องการขอพระราชทาน

อภยัโทษไว้เป็นกฎหมาย โดยก�าหนดไว้ในภาค ๗ ว่าด้วย

อภยัโทษ เปลีย่นโทษหนกัเป็นเบา และลดโทษโดยอยูใ่น

มาตรา ๒๕๙ ถึงมาตรา ๒๖๗ โดยเฉพาะมาตราส�าคัญ 

๓ มาตรา ดังนี้
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 มาตรา ๒๕๙ ผู้ต้องค�าพิพากษาให้รับโทษอย่าง

ใดๆ หรือผู ้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อคดีถึงที่สุด  

ถ้าจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับ

พระราชทานอภยัโทษ จะยืน่ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ยุติธรรมก็ได้

 มาตรา ๒๖๐ ผูถ้วายเรือ่งราวซึง่ต้องจ�าคกุอยูใ่น

เรือนจ�า จะยืนเรื่องราวต่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจ�า

ออกใบรบัให้แก่ผูย้ืน่เรือ่งราว แล้วให้รบีส่งเรือ่งราวนัน้ไป

ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 มาตรา ๒๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวยุติธรรม

มีหน้าทีถ่วายเรือ่งราวต่อพระมหากษตัรย์ิพร้อมทัง้ถวาย

ความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่

 ในกรณีที่ไม่มีผู ้ใดถวายเรื่องราว ถ้ารัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควร จะถวาย 

ค�าแนะน�าต่อพระมหากษตัรย์ิขอให้พระราชทานอภยัโทษ

แก่ผู้ต้องค�าพิพากษานั้นก็ได้

 พึงสังเกตว่ากฎหมายก�าหนดตัวผู้มีสิทธิยื่นฎีกา 

คือ ผู้ต้องค�าพิพากษาให้รับโทษ หรือผู้ที่มีประโยชน์

เกี่ยวข้องอันได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ญาติพี่น้อง 

(มาตรา ๒๕๙) หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

อาจถวายค�าแนะน�าให้พระราชทานอภัยโทษก็ได ้  

(มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง)

 สถานที่ที่จะยื่นฎีกา ต้องยื่นที่เรือนจ�า หรือ

กระทรวงยุติธรรม (มาตรา ๒๖๐ และประกาศว่าด้วย 

ผู ้ซึ่งจะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ร.ศ.๑๑๖ ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา, ๑๒ กันยายน ร.ศ.๑๑๒ หน้า  

๓๑๔-๓๑๕)

 ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษนั้น กฎหมาย

ก�าหนดให้รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรมถวาย 

ความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ (มาตรา 

๒๖๐ วรรคแรก) ท่ีส�าคัญท่ีสุดคือฎีกาท่ีคัดค ้าน 

ค�าพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอื่นท�าไม่ได้ ดังที่

บัญญัติไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๓  

วรรค ๒ ที่ว่า คดีใดซึ่งศาลฎีกาได้พิจารณาพิพากษาแล้ว

คู่ความหามีสิทธิที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาคัดค้านคดีนั้น

ต่อไปอีกไม่ ซึ่งเป็นหลักการเดี่ยวกันที่พระราชกฤษฎีกา

วางระเบียบทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาซึ่งตราขึ้นโดยพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและประกาศใช้บังคับ 

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบัน ข้อ ๑(๑) ที่ว่า ขอพระราชทานพระมหากรุณา

ลดหย่อนผ่อนโทษ ซ่ึงศาลหลวงใดๆ ต้ังแต่ศาลฎกีาลงไป

ได้วางบทแล้วตามพระราชก�าหนดกฎหมาย (แต่ไม่ใช่ 

โต้แย้งค�าพิพากษาของศาลนั้น)

สทิธขิองประชาชนทีจ่ะทลูเกล้าฯ ถวายฎกีาในปัจจบุนั

 ในปัจจุบัน สิทธิของประชาชนท่ีจะทูลเกล้าฯ

ถวายฎีกาย่อมเป็นไปนิติราชประเพณีเดิมที่ไม่ขัดต่อ

กฎหมายและตามกฎหมาย ๓ ฉบับ คือ

 ๑. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๒๕๙-๒๖๗

 ๒.  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๓  

วรรคสอง

 ๓.  พระราชกฤษฎีกาวางระเบียบทูลเกล้าฯ 

ถวายฎีกา พ.ศ.๒๔๗๕ ซ่ึงยังใช้บังคับอยู ่ในปัจจุบัน 
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 ถ้าแยกเป็นประเภทฎีกาวางระเบียบทูลเกล้าฯ 

ถวายมี ๒ ประเภท คือ

 ๑.  ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

 ๒.  ฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมหรือ 

ที่เรียกว่าฎีการร้องทุกข์

 ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษท่ีชอบด ้วย

กฎหมายและฎกีาทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายประชาชนมสีทิธิ

ตามกฎหมายที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษได้ ถ้าปฏิบัติตามกฎหมาย ๓ ฉบับ และ 

นิติประเพณีดังกล่าวข้างต้น ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีผู้ใช้

สิทธิผิดกฎหมายหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริตก็ไม่มีสิทธ ิ

แต่ประการใด

ผลการดำาเนินงาน

 ๑.  จังหวัดมีแนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง 

ทูลเกล้าถวายฎีกาฯ/เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้

   ๑.๑  แจ้งเรือ่งทูลเกล้าถวายฎีกาฯ/เรือ่งร้อง

เรียนร้องทุกข์ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบด�าเนินการ

   ๑.๒  ได้มกีารตดิตามเรือ่งร้องทุกข์/ร้องเรยีน 

โดยท�าเป็นหนังสือ กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้

รายงานผลการพจิารณาให้จงัหวดัทราบรวมทัง้ การแจ้ง

ในที่ประชุมนายอ�าเภอและหัวหน ้าส ่วนราชการ 

ประจ�าเดือน เพื่อหารือร่วมกันถึงปัญหาและแนวทาง 

การแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อยุติ

   ๑.๓  จังหวัดมีโครงการ“หน่วยบ�าบัดทุกข์ 

บ�ารงุสขุ สร้างร้อยยิม้ให้ประชาชน” โดยหมนุเวยีนไปตาม

อ�าเภอต่างๆเป็นประจ�าทุกเดือน และจะมีการรับเรื่อง

ร้องเรยีน การแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องทกุข์ ร้องเรยีนในพ้ืนท่ี 

พร้อมทัง้ตดิตามผลเรือ่งร้องทกุข์ทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

ของอ�าเภอนั้นๆ

นายเสริม ไชยณรงค์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
 และการติดตามเรื่องร้องเรียนฯ

นายภาณุ อุทัยรัตน์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ 
และการติดตามเรื่องร้องเรียนฯ

นายวิญญู ทองสกุล
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ 
และการติดตามเรื่องร้องเรียนฯ
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   ๑.๔  จงัหวดัได้มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้ร้องทุกข์พร้อมทั้งติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านรายการ 

ผู้ว่าพบประชาชนและผ่านทางเว็บไซต์จังหวัด รวมทั้ง 

เฟซบุ๊คของผู้ว่าราชการจังหวัด

  ๒.  ในเรื่องของการทูลเกล้าถวายฎีกาฯ โดย

ทั่วไปจะเป็นเรื่องขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยว

กับหนี้สิน ที่ดิน ที่อยู่อาศัยทุนในการประกอบอาชีพ 

ทุนการศึกษาและการรักษาพยาบาล

ปัญหา/อุปสรรค

 ๑. การแก้ไขเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาฯ/เรื่องร้อง

เรียน ร้องทุกข์บางเรื่องไม่สามารถที่จะด�าเนินการแก้ไข

ให้ยุติได้ เนื่องจากบางเรื่อง เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

 ๒. การขาดแคลนบุคลากร งบประมาณในการ

ช่วยเหลือขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

 ๓.เร่ืองร ้องเรียนร ้องทุกข ์บางเร่ืองข ้อมูล 

ไม่ชดัเจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ และบางเร่ืองเป็นการ

น�าเรื่องเก่าซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วมาร้องใหม่

 ๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบขาดความเอาใจใส่ใน

การแก้ไขปัญหาอย่างเร ่งด่วน และไม่รายงานผล 

การด�าเนินการ ตามก�าหนดเวลา

 ๕.เรื่องร ้องเรียนร ้องทุกข ์บางเรื่อง มีการ 

ร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน

นายวิศว  ศะศิสมิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ 
และการติดตามเรื่องร้องเรียนฯ

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนฯ
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑. จงัหวดัต้องให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหา

กรณีประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา และเรื่องร้องเรียน

ร้องทุกข์ จะต้องถือเป็นเรื่องส�าคัญเร่งด่วนท่ีต้องรีบ

ด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการปฏิบัติ

ราชการของกระทรวงมหาดไทยที่ว ่า “บ�าบัดทุกข์ 

บ�ารงุสขุ”รวมท้ังให้จงัหวดัปรบัปรงุข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั

ว่ายังคงมีเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา และเรื่องร้องเรียน

ร้องทุกข์ที่ยังไม ่ได ้รับการแก้ไขอยู ่กี่ เรื่อง และให้ 

เร่งด�าเนินการทันที

 ๒. เมื่อจังหวัดได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหากรณี

ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเสร็จสิ้นแล้ว ให้รีบ

รายงานผลการด�าเนินงานให้ส�านักราชเลขาธิการและ

กระทรวงมหาดไทยทราบ

 ๓. ส�าหรับเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในการ

ท�างาน การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นควรมีการพัฒนา

บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถท�างานทดแทนกันได้ 

หรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภายใน

จังหวัด และควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น 

จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติ เป็นต้น

 ๔. ให้จังหวัดจัดท�าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน 

ร้องทุกข์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้มีข้อมูลที่ทันสมัย และ

ตรวจสอบได้ เมื่อมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเร่ืองเดิมท่ี

ซ�า้กัน ไม่ว่าช่ือผูร้้อง ชือ่ผูถ้กูร้อง หรอืปัญหาเรือ่งทีไ่ด้รบั

ความเดือดร้อน ก็จะสามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูล

ของจังหวัดได้ และเมื่อจะใช้ข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล 

ก็สามารถเรียกได้สะดวกขึ้น

นายธานี  สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนฯ

นางสุมิตรา ศรีสมบัติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนฯ
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ส่วนที่ ๔
การตรวจราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจ�าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี
และตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ก�าหนด
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๑.  ระดับความสำาเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 

 ตามคำารบัรองการปฏบิตัริาชการของสำานกันายกรฐัมนตรร่ีวมกบัทกุกระทรวง เป็นแผนการ 

 ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล

ความเป็นมา

 ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่  ๓๒๘/๒๕๕๖  

ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการตรวจราชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของผู ้ตรวจราชการ 

ส�านักนายกรัฐมนตรี โดยก�าหนดให้ผู ้ตรวจราชการ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ประจ�าปี ๒๕๕๗ เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

ประเทศและนโยบายส�าคัญ ๒ ประเด็น คือ ประเด็น

นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกและการด�าเนินการก่อนเข้าสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘

ผลการดำาเนินงาน

 ๑.  นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

   จังหวัดได้มีการสนับสนุนนโยบายครัวไทย 

สู่ครัวโลก โดยการจัดท�าโครงการโดยใช้บประมาณของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้

   ๑.๑  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค ้า

เกษตรสู่มาตรฐาน (ด้านพืช) เพื่อสนับสนุนการผลิต

สนิค้าเกษตรขัน้ปฐมภมู ิเช่น โครงการพฒันากระบวนการ

ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิต

หอมแดงปลอดภัย โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

และปรบัปรงุบ�ารงุดนิให้แก่เกษตรกร โครงการจัดอบรม

เกษตรกรและศึกษาดูงานเตรียมการสู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ เป็นต้น

   ๑.๒  โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ

อาหารไทยรองรับครัวไทยสู ่ครัวโลก เพ่ือพัฒนา

ศกัยภาพของบคุลากรท่ีเกีย่วข้อง เช่น โครงการฝึกอบรม

ผู้ผลิตอาหารไทย-ขนมไทย เป็นต้น

   ๑.๓  โครงการพฒันาอตุสาหกรรมอาหาร

ของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก มุ่งเน้น

สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในส ่วนภู มิภาค  

ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial 

ของสถานประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในด้านต่างๆ ดังนี้ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์  

การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การปรบัปรงุคณุภาพและ

พฒันางาน การลดต้นทนุพลงังาน การยกระดบัมาตรฐาน 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด เช่นโครงการพัฒนาโรงงาน

อาหารไทยเพื่อสร้างศักยภาพในการส่งออก โครงการ 

ยกระดับและเสริมสร้างมูลค่าวัตถุทางการเกษตร 

โครงการพฒันาธรุกจิอาหารไทยและผูป้รงุอาหารไทยให้

ได้มาตรฐานสากล โครงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ

ยกระดับการผลิตอาหารทีผ่่านการฆ่าเชือ้ด้วยความร้อน 

โครงการพฒันามาตรฐานสถานประกอบการแปรรปูขัน้ต้น 

โครงการส่งเสริมครัวไทยและอัตลักษณ์อาหารไทย 

โครงการอ�านวยความสะดวกด้านกฎหมายขึ้นทะเบียน

อาหารเพื่อการส่งออก เป็นต้น

   ๑.๔  โครงการส่งเสรมิตลาดสนิค้าอินทรย์ี 

เช่น โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลของผู้ผลิตและ
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ผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ โครงการอบรมสัมมนา 

ให้ความรู ้ด้านการผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์ 

โครงการน�ากลุม่ผูป้ระกอบการสนิค้าอนิทรย์ีทีม่ศีกัยภาพ

เข้าร่วมงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้า เป็นต้น

   ๑.๕  โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต

อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำาหน่ายเข้าสู่

มาตรฐาน Primary GMP เช ่นโครงการพัฒนา

กระบวนการแปรรปูให้ได้มาตรฐาน เช่น โครงการประชมุ

ชีแ้จงเจ้าหน้าทีท่มี Primary GMP ระดบัอ�าเภอ โครงการ

จัดตั้งคลินิก Primary GMP ระดับอ�าเภอ โครงการออก

ตรวจเยี่ยมและตรวจแนะน�าสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป

ในภาชนะพร้อมจ�าหน่าย 

 โครงการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

ภาชนะพร้อมจ�าหน่ายส่งตรวจวเิคราะห์ และเกบ็ตวัอย่าง

ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งตรวจวิเคราะห์ซ�้าภายหลังปรับปรุง

แก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค

 ๑.  เรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของสินค้า

เกษตรอินทรีย์มีปริมาณไม่มาก ท�าให้การส่งเสริมการ

ตลาดท�าได้ไม่เต็มที่

 ๒.  เกษตรกรรายย่อยไม่ให้ความส�าคัญกับ 

การยื่นขอรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐาน โดยเฉพาะ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 ๓.  ผูป้ระกอบการขาดความรู ้ทัศนคตทิีดี่ ในการ

ปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

Primary GMP

 ๔.  เกณฑ์จ�าแนกประเภทอาหารที่ เข ้าข่าย 

Primary GMP และ GMP ของส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ยงัขาดความชดัเจนและมรีายละเอยีดมาก

ท�าให้มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ

 ๕.  ประชาชนยงัไม่ให้ความส�าคญัในการเลอืกซือ้

และบรโิภคอาหาร โดยใช้เลขสาระบบอาหาร (อย.) หรอื

เกณฑ์มาตรฐานอื่น เป็นเกณฑ์ที่ช่วยในการตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 ๑. การสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรที่จะ 

มุง่สูค่รวัโลก หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิส�านกังานเกษตร

จังหวัด ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ส�านักงาน

แรงงานจังหวัด ควรมีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 

เพือ่ขบัเคลือ่นสนิค้าเกษตรสูค่รวัโลก โดยมกีระบวนการ

ผลิตทุกข้ันตอนท่ีได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของโลก 

ซึ่งควรด�าเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อให้มี

ปรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการของตลาดและสามารถ

เสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 ๒. การส่งเสริมการปลูกข้าวหรือสินค้าเกษตร

อื่นๆ ที่ได้มาตรฐาน GAP หรือสินค้าอินทรีย์ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบควรบูรณาการการท�างานร่วมกัน เพื่อให้

สามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ราคา

สูงกว่าราคาสินค้าเกษตรทั่วไป เพื่อเป็นแรงจูงใจให้

เกษตรกรให้ความสนใจปลูกพืชปลอดสารพิษเพ่ิมมากขึน้ 

อกีทัง้จงัหวดัต้องมกีารวางระบบการผลติสนิค้าปลอดภยั/ 

อินทรีย ์อย ่างชัดเจนและที่ส�าคัญต้องมีตลาดและ 

การก�าหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้

 ๓.  การส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์และเกษตร

มาตรฐาน GAP ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร

เข้าใจกระบวนการอย่างชัดเจน
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 ๔.  ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

และผู้ประกอบการเข้าใจความส�าคัญของอาหารที่ได้

มาตรฐานตาม Primary GMP ซึ่งมีความปลอดภัยและ

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องบนฉลากแก่ผู้บริโภค

 ๕.  สร ้างแรงจูงใจให ้แก ่ผู ้ผลิตอาหารที่ ได ้

มาตรฐาน Primary GMP โดยสนับสนุนให้สามารถ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารได้แพร่หลายในงานเทศกาล

ส�าคัญของจังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ๖.  เนื่ องจากการผลิตสินค ้า เกษตรกรรม  

(พชื/สตัว์) ยงัมปีรมิาณผลผลติทีย่งัไม่พอเพยีงต่อการเป็น

ครวัโลก โดยเฉพาะพชืผกัปลอดสารพษิ และขาดการน�า

ผลงานด้านวชิาการ ผลงานวจิยั มาสนบัสนนุและส่งเสริม

การผลิต รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาด ที่ควรมี 

ข้อก�าหนดให้การจ�าหน่ายสนิค้าเกษตรบนห้างสรรพสินค้า 

/ส่งออก ว่าควรเป็นพืชผักปลอดสารพิษ/ปลอดภัย  

อีกทั้งยังมีปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภค

บรโิภคและเพือ่การเกษตร ซึง่ผลกระทบต่อการขบัเคลือ่น 

“ครัวไทยสู่ครัวโลก” ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้จังหวัด

พิจารณาด�าเนินการเพิ่มเติมดังนี้

   ๖.๑  จังหวัดต ้องพิจารณาด้วยมุมมอง  

ที่กว้างไกล มากกว่าการมองว่า ครัวโลก หมายถึงแค่ 

อาหารส�าเร็จรูปให้พิจารณาว่าจังหวัดมีศักยภาพอะไร 

ที่เหมาะสมกับค�าว่า ครัวโลก ตลาดโลกต้องการอะไร  

คู่แข่งขันมีใครบ้างจังหวัดควรท�าอะไร/ผลิตอะไร แล้ว

ค่อยมาท�าการรบัรอง/รกัษาคณุภาพความปลอดภยัทีไ่ด้

มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล เพื่อการ 

ส่งออกไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศ โดยควรขอความร่วมมอื

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนงานด้านวิชาการ  

การศึกษาวิจัย เพื่อน�าผลงานมาใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาการผลติ เพือ่เพิม่ปรมิาณและคณุภาพของผลผลติ

นายเสริม ไชยณรงค์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : ประเด็นนโยบายครัวไทย สู่ครัวโลก

นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : ประเด็นนโยบายครัวไทย สู่ครัวโลก 

นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : ประเด็นนโยบายครัวไทย สู่ครัวโลก 
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   ๖.๒  จังหวัดต้องตระหนักว่าสินค้าเกษตร 

ถอืเป็นพืน้ฐานของการผลติอาหาร ซึง่ต้องให้ความส�าคญั

ในทุกกระบวนการตั้งแต่ ขั้นตอน การผลิต ขั้นตอนการ

แปรรูป จนถึงข้ันตอนการผลิตเป็นอาหาร ต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานสากลเพราะปัจจุบันตลาดโลกให้ความ

ส�าคัญกับสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ อาหารท่ีดี 

ต่อสขุภาพ มคีวามปลอดภยั และเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม  

ดงันัน้การผลติจงึควรเป็นไปตามความต้องการของตลาด

โลกและมาตรฐานของสากล เพือ่ให้การจ�าหน่ายในตลาด

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ซ่ึงเป็น

ตลาดที่มีก�าลังซื้อมากและสามารถสร้างรายได้ให้กับ

เกษตรกรเป็นอย่างมาก สามารถท�าได้โดยไม่ประสบกับ

ปัญหาการกีดกันทางการค้า

  ๖.๓  จังหวัดควรให้ความรู้และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของเกษตรกรต่อการท�าเกษตรอินทรีย์ก่อน 

เป็นล�าดับแรก ต้องท�าให้เกษตรกรเห็นความส�าคัญ 

และประโยชน์ที่จะได้จากการท�าการเกษตรอินทรีย์  

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปให้ค�าแนะน�า ให ้

ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

  ๖.๔ ต้องพัฒนาผลผลิตของครัวไทยให้ได้

มาตรฐาน ซึ่งต้องพิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐานของ

อาหารไทยกับมาตรฐานอาหารสากลในด้านของคุณค่า 

รสชาติ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการผลิต ซ่ึงแต่ละ

ภูมิภาค/กลุ ่มประเทศ มักก�าหนดไว ้แตกต ่างกัน 

เพราะฉะนั้นจ�าเป็นต้องศึกษาและท�าความเข้าใจใน 

เรื่องมาตรฐานอาหารของประเทศน้ันๆ ส่วนใบรับรอง

มาตรฐานก็ควรท�าให้ได้ตามมาตรฐานของกลุ่มประเทศ

เหล่านั้นด้วย

  ๖.๕ ต้องท�าให้ผลผลิตของครัวไทยเป็นอาหาร

ท่ีมคีณุค่าต่อการบริโภคท้ังสัตว์ พืช/ผัก มคีวามปลอดภยั/

ปลอดสารพิษ มีรสชาติดี มีความอร่อย มีคุณค่าทาง

โภชนาการทีส่งู เมือ่บรโิภคแล้วเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค

ในลักษณะ “อาหารเป็นยา”

   ๖.๖  เมื่อออกสู่ตลาดโลก อาหารจากครัว

ไทยต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพ มีความน่าสนใจ มีความ

ปลอดภัย ต้องบริหารจัดการและรักษามาตรฐานให ้

ผู ้บริโภคยอมรับ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในความ

ปลอดภัย ว ่าเมื่อบริโภคอาหารที่ เป ็นผลผลิตจาก

ประเทศไทยแล้วมีความปลอดภัย ควรขอความร่วมมือ

สถานศกึษา หน่วยงานวจิยัต่างๆ รวมทัง้ปราชญ์ชาวบ้าน

ท�าการวิจัยพัฒนาคุณภาพของสินค้า ออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ มีการสร้างเรื่องราวให้กับสินค้า (Story) เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วย

   ๖.๗  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่ง

น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและน�้าเพื่อการเกษตรขอให้

จังหวัดพิจารณาน�าน�้าจากอ ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่  

สู่อ่างเก็บน�า้ขนาดเล็ก (โดยสร้างอ่างเก็บน�า้ขนาดเล็กในพืน้ที่

สาธารณประโยชน์) ให้รวมกลุ่มผู้ใช้น�้า และน�าระบบท่อ 

(PIPE) มาใช้ในการส่งน�า้เข้าสู่พ้ืนท่ีผ่านตะเข็บรอยต่อบน

ที่ดิน ซึ่งสามารถด�าเนินการได้ง่าย และใช้งบประมาณฅ

ไม่มาก ต่างจากการขดุคลอง/ท่อส่งน�า้ทีใ่ช้งบประมาณมาก

และอาจไม่ได้รับความร่วมมือ จากเจ้าของที่ดินที่ต้อง 

สูญเสียพ้ืนที่ในการท�ากิน ส่วนการขับเคล่ือนให้อ�าเภอ

เป็นกลไกหลักและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุน หรืออาจจัดให้มีการ 

โซนน่ิงพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์  

เพ่ือให้สามารถจัดระบบชลประทานได้อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ท�าการเพาะปลูกได้
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   ๒. นโยบายการดำาเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเป็นมา

 ภายใต้การพัฒนาไปสู ่ประชาคมอาเซียนนั้น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมักจะได้รับความสนใจและ

กล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะน�ามาซ่ึง

ความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดย

แนวโน้มการพัฒนาส�าคัญอันจะเกิดจากประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การจัดระบบและการเพ่ิมขึ้น

ของการค้า การลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายตัวของเมือง  

การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่าง

ใกล้ชิด การเคลื่อนย้ายคน และการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสาร อย่างไรก็ดี แม้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระทรวง

มหาดไทยโดยตรง ในเชิงการขับเคลื่อนหรือด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามพมิพ์เขยีวประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของ

ประเทศไทย 

 แต่ในฐานะหน่วยงานภาครฐัท่ีมภีารกจิส�าคญัใน

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปรับตัวและ 

เตรยีมความพร้อมส�าหรบัผลกระทบทัง้เชงิบวกและลบท่ีจะ

เกิดขึน้ในระดบัประเทศ หน่วยงาน พืน้ที ่และประชาชน

ก็ย่อมจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หรือเป็นแรงสนับสนุนที่จะท�าให้การเป็นส่วนหนึ่งของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของไทยเป็นไปอย่างราบร่ืน 

และเกิดประโยชน์สูงสุด จากการศึกษา พบว่า แนวโน้ม

โอกาสและผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยภายใต้

อ�านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีความท้าทาย ได้แก่ ปัญหา

ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-traditional Security 

Issues) การบริหารงานทางทะเบยีน การปรับตัวของการ

บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน การ

ประกอบอาชีพของประชาชน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ความเหลื่อมล�้าทาง

สังคม การขยายตัวของเมือง ความต้องการด้านระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการความขัด

แย้ง การพฒันาภาษาต่างประเทศ การสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ และการส่งเสริมประชาธปิไตยและสทิธิ

มนุษยชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนในปี ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยได้วาง

กรอบการด�าเนินการตาม

 ประเด็นยุทธศาสตร์ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 

๑) การสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ระดับองค์กร 

(Organizational Strategic Preparedness Building) 

ประกอบด้วย กลยุทธ์ คือ การเตรียมความพร้อม 

ด้านบคุลากร การพฒันาโครงสร้างและระบบบรหิารจดัการ 

การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย ระเบียบ กฎหมายและ 

แนวปฏบิติัทีเ่กีย่วข้อง การพฒันาองค์ความรูด้้านการวจิยั

และพัฒนา และการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ๒) การ

เพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการพื้นที่ (Area-based 

management) ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหาร

ราชการส่วนภมูภิาค (Capacity Building for Integrated 

Regional Administration and Development) 

ประกอบด้วยกลยุทธ์ คือ การเสริมสร้างสมรรถนะการ

บริหารราชการส่วนภมูภิาค และการกระชบัความร่วมมือ

ระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนอื่นๆ ๓) การยก

ระดับการบริการ และอ�านวยความเป็นธรรมประชาชน 
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(Public Service Quality Upgrading) ประกอบด้วย

กลยุทธ์ คือ การพัฒนาการบริการประชาชน และ 

การอ�านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยเพื่อให้การ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

กระทรวงมหาดไทยบรรลุผลส�าเร็จ ได้มีการก�าหนดให้มี

กลไกการขบัเคลือ่นใน ๓ ระดบั คอื การจดัตัง้ศนูย์ศกึษา

และเตรียมความพร้อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(เฉพาะกิจ) การจัดท�าแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย 

และการก�าหนดแนวทางการพัฒนาระยะยาวโดยบรรจุ

ในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๘

 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 

Nations - ASEAN) ก่อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ  

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) มีสมาชิก 

เริ่มแรก ๕ ประเทศ และต่อมามีประเทศเข้าร่วมเป็น

สมาชิกเพิ่มเติม จนถึงขณะนี้มีจ�านวนประเทศสมาชิก

รวม ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย

 

ประเทศสมาชิก วันที่เข้าเป็นสมาชิก

๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗)

๒. มาเลเซีย 

๓. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

๔. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

๕. ราชอาณาจักรไทย 

๖. บรูไน ดารุสซาลาม วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ (ค.ศ.๑๙๘๔)

๗. สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ (ค.ศ.๑๙๘๕)

๘. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ.๑๙๙๗)

๙. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

๑๐. ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค.ศ. ๑๙๙๙)
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วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 

  ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ อันน�ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และ 

ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกัน

การค้ารุนแรงขึ้น ท�าให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับ

และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน

มากขึน้ วตัถปุระสงค์หลกัท่ีก�าหนดไว้ในปฏิญญาอาเซยีน  

(The ASEAN Declaration) มี ๗ ประการ ดังนี้

 ๑. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม

 ๒.  ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและ

ความมั่นคงของภูมิภาค

 ๓. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร

 ๔.  ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการ 

ฝึกอบรมและการวิจัย

 ๕.  ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และ

ปรับปรุงมาตรฐานการด�ารงชีวิต

 ๖.  ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้

 ๗. ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัองค์กรระดับภมูภิาค

และองค์กรระหว่างประเทศ

ผลการตรวจติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทำางานที่เกี่ยวข้อง

ของกระทรวงมหาดไทย

  กระทรวงมหาดไทยได้จัดต้ังกลไกการเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการและคณะท�างานเตรียมความพร้อม ฯ  

ในด้านต่างๆ เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย

เตรียมความพร้อมในการเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียน  

เพือ่พฒันาศกัยภาพของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 

  ๑) คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของ

กระทรวงมหาดไทยในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีน

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๒) คณะท�างานเพื่อเตรียมความพร้อมของ

กระทรวงมหาดไทยในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีน 

จ�านวน ๔ คณะ ได้แก่ 

  คณะที ่๑ คณะท�างานขบัเคลือ่นเพือ่เตรยีมความ

พร้อม ฯ ในภาพรวม

  คณะที่ ๒ คณะท�างานเตรียมความพร้อม ฯ  

ด้านบุคลากร

  คณะที่  ๓ คณะท�างานเตรียมความพร้อม 

ด้านระเบียบกฎหมาย

  คณะที่ ๔ คณะท�างานเตรียมความพร้อม ฯ  

ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในอาเซียน

๒. ผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  กระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๕ ยทุธศาสตร์ 

ได้แก่

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจฐานราก อาทิ การพัฒนาศักยภาพของ

ประชาชนในพืน้ที ่จากสงัคมเกษตรเข้าสูส่งัคมเศรษฐกิจ

การค้าชายแดน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

พื้นที่บริเวณด่านชายแดน
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  ยทุธศาสตร์ที ่๒ เสรมิสร้างความสงบเรยีบร้อย

ในบริเวณด่านชายแดน อาทิ การป้องกันและแก้ไข

ป ัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ (ยาเสพติด  

การค้ามนุษย์ การค้าสิ่งผิดกฎหมาย) และการอ�านวย

ความสะดวกในการจดัระเบยีบพืน้ทีบ่รเิวณด่านชายแดน 

เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

อาทิ การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อ

การปรบัตวัของชมุชน สงัคม ในบรเิวณพืน้ท่ีด่านชายแดน

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

และระบบบริหารจัดการของหน่วยงานในพ้ืนทีบ่รเิวณ

ด่านชายแดน อาทิ ระเบียบ กฎหมายและลักษณะ 

การบริหารการปกครองของประเทศเพื่อนบ้าน โดย

เฉพาะนโยบายของผู้น�าท้องถิ่นต่างประเทศท่ีมีพ้ืนท่ี 

ติดกับบริเวณด่านชายแดนไทย

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความเชื่อมโยงระหว่างกันใน

พื้นท่ีบริเวณด่านชายแดน อาทิ การจัดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ในระดับพื้นท่ี ท้ังบริเวณด่านและพื้นที่

ปกครองระดับจังหวัด

  ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๗ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  

๕ ยุทธศาสตร์ นั้น ได้มีการจัดท�าโครงการจัดประชุม

เตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู ่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน การประชุมแผนงานกรอบความ 

ร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ แผนงาน IMT-GT, GMS, 

ACMECS ฯลฯ โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพยทุธศาสตร์-

กลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโครงการ

ประชุมร่วมระหว่างเอกอคัรราชทตูไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน 

กับผู้ว่าราชการจังหวัดในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น ซึ่งในห้วง ๖ เดือน

แรกมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

  ๑.  การพฒันาแผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกจิ

สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia 

Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT–GT)  

เพื่อเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

   ๑.๑ เมื่อวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ชายแดน ได้ประชมุร่วมกนัและทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้

จัดตั้งส�านักงานฝ่ายเลขานุการ ฯ CMGF ณ ศูนย์บริการ

วิชาการ ชั้น ๑๐ อาคารส�านักทรัพยากรการเรียนรู ้

คณุหญงิหลง อรรถกระวสีนุทร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

จังหวัดสงขลา 

   ๑.๒ กระทรวงมหาดไทย มีค�าสั่ ง  ที่ 

๑๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม /๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท�างานส�านักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุม

ระดับมุขมนตรี และผู ้ว ่าราชการจังหวัด (Chief 

Ministers’ and Governors’ Forum: CMGF) โดยม ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน เพ่ือท�าหน้าที ่

ฝ่ายเลขานกุารของกรอบการประชมุระดบัมขุมนตร ีและ

ผู้ว่าราชการจังหวัด และสนับสนุนทางด้านวิชาการใน

การขับเคลื่อนและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้แบบบูรณาการ ภายใต้

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thai Growth 

Triangle: IMT-GT) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และ

น�าไปสู่การผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม 
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   ๑.๓  กระทรวงมหาดไทย ร่วมกบั ส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ชายแดน จะด�าเนินการจัดการสัมมนา 

บูรณาการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

ภายใต้แผนงาน IMT-GT ระหว่างวนัท่ี ๒๒-๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยจะได ้ เชิญ  

ผูว่้าราชการจงัหวดั ๑๔ จงัหวดั หวัหน้ากลุม่จงัหวดัภาคใต้ 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เข้าร่วมประชุม 

  ๒. การเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคม

อาเซยีนภายใต้การดำาเนนิงานของศนูย์ปฏบิตักิารร่วม

กลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการด�าเนินงาน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   ๒.๑ ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานของ 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 

๒๕๕๖ โดยมุ่งเน้นให้ ROC ด�าเนินการศึกษาวิจัยใน 

เชิงวิชาการเพื่อเสนอแนะในเชิงนโยบาย/มาตรการและ 

การปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัด/

กลุ ่มจังหวัดและภาคธุรกิจในพื้นท่ีส�าหรับการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให ้

ความเหน็ชอบหวัข้อวจิยัและร่างTOR ของมหาวทิยาลยั

ที่เป็นที่ตั้ง ROC ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

ทั้ง ๘ สถาบันเรียบร้อยแล้ว

   ๒.๒ ประชุมคณะท�างานพิจารณาให้ความ

เห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีเครือข่าย 

ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) 

อย่างเป็นรูปธรรม 

  ๓. จัดให้มีโครงการสร้างการเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 

ให้กบัจงัหวดั โดยสนบัสนนุการจดัท�ายทุธศาสตร์จงัหวดั 

เพื่อเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจเรื่องอาเซียนตาม 

ความจ�าเป็นและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต ่อเนื่อง ซ่ึงการด�าเนินการ 

จัดสัมมนาและรายงานผลการด�าเนินงานแล้ว ๑๕ กลุ่ม

จังหวัด ยังคงเหลือที่ยังไม่รายงานผล ๓ กลุ่มจังหวัด

  ๔. สนับสนุนการดำาเนินการเกี่ยวกับอาเซียน

ตามความจำาเป็นของแต่ละจังหวัด โดยจัดสรรเงินให้

จังหวัดชายแดนและจังหวัดปัตตานีรวม ๓๒ จังหวัด 

จังหวัดละ ๘๐,๐๐๐ บาท โดยให้ด�าเนินการจัดกิจกรรม

ประชุมสัมมนา/นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์เพื่อให ้

ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน  

การด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์กบัประเทศ

สมาชิกอาเซียน/ประเทศเพ่ือนบ้านในระดับต่างๆ  

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงได้แจ้ง

จังหวัดด�าเนินการแล้ว

  ๕. จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ

เศรษฐกิจเมอืงชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซยีน เพือ่

เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชายแดน ในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ในบริบทเมืองเศรษฐกิจชายแดน ความสัมพันธ์

กับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งในมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
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พัฒนาศักยภาพจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดเพื่อรองรับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน รวมถึงเพื่อให้หน่วยงาน

ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับทราบบทบาท ภารกิจของ

หน่วยงานและมีการเตรียมความพร้อมในการอ�านวย

ความสะดวกด้านต่างๆในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ใน

พื้ นที่ จั งหวัด/กลุ ่ มจั งห วัดชายแดนทุกภาคของ

ประเทศไทย

จงัหวัด/กลุ่มจงัหวดัมกีารพิจารณา ทบทวน วเิคราะห์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 จากการตรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีแผนการ

ก�าหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้

ด�าเนินการพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์จุดยืนทาง

ยทุธศาสตร์ ก�าหนด Positioning ให้สอดคล้องกนัภายใน

จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค ตามแนวนโยบาย

ของรัฐบาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าคัญเพื่อ

สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส เสริมสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ดังนี้ 
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เขตตรวจราชการที่ ๑ 
 

กลุม
จังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดาน
อุตสาหกรรม 

ดานคมนาคม 
ดานพลัง 

งาน 
ดานอื่นๆ 

ภาคกลาง
ตอนบน ๑ 

 เมอืงอาหาร
ปลอดภัย (การแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร) 

      ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
(เจาพระยา-ปาสัก) 

นนทบุรี  เชงิเกษตร และเชงิ
วัฒนธรรม 
ศนูยกลางการ
ทองเที่ยวธุรกิจเชิง
สุขภาพ 

เมือง
ศนูยกลางการคา
นานาชาติ 

   เมืองที่อยูอาศัย
ชั้นดี 

พระนครศรี
อยุธยา 

เกษตรครบวงจร 
(อาหารฮาลาล) 

เมืองทองเที่ยว
(ประวตัศิาสตรและ
วัฒนธรรม มรดกโลก)  

 เมือง
อุตสาหกรรม
สะอาด 

  เมืองนาอยู 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ปทุมธานี เกษตรปลอดภยั 
เพ่ิมมูลคาสินคา
เกษตร 

  เมือง
อุตสาหกรรม
สะอาด 

Region Logistics 
Link 

 สังคมสันติสุข/
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สระบุรี เกษตรปลอดภยั ทองเที่ยว
ทางเลือก 
(ธรรมชาติ วัฒนธรรม
เชิงนิเวศน เชิง
สุขภาพ) 

 อุตสาห 
กรรม (วสัดุ
กอสราง) 
แปรรูป
อาหาร) 

ศูนยกระจายสินคา 
OTOP+SME 
เชื่อมโยงเครือขาย
เสนทางคมนาคม+
การจัดการผังเมอืง 

 การจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
เขตตรวจราชการที่ ๒  
 

กลุม
จังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดาน
อุตสาห
กรรม 

ดานคมนาคม 
ดาน

พลังงาน 
ดานอื่นๆ 

ภาคกลาง
ตอนบน ๒ 

เกษตรและอาหารปลอดภยั 
(ขาว) 

      

ลพบุรี แหลงการผลิตและแปรรูป
สินคาเกษตร 
(ขาวคุณภาพ) 
เมอืงเกษตรอุตสาหกรรม 
 (ขาว ออย มันสําปะหลัง) 

เชิงประวัติศาสตร  
(วงันารายณ พระปรางค
สามยอด) 
ธรรมชาติ (ปาซบัลังกา) 

     

ชยันาท แหลงผลิตอาหารปลอดภยั 
(ขาว ปศุสัตว ประมง) 
เมล็ดขาวคุณภาพ 

เชงิศาสนา และสวนนก      

สิงหบุรี เกษตร อาหารปลอดภยั (ขาว 
ปลาชอนแมลา) 

เชิงประวัติศาสตร 
ศาสนา วัฒนธรรม 
(บางระจัน) 

     

อางทอง แหลงผลิตอาหารปลอดภยั 
(ขาว ผัก ปลา) 
 

เชิงเกษตร เชิง
ประวตัศิาสตร ศาสนา 
วัฒนธรรม 

  การขนสง 
Logistic 

 OTOP 
(กลอง เคร่ือง
จักสาน) - 102 - 

เขตตรวจราชการที่ ๓  
 

กลุม
จังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดาน
อุตสาหกรรม 

ดานคมนาคม ดานพลงังาน ดานอื่นๆ 

ภาคกลาง
ตอนกลาง  

แหลง
ผลิตสินคา
เกษตร
มาตรฐาน 
สากล 

ทาง
ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม 
และประวัติ 
ศาสตร 

ประตูสูการคาโลก 
ศนูยกลางการคา 
การลงทนุภาค
ตะวันออกของไทยสู
อินโดจีนและ
ตลาดโลก 

 ศูนยกลาง 
การคมนาคมภาค
ตะวันออกของไทยสู
อินโดจีนและ
ตลาดโลก 

  

ฉะเชิงเทรา เพ่ิมผลิต
ภาพผลผลิต
มะมวง 

เชิงนิเวศ 
และวัฒนธรรม 

 อุตสาหกรรม
ยานยนตและ
ชิ้นสวนยานยนต 

ศนูยกลางการผลิต
และขนสงในภาค
ตะวันออกเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน 
(Logistic hub) 

  

นครนายก  เมือง
ทองเที่ยว 

    เมืองนาอยู 
ศูนยสุขภาพและ
อาหารปลอดภยั 
จังหวดัอัจฉริยะ
ตนแบบ Smart 
Country Silicon 
Valley 

ปราจีนบุรี  ทองเที่ยว
ชุมชน 

 เมือง
อุตสาหกรรมสี
เขียว 

  สังคมแหงปญญา
และการเรียนรู 
(Knowledge Base 
Society) 

สมุทร 
ปราการ 

   อุตสาหกรรม
เปนมิตรกับส่ิง 
แวดลอมเพ่ือการ
สงออก (Eco –
Industrial 
Town) 
ฐาน
อุตสาหกรรม 

ศนูยกลางการ
ขนสงและกระจาย
สินคา 

  

สระแกว   เมืองการคา
ชายแดน 

 ศูนยกลาง  
โลจิสติกส 

เมอืงแหงพืช
พลังงาน 
(Energy Green 
City) 
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เขตตรวจราชการที่ ๔ 
 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดาน
อุตสาหกรรม 

ดานคมนาคม ดานพลงังาน ดานอื่นๆ 

ภาคกลาง
ตอนลาง ๑ 

เกษตรปลอดภยั เชิงอนุรักษ การคา
ชายแดน 

    

กาญจนบุรี เกษตรปลอดภยั 
(พืช ผัก ผลไม ปศสุตัว) 
โดยเนนการแปรรูปเพ่ือ
การสงออก 

เชิงอนุรักษ ศูนยกลาง
ระเบยีง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันตก 

    

นครปฐม เกษตรปลอดภยั (พืช 
ผัก ผลไม ปศสุตัว) 

ทองเที่ยว
ปลอดภัย 

 ศูนยกลาง
อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป 

ระบบ    
 โลจิสติกส 

  

ราชบุรี สุกร แพะ และพืชผัก
ผลไม 

เชิงอนุรักษ   ศูนย
กระจายสินคา
เกษตรและ 
ปศุสัตว 
ระบบโลจิสติกส 

  

สุพรรณบุรี เกษตรปลอดภยั (ขาว 
สัตวน้ํา กุง ปลา) 

เมืองนาอยูคู
การทองเที่ยว 
(เชิงนิเวศ
วัฒนธรรม 
ประวติัศาสตร) 

  ระบบ       
โลจิสติกส 

  

 
เขตตรวจราชการที่ ๕ 
 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร 
ดาน

ทองเท่ียว 

ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 
ดานอุตสาหกรรม 

ดาน
คมนาคม 

ดานพลงังาน ดานอื่นๆ 

ภาคกลาง
ตอนลาง ๒ 

ฐานการผลิตอาหารสูครัว
โลก 

ทางทะเล
นานาชาติ 

     

ประจวบคีรีขันธ เกษตร/เกษตรแปรรูป 
ประมงทะเลและชายฝง 
 

ทะเล เชิง
นิเวศ 

การคา
ชายแดน 

    

เพชรบุรี เกษตร 
ประมงชายฝง 
พัฒนาการแปรรูป
ผลิตภณัฑจากเกลือ 

ทะเลเชิง
นิเวศ 

     

สมุทรสงคราม เกษตร/ประมงแปรรูป เชิง
อนุรักษ 

    อนุรักษและ
พัฒนาระบบ
นิเวศน ๓ น้ํา 

สมุทรสาคร ประมง 
เกษตร/ประมงแปรรูป 

เชิงนิเวศ  อุตสาห กรรม
ตอเน่ืองจากประมง 
Hub of seafood 

   

เขตตรวจราชการที่ ๖ 
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เขตตรวจราชการที่ ๖ 
 

กลุม
จังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดานอุต
สาห 
กรรม 

ดานคม
นา 
คม 

ดาน
พลงั
งาน 

ดาน
อื่นๆ 

ภาคใตฝง 
อาวไทย 

ศนูยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจ
การเกษตร (ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว ไมผล 
และประมง) 

ศูนยกลางการทองเที่ยว
ระดับนานาชาติ 

     

ชมุพร ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผล ประมง 
เกษตรแปรรูป 
คอฟฟวัลเลย 

ทองเที่ยวทางทะเล 
เชิงเกษตร/วิถีชีวิต 

     
OTOP 

นครศรี 
ธรรมราช 

เมืองเกษตร (ยางพารา,ปาลมน้ํามัน, ไมผล) 
เมอืงเกษตรสุขภาพ/คุณภาพ 

ทางทะเล 
เชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 
(นครแหงธรรมะ ธรรมชาติ 
ธรรมะวฒันธรรม) 

ตลาดกลาง
สินคาเกษตรและ
ศูนยกระจายสินคา
ภาคใต 

    

พัทลุง ยางพารา ประมง ขาวสังขหยด ปศสุตัว เชิงอนุรักษ/วัฒนธรรมเชิง
นิเวศ 

     

สุราษฎร
ธานี 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผล ทองเที่ยวทะเล 
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ/
ประวตัศิาสตร/วัฒนธรรม 

     

 
เขตตรวจราชการที่ ๗ 

 

กลุม
จังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดาน
อุตสาหกรรม 

ดานคมนาคม ดานพลงังาน ดานอื่นๆ 

ภาคใตฝง
อนัดามัน 

สรางมูลคาเพ่ิมให
ยางพารา ปาลม
น้ํามัน 

ทองเที่ยวทางทะเลที่มี
คณุภาพระดับโลก (Green 
Andaman) 

     

กระบ่ี ยางพารา ปาลม
น้ํามัน 

ทองเที่ยวทางทะเล 
เชิงวิถีชุมชน ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

     

ตรงั เมอืงเกษตรกรรม 
ยางพารา ปาลม
น้ํามัน 

เมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
(ทองเที่ยวทางทะเล) 

 เมือง
อุตสาหกรรม
ตอเนื่องจาก
การเกษตร 
แปรรูปอาหาร
ทะเล 

   

พังงา ยางพารา ปาลม
น้ํามัน ประมง    
 ปศสุตัว 

เชิงนิเวศ      

ภูเก็ต  ทองเที่ยวทางทะเล  อุตสาหกรรม
ประมงน้ําลึก 

   

ระนอง ยางพารา ปาลม
น้ํามัน ประมง 

ทองเที่ยวทางทะเล  
เชิงสุขภาพ (น้ําแร) 

การคาผาน
แดน 
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เขตตรวจราชการที่ ๑๒ 
 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดาน
อุตสาหกรรม 

ดานคมนาคม 
ดาน

พลังงาน 
ดานอื่นๆ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

ไหมไทยสูสากล 
ขาวหอมมะลิ GAP 
สูครัวโลก 
มันสําปะหลัง 

ทองเที่ยวกอน
ประวตัศิาสตร 

ศนูยกลางการคา
การบริการ 

ศูนยกลาง
อุตสาหกรรม 

ศูนยรวม
กระจาย
สินคา/ 
โลจิสติกส 

  

รอยเอ็ด ขาวหอมมะลิ  
มันสําปะหลัง ออย 
ยางพารา 

เชิงวัฒนธรรม/
ประวตัศิาสตร 

การคา การลงทนุ 
และบริการ 

ผาไหม สาเกด    

ขอนแกน ขาวหอมมะลิ 
ผาไหมมัดหมี่ 
โคเนื้อและสัตวปก
คุณภาพ 

ทองเที่ยวยุค
กอนประวตัศิาสตร 

 อุตสาหกรรม
พืชอาหารและ
พลังงาน 

ศูนยรวม
กระจาย
สินคา/    
โลจิสติกส 

 ศูนยกลาง
ประชุมศูนยกลาง
การแพทยและ
สาธารณสุข 
ศูนยกลาง
การศกึษานานาชาติ 

มหาสารคาม มันสําปะหลัง 
ขาวหอมมะลิ โคเนื้อ 

เชิงวัฒนธรรม  ผาไหมสรอย
ดอกหมาก 

  เส่ือกก 
บริการการศกึษา 

กาฬสนิธุ ขาวหอมมะลิ 
มันสําปะหลัง 
ขาวเหนียวเขาวง 
(G@) ขาวเหลือง๑๑ 
ขาวอินทรีย ออย 

ทองเที่ยวกอน
ประวตัศิาสตร 

 ผาไหม  
   แพรวา 

   

 
เขตตรวจราชการที่ ๑๓ 
 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดาน
อุตสาหกรรม 

ดานคมนาคม 
ดาน

พลังงาน 
ดานอื่นๆ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ
ตอนลาง ๒ 

ขาวหอมมะลิ ทองเที่ยว การคาชายแดน     

ยโสธร ขาวหอมมะลิ 
อินทรีย 

ทองเที่ยว การคาชายแดน     

ศรีสะเกษ ขาวหอมมะลิ เชิงวัฒนธรรม การคาชายแดน     

อํานาจเจริญ ขาวหอมมะลิ 
ยางพารา 

 การคาชายแดน     

อุบลราชธานี ขาวหอมมะลิ 
มันสําปะหลัง 
ยางพารา 

 การคาชายแดน 
เพ่ือการคาการลงทนุ 
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เขตตรวจราชการที่ ๑๔ 
 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดาน
อุตสาห
กรรม 

ดาน
คมนาคม 

ดานพลงังาน ดานอื่นๆ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ
ตอนลาง ๑ 

ขาวหอมมะลิ 
มันสําปะหลัง โค
เนื้อ ไหม 

อารยธรรมขอม      

ชัยภูมิ ขาว 
มันสําปะหลัง 
ไหม ออย พริก 

อารยธรรมขอม 
แหลงทองเที่ยว 
ทุงดอกกระเจียว 
มอหินขาว ทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ 

    OTOP (หม่ํา ชา
เจียวกูหลาน ขาว
อารมณดี ผาทอมือ) 

นครราชสีมา ขาว 
มันสําปะหลัง 
โคเนื้อ (วากิว) 
ไกพ้ืนเมือง 

อารยธรรมขอม 
ทองเที่ยว (มรดกโลก) 

  โลจิสติกส พลังงาน 
   สีเขียว 

ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  
(ปาไม ดินเค็ม) 

บุรีรัมย ขาวหอมมะลิ 
ไหม เกษตรสินคา
ปลอดภยั 

อารยธรรมขอม การคาชายแดน     

สุรินทร ขาวหอมมะลิ 
ไหม 

อารยธรรมขอม 
ทองเที่ยว (ชางสุรินทร) 

     

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ 
 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 
ดานอุตสาหกรรม ดานคมนาคม 

ดาน
พลังงาน 

ดานอื่นๆ 

ภาคเหนือ
ตอนบน ๑ 

Northern Food 
Valley 

Lanna culture 
and creative 
tourism 

  Northern 
Landport 

  

เชียงใหม  เมืองทองเที่ยว เมืองบริการ
สุขภาพ 

   เมือง
การศกึษา
นานาชาติ 

แมฮองสอน  เชิงนิเวศ  
วิถีชีวิตและสุขภาพ 
(Valley of 
Tranquility)  

การคาชายแดน 
(West Gate 
Corridor) 

    

ลาํปาง สินคาเกษตร
ปลอดภยั/อินทรีย 
(ขาว พืชผัก ขาวโพด 
สับปะรด) 

เชิงนิเวศและ
ประวตัศิาสตร 

 เซรามิก โลจิสติกส 
คมนาคม 
ทางบก 

  

ลําพูน เมืองลําใย เมืองวัฒนธรรม  เมอืงอุตสาหกรรม
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดาน
อุตสาหกรรม 

ดานคมนาคม 
ดาน

พลังงาน 
ดานอื่นๆ 

ภาคเหนือ
ตอนบน ๒ 

 สินคาเกษตร
คณุภาพดีและ
ปลอดภัย 

 อารยธรรมลานนา    Gateway 
and Logistic 
Hub 

  

เชยีงราย  ขาว ลําไย 
ยางพารา ชา กาแฟ 
ล้ินจ่ี 

 เชิงเกษตร เชิง
สุขภาพ เชิงนิเวศ 

 การคาชายแดน     

พะเยา เกษตรปลอดภยั 
ขาว โคเนื้อ ยางพารา 

เชิงนิเวศ   Gateway  สังคมเขมแข็ง 

แพร ศูนยเมล็ดพันธขาว 
ขาว 
เกษตรปลอดภยั 
ปาเศรษฐกิจ 

เชิงนิเวศ   Rail Hub 
Inland 
Container 
Depot 
ประตูสู
ลานนา 

  พัฒนาคนรองรับ 
ICD 
OTOP (ผาทอ 
ไมสัก) 
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

นาน  เชิงนิเวศ 
เชิงอัตลักษณ 

  Gateway  OTOP (ผาทอ 
เคร่ืองเงิน) 
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ 
 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดาน
อุตสาหกรรม 

ดานคมนาคม ดานพลงังาน ดานอื่นๆ 

ภาคเหนือ
ตอนลาง ๑ 

ขาวแปรรูป 
ผลิตภณัฑเกษตร 

เชิงนิเวศ  
ประวติัศาสตร 

การคาชายแดน อุตสาหกรรม Logistics   

พิษณุโลก เกษตรปลอดสาร 
อาหารปลอดภยั 

ทองเที่ยว   Logistics  พัฒนา
แหลงน้ํา 

เพชรบูรณ ขาวปลอดภัย 
มะขามหวาน 

เชิงนิเวศ     OTOP 

สุโขทัย ขาว มันสําปะหลัง 
ออย 

เชิงประวัติศาสตร 
เชิงนิเวศ และ 
OTOP เพ่ือการ
ทองเที่ยว 

   Bio 
energy 

 

อตุรดิตถ ขาว ทุเรียนหลง
ลับแล 

 การคาชายแดน 
(ชองภูดู) 

   OTOP 
 (เหล็กน้ําพ้ี) 

ตาก แปรรูปสินคา
เกษตร (โคเนื้อ) 

เชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม 

การคาชายแดน
และการลงทนุ 

   พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
อนุรักษณ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 
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นายพิเชษฐ ไพบูลยศิร ิ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจติดตาม : การเพ่ิมขีดความสามารถ การบริหาร
ราชการแบบบูรณาการของจังหวัด/กลุมจังหวัดฯ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๘ 
 

กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ีเปนตําแหนงการพัฒนา 

ดานเกษตร ดานทองเท่ียว 
ดานการคา 
การลงทุน 

การคาชายแดน 

ดานอตุสาห 
กรรม 

ดาน
คมนาคม 

ดานพลงังาน ดานอื่นๆ 

ภาคเหนือ
ตอนลาง ๒ 

ขาว ออย  
มันสําปะหลัง 

เชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

    สงเสริมการแปรรูป 
การตลาด การขนสง 
สรางความพรอม
กลุมจังหวัดเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

กําแพงเพชร ขาว 
Hob 
 มันสําปะหลัง 

เชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

   พลังงานทดแทน
จากพืชพลังงาน
ไฟฟาชีวมวล 

 

นครสวรรค ขาว เชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

    การศกึษา สังคม 
วัฒนธรรม 
ผลิตภณัฑ OTOP 

พิจิตร ขาว แปรรูป 
ผลิตภณัฑเกษตร 

เชิงนิเวศ ประเพณ ี   เสนทาง
คมนาคม 

 ผลิตภณัฑ OTOP 
จากขาว 

อทุยัธานี การเกษตร (ขาว 
ออย มันสําปะหลัง)   
ปศุสัตว (กระบอื) 

เชิงนิเวศ (หวยขา
แขง) เชิงเกษตร  
(ไมดอกไมประดับ
เมืองหนาว) 

     

 

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 ๑) ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ กระทรวง และหนวยงานใน
พ้ืนที่ ใหมีความชัดเจนเกิดความเช่ือมโยงอยางเปนระบบ 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ควรเปนหนวยงานในการ
กําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการ
ดําเนินการกอนการเขาสูประชาคมอาเซียน  ป ๒๕๕๘ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๒)  ควรกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในภูมิภาค ซึ่งเปนหนวยงานพ้ืนที่ในระดับจังหวัด 
หรืออาจจะกําหนดเปนรายเขตการตรวจราชการของกลุม
จังหวัด เพ่ือใหหนวยงานในพ้ืนที่ขับเคลื่อนความสําเร็จของ
นโยบาย 
 ๓) ควรกําหนดกรอบภารกิจของกระทรวงที่
เกี่ยวของ และกรม เพ่ือกําหนดกรอบนโยบายของกระทรวง 
กรม ยุทธศาสตร ภารกิจที่รับผิดชอบ และแผนงาน 
โครงการในการขับเคลื่อนนโยบาย 
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 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑)  ในการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ใน

การขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ กระทรวง และ 

หน่วยงานในพื้นที่ ให้มีความชัดเจนเกิดความเชื่อมโยง

อย่างเป็นระบบ ส�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีควรเป็น

หน่วยงานในการก�าหนดนโยบายในการขับเคลื่อน

ประเดน็นโยบายการด�าเนนิการก่อนการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน ปี ๒๕๕๘

 ๒)  ควรก�าหนดภารกิจในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานพื้นที่ในระดับ

จงัหวดั หรอือาจจะก�าหนดเป็นรายเขตการตรวจราชการ

ของกลุ่มจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ขับเคล่ือน 

ความส�าเร็จของนโยบาย

 ๓)  ควรก�าหนดกรอบภารกิจของกระทรวง 

ที่เกี่ยวข้อง และกรม เพื่อก�าหนดกรอบนโยบายของ

กระทรวง กรม ยุทธศาสตร์ ภารกิจที่รับผิดชอบ และ 

แผนงาน โครงการในการขับเคลื่อนนโยบาย

 ๔)  ควรก�าหนดเวทีในการขับเคลื่อนนโยบาย 

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม โดย

ก�าหนดเป้าหมายสร้างเวทกีารมส่ีวนร่วมว่าจะด�าเนนิการ

ก่ีครั้ง และก�าหนดคณะกรรมการมีการรับฟังความคิด

เห็นก่ีครัง้ เพือ่ชีแ้จงในพืน้ทีแ่ละรบัทราบบทบาท ทศิทาง 

และแนวทางการด�าเนินงาน เสนอข้อคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานใดท่ีเกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ

นายเกรียงเดช  เข็มทอง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ
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อปุกรณ์ต่างๆ ระบบเครอืข่าย ผูใ้ห้บรกิาร/ผูป้ระกอบการ 

องค ์ความรู ้ ,  ด ้านพลังงาน ในเรื่องของพลังงาน 

ทดแทน พลังงานทางเลือก แหล่งพลังงานแหล่งใหม่  

การประหยัดพลังงาน, ด้านสาธารณสุข ในเรื่องของ 

โรคภยัต่างๆ ความทนัสมยัของเทคโนโลย ีความเชีย่วชาญ

ด้านต่างๆ เป็นต้น)

 ๓) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดควรมีมาตรการจูงใจ 

ภาคประชาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจดัการพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก เช่น 

การลดอัตราภาษีในการลงทุน เป็นต้น

 ๔)  ให้จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ส่งเสรมิให้ภาคเอกชน

ซึ่งประกอบไปด ้วยหอการค ้า สภาอุตสาหกรรม 

ภาคองค์กรพฒันาเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาทสร้างสรรค์ในการ

พัฒนาความเชื่อมโยงอาเซียน เพราะภาคเอกชนมี

ศกัยภาพสงูมาก โดยเฉพาะมคีวามสามารถในการพฒันา

ความเป็นมอือาชพี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็น

หน่วยงานท่ีใกล้ชดิกบัประชาชนท่ีสุด รวมท้ังมกีารจดัท�า

แผนการวิเคราะห์ความเส่ียง มีการทบทวนจุดอ่อน 

ข้อด้อยต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางขยายโอกาสให้

สามารถสร้างการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหา 

ทีเ่กดิขึน้ได้ทนัท่วงท ีในเรือ่งของการอ�านวยความสะดวก 

การให้บริการ การลงทุน คุณภาพสินค้า จะต้องพัฒนา

อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

 ๕)  ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะอ�าเภอ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศึกษา ปรับปรุง พัฒนา  

เส้นทางการขนส่ง/โลจสิตกิส์ ให้มคีวามสามารถทางการ

แข่งขัน ทางการค้าการลงทุนของประเทศท่ีอยู่ในเขต

 ๕)  ควรก�าหนดกรอบในการติดตามและ

ประเมินผลอย่างแท้จริง โดยรับฟังข้อมูลจากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ หรือ 

จากส�านักตรวจราชการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม

ประเมินผลหน่วยงานปฏิบัติอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น

 ๖)  ในการก�าหนดกรอบการให้ข้อเสนอแนะ 

ควรเป็นข้อเสนอแนะท่ีพบจากการตรวจราชการจาก 

ส่วนราชการและหน่วยงานในพืน้ท่ี และเป็นข้อเสนอแนะ

เสรมิให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการก�าหนดนโยบายและ

น�าไปสูก่ารปฏบิตังิาน รวมทัง้เป็นข้อเสนอแนะท่ีเพ่ิมเติม

ให้ครบประเด็นจากที่ได้เสนอให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

 ๑) จังหวัด/กลุ ่มจังหวัดควรยึดจุดยืนทาง

ยทุธศาสตร์ (Positioning) เป็นกรอบแนวทางการพฒันา

เป็นส�าคัญ โดยมีการทบทวนแผนงานโครงการ และ 

จัดท�าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ (Positioning) อย่างชัดเจน โดดเด่น และ 

มีศักยภาพจริงๆ ตลอดจนมีการบูรณาการร่วมกันใน

ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และ

ปลายน�้า

 ๒) จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ควรมกีารบรูณาการแผน

งานโครงการร่วมกันระหว่างอ�าเภอ ท้องถ่ิน จังหวัด  

กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานระดับกรม กระทรวงต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ (ด้านคมนาคม ในเรื่องของ 

การเชือ่มโยงขยายเส้นทาง ปรบัปรงุ อ�านวยความสะดวก 

ความปลอดภัยทางคมนาคม, ด้านข้อมูลสารสนเทศ  

ในเรื่องของกฎ ระเบียบ ความพร้อมของเครื่องมือ 
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พื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัด และระหว่างจังหวัด 

โดยมแีผนงาน/โครงการทีจ่ะบรูณาการร่วมกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน

เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 ๖)  ให ้จังหวัด/กลุ ่มจังหวัด ที่ติดชายแดน  

ตรวจสอบปรบัปรงุในเรือ่งของด่านชายแดน จดุผ่านแดน

ชั่วคราว จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า 

ให้มีการพัฒนาเป็นสากล เช่นรูปแบบการบริการ One 

Stop Service มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัด

ท�าระบบฐานข้อมูล (ให้มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

ครอบคลุมทั้ งด ้านความมั่นคง ด ้านสาธารณสุข  

ด้านศุลกากร ด้านพาณชิย์ ด้านเกษตร ตรวจคนเข้าเมอืง 

และกักกันพืชสัตว ์อยู ่ ในสถานที่ เดียวกัน)  ให ้มี

ประสทิธภิาพ พร้อมท้ังก�าชบัให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบั

การผ่านแดน และด้านความมั่นคง การค้ายาเสพติด  

การลักลอบเข้าเมือง ด�าเนินการอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง

ตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องของคนเข้าเมือง  

โรคระบาด/โรคติดต่อ การน�าเข้าและส่งออกสินค้า

 ๗)  การพัฒนาและยกระดับ จุดผ่านแดนถาวร 

จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนทางการค้า เป็นด่าน

สากล ต้องพจิารณาและค�านงึถงึความพร้อมของประเทศ

เพือ่นบ้านด้วย (ต้องมคีวามพร้อมทัง้ ๒ ฝ่าย) เพ่ือให้เกดิ

ความคุ้มค่าด้านการลงทุน

 ๘)  ก�าหนดให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบหลกัในการ

วางแผนและก�ากับดูแลการด�าเนินงาน ณ ด่านพรมแดน

ให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล โดยควรพจิารณาให้

กรมศลุกากรเป็นหน่วยงานหลกัในการบรูณาการงาน ณ 

ด่านพรมแดน (มคีณะกรรมการ Border Management 

Committee ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานภายใต้ 

NTFC ของกระทรวงคมนาคม)

  ๙)  ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมสร้างความ

เข้าใจในอัตลักษณ์ของอาเซียน ความเป็นหนึ่งเดียวของ

อาเซียน ทั้ งด ้านการศึกษา ด ้านศิลปวัฒนธรรม  

ด้านทรพัยากรมนษุย์ ด้านปฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างประเทศ

ด้านการท่องเท่ียว และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  

ให้กับภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

 ๑๐)  ให ้จังหวัด/กลุ ่มจังหวัด มีการจัดตั้ง 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อบริการและให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่

ประชาชน สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

 ๑๑)  ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีศักยภาพทาง

ด้านการท่องเที่ยว, ด้านการค้า ตรวจสอบและจัดท�า

เครื่องป้าย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ โดยใช้ภาษา 

อย่างน้อย ๒ – ๔ ภาษา (ไทย, อังกฤษ, จีน และภาษา

ประเทศเพ่ือนบ้าน) ในสถานท่ีท่องเท่ียว รวมท้ังให้ศกึษา

กฎหมายจราจร ปรับปรุงสภาพถนนเครื่องหมายจราจร 

สัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ให้มีมาตรฐานสากล 

เพื่อลดปัญหาอุบัติภัยทางท้องถนน
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๓. ร้อยละของจำานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด

 ผลงานสำาคัญของศูนย์ดำารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

ป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามประกาศคณะ 

รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่  

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม 

ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก�ากับดูแล 

อ�านวยการให้การบริหารงานของศูนย์ด�ารงธรรมและ 

การบริหารงานของจังหวัดด�าเนินการไปอย ่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดย

ให้จังหวดัจัดตัง้ศนูย์ด�ารงธรรมขึน้ในจงัหวดัเพือ่ท�าหน้าที่

ในการรบัเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ ให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร 

ให้ค�าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอ

แนะของประชาชน และท�าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม

ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลกัเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดย

จัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที ่

เห็นสมควรโดยประกาศให้ประชาชนทราบ

 กระทรวงมหาดไทยได้สัง่การให้ทกุจงัหวดัจดัตัง้

ศูนย์ด�ารงธรรมในมิติใหม่ มีภารกิจการให้ บริการ

ประชาชนที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม โดยแบ่งงาน

บริการออกเป็น ๗ ด้าน คือ 

 (๑)  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 (๒)  บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop 

service)

 (๓) บริการข้อมูลข่าวสาร

 (๔)  บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ (service link)

 (๕)  บรกิารให้ค�าปรกึษา รบัข้อคดิเหน็ข้อเสนอแนะ 

 (๖) หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เป็นหน่วย

บริการเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ 

ซึ่งประชาชนเข้าถึงจุดบริการปกติได้ยากหรือในพื้นที ่

ที่อยู่ห่างไกล

 (๗) งานนโยบายรัฐบาลใหม่ๆ เพิ่มเติม 
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๑. ผลการดำาเนินงานของศูนย์ดำารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) มีดังนี้

	 	รับเรื่องร้องเรียนจ�านวนทั้งสิ้น  ๑๖,๔๗๗  เรื่อง

	 	ด�าเนินการจนได้ข้อยุติ         ๑๕,๗๓๙  เรื่อง (๙๕.๕๒๑%)

	 	อยู่ระหว่างด�าเนินการ  ๗๓๘  เรื่อง (๔.๔๗๙%)

แยกตามประเภทเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้

 ๑.  เบาะแสการกระท�าผิด  ๖๒๓  เรื่อง (๓.๗๘%)

 ๒.  ปัญหาความเดือดร้อน  ๓,๑๒๗  เรื่อง (๑๘.๙๘%)

 ๓.  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ๒,๒๗๙  เรื่อง (๑๓.๘๓%)

 ๔.  ปัญหาที่ดิน  ๑,๒๓๑  เรื่อง (๗.๔๗%)

 ๕.  ขอความช่วยเหลือ  ๗.๔๕  เรื่อง (๔.๕๒%)

 ๖.  เรื่องทั่วไป  ๘,๔๗๒  เรื่อง (๕๑.๔๒%)
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 ๒. ช่องทางสายด่วน ๑๕๖๗ มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจ�านวนมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๕,๘๓๘ สาย แยกตามประเภทเรื่อง เรียงล�าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 

ประเภทเรื่อง จำานวน ร้อยละ

๑. สอบถามข้อกฎหมาย ๓,๒๐๔ ๒๐.๒๒๙๘

๒. หนี้นอกระบบ ๒,๖๙๘ ๑๗.๐๓๕๐

๓. สอบถามเร่ืองศูนย์ดำารงธรรม ๑,๖๘๖ ๑๐.๖๔๕๓

๔. โทร.รบกวนเจ้าหน้าที่ ๑,๖๑๕ ๑๐.๑๙๗๐

๕. ความคิดเห็นประชาชน ๑,๕๖๐ ๙.๘๔๙๗

๖. สายหลุดทันทีที่รับสาย ๑,๔๐๕ ๘.๘๗๑๑

๗. สอบถามเบอร์โทรศัพท์ ๑,๒๕๒ ๗.๙๐๕๐

๘. ทะเบียนราษฎร์ ๘๕๕ ๕.๓๙๘๔

๙. เหตุเดือดร้อนรำาคาญ ๔๕๑ ๒.๘๔๗๖

๑๐. พิพาทเรื่องที่ดิน ๔๒๗ ๒.๖๙๖๐

๑๑. ปัญหาสาธารณูปโภค ๒๖๑ ๑.๖๔๗๙

๑๒. แจ้งเบาะแสยาเสพติด ๑๗๓ ๑.๐๙๒๓

๑๓. แจ้งเบาะแสการพนัน ๑๕๑ ๐.๙๕๓๔

๑๔. ร้องเรียน จนท.รัฐ ๑๐๐ ๐.๖๓๑๔

รวม ๑๕,๘๓๘
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๔.  ระดบัความสำาเรจ็ของการตดิตามประเมนิผลตามแผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ตามมาตรา ๓๔  

 แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ความเป็นมา

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๓๔ ให้ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีและ
ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย มอี�านาจหน้าทีเ่ร่งรดั
ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี
ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุม่จงัหวดั และรายงานผลต่อ (ก.น.จ.) 
อย่างน้อยปีละสองครั้ง ประกอบกับแผนการติดตาม
ประเมินผลการด�าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก�าหนด
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการส�านักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามและประเมิน
ผลการด�าเนนิการตามแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และการบริหารงานงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลการดำาเนินงาน
 ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตาม
ประเมนิผลตามแผนการตรวจราชการฯ ปีละ ๒ ครัง้ โดย
ตรวจติดตามครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๗) และตรวจติดตามครั้งที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) โดยมี
ประเด็นในการติดตามประเมินผล ดังนี้
 (๑) ผลการด�าเนนิการและผลการเบกิจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ในส่วนที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 (๒) ผลการด�าเนินการและผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณตามแผนปฏบิติัราชการประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนทีก่ลุม่จงัหวดัได้รบัจดัสรรงบประมาณ 
 (๓) การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ 
 (๔) การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด
และกลุม่จงัหวดัทีอ่ยูต่ามแนวระเบยีงเศรษฐกจิและเมอืง
ชายแดน และการก�าหนด Positioning ของจังหวัดและ
กลุ ่มจังหวัด ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๑. ผลการดำาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ในส่วนที่กลุ ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับจัดสรร 
งบประมาณ
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏบิติัราชการประจ�าปีของจงัหวดั และกลุม่จงัหวดั 
ในวงเงิน จ�านวน ๑๘,๐๙๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
แปดพันเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี
ของจังหวัด ๗๖ จังหวัด จ�านวน ๒,๙๑๖ โครงการ 
งบประมาณ ๑๒,๖๖๐,๖๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืน 
สองพนัหกร้อยหกสบิล้านหกแสนสองหมืน่หนึง่พนับาท) 
และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของ
กลุม่จงัหวดั ๑๘ กลุม่ จ�านวน ๓๐๘ โครงการ งบประมาณ 
๕,๔๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าล้าน 
หกแสนบาทถว้น) สามารถสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้ดังนี้ 
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๑.๑ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของจังหวัด 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เรียงลำาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

ลำาดับที่ จังหวัด
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)
ร้อยละ

จำานวนโครงการ

รวม เสร็จ ไม่เสร็จ

๑ นครศรีธรรมราช ๑๘๗,๙๘๕,๐๐๐ ๑๐๙,๒๘๘,๓๗๗ ๕๘.๑๓๖๘ ๙ ๗ ๒

๒ ชลบุรี ๒๓๙,๘๖๒,๙๐๐ ๑๗๙,๕๑๑,๙๖๑ ๗๔.๘๓๙๔ ๔๗ ๒๑ ๒๖

๓ เพชรบูรณ์ ๑๗๕,๐๓๑,๑๐๐ ๑๓๕,๙๔๘,๐๔๖ ๗๗.๖๗๐๘ ๙ ๘ ๑

๔ ตรัง ๑๔๒,๖๒๖,๕๐๐ ๑๑๒,๐๔๗,๕๐๐ ๗๘.๕๖๐๑ ๒๔ ๒๑ ๓

๕ สมุทรปราการ ๒๖๐,๒๖๐,๕๐๐ ๒๐๗,๗๒๑,๓๔๑ ๗๙.๘๑๒๙ ๒๖ ๒๒ ๔

๖ ปทุมธานี ๑๘๔,๕๔๖,๘๐๐ ๑๔๘,๔๗๐,๔๒๖ ๘๐.๔๕๑๔ ๒๑ ๑๗ ๔

๗ กระบี่ ๑๒๙,๕๙๘,๖๐๐ ๑๐๔,๓๒๗,๑๙๘ ๘๐.๕๐๐๓ ๒๘ ๒๑ ๗

๘ สุราษฎร์ธานี ๑๕๕,๖๙๘,๒๐๐ ๑๒๕,๘๔๔,๙๗๕ ๘๐.๘๒๖๒ ๒๔ ๑๕ ๙

๙ นราธิวาส ๑๙๓,๐๕๑,๒๐๐ ๑๕๙,๗๐๕,๔๓๕ ๘๒.๗๒๗ ๑๘ ๑๗ ๑

๑๐ ระนอง ๑๒๔,๐๕๒,๘๐๐ ๑๐๔,๑๐๘,๗๖๖ ๘๓.๙๒๒๙ ๑๗ ๑๖ ๑

๑๑ นครพนม ๑๗๕,๐๔๒,๐๐๐ ๑๔๗,๙๐๕,๘๓๔ ๘๔.๔๙๗๓ ๒๐ ๑๖ ๔

๑๒ สุพรรณบุรี ๑๗๑,๘๖๑,๘๐๐ ๑๔๗,๗๑๔,๖๔๒ ๘๕.๙๔๙๗ ๒๗ ๒๖ ๑

๑๓ นนทบุรี ๑๕๒,๕๐๒,๗๐๐ ๑๓๒,๑๑๕,๔๐๕ ๘๖.๖๓๑๕ ๑๐ ๘ ๒

๑๔ ล�าพูน ๑๓๙,๐๒๓,๑๐๐ ๑๒๓,๒๘๖,๖๗๔ ๘๘.๖๘๐๗ ๓๐ ๒๖ ๔

๑๕ สิงห์บุรี ๑๑๓,๑๘๐,๐๐๐ ๑๐๒,๑๑๒,๒๓๘ ๙๐.๒๒๑๑ ๗ ๗  

๑๖ เพชรบุรี ๑๔๗,๙๕๕,๘๐๐ ๑๓๓,๖๙๓,๙๔๘ ๙๐.๓๖๐๗ ๔๙ ๔๙  

๑๗ นครนายก ๑๓๒,๗๘๑,๙๐๐ ๑๒๑,๗๘๗,๑๐๐ ๙๑.๗๑๙๗ ๕ ๕  

๑๘ ศรีสะเกษ ๒๒๖,๙๕๗,๘๐๐ ๒๐๙,๗๕๗,๘๐๐ ๙๒.๔๒๑๕ ๑๓ ๑๑ ๒

๑๙ พิษณุโลก ๑๗๑,๒๘๑,๒๐๐ ๑๕๙,๔๒๔,๓๕๘ ๙๓.๐๗๗๖ ๑๙ ๑๘ ๑

๒๐ พระนครศรีอยุธยา ๒๐๖,๖๐๗,๑๐๐ ๑๙๔,๗๖๑,๐๑๔ ๙๔.๒๖๖๔ ๑๑ ๑๐ ๑

๒๑ ราชบุรี ๑๖๓,๓๐๖,๒๐๐ ๑๕๔,๓๐๘,๐๙๘ ๙๔.๔๙ ๙๓ ๙๒ ๑

๒๒ สุโขทัย ๑๕๗,๒๕๗,๒๐๐ ๑๔๙,๘๔๒,๐๙๓ ๙๕.๒๘๔๗ ๑๔ ๑๔  

๒๓ ยะลา ๑๔๐,๗๗๓,๕๐๐ ๑๓๔,๗๓๓,๔๔๘ ๙๕.๗๐๙๔ ๔๐ ๓๙ ๑

๒๔ นครปฐม ๑๕๙,๓๐๐,๒๐๐ ๑๕๒,๙๓๗,๐๓๖ ๙๖.๐๐๕๖ ๒๒ ๒๒  

๒๕ อุบลราชธานี ๒๑๐,๒๐๒,๕๐๐ ๒๐๒,๒๗๕,๘๐๐ ๙๖.๒๒๙ ๑๖ ๑๖  

๒๖ สระบุรี ๑๕๘,๖๙๗,๖๐๐ ๑๕๒,๘๕๙,๓๗๔ ๙๖.๓๒๑๒ ๓๐ ๒๗ ๓
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ลำาดับที่ จังหวัด
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
ผลการเบิกจ่าย

(บาท)
ร้อยละ

จำานวนโครงการ

รวม เสร็จ ไม่เสร็จ
๒๗ ชัยภูมิ ๑๙๘,๙๓๖,๙๐๐ ๑๙๓,๕๒๖,๙๐๐ ๙๗.๒๘๐๕ ๒๖ ๒๖

๒๘ สุรินทร์ ๒๑๗,๒๕๗,๕๐๐ ๒๑๑,๖๙๘,๕๓๔ ๙๗.๔๔๑๓ ๓๙ ๓๙  

๒๙ ขอนแก่น ๒๐๘,๕๗๘,๐๐๐ ๒๐๓,๙๘๓,๔๒๐ ๙๗.๗๙๗๒ ๔๓ ๔๓  

๓๐ หนองคาย ๑๕๘,๔๔๗,๐๐๐ ๑๕๕,๐๓๔,๓๓๑ ๙๗.๘๔๖๒ ๑๕ ๑๕  

๓๑ ระยอง ๒๒๙,๙๒๗,๓๐๐ ๒๒๕,๖๐๑,๓๘๙ ๙๘.๑๑๘๖ ๗๖ ๗๖  

๓๒ อุทัยธานี ๑๓๗,๒๖๗,๕๐๐ ๑๓๔,๘๘๖,๕๗๕ ๙๘.๒๖๕๕ ๒๘ ๒๗ ๑

๓๓ อุดรธานี ๑๙๙,๑๔๙,๐๐๐ ๑๙๕,๙๗๑,๖๖๘ ๙๘.๔๐๔๕ ๑๐ ๙ ๑

๓๔ แม่ฮ่องสอน ๒๐๔,๘๕๗,๗๐๐ ๒๐๑,๘๕๗,๗๐๐ ๙๘.๕๓๕๖ ๑๐ ๙ ๑

๓๕ มหาสารคาม ๑๕๗,๔๐๔,๐๐๐ ๑๕๕,๔๓๕,๗๖๓ ๙๘.๗๔๙๖ ๕๖ ๕๖  

๓๖ ปราจีนบุรี ๑๓๕,๖๒๔,๐๐๐ ๑๓๔,๐๑๐,๑๑๓ ๙๘.๘๑ ๑๒ ๑๒  

๓๗ ภูเก็ต ๑๒๑,๘๒๗,๖๐๐ ๑๒๐,๓๗๙,๑๐๓ ๙๘.๘๑๑ ๓๐ ๓๐  

๓๘ ร้อยเอ็ด ๑๙๓,๕๑๓,๕๐๐ ๑๙๑,๓๕๑,๔๓๑ ๙๘.๘๘๒๗ ๑๑๓ ๑๑๓  

๓๙ จันทบุรี ๑๒๒,๕๕๘,๙๐๐ ๑๒๑,๒๓๗,๓๘๐ ๙๘.๙๒๑๗ ๒๐ ๒๐  

๔๐ ตราด ๑๓๓,๒๗๘,๔๐๐ ๑๓๒,๐๐๗,๑๘๙ ๙๙.๐๔๖๒ ๒๘ ๒๗ ๑

๔๑ เชียงใหม่ ๑๙๒,๙๒๙,๗๐๐ ๑๙๑,๑๘๘,๘๙๒ ๙๙.๐๙๗๗ ๓๒ ๓๒  

๔๒ บุรีรัมย์ ๒๐๙,๔๕๙,๒๐๐ ๒๐๗,๗๘๐,๗๔๔ ๙๙.๑๙๘๗ ๔๗ ๔๗  

๔๓ ยโสธร ๑๗๕,๖๒๔,๘๐๐ ๑๗๔,๔๕๙,๓๖๘ ๙๙.๓๓๖๔ ๓๒ ๓๒  

๔๔ กาฬสินธุ์ ๑๙๗,๔๑๒,๕๐๐ ๑๙๖,๒๙๗,๔๑๙ ๙๙.๔๓๕๒ ๒๐ ๒๐  

๔๕ ชัยนาท ๑๓๔,๗๕๘,๙๐๐ ๑๓๔,๐๐๒,๘๘๔ ๙๙.๔๓๙ ๑๔ ๑๔  

๔๖ สมุทรสงคราม ๑๑๙,๓๘๓,๐๐๐ ๑๑๘,๘๗๑,๓๐๐ ๙๙.๕๗๑๔ ๒๘ ๒๘  

๔๗ พังงา ๑๒๑,๙๘๐,๖๐๐ ๑๒๑,๕๔๙,๕๐๐ ๙๙.๖๔๖๖ ๑๙ ๑๘ ๑

๔๘ พิจิตร ๑๓๖,๒๑๔,๓๐๐ ๑๓๕,๘๔๑,๒๖๙ ๙๙.๗๒๖๑ ๕๓ ๕๒ ๑

๔๙ นครราชสีมา ๒๔๖,๘๘๐,๙๐๐ ๒๔๖,๓๐๙,๖๘๑ ๙๙.๗๖๘๖ ๑๑ ๑๑  

๕๐ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๕๒,๖๒๓,๓๐๐ ๑๕๒,๓๒๓,๓๐๐ ๙๙.๘๐๓๔ ๑๖ ๑๖  

๕๑ สมุทรสาคร ๑๙๒,๑๔๖,๒๐๐ ๑๙๑,๙๑๑,๕๐๐ ๙๙.๘๗๗๙ ๓๕ ๓๕  

๕๒ ปัตตานี ๑๗๒,๑๓๕,๖๐๐ ๑๗๑,๙๓๔,๓๒๘ ๙๙.๘๘๓๑ ๑๓ ๑๓  

๕๓ สกลนคร ๑๗๖,๒๒๔,๗๐๐ ๑๗๖,๐๕๕,๙๕๕ ๙๙.๙๐๔๒ ๑๕ ๑๕  

๕๔ ล�าปาง ๑๗๔,๕๔๕,๗๐๐ ๑๗๔,๔๓๗,๖๖๒ ๙๙.๙๓๘๑ ๑๐๑ ๑๐๑  

๕๕ กาญจนบุรี ๑๖๖,๔๘๖,๕๐๐ ๑๖๖,๔๘๖,๕๐๐ ๑๐๐ ๒๘ ๒๘  
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ลำาดับที่ จังหวัด
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)
ร้อยละ

จำานวนโครงการ

รวม เสร็จ ไม่เสร็จ

๕๖ พัทลุง ๑๔๐,๐๗๙,๙๐๐ ๑๔๐,๐๗๙,๙๐๐ ๑๐๐ ๓๔ ๓๔  

๕๗ ตาก ๑๗๒,๘๒๒,๘๐๐ ๑๗๒,๘๒๒,๘๐๐ ๑๐๐ ๒๗ ๒๗  

๕๘ สตูล ๑๒๕,๙๙๕,๘๐๐ ๑๒๕,๙๙๕,๘๐๐ ๑๐๐ ๑๔ ๑๔

๕๙ ฉะเชิงเทรา ๑๔๘,๘๐๙,๒๐๐ ๑๔๘,๘๐๙,๒๐๐ ๑๐๐ ๔ ๔

๖๐ น่าน ๑๕๕,๐๓๙,๐๐๐ ๑๕๕,๐๓๙,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๘ ๑๘

๖๑ อุตรดิตถ์ ๑๔๙,๖๖๒,๑๐๐ ๑๔๙,๖๖๒,๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐

๖๒ ลพบุรี ๑๔๘,๓๖๔,๖๐๐ ๑๔๘,๓๖๔,๖๐๐ ๑๐๐ ๙ ๙

๖๓ แพร่ ๑๖๓,๕๑๔,๒๐๐ ๑๖๓,๕๑๔,๒๐๐ ๑๐๐ ๒๓ ๒๓

๖๔ ชุมพร ๑๒๘,๗๖๑,๔๐๐ ๑๒๘,๗๖๑,๔๐๐ ๑๐๐ ๒๖ ๒๖

๖๕ บึงกาฬ ๑๕๔,๖๒๔,๐๐๐ ๑๕๔,๖๒๔,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๓ ๒๓

๖๖ สระแก้ว ๑๕๕,๘๑๘,๕๐๐ ๑๕๕,๘๑๘,๕๐๐ ๑๐๐ ๔๑ ๔๑

๖๗ เชียงราย ๒๐๐,๕๗๙,๓๐๐ ๒๐๐,๕๗๙,๓๐๐ ๑๐๐ ๑๕ ๑๕

๖๘ สงขลา ๑๗๙,๖๘๕,๑๐๐ ๑๗๙,๖๘๕,๑๐๐ ๑๐๐ ๓๗ ๓๗

๖๙ มุกดาหาร ๑๓๔,๙๓๗,๑๐๐ ๑๓๔,๙๓๗,๑๐๐ ๑๐๐ ๒๑ ๒๑

๗๐ อ�านาจเจริญ ๑๔๗,๑๙๗,๔๐๐ ๑๔๗,๑๙๗,๔๐๐ ๑๐๐ ๑๓ ๑๓

๗๑ ก�าแพงเพชร ๑๖๑,๐๒๓,๘๐๐ ๑๖๑,๐๒๓,๘๐๐ ๑๐๐ ๗ ๗

๗๒ นครสวรรค์ ๑๗๙,๘๙๖,๐๐๐ ๑๗๙,๘๙๖,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๕ ๑๕

๗๓ พะเยา ๑๖๔,๖๐๙,๙๐๐ ๑๖๔,๖๐๙,๙๐๐ ๑๐๐ ๒๐ ๒๐

๗๔ อ่างทอง ๑๑๔,๓๒๒,๔๐๐ ๑๑๔,๓๒๒,๔๐๐ ๑๐๐ ๑๖ ๑๖

๗๕ เลย ๑๗๐,๔๘๗,๘๐๐ ๑๗๐,๔๘๗,๘๐๐ ๑๐๐ ๒๗ ๒๗

๗๖ หนองบัวล�าภู ๑๕๗,๕๑๓,๓๐๐ ๑๕๗,๕๑๓,๓๐๐ ๑๐๐ ๖ ๖

รวม (ของจังหวัด) ๑๒,๖๖๐,๖๒๑,๐๐๐ ๑๑,๙๙๖,๖๖๔,๒๘๕ ๙๔.๗๕๕๗
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๑.๒ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกลุ่มจังหวัด 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)  เรียงลำาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

ลำาดับที่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)
ร้อยละ

จำานวนโครงการ

รวม เสร็จ ไม่เสร็จ

๑ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ๓๐๐,๘๑๘,๒๐๐ ๑๔๘,๘๕๑,๐๑๙ ๔๙.๔๘๒๑ ๒๕ ๒๑ ๔

๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ๒๙๕,๗๐๔,๖๐๐ ๑๗๙,๗๕๘,๘๙๘ ๖๐.๗๙๐๐ ๑๔ ๘ ๖

๓
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๒๙๐,๕๙๐,๙๐๐ ๒๑๐,๕๙๐,๙๐๐ ๗๒.๔๖๙๙ ๑๓ ๑๐ ๓

๔
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนกลาง
๒๙๕,๗๐๔,๕๐๐ ๒๒๖,๓๕๑,๑๔๔ ๗๖.๕๔๖๔ ๗ ๖ ๑

๕
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน ๒
๒๕๑,๑๘๑,๘๐๐ ๑๙๕,๕๓๙,๘๐๐ ๗๗.๘๔๗๙ ๑๒ ๙ ๓

๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖๘,๓๐๑,๙๙๑ ๘๑.๓๐๓๖ ๒๒ ๑๔ ๘

๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ๓๐๐,๘๑๘,๒๐๐ ๒๕๕,๑๖๐,๒๐๘ ๘๔.๘๒๒๑ ๑๒ ๘ ๔

๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน ๑
๓๑๖,๓๖๓,๖๐๐ ๒๖๘,๔๑๐,๐๐๐ ๘๔.๘๔๒๓ ๘ ๒ ๖

๙ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ๓๔๑,๙๓๑,๘๐๐ ๓๑๔,๒๖๙,๙๙๖ ๙๑.๙๑๐๑ ๑๑ ๑๐ ๑

๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ๓๓๖,๘๑๘,๒๐๐ ๓๑๗,๕๓๘,๗๒๙ ๙๔.๒๗๖๐ ๑๒ ๑๑ ๑

๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ๓๐๒,๕๒๒,๗๐๐ ๒๘๘,๖๗๑,๔๙๔ ๙๕.๔๒๑๔ ๑๖ ๑๓ ๓

๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๓๒๔,๘๘๖,๔๐๐ ๓๑๑,๗๕๒,๖๘๘ ๙๕.๙๕๗๔ ๑๗ ๑๕ ๒

๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ๒๘๓,๗๗๒,๗๐๐ ๒๗๕,๘๗๐,๖๘๓ ๙๗.๒๑๕๔ ๒๗ ๒๖ ๑

๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๘๙,๓๐๔,๕๐๐ ๒๘๑,๕๔๓,๖๕๗ ๙๗.๓๑๗๔ ๓๐ ๒๙ ๑

๑๕
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๒๘๐,๓๖๓,๖๐๐ ๒๗๓,๓๙๔,๐๕๑ ๙๗.๕๑๔๑ ๑๓ ๑๒ ๑

๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ๒๙๒,๒๙๕,๖๐๐ ๒๘๘,๙๗๗,๗๓๔ ๙๘.๘๖๔๙ ๙ ๙

๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๙๓,๗๙๘,๑๔๓ ๙๙.๙๓๑๓ ๑๗ ๑๗

๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ๓๐๒,๕๒๒,๗๐๐ ๓๐๒,๕๒๒,๗๐๐ ๑๐๐ ๗ ๗

รวม (ของกลุ่มจังหวัด) ๕,๔๒๙,๖๐๐,๐๐๐ ๔,๗๐๑,๓๐๓,๘๓๕ ๘๖.๕๘๖๕
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๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที ่
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
  พระราชบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วนัที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ได้จดัสรรงบประมาณตามแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีของจงัหวดั และกลุม่จงัหวดั ซึง่เป็นไปตามกรอบแผนพฒันาจงัหวดั 
และกลุ่มจังหวัด ในวงเงินงบประมาณ จ�านวน ๑๘,๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน
บาทถ้วน) มผีลการเบิกจ่ายจ�านวนท้ังหมด ๑๒,๔๔๘,๙๐๖,๐๕๓ บาท (หนึง่หมืน่สองพนัสีร้่อยสีส่บิแปดล้านเก้าแสน
หกพันห้าสิบสามบาท) คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๑๓๕ ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจ�านวน ๕,๗๒๑,๐๙๓,๙๔๗ บาท  
(ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๘๖๕ 

เบิกจ่ายแล้ว
๖๘.๕๑๓๕ %

แผนภูมิที่ ๑ : แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๑.๔๘๖๕ %

โดยแยกเป็นจังหวัดจ�านวน ๗๖ จังหวัด และกลุ่มจังหวัดจ�านวน ๑๘ กลุ่ม ดังนี้ 
	 •	 งบประมาณของจังหวัด ๗๖ จังหวัด จ�านวน ๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ๙,๓๗๖,๑๘๗,๗๕๑ บาท (เก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนแปด
หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท) คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๓๑๑ และยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจ�านวน 

๓,๓๕๗,๘๑๒,๒๔๙ บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาท) คิดเป็น

ร้อยละ ๒๖.๓๖๘๙
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 •	 งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม งบประมาณ ๕,๔๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยสามสิบหก

ล้านบาทถ้วน) มผีลการเบิกจ่าย ๓,๐๗๒,๗๑๘,๓๐๒ (สามพนัเจด็สบิสองล้านเจด็แสนหนึง่หมืน่แปดพนัสามร้อยสอง

บาท) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒๕๔ สามารถสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดังนี้

ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๖.๓๖๘๙ %

เบิกจ่ายแล้ว
๗๓.๖๓๑๑ %

ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๔๓.๔๗๔๖ %
เบิกจ่ายแล้ว

๕๖.๕๒๕๔ %

แผนภูมิที่ ๒ : แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนภูมิที่ ๓ : แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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 ๒.๒ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัด 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เรียงลำาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

ลำาดับที่ จังหวัด
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)
ร้อยละ

๑ นครศรีธรรมราช ๑๘๖,๑๒๕,๓๐๐ ๕๓,๗๗๒,๕๐๓.๐๐ ๒๘.๘๙๐๕

๒ ชุมพร ๑๒๗,๘๘๙,๒๐๐ ๓๙,๒๐๖,๒๐๗.๐๐ ๓๐.๖๕๖๔

๓ ตรัง ๑๒๕,๐๐๔,๑๐๐ ๓๘,๗๘๘,๗๖๐.๐๐ ๓๑.๐๓๐๐

๔ ปทุมธานี ๑๙๐,๑๒๕,๒๐๐ ๖๐,๒๘๔,๕๐๙.๐๐ ๓๑.๗๐๗๘

๕ สตูล ๑๓๐,๖๗๕,๙๐๐ ๔๓,๕๘๕,๔๒๙.๐๐ ๓๓.๓๕๓๘

๖ พัทลุง ๑๓๒,๐๓๗,๐๐๐ ๔๕,๙๗๔,๓๕๘.๐๐ ๓๔.๘๑๙๓

๗ สมุทรปราการ ๒๑๙,๘๙๑,๓๐๐ ๘๐,๗๙๔,๘๖๐.๐๐ ๓๖.๗๔๓๑

๘ นนทบุรี ๑๕๗,๘๘๖,๕๐๐ ๖๐,๑๖๕,๔๕๑.๐๐ ๓๘.๑๐๖๘

๙ ปราจีนบุรี ๑๔๔,๒๒๔,๗๐๐ ๖๔,๐๕๔,๕๕๓.๐๐ ๔๔.๔๑๓๐

๑๐ ภูเก็ต ๑๒๖,๐๔๔,๑๐๐ ๖๐,๗๖๒,๘๕๖.๐๐ ๔๘.๒๐๗๖

๑๑ เพชรบูรณ์ ๑๙๒,๓๘๙,๐๐๐ ๙๓,๖๑๔,๑๒๖.๐๐ ๔๘.๖๕๘๘

๑๒ สมุทรสงคราม ๑๔๙,๗๗๓,๑๐๐ ๗๘,๐๙๐,๒๖๔.๐๐ ๕๒.๑๓๙๐

๑๓ ศรีสะเกษ ๒๒๖,๔๔๗,๘๐๐ ๑๒๑,๐๖๓,๘๐๘.๐๐ ๕๓.๔๖๒๑

๑๔ นราธิวาส ๑๗๒,๘๒๔,๕๐๐ ๙๗,๒๒๕,๖๔๘.๐๐ ๕๖.๒๕๖๙

๑๕ สุราษฎร์ธานี ๑๕๔,๑๔๕,๑๐๐ ๘๗,๔๒๓,๕๐๘.๐๐ ๕๖.๗๑๕๑

๑๖ ก�าแพงเพชร ๑๖๕,๓๕๓,๘๐๐ ๙๔,๖๕๒,๒๘๕.๐๐ ๕๗.๒๔๒๓

๑๗ ฉะเชิงเทรา ๑๖๑,๔๐๔,๕๐๐ ๙๒,๙๘๒,๘๔๙.๐๐ ๕๗.๖๐๘๖

๑๘ กระบี่ ๑๑๗,๐๔๙,๖๐๐ ๖๗,๗๙๗,๙๘๘.๐๐ ๕๗.๙๒๒๔

๑๙ นครนายก ๑๔๒,๕๓๘,๔๐๐ ๘๒,๙๔๓,๗๔๖.๐๐ ๕๘.๑๙๐๕

๒๐ หนองคาย ๑๕๘,๙๐๔,๐๐๐ ๙๒,๖๙๕,๖๐๘.๐๐ ๕๘.๓๓๔๓

๒๑ จันทบุรี ๑๓๘,๗๐๙,๔๐๐ ๘๒,๗๒๒,๗๘๘.๐๐ ๕๙.๖๓๗๕
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ลำาดับที่ จังหวัด
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(บาท)
ผลการเบิกจ่าย

(บาท)
ร้อยละ

๒๒ ชลบุรี ๒๒๘,๔๗๖,๒๐๐ ๑๓๖,๗๔๓,๙๐๐.๐๐ ๕๙.๘๕๐๔

๒๓ ลพบุรี ๑๗๒,๖๐๗,๖๐๐ ๑๑๐,๖๓๘,๐๔๒.๐๐ ๖๔.๐๙๘๐

๒๔ ระนอง ๑๑๑,๕๕๘,๔๐๐ ๗๒,๑๖๔,๐๖๓.๐๐ ๖๔.๖๘๗๓

๒๕ ระยอง ๒๐๑,๖๕๕,๑๐๐ ๑๓๑,๐๖๐,๗๓๕.๐๐ ๖๔.๙๙๒๕

๒๖ พิษณุโลก ๑๗๕,๕๓๔,๖๐๐ ๑๑๕,๖๖๒,๗๒๖.๐๐ ๖๕.๘๙๑๗

๒๗ พิจิตร ๑๕๕,๑๖๒,๐๐๐ ๑๐๒,๔๖๘,๔๖๔.๐๐ ๖๖.๐๓๙๗

๒๘ ราชบุรี ๑๗๕,๒๑๖,๘๐๐ ๑๑๗,๕๗๒,๙๗๑.๐๐ ๖๗.๑๐๑๔

๒๙ แม่ฮ่องสอน ๒๑๓,๖๖๗,๘๐๐ ๑๔๗,๕๖๔,๓๖๐.๐๐ ๖๙.๐๖๒๕

๓๐ สุโขทัย ๑๕๗,๖๐๗,๙๐๐ ๑๑๒,๗๒๑,๗๖๑.๐๐ ๗๑.๕๒๐๔

๓๑ ตราด ๑๑๐,๗๒๒,๒๐๐ ๗๙,๗๕๗,๔๕๐.๐๐ ๗๒.๐๓๓๘

๓๒ กาญจนบุรี ๑๘๘,๑๔๑,๒๐๐ ๑๓๕,๖๙๑,๒๘๖.๐๐ ๗๒.๑๒๒๐

๓๓ เชียงใหม่ ๒๒๐,๗๑๗,๔๐๐ ๑๕๙,๓๖๓,๑๖๕.๐๐ ๗๒.๒๐๒๔

๓๔ เพชรบุรี ๑๔๔,๙๖๒,๐๐๐ ๑๐๕,๘๗๖,๗๕๙.๐๐ ๗๓.๐๓๗๖

๓๕ ประจวบคีรีขันธ์ ๑๕๘,๕๗๑,๕๐๐ ๑๑๖,๔๘๔,๘๐๕.๐๐ ๗๓.๔๕๘๙

๓๖ พังงา ๑๒๐,๑๑๕,๔๐๐ ๘๘,๔๒๗,๗๒๒.๐๐ ๗๓.๖๑๙๐

๓๗ สิงห์บุรี ๑๑๒,๙๙๔,๓๐๐ ๘๓,๗๙๑,๕๙๒.๐๐ ๗๔.๑๕๕๖

๓๘ ยะลา ๑๔๐,๙๒๒,๐๐๐ ๑๐๕,๒๘๑,๔๑๑.๐๐ ๗๔.๗๐๙๐

๓๙ สมุทรสาคร ๑๖๒,๗๕๐,๑๐๐ ๑๒๔,๑๙๗,๒๙๕.๐๐ ๗๖.๓๑๑๗

๔๐ พระนครศรีอยุธยา ๑๗๘,๓๕๑,๑๐๐ ๑๓๖,๔๘๒,๒๘๘.๐๐ ๗๖.๕๒๔๕

๔๑ กาฬสินธุ์ ๑๘๒,๓๗๑,๙๐๐ ๑๔๐,๑๙๑,๔๗๖.๐๐ ๗๖.๘๗๑๒

๔๒ หนองบัวล�าภู ๑๕๕,๗๓๒,๐๐๐ ๑๒๓,๐๓๘,๘๑๘.๐๐ ๗๙.๐๐๖๘

๔๓ พะเยา ๑๗๐,๕๐๗,๒๐๐ ๑๓๕,๔๕๔,๙๑๘.๐๐ ๗๙.๔๔๒๓

๔๔ สุพรรณบุรี ๑๘๒,๘๐๒,๒๐๐ ๑๔๗,๒๙๒,๗๑๒.๐๐ ๘๐.๕๗๔๙

๔๕ นครพนม ๑๘๔,๕๑๒,๘๐๐ ๑๕๑,๔๓๕,๖๕๔.๐๐ ๘๒.๐๗๓๓

๔๖ ล�าปาง ๑๖๗,๒๑๖,๑๐๐ ๑๓๗,๒๔๙,๘๔๘.๐๐ ๘๒.๐๗๙๓

๔๗ สงขลา ๑๘๖,๗๑๑,๙๐๐ ๑๕๓,๕๐๐,๗๕๐.๐๐ ๘๒.๒๑๒๖

๔๘ ล�าพูน ๑๔๗,๓๖๘,๙๐๐ ๑๒๒,๘๘๘,๙๔๑.๐๐ ๘๓.๓๘๘๗

๔๙ น่าน ๑๖๐,๑๒๘,๔๐๐ ๑๓๖,๖๑๒,๗๓๗.๐๐ ๘๕.๓๑๔๕
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ลำาดับที่ จังหวัด
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(บาท)
ผลการเบิกจ่าย

(บาท)
ร้อยละ

๕๐ สุรินทร์ ๑๙๙,๖๐๖,๘๐๐ ๑๗๐,๔๑๙,๗๒๑.๐๐ ๘๕.๓๗๗๗

๕๑ ปัตตานี ๑๗๑,๓๖๗,๕๐๐ ๑๔๖,๗๙๙,๖๙๔.๐๐ ๘๕.๖๖๓๗

๕๒ ร้อยเอ็ด ๑๘๘,๙๘๗,๐๐๐ ๑๖๒,๕๙๘,๖๒๔.๐๐ ๘๖.๐๓๖๙

๕๓ ตาก ๑๘๕,๕๓๙,๓๐๐ ๑๖๐,๖๙๙,๙๑๘.๐๐ ๘๖.๖๑๒๓

๕๔ อ�านาจเจริญ ๑๕๓,๔๓๖,๗๐๐ ๑๓๖,๐๓๑,๓๕๙.๐๐ ๘๘.๖๕๖๓

๕๕ ขอนแก่น ๒๓๗,๔๑๙,๑๐๐ ๒๑๓,๓๒๓,๔๐๓.๐๐ ๘๙.๘๕๑๐

๕๖ แพร่ ๑๔๙,๒๓๓,๘๐๐ ๑๓๕,๔๘๓,๖๖๗.๐๐ ๙๐.๗๘๖๒

๕๗ อุดรธานี ๑๙๗,๕๑๗,๘๐๐ ๑๘๐,๑๕๕,๔๐๖.๐๐ ๙๑.๒๐๙๗

๕๘ เชียงราย ๒๐๗,๗๔๓,๖๐๐ ๑๙๐,๐๘๘,๕๖๑.๐๐ ๙๑.๕๐๑๕

๕๙ มุกดาหาร ๑๓๙,๒๘๙,๘๐๐ ๑๒๗,๔๕๗,๙๙๕.๐๐ ๙๑.๕๐๕๖

๖๐ นครปฐม ๑๖๖,๔๐๙,๗๐๐ ๑๕๒,๖๖๓,๔๔๘.๐๐ ๙๑.๗๓๙๕

๖๑ บึงกาฬ ๑๕๓,๖๓๕,๒๐๐ ๑๔๑,๘๔๘,๕๑๑.๐๐ ๙๒.๓๒๘๑

๖๒ อุทัยธานี ๑๔๑,๑๓๗,๕๐๐ ๑๓๑,๔๙๗,๔๒๖.๐๐ ๙๓.๑๖๙๗

๖๓ มหาสารคาม ๑๕๓,๘๕๗,๙๐๐ ๑๔๓,๕๔๙,๑๒๓.๐๐ ๙๓.๒๙๙๘

๖๔ นครราชสีมา ๒๖๘,๑๒๖,๗๐๐ ๒๕๑,๕๘๔,๗๗๖.๐๐ ๙๓.๘๓๐๖

๖๕ สกลนคร ๑๙๙,๘๔๗,๕๐๐ ๑๘๗,๙๒๖,๒๓๔.๐๐ ๙๔.๐๓๔๘

๖๖ อ่างทอง ๑๒๘,๔๕๒,๖๐๐ ๑๒๑,๙๖๓,๕๙๒.๐๐ ๙๔.๙๔๘๓

๖๗ เลย ๑๖๐,๓๑๔,๖๐๐ ๑๕๒,๒๙๙,๘๘๐.๐๐ ๙๕.๐๐๐๖

๖๘ สระบุรี ๑๔๔,๗๔๐,๐๐๐ ๑๓๗,๕๙๘,๗๘๔.๐๐ ๙๕.๐๖๖๒

๖๙ ชัยนาท ๑๓๔,๕๗๓,๘๐๐ ๑๒๙,๓๔๑,๔๑๙.๐๐ ๙๖.๑๑๑๙

๗๐ บุรีรัมย์ ๒๑๓,๗๔๙,๓๐๐ ๒๐๖,๖๒๙,๕๑๒.๐๐ ๙๖.๖๖๙๑

๗๑ ยโสธร ๑๕๙,๖๔๗,๕๐๐ ๑๕๔,๖๗๘,๒๖๙.๐๐ ๙๖.๘๘๗๔

๗๒ อุบลราชธานี ๒๑๒,๔๑๘,๒๐๐ ๒๐๕,๙๗๗,๗๔๒.๐๐ ๙๖.๙๖๘๐

๗๓ อุตรดิตถ์ ๑๕๒,๒๐๗,๔๐๐ ๑๔๗,๗๖๐,๘๖๑.๐๐ ๙๗.๐๗๘๖

๗๔ ชัยภูมิ ๑๙๗,๗๑๑,๗๐๐ ๑๙๒,๒๔๐,๑๖๗.๐๐ ๙๗.๒๓๒๖

๗๕ สระแก้ว ๑๕๕,๘๒๕,๗๐๐ ๑๕๓,๑๓๐,๖๑๘.๐๐ ๙๘.๒๗๐๕

๗๖ นครสวรรค์ ๑๗๔,๖๗๕,๘๐๐ ๑๗๔,๒๒๐,๒๘๘.๐๐ ๙๙.๗๓๙๒

รวม (ของจังหวัด) ๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๓๗๖,๑๘๗,๗๕๑ ๗๓.๖๓๑๑
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 ๒.๓ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของกลุ ่มจังหวัด 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เรียงลำาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

ลำาดับ

ที่
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)
ร้อยละ

๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕๙,๕๕๒,๗๑๑ ๒๐.๒๕๖๐

๒ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๒,๒๒๐,๗๗๔ ๓๐.๙๗๖๐

๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๒,๖๘๐,๘๔๔ ๓๔.๙๒๕๕

๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ๒๕๘,๐๐๐,๐๐๐ ๙๓,๒๒๔,๕๐๘ ๓๖.๑๓๓๕

๕ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓๘,๗๘๒,๐๙๗ ๔๗.๒๐๔๘

๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓๙,๑๙๔,๖๕๒ ๔๗.๓๔๕๑

๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖๖,๓๓๓,๖๐๖ ๕๐.๔๐๔๑

๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๒,๐๕๘,๗๔๗ ๕๑.๗๒๐๗

๙ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖๗,๒๙๘,๕๐๕ ๕๖.๙๐๔๓

๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗๖,๐๐๒,๖๑๒ ๕๙.๘๖๔๘

๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘๑,๒๖๓,๕๕๙ ๖๑.๖๕๔๓

๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๘,๘๓๘,๕๗๓ ๖๓.๒๘๔๔

๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑๐,๑๖๕,๖๓๑ ๖๓.๖๘๖๖

๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘๘,๔๑๓,๔๒๙ ๖๔.๐๘๖๒

๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔๑,๗๑๖,๘๓๔ ๗๓.๒๔๗๕

๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓๔,๔๒๕,๓๗๑ ๗๙.๗๓๖๕

๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓๗,๗๕๓,๘๐๗ ๘๐.๘๖๘๖

๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๗๒,๗๙๒,๐๔๒ ๙๒.๗๘๖๔

รวม (ของกลุ่มจังหวัด) ๕,๔๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๗๒,๗๑๘,๓๐๒ ๕๖.๕๒๕๔
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 จากการตรวจติดตามผลการดำาเนินการและ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ในส่วนที่

กลุม่จงัหวดั/จงัหวัด ได้รบัจดัสรรงบประมาณ ผูต้รวจราชการ

กระทรวงมหาดไทยได้มข้ีอสังเกต/ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับ

ผลการดำาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

 ๑) ให้จงัหวดัเร่งรดัการเบกิจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย

โดยเรว็ควรมกีารจดัท�าแผนการด�าเนนิงานและแผนการ

เบิกจ่ายรวมทั้งระบบการติดติดตามผลการเบิกจ่ายเป็น

ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เป็นไฟสีแดง สีเหลืองและ 

สีเขียว เป็นต้น และควรแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ 

คณะท�างานย่อย เพื่อเป็นกลไกในการติดตามผลการ

ด�าเนินงานของผู้รับจ้างและแก้ไขปัญหาการด�าเนินงาน

ต่างๆ ในทุกขั้นตอน ควรจัดท�าแผนการเบิกจ่ายเงินที่มี

ความสอดคล้องกับงวดงาน ควรเบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ  

ไม่ควรเบกิจ่ายเพยีงครัง้เดยีวเมือ่งานแล้วเสรจ็ เนือ่งจาก

มีผลกระทบต่อยอดการเบิกจ่ายโดยรวมของจังหวัด  

ควรตรวจสอบผลการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและต้องพร้อม

รับการตรวจสอบ อีกทั้ งควรเตรียมข ้อมูลต ่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม เช่น ข้อมูลโครงการที่แล้วเสร็จ 

โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ข้อมูลผลการเบิกจ่าย จ�านวน

เงินที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย และการสิ้นสุดของสัญญา 

เป็นต้น

 ๒) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรเร่งรัดด�าเนินการ

ตามแผนงาน/โครงการ ควรจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที่มีการก�าหนดกรอบระยะเวลา (วัน) แล้วเสร็จ ในแต่ละ

กระบวนการ/ข้ันตอนไว้แน่นอน ชัดเจน เพือ่เป็นเครือ่งมอื

ในการควบคมุ ตดิตามผลการด�าเนนิงานในแต่ละขัน้ตอน 

 ๓) ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดวางมาตรการจัดท�า

ปฏทินิเร่งรดัการด�าเนนิงาน และการเบกิจ่ายงบประมาณ

ที่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งมีมาตรการและแนวทางที่

สามารถปรับแผนการด�าเนนิงานตามแผนปฏบิติังานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีของจังหวัด เพื่อให้

เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ มคีวามถกูต้อง โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่โครงการ

ด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ/ไม่สามารถด�าเนินการได้ ขอให้

เน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เป็นส�าคัญ  

เพื่อ “บ�าบัดทุกข์ และ บ�ารุงสุข” ของประชาชนได้อย่าง

แท้จริง พร้อมท้ังมมีาตรการเร่งรัดให้โครงการด�าเนนิการ

แล้วเสรจ็ตามห้วงเวลาทีก่�าหนด และให้ก�าชบัหน่วยงาน

ที่ได ้ รับจัดสรรงบประมาณได้บันทึกข ้อมูลผลการ 

ด�าเนินงาน และผลเบิกจ่ายงบประมาณในระบบของ

กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มี

การส�ารวจตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันตลอดระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรมที่ 

ด�าเนินการจนแล้วเสร็จ

 ๔) โครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ ของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลของ

โครงการอย่างสม�า่เสมอว่า โครงการทีไ่ด้จัดท�าแล้วเสรจ็

นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร หรือโครงการอาจ

ส่งผลกระทบด้านลบต่อชุมชนอย่างไร และจะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนอะไร เมื่อระยะเวลาได้ผ่านพ้นไป เพื่อปรับ

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

 ๕) จังหวัด/กลุ ่มจังหวัด ควรน�าข้อสังเกต  

หรือข้อบกพร่องของการด�าเนินโครงการที่ผ ่านมา  

โดยน�าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดท�าโครงการใน 

ปีงบประมาณถดัไป เพ่ือไม่ให้เกดิเหตุการณ์ผิดพลาดอกี 
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และจะต้องพัฒนาโครงการในปีงบประมาณถัดไปให้

ส�าเรจ็ตามเป้าหมายและระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ รวมทัง้มี

ผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์ต่อประชาชนยิ่งขึ้น

 ๖) การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

จะต้องพจิารณาถงึความเชือ่มโยงกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย สภาพของปัญหาในพ้ืนที่ 

รวมทั้งความต้องการของประชาชนด้วย ควรมีการ

ทบทวนแผนเป็นระยะทุกปี เพื่อปรับแผนให้มีความ

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 ๗) การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ควรน้อมน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็น

หลักในการบริหารงาน โดยน�าแนวคิดดังกล่าวมา

พิจารณาปรับใช้ในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 

รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 ๘) การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ควรส่งเสรมิให้เกดิการบูรณาการในทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็น

ด้านงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร ฯลฯ เพื่อให ้

การจัดท�าโครงการไม่เกิดความซ�้าซ้อน การใช้จ่าย 

งบประมาณมีความคุ้มค่า

 ๙) ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด วางมาตรการจัดท�า

ปฏิทนิเร่งรดัการด�าเนนิงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะกรรมการตดิตามเร่งรดั

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ การด�าเนินงานต้อง

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุสาเหตุท่ี

โครงการด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ/ไม่สามารถด�าเนินการ

ได้ และขอให้เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ีเป็น

ส�าคัญ เพื่อเป็นการ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข”

 ๑๐) โครงการที่ด�าเนินการเสร็จแล้ว ควรมีการ

ตรวจสอบและประเมินผลอย่างสม�่าเสมอว่า ประชาชน

ได้รับผลประโยชน์อย่างไร หรือมีผลกระทบในทางลบ

หรือไม่ อย่างไร ถ้ามีผลกระทบในทางลบจะมีมาตรการ

ในการแก้ไขอย่างไร

 ๑๑) จังหวดั/กลุ่มจังหวดั ควรน�าข้อสังเกต หรอื

ข้อบกพร่องของการด�าเนินโครงการท่ีผ่านมา น�ามา

วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการจัดท�าโครงการ 

ในปีถัดไป เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ�้าอีก

๓. การประชาสมัพนัธ์แผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จังหวัด 

ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ 

 จากการตรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย คร้ังที ่๒/ ๒๕๕๗ พบว่า ส่วนใหญ่จังหวดัและ

กลุ่มจังหวัดมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลแผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

 ๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด รองลงมาคือ ๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์/

แผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่/โปสเตอร์ ๓) จัดกิจกรรม/ 

จดัประชมุ ๔) ผ่านประชาสมัพนัธ์จงัหวดั ๕) ภาคประชา

สังคมมีส่วนร่วม ๖) ประชาสัมพันธ์ทางป้ายต่างๆ  

๗) สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ ๘) ลงพื้นที่พูดคุยอย่างเป็น

ทางการ/ไม่เป็นทางการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องการประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ประชาชนรับรู้ 

รับทราบ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ม ี

ข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะ เกีย่วกบัผลการดำาเนนิการของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
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 ๑) ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โดยด�าเนินการให้

เข ้าถึงกลุ ่มเป ้าหมายอย่างท่ัวถึง ครอบคลุมและ 

กว ้างขวาง เพื่อให ้ประชาชนได ้รับรู ้รับทราบผล 

การด�าเนินการ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจึงควรพิจารณา 

หาช่องทาง ในการประชาสมัพนัธ์เพิม่เตมิ โดยเฉพาะช่อง

ทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่าง

รวดเร็ว ทันทีทันใด ถูกท่ี ถูกเวลา เช ่น สื่อวิทยุ  

สื่อโทรทัศน์ และสื่อที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

 ๒) การประชาสมัพนัธ์ทีด่ ีท�าให้ประชาชนทัว่ไป

รับรู้ รับทราบ แผนการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องนั้น 

ส่งผลดีต่อจังหวัดในด้านการเสริมสร้างและการพัฒนา

ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิการค้า การลงทนุ การท่องเท่ียว

ที่จะขยายตัวในโอกาสข้างหน้า รวมทั้งผลักดันให้เกิด 

การพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน สร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนด้วย

 ๓) การประชาสัมพันธ์ที่ดี ทั่วถึงนั้น ท�าให้ 

ส่วนราชการ รับรู้รับทราบ และมีความเข้าใจในทิศทาง

การพัฒนาสามารถน�าไปแปลงสู่การปฏิบัติตามบทบาท

ภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และ 

เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ 

ประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

 ๔)  บางจังหวัดไม่มีการตั้งงบประมาณเพื่อ

ด�าเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นการเฉพาะ  

เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ในวงแคบ หรือภายใน 

หน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนได้รับทราบ

เพียงส่วนน้อยหรือบางส่วน หรือส่วนที่ได้รับประโยชน์

จากการด�าเนินโครงการเท่าน้ัน จังหวัดจึงควรพิจารณา

ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความคุ้มค่า

ของการจัดท�าโครงการ อาจมีการต้ังงบประมาณ 

เพื่อด�าเนินงานในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ทั่วถึง เข้าถึงประชาชน 

ในทุกระดับ และในทุกพื้นที่ โดยอาศัยช่องทางที่มีอยู่ 

การเพิม่ช่องทางใหม่ๆ และการน�าระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม

 ๕) จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัจะต้องประชาสมัพนัธ์

ให้หน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทกุฝ่าย ทีไ่ด้มกีารบรูณาการโครงการร่วมกบัจงัหวดัและ

กลุ่มจังหวัดให้รับรู้ รับทราบแผนงานโครงการ และ

ตระหนกัถงึผลการด�าเนนิการ เป้าหมาย และจดุประสงค์

ของโครงการ ให้ส�าเร็จเป็นไปในทิศทางเดียวกันในช่อง

ทางการประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการรับทราบข้อมูล

ของภาคประชาชนในพื้นที่มากขึ้น การน�าเรื่องแผน

พัฒนาจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด ให้ประชาชนทราบใน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ต�าบล รวมทั้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

๔. การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและ 

กลุ ่มจังหวัด ที่อยู ่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและ 

เมืองชายแดน และการกำาหนด Positioning ของจงัหวดั

และกลุ่มจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

 ภาพรวมผลการด�าเนินการของจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดท่ีผ่าน

มา เหน็ว่าการด�าเนนิการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ�า

ปีมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การปรับปรุง

แหล่งน�า้ การขดุลอกคคูลอง และการขยายและซ่อมแซม

ถนน รวมทั้งการแจกจ่ายปัจจัยเพื่อการผลิตการอุปโภค
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และบรโิภคของประชาชน ซึง่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้ามากกว่าการเสริมสร้างศักยภาพ ในการประกอบ

อาชพี การสร้างองค์ความรูเ้พือ่พฒันาคณุภาพชวีติ และ

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 

นอกจากนี้ยังมีข ้อจ�ากัดในการบูรณาการแผนงาน

โครงการระหว่างจงัหวดั กลุม่จงัหวดัหน่วยงานส่วนกลาง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เนื่องจาก

การจัดท�างบประมาณประจ�าปียังไม่มีความชัดเจนของ

ระเบยีบ วธิ ีและแนวปฏบัิตเิพือ่ให้มกีารบูรณาการในการ

จัดท�างบประมาณเชิงพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัด

และกลุ่มจังหวัดได้ด�าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพมากขึ้น โดย

มีการน�าหลักการทางวิชาการมาประกอบการวางแผน 

โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลตัว

ชีว้ดัทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และสามารถเชือ่มโยงกบัตวั

ชี้วัดในภาพรวมของยุทธศาสตร์ประเทศ ตลอดจนการ

สร้างกระบวนการจัดท�าแผนที่มีการบูรณาการระหว่าง

จังหวัดกับหน่วยงานส่วนกลาง

 บทบาทการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการ

หลกั เมอืงศนูย์กลางความเจรญิในแต่ละภาคจะเป็นแกน

หลักในการเป็นฐานเศรษฐกิจและบริการสังคมที่ส�าคัญ

ของประเทศ และพร้อมท่ีจะพัฒนาเพี่อเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพของ

แต่ละเมือง เช่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น 

นครราชสมีา ฉะเชงิเทรา ชลบรุรีะยอง กาญจนบรุ ีสงขลา 

และสุราษฎร์ธานี

 บทบาทการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

การพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic 

Corridor) จะก่อให้เกดิความเชือ่มโยงของการขนส่ง และ

กฎระเบยีบทีจ่ะเอือ้อ�านวยให้เกดิการลงทนุ การเคลือ่นย้าย

สนิค้าหรอืวตัถดุบิ และการเดนิทางไปมาระหว่างประเทศ

ของประชาชนได ้อย ่างสะดวกและรวดเร็วยิ่ งขึ้น  

นอกจากนี้ยังช่วยลดช่องว่างของการพัฒนา สนับสนุน

การพัฒนาในพื้นที่ชนบทและชายแดน และช ่วย 

เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม และวัฒนธรรม

 บทบาทการพัฒนาเมืองชายแดน การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวย ความสะดวกทางการค้า

ตามพืน้ทีช่ายแดนต่างๆ การผ่อนปรนเงือ่นไข กฎระเบยีบ

การค้าชายแดนและผ่านแดนส่งผลให้การค้าชายแดนมี

ความส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทยเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะเมืองชายแดนท่ีเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

การเปิดประชาคมอาเซยีนจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้การ

ค้าชายแดนขยายตัวมากยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง 

เตรียมการพัฒนาความพร้อมของเมืองชายแดน ทั้งใน 

เชิงกายภาพเมืองและชุมชน ตลอดจนความพร้อมของ 

ผู ้ประกอบการธุรกิจ บุคลากรที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด  

โดยเฉพาะเมืองชายแดนที่มีบทบาทเป็นประตูการค้า 

(Gateway) ได้แก่ตาก เชียงราย หนองคาย มุกดาหาร 

สระแก้ว กาญจนบุรี สงขลา และนราธิวาส

 บทบาทการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รั ฐบาลมีน โยบายจัดตั้ ง เขต เศรษฐกิ จพิ เศษขึ้ น  

เพือ่ส่งเสรมิการค้าการลงทนุของประเทศ โดยใช้ประโยชน์

จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาค

อาเซียน ตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน 

และข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่นและจากการค้า

บรเิวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

ซึ่ งรั ฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร ้ างพื้นฐาน  

การพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  

ที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window และ 
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การด�าเนินการอื่นๆ ที่จ�าเป็น เพื่อรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่มี

ศกัยภาพเหมาะสมในการจดัตัง้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษระยะแรกของไทยใน ๕ พื้นที่ชายแดน เพื่อให้

สามารถก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนได้อย่างสมบรูณ์ในปี 

๒๕๕๘ ได ้แก ่  (๑) อ�าเภอแม ่สอด จังหวัดตาก  

(ด่านแม่สอด) (๒) อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

(ด่านอรัญประเทศ) (๓) อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

(ด่านคลองใหญ่) (๔) อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  

(ด่านมุกดาหาร) (๕) อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

(ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์)

 โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา

ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงานและ

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน แก้ปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวลกัลอบเข้ามายงัพืน้ทีต่อนใน ปัญหาการลกัลอบ

น�าเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน 

และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน
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 ในระยะแรกอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม 

โดยให้ความส�าคัญพื้นที่น�าร่อง ๕ จังหวัดท่ีมีแผน 

รองรับไว ้ในระดับหนึ่งแล้ว อาทิ ที่อ�าเภอสะเดา  

อ�าเภออรญัประเทศ และอ�าเภอแม่สอด ต้องมกีารเปิดด่าน 

ให้การขนสินค้าผ่านเข้าออกแยกกับนักท่องเที่ยว 

เพือ่ลดความแออัด จ�านวน ๑ หรือ ๒ แห่งภายในปี ๒๕๕๗ 

ซึง่พบว่ายงัมปัีญหาเรือ่งการใช้พืน้ท่ีซ่ึงมรีาษฎรครอบครอง

อยู ่ ต้องมีการเวนคืนหรือซื้อเพิ่มเติมโดยการเจรจา  

ซื้อขายให้แล้วเสร็จ รวมทั้งต้องเจรจากับประเทศ 

เพื่อนบ้านว่าต�าแหน่งที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นตรงกันหรือไม่  

จึงจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป อาทิ ท่ีอ�าเภอแม่สอด 

มีการเตรียมความพร้อมมาก่อนแล้ว ซึ่งในการจัดท�า 

งบประมาณปี ๒๕๕๘ รฐับาลให้ความส�าคญัเรือ่งอาเซยีน 

คือการเปิดประตูในอาเซียนให้มากขึ้น ซึ่งเป็นประเด็น

ส�าคัญทีน่ายกรฐัมนตรใีห้ความส�าคญัเรือ่งแผน และต้อง

จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนด้วย

 โอกาสและผลกระทบของประเทศไทยใน

ประชาคมอาเซียน ได้แก่ 

 (๑) ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางที่ส�าคัญ

ต่อการเช่ือมโยงกับประเทศทั้งในและนอกกลุ่มอาเซียน 

แต่หากพจิารณาด้านความสามารถในการแข่งขนัของไทย

ยงัอยูร่ะดบัปานกลางและไม่เปลีย่นแปลงมากนกั คอือยู่

อันดับที่ ๔ ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์

มาเลเซีย และบรูไน มาโดยตลอด 

 (๒) ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังเป็น

จุดอ่อนส�าคัญของประเทศไทย โดยพบว่า จุดอ่อนของ

ไทยอยูท่ีโ่ครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลกั อย่างไรกต็าม พบว่า 

อันดับของไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังนั้น หากรัฐบาลลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก จะท�าให้ประสิทธิภาพ 

การขนส่งหรือการเดินทางของไทยดีขึ้น

 ความท้าทายของการเตรียมสังคมไทยเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน มีดังนี้

 (๑) คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการคิดและ

วเิคราะห์การมคีวามคดิสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีรวมท้ังยังขาดวินัยและความตระหนัก 

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมต่อสังคม 

ขณะที่ความรู้ความเข้าใจในวิถีอาเซียนยังมีน้อย และ 

มีจุดด้อยที่ส�าคัญคือขาดทักษะด้านภาษาทั้งภาษา

องักฤษซึง่เป็นภาษากลางและภาษาของประเทศสมาชิก

อาเซียนที่จะใช้ส่ือสารและสร้างโอกาสในการท�างานใน

อาเซียน นอกจากนี้สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคม

ต่างๆ ยังไม่ส่งเสริมให้เด็กไทยได้พัฒนาตนเอง และ 

พร้อมที่จะท�างานภายใต้บริบทใหม่ของประชาคม

อาเซียน

 (๒)  ความขดัแย้งแบ่งเป็นฝักฝ่ายของคนในสังคม

ไทยเป็นความอ่อนแอภายในประเทศ ซึ่งหลายฝ่ายมี

ความห่วงใยและพยายามสร้างเวทีเพ่ือให้เกิดการ

ปรองดอง

 (๓)  การด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายยังขาด

ความต่อเนือ่งทัง้การขาดการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ ส่งผลให้มาตรการซ�้าซ้อน เกิดความสับสน

ในบทบาทหน้าท่ีและการจัดสรรงบประมาณ การขาดตวั

ชี้วัดที่ชัดเจนส่งผลให้การติดตามและประเมินผลไม่มี

ประสิทธิภาพ การขาดความยืดหยุ่นของการด�าเนินงาน

ส่งผลให้มาตรการต่างๆ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ ์

การเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งในด้านเทคโนโลยีการ

ศกึษา สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม และปัญหาด้านศกัยภาพ

ของบุคลากรโดยเฉพาะในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง

ระหว่างประเทศ
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 แนวทางการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม โดยน�า

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา 

ใช้เป็นหลักการในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน ประกอบด้วย หลักคิด : จะท�าอะไร เพื่อ

ประโยชน์อะไร เพื่อใคร หลักวิชา : จะท�าอย่างไรจึงจะ

ถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า หลักปฏิบัติ : ประกอบด้วย 

วิธีท�า ผลที่เกิด ประเมินผล และปรับปรุง ทั้งนี้ในการ

สร้างความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการ

ก�าหนดทิศทางการเตรียมความพร้อมสู ่ประชาคม

อาเซียน ควรอยู่บนพื้นฐานของหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” โดยการเข้าใจถึงหลักการสร้างสรรค์สังคมไทย

สู่ประชาคมอาเซียน เข้าถึงองค์ความรู้ต่อการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ และการศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีน และ

มีการพัฒนา เรียนรู ้ตลอดชีวิต ท�างานอย่างผู ้รู ้จริง  

สร้างภูมิคุ้มกัน

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จงัหวดัและกลุ่มจังหวดั ในเร่ืองการตดิตามประเมนิผล

การพัฒนาจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดที่อยู ่ตามแนว

ระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน และการกำาหนด 

Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มี 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ๑) ให ้จังหวัดส ่งเสริมการสร ้างเครือข ่าย 

ความร่วมมือให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ลดความขัดแย้งและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อ

ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียน 

ซึ่ งจะท� า ให ้มี อ� านาจในการต ่อรองกับประเทศ 

นอกประชาคม รวมทัง้การส่งเสรมิอตัลกัษณ์อาเซยีน โดย

การรกัษาวฒันธรรมอนัดขีองแต่ละประเทศให้คงอยู ่และ 

การค�านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 

ความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยเฉพาะการปรับปรุงการเรียนการ

สอนด้านประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง

เดียวกันในประชาคมอาเซียนที่แท้จริง

 ๒) ให้จังหวัดเร่งด�าเนินการเตรียมคนให้พร้อม

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาคนอย่าง

รอบด้าน ไม่จ�ากดัเฉพาะการศกึษาในระบบ โดยเน้นการ

จัดการศึกษาเชิงรุกที่สอนหลักการคิดวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์อย่างเป็นระบบ การปรบัเปลีย่นภาคการศึกษา

ให้สอดคล้องกับประเทศอาเซียน และการเตรียม 

ความพร้อมของคนไทยในด้านทักษะต่างๆ ได้แก่  

ด้านภาษาทั้งภาษากลางและภาษาประเทศในอาเซียน

เพือ่การสือ่สาร การเสรมิสร้างความคดิสร้างสรรค์การใช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรม การส่งเสรมิความรูด้้านอาเซยีน 

การสร้างความเข้าใจของการอยู ่ร ่วมกัน การสร้าง

จิตส�านึกของประชากรให้มรีะเบยีบวนัิย มคีวามรับผดิชอบ 

รูจ้กัสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามเข้าใจใน

ด้านสทิธเิสรภีาพ สร้างจติส�านกึในการรกัษาสิง่แวดล้อม

ให้มคีวามยัง่ยนื และการสร้างคนให้สามารถพึง่พาตนเอง

ได้รวมทั้งการประกอบอาชีพ

 ๓) เตรียมคนรุ ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู ่

ประชาคมอาเซยีน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมทีน่�าไปสู่

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน รวมทั้งการสร้างคนให้พร้อมรับกับการท�างาน 

โดยจัดท�า Future Skill Identification Program  

ในหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้สามารถก�าหนดเป้าหมาย

ในการเลือกทางอาชีพตั้งแต่ในวัยเด็ก และพัฒนาทักษะ

การท�างานควบคูก่บัทกัษะทางวชิาการ ตลอดจนส่งเสรมิ 

องค์ความรู ้ที่จ�าเป็นส�าหรับการประกอบอาชีพ โดย
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เฉพาะทักษะด ้านคณิตศาสตร ์และภาษาอังกฤษ  

ซึ่งจ�าเป ็นต ้องปรับกระบวนการเรียนใหม่ให ้ เน ้น 

การฝึกปฏิบัติตามวิถีธรรมชาติมากขึ้น รวมทั้งการสร้าง

ความพร้อมให้สามารถปรับตัวได้ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะการสร้างทักษะการท�างานเป็นทีม และ 

การกล้าแสดงความคิดเห็น

 ๔)  ให้จังหวัดให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ประเทศกับยุทธศาสตร์ในระดับพื้นท่ี และ

การขบัเคลือ่นนโยบายสูก่ารปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง โดยใน

การจัดท�ายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องน�า

ข้อมูลสภาพปัญหา ความขัดแย้ง ภูมิสังคมของพื้นที ่

เป ็นตัวตั้ง ค�านึงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร ์

ของกระทรวงต ่างๆ ที่ปฏิ บัติ งานในพื้นที่  และ 

กรอบยุทธศาสตร์ประเทศ พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนากลไกการบูรณาการข้ามหน่วยงาน และส่ง

เสรมิให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัก�าหนดตวัชีว้ดัร่วมทัง้ตัว

ช้ีวัดในระดับประเทศและภูมิภาค นอกจากนี้จะต้องให้

ความส�าคัญกับการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้การ

เปลีย่นแปลงทางการเมอืงเป็นข้อจ�ากดัในการขบัเคลือ่น

ประเด็นการพัฒนาท่ีส�าคัญ โดยหากหน่วยราชการมี

ข้อมูลประจักษ์ชัดว่าภารกิจท่ีด�าเนินการอยู่เป็นสิ่งที่ 

ถูกต้องและจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการต่อเนื่องแล้ว  

ควรต้องน�าเสนอรัฐบาลในการด�าเนินการต่อเนื่องเพื่อ 

ผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมโดยรวม

 ๕) การพัฒนาจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดให ้

เชือ่มโยงกบัประชาคมอาเซยีน ควรให้ความส�าคญักบัการ

ใช้ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการ

สร้างฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน

และตลาดโลกทัง้ในด้านการผลติสนิค้า ด้านการท่องเทีย่ว 

และด้านระบบโลจสิตกิส์ รวมทัง้การพฒันาเขตเศรษฐกจิ

ชายแดนและเมอืงชายแดน ซึง่จะมกีารลงทนุเพือ่พัฒนา

ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์มาตรฐานการให้

บริการ และการอ�านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา การค้า การลงทุน และการ 

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน โดยค�านึงถึง

ศักยภาพด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ของพื้นที่

 ๖)  การเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียนต้องมีหน่วยงานกลางท่ีมีองค์ความรู้ในเชิงลึก 

เพ่ือช่วยสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยสถาบันการศึกษาที่มี

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนควรเข้ามาสนับสนุน 

การสร้างความรู้ความเข้าใจดังกล่าว เพื่อให้สามารถ

เตรียมความพร้อมและสร้างภมูคิุม้กนัให้กบัประชาชนใน

ประเทศ

 ๗)  การจัดท�ายุทธศาสตร์จังหวัดที่ผ ่านมา 

ส่วนใหญ่ประชาชนและชมุชนยงัมส่ีวนร่วมค่อนข้างน้อย 

และมรีะยะเวลาในการจดัท�ายทุธศาสตร์จงัหวดัน้อยมาก 

ท�าให้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และบทบาทของ

จังหวัดไม่สนองตอบความต้องการและสะท้อนปัญหา

ของประชาชนเท่าท่ีควร โดยโครงการต่างๆ จะเป็นความ

ต้องการของหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีการ

จัดเวทีให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

และมีระยะเวลาในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จังหวัดได้

อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้

 ๘) ให้จังหวัดน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้า 

สูป่ระชาคมอาเซยีนให้มากทีส่ดุ เพือ่ให้ประชาชน ชุมชน 

จงัหวดั และประเทศชาตมิคีวามรูเ้ท่าทนัทัง้ในด้านความ

เชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ กฎระเบยีบต่างๆ และผลกระทบ
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ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 

๒๕๕๘ ซึง่จะน�าไปสูก่ารด�าเนนิงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ทนัเวลา และมภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้

 ๔.๑  การเชือ่มโยงทางด้านกายภาพ โครงสร้าง 

พืน้ฐานทางบก ทางทะเล ทางอากาศ เทคโนโลย ี(ICT) 

และพลังงาน เป็นต้น

   แผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่มโยงระหว่างกนั

ในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผน 

แม่บทฯ ให้มีการลงทุนก่อสร้างถนน เส้นทางรถไฟ  

การขนส่งทางน�า้ การขนส่งทางอากาศ รวมทัง้การเชือ่มโยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการท่อก๊าซและ

ระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซยีน ด้านกฎระเบียบ ก�าหนด

เป็นยุทธศาสตร์เพื่ออ�านวยความสะดวกในการขนส่ง

สินค้าและบริการระหว่างกัน ตลอดจนการเคลื่อนย้าย

บุคคลข้ามแดน โดยมุ่งเน้นพิธีการศุลกากร การตรวจ 

คนเข้าเมือง การกักกันพืชและสัตว์และด้านประชาชน 

เพื่อช่วยเสริมสร้างการไปมาหาสู่ระหว่างกัน

   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในภาพ

รวมมีการพฒันาเป็นไปตามกรอบของแผนแม่บทว่าด้วย

ความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน และกรอบความ

ร่วมมือในอนภุมูภิาค โดยมปีระเดน็ทีค่วรให้ความส�าคญั

เพิ่มเติมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่การเร่งรัด 

การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อการอ�านวย 

ความสะดวกในการขนส่งสนิค้าและบรกิารให้สามารถใช้

ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานได้เต็มศักยภาพการ

พฒันาในเชงิพืน้ทีร่องรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิทัง้ใน

เมืองหลักและเมืองชายแดน การส่งเสริมการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อ 

ลดความต้องการพลงังานในอนาคตบางส่วนทีต้่องจดัหา

แหล่งพลังงานจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคง 

ด้านพลงังาน และการสนบัสนนุให้ภาคเอกชนมส่ีวนร่วม 

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในประเทศและ 

ในประเทศเพื่อนบ้าน

   การพัฒนาด ้านความเชื่ อมโยงทาง

โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาความ  

เชื่อมโยงทางบก โดยเฉพาะทางถนน ขณะที่การพัฒนา

ความเชื่อมโยงทางน�้ายังมีน้อย ท�าให้ไม่สามารถใช้ 

ประโยชน์จากการขนส่งทางน�้าได้อย่างเต็มที่ ทั้งที่การ

ขนส่งทางถนนท�าให้เกิดมลพิษมากกว่า และมีต้นทุน 

สงูกว่า อย่างไรกต็าม การเปิดเสรทีางการขนส่งทางถนน 

มีการก�าหนดมาตรการสร้างความสามารถในการ 

ประกอบการของผู้ประกอบการไทย เพ่ือเพ่ิมความ

สามารถในการต่อรองโควตาจ�านวนรถท่ีจะเข้ามาใน 

ประเทศไทย รวมทั้งก�าหนดให้มีข ้อบังคับในเรื่อง 

การตรวจสอบสภาพรถ การใช้น�้ามันที่มีส ่วนผสม 

ของสารชีวภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยควบคุมการเกิดมลพิษได้

   จากผลการตรวจตดิตามดงักล่าว ผูต้รวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอ

แนะ เก่ียวกับผลการดำาเนินการของจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัด ดังนี้

   ๑)  ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตรวจสอบ 

ปรับปรุง พัฒนาโครงการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี

มาตรฐาน ทัง้โครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้ว โครงการที่

อยู่ระหว่างด�าเนินการ และแผนงานโครงการในอนาคต

ที่จะจัดท�าขึ้น โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ประเทศ นโยบายรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ เป็นต้น โดยค�านึงถึงการประโยชน์จาก

ทรัพยากรอย ่างคุ ้มค ่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อประชาชนและพืน้ทีด้่วย
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 ๒) การเตรียมการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน จังหวัดจะต้องค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนดขีึน้ด้วย เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ 

โดยเฉพาะถนนหรอืทางด่วนท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพือ่น

บ้านในอาเซียน จะมีเพียงกลุ ่มทุนเท่าน้ันที่ได้รับผล

ประโยชน์โดยตรง ดังนั้นจังหวัดจึงควรมีการก�าหนด

มาตรการสนับสนุนการลงทุนในระดับชุมชนด้วย 

นอกจากน้ีควรมกีารปรบัโครงสร้างระบบงบประมาณให้

กระจายลงสูช่มุชนมากขึน้ เพือ่สร้างความเป็นธรรมและ

ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม

 ๓) การพัฒนาไม่ควรมุ่งเน้นด้านวัตถุแต่เพียง

ด้านเดยีว จะต้องพฒันาจติใจของประชาชนควบคูก่นัไป

ด้วย เพื่อลดความเสื่อมของสังคม โดยควรเพิ่มบทบาท

ของวัดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขัดเกลาประชาชนให้มี

ศีลธรรม ลดอบายมุขและการทุจริต ตลอดจนมีการน�า

องค์ความรูจ้ากปราชญ์ชาวบ้านมาประยกุต์ใช้อย่างรูค้ณุค่า

 

 ๔.๒  การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ เปิดเสรี

และอำานวยความสะดวกทางการค้า การบริการ การ

ลงทุน การขนส่ง/โลจสิตกิส์ และด่านชายแดน เป็นต้น

   แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่าง

กันในอาเซยีน (Master Plan on ASEAN Connectivity) 

ด้านการเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ เปิดเสรีและอ�านวย

ความสะดวกทางการค้า การบรกิาร การลงทุน การขนส่ง/

โลจสิตกิส์ และด่านชายแดน ก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์เพ่ือ

อ�านวยความ สะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ

ระหว่างกัน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามแดน  

การตรวจคนเข้าเมอืง การกกักนัพชืและสตัว์ โดยมุง่เน้น

ให้มรีะบบบรกิารทีด่ใีนด่านศลุกากรทัง้สนิค้าและคนต้อง

มคีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพทัง้ส�าหรบัคนอาเซยีน

และนอกกลุ่มอาเซียน เช่น ระบบการคุ ้มครองและ

ประกนัสงัคมแรงงาน ระบบการคุม้ครองผูบ้รโิภค เป็นต้น 

ให้มีการเชื่อมโยงโครงสร้าง ประกอบด้วย การเปิดเสรี 

การอ�านวยความสะดวกทางการค ้า การบริการ  

การลงทุน การสร้างมาตรฐาน กฎหมาย กฎเกณฑ์และ

ข้อบงัคบั ให้สอดคล้องกนั เพือ่ลดอปุสรรคต่อการรวมกนั

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชื่อมโยงในด้าน 

กฎระเบียบต่างๆ ผ่านการจดัท�าความตกลงระหว่างประเทศ 

และความตกลงภมูภิาค รวมทัง้พธิศีลุกากรทีช่่วยอ�านวย

ความสะดวกในการขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 

และการลงทุนอย่างเสรี การเคล่ือนย้ายแรงงานมีฝีมือ

และการพฒันามนษุย์ และการข้ามพรมแดน การเพิม่ขดี

ความสามารถในการแข่งขันให้กับ ทุกภาคส่วน เช่น  

การจัดท�าโซนนิ่ง การพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริม 

SMEs และ OTOP เป็นต้น ปัจจุบันมีความตกลงหลาย

กรอบที่เอื้อต่อความเชื่อมโยงของระบบ แต่ยังไม่มีผล

บังคับใช้และต้องปรับปรุงรายละเอียดให้เกิดประโยชน์

สงูสดุในทางปฏบิตั ิอาท ิกรอบความตกลงอาเซยีนว่าด้วย

การอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 

กรอบความตกลงอาเซยีนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวก

ในการขนส่งสินค้าข้ามแดน และกรอบความตกลง

อาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

   จากผลการตรวจตดิตามดงักล่าว ผูต้รวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทยได้มข้ีอสงัเกต/ข้อเสนอแนะ 

เก่ียวกับผลการดำาเนินการของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

ดังนี้

   ๑)  ให้จังหวัดส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพ่ือเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (IT)  

เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือลดต้นทนุและขยาย
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โอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะธุรกิจอาหารควรใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยภาคเอกชนควรร่วมมือ

กบัภาครฐัและมหาวทิยาลยัในท้องถิน่พฒันาธรุกจิ SMEs 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

   ๒)  ให้จังหวัดก�าหนดมาตรการในการ

อ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ  

โดยการสร้างข้อตกลงร่วมส�าหรับการขนส่งโดยรถ และ 

ผู ้โดยสารข้ามแดนระหว่างประเทศ มีระบบข้อมูล 

เช่ือมโยงระหว่างกัน รวมถึงมีระบบประกันภัยในกรณ ี

ที่เกิดอุบัติเหตุด้วย

   ๓)  ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมให้

ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

(SMEs) ผู้ประกอบการ OTOP ให้มบีทบาททางด้านการค้า 

มีช่องทางจัดจ�าหน่ายที่หลากหลาย มีตลาดสินค้า 

รองรับ ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็น

ที่ต้องการของกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างความเข้มแข็ง

และความเช่ือมัน่ให้แก่ผูป้ระกอบการ เพือ่ให้สามารถเป็น

คู่ค้าที่ส�าคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รวมทั้งมีการ 

จดัท�าแผนการวิเคราะห์ความเสีย่ง มกีารทบทวนจดุอ่อน

ข้อด้อยต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางขยายโอกาส 

ให้สามารถสร้างการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

   ๔)  ให้จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ทีต่ดิชายแดน 

ตรวจสอบปรบัปรงุในเรือ่งของด่านชายแดน จดุผ่านแดน

ชั่วคราว จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า 

ให้มีการพัฒนาเป็นสากล เช่นรูปแบบการบริการ One 

Stop Service มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัด

ท�าระบบฐานข้อมูล (ให้มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

ครอบคลุมทั้ งด ้านความมั่นคง ด ้านสาธารณสุข  

ด้านศลุกากร ด้านพาณชิย์ ด้านเกษตร ตรวจคนเข้าเมือง 

และกกักนัพชืสตัว์อยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนั) ให้มปีระสทิธภิาพ 

พร้อมทั้งก�าชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดน 

และด้านความมั่นคง การค้ายาเสพติด การลักลอบ 

เข้าเมอืง ด�าเนนิการอย่างเคร่งครดั ถกูต้องตามกฎหมาย 

โดยเฉพาะในเรือ่งของคนเข้าเมอืง โรคระบาด/โรคตดิต่อ 

การน�าเข้าและส่งออกสินค้า

 

 ๔.๓  การเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาชน 

การท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม เป็นต้น

   ด ้ านการ เชื่ อมโยงระหว ่ า งกันของ

ประชาชน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม ต้อง

ปรับพื้นฐานทางด้านการศึกษาและการสื่อสาร โดยใช้

ภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ง่าย ในกฎบัตรอาเซียนได้ก�าหนด

ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ของกลุ่มอาเซียน 

ดังนั้น ทุกประเทศจะใช้ภาษาอังกฤษ แต่การใช้ภาษา

สื่อสารในการท�าธุรกิจหรือราชการ ต้องใช้ทักษะและ

ความเข้าใจในเรื่องของภาษา ทั้งพูด อ่าน เขียน เพื่อให้

เข้าใจบรบิททีต่รงกนั ตลอดจนการใช้ ภาษาของประเทศ

เพือ่นบ้าน ดงัเช่นประเทศญีปุ่น่ ในช่วงแรกทีเ่ข้ามาลงทนุ

ในประเทศไทย แม้จะมีคนไทยที่ ไว้ใจได้ช่วยติดต่อ 

ด้านการค้าให้ แต่นักลงทุนชาวญี่ปุ ่นก็พยายามเรียน

ภาษาไทย ซ่ึงนักลงทุนชาวญี่ปุ ่นท่ีเข้าไป ลงทุนใน 

ต่างประเทศ มกัจะเรยีนรูภ้าษาของประเทศทีจ่ะไปลงทนุ 

ดังนั้น จึงควรส่งเสริมในเร่ืองการปรับ หลักสูตรหรือ 

การเรียนภาษาของประเทศในกลุ ่มอาเซียน และ 

ปรับระบบการคุ ้มครองทางสังคมท้ังผู ้บริโภคและ 

แรงงาน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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   จากผลการตรวจตดิตามดงักล่าว ผูต้รวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทยได้มข้ีอสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

เกีย่วกบัผลการดำาเนนิการของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

ดังนี้

   ๑)  ให้จังหวัดส่งเสริมและสนับสนุน 

ภาคการเกษตรอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาจากการ

ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการอพยพเข้ามาท�างาน 

ในเขตเมือง และส่งเสริมอาชีพเกษตรให้สามารถ 

เลี้ยงตนเองได้โดยไม่มีหนี้สิน

   ๒)  ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในเรื่อง

ของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ปรับภูมิทัศน์ให้ดึงดูด 

นกัท่องเทีย่ว จดัระเบยีบการค้าขายบรเิวณสถานทีท่่องเทีย่ว

ให้เป็นระเบยีบ มคีวามสะอาด ถูกสขุอนามยั ราคาสนิค้า

มาตรฐาน มป้ีายบอกราคาสนิค้าอย่างชดัเจน เน้นการน�า

สินค้า OTOP สินค้าเกษตร หัตถกรรมพื้นบ้าน และ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจัดจ�าหน่ายตามจุดจ�าหน่ายสินค้า 

   ๓)  ให้จงัหวดัค�านงึถงึความส�าคญัและมี

มาตรการในเรื่องขยะ ในสถานที่ชุมชน/หมู่บ้าน สถานที่

ท่องเทีย่ว ให้มคีวามสะอาด มทีีท่ิง้ขยะแยกประเภทตาม

สถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสม ด้านสุขอนามัย ให้มีห้องน�้าที่

สะอาด ด้านความปลอดภัย ให้มีระบบเตือนภัย มี 

เจ้าหน้าที่ประจ�าจุดเสี่ยงต่างๆ 

   ๔)  ให ้จั งหวัดส ่ ง เสริมและอนุรักษ ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาอาชีพท้องถิ่น  

การแสดงพื้นบ้าน โดยให้สถานศึกษาน�าองค์ความรู้ 

มาเผยแพร่ มกีารทัศนศกึษาตามแหล่งความรูท้ีท่รงคณุค่า 

และมีการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ภายในจังหวัดด้วย 

๕. ปัญหา/อปุสรรคต่าง ๆ  ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

 จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย พบว่า ผลการด�าเนินการและผลการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผนปฏบิติัราชการประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ในส่วนท่ีกลุ่มจังหวัด/จังหวัด  

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนใหญ่จังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดมีปัญหาและอุปสรรค ที่ส�าคัญต่อการพัฒนา 

ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ๑) การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและความต้องการของ

จงัหวัด (จงัหวัดขอรบัการสนับสนุนแผนงาน/โครงการหลกั 

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแต่ไม่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณ แต่กลับได้รับการจัดสรร 

แผนงาน/โครงการ ที่เป็นแผนงาน/โครงการส�ารอง 

จงัหวดัจงึมคีวามจ�าเป็นต้องโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ 

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

 ๒)  การได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 

จาก ก.น.จ.ล่าช้า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านามาอยู่ระหว่าง

ยุบสภาผู้แทนราษฎร และไม่มีคณะรัฐมนตรี ท�าให้

ส�านักงาน ก.พ.ร. ไม่สามารถจัดประชุม ก.น.จ. เพื่อ

พิจารณาค�าขอเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด ท�าให้

ส่งผลต่อการด�าเนินงานและการเบิกจ่ายของจังหวัด

 ๓)  เกิดจากความล่าช้าในการขอเปล่ียนแปลง

งบประมาณซ่ึงมี ข้ันตอนมากเกินไป ท�าให้จังหวัด 

ไม่สามารถด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 

เงินงบประมาณได้  

 ๔) บางโครงการด�าเนินการในพื้นที่อุทยาน  

ซึ่งต้องขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

พันธุ ์พืช ซ่ึงมีขั้นตอนและต้องใช้เวลานาน ท�าให ้

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินโครงการฯ
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 ๕)  เน่ืองจากผู้รับเหมาประกวดราคาได้แล้วทิ้ง

งาน ไม่เข้าไปท�างาน จ�าเป็นต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่

 ๖)  เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ปัญหา

อุทกภัย ปัญหาดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ท�าให้ไม่สามารถ

ด�าเนินการได้

 ๗)  เนื่องจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.)ท้วงติงเรื่องความคุ้มค่าของโครงการฯ จึงจ�าเป็น

ต้องมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

 ๘)  จงัหวดัได้รบัอนมุตังิบประมาณเหลือจ่ายใช้

ด�าเนินโครงการในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ และ

โครงการที่อนุมัติเป็นโครงการท่ีเป็นงบลงทุน ประกอบ

กับในช่วงที่ด�าเนินโครงการอยู่ในช่วงฤดูฝน ท�าให้ไม่

สามารถด�าเนินโครงการได้แล้วเสร็จ 

 ๙)  โครงการท่ีไม่ผ่านการพจิารณาอนมุติั ซ่ึงเป็น

ความต้องการของพื้นที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทางส่วนราชการ/

หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให ้

ผู ้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเห็นถึงความส�าคัญและ

ความจ�าเป็นในการด�าเนินโครงการ 

 ๑๐)  โครงการท่ีทางส่วนราชการ/หน่วยงาน

เสนอขอพิจารณางบประมาณ เมื่อผ่านการพิจารณา

อนมุตัแิล้วอาจต้องมกีารปรบัลดงบประมาณหรือปรับลด

ปริมาณงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะงาน

และงบประมาณที่ได้เสนอ จึงจ�าเป็นต้องปรับแผนการ 

ใช้จ่ายหรอืปรบัเปลีย่นลกัษณะงานให้เป็นไปตามทีไ่ด้รบั

อนุมัติ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินงาน

เนื่องจากงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้เสนอ 

ขอพิจารณา

 ๑๑)  ขาดการเตรยีมความพร้อมในการด�าเนนิงาน 

บางโครงการยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงาน

เจ้าของพื้นที่ไว้ล่วงหน้าก่อนการอนุมัติโครงการ และ 

บางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด�าเนินการ ท�าให้

การด�าเนินงานล่าช้า และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด

 ๑๒)  การด�าเนินการในหลายๆเรื่อง ที่เป็น 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์/ข้อมูลรายงานของส่วนกลางจะ 

แบ่งแยกส่วนราชการในความรับผิดชอบ ซึ่งท�าให้เกิด

ความซ�้าซ้อนเป็นเพิ่มภาระงานของจังหวัดและกลุ่ม

จงัหวดั เช่น ระบบ E-Budgeting (การจดัท�างบประมาณ) 

ระบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน (รวมถึงการ

ปรับแผนด้วย) ระบบการรายงานผลตามค�ารับรองการ

ปฏบิตัริาชการประจ�าปี ระบบการตดิตามความก้าวหน้า

โครงการของ ส�านกังาน ก.พ.ร. , ส�านกังบประมาณ และ

กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึง่ท�าให้ไม่เกดิความคล่องตวั

ในการด�าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 ๑๓)  โครงการทีข่อกนัเงนิเหลือ่มปี เป็นโครงการ

รายการงบลงทุนที่จะต้องด�าเนินการไปตามสัญญาและ

งวดงานที่ระบุไว้

 ๑๔) ส่วนราชการ/อ�าเภอ เสนอกิจกรรม/

โครงการเพ่ิมเติมและ/หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียด

โครงการ ซึ่งต้องด�าเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณผ่าน ก.บ.จ. และ/หรือ อ.ก.น.จ. เพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดอืดร้อนเร่งด่วน และตอบสนองปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

 ๑๕) การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 

ก�าหนดให้จัดท�าล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ ปี ท�าให้การ 

ด�าเนินการตามแผนไม่สามารถตอบสนองปัญหาและ 

ความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะต้นทุน 

ทางเศรษฐกิจ เช่น วัสดุก่อสร้าง การเกษตร อาจเป็น
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ราคาที่สูงขึ้น จากท่ีประมาณการไว้เบ้ืองต้น ส่งผลให้มี

ความจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นปรมิาณหรอืรายการเพ่ือให้

อยู่ภายในกรอบงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติและสามารถ

ด�าเนนิการได้ปรมิาณหรอืรายการเพือ่ให้อยูภ่ายในกรอบ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติและสามารถด�าเนินการได้

 ๑๖)  ในแต่ละปีจะมีบางโครงการที่มีการปรับ

เปลี่ยนรายละเอียดโครงการ หรือขอเปลี่ยนแปลง

โครงการ ซึ่งหากกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด จะต้อง

เข้าสู ่กระบวนการขอปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง

โครงการแล้วแต่กรณ ีท�าให้เกดิความล่าช้าในการด�าเนนิการ

 ๑๗)  ปัญหาความซ�้าซ ้อนของพื้นที่ด�าเนิน

โครงการ โดยเฉพาะโครงการแหล่งน�้า ท�าให้ต้องขอ

เปลีย่นแปลงพืน้ทีด่�าเนนิการจาก ก.บ.จ. และขอท�าความ

ตกลงกับส�านักงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 

ท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินการ

 ๑๘)  กรณีได ้รับผลกระทบจากลมมรสุม  

เกิดปัญหาอุทกภยั และภยัธรรมชาต ิสร้างความเสยีหาย

ในพื้นที่เป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการ 

การด�าเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และการศึกษาผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงท�าให้เกิดความล่าช้าใน 

การด�าเนินโครงการ 

 ๑๙)  ส่วนราชการบางแห่งให้ความส�าคัญการ

ขับเคลื่อนโครงการของกลุ่มจังหวัดในล�าดับสุดท้าย

 ๒๐)  การก�าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ทาง 

การแพทย์ต้องอาศัยระยะเวลาในการพิจารณาของ 

ผู้ใช้และในการจัดหาต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ

 ๒๑)  ผู ้รับจ้างมักส่งงานรวมงวดงาน ท�าให ้

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า

 ๒๒) การจัดท�ารูปแบบรายการและราคากลาง 

ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีจ�ากัด แต่ปริมาณ

งานมีมาก

 ๒๓)  การประสานงานของเจ้าภาพหลักไปยัง

ผู ้รับผิดชอบกิจกรรมที่อยู ่ต่างพื้นที่ขาดความชัดเจน 

ต่อเนื่อง สายการประสานงานค่อนข้างยาวท�าให้ใช้เวลา

ทางธุรการมาก

 ๒๔)  การจดัซือ้จดัจ้างต้องด�าเนนิการหลายครัง้ 

เนือ่งจากไม่สามารถหาผูร้บัจ้างได้ สาเหตุจากราคากลาง

สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงท�าให ้

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า/ขาดแคลน

แรงงาน/หาผู้รับจ้างไม่ได้/ไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา

 ๒๕)  หน่วยด�าเนินงานส่วนใหญ่ประสบปัญหา

การโยกย้ายของเจ้าหน้าทีโ่ครงการ ท�าให้การด�าเนนิงาน

ไม่มีความต่อเนื่องและผลการด�าเนินงานล่าช้า

 ๒๖)  หน่วยด�าเนินงานให้ความส�าคัญกับการ

ด�าเนินโครงการระดับกรม/กระทรวงต้นสังกัดมากกว่า

 ๒๗)  หลายโครงการต้องด�าเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้างใหม่ เนื่องจากประสบปัญหาไม่สามารถหาผู้รับ

จ้างได้ อาท ิไม่มผีูม้าซือ้แบบ หรอื มผีูเ้สนอราคารายเดยีว 

ฯ หรอืผูร้บัจ้างท�าผดิสญัญา จงึต้องเริม่กระบวนการใหม่

 ๒๘)  ความไม่เป็นอสิระจากนกัการเมอืง หลาย

พื้นที่โครงการได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/

โครงการ พื้นที่จัดท�าโครงการ งบประมาณโครงการ  

กเ็พราะกลุม่บคุคลเหล่านี ้ท�าให้เป็นปัญหาในการบรหิาร

จัดการโครงการอย่างมาก จึงเป็นผลท�าให้ไม่เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ได้วางไว้
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๖. ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหาร

งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

 จากผลการตรวจตดิตามดงักล่าว ผูต้รวจราชการ

กระทรวงมหาดไทยได้มีข ้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  

เพื่อประกอบการพิจารณาในการกำาหนดนโยบายของ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้

 ๑)  การปรับปรุงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจะต้องมีการ

วิเคราะห์หาศักยภาพและปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่

จังหวัด เพื่อใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

จังหวัด ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแผนยุทธศาสตร์

ประเทศ รัฐบาล และท้องถิ่น มีการสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตัวชี้วัดและ

ติดตามประเมินผล โดยมีการก�าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาหรือตัวชี้วัดที่เข้าใจง่ายและสะท้อนปัญหาของ

พื้นที่อย่างแท้จริง มีการแยกแยะเป้าหมายและวิธีการ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนระหว่างจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดกับ อปท. ให้ชัดเจน รวมท้ังมีกลไกการก�ากับ 

ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับ

เคลือ่นการพฒันาเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนด ตลอดจน

มีหน่วยงานกลางสนับสนุนการพัฒนาด้านศักยภาพ 

ของบุคลากรของจังหวัดและ อปท. ให้มีศักยภาพสูงขึ้น

ในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัด

และกลุม่จงัหวดั ให้เชือ่มโยงกบัเป้าหมายการพฒันาทกุๆ 

ระดบั และสนบัสนนุการบรูณาการแผนงานโครงการตาม

ความต้องการของจังหวัดร่วมกัน รวมทั้งการเปิดโอกาส

ให้จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัทีข่บัเคลือ่นการพฒันาเชงิพืน้ที่

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถได้รบังบประมาณเพิม่เตมิ

พร้อมทั้งควรมีการก�าหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ 

ในการลดหรือขจัดการแทรกแซงทางการเมืองภายใต้

ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนา 

เชิงพื้นที่ของทุกภาคส่วน

 ๒) การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดที่ผ่านมายังมีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่ได้เป็นตัวกลาง 

เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศเข้ากับพื้นที่  

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพ้ืนท่ีซ่ึงจะน�า

ไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ยังมีน้อยและ  

ไม่ได้ให้ความส�าคัญเท่าที่ควร รวมทั้งภาคเอกชนยังม ี

ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่ม 

จังหวัดค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะกลไกในระดับพื้นที่ เช่น 

กรอ.จงัหวดั และกรอ.กลุม่จงัหวดั นอกจากนี ้การท�างาน

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามบทบาทที่คาดหวัง ยังมี

ปัญหาและข้อจ�ากัดบางประการ อาทิ การไม่ได้รับการ

สนับสนุนองค์ความรู ้เชิงลึกที่เพียงพอต่อการจัดท�า

ยุทธศาสตร์ และการก�าหนดแผนงาน/ โครงการเพื่อ 

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทั้งนี้ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่จังหวัดไม่ม ี

งบประมาณ แต่เกิดจากการขาดการบูรณาการเพื่อให้มี

การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมี

การก�าหนดแนวทางการส่งเสรมิบทบาทของจงัหวัดและ

กลุ่มจังหวัดให้สามารถท�าหน้าที่เป็น ตัวกลางเชื่อมโยง

การพฒันาในระดบัชาตเิข้ากบัพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

การพฒันาเชงิพืน้ทีจ่งึควรเน้นให้มคีวามแตกต่างกนัตาม

ศักยภาพของแต่ละจังหวัด โดยมีการวางแผนและ 

จุดประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ

แข่งขันระหว่างพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

โดยอาศัยทรัพยากรในพื้นที่ได ้อย ่างแท้จริงและมี

ประสิทธิภาพ
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 ๓) การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมี

ความสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ เปรียบเทียบ

กับประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนด้วย เช่น  

การโยกย้ายการลงทุนไปยงัเมยีนมาร์ สปป. ลาว กมัพชูา 

และเวียดนาม การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับ

มาเลเซียและอินโดนีเซีย ตลอดจนการผลิตสินค้าไทย 

ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดอาเซียน เช่น การส่งออกอาหาร

ไปยังสิงคโปร์ และการส่งสินค้าฮาลาลไปยังประเทศ

มุสลิม รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน

ของ SMEs โดยการเพิม่โอกาสในการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ 

การพัฒนาฝีมือแรงงานและเทคโนโลยี เพื่อให้ SMEs 

สามารถปรับตัวเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรมีการปรับ กระบวนทัศน์

จาก “การเป็นคู่แข่งขัน” มาสู่ “การเป็นหุ้นส่วน” โดยมี

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ

ประชาคมอาเซยีนมากขึน้ มกีารศกึษากฎระเบยีบส�าคญั

ต่อการค้า การลงทุนของประเทศสมาชิก อาเซียน และ

การสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรไทย 

ตลอดจนการก�าหนดมาตรการป้องกันสินค้าที่ ไม่ได้

มาตรฐานเข้าสู่ประเทศไทย 

 ๔)  การพฒันาเชงิพืน้ทีท่ีม่ปีระสทิธภิาพ จะต้อง

ให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้าใจ ของภาคส่วน

ต่างๆ ทั้งบุคลากรจังหวัดภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ อปท. 

และประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด 

รวมทัง้การบรูณาการงบประมาณทัง้งบประมาณจงัหวดั 

งบประมาณหน่วยงานส่วนกลาง และ งบประมาณ อปท. 

ลงสู่พื้นที่จังหวัด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา

พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็น เร่งด่วนที่ควรจะ

ด�าเนินการเพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความพร้อมใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ การก�าหนดเงื่อนไขที่จะ

ท�าให้จงัหวดั/กลุม่จงัหวดัสามารถด�าเนนิการตามบทบาท

ที่คาดหวังได้ โดยมีความรู้ ความเข้าใจทั้งในภาพกว้าง

และเชิงลึก เพื่อใช้ประกอบการก�าหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด และมีความสามารถใน

การน�ายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏบิติัได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

โดยเฉพาะต้องสามารถผนึกก�าลังกับทุกภาคส่วนในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

 ๕)  การจัดท�ายุทธศาสตร์จังหวัดที่ผ่านมาส่วน

ใหญ่ประชาชนและชุมชน ยังมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย 

และมรีะยะเวลาในการจดัท�ายทุธศาสตร์จงัหวดัน้อยมาก 

ท�าให้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และบทบาท ของ

จังหวัดไม่สนองตอบความต้องการและสะท้อนปัญหา

ของประชาชนเท่าท่ีควร โดยโครงการต่างๆ จะเป็น 

ความต้องการของหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่  

จึงควรมีการจัดเวทีให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมแสดง

ความคดิเหน็ และมรีะยะเวลาในการวเิคราะห์ยทุธศาสตร์

จังหวัดได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้

 ๖) ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงจะเป็นกญุแจส�าคญั

ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ ประชาคม

อาเซียนได้อย ่างมีประสิทธิภาพมากที่ สุด เพื่อให ้

ประชาชน ชมุชน จงัหวดั และประเทศชาตมิ ีความรูเ้ท่าทนั

ทั้งในด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ 

ต่างๆ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจาก การเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซ่ึงจะน�าไปสู ่การ 

ด�าเนินงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และ  

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

 ๗) ในการขอแก้ไข/เปล่ียนแปลงโครงการ 

ของจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด ที่ได้มีการก�าหนดเป็น 

Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว มิให้ม ี
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การเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างแท้จริง 

เว้นแต่หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถพิสูจน์ได้ว่า

โครงการที่เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่นั้น สามารถช่วย

ให้การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั

มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากกว่าโครงการเดิม 

 ๘) การตดิตามผลการด�าเนนิการของจงัหวดัและ

กลุ่มจังหวัด ในระบบอิเล็กทรอนิกส์/ข้อมูลรายงาน  

ของส่วนกลางจะแบ่งแยกส่วนราชการในความรบัผิดชอบ 

ซึ่งท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนเป็นเพิ่มภาระงานของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด เช่น ระบบ e-Budgeting (การจัดท�า 

งบประมาณ) ระบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน 

(รวมถึงการปรับแผนด้วย) ระบบการรายงานผลตาม 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปี ระบบการติดตาม

ความก้าวหน้าโครงการของ ส�านักงาน ก.พ.ร. , ส�านัก 

งบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งท�าให้

ไม่เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินการได้อย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ เหน็ควรให้มเีจ้าภาพหลกั (กรมบญัชกีลาง/

กระทรวงการคลัง) ในการติดตามประเมินผล โดยจัดท�า

ระบบที่รองรับการติดตามผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพียงระบบเดียว และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลทั้งระบบ

ระหว่างหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 ๙) เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด

และกลุม่จังหวดั ท่ีอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการบรหิาร

จัดการ โดยกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์ซึ่งมีความคิดเห็น 

ไม่ตรงกันทางด้านการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

ของจังหวัด มีลักษณะเป็นโครงการที่ไม่ผ่านการท�า

ประชาคมหรือรับฟังความคดิเหน็จากประชาชนในพืน้ที่ 

และไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

เข้ามาแทรกแซง ท�าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัให้เป็นไปตามแนวยทุธศาสตร์

ได้อย่างแท้จรงิ และสามารถ “บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ” ของ

ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

 ๑๐) กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/

โครงการ ที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดและ

กลุ่มจังหวดั ก.น.จ. ควรพิจารณามอบอ�านาจให้ ก.บ.จ./

ก.บ.ก พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ โดยมี

เงื่อนไขเป็นโครงการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร ์

ตาม Positioning ของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั เพือ่ให้การ

ด�าเนินการเกิดความคล่องตัว และเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้ตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากในปัจจุบันการเสนอ 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ต้องผ่านกลไก 

ก.น.จ. ซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควร และอาจส่งผล 

กระทบต่อแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานส่วนกลางที่

ก�าหนดช่วงระยะเวลาสิ้นสุดการลงนามในสัญญา 

ซึ่งผูกพันงบประมาณการด�าเนินงานของจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด เช่น การเปลี่ยน 

หน่วยด�าเนินการ เป็นต้น ซึ่งตามระเบียบฯ เป็นอ�านาจ

ของ ก.บ.จ. นั้น ควรให้เป็นอ�านาจของผู้ว่าราชการ

จังหวัด เนื่องจากบางคร้ังไม่มีวาระส�าคัญพอที่จะนัด

ประชุมปรึกษาหารือ ท�าให้การท�างานล่าช้าไปด้วย

 



ส่วนที่ ๕
การตรวจราชการตามนโยบายของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
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   ๑.  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว

ความเป็นมา

 ๑.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค�าสั่งที่ 

๑๗๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว 

คงเหลือของรัฐ โดยมีปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานอนุกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทยเป็นอนุกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองเป็น

อนกุรรมการ หวัหน้าผูต้รวจราชการส�านกันายกรฐัมนตรี

เป ็นอนุกรรมการและเลขานุการ และรองอธิบดี 

กรมการปกครองท่ีอธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย 

เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๒. ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน

อนกุรรมการตรวจสอบปรมิาณและคณุภาพข้าวคงเหลอื

ของรัฐ มีค�าสัง่แต่งตัง้คณะท�างานตรวจสอบปรมิาณและ

คุณภาพข้าว ๑๐๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ

คณะอนุกรรมการฯ โดยมอี�านาจหน้าทีใ่นการตรวจสอบ

ปรมิาณข้าวคงเหลอืของรฐัท่ีเกบ็ไว้ในโกดงั/ไซโล รวมทัง้

เก็บตัวอย่างข้าวเพื่อน�าไปตรวจสอบคุณภาพ มีผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะท�างาน 

จ�านวน ๑๑ ชุด ดังนี้

 (๑) นายวิศว ศะศิสมิต  ชุดที่ ๔ 

  จังหวัดสระแก้ว ชลุบรี ฉะเชิงเทรา

 (๒) นายวิชิต ชาตไพสิฐ  ชุดที่ ๕ 

  จังหวัดสุพรรณบุรี (อ�าเภอศรีประจันต์) 

 (๓) นางสุมิตรา ศรีสมบัติ  ชุดที่ ๖ 

  จังหวัดสระบุรี 

 (๔) นายสุวิทย์ สุบงกฎ  ชุดที่ ๓๖ 

  จังหวัดสุรินทร์ (อ�าเภอเมืองสุรินทร์)

 (๕) นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ชุดที่ ๕๓ 

  จงัหวดัก�าแพงเพชร (อ�าเภอเมอืงก�าแพงเพชร)

  (๖) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ชุดที่ ๕๔   

  จงัหวดัเชยีงราย (อ�าเภอเวยีงชยั/เวยีงป่าเป้า  

  /ป่าแดด/แม่สาย/แม่จัน/เชียงแสน) 

  (๗)  นายวันชัย สุทธิวรชัย ชุดที่ ๕๕ 

  จังหวัดอุทัยธานี

  (๘)  นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ชุดที่ ๕๖  

  จังหวัดพิษณุโลก (อ�าเภอพรหมพิราม)

  (๙) นายสมศักดิ์ ข�าทวีพรหม ชุดที่ ๕๗   

  จังหวัดพิจิตร (อ�าเภอตะพานหิน/ทับคล้อ/ 

  ดงเจริญ)

  (๑๐)  นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ชุดที่ ๕๘ 

   จังหวัดนครสวรรค์ (อ�าเภอลาดยาว) 

  (๑๑)  นายเกรียงเดช เข็มทอง ชุดที่ ๕๙ 

   จังหวดัก�าแพงเพชร (อ�าเภอขานวุรลกัษณ์/ 

   คลองขลุง)

ผลการดำาเนินงาน

 คณะท�างานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว 

ที่ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน  

มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
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 ๑.  เป้าหมายในการตรวจสอบ

   ๑.๑ โกดัง จ�านวน ๑๙๖ หลัง/ปริมาณข้าว

ประมาณ ๑๔,๖๓๗,๗๙๒ กระสอบ 

   ๑.๒  ไซโล จ� านวน ๒ หลั ง/น�้ าหนัก 

๖,๑๑๘.๗๕๖ ตัน

 ๒.  ผลการตรวจสอบ

   ๒.๑  โกดัง/ไซโล ที่ผลการตรวจสอบ

ปริมาณ/คุณภาพ เป็นปกติ จ�านวน ๑๒๘ โกดัง ปริมาณ

ข้าวประมาณ ๗,๕๔๒,๐๑๗ กระสอบ

  ๒.๒  โกดัง/ไซโล ที่ผลการตรวจสอบ

ปริมาณ/คุณภาพ พบความผิดปกติ (ไม่แจ้งความ) 

จ�านวน ๕๓ โกดัง ปริมาณข้าวประมาณ ๔,๘๔๖,๗๘๗ 

กระสอบ ความผิดปกติที่พบ เช่น 

      (๑)  ปริมาณข้าวขาดบัญชี (ไม่เกิน 

๕%)

      (๒)  ข้าวบางส่วนมลีกัษณะป่นเป็นแป้ง 

มีสีเหลือง สีด�า

      (๓)  ข ้าวบางส่วนมีการปะปนของ 

ข้าวต่างชนิดมีมอด

      (๔)  กระสอบข ้าวบางส ่วนได ้รับ 

ความเสียหายจากน�้า หรือสัตว์ 

      (๕)  โกดังสกปรก มีมูลนก ซากสัตว์

      (๖)  กระสอบข้าวบางส่วนยุบตัว 

   ๒.๓  โกดัง/ไซโล ที่ผลการตรวจสอบ

ปริมาณ/คุณภาพ พบความผิดปกติ (แจ้งความ) จ�านวน 

๑๕ โกดัง/๒ ไซโล ปริมาณข้าวประมาณ ๒,๒๔๘,๙๘๘ 

กระสอบ กับ ๖,๑๑๘.๗๕๖ ตัน ความผิดปกติที่พบ เช่น

      (๑) ปริมาณข้าวขาดบัญชีเกิน ๕% 

หรือปริมาณข้าวเกินบัญชี 

      (๒) มข้ีาวเสือ่มคณุภาพเป็นปรมิาณมาก 

เช่น ป่นเป็นแป้ง

      (๓) ชนิดข้าวที่ตรวจพบไม่มีในบัญชี

      (๔) รหสักระสอบไม่ชดัเจน จางและตี

ไม่ถูกต้องตามสัญญา บางกระสอบไม่มีรหัส

  ๓. คณะท�างานได้มีข้อสังเกตด้านการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   ๓.๑ เจ้าของโกดัง

      (๑)  โกดังในการเก็บรกัษาข้าวหลายแห่ง 

มีสภาพไม ่ เหมาะสมท้ังสภาพอาคาร สถานที่ตั้ ง  

การคมนาคม และสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารมีสภาพเก่า 

อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แสงสว่างไม่เพียงพอ ตาข่าย 

กันนกช�ารุดเสียหาย บางแห่งหลังคารั่ว เป็นต้น

      (๒)  โกดังหลายแห่ง ไม ่พร ้อมรับ 

การตรวจเช่น เอกสารทางบัญชี/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไม่เรียบร้อย ไม่มีมาตรฐาน คนงานและอุปกรณ์ไม ่

เพียงพอ ไม่มีรถโฟล์คลิฟท์/รถยก กองข้าวล้ม แสงสว่าง  

ไม่เพียงพอ อากาศไม่ถ่ายเท บางแห่งมีการรมยาท�าให้ 

ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามก�าหนดเวลา

      (๓)  โกดังที่เป็นของเจ้าของโรงสีหรือ 

ผู้ประกอบการในเรื่องข้าวโดยตรง (กรณีรับฝาก) ข้าวที่

เก็บไว้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เช่น โกดังจะมีความ

สะอาด การรมยาจะเป็นไปตามวงรอบ การจัดเรียง

กระสอบข้าวจะเป็นระเบยีบเรยีบร้อยดี โกดังจะสามารถ

ป้องกันฝน ลมและนก

   ๓.๒  ผู ้ตรวจสอบคุณภาพข้าวและรักษา

คุณภาพข้าวในโกดังกลาง (Surveyor) 

      (๑)  บริษทั Surveyor ไม่สามารถตอบ

ค�าถามคณะท�างานได้อย่างถกูต้องและทนัท่วงท ีในเรือ่ง

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของตน เช่น ไม่สามารถตอบได้ว่า
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โกดังนี้รมยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ท�าไมจึงเรียงกระสอบ

ข้าวในลักษณะนี้

      (๒)  การจัดวางกองข้าวภายในโกดัง

บางแห่ง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด เรียงกองข้าว

ไม่สม�่าเสมอ ท�าให้การตรวจนับจ�านวนหรือปริมาณข้าว

ท�าได้อย่างยากล�าบากหลายโกดังเก็บข้าวจากหลาย 

โรงส/ีบรษัิท การน�ากระสอบข้าวจากหลายทีม่ารวมในที่

เดียวกัน ถึงแม้จะท�ารหัสข้าวไว้บนกระสอบก็ยากแก ่

การตรวจสอบ เน่ืองจากกระสอบข้าวจะวางทับกนัเป็นชัน้ๆ 

ไม่สามารถตรวจสอบรหสัข้าวชัน้ล่างได้ว่าถกูต้องหรอืไม่ 

     (๓)  การดแูลรกัษาข้าว โดยเฉพาะการ

รมยาเพือ่ป้องกนัมอดและแมลง ยงัไม่ได้มาตรฐานเท่าที่

ควร ทั้งปริมาณยา คุณภาพยา และวงรอบการรมยา  

จะเห็นได้จากโกดังเก็บรักษาข้าวบางแห่ง จะมีมอดและ

แมลงอยู่ในโกดังและอยู่ในกระสอบข้าวเป็นจ�านวนมาก

   ๓.๓  เจ ้าหน้าที่ขององค์การคลังสินค้า 

(อคส.)

      (๑)  เจ้าหน้าที่ อคส. ที่มีหน้าที่ดูแล

โกดังมีจ�านวนน้อย ในขณะที่มีโกดังเก็บรักษาข้าวที่ต้อง

ดูแลจ�านวนหลายแห่ง ท�าให้การดูแลเป็นไปอย่างไม่ท่ัว

ถึงและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นายวิศว  ศะศิสมิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพข้าว

นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตาม : การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว

      (๒)  ในการตรวจสอบ หัวหน้าคลัง 

อคส. ในพื้นที่ ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบโกดังหลาย

แห่ง ท�าให้ต้องมอบตัวแทนซึ่งมักไม่มีรายละเอียดที่

เกี่ยวข้อง และตัดสินใจไม่ได้ 

      (๓)  บางโกดัง อคส. ค้างจ่ายค่าเช่า

โกดังให้กบัผู้ประกอบการหลายราย ท�าให้ผู้ประกอบการ

บางราย ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะ

ท�างานเท่าที่ควร
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 ๑. ด้านนโยบาย รัฐควรปรับปรุงระบบการ

จัดการข้าวให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับ 

ผูผ้ลติ (เกษตรกร) ลดการผกูขาดของพ่อค้าคนกลาง เช่น 

การจัดรวมกลุ่มสหกรณ์ให้เข้มแข็ง มีการจัดท�าการ

ประกันพืชผลให้เกษตรกร การส่งเสริมการผลิตข้าว

อินทรีย ์และข้าวคุณภาพสูง โดยมีกลุ ่มเป ้าหมาย 

คือประชาชนภายในประเทศ และผลิตเพื่อการส่งออก 

การลดต้นทนุปัจจยัการผลติให้เกษตรกร เช่น การสนบัสนนุ

เรื่องพันธ์ข้าว การให้ความรู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ

จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่า การลดค่าใช้จ่ายจากการ

คมนาคมขนส่งควรมีระบบควบคุมเพื่อให้เกิดความ 

เป็นธรรมในการค้าข้าว 

 ๒.  ด้านการจัดการ

   (๑)  ข ้าวคุณภาพดีที่ผ ่านการตรวจสอบ  

ควรเร่งระบายออกสู่ตลาดเพื่อการบริโภค ทั้งตลาด

ภายใน และตลาดเพื่อการส่งออก/ข้าวที่กรมการค้า 

ต่างประเทศ ท�าสัญญาขายและอยู่ระหว่างการส่งมอบ 

ผู้ซ้ือ ต้องเร่งด�าเนนิการส่งมอบโดยเร็วเพ่ือรักษาคณุภาพ

ข้าว ข้าวเสื่อมคุณภาพควรเร่งจ�าหน่ายออกโดยระบุเป็น

ข้าวเสื่อมคุณภาพ

   (๒)  การบริหารสัญญา ควรมีการก�ากับ 

ควบคุมให้โกดัง/ไซโล ปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด 

โกดังต้องมีความเหมาะสมต่อการเก็บรักษาข้าว ควรมี

ความสะอาดและแสงสว่างที่เพียงพอ การรมยาต้อง

ด�าเนินการตามก�าหนดระยะเวลา

   (๓)  ควรปรับปรุงระบบบัญชีให้มีมาตรฐาน 

ตามหลักเกณฑ์การจัดท�าบัญชี การจัดท�า/ลงรายการ

บัญชี ต้องมีความถูกต้องครบถ้วน มีการติดตาม/ 

นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว 

นายสุวิทย์  สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว 
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ตรวจสอบระบบบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่มี

ความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบ

   (๔)  การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ได้แก่ ผู้แทนจังหวัด อตก.อคส. ควรจัดท�าฐานข้อมูล 

การรับจ�าน�าข้าวให้มีความถูกต้อง และมีรายละเอียด 

ครบถ้วน พร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

พนกังาน Surveyor ควรมคีวามรู ้และรายละเอยีดข้อมลู

ในการรับจ�าน�าข้าว ที่สามารถให้ข้อมูลแก่คณะท�างานฯ 

และพร้อมให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา  

รวมทั้ง เมื่อพบการกระท�าผิดควรมีการด�าเนินการกับ 

เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทางวินัยและอาญา

   (๕) การใช้เทคโนโลยีเข้าควบคุมเพื่อการ

ตรวจสอบ ควรน�าระบบทีส่ามารถควบคมุการขนย้ายข้าว

เข้าสู่โกดัง เช่น ระบบ Bar code ติดไว้ที่กระสอบข้าว 

เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว 

   (๖) จัดท�าบัญชีรายชื่อโกดัง/ไซโล บริษัท 

Surveyor ทีม่มีาตรฐาน รวมทัง้จดัท�า Black List ส�าหรบั

โกดัง/ไซโล บริษัท Surveyor ที่มีผลการด�าเนินงาน 

ต�่ากว่ามาตรฐาน หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต

  ๓. ด้านกฎหมาย ควรมีมาตรการทางกฎหมาย

ลงโทษผู ้กระท�าความผิด เพื่อให้ผู ้กระท�าความผิด 

มีความหลาบจ�า และไม่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ควร

ก�าหนดความรับผิดทางแพ่งให้ชดัเจนด้วยว่า ในกรณทีีมี่

ความเสียหายเกิดขึ้นกับข้าวที่เก็บรักษาไว้ในโกดัง ไม่ว่า

จะเกดิขึน้จากการจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่อ หรอืปล่อย

ปละละเลยด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้ข ้าวที ่

เก็บรักษาไว้ในโกดังเกิดความเสียหาย ผู้ดูแลรักษาข้าว

และเจ้าของโกดัง ต้องรับผิดชอบร่วมกนั ยกเว้นความเสยี

หายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย

                           ๒. การจัดตั้งศูนย์ดำารงธรรมมิติใหม่

ความเป็นมา

 เดิมกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดต้ังศูนย์ 

ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และจงัหวดัอยูแ่ล้วต้ังแต่

ปี พ.ศ ๒๕๔๓ มภีารกจิหลกั คอืการรบัเรือ่งราวร้องทกุข์

ของประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน โดยมีช่องทางการร้องเรียนทางไปรษณีย์  

มาด้วยตนเอง และโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ซึ่งโทรเข้า

มายังส่วนกลางกระทรวงมหาดไทย ยกเว้น ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จะโทรเข้าศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 

เนื่องจากมีปัญหาการสื่อสารทางภาษา ส�าหรับในระดับ

อ�าเภอ กรมการปกครอง ได้มีการจัดต้ังศูนย์อ�านวย 

ความเป็นธรรมอ�าเภอ มีภารกิจในท�านองเดียวกัน

 ต่อมาเมือ่ คสช. ได้มปีระกาศฉบบัท่ี ๙๖/๒๕๕๗ 

เมือ่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรือ่ง จดัตัง้ศนูย์ด�ารงธรรม 

โดยให ้จั งหวัดทุกจั งหวัดจัดตั้ งศูนย ์ด� ารงธรรม 

จังหวัดขึ้น มีภารกิจ ตามประกาศ คสช. กล่าวคือ เพื่อ

ท�าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ

ข้อมลูข่าวสาร ให้ค�าปรกึษารบัเรือ่งปัญหาความต้องการ

และข้อเสนอแนะของประชาชน และท�าหน้าที่เป็น 
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ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี 

พ.ศ.๒๕๔๖ โดยจดัตัง้ข้ึน ณ ศาลากลางจงัหวดัหรอืสถานที่

อื่น ตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ 

และให้กระทรวงมหาดไทยก�ากับดูแลการบริหารของ

ศนูย์ด�ารงธรรมและการบรหิารงานจงัหวดั ให้ด�าเนนิการ

อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับความพึงพอใจและ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และการจัดตั้งศูนย์

ด�ารงธรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางที่

รฐับาล/คสช. จะได้รบัทราบ ความทกุข์สขุของประชาชน 

และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้รับฟังข้อ

เสนอแนะหรือได้แก้ไขความคับข้องใจ ของประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับความพึงพอใจ

การขับเคลื่อนศูนย์ดำารงธรรม 

 ๑. วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กระทรวง

มหาดไทยมหีนงัสอืแจ้งแนวทางการด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์

ด�ารงธรรมจังหวัด ประกอบด้วยหลักคิดในการจัดต้ัง 

โครงสร้างศนูย์ฯ กรอบภารกจิสถานทีต่ัง้ศนูย์ด�ารงธรรม 

แนวทางการด�าเนนิการของจงัหวดั ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

การเชื่อมต่อข้อมูลงานบริการหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานประจ�าศูนย์ฯ และงบประมาณด�าเนินการ

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดและอ�าเภอ

ก�าหนดโครงสร้างศนูย์ด�ารงธรรมให้เป็นรปูแบบทีช่ดัเจน 

โดยให้พิจารณาก�าหนดภารกิจของศูนย์ด�ารงธรรม 

ตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม  

โดยพิจารณาตามศักยภาพของจังหวัด ก�าหนดภารกิจที่

ต้องด�าเนินการ โดยแบ่งภารกิจออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

ภารกจิทัว่ไป และภารกจิเฉพาะพืน้ทีข่องศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดและอ�าเภอ เช่น จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็น 

ทีต่ัง้ของโรงงานอตุสาหกรรมจ�านวนมาก จงึต้องก�าหนด

ให้มีภารกิจการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

กระทรวงมหาดไทยจึงก�าหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์

ด�ารงธรรมไว้ ๓ รูปแบบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับใช้

ตามความเหมาะสม ดังนี้

  แบบที่ ๑ (๑) งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  

      แบ่งเป็นฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 

      และฝ่ายปฏิบัติการ

      (๒) งานบริการข้อมูลข่าวสาร

      (๓) งานบริการประชาชน

 แบบที่ ๒  รวมงานรบัเรือ่งร้องเรยีนและบรกิาร

ข้อมูลไว้ด้วยกัน เป็น

     (๑)  งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

และบริการข้อมูลข่าวสาร แบ่งเป็นฝ่ายรับเรื่อง และ 

ฝ่ายปฏิบติัการ

     (๒)  งานบริการประชาชน

  แบบที่ ๓ เหมือนแบบ ๑ และ ๒ แต่แยก 

ฝ่ายปฏิบัติการ ออกมาเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือ 

หน่วยเฉพาะกิจ

  ๒.  เมื่อศูนย์ด�ารงธรรมด�าเนินการไปได้ระยะ

หนึ่ง กระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดออกติดตามประเมิน

ผลการด�าเนนิงานของศนูย์ด�ารงธรรมว่ามปัีญหาอปุสรรค 

หรือข้อขัดข้องประการใด เพ่ือน�ามาพิจารณาปรับปรุง

แก้ไขในการด�าเนินงาน รวมทั้ง ค้นหาศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดที่มีผลการด�าเนินงานที่ ดีเ พ่ือน�ามาแนะน�า  

ขยายผล เป็นตวัอย่างแก่ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัอืน่ๆ ต่อไป 

โดยเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ได้ออกตรวจติดตามผลการด�าเนินงานของ 

ศนูย์ด�ารงธรรมจังหวดัชลบรีุ และฉะเชงิเทรา เพ่ือตดิตาม

ความคืบหน้าการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม ตามที่
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กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดด�าเนินการ 

จดัตัง้ศนูย์ด�ารงธรรมระดบัจงัหวดัขึน้ ณ ศาลากลางจงัหวดั 

หรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นสมควร เพื่อความสะดวก 

แก่ประชาชนที่จะมาติดต่อขอรับบริการ ผลการตรวจ

ติดตามได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง

  ๓. กระทรวงมหาดไทยมีค�าสั่งท่ี ๔๓๖/๒๕๕๗ 

ลงวนัที ่๑๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่งตัง้คณะกรรมการ

อ�านวยการศูนย ์ด�ารงธรรม มอบภารกิจรองปลัด

กระทรวงมหาดไทยก�ากับดูแลการด�าเนินการต่างๆ 

ประกอบด้วย

   ๑) ภารกิจการด�าเนินการตามนโยบายที่

ส�าคัญของรัฐบาล มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงภายใน ท�าหน้าที่

หัวหน้าภารกิจ

   ๒) ภารกิจการอ�านวยความเป็นธรรมให้แก่

ประชาชน มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร 

ท�าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ

   ๓)  ภารกิจการให้บริการประชาชนเพ่ือให้

ได ้รับความพึงพอใจ มอบอธิบดีกรมการปกครอง  

ท�าหน้าที่หัวหน้าภารกิจ

   ๔)  ภารกิจการอ�านวยการ มอบรองปลัด

กระทรวงมหาดไทยหวัหน้ากลุม่ภารกจิด้านพฒันาชมุชน

และส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท�าหน้าทีห่วัหน้าภารกจิ

   ๕)  หน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 

มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

ด้านสาธารณภยัและพฒันาเมอืง ท�าหน้าทีห่วัหน้าภารกจิ

  ส�าหรับในส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทยได้

จัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีสถานที่ให้

บริการ ๒ แห่งได้แก่

  (๑)  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยชัน้ล่าง 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ งานบริการส่งต่อ 

การบริการข้อมูลข่าวสาร/ ให้ค�าปรึกษา รับเรื่อง 

ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ 

   (๒)  ศนูย์บริการประชาชน กรมการปกครอง 

(วังไชยา) ให้บริการงานเบ็ดเสร็จ (one stop service) 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ งานบริการส่งต่อ 

การบริการข้อมูลข่าวสาร/ ให้ค�าปรึกษา รับเรื่อง 

ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 

   ทั้งนี้ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  

ได้จดัท�าระบบฐานข้อมลูการร้องเรยีนร้องทกุข์ทีเ่ชือ่มต่อ

กับทุกจังหวัด จัดท�าเว็บไซต์ศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวง

มหาดไทยเชื่อมต่อกับทุกกระทรวงและจังหวัดเพื่อ

สนับสนุนข้อมูลงานบริการต่างๆ โอนสายโทรศัพท์ 

สายด่วน ๑๕๖๗ ไปให้ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด โดย

ประชาชนโทรฟรีทั่วประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

  ๔.  แม้ว่าประกาศ คสช. จะก�าหนดให้กระทรวง

มหาดไทยเป็นผู้ก�ากบัดูแล อ�านวยการ ให้ศนูย์ด�ารงธรรม

ด�าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับ

ความพึงพอใจ แต่เนื้องานของศูนย์ด�ารงธรรมจะต้อง

อาศัยความร่วมมือ การสนับสนุนจากส่วนราชการ 

ทุกกระทรวงจึงจะสัมฤทธิ์ผล

  กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๒๐๕.๓/ว ๒๒๒๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้ง

เรียนเชิญผู้แทนทุกกระทรวง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น

ประธาน เพ่ือท�าความเข้าใจเกีย่วกบัศนูย์ด�ารงธรรมและ

ขอข้อมูลงานบริการประชาชน การส่งต่อ และการเชื่อม
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ต่อข้อมูลงานบริการของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถ

เช่ือมโยงข้อมลูและตดิต่อประสานงานในการด�าเนนิงาน

ของศูนย์ด�ารงธรรม โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

   (๑)  ข้อมูลการให้บริการ กระทรวง/หน่วย

งาน ซึง่รวมถงึกรม/รฐัวสิาหกจิในสงักดัด้วย ได้แจ้งข้อมลู

เกี่ยวกับการให้บริการทั้งในระบบ Internet และการให้

บริการ ณ ส�านักงานโดยตรง ซึ่งหน่วยงานต่างๆได้แจ้ง

ข้อมลู Web Link ขัน้ตอนการให้บรกิาร เอกสารประกอบ

การขอรับบริการ คู ่มือการรับบริการ และอื่นๆ ที่

เ ก่ียวข้อง มายังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวง

มหาดไทยได้น�าข้อมูลงานบริการดังกล่าวติดตั้งไว้ใน

เว็บเพจของเว็บไซต์ศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย

เพื่อเผยแพร ่งานบริการให ้ประชาชนได ้รับทราบ  

ซึง่ขณะนี ้กระทรวง/หน่วยงานได้ทยอยส่งงานบรกิารให้

กระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง และมีกระทรวง/ 

หน่วยงานบางส่วนที่อยู ่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบัน จักได้ส่งข้อมูลให้กับกระทรวงมหาดไทย

เพิ่มเติมต่อไป 

   (๒)  ข ้อมูลเพื่อการติดต ่อประสานงาน 

กระทรวง/หน่วยงานได้ส่งข้อมูล โทรศัพท์สายด่วน  

รายชื่อผู้ประสานงานระดับกระทรวง กรม รัฐวิสากิจ 

จังหวัด หน่วยงานละอย่างน้อย ๒ คน ให้กระทรวง

มหาดไทยเพื่อใช้ในการประสานงานของศูนย์ด�ารงธรรม

กระทรวงมหาดไทยรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ

ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงด้วย 

   ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานของศูนย์ด�ารง

ธรรมสามารถขับเคลือ่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็น

ไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่  

๙๖/๒๕๕๗กระทรวงต่างๆที่มีหน่วยงานตั้งอยู ่ทั้งใน 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือก�าชับไปยังกรม/

หน่วยงานในสังกัดได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ศนูย์ด�ารงธรรมทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคด้วยแล้ว 

แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกระทรวง/หน่วยงาน

  ๕.  เพื่อให้การด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล สามารถแก้ไข

ปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเรว็ และ

ประชาชนเกิดความพึงพอใจ กระทรวงมหาดไทยจึงได้

จัดให้มีการออกตรวจนิเทศติดตามการด�าเนินงานของ

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด โดยมอบหมายให ้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ออกตรวจนิเทศติดตาม 

ผลการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด คนละ  

๑ จังหวัด เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและตรวจแนะน�า 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ รองปลัด

กระทรวงมหาดไทย ( นายประภาศ บุญยินดี) ได้ประชุม

มอบนโยบายการออกตรวจนิเทศแนะน�าและติดตามผล

การด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด แก่ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกรมใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๖.  ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการ

กรมในสงักดักระทรวงมหาดไทย ออกตรวจนเิทศแนะน�า

และตดิตามผลการด�าเนนิงานของศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั

ทุกจังหวัดให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเป็น 

รูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์

  ๗.  ผลการตรวจนิเทศติดตามการด�าเนินงาน

ของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดปรากฏว่า มีศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัดที่มีผลการด�าเนินงานดีเด่น ดังนี้ 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   177

  จังหวัดแพร่ มีจุดเด่นในการสร้างระบบติดตาม โดยได้

ก�าหนดให้ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอรายงานผลการด�าเนินงานทุกวัน 

และให้ส่วนราชการอื่นรายงานทุกวันพุธ ผ่านอีเมล์หรือระบบ

สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

  จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดยโสธร 

มีจุดเด่นในงานบรกิารเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว โดยได้จดัตัง้ศนูย์บรกิาร

ร่วม (สาขา) ในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้บริการประชาชนด้านต่างๆ 

เช่น ทะเบียนและบัตร บริการข้อมูล ฯลฯ

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจุดเด่นในการใช้ระบบสื่อสาร

ทางไกล (VDO Conference) โดยน�าระบบสื่อสารทางไกล (VDO 

Conference)มาใช้ในการด�าเนนิงานระหว่างศูนย์ด�ารงธรรมจังหวดั 

กับต�ารวจภูธรจังหวัด ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอท�าให้การแก้ไขปัญหา 

สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วเช่นเชิญลูกหนี้ให้มีโอกาสเจรจา

ต่อรองหนี้กับเจ้าหนี้ต่อหน้าตัวแทนจากฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร  

เจ ้าพนักงานต�ารวจ และเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมฯ  

ซึ่งการเจรจาประนอมหนี้ต่อหน้าตัวแทนฝ่ายต่างๆ ท�าให้เกิด 

ความเชื่อมั่นว่าผู้ร้องจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ

  จงัหวดัสงิห์บรุ ีมจีดุเด่นเรือ่งการจดัสถานทีต่ัง้ศนูย์ด�ารงธรรม

และมหีน่วยปฏบัิตกิารเคลือ่นทีเ่รว็ โดยใช้หน่วยปฏบิตักิารเคลือ่นที่

เร็วในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน เช่น การแก้ไข

ปัญหาตลาดนัดกีดขวางทางเข้าออกหมู่บ้านปัญหาวินรถตู้

   จงัหวดัขอนแก่น มจีดุเด่นเรือ่งการสร้างเครอืข่ายศนูย์ด�ารงธรรม

ในพื้นที่ โดยการสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

ในพืน้ที ่เช่น การรบัแจ้งเบาะแสยาเสพตดิ มกีารขยายผลและจบักมุ

ผู้กระท�าผิดได้อย่างรวดเร็วการเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทในพ้ืนท่ีใน

ปัญหาการย้ายสถานีขนส่งที่ยืดเยื้อ มายาวนาน โดยการบูรณาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาในเวลาอันรวดเร็วและประชาชน 

มีความพึงพอใจ นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม
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  จังหวัดยโสธร มีจุดเด่นเรื่องจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการขยายผลการด�าเนินงาน

ศูนย์ด�ารงธรรมลงสู ่อ�าเภอและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยยึดหลักการท�างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

  จังหวัดลพบุรี มีจุดเด่นเรื่องการสื่อสารโดยใช้ Social 

Mediaโดยมีการน�าระบบการสื่อสารสมัยใหม่ (Social Media) 

มาใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  จังหวัดสมุทรสงคราม มีจุดเด่นเร่ืองการแก้ไขปัญหา 

หนีส้นินอกระบบโดยใช้การเจรจาในเบือ้งต้นกบัเจ้าหนีแ้ละลกูหนี้

  ๘.  ระหว ่ างวันที่  ๒๖ -  ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๕๗  

ปลดักระทรวงมหาดไทย ได้ออกตรวจตดิตามผลการด�าเนนิงาน

ของ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร และขอนแก่น 

ที่มีผลการด�าเนินงานในระดับดี นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยม  

ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปรากฏว่า  

ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอบ้านไผ่ ได้ด�าเนินการจัดท�ากลุ่ม Line 

ระหว่างนายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง 

สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

ตวัอย่างการด�าเนนิการ การแก้ไขปัญหาเรือ่งมลพษิจากกากเบียร์ 

ท�าให้เกิดน�้าเสีย ได้เชิญผู ้ที่เกี่ยวข้องหารือในพื้นที่ ท�าให้

ประชาชนได้รบัความพงึพอใจ ไม่ต้องเดนิทางไปร้องเรยีนทีจ่งัหวดั

  ๙.  ในวันพุธท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๗ พลเอก ศิริชัย 

 ดิษฐกุล เสนธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  

ตรวจติดตามการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก  

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมคณะตรวจติดตาม 

  ๑๐. เพื่อเป็นการระดมสมองแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด  

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทยจัดประชุม 

เชงิปฏบิตักิารผูบ้รหิารระดบัสงูและผูว่้าราชการจงัหวดัทกุจงัหวัด

นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตาม : การจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม
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เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของศนูย์ด�ารงธรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี 

กทม. ซึง่กระทรวงมหาดไทยจะน�าข้อมลูจากการสมัมนา

ไปใช้ในการพัฒนาการด�าเนินงานศูนย์ด�ารงธรรมให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป

  ๑๑. ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

แม่ทัพภาคที่ ๑ และคณะได้ออกตรวจติดตามผลการ

ด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด เช่น จังหวัด

กาญจนบุรี ลพบุรี ชลบุรี เป็นต้น

  ๑๒. จากการตรวจตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิ

งานศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด และการสัมมนาผู้ว่าราชการ

จังหวัด พบว่ามีประเด็นปัญหาต่างๆ หลายประการ ซึ่ง

สามารถก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในส่วนท่ี

เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

  ๑.  ส่วนกลางมี ๓ ประเด็น ได้แก่ 

   ๑.๑  ด้านนโยบาย มีแนวทางดำาเนินงาน 

ดังนี้ 

      (๑) ต้องด�าเนินการให้ศูนย์ด�ารงธรรม

ส่วนกลางเป็นศนูย์ทีถ่าวร และมศีกัยภาพ โดยการพฒันา

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมต่องาน

บริการจากศูนย์บรกิารร่วมกระทรวง/หน่วยงานต่างๆใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง

ความสะดวก และรวดเร็ว ในการเข้าถึงงานบริการได้

อย่างแท้จริง 

      (๒) กระทรวงมหาดไทยต ้องหา

มาตรการในการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในการ

สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ด�ารงธรรมทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค 

      (๓) ผู้บริหารระดับกระทรวงและกรม

ที่เก่ียวข้องต้องก�าหนดนโยบายร่วมกันและด�าเนินการ

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานไปด้วยกัน สั่งการเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วย

งานรองที่จะให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน 

     (๔) ให้ศูนย์ด�ารงธรรมเป็น นโยบาย

ส�าคัญของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยโดยเป็น

หน้าท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนการด�าเนิน

งานในลักษณะการบูรณาการการท�างานให้ประชาชน 

เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา และพึงพอใจในการท�างานของ

ภาครัฐ

   ๑.๒  ด้านการบริหารจดัการศนูย์ดำารงธรรม 

มีแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี ้

     (๑)  มคี�าสัง่แต่งตัง้ให้หน่วยงานของทกุ

กระทรวงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอ�านวยการ ในส่วน

กลาง โดยการแต่งตั้งอาศัยอ�านาจตาม ข้อ ๖ แห่ง

ประกาศ คสช.ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ ที่ก�าหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่

ก�ากับและอ�านวยการให้การบริหารงานของ ศูนย์ด�ารง

ธรรม และการบรหิารงานของจงัหวดัด�าเนนิการไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

และควรเพิม่ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ในด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านกฎหมาย 

เข้าร่วมเป็นกรรมการเพ่ือให้ค�าปรึกษา แนะน�า เนือ่งจาก

เป็นการบรูณาการการท�างานร่วมกนั มใิช่เป็นภารกจิของ

กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง 

     (๒) ส่วนกลางต้องสร้างความเข้าใจให้

กบัผูว่้าราชการจงัหวดั โดยให้ถอืเป็นนโยบายส�าคญัทีจ่ะ

ต้องปฏบิติัให้บรรลุผลส�าเร็จตามนโยบายของ คสช. มิใช่

เป ็นงานประจ�าหรือภารกิจเฉพาะของกระทรวง

มหาดไทย และควรด�าเนนิการให้คณะกรรมการของศนูย์

มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้การสั่งการในการ
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ด�าเนินงานและการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความ

เดอืดร้อนของประชาชนสามารถด�าเนนิการได้รวดเรว็ขึน้ 

โดยอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้บริหารศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัด และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่

เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจการปฏิบัตหิน้าท่ีประจ�าศนูย์

อย่างเต็มศักยภาพและประชาชนเกิดความพึงพอใจใน

งานบริการ

      (๓) ผู ้อ�านวยการศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดควรเป็นผู ้บริหารระดับสูงของจังหวัด (ผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ควรจะมี

ต�าแหน่งต�่ากว่า) เพราะจะเป็นศูนย์รวมใจการท�างานใน

ระดับจังหวัด และเหมาะสมกับภารกิจที่ผู้น�าประเทศให้

ความส�าคัญ ส่วนกลางจึงควรสั่งการให้มีการปรับปรุง

โครงสร้าง/ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม

      (๔)  คณะกรรมการอ�านวยการของ 

ส่วนกลาง ต้องมกีารวางระบบการท�างานในศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดที่ชัดเจน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร งานบริการ 

บคุลากร ฯลฯ จงึควรมกีารจดัท�าคูม่อืการปฏิบตังิานของ

ศูนย์ด�ารงธรรมที่เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยควร

ออกแบบเนือ้หาหรอืประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องให้เป็นไป

ในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

      (๕) กระทรวงมหาดไทย ควรมีการ 

จัดท�าเครือ่งหมาย เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ของศนูย์ด�ารงธรรม

เป็นการเฉพาะ ส�าหรับน�าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

หรือสื่อสารให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนได้รับทราบ

      (๖) ส่วนกลางควรให้การสนับสนุน 

งบประมาณนอกจากการใช้งบประมาณปกตขิองจังหวดั 

โดยในอนาคตควรจัดตั้งงบประมาณและจัดสรรให้

จังหวัดในการด�าเนินงานศูนย์ด�ารงธรรมเป็นการเฉพาะ 

     (๗)  ส ่วนกลางสนับสนุนให ้มีการ

ด�าเนินการขยายผลศูนย์ด�ารงธรรมระดับอ�าเภอและ 

ท้องถิน่ อย่างเป็นรปูธรรม โดยมข้ีอสัง่การทีช่ดัเจนไปยงั

จังหวัด

      (๘)  ส่วนกลางจัดให้มีโควตาการให้

ความดี ความชอบ เป ็นกรณีพิเศษแก่เจ ้าหน้าที่  

ผู้มาปฏิบัติงานประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมเพื่อเป็นขวัญและ

ก�าลังใจ เช่นเดียวกับศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติด

      (๙)  กรมโยธาธิการและผังเมืองช่วย

เหลือในการปรับปรุงผังส�านักงานและเขียนแบบตกแต่ง

ศนูย์ด�ารงธรรมให้มภีาพลักษณ์ท่ีดี มคีวามทันสมยัพร้อม

ให้บริการ และมีความคล่องตัวในการให้บริการแบบ 

One Stop Service ที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ 

โดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดี แต่ประหยัดงบประมาณ

   ๑.๓ ด้านการปฏบิติังานของศนูย์ดำารงธรรม

      (๑) ก�าหนดกรอบระยะเวลาการ

ท�างานแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจน เนื่องจากตาม

ประกาศ คสช.ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ก�าหนดให้ด�าเนินการเป็น 

๒ ระยะ

      ระยะแรก ด�าเนนิการรับเร่ืองร้องเรยีน

ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค�าปรึกษา รับเรื่อง

ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

และท�าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม

      ระยะท่ีสอง ในกรณีท่ีจ�าเป็น จะต้อง

ด�าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ด�ารงธรรมให้

สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จส้ินอย่าง

รวดเร็ว การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล การป้องปัด

ภยัพิบติัสาธารณะ การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�าลายป่าและ

ทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ 
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การค้ามนุษย์ การคุ ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม และการ

บังคับการตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดสามารถ

ด�าเนินการตามแต่ละขั้นตอนได้ชัดเจน และสามารถจัด

บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ

ติดตามและประเมินผลเป็นห้วงระยะเวลาการท�างาน

 ๒.  ส่วนภูมิภาค มี ๖ ประเด็น ได้แก่ 

   ๒.๑  ด้านการบริหารงาน มีแนวทางการ

ดำาเนินงาน ดังนี้

     (๑)  โครงสร้างศนูย์ควรมทีีป่รึกษาด้าน

กฎหมายของศูนย์ท้ังในระดบัจงัหวดั อ�าเภอ และท้องถิน่

      (๒) ควรพิจารณาเชิญภาคประชาชน

หรือภาคเอกชน เช ่น ที่ปรึกษาผู ้ตรวจราชการ 

ภาคประชาชน หรอื ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามาเป็นทีป่รกึษา

การด�าเนินงานของศนูย์ด�ารงธรรมเพิม่เตมิเนือ่งจากเป็น

ผูท้ีม่คีวามรูห้ลากหลายมปีระสบการณ์ และทีเ่ป็นเคารพ

นับถือของประชาชน

      (๓) ให้ความส�าคัญกับการควบคุม 

ก�ากับการด�าเนินงานศูนย์ด�ารงธรรมให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน

      (๔) การท�างานของจังหวัดควรมี 

หลักการที่ชัดเจน เช่น หลักธรรมาภิบาล หลักความ 

พงึพอใจของประชาชน หลกัการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

โดยมุ่งเน้น ให้ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ

ของประชาชนได้รบัการแก้ไขช่วยเหลอืให้แล้วเสรจ็ และ

ยุติในพื้นที่

      (๕) ควรมีการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 

รวมท้ังกระบวนการและข้ันตอนของการด�าเนินการ 

กรอบระยะเวลาการด�าเนินงานในแต่ละด้านไว้อย่าง

ชัดเจน

     (๖) ควรมีการตั้งงบประมาณส�าหรับ

การด�าเนินงานของศูนย์ไว้เป็นการเฉพาะ

   ๒.๒  ด้านการบูรณาการการทำางาน มี

แนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้

      (๑) สร้างเครือข่ายการท�างาน โดย

จังหวัดและอ�าเภอออกค�าสั่งที่ชัดเจนในการมอบหมาย

ภารกิจให้กับหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมี 

ช่องทางการสือ่สาร/ท�างานร่วมกนัของเจ้าหน้าทีใ่นแต่ละ

หน่วยงานที่สะดวกและรวดเร็ว 

      (๒) ควรให ้ความส�าคัญกับศูนย ์ 

ด�ารงธรรมอ�าเภอและชุดปฏิบัติการต�าบลเป็นกลไกใน

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วใน

การท�างานเชิงรุก

      (๓) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนอย่างยัง่ยนื ต้องท�าให้หมูบ้่านเข้มแขง็ โดย

ต้องส่งเสรมิ สนบัสนนุให้คณะกรรมการหมูบ้่านน�าปัญหา 

ความต้องการของประชาชนในพืน้ทีแ่ละท�าแผนหมู่บ้าน

เพื่อให้แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

      (๔) การท�างานแบบบูรณาการควรมี

การจัดโครงสร้างการบริหารโดยมีผู้รับผิดชอบในระดับ

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของแต่ละหน่วยงาน สลับหมุนเวียน

กันเพื่อท�าหน้าที่ควบคุมดูแล อ�านวยการการท�างานใน

แต่ละวัน และมีเจ้าหน้าที่ประจ�า เจ้าหน้าที่หมุนเวียนใน

การรับผิดชอบการให้บริการ
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      (๕) จัดระบบการท�างานให้สามารถ

เชือ่มต่อกบังานบรกิารประจ�าของหน่วยงานต่างๆ โดยมี

เงื่อนไขระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจน

      (๖) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างความเข้าใจในทุกภารกิจงาน และระบบการ

เชื่อมต่องาน 

      (๗) จัดระบบเชื่อมต่อข้อมูลการให้

บรกิารทางระบบอเิลค็ทรอนกิส์ ระหว่างศนูย์กบัหน่วยงาน

รับผิดชอบเฉพาะเรื่องการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

โดยหากมีปัญหาใดเกนิอ�านาจของคณะกรรมการหมูบ้่าน 

ให้ส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ และจังหวัด  

ตามล�าดับ

   ๒.๓  ด ้านการอำานวยความเป็นธรรม  

มีแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้

     (๑) ควรพิจารณาเชิญหน่วยงาน 

ความมั่นคง เช่น ทหาร (กอ.รมน) ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

ภารกิจการด�าเนินงานและการแก้ไขปัญหาของศูนย์ 

ด�ารงธรรมเนื่องจากเป็นท่ียอมรับและเชื่อมั่นของ

ประชาชน

      (๒) ควรมีการตั้ งคณะกรรมการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ประจ�า

ศูนย์ด�ารงธรรม

      (๓)  ควรสร้างระบบเครือข่ายระหว่าง

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั ศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ ศนูย์ด�ารง

ธรรมท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรให้ความช่วยเหลือต่างๆ  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกลไกในการรับเรื่อง

และแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็ว

   ๒.๔  ด้านการบรกิารประชาชน มแีนวทาง

การดำาเนินงาน ดังนี้

     (๑)  ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดับางแห่งยงั

มีที่ตั้งไม่เหมาะสมในการให้บริการ จึงควรพิจารณา

ปรับปรุงสถานท่ีต้ังศนูย์ด�ารงธรรม ไม่ให้คบัแคบ รวมศนูย์

ในการบริการไว้ที่เดียวกัน และศูนย์ควรตั้งอยู่ ณ ชั้น ๑ 

ของอาคารเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการของ

ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู ้พิการด้วย เช่น มีที่ตั้ง  

ณ ศาลากลางจังหวัด เป็นต้น

      (๒) การจัดแบ่งโครงสร้างการบริการ

ภายในศนูย์ด�ารงธรรมจังหวดัควรจัดแบ่งพ้ืนท่ี (Zoning) 

แยกแต่ละงาน/ฝ่ายและติดป้ายบอกทางให้ชัดเจน เช่น 

งานรบัเรือ่งร้องเรยีน เชญิด้านซ้าย งานให้ค�าปรกึษา เชญิ

ด้านขวา เป็นต้น

      (๓)  เพือ่ความรวดเรว็ในการให้บรกิาร

ควรจัดท�า Flowchart แสดงขั้นตอนการเลื่อนไหลของ

งานแต่ละเร่ืองตามภารกิจของศูนย์ด�ารงธรรมมิติใหม่ 

ต้ังแต่เร่ิมต้นจนส�าเร็จตามความต้องการของประชาชน 

ท้ังนีค้วรก�าหนดมาตรฐานเวลาในการด�าเนนิงาน/การให้

บริการในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เช่น เป็นนาที ชั่วโมง 

หรือวัน ตามข้อเท็จจริง

      (๔) ด้านด�าเนินงานที่ต่อเนื่อง ควรมี

ระบบในการแจ้งผลความคืบหน้าของงานที่อยู่ระหว่าง

การด�าเนนิงาน ซึง่จะต้องใช้เวลาในการด�าเนนิการหลาย

วัน เนื่องจากเง่ือนไขเวลาของกฎ ระเบียบ หรือมีการ

ประสานงานกับหลายหน่วยงาน ฯลฯ ให้ประชาชนได้ 

รับทราบเป็นระยะ

      (๕)  ค ว ร เร ่ ง รั ด ก า ร จั ด ท� า คู ่ มื อ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และจัดท�า 

คู ่มือส�าหรับประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนเพื่อ 

อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
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      (๖)  ควรน�าหลกัการบรหิารความเส่ียง

มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

      (๗)  ด ้ านการติดตามประเมินผล  

ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ

บรกิาร และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคดิเหน็ 

หรอืเสนอแนะการปรบัปรงุและพฒันางานศนูย์ด�ารงธรรม

      (๘)  ด้านการติดต่อสื่อสาร ควรจัด

สร้างกลุ่มไลน์ (LINE) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่าง

ศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ เพื่อประโยชน์ในการ 

ส่งข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเรื่องที่ประชาชนมาขอรับ

บริการล่วงหน้า การติดตามและแจ้งผลความก้าวหน้า 

และการแจ้งยุติเรื่อง เป็นต้น

      (๙)  ด ้ านการ เพิ่ ม ช ่ อ งทา งและ

ประสิทธิภาพการให้บริการ งานบริการหรืองานรับเรื่อง

ร้องเรยีนร้องทกุข์ใดทีส่ามารถว่าจ้างหรอืฝากภาคเอกชน

รับหรือด�าเนินการแทนได้ ตลอด ๒๔ ชัว่โมง โดยในพืน้ที่

ซึง่ห่างไกลศูนย์ด�ารงธรรมจงัหวดั ศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ 

และศูนย์ด�ารงธรรมท้องถ่ิน ก็ควรพิจารณาด�าเนินการ 

เช่น การฝากงานรับเรื่องร้องเรียนด้านสาธารณูปโภค  

น�้าไม่ไหล ไฟดับ ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ

ไว้กับเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ ซึ่งมีผู ้รับบริการและ

สามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นการด�าเนิน

การเชิงรุก ที่ช่วยลดภาระการเดินทางและลดภาระ 

ค่าใช้จ่ายของประชาชน

      (๑๐)  ในระยะเร่งด่วน ควรท�าความ

เข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงความตั้งใจของ คสช. /

รัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

ได้อย่างถกูต้อง ท่ัวถึง เรยีบร้อย ในทุกช่องทางทีส่ามารถ

ด�าเนินการได้ ในระยะต่อไป ควรมีการจัดสถานที่และ

เปิดบริการอย่างถาวร โดยจัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้องมาร่วมบรกิารให้ครบถ้วน สมบรูณ์ รวมทัง้การ

บริหาร หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

จังหวัด รวมถึงการขยายผลลงสู ่ระดับอ�าเภอ และ 

ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

      (๑๑)  ให้มข้ีอมลูและอปุกรณ์เครือ่งมอื

ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีหลักและภารกิจของ

ศูนย์ ให้เป็นลักษณะ Automatic Office และให้มีการ

จัดท�าบัญชีลงทะเบียนการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ของ

ศูนย์เพื่อใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติราชการไว้ด้วย

   ๒.๕ ด้านการให้บริการคำาปรึกษา ควร

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร

ทีท่�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาให้มคีวามรูห้ลากหลาย สามารถ

ให้ค�าปรึกษากบัประชาชนผู้ทีม่าขอรับบริการได้ทกุเรือ่ง

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่เจ้าหน้าที ่

ผู ้ปฎิบัติหน้าที่ให้ค�าปรึกษาเป็นผู ้ที่มีความรู ้ ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สามารถให้ค�าปรึกษาต่อผู้มา 

รับบริการได้ครบทุกด้าน

   ๒.๖  ด้านการประชาสมัพนัธ์ ศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดควรพิจารณาเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์  

ให้แพร่หลายครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้จงัหวดั เพือ่ให้ประชาชน

ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน ทราบช่องทางการร้องเรยีนร้องทกุข์ 

ซึ่งปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางรายการ

วิทยุข่าว, รายการวิทยุผู้ว่ามาแล้ว, ทางสวท., รายการ

วิทยุที่มี เรตติ้งผู้รับฟังสูง, ป้ายไวนิล, คัตเอาท์, การเดิน

ทางมายื่นด้วยตนเอง, โทรศัพท์, จดหมาย/ไปรษณีย์, 

เว็บไซต์, และตู้รับฟังความเห็น โดยควรเพิ่มช่องทาง 

การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเสียงตามสายหมู่บ้าน  

หอกระจายข่าวประจ�าหมู ่บ้านและอื่นๆ ตามที่เห็น

พิจารณาเห็นสมควร
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  ๓.  ด้านงบประมาณ 

   ๓.๑  เนื่องจากประกาศ คสช. ก�าหนด 

ให้จัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดในไตรมาสที่ ๓ ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และในศนูย์ด�ารงธรรมจังหวดั

ต้องมเีจ้าหน้าทีข่องทกุหน่วยงาน และรฐัวสิาหกจิเข้าร่วม

ด�าเนนิงาน โดยหมนุเวยีนเปลีย่นกนัไปตามความเหมาะสม 

เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในหลายๆ ด้านได้อย่างสมัฤทธิผ์ล ในระยะแรก

กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดพิจารณาบริหารงบ

ประมาณที่มีอยู ่  เช ่น งบประมาณในอ�านาจของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด (งบ CEO) หรือ งบประมาณอื่นที่มี

อยูใ่นอ�านาจของผูว่้าราชการจงัหวัด ด�าเนนิการไปพลางก่อน

   ๓.๒ เนื้องานของศูนย์ด�ารงธรรมจะต้อง

อาศัยเจ้าหน้าท่ีของทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เข้าร่วมด�าเนินงาน ในระยะต่อมากระทรวงมหาดไทย 

จึงได้ประสานกับส�านักงบประมาณ ขอใช้งบประมาณ

เหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนของ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนงบประมาณของ 

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัๆ ละ ๕๒๙,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้าง

บุคลากรประจ�าศูนย์ ๒ คน ค่าวัสดุอุปกรณ์ส�านักงาน  

ค่าสาธารณูปโภค และค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น ๔๐,๒๐๔,๐๐๐ บาท สามารถถัวเฉลี่ยได้ 

ทุกรายการ ขณะนี้อยู ่ระหว่างรอใบจัดสรรเพื่อโอน 

งบประมาณให้ทุกจังหวัด

   ๓.๓  กระทรวงมหาดไทยได้เสนอขอโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ�าป ี พ.ศ. ๒๕๕๗  

ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ 

๑๙๙,๗๗๕,๘๙๕ บาท (งบโครงการจังหวัดอัจฉริยะ

ต้นแบบจังหวัดนครนายก) และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มเติมงบประมาณ

ให้กับศูนย์ด�ารงธรรมส่วนกลาง ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 

และศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ ดังนี้

   (๑) การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศของศูนย์ด�ารงธรรม ๔๖,๗๓๐,๐๐๐ บาท

   (๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ของศูนย์ด�ารงธรรม รวม ๑๓๘,๐๔๕,๘๙๕ บาท

    - ระดับจังหวัด    ๔๗,๗๘๘,๘๐๐ บาท

    - ระดับอ�าเภอ    ๗๖,๘๙๐,๐๐๐ บาท

    - ระดับกระทรวง ๑๓,๓๖๗,๐๙๕ บาท

   (๓) การปรบัปรงุสถานทีส่�าหรบัศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดที่มีข้อจ�ากัดเรื่องสถานที่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   (๔)  การประชาสัมพันธ์ศูนย์ด�ารงธรรม 

เชิงรุกถึงประชาชนในระดับหมู่บ้าน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๗๗๕,๘๙๕ บาท 

   จากการเพิม่งบประมาณให้กบัศนูย์ด�ารงธรรม

จะเป็นการเพิม่การพฒันาระบบฐานข้อมลูเรือ่งร้องเรยีน

ร้องทุกข์ และสามารถเข้าถึงการร้องเรียนร้องทุกข์  

ที่สามารถ รับ-ส่ง และเชื่อมโยงระบบข่าวสารให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ประชาชนเข้าถงึศนูย์ด�ารงธรรม

ได้สะดวกและง่ายขึ้นกว่าที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการเพิ่ม

ศกัยภาพให้ศนูย์ด�ารงธรรมในการบ�าบดัทกุข์บ�ารุงสขุให้

กบัประชาชนได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ เป็นการ

สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการให้บริการประชาขนอย่างเสมอภาค มีคุณภาพ 

รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับ

ความพึงพอใจสูงสุด และเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับเจ้า

หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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  ๔.  ผลการดำาเนินการ

   –  ประชาชนมช่ีองทางการเข้ารบับรกิาร

ที่หลากหลาย เช่น

     3 โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ โทรฟรี 

ทุกพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

     3  เ ว็ บ ไ ซ ต ์ ศู น ย ์ ด� า ร ง ธ ร ร ม  

www.damrongdhama.moi.go.th

     3 ตู ้ไปรษณีย์ ของศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัด ในทุกจังหวัดและตู้ ปณ.๑ ปณ.ฝ.มหาดไทย

     3  เข ้ ารับบริการด ้ วยตนเอง ณ  

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ด�ารงธรรม

อ�าเภอทุกอ�าเภอ

  – จัดตั้ งศูนย ์ดำ ารงธรรมจังหวัด ครบ  

๗๖ จังหวัด และศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอ ครบ ๘๗๘  

อำาเภอ แล้ว

 –  ศูนย ์ดำ ารงธรรมจังหวัดและอำ า เภอ  

ให้บริการประชาชน ๗ มิต ิดังนี้ 

  ๑)  การรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์  

  ๒) งานบริการเบ็ดเสร็จ (One stop service)

  ๓) งานบริการ-ส่งต่อ (Service link)

  ๔) การบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้ค�าปรึกษา 

  ๕) รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะ

ของประชาชน 

  ๖) การปฏิบัติตามนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของ

รัฐบาล/หัวหน้า คสช.

  ๗) การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile 

service) 

  สำาหรบัศนูย์ดำารงธรรมอำาเภอ จะเน้นชดุปฏบิตัิ

การประจำาตำาบลในการออกไปรบัและแก้ไขปัญหาของ

ประชาชน 

 – การเชือ่มต่อระบบฐานข้อมลูฯ ศนูย์ด�ารงธรรม 

กับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดสามารถเข้าใช้งานระบบ 

การรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ได้ครบทุกจังหวัดแล้ว

 – กระทรวงมหาดไทยได้เชื่อมต่อข้อมูลงาน

บรกิารของ ๒๐ กระทรวงในเวบ็เพจ ศนูย์ด�ารงธรรมแล้ว 

ซ่ึงศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอและ

ประชาชนสามารถเข้ามาค้นหาเพ่ือใช้ข้อมูลงานบริการ

ของ ๒๐ กระทรวงได้

  –  ในห้วงระยะเวลาระหว่างวนัที ่๑๘ กรกฎาคม 

– วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีประชาชนเข้ารับบริการ

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัทัว่ประเทศ จ�านวน ๑๓๙,๔๑๓ ราย 

แยกตามประเภทการให้บริการร้องเรียนร้องทุกข์  

จ�านวน ๑๖,๘๓๗ ราย บริการเบ็ดเสร็จจ�านวน 

๑๑๑,๙๕๓ราย บริการส่งต่อ จ�านวน ๔,๒๒๙ ราย  

บริการให้ค�าปรึกษา จ�านวน ๓,๖๑๐ ราย บริการข้อมูล

ข่าวสารจ�านวน ๒,๔๐๘ ราย และหน่วยปฏิบัติการ

เคลื่อนที่เร็ว จ�านวน ๔๑๒ ราย
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ตารางแสดงผลการดำาเนินงานการให้บริการของศูนย์ดำารงธรรม ทั้ง ๗๖ จังหวัด 

(๑๘ กรกฎาคม – วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗)

ที่ ภาค

ประเภทการให้บริการ

ร้อง

เรียน

บริการ

เบ็ดเสร็จ

การ

บริการ

ส่งต่อ

ให้คำา

ปรึกษา

บริการ

ข้อมูล

ข่าวสาร

หน่วย

รวมเคลื่อนที่

เร็ว

๑ กลาง ๙,๕๓๐ ๖๒,๘๑๒ ๑,๔๕๖ ๑,๒๐๑ ๑,๕๘๑ ๑๙๙ ๗๖,๗๗๙

๒ เหนือ ๒,๕๑๙ ๓๘,๓๑๑ ๑,๖๐๙ ๗๘๕ ๕๔๖ ๗๙ ๔๓,๘๔๙

๓ ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒,๙๕๖ ๑๐,๐๘๔ ๕๙๗ ๙๗๘ ๑๒๓ ๖๐ ๑๔,๗๙๘

๔ ใต้ ๑,๘๓๒ ๗๔๖ ๕๖๗ ๖๔๖ ๑๕๘ ๗๔ ๔,๐๒๓

 ผลรวมทั้งประเทศ ๑๖,๘๓๗ ๑๑๑,๙๕๓ ๔,๒๒๙ ๓,๖๑๐ ๒,๔๐๘ ๔๑๒ ๑๓๙,๔๔๙

 

 ๕.  การดำาเนินการในระยะต่อไป

   (๑)  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบโปรแกรมรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

   (๒)  พัฒนาระบบข้อมูลบริการ (information) เพื่อสนับสนุนศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอ�าเภอและท้องถิ่น

   (๓)  พัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติของศูนย์ด�ารงธรรม

   (๔)  พัฒนาระบบติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

   (๕)  เชื่อมโยงระบบการสื่อสารระหว่างศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอ�าเภอและท้องถิ่น
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Road Map ศูนย์ดำารงธรรมมิติใหม่ของส่วนกลาง

ระยะแรก ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓

๑.  ให้ จั งหวั ด ทุกจั งหวั ดด� า เนิ น

การจัดตั้ งศูนย์ด�ารงธรรมมิติใหม่  

ตามประกาศ คสช. ฉบบัที ่๙๖/๒๕๕๗  

ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗ (๗๖ จังหวัด/

๘๗๘ อ�าเภอ) 

๒.  จัดประชุมร่วมกับทุกกระทรวง 

เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจในประกาศ 

คสช. ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗

๓.  จัดประชุม ผต.มท. และ ผต.กรม

ในสังกัด มท. เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๗ 

ติดตามการเตรียมความพร้อมของ

ศดธ. จว. ในระยะแรก

๔.  จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 

(Workshop) ผวจ. ๗๖ จว. หน่วยงาน

ระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย เมื่อ ๕ ก.ย. ๕๗ 

เพือ่รว่มกนัพจิารณาแนวทางการแกไ้ข

ปัญหา/อุปสรรค

๑. พัฒนาระบบ IT 

 ๑.๑  เพื่อเชื่อมโยงระบบ สปน./

กระทรวงที่เกี่ยวข้อง /มท. /จว./

อ�าเภอ/ต�าบล

 ๑.๒  พัฒนาบุคลากร ด้าน IT

การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานด้าน IT

 ๑.๓  การพัฒนาระบบติดตาม

ประเมินผล รับ-ส่ง โปรแกรมข้อมูล

ของ ศดธ.มท. จะจัดท�า

๒. จัดทำา Board

 แสดงผลการด�าเนินงาน ของ 

ศดธ.จ. โดยมีการ update ข้อมูล

๓.  การสนับสนุนงบประมาณ 

  -  บุคลากร สนับสนุนอัตรา

ก�าลัง จนท.โดยเฉพาะด้านกฎหมาย 

สนับสนุนขวัญก�าลังใจ และสวัสดิการ 

เช่น พิจารณาความดีความชอบ 

โควตาพิเศษ อาหาร ค่าล่วงเวลา 

กรณีบริการ ๒๔ ชั่วโมงนอกเวลา

ราชการ

๑. จัดระบบเชื่อมโยง IT โดย

สามารถ Drill Down ลงไปถึง

ต�าบล/หมู่บ้าน

๒. ยกฐานะศูนย์ด�ารงธรรมเป็น

หน่วยงานเฉพาะเพื่อรองรับการ

ปฏบิติังานอยา่งครอบคลมุภารกจิ

ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
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ระยะแรก ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓

๕.  การประชาสัมพันธ์ Logo ของ 

ศดธ. มิติใหม่ แจกจ่ายไปยัง ๗๖ จว. 

/ หน่วยงานในสังกัด มท.

๖.  จัดโครงการอบรมบุคลากรของ 

ศดธ. ๗๖ จงัหวัดๆ ละ ๒ คน จ�านวน 

๒๐๐ คน เทคนิคในการให้บริการ 

Call center สายด่วน ๑๕๖๗ และ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ 

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๕๗

๗.  จัดโครงการอบรมบุคลากร

ของ ศดธ. ๔ ภาค เดือนกันยายน 

๒๕๕๗ ๗๖ จังหวัดๆ ละ ๒ คน และ 

เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ 

ที่มาปฏิบัติงาน ศดธ. จังหวัดๆ ละ 

๕ คนรวม ๗ คน เปน็จ�านวนทัง้หมด 

๕๓๒ คน

๘.  จัดท�าระบบ Call center 

๑๕๖๗ ให้กับ ศดธ.จว.ทุก จว.  

ใช้หมายเลขเดียวกันทั่วประเทศ
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Road Map ศูนย์ดำารงธรรมมิติใหม่ของส่วนภูมิภาค

ระยะแรก ระยะที่ ๒

๑.  จัดตั้ง ศดธ.จว. มิติใหม่ รวมทั้งสิ้น ๗ มิติ โครงการ

สร้างให้ครอบคลุมภารกิจและมอบหมายการปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน 

๒.  เชื่อมโยงระบบ IT กับศูนย์ด�ารงธรรม มท.

๓.  ติดต้ังหมายเลขโทรศัพท์ Call center ๑๕๖๗  

ที่ศดธ.จว. 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนะคติในการให้บริการ 

(Service Mind) ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและพัฒนา

องค์ความรู้ให้หลากหลาย

๕.  จัดหน่วยบริการ ๗ ประเภท ตามความเหมาะสม  

ให้เกิดความเป็นธรรม เท่าเทียม รวดเร็ว ยึดหลัก

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๖.  สร้างเครือข่ายหน่วยงานราชการ และภาคราชการ 

พร้อมทั้งสมาคมมูลนิธิ ไปในทุกระดับ อ�าเภอ ท้องถ่ิน 

ต�าบล และหมู่บ้าน

๑. การประชาสัมพันธ์ ให้น�า Logo ของ ศดธ. มิติ

ใหม่ ของส่วนกลางไปปรับใช้กับทุกจังหวัด เช่น ป้าย

ไวนลิ การประชาสมัพนัธผ์า่นเวบ็ไซต ์เผยแพรข่องทุก

สว่นราชการ เอกชน และภาคประชาสงัคม อาจจดัท�า

เปน็ Sticker ติดไวท้ีส่่วนราชการ สถานทีท่�างาน หรอื

น�าไปฝากประชาสมัพนัธย์งัหนว่ยบรกิารตา่งๆ หรอืจดั

ท�าเป็น Sticker Line ฯลฯ

๒. จัดต้ังหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile 

Service) เป็นการท�างานเชิงรุก โดยมีการสร้างเครือ

ข่ายไปยังพื้นที่ อ�าเภอ /ท้องถิ่น /ต�าบล/หมู่บ้าน โดย

น�าระบบ Social Media และสร้างกลุ่ม Line 

๓.  การจัดทำาฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและทันสมัย

๔.  การจัดทำาระบบรายงานและติดตามประเมินผล

แบ่งเป็นรายงานส่วนกลางรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

ตามระยะเวลาที่ก�าหนด และรายงานต่อผู้รับบริการ

เป็นระยะๆ

๗. สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มี  

ความเข้มแข็ง จัดท�าแผนชุมชน/หมู่บ้าน และหาก 

เกินขีดความสามารถ จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/ อ�าเภอ/ 

ท้องถิ่น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดความยั่งยืน โดย 

เชื่อมโยงในระดับจังหวัด อ�าเภอ และท้องถิ่น

๕. การจัดทำาหน่วยบริการ One Stop Service  

ให้ มี ขั้ นตอนการ เลื่ อน ไหลของกระบวนงาน  

(Flow Chart) อย่างชัดเจน และมีมาตรฐาน 

การท�างาน และก�าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ส�าหรับ

บริการที่มีข้อกฎหมายให้รายงานความคืบหน้าต่อ 

ผู้รับบริการให้ทราบเป็นระยะๆ
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ปัญหา/อุปสรรค

ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค

๑. ปัญหาการบริหารจัดการ ๑)  ผู้บริหารขาดความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินงาน ท�าให้ขาดความ
ชดัเจนในการสัง่การไปยงัหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องในการมสีว่นรว่มด�าเนนิงาน
ทั้งในระดับจังหวัด อ�าเภอ และท้องถิ่น
๒) คณะผูบ้รหิารศนูยด์�ารงธรรมโดยผูว้า่ราชการจงัหวดั ไมม่อี�านาจท่ีชดัเจน
ในการใหค้ณุใหโ้ทษในการด�าเนนิงานของสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง จงึควบคมุก�ากบั
งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร

๒. ปัญหาบุคลากรของศูนย์ดำารงธรรม ๑)  ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานของศูนย์ฯ เพราะที่ผ่าน
มายังไม่มีการถอดบทเรียนของการด�าเนินงานศูนย์ด�ารงธรรมแต่ละระดับ 
ทั้งระดับจังหวัด อ�าเภอ และท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม จึงควรด�าเนินการ
ถอดบทเรียนของการด�าเนินงานฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
หนว่ยปฏบัิตท่ีิเกีย่วข้องใหส้ามารถด�าเนนิงานไดต้รงตามความมุง่หมายของ
การจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม
๒)  ขาดอัตราก�าลัง บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานในศูนย์ด�ารงธรรม 
ซึ่งมีภารกิจงานเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
๓)  ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญงานเฉพาะด้าน ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในงานบริการที่มีในศูนย์ด�ารงธรรม ซึ่งครอบคลุมงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดหลายหน่วยงาน ขาดบุคลากรด้านกฎหมายเพื่อ
ให้ค�าปรึกษา

๓. ปัญหางบประมาณในการดำาเนินงาน - จงัหวดัขาดงบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรรอยา่งเป็นรปูธรรมจากสว่นกลาง 
ท�าให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานด�าเนินการได้ไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัด 
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
จะให้การสนับสนุน

๔. ปัญหาด้านอาคารสถานท่ี - สถานท่ีให้บริการไม่เหมาะสมในการให้บริการ เช่น คับแคบตั้งอยู่ชั้น
บนของอาคาร ท�าให้ผู้รับบริการที่เป็นผู้พิการทางร่างกาย ผู้สูงอายุ ฯลฯ  
ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ

๕. ปัญหาด้านอุปกรณ์ เคร่ืองใช้สำานักงาน
ท่ีจำาเป็น และส่ิงอำานวยความสะดวกต่อ
ประชาชนท่ีมารับบริการ

๑)  ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส�านักงาน เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์ 
เครือ่งถา่ยเอกสาร ฯลฯ ซึง่จะชว่ยอ�านวยความสะดวกในการท�างานให้เกดิ
ความรวดเร็วมากขึ้น
๒)  การจัดผังการให้บริการ ผังส�านักงานศูนย์ยังไม่เหมาะสมในการให้
บริการประชาชน
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ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค

๔.๖ ปัญหาด้านการติดต่อส่ือสาร - ระบบการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานบริการต่างๆยังไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ 

๔.๗ ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ี - การปฏิบัติงานในพื้นท่ีพิเศษ เช่น มีความเสี่ยงสูง ต้องระมัดระวัง

เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการท�างานของหน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว อาจประสบภัย 

จากการถูกลอบท�าร้าย

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑. ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ

ประเด็น ข้อเสนอแนะ

๑.ด้านการบริหารงาน ๑)  ควรมทีีป่รกึษาดา้นกฎหมายของศนูยท์ัง้ในระดบัจงัหวดั อ�าเภอ และ

ท้องถิ่น

๒)  ควรพิจารณาเชิญภาคประชาชนหรือภาคเอกชน เช่น ที่ปรึกษา 

ผูต้รวจราชการภาคประชาชน หรอื ปราชญช์าวบา้น เขา้มาเปน็ทีป่รึกษา

การด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ 

หลากหลายมีประสบการณ์ และที่เป็นเคารพนับถือของประชาชน 

๓)  ใหค้วามส�าคญักบัการควบคมุ ก�ากบัการด�าเนนิงานศนูยด์�ารงธรรมให้

เป็นไปตามเจตนารมณข์องประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิฉบบัที ่

๙๖/๒๕๕๗ ลงวนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน

๔)  การท�างานของจงัหวดัควรมหีลกัการทีช่ดัเจน เชน่ หลกัธรรมาภบิาล 

หลกัความพงึพอใจของประชาชน หลกัการมสีว่นรว่มของประชาชน โดย

มุ่งเน้น ให้ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้รับ

การแก้ไขช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ และยุติในพื้นที่

๕)  ควรมีการจัดท�าแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกระบวนการและข้ันตอน 

ของการด�าเนนิการ กรอบระยะเวลาการด�าเนนิงานในแตล่ะดา้นไวอ้ยา่ง

ชัดเจน

๖)  ควรมีการตั้งงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานของศูนย์ไว้เป็น 

การเฉพาะ
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ

๒. ด้านการบูรณาการการทำางาน ๑) สร้างเครือข่ายการท�างาน โดยจังหวัดและอ�าเภอออกค�าสั่งที่ชัดเจนใน

การมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และมีช่อง

ทางการสื่อสาร/ท�างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานที่สะดวก

และรวดเร็ว 

๒) ควรใหค้วามส�าคญักบัศนูยด์�ารงธรรมอ�าเภอและชดุปฏบัิตกิารต�าบลเปน็

กลไกในการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี และเป็นหน่วยเคลื่อนท่ีเร็วในการท�างาน

เชิงรุก

๓) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน ต้องท�าให้

หมู่บ้านเข้มแข็ง โดยต้องส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านน�า

ปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีแ่ละท�าแผนหมูบ้่านเพือ่ให้แกไ้ข

ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

๔) การท�างานแบบบูรณาการควรมีการจัดโครงสร้างการบริหารโดยมีผู้รับ

ผิดชอบในระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของแต่ละหน่วยงาน สลับหมุนเวียนกัน

เพือ่ท�าหนา้ท่ีควบคมุดแูล อ�านวยการการท�างานในแตล่ะวนั และมเีจา้หนา้ที่

ประจ�า เจ้าหน้าที่หมุนเวียนในการรับผิดชอบการให้บริการ

๕) จัดระบบการท�างานให้สามารถเชื่อมต่อกับงานบริการประจ�าของหน่วย

งานต่างๆ โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจน

๖) จัดประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในทุกภารกิจงาน 

และระบบการเชื่อมต่องาน 

๗) จัดระบบเชื่อมต่อข้อมูลการให้บริการทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ ระหว่าง

ศนูยก์บัหนว่ยงานรบัผดิชอบเฉพาะเรือ่งการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพโดยหาก

มีปัญหาใดเกินอ�านาจของ

คณะกรรมการหมู่บ้านให้ส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ และจังหวัด 

ตามล�าดับ

๓. ด้านการอำานวยความเป็นธรรม ๑) ควรพิจารณาเชิญหน่วยงานความมั่นคง เช่น ทหาร(กอ.รมน) ให้เข้ามา

มสีว่นรว่มในภารกจิการด�าเนนิงานและการแกไ้ขปญัหาของศนูยด์�ารงธรรม

เนื่องจากเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน

๒) ควรมีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับจังหวัด ปฏิบัติ

หน้าที่ประจ�าศูนย์ด�ารงธรรม
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๓)  ควรสร้างระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด�ารงธรรม

อ�าเภอ ศูนย์ด�ารงธรรมท้องถ่ิน มูลนิธิ องค์กรให้ความช่วยเหลือต่างๆ ทั้ง 

ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกลไกในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้ยุติ

โดยเร็ว 

๔. ด้านการบริการประชาชน ๑) ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดบางแห่งยังมีท่ีตั้งไม่เหมาะสมในการให้บริการ  

จงึควรพจิารณาปรบัปรงุสถานทีต่ัง้ศนูยด์�ารงธรรม ไมใ่หค้บัแคบ รวมศนูยใ์น

การบริการไว้ท่ีเดียวกัน และศูนย์ควรต้ังอยู่ ณ ช้ัน ๑ ของอาคารเพ่ือความสะดวก

ในการเข้ารับบริการของประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้พิการด้วย เช่น มีท่ีตั้ง 

ณ ศาลากลางจังหวัด เป็นต้น

๒)  การจัดแบ่งโครงสร้างการบริการภายในศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดควรจัด

แบ่งพื้นที่ (Zoning) แยกแต่ละงาน/ฝ่ายและติดป้ายบอกทางให้ชัดเจน เช่น  

งานรับเรื่องร้องเรียน เชิญด้านซ้าย งานให้ค�าปรึกษา เชิญด้านขวา เป็นต้น

๓)  เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการควรจัดท�า Flowchart แสดงขั้นตอน

การเลือ่นไหลของงานแตล่ะเรือ่งตามภารกจิของศนูยด์�ารงธรรมมติใิหม ่ตัง้แต่

เริม่ตน้จนส�าเรจ็ตามความตอ้งการของประชาชน ทัง้นีค้วรก�าหนดมาตรฐาน

เวลาในการด�าเนนิงาน/การใหบ้รกิารในแตล่ะขัน้ตอนใหช้ดัเจน เชน่ เปน็นาที 

ชั่วโมง หรือวัน ตามข้อเท็จจริง

๔)  ด้านด�าเนินงานท่ีต่อเนื่อง ควรมีระบบในการแจ้งผลความคืบหน้าของ

งานท่ีอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน ซ่ึงจะต้องใช้เวลาในการด�าเนินการหลาย

วัน เนื่องจากเงื่อนไขเวลาของกฎ ระเบียบ หรือมีการประสานงานกับหลาย

หน่วยงาน ฯลฯ ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ

๕)  ควรเร่งรัดการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และจัดท�าคู่มือ

ส�าหรับประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่

ประชาชนผู้มารับบริการ

๖)  ควรน�าหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น 

รูปธรรม

๗)  ด้านการติดตามประเมินผล 

  -   ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ และ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะการปรับปรุง 

และพัฒนางานศูนย์ด�ารงธรรม
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 -  ควรน�าผลการด�าเนนิงานรวมทัง้ปญัหาอปุสรรคเสนอในทีป่ระชมุประจ�าเดือน 

โดยก�าหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และ

อ�าเภอ

๘)  ดา้นการตดิตอ่สือ่สาร ควรจดัสรา้งกลุม่ไลน ์(LINE) เพือ่ใชต้ดิตอ่สือ่สารกนั

ระหวา่งศนูยแ์ละเจา้หนา้ทีป่ระจ�าศนูย ์เพือ่ ประโยชนใ์นการสง่ขอ้มลูขา่วสาร 

การแจง้เรือ่งทีป่ระชาชนมาขอรบับรกิารลว่งหนา้ การตดิตามและแจง้ผลความ

ก้าวหน้า และการแจ้งยุติเรื่อง เป็นต้น

๙)  ด้านการเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการให้บริการ งานบริการหรืองาน

รับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุขใ์ดทีส่ามารถวา่จา้งหรอืฝากภาคเอกชนรบัหรอืด�าเนนิ

การแทนได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยในพื้นที่ซึ่งห่างไกลศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 

ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ และศูนย์ด�ารงธรรมท้องถ่ิน ควรพิจารณาด�าเนินการ 

เช่น การฝากงานรับเรื่องร้องเรียนด้านสาธารณูปโภค น้�าไม่ไหล ไฟดับ ไม่ได้

รบัความสะดวกในการรบับรกิารไวก้บัเคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิตา่งๆ ซึง่มผีูร้บับรกิาร

และสามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นการด�าเนินการเชิงรุก ที่ช่วย 

ลดภาระการเดินทางและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

๑๐)  ในระยะเร่งด่วน ควรท�าความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงความตั้งใจ

ของ คสช. /รัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้อย่าง

ถูกต้อง ทั่วถึง เรียบร้อย ในทุกช่องทางที่สามารถด�าเนินการได้

  ในระยะต่อไป ควรมีการจัดสถานที่และเปิดบริการอย่างถาวร โดย 

จัดเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมาร่วมบริการให้ครบถ้วน สมบูรณ์  

รวมทั้งการบริหาร หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัด  

รวมถึงการขยายผลลงสู่ระดับอ�าเภอ และท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

๑๑)  ให้มีข้อมูลและอุปกรณ์เครื่องมือท่ีจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่หลัก

และภารกิจของศูนย์ ให้เป็นลักษณะ Automatic Office และให้มีการจัด

ท�าบัญชีลงทะเบียนการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ของศูนย์เพื่อใช้เป็นหลักฐาน 

การปฏิบัติราชการไว้ด้วย
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๕. ด้านการให้บริการคำาปรึกษา ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรที่ท�าหน้าที่

ใหค้�าปรกึษาใหม้คีวามรูห้ลากหลาย สามารถใหค้�าปรกึษากบัประชาชน

ผูท้ีม่าขอรบับรกิารไดท้กุเรือ่งอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ซึง่ตา่งจากปจัจบัุน

ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ให้ค�าปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านไม่สามารถให้ค�าปรึกษาต่อผู้มารับบริการได้ครบทุกด้าน

๖. ด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดควรพิจารณาเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

ให้แพร่หลายครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด เพ่ือให้ประชาชนท่ีได้รับ

ความเดือดร้อนรับทราบช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ซ่ึงปัจจุบัน

ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางรายการวิทยุข่าว, รายการ

วิทยุผู้ว่ามาแล้ว, ทางสวท., รายการวิทยุที่มี เรตติ้งผู้รับฟังสูง, 

ป้ายไวนิล, คัตเอาท์, การเดินทางมายื่นด้วยตนเอง, โทรศัพท์, 

จดหมาย/ไปรษณีย์ , เว็บไซต์, และตู้รับฟังความเห็น โดยควร 

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเสียงตามสายหมู่บ้าน 

หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้านและอื่นๆ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
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๑. นโยบายของผู้บริหารระดับสูง ๑)  คสช./รัฐบาล ต้องยึดถือเป็นนโยบายส�าคัญที่ต้องด�าเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องต่อไป ต้องเป็นศูนย์ที่ถาวร พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการ
ด�าเนินการ
๒)  ผู้บริหารระดับกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้องต้องก�าหนดนโยบายร่วมกัน
และด�าเนินการขับเคลื่อนการด�าเนินงานไปด้วยกัน สั่งการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ท้ังหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานรองท่ีจะให้การสนับสนุน
การด�าเนินงาน
๓)  ประกาศให้ศูนย์ด�ารงธรรมเป็น นโยบายส�าคัญของรัฐบาล โดยเป็นหน้าที่
หน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในลักษณะการบูรณาการ 
การท�างานให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา และพึงพอใจในการท�างาน
ของภาครัฐ

๒. การบริหารจัดการศูนย์
    ดำารงธรรม

 เนื่องจากผู้น�าประเทศ และประชาชนมีความคาดหวังต่อการด�าเนินงาน
ของศนูยด์�ารงธรรม เพราะเปน็ศนูยร์วมของการแกไ้ขปญัหาและการตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของประชาชน ดังนัน้ แมก้ระทรวงมหาดไทยจะเปน็เจ้าภาพ
หลกัในการบรหิารจดัการ แต่ปจัจยัแหง่ความส�าเรจ็ทีส่�าคญั คอื การได้รบัการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงควรด�าเนินการ ดังนี้
  ๑)  ส่วนกลาง ควรมหีน่วยงานของทุกกระทรวงเข้าร่วมเปน็คณะกรรมการ
อ�านวยการ โดยการแต่งตั้งอาศัยอ�านาจตาม ข้อ ๖ แห่งประกาศ คสช.
ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ก�าหนดให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยมหีนา้ท่ีก�ากบัและอ�านวยการใหก้ารบริหารงานของ ศนูยด์�ารงธรรม 
และการบริหารงานของจังหวัดด�าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และควรเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
ดา้นสงัคม ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดา้นกฎหมาย เขา้รว่มเปน็
กรรมการเพ่ือให้ค�าปรึกษา แนะน�า เน่ืองจากเป็นการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 
มิใช่เป็นภารกิจของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง 
 ๒)  ส่วนภูมิภาค ควรด�าเนินการเช่นเดียวกับส่วนกลาง และควรสร้าง
ความเข้าใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นนโยบายส�าคัญที่จะต้องปฏิบัติ
ให้บรรลุผลส�าเร็จตามนโยบายของ คสช. มิใช่เป็นงานประจ�าหรือภารกิจ
เฉพาะของกระทรวงมหาดไทย และควรด�าเนินการให้คณะกรรมการของ 

ศูนย์มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้การสั่งการในการด�าเนินงานและ



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   197

ประเด็น ข้อเสนอแนะ

การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสามารถ 

ด�าเนินการได้รวดเร็วขึ้น

๓)  คณะกรรมการอ�านวยการของส่วนกลาง ต้องมีการวางระบบการท�างานใน

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดที่ชัดเจน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร งานบริการ บุคลากร 

ฯลฯ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรมให้กับจังหวัดในการ 

ด�าเนินการ

๔)  กระทรวงมหาดไทย ควรมีการจัดท�าเครื่องหมาย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ 

ศูนย์ด�ารงธรรมเป็นการเฉพาะ ส�าหรับน�าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือ 

สื่อสารให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้รับทราบ

๕)  ส่วนกลางควรมีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ด�ารงธรรมที่เป็น

แนวทางการปฏิบัติงาน โดยควรออกแบบเนื้อหาหรือประเด็นต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง

ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

๖)  ส่วนกลางควรให้การสนับสนุนงบประมาณนอกจากการใช้

งบประมาณปกตขิองจงัหวดั โดยในอนาคตควรจดัตัง้งบประมาณและจดัสรรให้

จังหวัดในการด�าเนินงานศูนย์ด�ารงธรรมเป็นการเฉพาะ

๗)  ควรสนับสนุนให้มีการด�าเนินการระดับอ�าเภอและท้องถ่ิน อย่างเป็นรูปธรรม

๘)  ควรมีโควตาการให้ความดี ความชอบ เป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่  

ผู้มาปฏิบัติงานประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ เช่นเดียวกับ 

ศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติด

๙)  ในเบื้องต้น กรมโยธาธิการและผังเมืองควรเข้ามาช่วยเหลือในการ

ปรับปรุงผังส�านักงานและเขียนแบบตกแต่งศูนย์ด�ารงธรรมให้มีภาพลักษณ์ที่ดี  

มีความทันสมัยพร้อมให้บริการ และมีความคล่องตัวในการให้บริการแบบ  

One Stop Service ที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ



198  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็น ข้อเสนอแนะ

๓. การปฏิบัติงานของศูนย์ดำารงธรรม ๑) ควรก�าหนดกรอบระยะเวลาการท�างานแต่ละข้ันตอนให้มีความชัดเจน 

เนื่องจากตามประกาศ คสช.ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ก�าหนดให้ด�าเนินการเป็น ๒ ระยะ 

ในระยะแรก ด�าเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

ให้ค�าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

และท�าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ส�าหรับระยะที่สอง ในกรณีที่จ�าเป็น จะต้อง

ด�าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ด�ารงธรรมให้สามารถแก้ไขปัญหา

ของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  

การปอ้งปดัภยัพบิตัสิาธารณะ การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ การปอ้งกนั

และปราบปรามการตัดไม้ท�าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหา

แรงงานตา่งดา้วและ การคา้มนษุย ์การคุม้ครองป้องกนัหรอืชว่ยเหลอืประชาชน 

ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม และการบังคับการตามกฎหมาย ทั้งนี้ 

เพื่อให้จังหวัดสามารถด�าเนินการตามแต่ละขั้นตอนได้ชัดเจน และสามารถ 

จัดบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการติดตามและประเมินผล

เป็นห้วงระยะเวลาการท�างาน

๒) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน

เกิดประสิทธิภาพไม่ติดขัดในการให้บริการประชาชน

๓) มีการพัฒนา บุคลากรประจ�าศูนย์ท่ีมีคุณภาพท่ัวประเทศเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานเดียวกัน

๔. ระบบการติดตามประเมินผล ๑) ระบบการติดตามประเมินผล โดยใช้ระบบรายงานผลของศูนย์ด�ารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย โดยรายงานเข้าสู่ระบบเป็นประจ�าทุกวัน/สัปดาห์

๒) ควรมีระบบการติดตามประเมินผลในส่วนกลางท่ีสามารถ ติดตาม โต้ตอบ

ระหว่างส่วนกลางกับจังหวัดในลักษณะศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Operation 

Center) โดยมีการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการในระยะแรกอย่างน้อย  

เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านอ�านวยความเป็นธรรม

และการบริการ ส�าหรับในส่วนภูมิภาคก็ควรวางระบบติดตามเรื่องระหว่าง 

จังหวัดกับอ�าเภอ และท้องถิ่น เช่นกัน

๓) ประสานทุกกระทรวง/หน่วยงาน ให้ทราบปัญหาการท�างานของศูนย์ 

ด�ารงธรรมจังหวัดเป็นระยะ เพื่อจักได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

สนับสนุนศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดได้ตรงตามข้อเท็จจริงของศูนย์ในระดับพื้นที่

๔) ควรมีการรายงานผลการด�าเนินงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นระยะ



ภาคผนวก

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   199



200  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   201

- 171 - 
 

 



202  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- 172 - 
 

 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   203

- 173 - 
 

 



204  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- 174 - 
 

 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   205

- 175 - 
 

 



206  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- 176 - 
 

 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   207

- 177 - 
 

 



208  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- 178 - 
 

 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   209

- 179 - 
 

 



210  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- 180 - 
 

 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   211

- 181 - 
 

 



212  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- 182 - 
 

 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   213

- 183 - 
 

 



214  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- 184 - 
 

 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   215

- 185 - 
 

 



216  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- 186 - 
 

 



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x   217

คณะที่ปรึกษา

๑. นายภาณุ อุทัยรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๘

๒. นายวิญญู ทองสกุล รองผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗

๓. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๕

๔. นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๒

๕. นายวันชัย สุทธิชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑ และ ๑๖

๖. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๑๒

๗. นายสมศักดิ์ ข�าทวีพรหม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๑๐

๘. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที๑่๑ และ ๑๓

๙. นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที๑่๗ และ ๑๘

๑๐. นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๕

๑๑. นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๔

๑๒. นายเกรียงเดช  เข็มทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๙

  บรรณาธิการ

๑. นายบวรศักดิ์ วานิช ผู้อ�านวยการส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.

๒. นางสาวปรียานุช เจริญผล ผู้อ�านวยการส่วนตรวจราชการ

๓. นายบรรจง ตรีกุล ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ

๔. นายภูษิต น้อยโสภากุล ผู้อ�านวยการศูนย์ด�ารงธรรม

  คณะผู้จัดทำา

๑. นางสาวศุภวรรณ ภิรมย์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

๒. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

๓. นายศุภกร เปรมทองสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

๔. นายพีระพลธ์ ส�าเภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

๕. นายปิยะ วงศ์ทองเหลือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

๖. นางสาวพรทิพย์ ยิ้มชูเชิด พนักงานราชการ

๗. นายเรืองฤทธิ์ ชูจันทร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์

๘. นางสาวศิริพร ไทรชมภู เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

๙. นายวิชาญ  จิตจวง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

๑๐. นางสาวเจนจิรา  ชูติยานันท์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป



พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จ�ากัด ๗๐ ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

โทร. ๐-๒๒๒๒-๕๕๕๕, ๐-๒๒๒๑-๙๗๘๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๖๔๓๓ นายยอดยิ่ง โสภณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

E-mail Address : borpitt@hotmail.co.th


