ค�ำน�ำ
การตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย เป็นมาตรการส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างหนึ่ง ที่จะท�ำให้การปฏิบัติราชการ การจัดท�ำภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถ
แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนดังหลักว่า “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” รวมทั้งท�ำให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการบริหารราชการแผ่นดิน มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รายงานผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยนี้ เป็นการรวบรวมผลการตรวจราชการ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จัดท�ำขึ้นเพื่อรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู ้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยตามแผนการตรวจราชการของผู ้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และ
การตรวจราชการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ส�ำนักงานผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนัก/กองในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทีป่ รึกษาผูต้ รวจราชการภาคประชาชน
ตลอดจนประชาชนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ท�ำให้การจัดท�ำรายงานฉบับนี้
ส�ำเร็จลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และ
เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย ได้รับทราบเพื่อน�ำไปก�ำหนดนโยบาย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

ส�ำนักงานผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สารบัญ
ท�ำเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑

ส่วนที่ ๑

บทน�ำ

๕

ส่วนที่ ๒

การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

๔๗
๑. การสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของสถาบันหลักของชาติในระดับองค์กรและพื้นที่ 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�ำกับ 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

สารบัญ
ส่วนที่ ๓

การตรวจราชการกรณีพิเศษที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยเฉพาะเรื่อง

ส่วนที่ ๔

การตรวจราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๑๓
และตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ก�ำหนด

๑. การติดตามการด�ำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
๒. การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา และการ
ติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๑. ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส�ำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับทุก
กระทรวง เป็นแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล
๒. นโยบายการด�ำเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
๓ ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
๔. ระดับความส�ำเร็จของการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ส่วนที่ ๕

การตรวจราชการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑. การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว
๒. การจัดตั้งศูนย์ด�ำรงธรรมมิติใหม่

๙๙
๑๐๑
๑๐๗

๑๑๕

๑๑๙
๑๓๖
๑๓๙

๑๖๗

๑๖๙
๑๗๓

สารบัญ
ภาคผนวก

        
      
        
        

๑. ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๕๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาราชการแทน
๓. ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
๔. ค�ำสั่งส�ำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ�ำ
เขตตรวจราชการเป็นการชั่วคราว
๕. ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาราชการแทน
๖. ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
๗. ค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาราชการแทน     
๘. คำ�สั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
(เพิ่มเติม)  
๙. คำ�สั่งสำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
เรื่องแต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๙๙
๒๐๑
๒๐๓
๒๐๕
๒๐๗

๒๐๘
๒๑๐
๒๑๒
๒๑๔
๒๑๕

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
“...การเป็นผู้น�ำนั้น ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง คือต้องออกตรวจตราจนรองเท้าขาด
ไม่ใช่นั่งเก้าอี้จนกางเกงขาด เพราะหลักโบราณก็มีอยู่ว่า จงคิด จงสั่ง จงตรวจ...”

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายภาณุ อุทัยรัตน์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานครและส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง
และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘
(ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)

นายวิญญู ทองสกุล

นายเสริม ไชยณรงค์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คนที่ ๑
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖,๗
(ถึงตุลาคม ๒๕๕๗)

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คนที่ ๒
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔
(ถึงมิถุนายน ๒๕๕๗)

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

นายวิศว ศะศิสมิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕,๑๗
(ถึงมิถุนายน ๒๕๕๗)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐
(ถึงตุลาคม ๒๕๕๗)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายสามารถ ลอยฟ้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑,๑๖
(ถึงมิถุนายน ๒๕๕๗)

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑,๑๓

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔,๙
(ถึงมิถุนายน ๒๕๕๗)

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕,๑๘

นางสุมิตรา ศรีสมบัติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓
(ถึงตุลาคม ๒๕๕๗)

นายทวี นริสศิริกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒,๑๒
(ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๕
(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)

นายวิชิต ชาตไพสิฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๓,๑๒
(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)

นายสุวิทย์ สุบงกฎ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔
(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)

นายวันชัย สุทธิวรชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑,๑๖
(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)

นายสมศักดิ์ ขำ�ทวีพรหม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔,๑๐
(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)

นายเกรียงเดช เข็มทอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙
(ตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๗)

บทน�ำ

ภายใต้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ได้เข้ามา

สืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รัฐบาลได้
แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ซึง่ มีนโยบายด้านต่างๆ ๑๑ ด้าน โดยได้นำ� ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศว่าด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น
ส�ำคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมา
เป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แนวทางของ คสช. และความต้องการของ
ประชาชนที่แสดงออกมาโดยตลอด ข้อส�ำคัญนโยบายทุกด้าน ต้องสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองทุกระดับ
ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ให้ความส�ำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่
ต้องท�ำทันที ระยะกลางที่ต้องท�ำต่อไปหรือต้องรอการบังคับใช้กฎหมาย และระยะยาว แม้จะไม่เห็นผลในระยะอัน
ใกล้ แต่รฐั บาลนีต้ อ้ งการวางรากฐานเพือ่ ให้รฐั บาลข้างหน้าเข้ามารับช่วงได้อย่างต่อเนือ่ ง ประการส�ำคัญ ต้องการให้
ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหนเพื่อเตรียมตัวได้ถูกต้อง นโยบายรัฐบาล
๑๑ ด้าน คือ
๑. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด�ำเนินการกับ ผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค�ำนึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ�ำนวน
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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มาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราช
กรณี ย กิ จ เพื่ อ ประชาชน ทั้ ง จะสนั บ สนุ น โครงการ
ทั้ ง หลายอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ตลอดจนเร่ ง
ขยายผลตามโครงการและแบบอย่างทีท่ รงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พนู สุขแก่ประชาชนในทีส่ ดุ
๒. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ให้ความ
ส�ำคัญต่อการเตรียมพร้อมสูป่ ระชาคมการเมืองและความ
มัน่ คงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ
ชายแดน การสร้างความมัน่ คงทางทะเล การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นและการเสริ ม สร้ า งในการปฏิ บั ติ ก ารทาง
การทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหา
เส้ น เขตแดนโดยใช้ก ลไกระดับ ทวิภาคีและพหุ ภาคี
เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยน�ำยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการ
พูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและ
หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นพหุสงั คมขจัดการฉวยโอกาส
ก่ อ ความรุ น แรงแทรกซ้ อ น เพื่ อ ซ�้ ำ เติ ม ปั ญ หาไม่ ว ่ า
จากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง
ทัง้ จะเพิม่ ระดับปฏิสมั พันธ์กบั ต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศทีอ่ าจช่วยคลีค่ ลายปัญหาได้ พัฒนาและ
เสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้

ทั น สมั ย มี ค วามพร้ อ มในการรั ก ษาอธิ ป ไตย และ
ผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ
ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ น�ำไป
สูก่ ารพึง่ พาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถ
บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ เสริมสร้างความ
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า
นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของ
นโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน
ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน�ำ
กลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุม้ ครอง
ดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน
การแลกเปลี่ ย นทางการศึ ก ษา วั ฒ นธรรม การค้ า
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และการเปิ ด โลกทั ศ น์
ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
๓. นโยบายการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม
และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะ
เฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้
ทีม่ นั่ คงแก่ผทู้ เี่ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทัง้ ระบบ
มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง การทารุณ
กรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเทีย่ วทีเ่ น้นบริการทาง
เพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุง
กฏหมายข้อบังคับที่จ�ำเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการ
ระวังตรวจสอบ
ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทาง
สังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
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ดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์
ผูย้ ากไร้อตั ภาพ พัฒนาศักยภาพ คุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิ
จั ด สวั ส ดิ ก ารช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ สตรีและเด็ก เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
การมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และ
ไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการ
ดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความ
ร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว
รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส�ำหรับการดูแล
ผูส้ งู อายุ เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมทีม่ คี วามหลากหลาย
เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความ
เข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนา
ระบบความคุ ้ ม ครองทางสั ง คมของแรงงานอาเซี ย น
จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทัว่ ไป โดยใช้คา่ นิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ไ ด้ ป ระกาศไว้ แ ล้ ว
แก้ปัญหา การไร้ที่ดินท�ำกินของเกษตรกรและการรุกล�้ำ
เขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้ำ และออกมาตรการป้องกัน
การเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร
ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส�ำรวจและวิธกี ารแผนทีท่ ที่ นั สมัย
แก้ ไขปั ญ หาเขตที่ ดิ น ทั บ ซ้ อ นและแนวเขตพื้ น ที่ ป ่ า
ทีไ่ ม่ชดั เจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชน
กับเจ้าหน้าที่รัฐ
๔. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุง
ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส�ำคัญทัง้ การศึกษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้าง

คุ ณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรี ย นรู ้ พั ฒ นาตนได้
เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพ
ในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล�้ำ และพัฒนาก�ำลังคนให้เป็น
ที่ ต ้ อ งการเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ทั้ ง ในด้ า นการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับ
เปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ�ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่
ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัด
ให้ มี คู ป องการศึ ก ษาเป็ น แนวทางหนึ่ ง ให้ อ งค์ ก ร
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แลประชาชนทัว่ ไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และทัว่ ถึง และร่วมในการปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหาร
จั ด การได้ อ ย่ า งอิ ส ระและคล่ อ งตั ว ขึ้ น พั ฒ นาระบบ
การผลิตและพัฒนาครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมีจติ วิญญาณของ
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้
ในการเรี ย นการสอนเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยครู ห รื อ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้ง
ระบบการประเมินสมรรถนะทีส่ ะท้อนประสิทธิภาพการ
จั ด การเรี ย นการสอนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นเป็ น
ส�ำคัญทะนุบำ� รุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนา
อื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส�ำคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ สร้างสันติสขุ และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม
ไทยอย่างยั่งยืน
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๕. นโยบายการยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก าร
ด้ า นสาธารณสุ ข และสุ ข ภาพของประชาชน โดย
วางรากฐานให้ ร ะบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพครอบคลุ ม
ประชากรในทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งมี คุ ณ ภาพโดยไม่ มี
ความเหลื่อมล�้ำของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และ
บูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค
มากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง
ปรั บ ระบบการจ้ า งงาน การกระจายบุ ค ลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประสานการ
ท�ำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและ
แก้ปญ
ั หาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ และปัญหาด้านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและ
สเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
๖. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รัฐบาลจะด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น
๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการทันที ระยะ
ต่ อ ไปที่ ต ้ อ งแก้ ไขปั ญ หาพื้ น ฐานที่ ค ้ า งคาอยู ่ และ
ระยะยาวที่ ต ้ อ งวางรากฐานเพื่ อ ความเจริ ญ เติ บ โต
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก� ำหนดภายใน
สิ้นปีนี้สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตามที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ไ ด้ จั ด ท� ำ ไว้
โดยน�ำหลักการส�ำคัญของการจัดท�ำงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้ความส�ำคัญ

ในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการ
ด�ำเนินงานร่วมน�ำแหล่งเงินอืน่ มาประกอบการพิจารณา
ด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระ
หนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ�ำเป็นและแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพือ่ ความโปร่งใส เป็นธรรม
และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ กระตุ ้ น การลงทุ น ด้ า ยการเร่ ง
พิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุน
ยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
และน�ำโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี เช่ น โครงการขนส่ ง มวลชนในกทม.
มาจัดท�ำเป็นโครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละตลาดการเงิ น ดู แ ลเกษตรให้ มี
รายได้ทเี่ หมาะสมด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต
การช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งปั จ จั ย การผลิ ต อย่ า งทั่ ว ถึ ง ลด
อุ ป สรรคในการส่ ง ออกเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว
เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและ
มาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้นกั ท่องเทีย่ ว
ต่ า งชาติ เข้ า มาเที่ ย วในประเทศไทย โดยพิ จ ารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฏอัยการศึก
ในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท�ำได้
เน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพราคาเป็นธรรม
ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและ
การคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่าง
เหมาะสม แก้ ป ั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มในฤดู ฝ นและปั ญ หา
ขาดแคลนน�้ ำ ในบางพื้ น ที่ แ ละบางฤดู ก าลโดยระดม
ความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน�้ำท่วมรุนแรง
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ดังเช่นปี ๒๕๕๔ ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ง
ด�ำเนินการสร้างแหล่งน�้ำขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม
ซึ่ ง จะสามารถท� ำ ได้ ใ นเวลาประมาณ ๑ ปี ปฏิ รู ป
โครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับ
ต้ น ทุ น และให้มีภาระภาษีที่เ หมาะสมระหว่ า งน�้ ำ มั น
ต่างชนิดและผูใ้ ช้ตา่ งประเภท รวมถึงการด�ำเนินการให้มี
การส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน�ำ้ มันดิบรอบใหม่
ทั้งในทะเลและบนบก และด�ำเนินการให้มีการสร้าง
โรงไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธี
การเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม
พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา
พลั ง งานปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ใ ห้ จั ด เก็ บ อย่ า ง
ครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้
ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่
ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจาก
ทรัพย์สนิ เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
โดยให้มผี ลกระทบต่อผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้นอ้ ยทีส่ ดุ รวมทัง้
ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่
ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย และยกเลิ ก การยกเว้ น ภาษี ป ระเภท
ที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมมากขึน้ บริหารจัดการหนีภ้ าครัฐทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงรัฐบาลทีผ่ า่ นมา ซึง่ จ�ำนวนสูงมากกว่า ๗๐๐,๐๐๐
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า
อั น จะท� ำ ให้ เ หลื อ งบประมาณเพื่ อ การลงทุ น พั ฒ นา
ประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน
หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนีท้ งั้ หมด และยืดระยะ
เวลาช�ำระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณ
ในอนาคตในระยะยาว พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกโดยเริม่ โครงการรถไฟฟ้า

ขนส่ ง มวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้ า เชื่ อ มกทม.
กั บ เมื อ งบริ ว ารเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ลดเวลาในการเดิ น ทาง
ของประชาชน เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท�ำได้ทันที
ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ
ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้าน
การคมนาคมทางน�ำ้ โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล�ำน�ำ้
ชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
เริ่ ม จากการพั ฒ นาท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ท่ า เรื อ ชายฝั ่ ง
อ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือใน
ล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง
รวมทั้งการขุดลอกร่องน�้ำลึกปรับโครงสร้างการบริหาร
จัดการในสาขาขนส่งทีม่ กี ารแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก�ำกับดูแล และ
หน่วยปฎิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก�ำกับดูแล
ระบบราง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการ
และความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการทีเ่ ป็นธรรม
การลงทุน การบ�ำรุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลัก
ของประเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ของรัฐวิสาหกิจให้มปี ระสิทธิภาพ ก�ำหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจน
พิ จ ารณาความจ� ำ เป็ น ในการคงบทบาทการเป็ น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ แต่ ล ะแห่ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ปัจจุบันในด้านเกษตรกรรม ด�ำเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่
คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขต
เพื่อปลูกพืชแต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริม
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การพัฒนาอุตสาหกรรมทีส่ อดคล้องกับศักยภาพพืน้ ฐาน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ ใช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมที่ ใช้ ก าร
ออกแบบและสร้ า งสรรค์ เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ภาคเศรษฐกิจดิจทิ ลั และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ให้เริม่ ขับเคลือ่ นได้อย่างจริงจัง ซึง่ จะท�ำให้ทกุ ภาคเศรษฐกิจ
ก้าวหน้าไปได้ทนั โลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส�ำคัญของประเทศชาติ
ในเรื่ อ งนี้ แ ละจะจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการระดั บ ชาติ
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
๗. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความเชื่อมโยง
ด้านการขนส่งภายในอนุภมู ภิ าคและภูมอิ าเซียน โดยเร่ง
ขั บ เคลื่ อ นตามแผนงานการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS)
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
(ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส�ำหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ
(BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่าน
การค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณ
ประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ
National Single Window (NSW) โดยระยะแรก
ให้ความส�ำคัญกับด่านชายแดนที่ส�ำคัญ ๖ ด่าน ได้แก่

ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก
และบ้านคลองใหญ่
๘. นโยบายการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
การพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่าย
ในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้
ไม่ตำ�่ กว่า ๑% ของรายได้ประชาชาติและมีสดั ส่วนรัฐต่อ
เอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า
การจัดการน�ำ้ และขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจยั
และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
ในกรณีที่จ�ำเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยี
จากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
๙. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ในระยะเฉพาะหน้ า
เร่งป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า โดยให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ทีด่ นิ ของรัฐ จัดท�ำแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐให้ชดั เจน ส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรง
กดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป พัฒนา
ระบบบริหารจัดการทีด่ นิ และแก้ไขการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ
โดยยึดแนวพระราชด�ำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วม
กับป่าได้ เช่น ก�ำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน�้ำของ
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ประเทศ เพื่อให้การจัดท�ำแผนงานไม่เกิดความซ�้ำซ้อน
มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ขยะ และน�้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดำ� เนินการ
ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็น
พิเศษ โดยก�ำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้าง
ขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มี
การลักลอบทิง้ ขยะติดเชือ้ และใช้มาตรการทางกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
๑๐. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ จัดระบบอัตรา
ก� ำ ลั ง และปรั บ ปรุ ง ค่ า ตอบแทนบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้
เหมาะสมและเป็ น ธรรม ยึ ด หลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองทีด่ ี เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ วางใจในระบบราชการ
ลดต้นทุนด�ำเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด�ำเนิเนการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล�ำดับความจ�ำเป็นและ
ตามทีก่ ฎหมายเอือ้ ให้สามารถด�ำเนินการได้ในระยะแรก
กระจายอ�ำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหาร
สาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย
มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ�ำนาจโดย
มิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หริอสร้างความเสียหายแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้น
การปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารด้ า นการท� ำ ธุ ร กิ จ
การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ�ำวัน
เป็ น ส� ำ คั ญ เสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมในการแต่ ง ตั้ ง
และโยกย้ า ยบุ ค ลากรภาครั ฐ วางมาตรการป้ อ งกั น

การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน�ำ
ระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อ
ให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า
เรื่องนี้เป็นวาระส�ำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่อง
ที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการ
ด�ำเนินการต่อผู้กระท�ำการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี
รวมทัง้ ให้ผใู้ ช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชือ่ ถือ
ของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน
อีกทั้งจะท�ำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติ
โดยมิชอบ ซึ่งได้มีค�ำวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็น
บทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็น
กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฎิบัติราชการ
๑๑. นโยบายการปรั บ ปรุ ง กฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุง
ประมวลกฏหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และ
ระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด�ำเนินการ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่
มีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท�ำกฎหมายให้
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้าง
ขึ้นในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีป่ ราศจากการแทรกแซงของรัฐน�ำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด�ำเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรม
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ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จา่ ย
แก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึง
ความเป็ น ธรรมได้ ง ่ า ยและรวดเร็ ว ส่ ง เสริ ม กองทุ น
ยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาศ คุ้มครอง
ผู ้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ และเยี ย วยาผู ้ บ ริ สุ ท ธิ์ ห รื อ
ได้ รั บ ผลกระทบจากความไม่ เ ป็ น ธรรมน� ำ มาตรการ
ทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับ
การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ หรื อ กระท� ำ ผิ ด ด้ า น
ค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่ บิ เอ็ด
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่
วิสยั ทัศน์ระยะยาว ทีท่ กุ ภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้อง
ร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งกําหนดไว้
ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรี
บนวิ ถี ชี วิ ต แห่ ง ความพอเพี ย ง ยึ ด มั่ น ในวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะ
ขัน้ พืน้ ฐานทีท่ วั่ ถึง มีคณ
ุ ภาพ สังคม มีความปลอดภัยและ
มั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเกื้อกูลและเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มี ค วามมั่ น คงด้ า นอาหารและพลั ง งาน อยู ่ บ นฐาน
ทางเศรษฐกิ จ ที่ พึ่ ง ตนเองและแข่ ง ขั น ได้ ใ นเวที โ ลก
สามารถอยูใ่ นประชาคมภูมภิ าคและโลกได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี”

วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง”
พันธกิจ
๑) สร้ า งสั ง คมเป็ น ธรรมและเป็ น สั ง คมที่ มี
คุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุตธิ รรมอย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพั ฒ นา ภายใต้ ร ะบบบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒) พั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม
เรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต มี ทั ก ษะและการดํ า รงชี วิ ต อย่ า ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็ง
และมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และ
ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) สร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาประเทศให้
คนในสังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโต
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน ภายใต้กระแสการเปลีย่ นแปลง
ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศที่ ป รั บ เปลี่ ย นเร็ ว
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีเ่ หมาะสม โดยเร่งสร้างภูมคิ มุ้ กัน
เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศ
ด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคนและสังคม
ไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้
และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการ
บริ โ ภคที่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพั ฒ นา
ประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม ให้ความสําคัญกับ
		 ๑.๑) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขี ด ความสามารถในการจั ด การความเสี่ ย งและสร้ า ง
โอกาสในชีวติ ให้แก่ตนเอง มุง่ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากที่ มี ค วามหลากหลายและแข็ ง แกร่ ง มากขึ้ น
ส่ ง เสริ มการจัดสรรทรัพ ยากรให้เ กิดความเป็ นธรรม
ปรับโครงสร้างภาษีทงั้ ระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้
และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรร
ทรั พ ยากรและการถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น พั ฒ นาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาค
ธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
ระบบการคุม้ ครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทัว่ ถึง
สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็น
		 ๑.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทกุ คนตาม
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน เน้นการสร้างภูมคิ มุ้ กันระดับปัจเจก และ
สร้างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา
ประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ
และมี ช ่ อ งทางการเข้ า ถึ ง อย่ า งเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง
การจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูม้ รี ายได้นอ้ ย การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานราก
และระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้าน
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข้ อ มู ล ในการคุ ้ ม ครองทางสั ง คมให้ ค รอบคลุ ม
ประชาชนทุกคนตามสิทธิและสามารถเข้าถึงบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
		 ๑.๓) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วน
สามารถเพิม่ ทางเลือกการใช้ชวี ติ ในสังคมและมีสว่ นร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคณ
ุ ค่าและ
ศักดิ์ศรีให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน
ในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม
พัฒนามาตรฐานระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเพิม่ ช่องทาง
การเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิของผูบ้ ริโภค
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ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจ
ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
		 ๑.๔) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบ
ที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐาน
ของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริม
วั ฒ นธรรมการเมื อ งที่ มี ธ รรมาภิ บ าลนํ า ไปสู ่ ก ารเป็ น
ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบ
บริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุล
อํานาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนา
ข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทาง
อาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทย
ทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความ
เท่าเทียมในกระบวนการยุตธิ รรมและเพิม่ ช่องทางในการ
รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาแก่
ผูเ้ สียหายและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากกระบวนการยุตธิ รรม
รวมทัง้ สนับสนุนการใช้สอื่ เพือ่ สังคมทัง้ ในระดับประเทศ
และท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริม
การพัฒนา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
		
๒.๑) การปรับโครงสร้างและการกระจาย
ตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มี
ความพร้ อ มให้ มี บุ ต รเพิ่ ม ขึ้ น และรั ก ษาระดั บ อั ต รา
เจริญพันธุ์ไม่ให้ต�่ำกว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุน
การกระจายตัวและส่งเสริมการตัง้ ถิน่ ฐานของประชากร

ให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพ โอกาสและ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
		 ๒.๒) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยให้ มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการ
เรียนรูท้ เี่ สริมสร้างวัฒนธรรมการเกือ้ กูล พัฒนาทักษะให้
คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจ
ที่ มี คุ ณ ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย พั ฒ นาคนด้ ว ย
การเรียนรูใ้ นศาสตร์วทิ ยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิต
สํ า นึ ก ให้ ค นไทยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและ
บริโภคทีร่ บั ผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม เรียนรูก้ ารรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
		 ๒.๓) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทย
ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนา
ความรู ้ แ ละทั ก ษะในการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ ควบคูก่ บั การพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
ให้ เ หมาะสมทั้ ง การผลิ ต และการกระจายบุ ค ลากร
ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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		 ๒.๔) การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต
มุง่ สร้างกระแสสังคมให้การเรียนรูเ้ ป็นหน้าทีข่ องคนไทย
ทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริม
การเรียนรูร้ ว่ มกันของคนต่างวัย ควบคูก่ บั การส่งเสริมให้
องค์กร กลุม่ บุคคล ชุมชน ประชาชน และสือ่ ทุกประเภท
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ สื่ อ สารด้ ว ยภาษา
ที่ เข้ า ใจง่ า ย รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทางเลื อ กที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพและสนับสนุนปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
		 ๒.๕) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
สถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการ
พัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมใิ จในวัฒนธรรมไทย
และยอมรั บ ความแตกต่ า งของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมทีล่ ดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และ
สร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบการแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ง่ เสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
๓. ยุ ท ธศาสตร์ ค วามเข้ ม แข็ ง ภาคเกษตร
ความมัน่ คงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับ
		 ๓.๑) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ป็น
ฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่งรักษา
ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีทดี่ นิ เป็นของตนเองหรือ
มีสทิ ธิทาํ กินในทีด่ นิ ใช้มาตรการทางภาษีเพือ่ บังคับหรือ

จู ง ใจให้ บุ ค คลผู ้ ถื อ ครองที่ ดิ น ทํ า ประโยชน์ ใ นพื้ น ที่
ดังกล่าวมากขึน้ สนับสนุนการกระจายการถือครองทีด่ นิ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เร่งรัดการจัดให้มีองค์กร
และระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
พั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ ป็ น ฐานการผลิ ต
ภาคการเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี
และวิถชี วี ติ ทางการเกษตรทีใ่ ห้ความสาํ คัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
		 ๓.๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ควบคุมและกํากับดูแลให้มี
การนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ปรับปรุงบริการขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ การผลิตให้ทวั่ ถึง ส่งเสริม
การผลิตทีค่ งไว้ซงึ่ ความหลากหลายของพันธุพ์ ชื และสัตว์
ที่ เ หมาะสมกั บสภาพภู มิ อ ากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้ง
สนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
		 ๓.๓) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้ ร ่ ว มทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย กั บ ภาคเอกชน สนั บ สนุ น
เกษตรกรและผู้ประกอบการนําองค์ความรู้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมบนฐาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพ
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มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบ
ตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
๓.๔) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
ให้แก่เกษตรกร มุง่ พัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้
ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกร
ทั้ ง หมด พั ฒ นาระบบประกั น ภั ย พื ช ผลการเกษตร
ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุน่ ใหม่
และแรงงานที่ มี คุ ณ ภาพเข้ า สู ่ อ าชี พ เกษตรกรรม
พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไก
สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ
จากการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ ทีเ่ ป็น
ผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
		 ๓.๕) การสร้างความมัน่ คงด้านอาหารและ
พั ฒ นาพลั ง งานชี ว ภาพในระดั บ ครั ว เรื อ นและชุ ม ชน
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชน
และเพือ่ ชุมชนเพิม่ ขึน้ ส่งเสริมให้เกษตรกรทาํ การเกษตร
ด้วยระบบเกษตรยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้
และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนือ่ ง
และทั่ ว ถึ ง รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการบริ โ ภคที่
เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
การผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่

บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาํ วัตถุดบิ ทางการเกษตร
ที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิต
เป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทัง้ ส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ด้ า นอาหารให้ กั บเกษตรกรและชุ ม ชน
อย่างเป็นระบบ
		 ๓.๖) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ชี ว ภาพเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้ง
อาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและ
บริ ก าร จั ดให้ มี ก ลไกกํ า กั บดู แ ลโครงสร้ า งราคาของ
พลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงาน
ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
		 ๓.๗) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงด้ า นอาหารและพลั ง งาน
โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
กํ า หนดทิ ศ ทางและวางแผนการผลิ ตทางการเกษตร
ปรับกระบวนการทาํ งานของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทํางานอย่างจริงจัง
ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้ า นอาหารและพลั ง งานตั้ ง แต่ ก ารผลิ ต
การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศทั้ ง ในระดั บ พหุ ภ าคี แ ละทวิ ภ าคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน
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๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน ให้ความสาํ คัญกับ
		 ๔.๑) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้
กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทใน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภายในประเทศให้ เข้ ม แข็ ง และ
แข่งขันได้ดว้ ยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของเอเชี ย
แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้าง
ภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่
มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซงึ่
ครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พฒ
ั นา
ภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยก
ระดั บ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ
กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มี
คุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมฐาน
ความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		 ๔.๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
เน้ น การนํ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา วิจยั และพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด
และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทงั้ เชิงพาณิชย์สงั คม และชุมชน
โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีวจิ ยั และนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้
กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและ
เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
		 ๔.๓) การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า เที ย ม และเป็ น ธรรม
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงาน
ให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่ง
ทั้ ง ภายในประเทศและระหว่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและมาตรฐานสูส่ ากล สร้างความมัน่ คงด้าน
พลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนา
พลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจให้เอือ้ ต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
		 ๔.๔) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
อย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะ
สมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์เพิ่ม
บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบ
องค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน
ระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลัง
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ที่ ป รั บ ปรุ ง ระบบการจั ด เก็ บ รายได้ ข องประเทศ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด สรรและการบริ ห าร
งบประมาณ ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริม
ให้ ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการลงทุ น พั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและการให้ บ ริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานของ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความสําคัญกับ
		 ๕.๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ม าตรฐานสากลปรั บ ปรุ ง
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
บุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพืน้ ทีช่ ายแดน/เขตเศรษฐกิจ
ชายแดน ตลอดจนเชื่ อ มโยงระบบการผลิ ต กั บ พื้ น ที่
ตอนในของประเทศ
		 ๕.๒) การพั ฒ นาฐานลงทุ น โดยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนา
พืน้ ทีใ่ นภูมภิ าคต่างๆของประเทศให้เชือ่ มโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการ
ท่ อ งเที่ ย ว พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ ชายแดนและเมื อ ง
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่

		 ๕.๓) การสร้ า งความพร้ อ มในการเข้ า
สูป่ ระชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนา
บุ ค ลากรในทุ ก ภาคส่ ว นเศรษฐกิ จ เสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพ
สินค้าและบริการ ทีเ่ ป็นการป้องกันสินค้าและบริการนํา
เข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน
		 ๕.๔) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและภูมภิ าคภายใต้บทบาททีส่ ร้างสรรค์
เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศใน
เวทีโลก มุง่ รักษาบทบาทของไทยในการมีสว่ นร่วมกําหนด
ยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดําเนินอยู่ รวมทั้ง
รั ก ษาดุ ล ยภาพของปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ มหาอํ า นาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่
		 ๕.๕) การสร้ า งความเป็ น หุ ้ น ส่ ว นทาง
เศรษฐกิจในภูมภิ าคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ โดยเร่งดําเนินการด้านความร่วมมือใน
การกําหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออํานวย
ความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ
		 ๕.๖) การมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งสํา คั ญ ในการ
สร้างสังคมนานาชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและ

18 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การแพร่ ร ะบาดของโรคภั ย มุ ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ปญ
ั หาข้ามชาติดา้ นการ
ก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทัง้ ระบบ
พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อ
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน
และร่วมมือในการป้องกันการติดเชือ้ และการแพร่ระบาด
ของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ�้ำ
		 ๕.๗) การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ที่ ดี
ระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรมและไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ เปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหากําไร เป็นการดําเนินการภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค
เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นําสู่
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอํานวย
ความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศทีไ่ ม่แสวงหากาํ ไรให้
มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการดําเนินความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
		 ๕.๘) การเร่ ง รั ด การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบ
ทัง้ เชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี
โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
การสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีทไี่ ม่สามารถ
ปรับตัวได้ทัน
		 ๕.๙) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐาน
การลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิ
ประโยชน์และการอาํ นวยความสะดวกทีจ่ าํ เป็น เพือ่ ให้มี

การจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุน
บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกําไร
		 ๕.๑๐)   การปรับปรุงและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิน่ มุง่ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิน่ ให้รบั
รู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับ
พื้นที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถ
พัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย
ที่ ส ร้ า งความใกล้ ชิ ด และปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศใน
อนุภูมิภาค
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
		 ๖.๑) การอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู แ ละสร้ า งความ
มั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
มุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือ
ในการวางแผนและบริ ห ารจั ด การ ปรั บ ปรุ ง ระบบ
การบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั ่ ง เร่ ง รั ด การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ แบบ
บูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน�้ำเพื่อเพิ่มปริมาณ
น�้ำต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน�้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริม
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
		 ๖.๒) การปรั บ กระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นา
และขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
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เศรษฐกิ จ และสั ง คมคาร์ บ อนต�่ ำ และเป็ น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจ
คาร์ บ อนต�่ ำ และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง
เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เน้ น การวางผั ง เมื อ งที่ ผ สมผสาน
วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
		 ๖.๓) การยกระดับขีดความสามารถในการ
รองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพือ่ ให้สงั คมมีภมู คิ มุ้ กัน มุง่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเครือ่ ง
มือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
		 ๖.๔) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัย
พิบัติทางธรรมชาติด้วยการจัดทําแผนที่และจัดลําดับ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด
ยกระดับการจัดการภัยพิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง
และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน
สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียม
ความพร้อม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
		 ๖.๕) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจาก
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการค้าและการ
ลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก

มาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยว
กับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศึ ก ษาผลกระทบและกํ า หนดแผนกลยุ ท ธ์ ร ายสิ น ค้ า
รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทําคาร์บอนฟุตพริ้นต์และสร้างแรง
จูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพือ่ การพัฒนาสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน
		 ๖.๖) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรอบความตกลงและ
พันธกรณีดา้ นสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษา
รายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตาม
สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนา
ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสําคัญ
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
		 ๖.๗) การควบคุ ม และลดมลพิ ษ มุ ่ ง ลด
ปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและน�้ำเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสีย
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อลดความ
เสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี
และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉกุ เฉิน และระบบการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ
		 ๖.๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิ
และพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหา
ความเหลื่ อ มล้ํ า ในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุน
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ภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผลักดันให้มีการ
จั ด เก็ บ ภาษี สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวม
ทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะมีหน่วยงานที่อยู่
ในพื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด และอยู ่ ใ กล้ ชิ ด ประชาชนมากที่ สุ ด
รู้ทุกข์-สุข ของประชาชนทั่วประเทศมากที่สุด ในการ
ก�ำหนดนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนัน้ ได้นำ� ปัญหา
ความเดือดร้อน ความทุกข์-สุข ของประชาชนทัว่ ประเทศ
เป็นทีต่ งั้ โดยส�ำคัญ พยายามทีจ่ ะบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขแก่
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนให้ได้รบั ความช่วยเหลือ
และเป็นธรรม เพือ่ ให้ประชาชนมีความสุขสามารถอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุข สงบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม
โดยกระทรวงมหาดไทยได้นอ้ มนํา แนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในเรือ่ ง “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ที่ได้สัมผัส มาโดยตลอดเป็นแนวทางในการ
ขับเคลือ่ นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยประกอบ
ด้วยนโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก นโยบาย
ด้านความมั่นคงของรัฐ นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบาย
ด้ า นสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต นโยบายด้ า นที่ ดิ น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และนโยบาย
ด้ า นการบริ ก ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และเพื่ อ เป็ น
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานของ

ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย หน่วยงานส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทยจึ ง ได้ มี ค� ำ สั่ ง ที่
๒๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เรือ่ ง แผนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จากแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นภารกิจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ในการออกตรวจติดตามผลการ
ด�ำเนินการ ตรวจสอบ ประเมินผล ให้ค�ำแนะน�ำ รวมทั้ง
รับทราบปัญหา/อุปสรรค ในการด�ำเนินงานของจังหวัด
และส่วนราชการต่างๆ โดยมีผลการตรวจราชการ ดังนี้

๑. การตรวจราชการตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย
๑.๑ การสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ ของ
สถาบันหลักของชาติในระดับองค์กรและพื้นที่
สถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย กระทรวงมหาดไทยจึงถือเป็น
นโยบายและเป็นหน้าที่ส�ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบั น นี้ ไว้ ด ้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี แ ละปกป้ อ งรั ก ษา
พระบรมเดชานุภาพ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณี ย กิ จ เพื่ อ ประชาชน ทั้ ง สนั บ สนุ น
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน�ำหลัก
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ดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง
ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ และ
เกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์
พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
จังหวัดได้ดำ� เนินการโครงการ “ปลูกฝังจิตส�ำนึก
รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง” โดยการน�ำ
กลุม่ เป้าหมายเข้ารับกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ย
การศึกษาดูงานทีศ่ นู ย์การเรียนรูโ้ ครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ เพื่อเก็บข้อมูลและเรียนรู้หลักการทรงงาน
และแนวทางพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนและผูน้ ำ� กลุม่ ต่างๆ ซึง่ เป็น
แกนน�ำในพื้นที่ ได้เรียนรู้หลักการการมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น
ประมุข แล้วน�ำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของ
ตนเอง โดยได้สร้างแนวคิด ๓ ร (ร่วมกันคุย ร่วมกันคิด
ร่วมกันท�ำ) ๓ สร้าง (สร้างสามัคคี สร้างพลัง สร้างสังคม
ปรองดอง) แก่เยาวชนและผู้น�ำกลุ่มต่าง ๆ ทุกจังหวัด
๑.๒ การส่ ง เสริ ม วิ ถี ชี วิ ต แบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นั บ ตั้ ง แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองในปี
พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่มีต่อประเทศไทยและประชาชนไทย ในฐานะของ
พระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ คือ การมุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนไทยให้เพิม่ มากขึน้ โดย
เฉพาะผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสในทางสังคมและเศรษฐกิจ ในพืน้ ที่
ห่างไกล ซึ่งพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระท�ำ ส่งผลให้
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในหลายพื้นที่ มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แสดงให้เห็นถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ่ ประเทศไทยและประชาชนไทย
การเสริมสร้างจิตสํานึกและวิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข ผ่ า นกลไก
คณะกรรมการหมู ่ บ ้ า นและสร้ า งหมู ่ บ ้ า นต้ น แบบ
ประชาธิปไตย ดาํ เนินการสร้างหมูบ่ า้ นต้นแบบประชาธิปไตย
ใน ๗๖ จังหวัด ทุกอําเภอ ๆ ละ ๑๐ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น
๘,๗๘๐ หมู ่ บ ้ า น ฝึ ก อบรมอาสาสมั ค รต้ น แบบ
ประชาธิปไตย มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครต้นแบบ
ประชาธิ ป ไตย จั ด กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม วิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตยในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
คั ด เลื อ กและมอบโล่ ร างวั ล ให้ แ ก่ หมู ่ บ ้ า นต้ น แบบ
ประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ หมู่บ้าน
๑.๓ การสร้ า งพลั ง สั ง คมและพลั ง ชุ ม ชนเอาชนะ
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ผลการด�ำเนินงานของจังหวัดภายใต้แผนปฏิบตั ิ
การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ มีดังนี้
๑. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระดับพืน้ ที่ ดาํ เนินการจัดประชุม เพือ่ กาํ หนดแนวทาง
การดาํ เนินงานของชุดรณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดเคลือ่ นที่
(Mobile Team) เมือ่ วันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
และเตรียมสัมมนาเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยอาํ นวยการของ ศพส.จ.
เพื่อทบทวนการดําเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหว้งทีผ่ า่ นมา และหาแนวทางการดาํ เนินงานฯ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. โครงการบํ า บั ด ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ เ สพ
ยาเสพติด (โรงเรียนวิวฒ
ั น์พลเมืองฝ่าย ปกครอง) ได้กาํ หนด
เป้าหมายให้ ๗๖ จังหวัดดาํ เนินการบาํ บัดรักษาและฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หลักสูตร ๑๕ วัน ภายใต้ชื่อ
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“โรงเรี ย นวิ วั ฒ น์ พ ลเมื อ งฝ่ า ยปกครอง” โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนด เป้าหมายบําบัด
รักษาผู้เสพยาเสพติด จํานวน ๑๕,๓๖๐ คน แยกเป็น
การบําบัดในสถานที่กองร้อย อส.จ. ๔๕ แห่งๆ ละ
๓๐๐ คน รวม ๑๓,๕๐๐ คน และในสถานที่อื่นๆ ใน
๓๑ จังหวัดๆ ละ ๖๐ คน รวม ๑,๘๖๐ คน ขณะนี้
ได้ บํ า บั ด ฟื ้ น ฟู ผู ้ เ สพ/ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ไปแล้ ว จํ า นวน
๑๓,๙๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด เพื่อดําเนินการบําบัด
ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา ฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้ที่ผ่านการ
บาํ บัด ติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้าง
ลานกีฬา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
		 ๑) บําบัดฟืน้ ฟูผเู้ สพ/ผูต้ ดิ ยาไปแล้ว จํานวน
๑๔,๔๖๑ ราย จากเป้าหมาย ๑๐๘,๙๕๐ ราย
		 ๒) ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบําบัด
แล้ว จํานวน ๑๒,๓๒๓ ราย จาก เป้าหมาย ๑๐๘,๙๕๐ ราย
		 ๓) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
จํานวน ๑,๒๑๒ แห่ง กําลังอยู่ระหว่าง ดําเนินการ
		 ๔) ก่อสร้างลานกีฬา จํานวน ๑๐๐ แห่ง
กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบําบัด
ยาและสารเสพติด สํานักงานศูนย์อํานวยการพลังแผ่น
ดินเอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานคร ได้ดําเนินการ
ดังนี้
		 ๑) สร้ า งพลั ง สั ง คมและชุ ม ชนเอาชนะ
ยาเสพติ ด โดยประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร และ
ให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน
ในพื้นที่ ๒๖ สํานักงานเขต จํานวน ๑,๐๗๒ คน

		 ๒) แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตาม
โครงการบาํ บัดรักษาผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติด ในระบบสมัคร
ใจ ระบบบั ง คั บ บํ า บั ด และระบบต้ อ งโทษ โดยนํ า
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟู สมรรถภาพ
ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ในสถานบํ า บั ด ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ระบบสมัครใจ จํานวน ๑๗๖ ราย
ระบบบําบัดบังคับ จํานวน ๒,๒๘๑ ราย และระบบ
ต้องโทษ จํานวน ๔ ราย
		 ๓) สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ตามโครงการจั ด ระเบี ย บสั ง คมและควบคุ ม พื้ น ที่ /
ปัจจัยเสี่ยง โดยออกตรวจพื้นที่ จํานวน ๒๘๗ แห่ง และ
ได้ดําเนินการตามมาตรการสังคม จํานวน ๔๐ แห่ง
ดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย จํานวน ๒๐ ราย
๑.๙.๕ โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เมืองพัทยาได้ ดําเนินการป้องกัน
เฝ้าระวังและควบคุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา/อุปสรรค
๑. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ไม่เพียงพอ
และไม่ยืดหยุ่น
๒. บุคลากรขาดความช�ำนาญ และไม่เพียงพอ
๓. ประชาชนไม่กล้าให้ขอ้ มูล เนือ่ งจากเป็นห่วง
ในเรื่องความปลอดภัย
๔. ผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ เริม่ มีพฤติกรรมเป็นผูค้ า้ รายย่อย
๕. กระบวนการพิจารณาคดียาเสพติดใช้เวลานาน
การลงโทษล่ า ช้ า ท� ำ ให้ ก ระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของ
ประชาชนในการให้ความร่วมมือกับทางราชการ
๖. การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด� ำเนิน
การน�ำผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติดเข้าบ�ำบัด โดยเขียนโครงการ
เสนอขอรั บ งบประมาณนั้ น มั ก ไม่ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ
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เนื่องจากผู้บริหารกลัวเสียฐานคะแนน จึงไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเขียนโครงการเพือ่ ขอรับงบประมาณ
๗. กิจกรรมการบ�ำบัด ในบางพื้นที่มีการน�ำ
เยาวชน (กลุ่มเสี่ยง) เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่ตรงกับกลุ่ม
เป้าหมายของโครงการที่ต้องเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๑.๔ การประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและ
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพืน้ ที่
ดังกล่าวมีนโยบาย แผนงาน และโครงสร้างการบริหาร
ราชการในลักษณะเฉพาะ โดยมีส�ำนักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) ทั้งในส่วนกลาง และ กอ.รมน.ภาค ๔
ส่วนหน้า รวมทัง้ ศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ซึ่งในส่วน
ของกระทรวงมหาดไทยมีบคุ ลากรในสังกัดและเครือข่าย
อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสารักษาดินแดน (อส.)
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีบทบาทส�ำคัญ
ในการปฏิบัติงานภายใต้การอ�ำนวยการของหน่วยงาน
ความมั่นคงดังกล่าว ทั้งยังมีข้าราชการในสังกัดจ�ำนวน
หนึ่งปฏิบัติงานอยู่ภายใน ศอ.บต. และมีหน่วยงานใน
ส่วนกลางอีกหลายหน่วยให้การสนับสนุนการด�ำเนินการ
ในส่ ว นที่ เกี่ ยวข้อง อย่างไรก็ตาม จากนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะได้มีการปรับ
โครงสร้ า งการบริ ห ารงานให้ เ ป็ น เอกภาพ อี ก ทั้ ง ให้
ทุกหน่วยงานได้บูรณาการให้การสนับสนุนการแก้ไข
ปั ญ หาและพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
กระทรวงมหาดไทยจึ ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก รและ
คณะท�ำงานในระดับกระทรวง เพื่อบูรณาการหน่วยงาน

ในสังกัดทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินการ
ดังกล่าว และประสานการปฏิบัติกับ สมช. กอ.รมน.
ศอ.บต. จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกระทรวงอื่นๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ก ระชั บ ยิ่ ง ขึ้ น โดยในเบื้ อ งต้ น จะให้
ความส�ำคัญเป็นพิเศษในเรือ่ งงานรักษาความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ และการสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลไก
อ�ำนาจรัฐ โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจ�ำต�ำบล ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
หมู่บ้าน อส. ชุดคุ้มครองต�ำบล ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน รวมทั้งด�ำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ตามแผนการต่อสู้
เพื่อเอาชนะในระดับหมู่บ้าน ภายใต้แผนการต่อสู้เพื่อ
ชนะการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า และการป้องกันและ
ลดการสูญเสียจากการก่อเหตุในเขตเมือง นอกจากนี้จะ
ได้ให้ความส�ำคัญในส่วนของงานการเมือง โดยได้กำ� หนด
จุดเน้นการด�ำเนินการในการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
รวมทั้งงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาเป็น
เงื่อนไขในการก่อเหตุรุนแรง การพัฒนาประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและการให้บริการประชาชน ตลอดจน
การพัฒนาเพือ่ สนับสนุนงานด้านความมัน่ คงในพืน้ ทีเ่ ป็น
เป้าหมายเน้นหนัก และส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
การรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดําเนินการ ดังนี้
๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้าน และป้องกัน
ตนเองระดับหมูบ่ า้ น ดาํ เนินการโอนเงินงบประมาณจาก
ส่วนกลางไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครอง จังหวัดปัตตานี
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ยะลา นราธิวาส และสงขลา เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องชุดรักษาความ ปลอดภัยหมูบ่ า้ น
(ชรบ.) จํานวน ๑,๙๖๙ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ต่อเดือน เป็นวงเงิน ๒๓๖,๒๘๐,๐๐๐ บาท (ไตรมาสที่
๑ – ๓)
๒) จัดชุดคุม้ ครองตําบล (ชคต.) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยดําเนินการ บรรจุสั่งใช้กําลังพล
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
จํ า นวน ๑,๘๐๐ อั ต รา แยกไปตามต้ น สั ง กั ด คื อ
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ๔๘๐
อัตรา กองบังคับการกองอาสารักษา ดินแดนจังหวัด
ปัตตานี ๕๔๖ อัตรา กองบังคับการกองอาสารักษาดิน
แดนจังหวัดนราธิวาส ๗๐๘ อัตรา และ ประจําศูนย์ฝึก
กําลังประจําถิ่นท่าสาป จังหวัดยะลา ๖๖ อัตรา ขณะนี้
ได้ฝึกอบรมไปแล้ว ๒ รุ่น จํานวน ๑,๒๐๐ อัตรา และได้
เข้าประจําการตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ โดยในปี
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ มีแผนการจัดตัง้ ชุด คุม้ ครองตําบลเพิม่
จํานวน ๗๓ ตําบล
โครงการพั ฒ นาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ ได้ดําเนินการปรับปรุงถนน พัฒนาเมืองและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ สงขลา) ดังนี้
๑) ปรับปรุงถนนในชุมชน จํานวน ๘๖ สายทาง
ดําเนินการแล้วเสร็จ ๔๒ สายทาง อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๒๐ สายทาง และรอลงนามในสัญญา ๒๔ สายทาง
๒) พัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ จาํ นวน ๕๕
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่าง
ก่ อ สร้ า ง ๑๐ โครงการ และรอลงนามในสั ญ ญา
๓๒ โครงการ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณให้แก่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตพื้ น ที่ ๕ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อ พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ทําให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น เป็ น การรองรั บ การ ประกอบอาชี พ ของ
ประชาชนในพื้ น ที่ ชุ ม ชน จํ า นวน ๓๗๙ และจั ด
ระบบรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในหมู ่ บ ้ า น จํ า นวน
๑,๙๖๙ หมูบ่ า้ น รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ๑๑๔,๒๔๖,๕๐๐ บาท
รวมทั้ ง ได้ จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ให้ อ งค์ ก ร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด รวม ๖๑๓ แห่ง วงเงิน
๑๔,๑๐๖,๕๕๘,๕๐๐ บาท
๑.๕ การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและ
การตลาด OTOP สู่สากล
การพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ดําเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี การบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการบริหารงาน
โครงการหนึง่ ตาํ บล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) สรุปผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๑) การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์แสดง จําหน่าย
และกระจายสินค้า OTOP ประกอบด้วย
		 ๑.๑) พั ฒ นาศู น ย์ แ สดง จํ า หน่ า ยและ
กระจายสินค้า OTOP ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง ๒)
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๕๗ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม ๔๗๙ กลุ่ม มียอดการ
จําหน่าย ๑๐๗,๙๔๒,๕๙๑ บาท
		 ๑.๒) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ แ สดง จํ า หน่ า ยและ
กระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วน จํานวน ๓ จุด
ได้แก่ ใต้ทางด่วนรามอินทรา ใต้ทางด่วนเพลินจิต OTOP
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THE GALLERY และใต้ทางด่วนสีลม มียอด จําหน่ายใน
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น
๒๕,๙๗๓,๒๑๕ บาท
๒) การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ได้กําหนดการ
จัดงานไว้จาํ นวน ๕ จุด ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช
นครราชสี ม า ลํ า ปาง ราชบุ รี และบุ รี รั ม ย์ ขณะนี้
ดําเนินการเสร็จแล้ว ๓ จุด ดังนี้
๑) จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช มี บู ท จั ด แสดง
๓๐๖ บูท และมียอดการจําหน่าย ๔๔,๐๒๙,๙๐๐ บาท
๒) จังหวัดนครราชสีมา มีบทู จัดแสดง ๓๑๐ บูท
และมียอดการจําหน่าย ๔๐,๐๐๖,๘๐๐ บาท
๓) จังหวัดลําปาง มีบูทจัดแสดง ๓๐๖ บูท
และมี ย อดการจํ า หน่ า ย ๓๓,๘๗๕,๖๐๐ บาท
๓) การจัดงาน OTOP MIDYEAR ๒๐๑๔ ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี มี ผู ้ ผ ลิ ต และ
ผู้ประกอบการ นําสินค้ามาแสดงและจําหน่ายมากกว่า
๑,๘๐๐ บูท มีผู้เข้าชมงาน ๒๔๕,๐๖๓ คน และมียอด
จําหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น ๕๒๒,๕๒๙,๘๑๔ บาท
๔) การจัดแสดงและจาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยนําผู้ผลิตผู้ประกอบการ
OTOP ที่ มี ศั ก ยภาพจั ด แสดงและจํา หน่ า ยสิ น ค้ า ใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
		 ๔.๑) แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๕๗ มียอด จําหน่าย
๑,๑๔๑,๕๖๐ บาท ผู้เข้าชมงาน ๒,๓๐๐ คน
		 ๔.๒) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี ย นมาร์
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มียอด
จําหน่าย ๒,๖๔๕,๕๕๕ บาท ผู้เข้าชมงาน ๔,๐๐๐ คน
		 ๔.๓) เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสอง
ปันนา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ –

๓ มีนาคม ๒๕๕๗ มียอดจําหน่าย ๕๗๒,๕๔๖ บาท
ผู้เข้าชมงาน ๓,๐๐๐ คน
๕) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
		 ๕.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกรรมการเครื อ ข่ า ย OTOP
ประเภทผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๕๗
		 ๕.๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
การเพิม่ ประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมือ่ วันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
		 ๕.๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีม
พัฒนาหมูบ่ า้ น OTOP ด้านการท่องเทีย่ วด้าน การบริหาร
จัดการ เมื่อวนัที่ ๓๑ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๗
๖) การประชาสัมพันธ์สดุ ยอดผลิตภัณฑ์ 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 จํานวน ๑๓,๖๘๐ ผลิตภัณฑ์
๑.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน งบประมาณ
๑๕,๙๗๑.๖ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้หมู่บ้าน
และชุมชนมีศกั ยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนา
ระดับฐานราก จ�ำนวน ๑๔,๓๗๕ แห่ง ส่งเสริมให้ชุมชน
เมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมือง
โดยการสร้างเครือข่ายพลเมืองในการพัฒนาเมือง และ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง
เทศบาลนคร จ�ำนวน ๑๙๔ แห่ง และกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน ๕๐ เขต ไม่นอ้ ยกว่า ๓,๐๐๐ ชุมชน หมูบ่ า้ นและ
ชุมชนได้รับการเสริมสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเอง ตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่า
๑๔,๗๐๓ ครัวเรือน หมู่บ้านและชุมชนได้รับการพัฒนา
กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้มกี ารบริหาร
จัดการทีด่ ี ๗๙,๒๕๕ กองทุน และได้รบั การยกระดับเป็น
สถาบันการเงินชุมชน ๑,๐๐๐ แห่ง ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
สร้างสรรค์ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้รบั การสนับสนุนแหล่งเงินทุนไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ โครงการ
ผู้ประกอบการในระดับหมู่บ้านและชุมชนได้รับการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการประกอบอาชี พ
การประกอบการทัง้ ในด้านเงินทุนหมุนเวียน การส่งเสริม
ความและพัฒนาทักษะจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบ
ในหมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชน ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๒๖,๐๐๐ ราย
เกษตรกรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ในการเพิ่ ม โอกาสทาง
เศรษฐกิจ โดยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและ
รายได้เกษตร จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
๑.๗ การบริหารจัดการภัยตามแนวทาง ๒P๒R
การบริหารจัดการภัยพิบัติตามแนวทาง ๒P๒R
เป็นการตรวจบูรณาการบริหารจัดการภัยตามแนวทาง
๒P๒R ซึง่ ประกอบด้วย การป้องกันทีย่ งั่ ยืน (Prevention)
การเตรียมความพร้อม (Preparation) การเผชิญเหตุ
(Response) และการเยียวยาฟื้นฟู (Recovery) โดยมี
ผลการด�ำเนินการดังนี้
๑.การด�ำเนินมาตรการป้องกันและเตือนภัย
จากสาธารณภัย ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเตื อ นภั ย และป้ อ งกั น สาธารณภั ย
ประกอบด้วย โครงการบูรณาการระบบเชื่อมโยงคลัง
ข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติกบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีผล
การด�ำเนินงานอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนโครงการ
ระบบเชื่ อ มโยงคลั ง ข้ อ มู ล สาธารณภั ย แห่ ง ชาติ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�ำลังอยู่ระหว่างจัดท�ำ TOR
๒. การจัดท�ำระบบป้องกันนำ�้ ท่วมพืน้ ทีช่ มุ ชน
ได้ด�ำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน�้ำท่วม จ�ำนวน ๕๓
โครงการ มี ผ ลการด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ๔
โครงการ และก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง ๔๙
โครงการ โดยมี ป ั ญ หาอุ ป สรรคจากการบุ ก รุ ก พื้ น ที่
สาธารณะตามแนวการก่อสร้าง และขาดแคลนแรงงาน
ในการก่อสร้าง
๓. โครงการวางและจัดท�ำผังนโยบายบรรเทา
อุทกภัยลุ่มน�้ำ ได้ด�ำเนินการวางและปรับปรุงผังเมือง
พื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน�้ำ โดยใช้งบผูกพัน
๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๕ ผัง ขณะนี้ก�ำลังอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินงานงวดที่ ๓
๔. โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิง่ ริมแม่นำ�้
และริ ม ทะเลทั่ ว ประเทศ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งเขื่ อ น
ป้องกันตลิ่งริมแม่น�้ำและริมทะเลทั่วประเทศ จ�ำนวน
๕๒๙ โครงการ แยกเป็น
๑) โครงการก่ อ สร้ า งรายการผู ก พั น ๒๘๙
โครงการ ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ๔๕ โครงการ และ
อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง ๒๔๔ โครงการ
๒) โครงการก่อสร้างรายการใหม่ ๒๔๐ โครงการ
ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง ๖ โครงการ อยู่
ระหว่างลงนามในสัญญา ๓๐ โครงการ อยูร่ ะหว่างเสนอ
ส� ำ นั ก งบประมาณพิ จ ารณาความเหมาะสม ๑๑๗
โครงการ และอยู่ระหว่างประกวดราคา ๘๗ โครงการ
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๕. โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝัง่
แม่ น�้ ำ ชายแดนระหว่ า งประเทศ อั น เนื่ อ งมาจาก
ภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ด�ำเนินการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น�้ำชายแดนระหว่างประเทศ จ�ำนวน
๒๕๙ โครงการ แยกเป็น
		 ๑) โครงการก่อสร้างรายการผูกพัน ๑๗๖
โครงการ ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ๓๐ โครงการ และ
อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง ๑๔๖ โครงการ
		 ๒) โครงการก่ อ สร้ า งรายการใหม่ ๘๓
โครงการ ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔๐
โครงการ และประกวดราคาแล้ว ๔๓ โครงการ
๑.๘ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ท� ำ
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ได้ น� ำ ไปใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ภารกิ จ ในความรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
๑) การส่ง เสริมกิจกรรมการศึกษาท้ อ งถิ่ น
ได้ดำ� เนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้
(๑) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับโรงเรียน
ในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยจั ด สรร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ�ำนวน

๓,๓๑๘.๕๕๐ ล้ า นบาท และได้ เ บิ ก จ่ า ยไปแล้ ว
๑,๒๑๙.๐๘๑ ล้านบาท
(๒) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการ
ศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ - ๑๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้
อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดการศึกษาที่ ๔ เพิ่ม
เติม เพื่อจัดท�ำเครื่องมือประเมินสมรรถนะส�ำคัญของ
ผู ้ เ รี ย นและกระดาษค� ำ ตอบเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๓) จัดท�ำศูนย์การเรียนรู้ ๑๓ ศูนย์การเรียนรูใ้ น
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการ
ศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย (อายุ ๓ – ๕ ปี) โดย
โอนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน ๓๕๐ แห่งๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๔) จัดชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย โดยจัดสรรเงิน
อุ ดหนุ นให้ แ ก่ เ ทศบาลนครหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิน่ ไทยระดับประเทศ ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ได้ด�ำเนินการจัดอบรมสัมมนานายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๑ รุ่น เมื่อวันที่
๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร มีผบู้ ริหารเข้าร่วมอบรม ทัง้ สิน้ ๒๖๐ คน
๓) โครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดท�ำแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

28 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ได้ด�ำเนินการส�ำรวจสถานภาพและความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและส�ำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ จังหวัด และได้จดั ท�ำ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ พร้อมทั้ง
จั ด สั ม มนาผู ้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้ อ งถิ่ น และผู ้ แ ทนส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ
แผนแม่บทฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔) การเตรีย มความพร้อมเข้าสู่ป ระชาคม
อาเซียน ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) โครงการจั ด อบรมสั ม มนาการเตรี ย ม
ความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเสร็จแล้ว จ�ำนวน
๑ รุ่น เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
บางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น
จ�ำนวน ๒๔๖ คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔๔ แห่ง ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด
(๒) โครงการพั ฒ นาและทบทวนหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยจัดฝึกอบรมเสร็จแล้ว จ�ำนวน ๒ รุน่ จากเป้า
หมาย ๑๐ รุ่น และคาดว่าจะจัดอบรมเสร็จสิ้นประมาณ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ส่ ง เสริ ม การกระจายอ�ำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๙๖๗,๕๑๒,๔๐๐ บาท
เบิ ก จ่ า ยแล้ ว ๑๑๔,๑๖๙,๙๕๐,๓๐๕ บาท มี ผ ล
การด�ำเนินการ ดังนี้
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานตาม
อ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำอุปโภค
บริโภคแก่ประชาชนด้วยการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
การสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบ�ำรุง
รักษาถนน การสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า ค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวและค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้า
การสนับสนุนการบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ สนับสนุนงานฎีกา
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานตาม
ภารกิจถ่ายโอนและนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย
(๑) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข โดยโอน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทัว่ ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ อุดหนุนชุมชน/หมูบ่ า้ นละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๔๐๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทีไ่ ด้รบั การถ่ายโอนให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง โครงการเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณด้ า นสาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีคณะกรรมการ
พิจารณากลัน่ กรองโครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนทัง้ สิน้
๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ เ นื่ อ งจากมี เ หตุ ก ารณ์ ท าง
การเมือง ท�ำให้เกิดปัญหาการด�ำเนินงานล่าช้า
(๒) สนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน
และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดย
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จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ� ำ นวน ๒๙,๓๒๕,๘๕๓,๒๐๐ บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
๒๘,๑๐๒,๓๖๒,๔๗๐ บาท
(๓) สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จ�ำนวน ๔๐๕ หลัง ในวงเงินทัง้ สิน้ ๗๕๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท
โดยแยกเป็ น อาคารศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขนาดเล็ ก
๑๓๕ หลั ง อาคารศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขนาดกลาง
๑๓๕ หลัง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่
๑๓๕ หลัง
(๔) สนับสนุนเงินอุดหนุนส�ำหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ โดยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่มีโรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน ๖๑๓ แห่ง เพื่อจ่ายเป็น
ค่ า เงิ น เดื อน ค่าจ้างประจ�ำ เงินตอบแทนรายเดื อ น
เงินวิทยฐานะ และอืน่ ๆ ส�ำหรับข้าราชการครู พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในวงเงิน ๑๔,๑๐๖,๕๕๗,๕๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๐๓๒,๔๘๖,๑๓๕ บาท
(๕) สนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนา
พืน้ ทีพ่ เิ ศษเมืองพัทยาและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง โดยจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ด�ำเนินการ
๖ โครงการ วงเงิน งบประมาณ ๒๐๐,๙๒๕,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย
		 - โครงการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ร อบ
อ่างเก็บน�้ำมาบประชัน เทศบาลต�ำบลบ้านโป่ง อ�ำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๙๗,๘๗๕,๐๐๐ บาท
ก�ำลังอยู่ระหว่างขอท�ำความตกลงกับส�ำนักงบประมาณ
		 - โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์เกาะกลางถนน
สุ ขุ ม วิ ท เทศบาลต� ำ บลบางละมุ ง อ� ำ เภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�ำลัง
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

		 - โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์เมืองหนองปรือ
เป็นเมืองน่าอยู่ สู่เมืองการท่องเที่ยว เทศบาลเมือง
หนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
		 - โครงการศึกษาและออกแบบพัฒนาพื้นที่
บริเวณอ่างเก็บน�้ำซากนอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
เทศบาลเมืองหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ก� ำ ลั ง อยู ่ ร ะหว่ า ง
ขอท�ำความตกลงกับส�ำนักงบประมาณ
		 - โครงการก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์สงิ่ ของ
เครื่องใช้พระราชทานและพื้นบ้านหนองปรือ เทศบาล
เมื อ งหนองปรื อ อ� ำ เภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�ำลังอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ
		 - โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
พื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลเขาไม้ แ ก้ ว อ� ำ เภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
๑.๙ การพัฒนาเมือง/ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัว
เมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้
ส�ำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจัดท�ำการวางและ
จั ดท� ำ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ ง/ชุ ม ชนในพื้ นที่ ด ่ า นชายแดน
แผนงาน/โครงการพัฒนาด่านชายแดนและพื้นที่ชุมชน
ชายแดน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดแผนผังโครงสร้าง
การพัฒนาเชิงพืน้ ทีร่ ะดับจังหวัด ในด้านการพัฒนาเมือง
การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
ก�ำหนดประเภทและมาตรการการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ พืน้ ที่

30 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ในแต่ละบริเวณ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทและ
แนวทางการเป็นเมืองประตูการค้า ได้แก่ พืน้ ทีธ่ รุ กิจการค้า
การบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย ว พื้ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย พื้ น ที่
อุ ต สาหกรรม พื้ น ที่ เ กษตรกรรม สถาบั น การศึ ก ษา
สถาบันวิจยั R&D พืน้ ทีข่ นส่งสินค้า/ท่าเรือท่าอากาศยาน
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่นันทนาการของเมือง
เป็นต้นโดยในปี ๒๕๕๗ มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. การเชือ่ มโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๑ โครงการระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ
(GIS) เพื่อการผังเมือง ได้ด�ำเนินการส�ำรวจและจัดท�ำ
ข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ในบริเวณพื้นที่
นอกชุมชนระดับเทศบาล มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
					 ๑) การส� ำ รวจและจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล ฯ
ในบริ เ วณพื้ น ที่ น อกชุ ม ชนระดั บ เทศบาล จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี ก�ำลังอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบความถูกต้องของงานเพื่อรับงานในงวดที่ ๑
และคาดว่าจะรับมอบงานงวดสุดท้าย งวดที่ ๔ ภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
					 ๒) การส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูลฯ ใน
บริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล ซึ่งเป็นพื้นที่เปิด
ใหม่ จ�ำนวน ๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด ก�ำลังอยู่ระหว่างการรอลงนามใน
สัญญา
		 ๑.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชน
ด่านชายแดนบ้านพุนำ�้ ร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ด�ำเนินการ
ก่อสร้างและพัฒนาเมืองชายแดน ๔ แห่ง มีผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้

					 ๑) การพัฒนาตามผังชุมชน องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการประกวดราคา
				 ๒) การศึกษาและออกแบบรายละเอียด
พื้ น ที่ ชุ ม ชนด่ า นชายแดนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
บ้านเก่า ด่านพุน�้ำร้อน อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ระหว่างด�ำเนินการประกวดราคา
					 ๓) การจัดท�ำผังเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะชายแดนบ้านพุนำ�้ ร้อน ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินงานงวดที่ ๑
					 ๔) การศึ ก ษาและออกแบบวางผั ง
พื้นที่เฉพาะชุมชนด่านชายแดนบ้านพุน�้ำร้อน จังหวัด
กาญจนบุรี ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างด�ำเนินงาน
งวดที่ ๑
๒.การบริ ห ารจั ด การระบบน�้ ำ ประปาที่ ใ ห้
บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมภิ าค ด�ำเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายการให้บริการน�้ำสะอาด วางท่อขยายเขต
จ�ำหน่ายน�ำ้ และปรับปรุงเส้นท่อ รวมทัง้ ก่อสร้างปรับปรุง
กิจการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในส่วนภูมิภาค
ทั่ ว ประเทศ ๗๔ จั ง หวั ด (ยกเว้ น กรุ ง เทพมหานคร
นนทบุ รี สมุ ท รปราการ) โดยในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้ให้บริการ
ผู้ใช้น�้ำรวมทั้งสิ้น ๓,๖๘๗,๙๐๕ ราย มีผู้ใช้น�้ำเพิ่มขึ้น
๑๐๖,๗๐๘ ราย รวมปริ ม าณน�้ ำ ที่ ไ ด้ จ� ำ หน่ า ย
๕๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
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๑.๑๐ การตรวจสอบ ก�ำกับ ดูแล อาคาร ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มีความปลอดภัย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒ ทวิ ได้ก�ำหนดให้
เจ้ า ของอาคารที่ เข้ า ข่ า ยตามที่ ก� ำ หนดจะต้ อ งจั ด ให้
มีการตรวจสอบอาคาร โดยมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มี
ผูต้ รวจสอบ พ.ศ. ๓๕๔๘ กฎกระทรวงก�ำหนดคุณสมบัติ
เฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน
และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวง
ยกเว้น ผ่อนผันหรือก�ำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย
ผลของกฎกระทรวงดั ง กล่ า วมี ผ ลให้ เจ้ า ของอาคาร
๙ ประเภท ที่เข้าข่ายต้องจัดให้มี การตรวจสอบสภาพ
อาคารโดยผู ้ ต รวจสอบอาคารซึ่ ง ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
ผูต้ รวจสอบกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร ได้ดำ� เนินการ
ตามกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑) พัฒนา ปรับปรุงและจัดท�ำข้อบังคับเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดินและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๔๐ เรื่อง ตรวจสอบความ
ปลอดภัยออกใบอนุญาตและต่ออายุเกี่ยวกับสถานที่
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑๒๓ โรง และพิจารณา
อุทธรณ์ค�ำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ๗๘ เรื่อง
๒) ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความ
ปลอดภัยในอาคาร ขณะนี้ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
๓) ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา แนะน� ำ ตอบข้ อ หารื อ และ
พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายขุดดินและถมดิน ๑๔๓ เรื่อง ตรวจสอบอาคาร

ภาครัฐ ๑๘ อาคาร และประเมินความปลอดภัยอาคาร
เอกชน ๓ อาคาร
๔) จัดท�ำและปรับปรุงมาตรฐานอาคารและ
งานช่าง และจ้างที่ปรึกษาพัฒนาข้อมูลด้านวิศวกรรม
เพื่อพิจารณายกร่างแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การควบคุ ม อาคาร และกฎหมายขุ ด ดิ น และถมดิ น
ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
๑.๑๑ การพัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ
(ที่สาธารณประโยชน์)
ผ ล ก า ร ด�ำ เ นิ น ง า น ใ น ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมทีด่ นิ ได้ดำ� เนินการพัฒนากระบวนการ
คุ้มครองที่ดินของรัฐ (ที่สาธารณะประโยชน์) โดยได้จัด
ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารรั ง วั ด และจั ด ท� ำ แผนที่ เพื่ อ แสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐ เพื่อให้มีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถ
แก้ไขปัญหาการบุกรุก ลดข้อพิพาทเกีย่ วกับแนวเขตทีด่ นิ
ของรัฐ โดยมีเป้าหมายจ�ำนวน ๑,๕๐๐ แปลง เนื้อที่
๑๗,๗๔๑-๐-๔๔.๖ ไร่ ใช้งบประมาณ ๗๖,๓๕๙,๘๐๐ บาท
ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ ก�ำแพงเพชร ขอนแก่น
เชียงราย ตาก นครราชสีมา นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร สระแก้ว และสุรินทร์
ผลการด�ำเนินงานแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้
ก�ำแพงเพชร จ�ำนวน ๘๙ แปลง เนื้อที่ ๓๓๒-๑-๖๐.๙ ไร่
ขอนแก่น จ�ำนวน ๘๙ แปลง เนื้อที่ ๕๑๓-๐-๐๐.๓ ไร่
เชียงราย จ�ำนวน ๘๘ แปลง เนื้อที่ ๔๑๙-๐-๓๐.๔ ไร่
ตาก จ� ำ นวน ๘๘ แปลง เนื้ อ ที่ ๗๖๑-๐-๗๘.๘ ไร่
นครราชสีมา จ�ำนวน ๒๖๖ แปลง เนื้อที่ ๓,๙๒๘-๑๔๖.๕ ไร่ นครสวรรค์ จ�ำนวน ๘๘ แปลง เนื้อที่ ๒๒๒-๒๒๐.๗ ไร่ เพชรบูรณ์ จ�ำนวน ๘๘ แปลง เนื้อที่ ๖๙๖-๐๕๔.๒ ไร่ มหาสารคาม จ�ำนวน ๘๘ แปลง เนื้อที่ ๗๓๙-
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๐-๖๕.๒ ไร่ ร้อยเอ็ด จ�ำนวน ๑๗๖ แปลง เนือ้ ที่ ๑,๒๑๑๒-๓๐.๔ ไร่ สกลนคร จ�ำนวน ๑๗๖ แปลง เนื้อที่
๖,๓๘๗-๓-๘๐ ไร่ สระแก้ว จ�ำนวน ๘๘ แปลง เนื้อที่
๑,๒๒๑-๓-๓๘ ไร่ และสุรนิ ทร์ จ�ำนวน ๑๗๖ แปลง เนือ้ ที่
๑,๓๐๗-๓-๓๙.๒ ไร่
ปัญหา/อุปสรรค
๑. ในการออกพื้ น ที่ เพื่ อ ตรวจสอบที่
สาธารณประโยชน์เพือ่ ออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับทีห่ ลวง
(นสล.) บางครั้งประสบปัญหา เนื่องจากหน่วยงานที่
มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐไม่ทราบแนวเขตที่ชัดเจน
ที่ดินสาธารณประโยชน์มีรายละเอียดไม่ถูกต้องชัดเจน
จากสภาพความเป็นจริง เพราะมีทดี่ นิ บางส่วนอยูใ่ นเขต
ป่าไม้ เขตด�ำเนินการของปฏิรปู ทีด่ นิ เขตนิคมสร้างตนเอง
และมีราษฎรในพืน้ ทีบ่ กุ รุกหรือคัดค้านไม่ให้ความร่วมมือ
๒. หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐ
ไม่ได้ให้ความสนใจในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการ
บุกรุก โดยไม่ใส่ใจที่จะด�ำเนินการตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก�ำหนดไว้
๓. ผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ไม่ยอมรับว่า
ตนเองบุกรุกและไม่ยอมรับการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ
๑.๑๒ การส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. สร้างแกนน�ำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารแกนน�ำหมูบ่ า้ น
ที่มีคุณสมบัติ มีความพร้อมและตั้งใจจะท�ำงาน ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายต้องน�ำความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัด
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น

ผู้น�ำในการด�ำเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน
๒. เพิม่ ประสิทธิภาพหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ (บ้านพี่ : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ปีงบประมาณที่ผ่านๆ มา) เพื่อเป็นที่ปรึกษา เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ขยายผลหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
(บ้านน้อง : หมูบ่ า้ นเป้าหมายใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
โดยจัดประชุมเพือ่ ประเมิน ระดับการพัฒนาของหมูบ่ า้ น
ตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย (๔ ด้าน ๒๓ ตัวชีว้ ดั )
และการประเมินความ”อยู่เย็น เป็นสุข”หรือความสุข
มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH)
๔. ติดตามประเมินผล โดยคณะท�ำงานติดตาม
ประเมินผลแบบมีสว่ นร่วม ทีจ่ งั หวัดแต่งตัง้ ขึน้ โดยจัดเวที
ประชาคมเพื่อติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามตัว
ชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด และ
ประเมิ น ผลตามนโยบายกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน และ
การประเมินความสุขมวลรวมหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross
Village Happiness : GVH)
๕. สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการในภาพรวม
		 ๕.๑ โครงการสร้ า งแกนน� ำ หมู ่ บ ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ฝึกอบรมแกนน�ำหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) งบประมาณ ๑๑,๑๑๗,๒๐๐
บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้พัฒนากรและแกนน�ำ
มีความเข้าใจและยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูก
ต้องในทิศทางเดียวกันทั้งแนวคิด หลักการและแนว
ปฏิบัติและได้ประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
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๕.๒ โครงการสร้างแกนน�ำหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพี ย งต้ น แบบ (การติ ด ตามและประเมิ น ผล)
งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ท�ำให้ชุมชนได้รับการติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการความรู้กับชุมชน
		 ๕.๓ โครงการขยายผลหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอ
เพี ย งต้ น แบบ (ส่ ง เสริ ม ครอบครั ว พั ฒ นาในหมู ่ บ ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง) งบประมาณ ๑๖,๕๐๖,๔๐๐ บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้ครอบครัวพัฒนามีความ
เข้าใจและยอมรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีถ่ กู ต้อง
		 ๕.๔ โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ (การเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
ชุ ม ชน) งบประมาณ ๕๗,๐๗๐,๐๐๐ บาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ
การประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพหมู่บ้าน การประเมิน
ความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) การวิเคราะห์ข้อมูลครอบครัว
จัดท�ำหรือทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
		 ๕.๕ โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ (การเตรียมการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ) งบประมาณ ๕,๒๖๘,๐๐๐ บาท
		 ๕.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) (การ
ทบทวนผลการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรมสาธิตการ
ด�ำรงชีวติ แบบพอเพียง) งบประมาณ ๕๔,๐๘๔,๘๐๐ บาท
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ท� ำ ให้ ห มู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียงต้นแบบเป้าหมาย ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
สามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเป็น
ต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินที่ก�ำหนด

		 ๕.๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) (การเตรียม
การขยายผลสูบ่ า้ นน้อง) งบประมาณ ๒๐,๗๒๐,๘๐๐ บาท
โดยมีเป้าหมายด�ำเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) จ�ำนวน ๓,๕๑๒ หมู่บ้าน
๑.๑๓ การสร้ า งความพร้ อ มระดั บ องค์ ก รเข้ า สู ่
ประชาคมอาเซียน (AC)
ภายใต้ ก ารพั ฒ นาไปสู ่ ประชาคมอาเซี ย นนั้ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมักจะได้รับความสนใจและ
กล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะน�ำมาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดย
แนวโน้ ม การพั ฒ นาส� ำ คั ญ อั น จะเกิ ด จากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การจัดระบบและการเพิ่มขึ้น
ของการค้า การลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและขยายตั ว ของเมื อ ง
การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่าง
ใกล้ ชิ ด การเคลื่ อ นย้ า ยคน และการเปลี่ ย นแปลง
ด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สาร อย่างไรก็ดี แม้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระทรวง
มหาดไทยโดยตรง ในเชิงการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทย มีผลการด�ำเนินการดังนี้
๑) สนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจใน
กรอบอนุภูมิภาค โดยโอนงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดทั้ง
๑๘ กลุม่ จังหวัดตามทีค่ ณะท�ำงานพิจารณาให้ความเห็น
ชอบโครงการของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกลุ ่ ม จั ง หวั ด
(Regional Operation Center : ROC) ด�ำเนินการว่าจ้าง
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มหาวิทยาลัยเพื่อด�ำเนินการจัดท�ำโครงการวิจัยตาม
หัวข้อวิจัยและร่าง TOR แล้วเมื่อ วันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๗ ขณะนี้ ก ลุ ่ ม จั ง หวั ด ก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น การว่ า จ้ า ง
มหาวิทยาลัย (ขอนแก่น เชียงใหม่ นเรศวร บูรพา มหิดล
เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสงขลา
นครินทร์) เพื่อด�ำเนินโครงการวิจัย
๒) เตรียมความพร้อมจังหวัด/กลุม่ จังหวัด เพือ่
รองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โดยประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่าง
ไม่เป็นทางการ (CMGF Retreat) แผนงาน IMT-GT
ณ เมืองปีนงั ประเทศมาเลเซีย และสนับสนุนการด�ำเนิน
งานของส�ำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับ
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด และมุ ข มนตรี แ ผนงาน IMT-GT
รวมทั้งศึกษาความก้าวหน้าและส�ำรวจพื้นที่การพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดนภาคใต้เสร็จแล้ว
๓) พัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองชายแดน โดยจะด�ำเนินการจัด
ประชุมสัมมนา จ�ำนวน ๓ ครั้ง คือ จัดสัมมนาเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพเศรษฐกิ จ เมื อ งชายแดนภายใต้ ป ระชาคม
อาเซียน จังหวัดตาก และจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน ๒ ครัง้
ประมาณเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ
จัดประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนกรณี
บริหารจัดการเมืองใหม่ ช่องสะง�ำ อ�ำเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ จ�ำนวน ๑ ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ด�ำเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพืน้ ฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนแล้ว จ�ำนวน ๔,๒๓๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๓.๙๙ ของเป้าหมาย ๖,๐๐๐ คน

๑.๑๔ การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด ในการขับเคลือ่ น
นโยบาย/จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ (Positioning)
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ภาพรวมผลการด�ำเนินการของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดทีผ่ า่ นมา
เห็นว่าการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การปรับปรุง
แหล่งน�ำ้ การขุดลอกคูคลอง และการขยายและซ่อมแซม
ถนน รวมทั้งการแจกจ่ายปัจจัยเพื่อการผลิตการอุปโภค
และบริโภคของประชาชน ซึง่ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้ามากกว่าการเสริมสร้างศักยภาพ ในการประกอบ
อาชีพ การสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการบู ร ณาการแผนงาน
โครงการระหว่างจังหวัด กลุม่ จังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เนื่องจาก
การจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปียังไม่มีความชัดเจนของ
ระเบียบ วิธี และแนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้มกี ารบูรณาการในการ
จัดท�ำงบประมาณเชิงพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัด
และกลุ ่ ม จั ง หวั ด ได้ ด� ำ เนิ น การทบทวนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพมากขึ้น
โดยมีการน�ำหลักการทางวิชาการมาประกอบการวางแผน
โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชือ่ มโยงกับ
ตัวชี้วัดในภาพรวมของยุทธศาสตร์ประเทศ ตลอดจน
การสร้ า งกระบวนการจั ด ท� ำ แผนที่ มี ก ารบู ร ณาการ
ระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานส่วนกลาง ได้ด�ำเนินการ
ดังนี้
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(๑) จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
(๒) สนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารในการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่
จังหวัด/กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (ลพบุรี อ่างทอง
สิงห์บุรี ชัยนาท)
(๓) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ส�ำคัญ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี และสนับสนุนข้อมูล
ความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานตามแผน/โครงการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และงบ
ประมาณของจังหวัดและกลุม่ จังหวัดให้แก่ผบู้ ริหารระดับ
สูงในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่
ส�ำคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ�ำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
และจังหวัดร้อยเอ็ด เมือ่ วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
(๔) ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นากลุ ่ ม
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ของกลุม่ ภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๓
กุมภาพันธ์ จ�ำนวน ๑ ครั้ง และจะด�ำเนินการติดตาม
ครั้งที่ ๒ ในช่วงไตรมาสที่ ๓
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผล
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด�ำเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม
ประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ� ำ ปี ข องจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด ประจ� ำ ปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
มีเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ๑๘๘ คน และได้จัด
ท�ำโครงการขยายผลการใช้งานโปรแกรมระบบติดตาม
ประเมิ น ผลดั ง กล่ า ว ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด
(๑๘ กลุ่ม ๗๖ จังหวัด) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๗
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายสื่อสาร
และระบบดาวเที ย มของกระทรวงมหาดไทย ได้
ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ปรับปรุงห้องเครื่องมือสื่อสารดาวเทียม
ห้ อ งบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารดาวเที ย ม และ
ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สื่อสารดาวเทียม มีผลการ
ด�ำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๐
(๒) ปรับปรุงสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินแม่ข่าย
โดยการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารดาวเทียมระบบ
ใหม่แบบ FTDMA ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เดิม ซึ่งยังต้องบูรณาการการเชื่อมโยงกับระบบเดิมให้
สามารถใช้งานควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการน�ำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ
(๓) จัดหารถยนต์สื่อสารดาวเทียมแบบตู้ทึบ
ประกอบส�ำเร็จจากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิตและ
ท�ำการปรับปรุงตัวรถเพือ่ ติดตัง้ จานสายอากาศดาวเทียม
บนหลังคาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารภายในตัว
รถยนต์ จ�ำนวน ๙ คัน ขณะนี้ด�ำเนินการจัดหารถยนต์
จ�ำนวน ๙ คันแล้ว และก�ำลังอยู่ระหว่างการน�ำเข้า
อุปกรณ์สื่อสารจากต่างประเทศ

36 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. การตรวจราชการกรณีพิเศษที่ผู้บังคับ
บัญชามอบหมายโดยเฉพาะเรื่อง
๒.๑ การติดตามการด�ำเนินงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
โครงการ “ปลูกฝังจิตส�ำนึกรักสามัคคีและ
เสริ ม สร้ า งความปรองดอง” ได้ ด� ำ เนิ น การน� ำ กลุ ่ ม
เป้าหมายเข้ารับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการ
ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ เพื่อเก็บข้อมูลและเรียนรู้หลักการทรงงาน
และแนวทางพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชนและผูน้ ำ� กลุม่ ต่างๆ ซึง่ เป็น
แกนน�ำในพื้นที่ ได้เรียนรู้หลักการการมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น
ประมุข แล้วน�ำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของ
ตนเอง โดยได้สร้างแนวคิด ๓ ร (ร่วมกันคุย ร่วมกันคิด
ร่วมกันท�ำ) ๓ สร้าง (สร้างสามัคคี สร้างพลัง สร้างสังคม
ปรองดอง) แก่เยาวชนและผู้น�ำกลุ่มต่าง ๆ ทุกจังหวัด
และฝึ ก อบรมลู ก เสื อ ชาวบ้ า นทบทวนทุ ก จั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
จังหวัดละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๗๖ จังหวัด รวมเป็นเงิน
๓๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้ ด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ น
โครงการครบทั้ง ๗๖ จังหวัด เสร็จเรียบร้อย โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น ๘,๔๒๙ คน ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน อายุ
ระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี จ�ำนวน ๔,๑๘๓ คน และกลุ่มผู้น�ำ
ชุมชน/ผู้น�ำกลุ่มในพื้นที่ จ�ำนวน ๔,๒๔๖ คน

๒.๒ การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฏีกา และการติดตามเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
จั ง หวั ด มี แ นวทางด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ทูลเกล้าถวายฎีกาฯ/เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้
๑. แจ้งเรือ่ งทูลเกล้าถวายฎีกาฯ/เรือ่ งร้องเรียน
ร้องทุกข์ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบด�ำเนินการ
๒. ได้ มี ก ารติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น
โดยท�ำเป็นหนังสือ กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้
รายงานผลการพิจารณาให้จงั หวัดทราบรวมทัง้ การแจ้ง
ในที่ประชุมนายอ�ำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ�ำ
เดือน เพื่อหารือร่วมกันถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้ได้ข้อยุติ
๓. จั ง หวั ด มี โ ครงการ“หน่ ว ยบ� ำ บั ด ทุ ก ข์
บ�ำรุงสุข สร้างร้อยยิม้ ให้ประชาชน” โดยมุนเวียนไปตาม
อ�ำเภอต่างๆเป็นประจ�ำทุกเดือน และจะมีการรับเรื่อง
ร้องเรียน การแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องทุกข์ ร้องเรียนในพืน้ ที่
พร้อมทัง้ ติดตามผลเรือ่ งร้องทุกข์ทอี่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ของอ�ำเภอนั้นๆ
๔. จังหวัดได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ร้องทุกข์พร้อมทั้งติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านรายการผู้ว่า
พบประชาชนและผ่านทางเว็บไซต์จงั หวัด รวมทัง้ เฟซบุค๊
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ในเรื่องของการทูลเกล้าถวายฎีกาฯ โดยทั่วไป
จะเป็นเรื่องขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
หนี้สิน ที่ดิน ที่อยู่อาศัยทุนในการประกอบอาชีพทุน
การศึกษาและการรักษาพยาบาล
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๓. การตรวจราชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ิ
ราชการประจ�ำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี
และตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ก�ำหนด
๓.๑ ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการ
ตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตาม
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับทุกกระทรวง เป็นแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
ผลการด�ำเนินงาน
๑. นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
จังหวัดได้มีการสนับสนุนนโยบายครัวไทย
สู่ครัวโลก โดยการจัดท�ำโครงการโดยใช้บประมาณของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้
		 ๑.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน (ด้านพืช) เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรขัน้ ปฐมภูมิ เช่น โครงการพัฒนากระบวนการผลิต
ข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตหอมแดง
ปลอดภั ย โครงการผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ คุ ณ ภาพสู ง และ
ปรับปรุงบ�ำรุงดินให้แก่เกษตรกร โครงการจัดอบรม
เกษตรกรและศึ ก ษาดู ง านเตรี ย มการสู ่ ม าตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
		 ๑.๒ โครงการฝึ ก อบรมผู ้ ป ระกอบการ
อาหารไทยรองรั บ ครั ว ไทยสู ่ ค รั ว โลก เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น โครงการฝึกอบรม
ผู้ผลิตอาหารไทย-ขนมไทย เป็นต้น
		 ๑.๓ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก มุ่งเน้น
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตรในส่ ว นภู มิ ภ าค
ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial
ของสถานประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อม
ในด้านต่างๆ ดังนี้ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงคุณภาพและ
พัฒนางาน การลดต้นทุนพลังงาน การยกระดับมาตรฐาน
กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด เช่นโครงการพัฒนาโรงงาน
อาหารไทยเพื่อสร้างศักยภาพในการส่งออก โครงการ
ยกระดั บ และเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า วั ต ถุ ท างการเกษตร
โครงการพัฒนาธุรกิจอาหารไทยและผูป้ รุงอาหารไทยให้
ได้มาตรฐานสากล โครงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
ยกระดับการผลิตอาหารทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการแปรรูป
ขั้นต้น โครงการส่งเสริมครัวไทยและอัตลักษณ์อาหาร
ไทย โครงการอ� ำนวยความสะดวกด้านกฎหมายขึ้น
ทะเบียนอาหารเพื่อการส่งออก เป็นต้น
๑.๔ โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ เช่น
โครงการส� ำ รวจและจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ของผู ้ ผ ลิ ต และ
ผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ โครงการอบรมสัมมนาให้
ความรู ้ ด ้ า นการผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ า อิ น ทรี ย ์
โครงการน�ำกลุม่ ผูป้ ระกอบการสินค้าอินทรียท์ มี่ ศี กั ยภาพ
เข้าร่วมงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า เป็นต้น
๑.๕ โครงการพั ฒ นามาตรฐานการผลิ ต
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่ายเข้าสู่
มาตรฐาน Primary GMP เช่ น โครงการพั ฒ นา
กระบวนการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน เช่น โครงการประชุม
ชีแ้ จงเจ้าหน้าทีท่ มี Primary GMP ระดับอ�ำเภอ โครงการ
จัดตั้งคลินิก Primary GMP ระดับอ�ำเภอ โครงการออก
ตรวจเยี่ยมและตรวจแนะน�ำสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป
ในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย
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โครงการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปภาชนะ เขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ยอิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย ไทย
พร้อมจ�ำหน่ายส่งตรวจวิเคราะห์ และเก็บตัวอย่างทีไ่ ม่ได้ (Indonesia Malaysia Thai Growth Triangle: IMT-GT)
มาตรฐานส่งตรวจวิเคราะห์ซ�้ำภายหลังปรับปรุงแก้ไข
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และน�ำไปสู่การผลักดัน
อย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒ นโยบายการด�ำเนิ น การก่ อ นเข้ า สู ่ ก ารเป็ น 		 ๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ส�ำนักงาน
ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มีผลการด�ำเนินการดังนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และกลุ่ม
๑. การพัฒนาแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ จังหวัดภาคใต้ชายแดน จะด�ำเนินการจัดการสัมมนา
สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia บูรณาการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT–GT) เพื่อ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้
เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ภายใต้แผนงาน IMT-GT ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม
		 ๑.๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ�ำเภอหาดใหญ่
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ จั ง หวั ด สงขลา ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยจะได้ เชิ ญ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ๑๔ จังหวัด หัวหน้ากลุม่ จังหวัดภาคใต้
สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เข้าร่วมประชุม
ชายแดน ได้ประชุมร่วมกันและทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้
๒. การเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ ป ระชาคม
จัดตั้งส�ำนักงานฝ่ายเลขานุการ ฯ CMGF ณ ศูนย์บริการ อาเซียนภายใต้การด�ำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
วิชาการ ชั้น ๑๐ อาคารส�ำนักทรัพยากรการเรียนรู้ ร่วมกลุม่ จังหวัด (Regional Operation Center : ROC)
คุ ณ หญิ ง หลงอรรถกระวีสุนทร มหาวิท ยาลั ย สงขลา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการด�ำเนินงานใน
นครินทร์ จังหวัดสงขลา
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 ๑.๒ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย มี ค� ำ สั่ ง 		 ๒.๑ ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานของศูนย์
ที่ ๑๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม /๒๕๕๗ เรือ่ ง แต่งตัง้ ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกลุ ่ ม จั ง หวั ด เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม
คณะท�ำงานส�ำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุม ๒๕๕๖ โดยมุ่งเน้นให้ ROC ด�ำเนินการศึกษาวิจัยในเชิง
ระดับมุขมนตรี และผูว้ า่ ราชการจังหวัด (Chief Ministers’ วิชาการเพื่อเสนอแนะในเชิงนโยบาย/มาตรการและ
and Governors’ Forum: CMGF) โดยมีผู้ว่าราชการ การปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัด/
จังหวัดสงขลาเป็นประธาน เพือ่ ท�ำหน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการ กลุ ่ ม จั ง หวั ด และภาคธุ ร กิ จ ในพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การเข้ า สู ่
ของกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการ ประชาคมอาเซียน ซึง่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความ
จังหวัด และสนับสนุนทางด้านวิชาการในการขับเคลื่อน เห็นชอบหัวข้อวิจยั และร่างTOR ของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็น
และเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์การบริหารงานจังหวัดและกลุม่ ที่ ตั้ ง ROC ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
จังหวัดภาคใต้แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานการพัฒนา ทั้ง ๘ สถาบันเรียบร้อยแล้ว
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		 ๒.๒ ประชุมคณะท�ำงานพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ โดยมี เ ครื อ ข่ า ย
ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)
อย่างเป็นรูปธรรม
๓. จั ด ให้ มี โ ครงการสร้ า งการเตรี ย มความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘
ให้กบั จังหวัด โดยสนับสนุนการจัดท�ำยุทธศาสตร์จงั หวัด
เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งอาเซียนตามความ
จ�ำเป็นและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ การด�ำเนินการจัดสัมมนาและ
รายงานผลการด�ำเนินงานแล้ว ๑๕ กลุ่มจังหวัด ยังคง
เหลือที่ยังไม่รายงานผล ๓ กลุ่มจังหวัด
๔. สนับสนุนการด�ำเนินการเกี่ยวกับอาเซียน
ตามความจ�ำเป็นของแต่ละจังหวัด โดยจัดสรรเงินให้
จังหวัดชายแดนและจังหวัดปัตตานีรวม ๓๒ จังหวัด
จังหวัดละ ๘๐,๐๐๐ บาท โดยให้ด�ำเนินการจัดกิจกรรม
ประชุมสัมมนา/นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความ
รู ้ แ ก่ ข ้ า ราชการและประชาชนเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น
การด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย น/ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในระดั บ ต่ า งๆ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้แจ้ง
จังหวัดด�ำเนินการแล้ว
๕. จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
เศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน เพือ่
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชายแดน ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในบริบทเมืองเศรษฐกิจชายแดน ความสัมพันธ์

กับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งในมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชายแดน รวมถึ ง เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบบทบาท ภารกิจของ
หน่วยงานและมีการเตรียมความพร้อมในการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านต่างๆในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด ชายแดนทุ ก ภาคของ
ประเทศไทย
๓.๓ ร้อยละของจ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้รบั
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
			 ผลงานส�ำคั ญ ของศู น ย์ ด�ำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรือ่ ง การจัดตัง้ ศูนย์ดำ� รง
ธรรม ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าทีก่ ำ� กับ
ดูแล อ�ำนวยการให้การบริหารงานของศูนย์ด�ำรงธรรม
และการบริหารงานของจังหวัดด�ำเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดย
ให้จงั หวัดจัดตัง้ ศูนย์ดำ� รงธรรมขึน้ ในจังหวัดเพือ่ ท�ำหน้าที่
ในการรับเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำ� ปรึกษารับเรือ่ งปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชน และท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดย
จัดตัง้ ขึน้ ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานทีอ่ นื่ ตามทีเ่ ห็น
สมควรโดยประกาศให้ประชาชนทราบ
กระทรวงมหาดไทยได้สงั่ การให้ทกุ จังหวัดจัดตัง้
ศู น ย์ ด� ำ รงธรรมในมิ ติ ใ หม่ มี ภ ารกิ จ การให้ บ ริ ก าร
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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) บริการให้คำ� ปรึกษา รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
(๖) หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เป็นหน่วย
บริการเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง
ประชาชนเข้าถึงจุดบริการปกติได้ยากหรือในพื้นที่ที่อยู่
ห่างไกล
(๗) งานนโยบายรัฐบาลใหม่ๆ เพิ่มเติม
๑. ผลการด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวง
มหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) มีดังนี้
 รับเรื่องร้องเรียนจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๔๗๗
เรื่อง
 ด� ำ เนิ น การจนได้ ข ้ อ ยุ ติ ๑๕,๗๓๙ เรื่ อ ง
(๙๕.๕๒๑%)
 อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การ ๗๓๘ เรื่ อ ง
(๔.๔๗๙%) แยกตามประเภทเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้
๑. เบาะแสการกระท�ำผิด ๖๒๓ เรื่อง (๓.๗๘%)
๒. ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น ๓,๑๒๗ เรื่ อ ง
(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%)
๓.๔ ระดั บ ความส�ำเร็ จ ของการติ ด ตาม
ประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตาม
มาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
			 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๔ ให้ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรีและ
ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอำ� นาจหน้าทีเ่ ร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุม่ จังหวัด และรายงานผลต่อ (ก.น.จ.)
อย่างน้อยปีละสองครั้ง ประกอบกับแผนการติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก�ำหนด
ให้ ผู ้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่ ว มกั บ
ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามและ
ประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุม่ จังหวัด แผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของจังหวัดและ
กลุม่ จังหวัด และการบริหารงานงบประมาณจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
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ผลการด�ำเนินงาน
ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 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� ำ เนิ น การและผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร
งบประมาณ
(๒) ผลการด� ำ เนิ น การและผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่ ว นที่ ก ลุ ่ ม จั ง หวั ด ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ
(๓) การประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /
กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
(๔) การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและ
เมืองชายแดน และการก�ำหนด Positioning ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
จากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่ต่อ
เนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดความไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจถดถอย และสังคม
เกิดความแตกแยก ท�ำให้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกเป็น
หัวหน้าคณะ ได้เข้ายึดอ�ำนาจการบริหารราชการแผ่น

ดินจากรัฐบาลรักษาการ ซึง่ มีนายนิวฒ
ั น์ธ�ำรง บุญทรง
ไพศาล เป็นนายกรัฐมนตรี และในการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มนี โยบาย
ส�ำคัญทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้รบั มอบหมายให้ด�ำเนินการ
ดังนี้
๔. การตรวจราชการตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๔.๑ การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว
		 ผลการด�ำเนิ น งาน คณะท� ำ งานตรวจสอบ
ปริมาณและคุณภาพข้าว ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทยเป็นประธาน มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
		 ๑. เป้าหมายในการตรวจสอบ
			 ๑.๑ โกดัง จ�ำนวน ๑๙๖ หลัง/ปริมาณข้าว
ประมาณ ๑๔,๖๓๗,๗๙๒ กระสอบ
			 ๑.๒ ไซโล จ� ำ นวน ๒ หลั ง /น�้ ำ หนั ก
๖,๑๑๘.๗๕๖ ตัน
๒. ผลการตรวจสอบ
		 ๒.๑ โกดัง/ไซโล ทีผ่ ลการตรวจสอบปริมาณ/
คุณภาพ เป็นปกติ จ�ำนวน ๑๒๘ โกดัง ปริมาณข้าว
ประมาณ ๗,๕๔๒,๐๑๗ กระสอบ
		 ๒.๒ โกดัง/ไซโล ทีผ่ ลการตรวจสอบปริมาณ/
คุณภาพ พบความผิดปกติ (ไม่แจ้งความ) จ�ำนวน ๕๓
โกดัง ปริมาณข้าวประมาณ ๔,๘๔๖,๗๘๗ กระสอบ
ความผิดปกติที่พบ เช่น
					 (๑) ปริมาณข้าวขาดบัญชี (ไม่เกิน ๕%)
					 (๒) ข้าวบางส่วนมีลักษณะป่นเป็น
แป้ง มีสีเหลือง สีด�ำ
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					 (๓) ข้าวบางส่วนมีการปะปนของข้าว
ต่างชนิดมีมอด
					 (๔) กระสอบข้าวบางส่วนได้รบั ความ
เสียหายจากน�้ำ หรือสัตว์
					 (๕) โกดังสกปรก มีมูลนก ซากสัตว์
					 (๖) กระสอบข้าวบางส่วนยุบตัว
		 ๒.๓ โกดั ง /ไซโล ที่ ผ ลการตรวจสอบ
ปริมาณ/คุณภาพ พบความผิดปกติ (แจ้งความ) จ�ำนวน
๑๕ โกดัง/๒ ไซโล (เอกสาร ๔) ปริมาณข้าวประมาณ
๒,๒๔๘,๙๘๘ กระสอบ กับ ๖,๑๑๘.๗๕๖ ตัน ความผิด
ปกติที่พบ เช่น
					 (๑) ปริมาณข้าวขาดบัญชีเกิน ๕%
หรือปริมาณข้าวเกินบัญชี
					 (๒) มีขา้ วเสือ่ มคุณภาพเป็นปริมาณมาก
เช่น ป่นเป็นแป้ง
					 (๓) ชนิดข้าวที่ตรวจพบไม่มีในบัญชี
					 (๔) รหัสกระสอบไม่ชัดเจน จางและ
ตีไม่ถูกต้องตามสัญญา บางกระสอบไม่มีรหัส
๓. คณะท�ำงานได้มีข้อสังเกตด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 ๓.๑ เจ้าของโกดัง
					 (๑) โกดังในการเก็บรักษาข้าวหลายแห่ง
มี ส ภาพไม่ เ หมาะสมทั้ ง สภาพอาคาร สถานที่ ตั้ ง
การคมนาคม และสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารมีสภาพเก่า
อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แสงสว่างไม่เพียงพอ ตาข่ายกันนก
ช�ำรุดเสียหาย บางแห่งหลังคารั่ว เป็นต้น
					 (๒) โกดั ง หลายแห่ ง ไม่ พ ร้ อ มรั บ
การตรวจ เช่น เอกสารทางบัญชี/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไม่เรียบร้อย ไม่มมี าตรฐาน คนงานและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ

ไม่มรี ถโฟล์คลิฟท์/รถยก กองข้าวล้ม แสงสว่าง ไม่เพียงพอ
อากาศไม่ถ่ายเท บางแห่งมีการรมยาท�ำให้ไม่สามารถ
เข้าไปตรวจสอบได้ตามก�ำหนดเวลา
					 (๓) โกดังที่เป็นของเจ้าของโรงสีหรือ
ผู้ประกอบการในเรื่องข้าวโดยตรง (กรณีรับฝาก) ข้าวที่
เก็บไว้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เช่น โกดังจะมีความ
สะอาด การรมยาจะเป็นไปตามวงรอบ การจัดเรียง
กระสอบข้าวจะเป็นระเบียบเรียบร้อยดี โกดังจะสามารถ
ป้องกันฝน ลมและนก
		 ๓.๒ ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวและรักษา
คุณภาพข้าวในโกดังกลาง (Surveyor)
					 (๑) บริษัท Surveyor ไม่สามารถ
ตอบค�ำถามคณะท�ำงานได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
ในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับงานของตน เช่น ไม่สามารถตอบ
ได้ ว่ า โกดั ง นี้ ร มยาครั้ ง สุ ด ท้ า ยเมื่ อ ไหร่ ท� ำ ไมจึ ง เรี ย ง
กระสอบข้าวในลักษณะนี้
					 (๒) การจัดวางกองข้าวภายในโกดัง
บางแห่ง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด เรียงกองข้าว
ไม่สม�่ำเสมอ ท�ำให้การตรวจนับจ�ำนวนหรือปริมาณข้าว
ท�ำได้อย่างยากล�ำบากหลายโกดังเก็บข้าวจากหลาย
โรงสี/บริษทั การน�ำกระสอบข้าวจากหลายทีม่ ารวมในที่
เดียวกัน ถึงแม้จะท�ำรหัสข้าวไว้บนกระสอบก็ยากแก่การ
ตรวจสอบ เนื่องจากกระสอบข้าวจะวางทับกันเป็นชั้นๆ
ไม่สามารถตรวจสอบรหัสข้าวชัน้ ล่างได้วา่ ถูกต้องหรือไม่
					 (๓) การดูแลรักษาข้าว โดยเฉพาะ
การรมยาเพื่อป้องกันมอดและแมลง ยังไม่ได้มาตรฐาน
เท่าทีค่ วร ทัง้ ปริมาณยา คุณภาพยา และวงรอบการรมยา
จะเห็นได้จากโกดังเก็บรักษาข้าวบางแห่ง จะมีมอดและ
แมลงอยู่ในโกดังและอยู่ในกระสอบข้าวเป็นจ�ำนวนมาก
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		 ๓.๓ เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารคลั ง สิ น ค้ า
(อคส.)
					 (๑) เจ้าหน้าที่ อคส. ที่มีหน้าที่ดูแล
โกดังมีจ�ำนวนน้อย ในขณะที่มีโกดังเก็บรักษาข้าวที่ต้อง
ดูแลจ�ำนวนหลายแห่ง ท�ำให้การดูแลเป็นไปอย่างไม่ทั่ว
ถึงและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
					 (๒) ในการตรวจสอบ หัวหน้าคลัง
อคส. ในพื้นที่ ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบโกดังหลาย
แห่ง ท�ำให้ต้องมอบตัวแทนซึ่งมักไม่มีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง และตัดสินใจไม่ได้
					 (๓) บางโกดัง อคส. ค้างจ่ายค่าเช่า
โกดังให้กบั ผูป้ ระกอบการหลายราย ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
บางราย ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะ
ท�ำงานเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. ด้านนโยบาย รัฐควรปรับปรุงระบบการ
จัดการข้าวให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ผลิต (เกษตรกร) ลดการผูกขาดของพ่อค้าคนกลาง
เช่น การจัดรวมกลุ่มสหกรณ์ให้เข้มแข็ง มีการจัดท�ำการ
ประกั น พื ช ผลให้ เ กษตรกร การส่ ง เสริ ม การผลิ ต
ข้าวอินทรีย์และข้าวคุณภาพสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ประชาชนภายในประเทศ และผลิตเพื่อการส่ ง ออก
การลดต้ น ทุ น ปั จ จั ย การผลิ ต ให้ เ กษตรกร เช่ น
การสนั บ สนุ น เรื่ อ งพั น ธ์ ข ้ า ว การให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำ
การลดค่าใช้จ่ายจากการคมนาคมขนส่ ง ควรมี ร ะบบ
ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการค้าข้าว

๒. ด้านการจัดการ
		 (๑) ข้ า วคุ ณ ภาพดี ที่ ผ ่ า นการตรวจสอบ
ควรเร่ง ระบายออกสู่ตลาดเพื่อการบริโภค ทั้งตลาด
ภายใน และตลาดเพื่อการส่งออก/ข้าวที่กรมการค้า
ต่างประเทศ ท�ำสัญญาขายและอยู่ระหว่างการส่งมอบ
ผูซ้ อื้ ต้องเร่งด�ำเนินการส่งมอบโดยเร็วเพือ่ รักษาคุณภาพ
ข้าว ข้าวเสื่อมคุณภาพควรเร่งจ�ำหน่ายออกโดยระบุเป็น
ข้าวเสื่อมคุณภาพ
		 (๒) การบริ ห ารสั ญ ญา ควรมี ก ารก� ำ กั บ
ควบคุมให้โกดัง/ไซโล ปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด
โกดังต้องมีความเหมาะสมต่อการเก็บรักษาข้าว ควรมี
ความสะอาดและแสงสว่างที่เพียงพอ การรมยาต้อง
ด�ำเนินการตามก�ำหนดระยะเวลา
		 (๓) ควรปรับปรุงระบบบัญชีให้มีมาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์การจัดท�ำบัญชี การจัดท�ำ/ลงรายการ
บั ญ ชี ต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น มี ก ารติ ด ตาม/
ตรวจสอบระบบบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบ
		 (๔) การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้แก่ ผู้แทนจังหวัด อตก.อคส. ควรจัดท�ำฐานข้อมูล
การรับจ�ำน�ำข้าวให้มีความถูกต้อง และมีรายละเอียด
ครบถ้วน พร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
พนักงาน Surveyor ควรมีความรู้ และรายละเอียดข้อมูล
ในการรับจ�ำน�ำข้าว ที่สามารถให้ข้อมูลแก่คณะท�ำงานฯ
และพร้ อ มให้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งได้ ต ลอดเวลา
รวมทั้ง เมื่อพบการกระท�ำผิดควรมีการด�ำเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทางวินัยและอาญา
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		 (๕) การใช้เทคโนโลยีเข้าควบคุมเพื่อการ
ตรวจสอบ ควรน�ำระบบทีส่ ามารถควบคุมการขนย้ายข้าว
เข้าสู่โกดัง เช่น ระบบ Bar code ติดไว้ที่กระสอบข้าว
เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว
		 (๖) จัดท�ำบัญชีรายชื่อโกดัง/ไซโล บริษัท
Surveyor ทีม่ มี าตรฐาน รวมทัง้ จัดท�ำ Black List ส�ำหรับ
โกดัง/ไซโล บริษัท Surveyor ที่มีผลการด�ำเนินงานต�่ำ
กว่ามาตรฐาน หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต
๓. ด้านกฎหมาย ควรมีมาตรการทางกฎหมาย
ลงโทษผู้กระท�ำความผิด เพื่อให้ผู้กระท�ำความผิดมี
ความหลาบจ� ำ และไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บเกษตรกร
ควรก�ำหนดความรับผิดทางแพ่งให้ชดั เจนด้วยว่า ในกรณี
ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับข้าวที่เก็บรักษาไว้ในโกดัง
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือ
ปล่อยปละละเลยด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้ข้าวที่
เก็บรักษาไว้ในโกดังเกิดความเสียหาย ผู้ดูแลรักษาข้าว
และเจ้าของโกดัง ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ยกเว้นความ
เสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย
๔.๒ การจัดตั้งศูนย์ด�ำรงธรรมมิติใหม่
ความเป็นมา
เดิ ม กระทรวงมหาดไทยได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ด�ำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดอยูแ่ ล้วตัง้ แต่ปี
พ.ศ ๒๕๔๓ มีภารกิจหลัก คือการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนและแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน โดยมีช่องทางการร้องเรียนทางไปรษณีย์

มาด้วยตนเอง และโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ซึ่งโทร
เข้ามายังส่วนกลางกระทรวงมหาดไทย ยกเว้น ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จะโทรเข้ า ศู น ย์ ด� ำ รงธรรมจั ง หวั ด
เนื่องจากมีปัญหาการสื่อสารทางภาษา ส�ำหรับในระดับ
อ�ำเภอ กรมการปกครอง ได้มีการจัดตั้งศูนย์อ� ำนวย
ความเป็ น ธรรมอ� ำ เภอ มี ภ ารกิ จ ในท� ำ นองเดี ย วกั น
ต่อมาเมือ่ คสช. ได้มปี ระกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗
เมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรือ่ ง จัดตัง้ ศูนย์ดำ� รงธรรม
โดยให้ จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด� ำ รงธรรม
จังหวัดขึ้น มีภารกิจ ตามประกาศ คสช. กล่าวคือ เพื่อ
ท�ำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำ� ปรึกษารับเรือ่ งปัญหาความต้องการ
และข้ อ เสนอแนะของประชาชน และท�ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ.๒๕๔๖ โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือ
สถานทีอ่ นื่ ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ
และให้ ก ระทรวงมหาดไทยก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห าร
ของศูนย์ดำ� รงธรรมและการบริหารงานจังหวัด ให้ดำ� เนิน
การอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับความพึงพอใจ
และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อประชาชน และการจัดตัง้ ศูนย์
ด� ำ รงธรรมขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น ช่ อ งทางที่
รัฐบาล/คสช. จะได้รบั ทราบ ความทุกข์สขุ ของประชาชน
และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้รับฟังข้อ
เสนอแนะหรือได้แก้ไขความคับข้องใจ ของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับความพึงพอใจ
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ตารางแสดงผลการด�ำเนินงานการให้บริการของศูนย์ด�ำรงธรรม ทั้ง ๗๖ จังหวัด
(๑๘ กรกฎาคม – วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗)
ประเภทการให้บริการ
ที่

ภาค

ร้อง
เรียน

บริการ
เบ็ดเสร็จ

การ
ให้คำ� บริการ หน่วย
บริการ ปรึกษา ข้อมูล เคลื่อนที่
ส่งต่อ
ข่าวสาร
เร็ว

๑ กลาง

๙,๕๓๐

๖๒,๘๑๒ ๑,๔๕๖ ๑,๒๐๑

๒ เหนือ

๒,๕๑๙

๓๘,๓๑๑ ๑,๖๐๙

๓ ตะวันออกเฉียงเหนือ

๒,๙๕๖

๑๐,๐๘๔

๔ ใต้

๑,๘๓๒

๗๔๖

ผลรวมทั้งประเทศ

รวม

๑,๕๘๑

๑๙๙

๗๖,๗๗๙

๗๘๕

๕๔๖

๗๙

๔๓,๘๔๙

๕๙๗

๙๗๘

๑๒๓

๖๐

๑๔,๗๙๘

๕๖๗

๖๔๖

๑๕๘

๗๔

๔,๐๒๓

๑๖,๘๓๗ ๑๑๑,๙๕๓ ๔,๒๒๙ ๓,๖๑๐

๒,๔๐๘

๔๑๒

๑๓๙,๔๔๙
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ส่วนที่ ๒
การตรวจราชการตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย
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๑. การสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของสถาบันหลักของชาติในระดับองค์กร และพื้นที่
ความเป็นมา
สถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย กระทรวงมหาดไทยจึงถือเป็นนโยบาย
และเป็นหน้าที่ส�ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย
ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละปกป้ อ งรั ก ษาพระบรมเดชานุ ภ าพ
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ
เพือ่ ประชาชน ทัง้ สนับสนุนโครงการทัง้ หลายอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจน
หน่ ว ยงานทั้ ง หลายของรั ฐ เรี ย นรู ้ เข้ า ใจหลั ก การทรงงาน
สามารถน�ำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบ
อย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ และ
เกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุข
แก่ประชาชนในที่สุด
ผลการด�ำเนินงาน
จังหวัดได้ด�ำเนินการโครงการ “ปลูกฝังจิตส�ำนึกรัก
สามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง” โดยการน�ำกลุ่ม
เป้าหมายเข้ารับกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ยการศึกษา
ดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
หรื อ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล และเรี ย นรู ้ ห ลั ก การทรงงานและแนวทาง
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการ
ส่งเสริมให้เยาวชนและผู้น�ำกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นแกนน�ำในพื้นที่
ได้เรียนรู้หลักการการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย

นายภาณุ อุทัยรัตน์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของ
สถาบันหลักของชาติ
ในระดับองค์กร และพืน้ ที่

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริจ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของ
สถาบันหลักของชาติ
ในระดับองค์กร และพืน้ ที่
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วน�ำไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของตนเอง โดยได้สร้างแนวคิด
๓ ร (ร่วมกันคุย ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ) ๓ สร้าง (สร้าง
สามัคคี สร้างพลัง สร้างสังคมปรองดอง) แก่เยาวชนและ
ผูน้ ำ� กลุม่ ต่าง ๆ ทุกจังหวัด และฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
ทบทวนทุกจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
ได้ขบั เคลือ่ นการด�ำเนินงานดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณ

ให้จงั หวัด จังหวัดละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๗๖ จังหวัด
รวมเป็นเงิน ๓๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้ด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการครบทั้ง ๗๖ จังหวัด เสร็จเรียบร้อย
โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทัง้ สิน้ ๘,๔๒๙ คน ประกอบด้วย กลุม่ เยาวชน
อายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี จ�ำนวน ๔,๑๘๓ คน และ
กลุ่มผู้น�ำชุมชน/ผู้น�ำกลุ่มในพื้นที่ จ�ำนวน ๔,๒๔๖ คน

๒. การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายภาณุ อุทัยรัตน์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของ
สถาบันหลักของชาติฯ

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของ
สถาบันหลักของชาติฯ ณ จังหวัดมุกดาหาร

ความเป็นมา
นั บ ตั้ ง แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองในปี
พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่มีต่อประเทศไทยและประชาชนไทย ในฐานะของ
พระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ คือ การมุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนไทยให้เพิม่ มากขึน้ โดย
เฉพาะผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสในทางสังคมและเศรษฐกิจ ในพืน้ ที่
ห่างไกล ซึ่งพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระท�ำ ส่งผลให้
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในหลายพื้นที่ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แสดงให้เห็นถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ่ ประเทศไทยและประชาชนไทย
ผลการด�ำเนินงาน
การเสริ ม สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ผ่ า นกลไกคณะกรรมการหมู ่ บ ้ า นและสร้ า งหมู ่ บ ้ า น
ต้นแบบประชาธิปไตย ดําเนินการสร้างหมู่บ้านต้นแบบ
ประชาธิปไตยใน ๗๖ จังหวัด ทุกอาํ เภอ ๆ ละ ๑๐ หมูบ่ า้ น
รวมทัง้ สิน้ ๘,๗๘๐ หมูบ่ า้ น ฝึกอบรมอาสาสมัครต้นแบบ
ประชาธิปไตย มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครต้นแบบ
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ประชาธิ ป ไตย จั ด กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม วิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตยในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
คั ด เลื อ กและมอบโล่ ร างวั ล ให้ แ ก่ หมู ่ บ ้ า นต้ น แบบ
ประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ หมู่บ้าน
จังหวัดได้ด�ำเนินการสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของสถาบันหลักของชาติในระดับองค์กรและพื้นที่ และ
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยเน้นในกิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑. การจัดอบรมให้ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การศึกษาดูงาน
โครงการพระราชด�ำริ ให้กบั เยาวชนและกลุม่ ผูน้ ำ� มวลชน
ในท้องถิ่นตัวอย่าง เช่น
		 (๑) โครงการปลูกฝังจิตส�ำนึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดอง น�ำกลุม่ เป้าหมายเข้ารับ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการศึกษาดูงานที่
ศูนย์การเรียนรูโ้ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ หรือ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
		 (๒) โครงการเสริมสร้างจิตส�ำนึกและวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านและสร้าง
หมูบ่ า้ นต้นแบบประชาธิปไตย ด�ำเนินการสร้างหมูบ่ า้ น
ต้นแบบประชาธิปไตยใน ๗๖ จังหวัด ทุกอ�ำเภอๆ ละ
๑๐ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๘,๗๘๐ หมู่บ้าน
		 (๓) โครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออก
ประเทศไทย ด�ำเนินการสร้างวิทยากรระดับจังหวัด/
ต�ำบล และจัดเวทีระดับต�ำบล จ�ำนวน ๖,๘๖๖ ต�ำบล
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข

ตามสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น อาสาสมั ค ร วิ ท ยุ ชุ ม ชนเอกสาร
แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๓. การหาข่าว สอดส่อง ตรวจตรามิให้มีการ
ล่ ว งละเมิ ด หมิ่ น พระบรมเดชานุ ภ าพและมุ ่ ง ร้ า ยต่ อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
๔. การจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เช่ น
นิทรรศการ การลงนาม ถวายพระพรเป็นต้น
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. ให้จงั หวัดให้ความส�ำคัญ และถือเป็นเรือ่ ง
เร่งด่วน ในการสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของ
สถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ สถาบันชาติ สถาบัน
ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น
ประมุข การมีจิตสาธารณะ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเด็กและ
เยาวชนเป็นพิเศษ ผ่านระบบการศึกษา กิจกรรมต่างๆ
และที่ส�ำคัญผู้ใหญ่ต้องกระท�ำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อ
สถาบันหลักของชาติ มีจิตส�ำนึกหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของพลเมือง เนื่องจากในปัจจุบันเด็กและเยาวชน รู้จัก
สิทธิและเสรีภาพ แต่ไม่รู้จักหน้าที่ของพลเมือง
๒. ให้จังหวัดขยายผลการด�ำเนินกิจกรรม/
โครงการ ที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างความเข้าใจต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
และสร้างความตระหนักต่อความส�ำคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและต่อเนือ่ ง โดยใช้การมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
ในลั ก ษณะของการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท� ำ ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ
เนือ่ งจากการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก
ในเรื่องดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
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๓. การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ความเป็นมา
รัฐบาลได้กำ� หนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหา
ยาเสพติ ด เป็ น วาระแห่ ง ชาติ โดยได้ มี ก ารจั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ค�ำสั่งส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๕๔) และได้มีการจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) (ค�ำสั่งส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ที่ ๑๕๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔)
และในปี ๒๕๕๗ ศูนย์อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ ได้ก�ำหนดกรอบความคิด
ทางยุทธศาสตร์ใน ปี ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์
หลัก คือ (๑) ยุทธศาสตร์ตอ่ เนือ่ ง คือ การใช้พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดย ๗ แผนงานหลัก
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย แผนงานที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและ
พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด / แผนงานที่ ๒ แผนการ
แก้ ไขปั ญ หาผู ้ เ สพ/ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด / แผนงานที่ ๓
แผนการสร้างภูมคิ มุ้ กันและป้องกันยาเสพติด / แผนงาน
ที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
/ แผนงานที่ ๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ /
แผนงานที่ ๖ แผนการสกัดกัน้ ยาเสพติด / แผนงานที่ ๗ แผน
บริหารจัดการแบบบูรณาการ (๒) ยุทธศาสตร์ป้องกัน
คือ ป้องกันรายใหม่ ป้องกันพืน้ ที่ ป้องกันการมีพฤติการณ์
ซ�้ำ ป้องกันครอบครัว และป้องกันชุมชน และ (๓)
ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง คือ การเสริมสร้างมาตรการ

เสริมสร้างองค์กร เสริมสร้างกลไกให้มปี ระสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างงานรองรับประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ โดยมี
จุดเน้นในปี ๒๕๕๗ ดังนี้ (๑) เน้นความต่อเนือ่ ง เพือ่ ด�ำรง
ความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน (๒) เน้นการปรับระบบ
บริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ และให้หน่วยงานใน
พื้นที่ระดับจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและ
ลดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม (๓) เน้นการเฝ้าระวัง
และควบคุมปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้สามารถ
ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด (๔) เน้นการ
แก้ไขผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจร เพื่อลด
จ�ำนวนผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติด และสามารถกลับสูส่ งั คมได้
อย่างปกติสขุ (๕) เน้นการใช้มาตรการทางเลือกให้มาก
ขึ้ น เพื่ อ ลดปริ ม าณผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ยาเสพติ ด ที่ เข้ า สู ่
มาตรการบังคับโทษตามกฎหมายเกินศักยภาพของระบบ
ที่จะรองรับได้ (๖) เน้นสร้างชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลาน
กลับคืน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน
รวมทัง้ รณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดทุกพืน้ ที่ โดยอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ครอบครัวอุ่นใจ และติดตามดูแลด้วยชุดสายตรวจอุ่นใจ
อย่างต่อเนือ่ ง (๗) เน้นการท�ำลายโครงสร้างการค้าและ
วงจรการเงิน เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด การเงินที่
ผิดกฎหมาย และใช้มาตรการด้านทรัพย์สนิ อย่างบูรณาการ
(๘) เน้ น การใช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เพื่ อ เสริ ม
ประสิทธิภาพการสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (๙) เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์อาเซียนปลอดยาเสพติด
ปี ๒๕๕๘
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ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานของจังหวัดภายใต้แผนปฏิบตั ิ
การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ มีดังนี้
๑. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระดั บ พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม เพื่ อ กํ า หนด
แนวทางการดําเนินงานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
เคลือ่ นที่ (Mobile Team) เมือ่ วันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ และเตรียมสัมมนาเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยอํานวยการของ
ศพส.จ. เพื่อทบทวนการดําเนินงาน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหว้งที่ผ่านมา และหาแนวทางการ
ดําเนินงานฯในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. โครงการบําบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูเ้ สพยาเสพติด
(โรงเรี ย นวิ วั ฒ น์ พ ลเมื อ งฝ่ า ย ปกครอง) ได้ กํ า หนด
เป้าหมายให้ ๗๖ จังหวัดดําเนินการบําบัดรักษาและฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หลักสูตร ๑๕ วัน ภายใต้ชื่อ
“โรงเรี ย นวิ วั ฒ น์ พ ลเมื อ งฝ่ า ยปกครอง” โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนด เป้าหมายบําบัด
รักษาผู้เสพยาเสพติด จํานวน ๑๕,๓๖๐ คน แยกเป็น
การบําบัดในสถานที่กองร้อย อส.จ. ๔๕ แห่งๆ ละ ๓๐๐
คน รวม ๑๓,๕๐๐ คน และในสถานที่อื่นๆ ใน ๓๑
จังหวัดๆ ละ ๖๐ คน รวม ๑,๘๖๐ คน ขณะนี้ได้บําบัด
ฟืน้ ฟูผเู้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติดไปแล้ว จาํ นวน ๑๓,๙๗๙ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๙๑
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
ได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด เพื่อดําเนินการบําบัด
ฟื ้ น ฟู ผู ้ เ สพ/ผู ้ ติ ด ยา ฝึ ก อบรมอาชี พ ให้ กั บ ผู ้ ที่ ผ ่ า น
การบําบัด ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ
ก่อสร้างลานกีฬา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

นายภาณุ อุทัยรัตน์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดปัตตานี

นายวิญญู ทองสกุล

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืน
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		 ๑) บําบัดฟืน้ ฟูผเู้ สพ/ผูต้ ดิ ยาไปแล้ว จํานวน
๑๔,๔๖๑ ราย จากเป้าหมาย ๑๐๘,๙๕๐ ราย
		 ๒) ฝึ ก อบรมอาชี พ ให้ กั บ ผู ้ ที่ ผ ่ า นการ
บําบัดแล้ว จํานวน ๑๒,๓๒๓ ราย จาก เป้าหมาย
๑๐๘,๙๕๐ ราย
		 ๓) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
จํานวน ๑,๒๑๒ แห่ง กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
		 ๔) ก่อสร้างลานกีฬา จํานวน ๑๐๐ แห่ง
กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบําบัดยา
และสารเสพติด สํานักงานศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานคร ได้ดํา เนิ นการ
ดังนี้
		 ๑) สร้ า งพลั ง สั ง คมและชุ ม ชนเอาชนะ
ยาเสพติด โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และให้
คํ า ปรึ ก ษาในการแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ของชุ ม ชน
ในพื้นที่ ๒๖ สํานักงานเขต จํานวน ๑,๐๗๒ คน
		 ๒) แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตาม
โครงการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบ
สมัครใจ ระบบบังคับบําบัดและระบบต้องโทษ โดยนํา
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟู สมรรถภาพ
ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ในสถานบํ า บั ด ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ระบบสมัครใจ จํานวน ๑๗๖ ราย ระบบ
บําบัดบังคับ จํานวน ๒,๒๘๑ ราย และระบบต้องโทษ
จํานวน ๔ ราย
		 ๓) สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ตามโครงการจั ด ระเบี ย บสั ง คมและควบคุ ม พื้ น ที่ /
ปัจจัยเสี่ยง โดยออกตรวจพื้นที่ จํานวน ๒๘๗ แห่ง และ
ได้ดําเนินการตามมาตรการสังคม จํานวน ๔๐ แห่ง
ดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย จํานวน ๒๐ ราย

๑.๙.๕ โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เมืองพัทยาได้ ดําเนินการป้องกัน
เฝ้าระวังและควบคมุการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง
๕. Re X-Ray เพื่อจ�ำแนกสถานะหมู่บ้าน/
ชุมชน รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๕๖ – มีนาคม ๕๗) โดย
พิจารณาใน ๒ มิติ คือ
		 (๑) มิตดิ า้ นกระบวนการหรือความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน
		 (๒) มิ ติ ด ้ า นสภาพปั ญ หายาเสพติ ด ใน
หมูบ่ า้ น/ชุมชนเพือ่ ให้สามารถก�ำหนดระดับความรุนแรง
และสภาพปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน/ชุมชนของ
แต่ละแห่งได้อย่างถูกต้อง ออกเป็น ๔ ระดับ คือพืน้ ทีไ่ ม่มี
ปัญหา (เฝ้าระวังทัว่ ไป : ก : สีขาว) พืน้ ทีม่ ปี ญ
ั หาเบาบาง
(เฝ้าระวังน้อย : ข : เขียว) พื้นที่มีปัญหาปานกลาง
(เฝ้าระวังปานกลาง : ค : เหลือง) และพื้นที่มีปัญหามาก
(เฝ้าระวังมาก : ง : แดง) โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ามีส่วนร่วมเป็นพลังร่วมคิด ร่วมท�ำ
ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ ช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่
หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง และให้อ�ำเภอบันทึกผลการ
ประเมินของหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบการรายงานของ
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. (nispa.nccd.go.th) ให้ครบถ้วน
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนและจากการ Re X-Ray ดังกล่าว
ปรากฏว่ า มี พื้ น ที่ สี ข าว ๔๑,๖๙๑ ม/ช พื้ น ที่ สี เขี ย ว
๒๐,๖๐๖ ม/ช พื้นที่สีเหลือง ๙,๔๗๙ ม/ช พื้นที่สีแดง
๘,๑๐๐ ม/ช
๖. ด�ำเนิ น การในทุ ก หมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน โดย
ก�ำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหาของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ และเน้ น ย�้ ำ ให้ ด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ ที่ มี
สถานการณ์ รุ น แรง (สี แ ดง) เป็ น ล� ำ ดั บ แรกโดยการ
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ปิดล้อม ตรวจค้น ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อค้นหาผู้เสพ
ผู้ค้าในพื้นที่ ด�ำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อ
ผูค้ า้ และน�ำผูเ้ สพเข้าสูก่ ระบวนการบ�ำบัดทีเ่ หมาะสมให้
ครบทุกราย
๗. จัดตั้งชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile team) มีหน้าที่รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่เฝ้าระวังมาก (สีแดง)
สถานศึกษา โรงงาน สถานบันเทิง
๘. ด้านการข่าว มีการจัดตั้งสายด่วน ตู้ ปณ.
(ไม่ต้องติดสแตมป์) เพื่อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด
รวมทั้งมีการหาข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดใน
เรือนจ�ำ
๙. ด้านการบ�ำบัดรักษา มีการบูรณาการกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนในการช่วย
ติดตามผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัด รวมทัง้ การฝึกอาชีพ
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จังหวัดก�ำหนด
๑๐. ตรวจสุ ข ภาพกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑๖,๐๔๘ กองทุน ด�ำเนิน
การแล้ว ๑๔,๙๗๒ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๙
แบ่งเป็นระดับ A จ�ำนวน ๓,๒๔๑ กองทุน ระดับ B
จ�ำนวน ๘,๑๑๑ กองทุน ระดับ C จ�ำนวน ๓,๖๒๐ กองทุน
๑๑. ผลการด�ำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
			 ๑๑.๑ การบ�ำบัดฟืน้ ฟูให้แก่ผเู้ สพ/ผูต้ ดิ
ยาเสพติดและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟู
						 (๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ได้จดั สรรงบประมาณไปแล้วทัง้ สิน้ 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�ำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด จ�ำนวน ๔๒,๗๖๓ ราย กิจกรรมการฝึกอบรม
อาชีพ ๓๒,๔๘๕ ราย
			 ๑๑.๒ การติดตัง้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการก�ำหนดคุณสมบัติ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
			 ๑๑.๓ การก่ อ สร้ า งลานกี ฬ า ขณะนี้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดให้เสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใน
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ปัญหา/อุปสรรค
๑. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ไม่เพียงพอ
และไม่ยืดหยุ่น
๒. บุคลากรขาดความช�ำนาญ และไม่เพียงพอ
๓. ประชาชนไม่กล้าให้ขอ้ มูล เนือ่ งจากเป็นห่วง
ในเรื่องความปลอดภัย
๔. ผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ เริม่ มีพฤติกรรมเป็นผูค้ า้ รายย่อย
๕. กระบวนการพิจารณาคดียาเสพติดใช้เวลานาน
การลงโทษล่าช้า ท�ำให้ก ระทบต่อความเชื่ อ มั่ นของ
ประชาชนในการให้ความร่วมมือกับทางราชการ
๖. การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนิน
การน�ำผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติดเข้าบ�ำบัด โดยเขียนโครงการ
เสนอขอรั บ งบประมาณนั้ น มั ก ไม่ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ
เนื่องจากผู้บริหารกลัวเสียฐานคะแนน จึงไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเขียนโครงการเพือ่ ขอรับงบประมาณ
๗. กิจกรรมการบ�ำบัด ในบางพื้นที่มีการน�ำ
เยาวชน (กลุ่มเสี่ยง) เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่ตรงกับกลุ่ม
เป้าหมายของโครงการที่ต้องเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จั ง หวั ด ควรบู ร ณาการความร่ ว มมื อ จากทุ ก
ภาคส่วนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็นประชาชน
ในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ต�ำรวจ ทหาร สาธารณสุข ครู
ก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น อาสาสมั ค รต่ า งๆ เป็ น ต้ น โดย
การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว ต้องมีการแต่งตั้ง
ภาคประชาชน เป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดและ
ระดับอ�ำเภอ รวมถึงจัดประชุม การท�ำงานร่วมกันกับ
ประชาชน ในชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ต้องสร้างองค์ความรู้และชี้แจงแนวทาง ในการด�ำเนิน
การให้ประชาชนได้รบั ทราบ ซึง่ ผูต้ รวจราชการกระทรวง
มหาดไทยได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินงานแต่ละด้าน
ดังนี้
๑. ด้านการปราบปราม
		 ๑.๑ จังหวัดต้องสนธิก�ำลังระหว่างหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ปิดล้อม
ตรวจค้น ในพืน้ ทีส่ แี ดง พืน้ ทีท่ คี่ าดว่าจะเป็นแหล่งผลิต/
แหล่งค้า /แหล่งพัก ยา เรือนจ� ำ สถานประกอบการ
สถานบริการ หรือสถานที่ต้องสงสัยอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชน
		 ๑.๒ จังหวัดควรจัดให้มี “ตู้ ปณ.กลาง”
ของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสปัญหา
ยาเสพติด โดยให้ประชาชนได้เขียนจดหมายใส่ในตู้ ปณ.
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ พัฒนาการจังหวัด/
อ�ำเภอ ควรจัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นที่เรียกว่า
“White Box” เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเบาะแส
ต่างๆ ในชุมชน กรณีที่มีการลงพื้นที่ ทั้งนี้จะต้องชี้แจง
ให้ ป ระชาชนมี ค วามมั่ น ใจและเชื่ อ มั่ น ว่ า ข้ อ มู ล จาก
ตู้ ปณ.กลาง และกล่องรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้เดียวที่รับทราบข้อมูลและ
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การให้ข้อมูล/เบาะแส จะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน โดยในแต่ละเดือนผู้ว่าราชการ
จังหวัดควรน�ำข้อมูล/เบาะแสเข้าที่ประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
		 ๑.๓ จังหวัดต้องเพิ่มความเข้มข้นในการ
ตรวจสอบ สถานประกอบการ และสถานบริการต่างๆ
รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด�ำเนินการกวาดล้าง
กวดขัน การจ�ำหน่าย ยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง
เต็มที่ และต่อเนื่อง
		 ๑.๔ จังหวัดควรมุ่งเน้นการจัดระเบียบ
สังคมหน้าสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในเขตอ�ำเภอ
และจังหวัด ควรมอบหมายสรรพสามิตพื้นที่ ออกตรวจ
ตราร้านจ�ำหน่ายบุหรี่ สุรา เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
๒. การป้องกัน
		 ๒.๑ การป้องกันควรด�ำเนินการใน ๒ กลุม่
คือ กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มที่ ๒
เป็นกลุม่ เด็กและเยาวชนทัง้ ในและนอกสถานศึกษา โดย
เฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษานัน้ ขอให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครองสาธารณสุขผู้บริหาร
สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และผู้บริหารท้องถิ่นที่
อยูใ่ นพืน้ ที่ ประสานการท�ำงานในทางปฏิบตั เิ ป็นลักษณะ
การท�ำงานเป็นทีมแบบ ๕ ประสาน เพือ่ สร้างพลังแผ่นดินฯ
จัดระเบียบสังคม รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการท�ำงาน
ในสถานศึกษาและชุมชน ซึง่ เป็นการท�ำงานทีจ่ ะช่วยกัน
กลั่ น กรองปั ญ หาและช่ ว ยกั น แก้ ไขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น
ที่เข้มแข็งได้ ซึ่งหากปัญหาใดที่ทีมงาน ๕ ประสาน
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ ก็ให้รายงานไปยังนายอ�ำเภอ
และผู้ว่าราชการจังหวัดตามล�ำดับ เพื่อให้ปัญหาได้รับ
การแก้ไขอย่างแท้จริงและมีความต่อเนื่อง

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

		 ๒.๒ จังหวัดควรริเริ่มสร้างหลักสูตรการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของจังหวัดเอง เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากขึ้น โดยได้เสนอแนวทางเพื่อการน�ำไปปรับใช้ คือ
๕ ภูมิคุ้มกัน หรือเรียกว่า เบญจภูมิ ประกอบด้วย
					 (๑) ภูมิประวัติ เป็นการเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจเพือ่ หล่อหลอมจิตใจให้เยาวชนได้รบั รู้
ถึงประวัติความเป็นมาของประเทศไทยและจังหวัด เพื่อ
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สร้างความส�ำนึกรักและความภาคภูมิใจในประเทศและ
จังหวัดซึ่งเป็นแผ่นดินเกิด
					 (๒) ภูมธิ รรม เป็นการน�ำหลักศาสนา
มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจ�ำ
วันโดยการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีศีลธรรม
จริยธรรมทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดจิตส�ำนึกของการรูจ้ กั ผิดชอบชัว่ ดี
และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
					 (๓) ภูมิพล เป็นการน�ำแนวทางการ
ทรงงาน การพัฒนาตามโครงการพระราชด�ำริมาเผยแพร่
โดยดึงเด็กและเยาวชนเข้าไปเรียนรูโ้ ครงการพระราชด�ำริ
ด้านต่างๆ และเชือ่ มโยงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงตลอด
ถึงพระราชด�ำรัสฯ และพระบรมราโชวาทฯ ที่ได้ทรง
พระราชทานในวาระต่างๆ
					 (๔) ภูมปิ ระชาไทย เป็นการเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจในระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเคารพเสี ย งส่ ว นมากและยอมรั บ ฟั ง เสี ย ง
ส่วนน้อยด้วยหลักความมีเหตุผลและใช้พลังสร้างสรรค์
เชิงบวก ในการแสดงออกเพือ่ การมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ชาติบ้านเมืองต่อไป
					 (๕) ภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มี
คุ ณ ค่ า ของประเทศไทยและจั ง หวั ด ท� ำ ให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนเกิดความรักชาติและจังหวัดที่เป็นแผ่นดินเกิด
การด�ำเนินการสร้าง ๕ ภูมคิ มุ้ กัน หรือ เบญจภูมิ ดังกล่าว
อาจขอความร่ ว มมื อ จากผู ้ น� ำ ศาสนา เช่ น พระที่ มี
ภู มิ ธ รรมสู ง เป็ น ที่ เ คารพของประชาชนในพื้ น ที่
โต๊ ะ อิ ห ม่ า ม ตลอดจนปราชญ์ ช าวบ้ า น และ ผู ้ มี
ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้เกิด
๕ ภูมิคุ้มกัน ข้างต้นในเด็กและเยาวชน

๓. การบ�ำบัดรักษา
		 ๓.๑ จังหวัดควรจัดการอบรมเพื่อบ�ำบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจบ�ำบัดในโครงการ
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ตามหลักสูตรที่
ก�ำหนด รวมทัง้ มีแนวทางในการติดตามผูผ้ า่ นการบ�ำบัดและ
มีมาตรการควบคุมติดตามผูผ้ า่ นการบ�ำบัดทีอ่ อกนอกพืน้ ที่
		 ๓.๒ จังหวัดควรมีแผนงาน/โครงการที่
ส่งเสริมผู้ผ่านการบ�ำบัดรักษายาเสพติดให้มีอาชีพ
สร้างรายได้ เป็นทีย่ อมรับของสังคม ตามความรูค้ วามสามารถ
และความต้องการของตลาดแรงงานรวมทัง้ จัดหาเงินทุน
ในการประกอบอาชีพให้ด้วย เพื่อป้องกันมิให้หวนกลับ
ไปสู่วงจรของขบวนการค้าหรือเสพยาเสพติดและเพื่อ
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ผผู้ า่ นการบ�ำบัดได้กลับเข้า
สู่สังคมต่อไป ทั้งนี้ ต้องเสริมสร้างความเข้าใจให้กับ
สังคม/ชุมชน รวมทั้ง ผู้ปกครองให้เอาใจใส่ดูแลเยาวชน
มากขึ้น เพื่อให้เยาวชนกลับตัวเป็นคนดีของสังคม
		 ๓.๓ คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้แทน
ภาคประชาชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ ติดตาม
ผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติด รวมถึงมีระบบการ
ติดตามโดยชุมชน และครอบครัวของผู้เสพ/ผู้ป่วย โดย
ให้ถือเป็นหน้าที่ของคนในครอบครัว ที่ต้องมีหน้าที่
ติดตามและรายงานต่อ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง อีกทางหนึ่ง
		 ๓.๔ ควรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ติ ด ตามและ
ประสานความช่วยเหลือ ด้าน Demand ขึน้ จังหวัดละ ๑ ศูนย์
		 ๓.๕ จังหวัดต้องวิเคราะห์ผลการด�ำเนิน
งาน การบ�ำบัดฟื้นฟู ในปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาที่จะ
ต้องด�ำเนินการเร่งด่วน เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงาน และน�ำมาก�ำหนดเป็นกรอบการด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของจังหวัดที่แท้จริง
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๔. การประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ความเป็นมา
การเร่งน�ำสันติสขุ และความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนกลับมาสูพ่ นื้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนทีร่ ฐั บาลได้กำ� หนดทีจ่ ะด�ำเนินการ
ทั น ที ใ นปี แรกของการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น โดย
มุ่งหวังที่จะเยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคล
ทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความ
รุนแรงในพื้นที่ และสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระ
นายภาณุ อุทัยรัตน์
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพือ่ การปรองดองแห่งชาติ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(คอป.) ด�ำเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รบั ความร่วมมือ ตรวจติดตาม : การประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและ
จากทุกฝ่ายอย่างเต็มทีใ่ นการตรวจสอบและค้นหาความจริง
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
จากกรณี ค วามรุ น แรงทางการเมื อ งการละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษย์ชน การสูญเสียชีวิตบาดเจ็บร่างกายและจิตใจ
รวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน กระทรวงมหาดไทย
ได้รบั มอบหมายให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการด�ำเนินงาน
๑. จั ง หวั ด ได้ บู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง
ภาคราชการ เอกชนและท้องถิ่น จัดท�ำโครงการต่างๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชน ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการในพื้นที่
นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู
ต
้
รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
อย่างตรงจุด ตลอดจนปรับแผนงาน โครงการ ที่ก�ำหนด
ตรวจติดตาม : การประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและ
โดยส่วนกลาง ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงในพื้นที่
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
๒. หน่วยก�ำลัง ๓ ฝ่าย (ทหาร ต�ำรวจ ปกครอง)
ได้ มี ก ารประชุ ม แก้ ไขปั ญ หาการปฏิ บั ติ ง าน รั ก ษา
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ความสงบเป็นประจ�ำเพื่อปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาการก่อเหตุร้ายของแต่ละ พื้นที่ เช่น จัดท�ำ
แผนรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง จัดให้มกี ารซักซ้อม
แผนการรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุอย่าง
ต่อเนื่องการควบคุมสถานการณ์และบริหารที่เกิดเหตุ
มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ครู ส ถานศึ ก ษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบการเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ในการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของ
ประชาชนในหมู่บ้านและป้องกันตนเองระดับหมู่บ้าน
จัดชุดคุ้มครองต�ำบล (ชคต.) โดยด�ำเนินการบรรจุสั่งใช้
ก�ำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัด
ภาคใต้ จ�ำนวน ๑,๘๐๐ อัตรา แยกไปตามต้นสังกัด คือ
กองบั ง คั บ การกองอาสารั ก ษาดิ น แดนจั ง หวั ด ยะลา
๔๘๐ อัตรา กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
ปัตตานี ๕๔๖ อัตรา กองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดนราธิวาส ๗๐๘ อัตรา และประจ�ำศูนย์
ฝึกก�ำลังประจ�ำถิ่นท่าสาป จังหวัดยะลา ๖๖ อัตรา
ขณะนี้ได้ฝึกอบรมไปแล้ว ๒ รุ่น จ�ำนวน ๑,๒๐๐ อัตรา
๓. การเยี ย วยา ได้ แ ก่ การพั ฒ นาและจั ด
สวัสดิการในกลุม่ เป้าหมายต่างๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลเร่ร่อนและกลุ่ม
องค์กรเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการปกป้อง
คุ ้ ม ครองและพั ฒ นา มี ห ลั ก ประกั น ในการด� ำ รงชี วิ ต
สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรม
๔. โครงการที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�ำเนินการปรับปรุงถนน

พัฒนาเมือง และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ
สงขลา) โดยปรับปรุงถนนในชุมชน จ�ำนวน ๘๕ สายทาง
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ สายทาง และพัฒนาเมืองและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ จ�ำนวน ๕๕ โครงการ ด�ำเนินการแล้ว
เสร็จ ๙ โครงการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยด�ำเนินการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ๓๔๙ แห่งในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัด เพื่อจัดท�ำ
โครงการตามภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับแผน
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น /ยุ ท ธศาสตร์ น โยบายการบริ ห ารและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. โดยได้อนุมัติ
และแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ครั้งที่ ๑
จ�ำนวน ๑๕๔ โครงการ วงเงิน ๑๙๓,๘๘๙,๕๐๐ บาท
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. ปัญหาความไม่สงบยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและเอกชนจึงต้อง ประสาน
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันอย่างใกล้ชิด
๒. ต้องน้อมน�ำยุทธศาสตร์พระราชทาน ในการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
มาปรับใช้ในการด�ำเนินงานอย่างจริงจัง เพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม
๓. การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆทั่ ว ทั้ ง พื้ น ที่ เพื่ อ
เป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจและสร้างความสุขให้ประชาชน
๔. หน่วยก�ำลัง ๓ ฝ่าย (ทหาร ต�ำรวจ ปกครอง)
คงความเข้มข้นในการปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบ
ต่อไป
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๕. การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและการตลาด OTOP สู่สากล
ความเป็นมา
รัฐบาลได้ด�ำเนินโครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
ประเทศในส่วนกลางและคณะกรรมการระดับภูมิภาค เป็นการ
สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งโดยรัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือ
ด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้า
จากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มคี วามมัน่ คง โดยส่งเสริมกระบวนการ
เรี ย นรู ้ การพั ฒ นาอาชี พ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เชื่อมโยงไปสู่การด�ำเนินงาน
โครงการ OTOP ซึง่ ในฐานะทีก่ รมการพัฒนาชุมชนได้รบั มอบหมาย
ให้ รั บ ผิ ด ชอบด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น งาน OTOP
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน โดยอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
อ�ำนวยการ หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) รวม
ทั้ ง เป็ น อนุ ก รรมการบริ ห าร อนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การผลิ ต
อนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การตลาด อนุ ก รรมการมาตรฐาน
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ อนุ ก รรมการ/เลขานุ ก าร
คณะกรรมการ นตผ. ระดับภูมิภาค และพัฒนาการจังหวัดเป็น
อนุกรรมการ/เลขานุการ นตผ.จังหวัด และพัฒนาการอ�ำเภอ
เป็นอนุกรรมการ/เลขานุการ นตผ.อ�ำเภอ ตามระเบียบส�ำนัก
นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยคณะกรรมการอ� ำ นวยการหนึ่ ง ต� ำ บล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๕

นายเสริม ไชยณรงค์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต
ประกอบการและการตลาด OTOP สู่สากล

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการและการตลาด OTOP สู่สากล

นายธานี สามารถกิจ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการและการตลาด OTOP สู่สากล
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ผลการด�ำเนินงาน
๑. ผลการด�ำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัด
		 ๑.๑ จังหวัดมีแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมและ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
โดยเน้นการยกระดับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Quadrant D
		 ๑.๒ จังหวัดได้มีการส่งเสริมการบูรณา
การในการท�ำงานและทุนระหว่างสมาชิกกลุม่ OTOP กับ
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
		 ๑.๓ จังหวัดมีโครงการ/กิจกรรมในการ
แสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น การแสดง
และจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นรู ป ของกลุ ่ ม จั ง หวั ด การ
ส่งเสริมการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้าน ฯลฯ
		 ๑.๔ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ระดับ ๔ – ๕ ดาว สามารถถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กับ
ผู้ประกอบการ ระดับ ๑ – ๓ ดาว และผู้ประกอบการ
รายใหม่ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจจุดประกาย
ความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
๒. ผลการด�ำเนิ น งานของกรมการพั ฒ นา
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนได้จดั ท�ำโครงการเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ OTOP โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน
ดังนี้
๒.๑ ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชน
					 (๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัด
ท�ำหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการเครือข่าย
OTOP ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ พั ฒ นากรรมการฯ
มี ค วามรู ้ / ความสามารถทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้ น และ
สามารถเป็นผู้น�ำในการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ

					 (๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัด
ท�ำหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการให้ความรู้ผู้
ประกอบการ (กลุ่ม D) เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
					 (๓) โครงการจั ด ท� ำ คู ่ มื อ การใช้
ตราสัญลักษณ์ OTOP จ�ำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม งบประมาณ
๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ ด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
					 (๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างทีมพัฒนาหมู่บ้าน OTOP ด้านการท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการ เพือ่ ให้ผนู้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� กลุม่ อาชีพ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนาหมูบ่ า้ นฯ เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นา
ชุ ม ชนผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ จ� ำ นวน ๕๐ คน มี ค วามรู ้ ด ้ า น
การบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วและสามารถจั ด ท� ำ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
๒.๓ ด้านการส่งเสริมการตลาด
					 (๑) โครงการการด� ำ เนิ น งานศู น ย์
แสดงจ�ำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP
					 (๒) โครงการจัดแสดงและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ในพื้นที่ ๔
จังหวัด คือ จังหวัดน่านกับประเทศลาว จังหวัดพะเยา
กั บ ประเทศลาว จั ง หวั ด ระนองกั บ สาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมาร์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
การผลิ ต สิ น ค้ า OTOP จั ง หวั ด ควรให้ ก าร
สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตในเรื่องดังต่อไปนี้
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๑. การวางแผนการผลิต จังหวัดควรส่งเสริมให้
ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตสินค้า/บริการ ได้อย่าง
เหมาะสมกับความสามารถของผู้ผลิต เพื่อให้การผลิตมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในด้ า นการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ
กระบวนการผลิต การใช้วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
การบริหารสินค้าคงคลังเป็นต้น
๒. วัตถุดบิ จังหวัดควรส�ำรวจว่าภายในจังหวัด พืน้ ที่
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ข้างเคียงมีความสามารถในการผลิตวัตถุดิบประเภทใด โดย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จัดท�ำเป็นฐานข้อมูลวัตถุดิบ และควรเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ประกอบการ
และการตลาด OTOP สู่สากล
ดังกล่าวกับจังหวัดต่างๆ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุม่ ของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
๓. กระบวนการผลิต
		 ๓.๑ จังหวัดควรส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู ้ แ ก่ ผู ้ ผ ลิ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล
		 ๓.๒ จังหวัดควรส่งเสริมให้ผผู้ ลิตน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น Nano technology มาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ของสินค้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
		 ๓.๓ จั ง หวั ด ควรให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ ผ ลิ ต ในเรื่ อ ง ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ประกอบการ
และการตลาด OTOP สู่สากล
การควบคุมคุณภาพ เพือ่ ให้การผลิตสินค้า/บริการ มีการรักษา
ระดับคุณภาพของสินค้า/บริการ โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
อย่างสม�่ำเสมอ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้
คุณภาพสินค้า/บริการอยู่ในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจ ส�ำหรับ
สินค้าประเภทอาหารควรเน้นการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารที่ เ ป็ น ยาและควรได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
		 ๓.๔ จังหวัดควรหาวิธลี ดต้นทุนการผลิตสินค้า
นายเกรียงเดช เข็มทอง
OTOP และส่งเสริมกลุม่ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ ให้เข้าถึง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
แหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ เช่น กองทุน
ตรวจติดตาม : การพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ประกอบการ
พัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน โครงการ SML เพื่อ
และการตลาด OTOP สู่สากล
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การลงทุนการพัฒนาการผลิต การต่อยอด ซึง่ จะท�ำให้ลด
ต้นทุนในการผลิต และในอนาคตสามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน
		 ๓.๕ จังหวัดควรหา วิธีแปรรูป เพื่อเพิ่ม
มู ล ค่ า สิ น ค้ า โดยร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน ว่ า จะผลิ ต
รูปแบบอย่างไร ให้สินค้าน่าสนใจ เช่น ปลาทูแม่กลอง
จะท�ำอย่างไรให้นา่ สนใจมากขึน้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดประกวด เป็นต้น
๔. ผลิตภัณฑ์
๔.๑ จังหวัดควรส่งเสริมให้ผผู้ ลิตออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เช่นกลุ่มเยาวชน กลุ่ม
ผูส้ งู วัย ฯลฯ โดยขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในพืน้ ที่
๔.๒ จั ง หวั ด ควรขอความร่ ว มมื อ สถาน
ศึกษาในพื้นที่ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
น่าสนใจ และภาษาที่ใช้ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษา
สากล
		 ๔.๓ 		สร้างความแกร่งของตราสินค้าให้
มีชื่อเสียง (Brand Equity) เพื่อพัฒนาแข่งขันในระดับ
ต่างประเทศและระดับภูมิภาค
๔.๔ มีการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ พลังงาน
ทดแทน เช่น ผลิตภัณฑ์ทมี่ าจากผักตบชวา ให้ขนึ้ รูปเป็น
รูปแท่ง เพื่อให้จัดเก็บง่าย และสามารถบรรจุหีบห่อให้
สวยงาม
๕. การบริหารระบบขนส่งและคลังสินค้า
จังหวัดควรส่งเสริมให้ผผู้ ลิตสามารถบริหาร
ระบบขนส่งและคลังสินค้า ตั้งแต่กระบวนการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ สินค้าคงคลัง การขนส่ง
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

๖. การตลาด
		 ๖.๑ จังหวัดควรจัดท�ำฐานข้อมูลของผูผ้ ลิต
ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถ
สืบค้นและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อีเมล์
เฟสบุ๊คไลน์ หรือ Social Network อื่นๆ ได้
		 ๖.๒ จังหวัดควรส่งเสริมให้ผผู้ ลิตศึกษาราย
ละเอียดและจัดท�ำข้อมูลของผลิตภัณฑ์ (โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ TOP ๕ ของจังหวัด) ในเรื่องของแหล่งที่มา
และเรือ่ งราว (Story) ของผลิตภัณฑ์ เพือ่ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
มีอัตลักษณ์และมีความโดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภท
อาหาร มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไร มีผลต่อการดูแล
รักษาสุขภาพอย่างไร ฯลฯ
๖.๓ จังหวัดควรส่งเสริมให้ผู้ผลิตสามารถ
ใช้ภาษาที่เป็นภาษาสากล ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยขอความร่ ว มมื อ จาก
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
๖.๔ จังหวัดควรส่งเสริมให้ผผู้ ลิตเรียนรูแ้ ละ
ท� ำ การโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แบบ Viral Marketing
(แบบปากต่อปาก) บน Social Network เนื่องจากใช้
ต้นทุนต�ำ่ กว่าการโฆษณาแบบอืน่ ๆ แต่มเี รือ่ งทีค่ วรระวัง
คือ คุณภาพของสินค้า/บริการต้องได้มาตรฐานการ
สื่อสารต้องชัดเจน/น่าสนใจ/สร้างความรู้สึกประทับใจ/
เป็นการสื่อสารสองทาง
๖.๕ จังหวัดควรศึกษาตลาดในการจ�ำหน่าย
สิ น ค้ า ทั้ ง ภายในจั ง หวั ด จั ง หวั ด อื่ น ๆ และตลาดใน
ประเทศกลุ่ม AEC เพื่อผนึกก�ำลังช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน
๖.๖ ควรมีการจัดท�ำ OTOP SHOP ซึ่ง
เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกับชุมชน โดย
การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินงาน และขอความ
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ร่วมมือผูว้ า่ ราชการจังหวัดเจรจาขอใช้พนื้ ทีจ่ ากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น กระทรวงคมนาคม ในการขอใช้พื้นที่ของ
การรถไฟ หรือพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เช่น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ปัม๊ น�ำ้ มัน
ฯลฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้าง OTOP SHOP การ
กระจายสินค้า (โลจิสติกส์ การตลาด)
๗. เรื่องอื่นๆ
๗.๑ จังหวัดควรมีมาตรการในการส่งต่อ
ภูมปิ ญ
ั ญาทัง้ ในเรือ่ งการผลิตสินค้า OTOP และด้านอืน่ ๆ

จากคนรุน่ หนึง่ ไปสูอ่ กี รุน่ หนึง่ (ผูส้ งู วัยสูเ่ ด็กและเยาวชน)
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไทยมิให้สูญหาย
๗.๒ จังหวัดควรจัดให้มีการอบรมให้ความ
รู้กับผู้ผลิตในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอหรือ
จัดสร้างระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในเรื่องดังต่อไปนี้
การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบัญชี การ
วิเคราะห์ต้นทุน การบริหารระบบขนส่งและคลังสินค้า
การตลาด การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

๖. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
ความเป็นมา
รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรีโดยการจัด
ตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้าง
โอกาสในการทํางานและสร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพ
สตรีและเครือข่ายสตรี การเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะ
ผู้นําสตรี การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ
การเฝ้าระวังดูแลปัญหา และการช่วยเหลือเยียวยาสตรี
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริมและ
การพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่
สตรี โดยผ่านองค์กรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย
๑. ผลการด�ำเนินงานในภาพรวม
๑.๑ สมาชิกกองทุน มีจำ� นวน ๙,๓๗๔,๐๒๐ ราย
		 ๑.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งสิ้น
๗,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น งบบริหาร จ�ำนวน
๔ ๓ , ๕ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ บ า ท ง บ อุ ด ห นุ น จ� ำ น ว น
๑,๔๐๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบทุนหมุนเวียน จ�ำนวน
๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

		 ๑.๓ ผลการอนุมัติโครงการ
					 ๑.๓.๑ อนุมัติโครงการ (งบอุดหนุน)
จ�ำนวน ๑๒,๕๐๖ ราย เป็นเงิน ๖๙๗,๙๕๘,๙๘๔ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๒
					 ๑.๓.๒ อนุ มั ติ โ ครงการ (งบทุ น
หมุ น เวี ย น) จ� ำ นวน ๕๖,๗๘๙ ราย เป็ น เงิ น
๔,๗๔๗,๑๕๑,๐๗๙.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๕
๒. ผลการด�ำเนิ น งานของคณะกรรมการ
ติดตามและสนับสนุนการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด (คกส.จ.)
		 ๒.๑ ด�ำเนินการเพิม่ จ�ำนวนสมาชิกกองทุน
เช่น จัดทีมเคลื่อนที่เข้าไปในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
		 ๒.๒ ออกตรวจเยีย่ มคณะกรรมการติดตาม
และสนับสนุนการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับต�ำบล (คกส.ต.) เพื่อซักซ้อมแนวทางในการให้
ความเห็นชอบโครงการ การจัดท�ำฐานข้อมูล ฯลฯ
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นายวิญญู ทองสกุล

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

นายวิศว ศะศิสมิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

๓. ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด/อ�ำเภอ
		 ๓.๑ จั ด ท� ำ ทะเบี ย นโครงการเงิ น ทุ น
หมุนเวียน และโครงการเงินอุดหนุน
		 ๓.๒ จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ของโครงการที่ มี
ลักษณะดีเด่น ซึ่งส่วนมากเป็นการพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของสตรี
ในด้านต่างๆ
		 ๓.๓ จัดท�ำระบบรายงาน โดยให้ คกส.ต.
แจ้งผลการด�ำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และบัญชีกองทุน
เป็นประจ�ำทุกเดือน
		 ๓.๔ เตรียมความพร้อมในการติดตามการ
บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเมิน
กองทุนหมุนเวียน โดยกรมบัญชีกลางจะจ้างหน่วยงาน
ภายนอกมาท�ำการประเมิน
		 ๓.๕ ส่งเสริมให้ คกส.จ. คกส.ต. จัดท�ำ
แผนบริหารความเสี่ยง
ปัญหา/อุปสรรค
๑. การทีส่ มาชิกกองทุนในบางพืน้ ทีย่ งั ไม่เข้าใจ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ท�ำให้เกิดความรู้สึก
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ
๒. คกส.ต. ยังไม่มคี วามรูใ้ นการจัดท�ำบัญชี เพือ่
ควบคุมระบบการรับจ่ายเงิน
๓. คกส.ต. ไม่มีประสบการณ์ในอาชีพที่ให้
การสนับสนุนขาดทักษะในการให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ
สมาชิก

นายธานี สามารถกิจ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดควรมีแนวทางในการเร่งรัดด�ำเนินการ
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้
๑. สมาชิกกองทุน จังหวัดควรมีมาตรการให้
ประชาชนในพื้ น ที่ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างชัดเจน
ว่า “กองทุนมีจดุ มุง่ หมายจะให้เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบีย้
ต�่ำ ส�ำหรับการกู้ยืมเพื่อน�ำไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ ซึง่ จะส่งผลท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของสตรีดขี นึ้ ”
๒. การบริหารกองทุน
		 ๒.๑ จังหวัดควรมีการเร่งรัดและอ�ำนวยการ
ให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/
ต�ำบล (คกส.จ./คกส.ต.) อนุมตั เิ งินกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีให้มากขึ้น ทั้งนี้ในการอนุมัติโครงการจะต้องมีการ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วย เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดหนี้เสีย ซึ่งถ้ามีจ�ำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อ
การบริหารกองทุน
		 ๒.๒ จังหวัดควรก�ำชับ คกส.จ./คกส.ต.
บริหารกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิก และควรมีการตรวจสอบการบริหารงานเป็น
ระยะรวมทัง้ ต้องบูรณาการให้ทกุ ภาคส่วนในพืน้ ทีเ่ ข้ามา
มีบทบาทตรวจสอบการท�ำงานของ คกส.จ./คกส.ต. ด้วย
		 ๒.๓ จังหวัดควรมีการจัดอบรมให้ความรู้
หรือจัดสร้างระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับ คกส.จ./
คกส.ต. สมาชิกกองทุน ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
กองทุน เช่น การเขียนโครงการการประเมินความเป็นไป
ได้ของโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การประเมินผล

โครงการ การบัญชี การบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๓. การประเมินผลจังหวัดต้องมีการประเมินผล
การด�ำเนินงานของกองทุน และรายงานผลการประเมิน
ดังกล่าว รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการด�ำเนินงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

นายวิศว ศะศิสมิต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x

67

๗. การบริหารจัดการภัยตามแนวทาง ๒P๒R

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง ๒P๒R

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง ๒P๒R

ความเป็นมา
การบริหารจัดการภัยพิบัติตามแนวทาง ๒P๒R
เป็นการตรวจบูรณาการบริหารจัดการภัยตามแนวทาง
๒P๒R ซึง่ ประกอบด้วย การป้องกันทีย่ งั่ ยืน (Prevention)
การเตรียมความพร้อม (Preparation) การเผชิญเหตุ
(Response) และการเยียวยาฟื้นฟู (Recovery) ซึ่งเป็น
ประเด็ นในการตรวจราชการแบบบู ร ณาการร่ว มกั บ
ผูต้ รวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี และผูต้ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย ได้ จั ด ท� ำ แผนการตรวจราชการประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามค�ำสัง่ ส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ที่ ๓๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
และแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวง
มหาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามค�ำสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๗
ผลการด�ำเนินงาน
๑. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
		 ๑.๑ ผลการด�ำเนิ น งานในภาพรวมปี
๒๕๕๗
					 (๑) เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ๓,๑๗๔ ครั้ ง
(๓,๑๗๖ ครั้ง)
					 (๒) เสียชีวิต ๓๖๖ ราย (๓๖๕ ราย)
					 (๓) บาดเจ็บ ๓,๓๔๕ ราย (๓,๓๒๙ ราย)
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		 ๑.๒ แนวทางการด�ำเนินงานของจังหวัด
จังหวัดได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลผลการด�ำเนินงานในปีทผี่ า่ นมา
เพื่อวางแผนงานและมาตรการเตรียมการเพื่อป้องกัน
อุบัติภัยทางถนนโดยการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน
พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการ
มีพฤติกรรมที่ประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยพฤติกรรม
ทีเ่ ป็นสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน ได้แก่ เมาแล้วขับ
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด จึงให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินมาตรการดังนี้
					 ๑  การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า ง
เคร่งครัด ตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ ได้แก่ ไม่สวม
หมวกนิรภัย/มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย/เมาสุรา/ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย/ไม่มีใบขับขี่/ความเร็วเกินก�ำหนด/ฝ่าฝืน
สั ญ ญาณจราจร/ขั บ รถย้ อ นศร/แซงในที่ คั บ ขั น /
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ โดยเน้นหนักในการ
ควบคุ ม ความเร็ ว การเมาสุ ร าแล้ ว ขั บ ขี่ ร ถ และให้
ความส� ำ คั ญ พิ เ ศษกั บ รถจั ก รยานยนต์ รถโดยสาร
สาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย รวมทั้งเคร่งครัดใน
การออกใบอนุญาตขับขีย่ านพาหนะควบคูก่ บั การรณรงค์
ให้ความรู้เรื่องกฎจราจรความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย
					 ๒)  จั ด ตั้ ง ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
อุ บั ติ เ หตุ จ ราจรทางบกเพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นการวางแผน
เกีย่ วกับความปลอดภัยด้วยการบูรณาการข้อมูลจากทุก
ภาคส่วนรวบรวมไว้ที่หน่วยงานเดียวและการออกแบบ
ถนนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

นายวิชิต ชาตไพสิฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง ๒P๒R

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง ๒P๒R

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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นายเสริม ไชยณรงค์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง๒P๒R

นายธานี สามารถกิจ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัย
ตามแนวทาง ๒P๒R

๒. ภัยหนาว จังหวัดมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังนี้
		 ๒.๑ มีการตั้งศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัด อ�ำเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นให้มีการบูรณาการ
ในการท�ำงานร่วมกันกับภาคเอกชนและประชาชน

					 ๒.๒ จั ด ท�ำแผนการป้ อ งกั น และ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว
								(๑) ส�ำรวจพืน้ ทีเ่ สีย่ งและจัดท�ำ
บัญชีรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยง
								(๒) ส� ำ รวจความต้ อ งการ
เครื่ อ งกั น หนาวของประชาชน โดยเฉพาะผู ้ สู ง อายุ
คนพิการ เด็กไร้อุปการะ และผู้มีรายได้น้อย
								(๓) การจัดเตรียมเครือ่ งกันหนาว
โดยการขอรับบริจาคจากองค์กรการกุศล ภาคเอกชน
และประชาชน ไว้เป็นการล่วงหน้า ส�ำหรับการจัดหา
เครื่องกันหนาวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องรอให้มีการประกาศเขตการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อน
								(๔) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกีย่ วกับเรือ่ งการป้องกันภัยหนาว การระมัดระวังสุขภาพ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก การให้ความระมัดระวังใน
การจุดไฟเพื่อป้องกันความหนาวเย็น วิธีการป้องกัน
พืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์เสียหาย
								(๕) เมื่ อ เกิ ด ภั ย หนาวให้ ศู น ย์
อ�ำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาและรายงานให้จังหวัดทราบ
๓. ภัยแล้ง จังหวัดมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังนี้
		 ๓.๑ มีการตั้งศูนย์อ�ำนวยการเฉพาะกิจ
ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาภั ย แล้ ง จั ง หวั ด อ� ำ เภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นให้มีการบูรณาการ
ในการท�ำงานร่วมกันกับภาคเอกชนและประชาชน

70 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

		 ๓.๒ จั ด ท�ำแผนการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ปัญหาภัยแล้ง
					 (๑) ส�ำรวจพืน้ ทีเ่ สีย่ งและจัดท�ำบัญชี
รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเสี่ยง
					 (๒) จั ด ท� ำ แผนการใช้ น�้ ำ เพื่ อ การ
อุปโภค บริโภคและน�้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรม
					 (๓) มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ การใช้ น�้ ำ เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภคอย่ า ง
ประหยัด ถูกวิธี รวมทั้งแนะน�ำเกษตรกรให้ปลูกพืช
อย่างเหมาะสมในช่วงฤดูแล้ง
					 (๔) เมื่อเกิดภัยแล้งได้มอบให้ศูนย์
อ�ำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาและรายงานให้จังหวัดทราบ
					 (๕) จั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ร ณรงค์
ส� ำ รวจ ซ่ อ มแซมและสร้ า งภาชนะเก็ บ น�้ ำ ประจ� ำ ปี
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะ
เก็บน�ำ้ ในการส�ำรองน�ำ้ ไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอและ
ดูแล รักษา ซ่อมแซมและสร้างภาชนะเก็บน�้ำให้ถูก
สุขลักษณะซึง่ จะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในฤดูแล้ง
					 (๖) การป้ อ งกั น และปราบปราม
การลักขโมยเครื่องมือการเกษตร เครื่องสูบน�้ำ หรือโค
กระบือ ในช่วงฤดูแล้งเพื่อมิให้เป็นการซ�้ำเติมประชาชน
ที่ประสบภัย
					 (๗) การวางแผนแก้ไขปัญหาระยะ
ยาว เช่น การจัดท�ำโครงการเพือ่ ฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ ระสบปัญหา
ภัยแล้งโดยการส่งเสริมอนุรักษ์ดินและน�้ำ การพัฒนา
แหล่งน�ำ้ ขนาดเล็ก ขุดลอกคูคลอง เพือ่ กักเก็บน�ำ้ ไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง การจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
การอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้ำล�ำธาร เป็นต้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
		 ในการป้องกันอุบตั ภิ ยั ทางถนน ขอให้จงั หวัด
ด� ำ เนิ น การตามมาตรการ ๒P๒R คื อ การป้ อ งกั น
(Prevention) การเตรี ย มพร้ อ ม (Preparation)
การเผชิ ญ เหตุ (Response) และการเยี ย วยาฟื ้ น ฟู
(Recovery) ดังนี้

นายสมศักดิ์ ขำ�ทวีพรหม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัยตามแนวทาง๒P๒R

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การบริหารจัดการภัยตามแนวทาง๒P๒R

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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		 ๑.๑ ด้านการป้องกัน
					 (๑) จั ง หวั ด ควรมี ก ารเฝ้ า ระวั ง ภั ย
ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น อุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องต้องบังคับใช้กฎหมายโดย
เคร่งครัด เพือ่ ให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร และควร
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังประชาชน
เพื่อให้รับทราบกฎจราจร เพื่อให้ทราบว่าท�ำไมต้อง
ปฏิบัติตามกฎจราจร
					 (๒) จังหวัดควรมีแนวทางในการสร้าง
วินัยจราจรให้กับประชาชน โดยเน้นในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนก่ อ น ทั้ ง นี้ ผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการของจั ง หวั ด
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบต้องปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างในการ
เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
					 (๓) จังหวัดควรสนับสนุน ส่งเสริมให้
มีการใช้มาตรการควบคุมทางสังคมในพื้นที่หมู่บ้าน/
ชุ ม ชน โดยมอบหมายองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ร่วมกับก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อาทิ
สร้างข้อตกลงร่วมของชุมชน สนับสนุนงบประมาณใน
การด�ำเนินโครงการอาสาสมัครจราจรร่วมป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
					 (๔) จังหวัดควรเตรียมความพร้อม
ในการจัดระบบจราจร ส�ำรวจและซ่อมแซมเส้นทาง
การสั ญ จร ทั้ ง ในถนนสายหลั ก และถนนสายรอง
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่างๆ
					 (๕) ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะ
เข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) จึ ง ควรมี
มาตรการเตรี ย มรั บ ภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต เช่ น
การจัดท�ำป้ายบอกทางทีช่ ดั เจน และใช้ภาษาทีเ่ ป็นสากล
การกระตุน้ และให้ความรูป้ ระชาชนในจังหวัดให้สามารถ
แนะน�ำเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆแก่นักท่องเที่ยวได้

เป็นต้น โดยอาจขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
แก่ประชาชน
		 ๑.๒ ด้านการเตรียมพร้อม/ด้านการเผชิญเหตุ
/การเยียวยาฟื้นฟู
					 เนื่องจากจังหวัดมีระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ และแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วจึงขอให้จังหวัด
ด�ำเนินการ ดังนี้
					 (๑) หมั่นฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุใน
สถานการณ์ตา่ งๆ เป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอและอย่าง จริงจัง
เพื่อจะได้เป็นการพิจารณาทบทวนว่าแผนมีข้อบกพร่อง
หรือไม่
					 (๒) เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นขอให้
ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด ผู้บัญชาการ
เหตุ ก ารณ์ ค วรเป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามช� ำ นาญในการแก้ ไข
สถานการณ์นั้นๆ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าจะมาจากต่างหน่วยงานกัน
ต้องมีระบบการสือ่ สารทีด่ ี รวมทัง้ เมือ่ สิน้ สุดสถานการณ์
ให้ท�ำการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงแผนด้วย
					 (๓) ส่ ว นการเยี ย วยาและฟื ้ น ฟู ใ ห้
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เคร่งครัด
๒. การป้องกันและแก้ไขภัยหนาวจังหวัดควร
ด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๒.๑ 		ด้านการป้องกัน ขอให้จงั หวัดติดตาม
ข้ อ มู ล ข่ า วสารสภาพภู มิ อ ากาศอย่ า งใกล้ ชิ ด และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แจ้งเตือนภัยให้ประชาชน
ในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบอย่างต่อเนือ่ ง และเตรียมความพร้อม
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดเวลา
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		 ๒.๒ ด้านการเตรียมพร้อม/ด้านการเผชิญเหตุ
/การเยียวยาฟื้นฟู
					 (๑) การเกิ ด ภั ย หนาว จะมี ค วาม
เกี่ยวข้องและกระทบกับประชาชน รวมถึงสิ่งมีชีวิต
ทัง้ สัตว์เลีย้ ง และพืชผล จังหวัดจึงควรมีมาตรการในการ
ป้องกัน และเตรียมการส�ำรวจความเสียหายล่วงหน้า
					 (๒) จังหวัดควรส�ำรวจความต้องการ
เครื่องนุ่งห่มตามข้อเท็จจริง โดยจัดล�ำดับ ความส�ำคัญ
ในการให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เช่ น ล� ำ ดั บ แรกควรเป็ น
ความต้ อ งการที่จ�ำเป็นและเร่งด่วน ล�ำดับต่ อ มาคื อ
ความต้องการทีจ่ ำ� เป็นแต่ไม่เร่งด่วน เป็นต้น และน�ำเสนอ
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการส�ำรวจข้อมูล
ดังกล่าว อาจขอความร่วมมืออาสาสมัครในพื้นที่ เช่น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ๒๕ ตาสับปะรด
ฯลฯ ช่วยด�ำเนินการเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่และมี
ความใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งจะทราบถึงข้อเท็จจริงใน
พื้นที่เป็นอย่างดี
					 (๓) ขอให้ จั ง หวั ด มี ก ารเตรี ย มการ
ประเมิ น สถานการณ์ แ ละจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล กรณี มี
ความจ�ำเป็นต้องขอขยายวงเงินทดรองราชการไว้ลว่ งหน้า
เพื่อจะได้เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติโดย
เร่งด่วนต่อไป
					 (๔) ขอให้จังหวัดด�ำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผูป้ ระสบภัยพิบตั ติ า่ งๆ ตามแนวทาง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ใน
กรณี ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ได้ ต าม

ระเบียบฯ จังหวัดต้องหาแนวทางบรรเทาผลกระทบใน
เบื้องต้นให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
๓. การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาภั ย แล้ ง
จังหวัดควรด�ำเนินการ ดังนี้
๓.๑ ด้านการป้องกัน
					 (๑) จั ง ห วั ด ค ว ร มี ชุ ด ค ว า ม คิ ด
ในการน�ำน�้ำจากเขื่อนใหญ่ไปสู่อ่างเล็ก โดยใช้พื้นที่
สาธารณะ โดยพิจารณาว่าจะท�ำอย่างไรให้สามารถเก็บ
น�้ำไว้ได้ (ในลักษณะแบบเตาขนมครก) ดังนั้น จึงควรจัด
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานจังหวัด
ชลประทาน ท้องถิน่ ฯลฯ เพือ่ ร่วมกันหามาตรการในการ
ด�ำเนินการโดยอาจพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
							 ๑) รวมกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ (รับฟังความ
คิดเห็น)
							 ๒) อ�ำเภอส�ำรวจพืน้ ทีส่ าธารณะ
โดยยึดหลักพืน้ ทีส่ าธารณะผ่านท้องถิน่ ใดท้องถิน่ นัน้ เป็น
ผู้รับผิดชอบ
							 ๓) อาจพิจารณาด�ำเนินการโดย
ใช้วิธีการสร้างท่อฝังดิน (Pipe) เขตรอยต่อพื้นที่ของ
เกษตรกรเพื่อน�ำน�้ำจากอ่างใหญ่ไปสู่อ่างเล็ก และเพื่อ
เป็นการประหยัดกระแสไฟฟ้า อาจน�ำระบบโซล่าเซลล์
มาปรับใช้ซึ่งการด�ำเนินการข้างต้นจะช่วยลดต้นทุน
การผลิตและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ใช้น�้ำ ซึ่งอาจ
ท�ำในพื้นที่แล้งซ�้ำซากเป็นพื้นที่น�ำร่อง
				 (๒) จั ง หวั ด ควรจะมี ก ารอบรมให้
ความรู้ด้านสาธารณภัยให้แก่ผู้น�ำในท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน
ก�ำนัน เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ
ด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะ
เกิดภัยและหลังเกิดภัย
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					 (๓) จังหวัดควรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บ
กั ก น�้ ำ ใช้ น�้ ำ เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคอย่ า งประหยั ด
ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและแนะน�ำเกษตรกร
ปลูกพืชที่ใช้น�้ำน้อยหรือพืชฤดูแล้ง
		 ๓.๒ ด้านการเตรียมพร้อม/ด้านการเผชิญ
เหตุ/การเยียวยาฟื้นฟู
					 (๑) ขอให้ จั ง หวั ด ได้ ก� ำ ชั บ ให้ ส ่ ว น
ราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ�ำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท�ำแผนแก้ไขปัญหา เตรียม
ก� ำ ลั ง คน ส� ำ รวจวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ

ยานพาหนะที่จ�ำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ทันทีเมื่อเกิดภัย
					 (๒) ขอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกฎหมาย และหากมีระเบียบ/กฎหมายที่
เปลี่ ย นแปลง ขอให้ มี ก ารซั ก ซ้ อ มท� ำ ความเข้ า ใจกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ�ำเภอต่างๆ ด้วย
					 (๓) ขอให้จังหวัดด�ำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผูป้ ระสบภัยพิบตั ติ า่ งๆ ตามแนวทาง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๘. การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
ตามหลักธรรมาภิบาล
ความเป็นมา
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ท� ำ
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ได้ น� ำ ไปใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ภารกิจในความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องดัง
ต่อไปนี้
๑. การบริหารกิจการเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สขุ
แก่ประชาชน
		 ๑.๑ เปิ ด เผยข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านให้
ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้
		 ๑.๒ จั ด วางระบบควบคุ ม ภายในให้ มี
ประสิทธิภาพ

		 ๑.๓ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
		 ๑.๔ ก่อนจัดท�ำโครงการ ต้องมีการศึกษา
ความเป็นไปได้ การด�ำเนินโครงการต้องโปร่งใส มีกลไก
ในการตรวจสอบ
		 ๑.๕ โครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน
นอกจากการด�ำเนินการตามข้อ ๑.๔ แล้ว จะต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
๒. การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 ๒.๑ จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
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		 ๒.๒ ติดตามประเมินผล ทบทวนปรับปรุง
แผนพัฒนา
		 ๒.๓ น�ำแผนพัฒนามาใช้เป็นกรอบในการ
จัดท�ำงบประมาณ
		 ๒.๔ จั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ร าชการ
ระหว่ า งข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น กั บ ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
		 ๒.๕ ภารกิจเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
ให้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
		 ๒.๖ พัฒนาความรู้ในหน่วยงาน เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๓. การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
		 ๓.๑ ก�ำหนดเป้าหมาย แผนด�ำเนินงาน
ระยะเวลา งบประมาณ ของงาน/โครงการ และต้อง
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
		 ๓.๒ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ด� ำ เนิ น การโดย
เปิดเผย และค�ำนึงถึงความคุ้มค่า
๓.๓ แจ้งอนุญาต อนุมตั ิ ความเห็นชอบ ให้
ส่วนราชการที่ยื่นค�ำขอทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ที่ได้รับค�ำขอ
		 ๓.๔ วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาโดยเร็ว
		 ๓.๕ สั่ ง ราชการเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
หากจ�ำเป็นอาจสั่งราชการด้วยวาจาได้
๔. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
		 ๔.๑ กระจายอ�ำนาจการตัดสินใจ การสั่ง
การอนุญาต
		 ๔.๒ ควบคุม ติดตาม ก�ำกับดูแล การใช้
อ�ำนาจของผู้รับมอบและผู้มอบอ�ำนาจ

		 ๔.๓ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ลด
ขั้นตอน
		 ๔.๔ บริการสาธารณะ ให้จัดท�ำแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลา ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท�ำการ
		 ๔.๕ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม
๕. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
		 ๕.๑ ทบทวน ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ยกเลิก
บทบาท/ภารกิจตามความจ�ำเป็น
		 ๕.๒ แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖. การอ�ำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
		 ๖.๑ ก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน และ
แจ้งให้ประชาชนทราบ
		 ๖.๒ กรณีมีหนังสือร้องเรียน เสนอความ
เห็น ให้แจ้งผลการด�ำเนินการภายใน ๑๕ วัน หรือระยะ
เวลาที่ได้ก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
		 ๖.๓ จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
		 ๗.๑ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ความพึงพอใจ ความคุ้มค่า ให้มีบุคคลภายนอกร่วมด้วย
		 ๗.๒ การประเมินบุคคล ให้คำ� นึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ
		 ๗.๓ เงิ น รางวั ล ให้ พิ จ ารณาจั ด สรรจาก
เงินเหลือจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้จังหวัดจัดตั้ง
คณะท�ำงาน Core team เพื่อท�ำการประเมินมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
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(อบจ. เทศบาล อบต.) เป็นประจ�ำทุกปี โดยเน้นตรวจ
ใน ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหารงานตามระเบียบกฎหมาย
ด้านการเงินและบัญชี ด้านการบริการประชาชน และ
ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ส� ำ หรั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีย่ งั ไม่ผา่ นเกณฑ์ จะมีการจัดอบรม สัมมนา
เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก�ำหนด
ผลการด�ำเนินงาน
๑) การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น ได้
ด�ำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้
		 (๑) จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับโรงเรียน
ในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยจั ด สรร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การ
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ�ำนวนทั้ง
สิ้น ๓,๓๑๘.๕๕๐ ล้านบาท และได้เบิกจ่ายไปแล้ว
๑,๒๑๙.๐๘๑ ล้านบาท
		 (๒) จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ - ๑๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้
อุ ด หนุ น งบประมาณให้ ก ลุ ่ ม จั ง หวั ด การศึ ก ษาที่ ๔
เพิม่ เติม เพือ่ จัดท�ำเครือ่ งมือประเมินสมรรถนะส�ำคัญของ
ผู้เรียนและกระดาษค�ำตอบเพื่อประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
		 (๓) จัดท�ำศูนย์การเรียนรู้ ๑๓ ศูนย์การเรียน
รู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
จัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย (อายุ ๓ – ๕ ปี)

โดยโอนงบประมาณให้ แ ก่ โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน ๓๕๐ แห่งๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
		 (๔) จัดชุมนุมลูกเสือท้องถิน่ ไทย โดยจัดสรร
เงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิน่ ไทยระดับประเทศ ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริม
สร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้
ด� ำ เนิ น การจั ด อบรมสั ม มนานายกองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๑ รุ่น เมื่อวันที่
๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
กรุ ง เทพมหานคร มี ผู ้ บ ริ ห ารเข้ า ร่ ว มอบรม ทั้ ง สิ้ น
๒๖๐ คน
๓) โครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดท�ำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
– ๒๕๖๐ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจสถานภาพและความ
ต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส�ำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด และได้จัดท�ำ (ร่าง) แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
– ๒๕๖๐ พร้อมทั้งจัดสัมมนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนส�ำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นต่อแผนแม่บทฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔) การเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ ป ระชาคม
อาเซียน ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
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(๑) โครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียม
ความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดน
เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นเสร็ จ แล้ ว
จ�ำนวน ๑ รุ่น เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ
โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๒๔๖ คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑๔๔ แห่ง ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด (๒) โครงการพัฒนาและ
ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนโดยจัดฝึกอบรมเสร็จแล้ว จ�ำนวน
๒ รุน่ จากเป้าหมาย ๑๐ รุน่ และคาดว่าจะจัดอบรมเสร็จ
สิ้นประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ส่ ง เสริ ม การกระจายอ�ำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๙๖๗,๕๑๒,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๑๑๔,๑๖๙,๙๕๐,๓๐๕ บาท มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานตาม
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ
ด้ ว ย การสนั บ สนุ น การแก้ ไขปั ญ หาการขาดแคลน
น�้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนด้วยการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน การสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้าง
และบ� ำ รุ ง รั ก ษาถนน การสนั บ สนุ น ค่ า กระแสไฟฟ้ า
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
สูบน�้ำด้วยไฟฟ้า การสนับสนุนการบริหารจัดการน�้ำ
เพื่อสนับสนุนงานฎีกา
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานตาม
ภารกิจถ่ายโอนและนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย

		 (๑) สนั บ สนุ น การบริ ก ารสาธารณสุ ข
โดยโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ อุดหนุนชุมชน/หมูบ่ า้ นละ ๑๕,๐๐๐ บาท
รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี
อนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลที่ได้รับการ
ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งโครงการเพือ่ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณา
กลั่ น กรองโครงการ โดยมี ว งเงิ น สนั บ สนุ น ทั้ ง สิ้ น
๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์ทางการ
เมือง ท�ำให้เกิดปัญหาการด�ำเนินงานล่าช้า
		 (๒) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหาร
กลางวัน และส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จ� ำ นวน ๒๙,๓๒๕,๘๕๓,๒๐๐ บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
๒๘,๑๐๒,๓๖๒,๔๗๐ บาท
		 (๓) สนั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จ� ำ นวน ๔๐๕ หลั ง ในวงเงิ น ทั้ ง สิ้ น
๗๕๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็น อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาดเล็ก ๑๓๕ หลัง อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขนาดกลาง ๑๓๕ หลัง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดใหญ่ ๑๓๕ หลัง
		 (๔) สนับสนุนเงินอุดหนุนส�ำหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ โดยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่มีโรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน ๖๑๓ แห่ง เพื่อจ่ายเป็น
ค่ า เงิ นเดื อ น ค่ า จ้ า งประจ� ำ เงิ นตอบแทนรายเดื อ น
เงิ น วิ ท ยฐานะ และอื่ น ๆ ส� ำ หรั บ ข้ า ราชการครู
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พนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในวงเงิ น
- โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วพืน้ ที่
๑ ๔ , ๑ ๐ ๖ , ๕ ๕ ๗ , ๕ ๐ ๐ บ า ท เ บิ ก จ ่ า ย แ ล ้ ว องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาไม้แก้ว อ�ำเภอบางละมุง
๑๔,๐๓๒,๔๘๖,๑๓๕ บาท
จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�ำลังอยู่
(๕) สนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนา ระหว่างด�ำเนินการ
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยจัดสรร
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ด�ำเนินการ
๖ โครงการ วงเงิน งบประมาณ ๒๐๐,๙๒๕,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย
- โครงการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ร อบอ่ า ง
เก็บน�ำ้ มาบประชัน เทศบาลต�ำบลบ้านโป่ง อ�ำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๙๗,๘๗๕,๐๐๐ บาท ก�ำลัง
อยู่ระหว่างขอท�ำความตกลงกับส�ำนักงบประมาณ
- โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ เ กาะกลางถนน
สุ ขุ ม วิ ท เทศบาลต� ำ บลบางละมุ ง อ� ำ เภอบางละมุ ง
นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�ำลัง
ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
- โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์เมืองหนองปรือ เป็น
ตามหลักธรรมาภิบาล
เมืองน่าอยู่ สูเ่ มืองการท่องเทีย่ ว เทศบาลเมืองหนองปรือ
อ� ำ เภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี งบประมาณ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
- โครงการศึ ก ษาและออกแบบพั ฒ นาพื้ น ที่
บริเวณอ่างเก็บน�้ำซากนอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
เทศบาลเมืองหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ก� ำ ลั ง อยู ่ ร ะหว่ า ง
ขอท�ำความตกลงกับส�ำนักงบประมาณ
- โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งของ
เครื่องใช้พระราชทานและพื้นบ้านหนองปรือ เทศบาล
นายสามารถ ลอยฟ้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เมื อ งหนองปรื อ อ� ำ เภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี
ตรวจติดตาม : การส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก�ำลังอยู่ระหว่าง
ส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
ด�ำเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ได้เสนอแนะแนวทาง เพื่อช่วยส่งเสริมให้การ
สร้ า งธรรมาภิ บ าลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประสบผลส�ำเร็จ ดังนี้
๑. ให้มีการส่งเสริมการสร้างทัศนคติ ค่านิยม
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ในเรื่ อ งของความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
คุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร โดยผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง
แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
๒. สร้างช่องทางการสื่อสารกับประชาชนใน
พืน้ ที่ โดยให้มลี กั ษณะของการสือ่ สารแบบสองทาง และ
ควรให้มีหลายๆ ช่องทาง เช่น การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารส�ำหรับประชาชน เสียงตามสาย กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน เป็นต้น เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐/ข้อมูลที่

ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน เช่ น
การด�ำเนินโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ การรับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ การรับฟังข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
๓. ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง งานการเงิน ฯลฯ โดยอาศัยการเฝ้าระวัง
การตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เช่น องค์กร
ชุมชน ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เป็นต้น
๔. ให้จังหวัดก�ำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ Core
team ให้ มี ค วามเคร่ ง ครั ด เป็ น ไปตามมาตรฐาน
ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้มี
การจั ด อบรม สั ม มนา เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้ได้มาตรฐานต่อไป รวมทัง้ ให้มกี ารติดตาม
ประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ

๙. การพัฒนาเมือง/ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวเมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ความเป็นมา

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้
ส�ำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจัดท�ำการวางและ
จั ด ท� ำ ผั ง เมื อ งรวมเมือง/ชุมชนในพื้นที่ด่านชายแดน
แผนงาน/โครงการพัฒนาด่านชายแดนและพื้นที่ชุมชน
ชายแดน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดแผนผังโครงสร้าง
การพัฒนาเชิงพืน้ ทีร่ ะดับจังหวัด ในด้านการพัฒนาเมือง
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ โครงสร้างพืน้ ฐานอืน่ ๆ ก�ำหนด

ประเภทและมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ใน
แต่ละบริเวณ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทและ
แนวทางการเป็นเมืองประตูการค้า ได้แก่ พืน้ ทีธ่ รุ กิจการ
ค้า การบริการและการท่องเที่ยว พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่
อุ ต สาหกรรม พื้ น ที่ เ กษตรกรรม สถาบั น การศึ ก ษา
สถาบันวิจยั R&D พืน้ ทีข่ นส่งสินค้า/ท่าเรือท่าอากาศยาน
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่นันทนาการของเมือง
เป็นต้น โดยในปี ๒๕๕๗
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ผลการด�ำเนินงาน
มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. ประกาศบังคับใช้แล้ว จ�ำนวน ๕ ผัง ได้แก่
		 ๑.๑ บ้านริมเมย (ด่านแม่สอด) อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
		 ๑.๒ ด่านเทศบาลต�ำบลในเมือง อ�ำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
		 ๑.๓ บ้ า นคลองลึ ก (ด่ า นอรั ญ ประเทศ)
อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
		 ๑.๔ สะพานมิ ต รภาพแห่ ง ที่ ๑ อ� ำ เภอ
เมืองหนอง จังหวัดหนองคาย
		 ๑.๕ ด่านท่าเสด็จ อ�ำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
๒. อยู ่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอนการวางผั ง จ� ำ นวน
๑๖ ผัง ได้แก่
		 ๒.๑ สะพานข้ามแม่นำ�้ สาย แห่งที่ ๑ อ�ำเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย
		 ๒.๒ เชี ย ง แ ส น อ� ำ เ ภ อ เชี ย ง แ ส น
จังหวัดเชียงราย
		 ๒.๓ เ ชี ย ง ข อ ง อ� ำ เ ภ อ เ ชี ย ง ข อ ง
จังหวัดเชียงราย
		 ๒.๔ สะพานข้ า มแม่ น�้ ำ สาย แห่ ง ที่ ๒
อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
		 ๒.๕ บ้ า นสบรวก (สามเหลี่ ย มทองค� ำ )
อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
		 ๒.๖ บ้านดอนมหาวันห้อม อ�ำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
		 ๒.๗ ท่าบ้านสายลมจอย อ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

		 ๒.๘ ท่ า บ้ า นเกาะทราย อ� ำ เภอแม่ ส าย
จังหวัดเชียงราย
		 ๒.๙ บ้านธาตุพนมสามัคคี อ�ำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
		 ๒.๑๐ บ้ า นท่ า อุ เ ทน อ� ำ เภอท่ า อุ เ ทน
จังหวัดนครพนม
		 ๒.๑๑ สะพานข้ามแม่น�้ำโก-ลก (บูเก๊ะตา)
อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
		 ๒.๑๒ ด่านอ�ำเภอเมืองบึงกาฬ อ�ำเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
		 ๒.๑๓ ช่ อ งตะโกบน อ� ำ เภอสวนผึ้ ง
จังหวัดราชบุรี
		 ๒.๑๔ บ้ า นเชี ย งคาน อ� ำ เภอเชี ย งคาน
จังหวัดเลย
		 ๒.๑๕ บ ้ า น ป ร ะ ก อ บ อ� ำ เ ภ อ น า ท วี
จังหวัดสงขลา
		 ๒.๑๖ ด่ า นปาดั น เบซาร์ อ� ำ เภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
การเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)
เพื่อการผังเมือง ได้ด�ำเนินการส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูล
ทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
GIS มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชน
ระดับเทศบาล มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑) การส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูลฯ ในบริเวณพืน้ ที่
นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สระบุรี และลพบุรี ก�ำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบความ
ถูกต้องของงานเพื่อรับงานในงวดที่ ๑ และคาดว่าจะรับ

80 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มอบงานงวดสุดท้าย งวดที่ ๔ ภายในเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๗
๒) การส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูลฯ ในบริเวณพืน้ ที่
นอกชุมชนระดับเทศบาล ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดใหม่ จ�ำนวน
๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด ก�ำลังอยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ฉพาะชุ ม ชนด่ า น
ชายแดนบ้านพุน�้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ด�ำเนินการ
ก่อสร้างและพัฒนาเมืองชายแดน ๔ แห่ง มีผลการด�ำเนิน
งาน ดังนี้
๑) การพัฒนาตามผังชุมชน องค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลบ้ านเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุ รี
ก�ำลังอยู่ระหว่างด�ำเนินการประกวดราคา
๒) การศึกษาและออกแบบรายละเอียดพื้นที่
ชุมชนด่านชายแดนองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านเก่า
ด่านพุนำ�้ ร้อน อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการประกวดราคา
๓) การจั ด ท� ำ ผั ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเฉพาะ
ชายแดนบ้านพุน�้ำร้อน ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินงานงวดที่ ๑
๔) การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ
ชุมชนด่านชายแดนบ้านพุน�้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี
ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างด�ำเนินงานงวดที่ ๑
การบริหารจัดการระบบน�ำ้ ประปาทีใ่ ห้บริการ
แก่ ป ระชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าค ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า ง
ปรับปรุงขยายการให้บริการน�้ำสะอาด วางท่อขยายเขต
จ�ำหน่ายน�ำ้ และปรับปรุงเส้นท่อ รวมทัง้ ก่อสร้างปรับปรุง
กิจการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในส่วนภูมิภาค

ทัว่ ประเทศ ๗๔ จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
สมุทรปราการ) โดยในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้ให้บริการผู้ใช้น�้ำรวม
ทัง้ สิน้ ๓,๖๘๗,๙๐๕ ราย มีผใู้ ช้นำ�้ เพิม่ ขึน้ ๑๐๖,๗๐๘ ราย
รวมปริมาณน�้ำที่ได้จ�ำหน่าย ๕๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัญหา/อุปสรรค
ผังเมืองที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ และ
ปีก่อนหน้าที่ได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปแล้ว ประสบกับปัญหาในการบังคับใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้เป็นไปตามทีผ่ งั เมืองก�ำหนด เนือ่ งจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ยังไม่มขี ดี ความสามารถเพียงพอทีจ่ ะรับผิดชอบ
งานด้านผังเมือง อันมีสาเหตุดังต่อไปนี้
๑) มีปัญหาด้านบุคลากร เช่น จ�ำนวนบุคลากร
ที่ไม่เพียงพอ การมีโอนย้ายบุคลากรบ่อยครั้ง ท�ำให้ขาด
ความต่อเนื่องของการด�ำเนินงาน บุคลากรขาดความรู้
ด้านผังเมือง การประเมินผลผังเมือง การจัดท�ำปรับปรุง
ผังเมือง การจัดจ้างที่ปรึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ผังเมือง
๒) มีปัญหาด้านการสนับสนุนทรัพยากร เช่น
บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ จากผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากภารกิ จ ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีมาก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึ ง เน้ น การทุ ่ ม เททรั พ ยากรไปที่ ง านการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนเป็นล�ำดับแรก
๓) ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ม่เข้ามามีสว่ นร่วม ก�ำกับ
ดูแล งานด้านผังเมือง เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว
มองไม่เห็นความส�ำคัญของผังเมืองที่จะช่วยให้การใช้
ประโยชน์จากทีด่ นิ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึน้
เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ต้อง
ท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนให้ค�ำแนะน�ำ ในงาน
ด้านผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
๒. ควรจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในงาน
ด้านผังเมืองแก่บคุ ลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่
และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งต้องจัดระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
๓. บูรณาการความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ด้านผังเมืองกับทุกภาคส่วน เช่น ภาคประชาสังคม NGOs
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ภาคเอกชน และต้องสร้างความตระหนักให้ประชาชนใน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การพัฒนาเมือง/ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัว พื้ น ที่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของผั ง เมื อ ง และสร้ า งการมี
เมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส�ำรวจ ก�ำหนดเขตผัง
ไปจนถึงการก�ำกับ ดูแล การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไป
ตามที่ผังเมืองก�ำหนด

๑๐.		การตรวจสอบ ก�ำกับ ดูแล อาคาร ตาม
		พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มี
		ความปลอดภัย
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่
นางสุมิตรา ศรีสมบัติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒ ทวิ ได้ ก� ำ หนดให้
ตรวจติดตาม : การพัฒนาเมือง/ชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัว เจ้ า ของอาคารที่ เข้ า ข่ า ยตามที่ ก� ำ หนดจะต้ อ งจั ด ให้
เมืองและเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มีการตรวจสอบอาคาร โดยมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มี
ผูต้ รวจสอบ พ.ศ. ๓๕๔๘ กฎกระทรวงก�ำหนดคุณสมบัติ
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เฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน
และการเพิ ก ถอนการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู ้ ต รวจสอบ
และหลั ก เกณฑ์ ก ารตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผันหรือก�ำหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยผลของกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลให้เจ้าของ
อาคาร ๙ ประเภท ที่เข้าข่ายต้องจัดให้มี การตรวจสอบ
สภาพอาคารโดยผูต้ รวจสอบอาคารซึง่ ได้ขนึ้ ทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจสอบกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร ได้แก่
(๑) อาคารสูง
(๒) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๓) อาคารชุมนุมคน
(๔) โรงมหรสพ
(๕) โรงแรมตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป
(๖) อาคารชุดหรือาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่
ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) โรงงานสู ง เกิ น ๑ ชั้ น และมี พื้ น ที่ ตั้ ง แต่
๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป
(๘) สถานบริการมีพนื้ ทีต่ งั้ แต่ ๒๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(๙) ป้ายหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ส�ำหรับติดหรือตัง้ ป้าย
ที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ของป้าย
ตัง้ แต่ ๕๐ ตารางเมตรขึน้ ไป ส�ำหรับติดหรือตัง้ ป้ายทีต่ ดิ ตัง้
บนส่วนใดของอาคารมีพื้นที่ของป้ายตั้งแต่ ๒๕ ตาราง
เมตรขึน้ ไป จะต้องจัดให้มผี ตู้ รวจสอบมาด�ำเนินการตรวจ
สอบสภาพอาคารด้านความมัน่ คงแข็งแรงและตรวจสอบ
ระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภยั
เป็ น ต้ น ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

ตลอดเวลาและมีความปลอดภัย ส�ำหรับกรณีอาคาร
ราชการทีเ่ ข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท ตามกฎหมายไม่ตอ้ ง
ด� ำ เนิ นการจั ดให้ มี ผู ้ ตรวจสอบด� ำ เนิ นการตรวจสอบ
อาคารและท� ำ รายงานเสนอต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
เหมือนอาคารเอกชน แต่ต้องจัดให้มีผู้ที่มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบ(เป็นวิศวกรหรือสถาปนิกที่ผ่าน
การอบรมฯ) ด�ำเนินการตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำ
ถ้าหน่วยงานไม่สามารถจัดหาผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ด�ำเนินการให้ ส�ำนัก
ควบคุมและตรวจสอบอาคารได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าเพือ่
ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายดั ง กล่ า วจึ ง ได้ ก� ำ หนด
แผนการด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
		 ๑) การตรวจสอบอาคารภาครัฐ ๙ ประเภท
ซึง่ หน่วยงานเจ้าของอาคารได้มหี นังสือขอให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเป็นด�ำเนินการตรวจสอบอาคารให้ตาม
กฎกระทรวง ยกเว้น ผ่อนผันหรือก�ำหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๕๐ จ�ำนวน ๔๗๙ อาคาร แบ่งเป็นอาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒๘๗ อาคาร และอาคาร
ในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๑๙๒ อาคาร
๒) การสุ่มตรวจความปลอดภัยอาคารเอกชน
๙ ประเภท ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบอาคาร
แล้วเพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้ตรวจ
สอบอาคารซึ่ ง ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู ้ ต รวจสอบกั บ
คณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นข้อมูลในการก�ำหนด
มาตรการในการพัฒนาคุณภาพของผู้ตรวจสอบต่อไป
จ�ำนวน ๔๘๙ อาคาร แบ่งเป็นอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน ๑๕๐ อาคารและอาคารในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน
๓๓๙ อาคาร
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นายเสริม ไชยณรงค์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การตรวจสอบ กำ�กับ ดูแล อาคาร ตามพ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มีความปลอดภัย

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การตรวจสอบ กำ�กับ ดูแล อาคาร ตามพ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มีความปลอดภัย

ผลการด�ำเนินงาน
๑. จั ง หวั ด โดยส�ำนั ก งานโยธาธิ ก ารและ
ผังเมืองจังหวัด ได้มีแผนบูรณาการกับส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ จะต้องด�ำเนินการ
ตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๑.๑ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ก� ำ ชั บ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ติ ด ตามเร่ ง รั ด เจ้ า ของอาคาร
๙ ประเภท ส่ ง รายงานผลการตรวจสอบอาคาร
อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
		 ๑.๒ มีการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่มีอาคารตั้งอยู่ด�ำเนินการตรวจสอบกลุ่มอาคารภาครัฐ
และด�ำเนินการสุ่มตรวจสอบกลุ่มอาคารเอกชน ว่าได้
ด�ำเนินการตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือไม่โดยตรวจสอบ
ความมั่ นคงแข็ ง แรงของโครงสร้ า งหลั ก ได้ แ ก่ คาน
พื้นเสา โครงหลังคา และความปลอดภัยจากอัคคีภัย
โดยการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงทางหนีไฟ แผนผัง
อาคาร ฯลฯ การตรวจสอบอาคารโดยทั่วไป ด�ำเนินการ
โดยเลือกตรวจสอบอาคารทีม่ ผี ใู้ ช้อาคารเป็นจ�ำนวนมาก
เช่น โรงพยาบาล หอประชุม สถานพยาบาลรวมทั้ง
โรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ
		 ๑.๓ มีการร่วมกับส�ำนักงานท้องถิน่ จังหวัด
จั ด อบรมเจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
ชี้แจง แนะน�ำในการปฏิบัติตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. จังหวัดส่วนใหญ่มีผลการด�ำเนินงานเป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ส่วนจังหวัดที่ยังด�ำเนินการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก�ำลังเร่งรัดผลการด�ำเนินงาน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป
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ปัญหา/อุปสรรค
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดการ
จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล อาคารในพื้ น ที่ รวมทั้ ง ยั ง ไม่ มี ก าร
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ท�ำให้เจ้าของอาคารที่
เข้าข่ายดังกล่าวละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
๒. ไม่มีการวางแผน ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
และภัยอื่นๆ
๓. อาคารภาครัฐขาดงบประมาณในการดูแล
รักษาที่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดควรตรวจสอบ ก�ำกับดูแล อาคารโดย
อาศัยภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
ดังนี้
๑. ควรมีการจัดท�ำแผนการตรวจสอบ จังหวัด
ควรบูรณาการการท�ำงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
วางแผนการตรวจสอบอาคารและแผนงานด้านอื่นๆ
ทีส่ ำ� คัญ เช่น การซ้อมแผนป้องกันในอาคาร เป็นต้น ทัง้ นี้
ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
ต้องให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ โดยมีแผนการตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดและเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
๒. การออกตรวจสอบในพื้นที่
		 ๒.๑ จั ง หวั ด ควรด� ำ เนิ น การตรวจสอบ
สิง่ ปลูกสร้างสาธารณะทุกประเภทว่าการก่อสร้างเป็นไป
ตามหลักวิศวกรรมและกฎหมายหรือไม่ หากพบการ
ผู้กระท�ำความผิดกฎหมายขอให้ด�ำเนินการตามอ�ำนาจ
หน้าทีก่ บั ผูก้ ระท�ำความผิดและด�ำเนินการแก้ไข ปรับปรุง
ให้มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติภัยที่อาจ
เกิดขึ้นได้

นายธานี สามารถกิจ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การตรวจสอบ กำ�กับ ดูแล อาคาร
ตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มีความปลอดภัย

นายเกรียงเดช เข็มทอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การตรวจสอบ กำ�กับ ดูแล อาคาร
ตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๙ ประเภทให้มีความปลอดภัย
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		 ๒.๒  จงั หวัดควรก�ำชับส่วนราชการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ ต รวจสอบอาคาร สิ่งปลูก สร้างสาธารณะที่ อ ยู ่ ใน
ความรับผิดชอบให้สามารถใช้การได้อย่างปลอดภัย
หากพบผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายขอให้ดำ� เนินการตามอ�ำนาจ
หน้าที่กับผู้กระท�ำความผิดอย่างเคร่งครัด

		 ๒.๓ ควรมีมาตรการในการติดตาม เร่งรัด
ให้มกี ารแก้ไข ปรับปรุงอาคาร สิง่ ปลูกสร้างสาธารณะให้
เป็นไปตามความเห็นของผูต้ รวจสอบ นอกจากนี้ จังหวัด
ควรจัดให้มกี ารอบรมให้ความรูก้ บั เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนใน
ลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ชุมชนนักปฏิบตั กิ าร
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งสร้างระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๑๑. การพัฒนากระบวนการคุ้มครองที่ดินของรัฐ (ที่สาธารณประโยชน์)
ความเป็นมา
กรมที่ดินได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
รังวัดและจัดท�ำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนากระบวนการคุม้ ครองทีด่ นิ ของรัฐ
(ที่ ส าธารณะประโยชน์ ) โดยน� ำ ข้ อ มู ล แปลงที่ ดิ น
สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้รว่ มกันทีย่ งั ไม่ได้
รังวัดออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับทีห่ ลวง และอยูใ่ นหลักเกณฑ์
ออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวงได้ เว้นแต่ที่สาธารณะ
โดยสภาพมีแนวเขตธรรมชาติอยู่แล้ว เช่น ถนน คู คลอง
และไม่มีผู้บุกรุกหรือปัญหาข้อพิพาท ผู้ดูแลรักษาหรือ
ผูป้ กครองท้องทีส่ ามารถน�ำชีแ้ นวเขตได้ถกู ต้อง มาจัดท�ำ
เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ง าน โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ที่ ดิ น ของรั ฐ มี แ นวเขตที่ ชั ด เจน
สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับ
แนวเขตที่ดินของรัฐ และกรมที่ดินได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ด�ำเนินการในปี ๒๕๕๗ ไว้ จ�ำนวน ๑,๕๐๐ แปลง เนื้อที่
๑๗,๗๔๑-๐-๔๔.๖ ไร่ งบประมาณ ๗๖,๓๕๙,๘๐๐ บาท

ในพืน้ ที่ ๑๒ จังหวัดก�ำแพงเพชร ขอนแก่น เชียงราย ตาก
นครราชสีมา นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด สกลนคร สระแก้ว และสุรินทร์
ผลการด�ำเนินงาน
๑. ผลการด�ำเนินงานของกรมที่ดิน
		 ๑.๑ วิ ธี ก ารด�ำเนิ น งาน กรมที่ ดิ น โดย
ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด ประสานขอให้อ�ำเภอตรวจสอบ
ข้อมูลบัญชีสำ� รวจทีส่ าธารณะประโยชน์ให้มคี วามถูกต้อง
ชัดเจนก่อน เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่าอยู่
ในหลักเกณฑ์การออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับทีห่ ลวงได้ จึง
จะเข้ า ด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ กรณี พ บว่ า ข้ อ มู ล ที่ ดิ น
สาธารณะประโยชน์ของทางราชการมีความคลาดเคลือ่ น
ไม่ตรงกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละข้อเท็จจริง เจ้าหน้าทีจ่ ะท�ำการ
สอบถามจากราษฎรในพื้นที่ ผู้สูงอายุ และผู้ปกครอง
ท้องที่ เพื่อประกอบการเข้าด�ำเนินการรังวัดออก นสล.
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โดยทัว่ ไปพบว่า การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแผนงานทีก่ ำ� หนด ประชาชนในท้องที่ และ
ผู้ปกครองท้องถิ่น มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การออก
หนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวงดี คณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้สูงอายุรวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และ
ทราบถึ ง ประโยชน์ ที่ ชุ ม ชนของตนจะได้ รั บ และมี
ส่วนร่วมโดยให้ความร่วมมือ ในการน�ำชี้แนวเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชน์เป็นอย่างดี
		 ๑.๒ ผลการด�ำเนิ น งาน ณ วั น ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗ กรมทีด่ นิ ได้ดำ� เนินการรังวัดและจัดท�ำ
แผนที่ เ พื่ อ แสดงแนวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ (ที่ ส าธารณะ
ประโยชน์) และตรวจสอบหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง
(นสล.) จ�ำนวน ๑,๕๐๐ แปลง เนือ้ ที่ 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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ลำ�ดับ

จังหวัด

เป้าหมาย
จำ�นวน (แปลง)

ผลงานสะสมดำ�เนินการได้
จำ�นวน (แปลง)

เนื้อที่ (ไร่)

๑

กำ�แพงเพชร

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

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑๗,๗๔๑-๐-๔๔.๖

รวม

๒. ผลการด�ำเนิ น งานของจั ง หวั ด ในการ
คุ้มครองที่ดินของรัฐ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ และการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อสร้าง
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม
		 ๒.๑ กรณีทดี่ นิ ของรัฐทีย่ งั ไม่ได้ด�ำเนินการ
รังวัดเพื่อจัดท�ำแผนที่แสดงแนวที่ดินของรัฐ จังหวัด
ได้เร่งรัดให้อ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ตรวจสอบข้อมูลและด�ำเนินการตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว ๐๓๗๔ ลงวั น ที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

		 ๒.๒ ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด
ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาใน ๒ กรณี คือ
					 (๑) กรณีที่ราษฎรโต้แย้งสิทธิในที่ดิน
ของรั ฐ จั ง หวั ด จะด� ำ เนิ น การตามมาตรการของ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕
					 (๒) กรณีที่ราษฎรยอมรับว่าเป็นที่ดิน
ของรัฐ จังหวัดจะแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรโดยจัดท�ำ
โครงการบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น
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สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจน
แ ล ะ พั ฒ น า ช น บ ท ( โ ค ร ง ก า ร จั ด ที่ ดิ น ข อ ง รั ฐ
ขจัดความยากจน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗
		 ๒.๓ การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อ
สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม
					 (๑) โครงการบริ ห ารจั ด การการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ของรัฐเพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน กรม
ที่ดินได้ให้ความเห็นชอบจัดท�ำโครงการและจัดสรรงบ
ประมาณในการรังวัดแล้ว จ�ำนวน ๒,๐๕๗ แปลง ๑,๙๔๒
ครัวเรือน ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๕๐๒ แปลง
๔๕๑ ครัวเรือน
					 (๒) โครงการจัดที่ดินท�ำกินและที่อยู่
อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน ได้จัดที่ดินท�ำกินและ
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ให้ กั บ ประชาชนที่ ย ากจนตามโครงการ
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และโครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคง โดยร่วมกับกองทัพบกในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน และสระแก้ว ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
จ�ำนวน ๒,๐๖๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๗
ปัญหา/อุปสรรค
๑. ใ น ก า ร อ อ ก พื้ น ที่ เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ที่
สาธารณประโยชน์ เ พื่ อ ออกหนั ง สื อ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ ที่
หลวง (นสล.) บางครัง้ ประสบปัญหา เนือ่ งจากหน่วยงาน
ทีม่ หี น้าทีด่ แู ลรักษาทีด่ นิ ของรัฐไม่ทราบแนวเขตทีช่ ดั เจน
ที่ดินสาธารณประโยชน์มีรายละเอียดไม่ถูกต้องชัดเจน
จากสภาพความเป็นจริง เพราะมีทดี่ นิ บางส่วนอยูใ่ นเขต
ป่าไม้ เขตด�ำเนินการของปฏิรปู ทีด่ นิ เขตนิคมสร้างตนเอง
และมีราษฎรในพืน้ ทีบ่ กุ รุกหรือคัดค้านไม่ให้ความร่วมมือ

๒. หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐ
ไม่ได้ให้ความสนใจในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการ
บุกรุก โดยไม่ใส่ใจที่จะด�ำเนินการตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก�ำหนดไว้
๓. ผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ไม่ยอมรับว่า
ตนเองบุกรุกและไม่ยอมรับการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
และผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
๑. หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะ
ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ ควรส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนและ
แนวเขตที่สาธารณะที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และที่
เกิดจากสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีผู้อุทิศให้
ชัดเจน ก่อนยื่นค�ำขอออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง
(นสล.)
๒. เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฎิบตั งิ านส�ำรวจข้อมูลทะเบียน
ทีด่ นิ สาธารณะประโยชน์ บัญชีสำ� รวจ หรือหลักฐานการ
สงวนหวงห้าม พร้อมสอบสวนผูป้ กครองท้องที่ ผูส้ งู อายุ
และประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้ข้อเท็จจริง
พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม โดยขอ
ความร่วมมือในการน�ำชีแ้ นวเขตทีด่ นิ สาธารณะประโยชน์
เพื่อให้การออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง เป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย
๓. ผูบ้ งั คับบัญชาควรติดตามผลการด�ำเนินงาน
อย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ งตามแนวทางปฏิบตั ทิ กี่ รมทีด่ นิ
วางไว้ และน�ำผลส�ำรวจความพึงพอใจ ตลอดจนข้อ
ร้องเรียน มาก�ำหนดเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๔. ควรประชาสั ม พั นธ์ ให้ ประชาชนในพื้ น ที่
รับทราบถึงความส�ำคัญของทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ และ
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ประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อสร้างให้เกิดความหวงแหนในที่
สาธารณประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการน�ำชี้แนว
เขตที่ดินสาธารณประโยชน์ การดูแลรักษา ป้องกันไม่ให้
มีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
๕. ก�ำชับอ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส�ำหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
๖. ควรก�ำชับอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมป้าย
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้อยู่ในสภาพดี

๑๒. การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑) จัดท�ำเอกสารทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๒) ฝึกอบรมแกนน�ำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ จ�ำนวน ๘๗๘ หมู่บ้าน
๓) สร้ า งแกนน� ำ หมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ต้นแบบ จ�ำนวน ๘๗๘ หมู่บ้าน
๔) ส่ ง เสริ ม ครอบครั ว พั ฒ นาในหมู ่ บ ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน ๘๗๘ หมู่บ้าน /๒๖,๓๔๐ คน
๕) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน
จ�ำนวน ๘๗๘ หมู่บ้าน
๖) ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เพือ่ การเตรียมการเป็นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จ�ำนวน ๘๗๘ หมู่บ้าน
๗) ทบทวนผลการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรม
สาธิตการด�ำรงชีวติ แบบพอพียง จ�ำนวน ๔,๕๙๙ หมูบ่ า้ น

๘) เพิม่ ประสิทธิภาพหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ต้ น แบบที่ ด� ำ เนิ น การในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
เพื่ อ การเตรี ย มการขยายผลสู ่ บ ้ า นน้ อ ง จ� ำ นวน
๔,๕๙๙ หมู่บ้าน
ผลการด�ำเนินงาน
๑. สร้างแกนน�ำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารแกนน�ำหมูบ่ า้ น
ที่มีคุณสมบัติ มีความพร้อมและตั้งใจจะท�ำงาน ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายต้องน�ำความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัด
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้ านเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป็นผู้น�ำในการด�ำเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
๒. เพิม่ ประสิทธิภาพหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ (บ้านพี่:หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ปีงบประมาณที่ผ่านๆ มา) เพื่อเป็นที่ปรึกษา เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๓. ขยายผลหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
(บ้านน้อง : หมูบ่ า้ นเป้าหมายใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
โดยจัดประชุมเพือ่ ประเมิน ระดับการพัฒนาของหมูบ่ า้ น
ตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย (๔ ด้าน ๒๓ ตัวชีว้ ดั )
และการประเมินความ”อยู่เย็น เป็นสุข”หรือความสุข
มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH)
๔. ติดตามประเมินผลโดยคณะท�ำงานติดตาม
ประเมินผลแบบมีสว่ นร่วม ทีจ่ งั หวัดแต่งตัง้ ขึน้ โดยจัดเวที
ประชาคมเพื่อติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามตัว
ชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด และ
ประเมิ น ผลตามนโยบายกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน และ
การประเมินความสุขมวลรวมหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross
Village Happiness : GVH)
๕. สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการในภาพรวม
		 ๕.๑ โครงการสร้ า งแกนน� ำ หมู ่ บ ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ฝึกอบรมแกนน�ำหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) งบประมาณ ๑๑,๑๑๗,๒๐๐ บาท
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ท� ำ ให้ พั ฒ นากรและแกนน� ำ
มี ค วามเข้ า ใจและยอมรั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ที่ถูกต้องในทิศทางเดียวกันทั้งแนวคิด หลักการและ
แนวปฏิ บั ติ แ ละได้ ป ระสบการณ์ ก ารพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต
เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
		 ๕.๒ โครงการสร้างแกนน�ำหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพี ย งต้ น แบบ (การติ ด ตามและประเมิ น ผล)
งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ บาท โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ท� ำ ให้ ชุ ม ชนได้ รั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
โครงการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการความรู้กับชุมชน

นายวิศว ศะศิสมิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
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		 ๕.๓ โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ (ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง) งบประมาณ ๑๖,๕๐๖,๔๐๐ บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้ครอบครัวพัฒนามีความ
เข้าใจและยอมรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีถ่ กู ต้อง
		 ๕.๔ โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ (การเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
ชุ ม ชน) งบประมาณ ๕๗,๐๗๐,๐๐๐ บาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ
การประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพหมู่บ้าน การประเมิน
ความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) การวิเคราะห์ข้อมูลครอบครัว
จัดท�ำหรือทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
		 ๕.๕ โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ (การเตรียมการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ) งบประมาณ ๕,๒๖๘,๐๐๐ บาท
		 ๕.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖)
(การทบทวนผลการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรมสาธิต
การด�ำรงชีวติ แบบพอเพียง) งบประมาณ ๕๔,๐๘๔,๘๐๐ บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเป้าหมาย ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถ
รักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเป็นต้นแบบ
ตามเกณฑ์การประเมินที่ก�ำหนด
		 ๕.๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖)
(การเตรี ย มการขยายผลสู ่ บ ้ า นน้ อ ง) งบประมาณ
๒๐,๗๒๐,๘๐๐ บาท โดยมีเป้าหมายด�ำเนินการใน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖)
จ�ำนวน ๓,๕๑๒ หมู่บ้าน
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. จังหวัดควรด�ำเนินการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุ
ชุมชน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยอาจจะขอ
ความร่วมมือสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาช่วย
ในการด� ำ เนิ น งานด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้ า งให้ ป ระชาชน
เห็ น ว่ า การท� ำ งานและการด� ำ รงชี วิ ต ตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง จะส่งผลกระทบทางบวกต่อตนเอง
ครอบครัว และประเทศอย่างไร จนเกิดเป็นความตระหนัก
ได้เองจากระดับบุคคล ครอบครัว จนพัฒนาสู่หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
๒. หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบควรมีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสถานะภาพ
หมูบ่ า้ นให้เป็นต้นแบบอย่างยัง่ ยืน และควรมีศนู ย์เรียนรู้
ทีส่ ามารถถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั ผูส้ นใจได้ตลอดเวลา
และทั น สมั ย อยู ่ เ สมอ รวมทั้ ง ควรมี แ นวทางในการ
บูรณาการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. จังหวัดควรจัดท�ำรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบที่
ประสบความส�ำเร็จและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่
ประชาชน ผ่านทาง website และจัดท�ำบัญชีหมู่บ้าน
ต้ น แบบพร้ อ มทั้ ง ระบุ ป ระเภทกิ จ กรรมที่ ป ระสบ
ความส�ำเร็จ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้หมู่บ้านต่างๆ ไปศึกษา
ดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
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๑๓. การสร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
ความเป็นมา
ภายใต้ก ารพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซี ย นนั้ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมักจะได้รับความสนใจและ
กล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะน�ำมาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดย
แนวโน้ ม การพั ฒ นาส� ำ คั ญ อั น จะเกิ ด จากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การจัดระบบและการเพิ่มขึ้น
ของการค้า การลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและขยายตั ว ของเมื อ ง
การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่าง
ใกล้ชิด การเคลื่อนย้ายคน และการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร อย่างไรก็ดี แม้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระทรวง
มหาดไทยโดยตรง ในเชิงการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทย
แต่ในฐานะหน่วยงานภาครัฐทีม่ ภี ารกิจส�ำคัญใน
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับผลกระทบทัง้ เชิงบวกและลบทีจ่ ะเกิด
ขึ้นในระดับประเทศ หน่วยงาน พื้นที่ และประชาชน
ก็ ย ่ อ มจะเป็ น การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
หรือเป็นแรงสนับสนุนที่จะท�ำให้การเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยเป็นไปอย่างราบรืน่
และเกิดประโยชน์สูงสุด จากการศึกษา พบว่า แนวโน้ม
โอกาสและผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยภายใต้
อ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีความท้าทาย ได้แก่ ปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-traditional Security
Issues) การบริหารงานทางทะเบียน การปรับตัวของ

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน
การประกอบอาชีพของประชาชน การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ความเหลื่อมล�้ำทาง
สังคม การขยายตัวของเมือง ความต้องการด้านระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการความขัดแย้ง
การพัฒนาภาษาต่างประเทศ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเตรียมพร้อมสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย
ได้วางกรอบการด�ำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
๑) การสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ระดับ
องค์กร (Organizational Strategic Preparedness
Building) ประกอบด้วย กลยุทธ์ คือ การเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย ระเบียบ
กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาองค์
ความรู ้ ด ้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา และการพั ฒ นา
ภาพลักษณ์องค์กร
๒) การเพิ่ ม ขี ด สมรรถนะการบริ ห ารจั ด การ
พืน้ ที่ (Area-based management) ในฐานะหน่วยงาน
หลั ก ในการบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค (Capacity
Building for Integrated Regional Administration
and Development) ประกอบด้ ว ยกลยุ ท ธ์ คื อ
การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
และการกระชับความร่วมมือระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด
กับภาคส่วนอื่นๆ

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x

93

นายเสริม ไชยณรงค์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AC)

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AC)

นายเกรียงเดช เข็มทอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การสร้างความพร้อมระดับองค์กรเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AC)

๓) การยกระดั บ การบริ ก าร และอ� ำ นวยความ
เป็นธรรมประชาชน (Public Service Quality Upgrading)
ประกอบด้วยกลยุทธ์ คือ การพัฒนาการบริการประชาชน
และการอ�ำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยเพื่อให้
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
กระทรวงมหาดไทยบรรลุผลส�ำเร็จ ได้มีการก�ำหนดให้มี
กลไกการขับเคลื่อนใน ๓ ระดับ คือ การจัดตั้งศูนย์ศึกษา
และเตรียมความพร้อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เฉพาะ
กิจ) การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย และการก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาระยะยาวโดยบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
ผลการด�ำเนินงาน
๑. แต่งตั้งคณะท�ำงานระดับจังหวัดในด้านต่างๆ
เช่ น ด้ า นอ� ำ นวยการ ด้ า นความมั่ น คง ด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านสังคม ด้านประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อม
ของจั ง หวั ด โดยอาศั ย การบู ร ณาการทางความคิ ด และ
การกระท�ำร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน
ภาคประชาชน
๒. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ พื่ อ รองรั บ การเข้ า สู ่ ป ระชาคม
อาเซียน ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ข้าราชการ ประชาชน
โดยผ่านสื่อ Internet เอกสาร/แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
๓. การพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับข้าราชการและ
ประชาชน สัมมนาเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
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๔. โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของพนั ก งาน
ฝ่ายปกครองในการอ�ำนวยความเป็นธรรมและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องที่ ตามแผนแม่บทกรมการ
ปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ (DOPA’s
Master Plan on ASEAN Community)
๕. พัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคม
อาเซียน จังหวัดตาก และจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน ๒ ครัง้
และจัดประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน
กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ ช่องสะง�ำ อ�ำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน ๑ ครั้ง
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย นอกจากการด�ำเนินงานที่จังหวัดได้
ด�ำเนินการไปแล้ว ควรให้ความส�ำคัญในเรือ่ งดังต่อไปนีด้ ว้ ย
๑. จังหวัดควรมีการสร้างความเข้าใจ ให้แก่
ข้าราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ตระหนัก

และเห็นความส�ำคัญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (AC)
รวมทั้งได้มีการส�ำรวจหรือสอบถามข้าราชการ เอกชน
และประชาชนในพืน้ ทีว่ า่ มีความเข้าใจเกีย่ วกับประชาคม
อาเซียน (AC) หรือไม่ด้วย
๒. เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เช่น การ
พัฒนาในเรื่องของภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาสากลหรือ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
๓. สร้างภาพลักษณ์สินค้า การพัฒนาสินค้า
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเท
ศอื่นๆ ในอาเซียนได้
๔. ยกระดับสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ส่งออก
และเพิ่มมูลค่าสู่ประชาคมอาเซียน
๕. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติ
หรือการท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณคดี มาเป็นการท่อง
เทีย่ วเชิงสุขภาพเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ การสร้างภาพลักษณ์
ของการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

๑๔. การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารราชการแบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใน
การขับเคลือ่ นนโยบาย/จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ยุทธศาสตร์จงั หวัด/กลุม่ จังหวัด
ความเป็นมา
ภาพรวมผลการด� ำ เนิ น การของจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่ผ่านมา เห็นว่าการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ� ำ ปี มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น
การปรับปรุงแหล่งน�ำ้ การขุดลอกคูคลอง และการขยาย

และซ่อมแซมถนน รวมทั้งการแจกจ่ายปัจจัยเพื่อการ
ผลิตการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ซึ่งเป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพ การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
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นายเสริม ไชยณรงค์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ

นาย สมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ

นายวิชิต ชาตไพสิฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ

ประชาชนในพื้ น ที่ นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการ
บูรณาการแผนงานโครงการระหว่างจังหวัด กลุม่ จังหวัด
หน่วยงานส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน เนื่องจากการจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปี
ยังไม่มีความชัดเจนของระเบียบ วิธี และแนวปฏิบัติเพื่อ
ให้มีการบูรณาการในการจัดท�ำงบประมาณเชิงพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ขณะนีจ้ งั หวัดและกลุม่ จังหวัดได้ดำ� เนินการ
ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดให้
มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีการน�ำหลักการทางวิชาการมา
ประกอบการวางแผน โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญกับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในภาพรวมของยุทธศาสตร์
ประเทศ ตลอดจนการสร้างกระบวนการจัดท�ำแผนที่มี
การบูรณาการระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานส่วนกลาง
ผลการด�ำเนินงาน
๑. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้เตรียมกลไกส�ำหรับ
ขั บ เคลื่ อ นจุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ (Positioning)
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
		 ๑.๑ จั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
การพั ฒ นาจั ง หวั ด ตลอดจนก� ำ กั บ ติ ด ตามประเมิ น
การด�ำเนินงานในด้านต่างๆ
		 ๑.๒ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้มีการเชิญ
ส่วนราชการ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดยุทธศาสตร์
		 ๑.๓ ด�ำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุม่ จังหวัดโดยจัดท�ำแผนในลักษณะแบบ Rolling Plan
ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง ใหม่ ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ ทุ ก ปี โดยครอบคลุ ม รายละเอี ย ด
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๔ ปี อันจะช่วยท�ำให้การด�ำเนินงานของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดมีการคาดการณ์สถานการณ์ลว่ งหน้า รวมทัง้ มีการ
ยืดหยุน่ ต่อการเปลีย่ นแปลงมากขึน้ เพือ่ ก�ำหนดต�ำแหน่ง
การพัฒนา (Positioning) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
		 ๑.๔ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้มีการเผยแพร่
รายงานความก้าวหน้า ผลการด�ำเนินการโครงการให้
ประชาชนรับรู้รับทราบ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ
๒. จังหวัด/กลุม่ จังหวัดมีกลยุทธ์ในการเตรียม
ความพร้ อ มในการจั ด ท�ำแผนงาน/โครงการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ดังนี้
		 ๒.๑ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้แต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียนเพือ่ ขับเคลือ่ นการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาผลกระทบและ
แนวทางการปรับตัว จัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริการ
ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัด
		 ๒.๒ พัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกภาค
ส่วนให้มีการตื่นตัว (Awareness) และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการของจังหวัด ใน
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
		 ๒.๓ ยกระดับทักษะฝีมอื แรงงานและทักษะ
ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานภายใน
จังหวัดเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน
		 ๒.๔ ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่นและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเป็นภาษาต่างประเทศหลักและ

เรี ย นรู ้ ภ าษาสากลอื่ น หรื อ ภาษาประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ตลอดจนการเรียนรูเ้ ข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติและวิถชี วี ติ
ของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน
๒.๕ การเร่งรัดและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์และระบบพลังงานรองรับ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ม าตรฐานสากล สามารถ
เชือ่ มโยงอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางการค้า และ
การขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน
		 ๒.๖ พัฒนาการท่องเทีย่ ว การค้าการลงทุน
การผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เพือ่ การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานสากล สามารถเชือ่ มโยงอ�ำนวยความสะดวก
ในการเดินทางการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดนและ
ข้ามแดน
ปัญหา/อุปสรรค
๑. จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ได้มกี ารจัดท�ำโครงการ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจ�ำนวนหลาย
โครงการ แต่เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ จึงท�ำให้
โครงการบางส่วนของจังหวัดฯ ไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติ
๒. ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ จังหวัด (Data Base)
ในปัจจุบนั ข้อมูลเหล่านี้ ส่วนใหญ่จัดเก็บเป็นรายจังหวัด
ยังไม่มีภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ท�ำให้การวิเคราะห์
ศักยภาพเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดยังไม่มีประสิทธิผล
เท่าที่ควร
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. ส่วนกลางควรจัดคณะท�ำงาน/เจ้าหน้าที่
ไปให้ค�ำแนะน�ำ/ข้อเสนอแนะ แนวทาง/ขั้นตอนในการ
จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ๔ ปี แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจ�ำปี และค�ำของบประมาณประจ�ำปีแก่จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๒. ส่ ว นกลางควรมอบอ� ำ นาจในการอนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงโครงการ/หมวดรายจ่าย ในทุกขั้นตอนให้
แก่จงั หวัด เพือ่ สามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิด
ความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการ และงบประมาณรายจ่าย

๓. ส่วนกลางควรก�ำหนดปฏิทินการด�ำเนินงาน
ที่ ชั ด เจนระหว่ า งส่ ว นกลางกลุ ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวั ด
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องเขือ่ มโยง
กันในระดับต่างๆ
๔. ส่ วนกลางควรน� ำ แผนงานความต้อ งการ
ของจังหวัดไปบูรณาการกับแผนงานกระทรวง กรม
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ ๓
การตรวจราชการกรณีพิเศษ
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยเฉพาะเรื่อง
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๑. การติดตามการด�ำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
ความเป็นมา
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง
พระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ/มูลนิธิปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�ำริ ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ด�ำเนินงานพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่
๑๐ จังหวัด ๑๕ อ�ำเภอ ๑๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก สิงห์บุรี ตราด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ เพชรบุ รี เลย และยะลา โดยเริ่ ม
ด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๖ กั น ยายน
๒๕๕๔ อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มและส� ำ นั ก ปลั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
น�ำปรัชญาและวิธีท�ำงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
บรรจุ ใ นแผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อเดียวกันว่า “แผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ” ซึ่งการน�ำ
ปรัชญาและวิธีการท�ำงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
ด� ำ เนิ น งานพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯมาตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดน�ำร่อง
ดังกล่าวข้างต้น และในคราวประชุมคณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีหม่อมราชวงศ์
ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุ ก ต์ ต ามแนวพระราชด� ำ ริ โดยขอให้ ก ระทรวง
มหาดไทยแจ้ ง จั ง หวั ด ตรวจสอบข้ อ มู ล ของโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ทีใ่ ช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ จ�ำนวน ๑๓๗ โครงการ
๔๖ จังหวัด ๑๑๑ อ�ำเภอ ประกอบด้วย (๑) ภาคเหนือ
จ�ำนวน ๔๕ โครงการ ๑๕ จังหวัด ๓๗ อ�ำเภอ (๒)
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ� ำ นวน ๕๓ โครงการ
๑๘ จังหวัด ๔๐ อ�ำเภอ (๓) ภาคกลาง จ�ำนวน ๑๘
โครงการ ๖ จังหวัด ๑๕ อ�ำเภอ และ (๔) ภาคใต้ จ�ำนวน
๒๑ โครงการ ๗ จังหวัด ๑๙ อ�ำเภอ เพื่อประกอบ
การพิจารณาคัดเลือกหมูบ่ า้ นเป้าหมายในการด�ำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพืน้ ทีป่ ระยุกต์ตามพระราชด�ำริ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ (ซึ่งภายหลัง
การคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายแล้ว ได้โครงการจ�ำนวน
๑๔๒ โครงการ ๔๖ จังหวัด ๑๐๙ อ�ำเภอ ทั้งนี้เป็นการ
ด�ำเนินงานอีกส่วนส่วนหนึง่ ต่างหากจากการด�ำเนินงาน
พื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด
น� ำ ร่ อ ง ที่ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การมาตั้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ ต่อเนื่องมาจนปี ๒๕๕๔)
กระทรวงมหาดไทยได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แผนงาน
เทิ ด ทู น พิ ทั ก ษ์ แ ละรั ก ษาสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์
ผลผลิ ต ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามแนวพระราชด� ำ ริ
ในพื้นที่ กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนว
พระราชด�ำริเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ จ�ำนวน
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๑๕๒ ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท) ภายใต้แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน ประเด็นนโยบายที่ ๒.๑ เทิดทูนและ
พิทกั ษ์รกั ษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้กำ� หนด
แผนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ๓ กิจกรรม ดังนี้
(๑) การพั ฒ นาผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงในการ
พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ
(๒) การสร้างความเข้าใจแนวทางการด�ำเนินงาน
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ
(๓) งบประมาณเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนิน
กิจกรรม ดังนี้
๑) หมูบ่ า้ นน�ำร่อง ๑๐ จังหวัด ๑๘ หมูบ่ า้ น
เพื่ อ เป็ น การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมตามแผนพั ฒ นาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด�ำริ ต่อเนื่องจาก
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่ ง ได้ ด� ำ เนิ น การตาม
กระบวนการเข้าใจ เข้าถึงแล้ว
๒) หมู ่ บ ้ า นขยายผลปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ จ�ำนวน ๓๕ หมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขั บ เคลื่ อ นการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่
ประยุกต์ตามพระราชด�ำริในพืน้ ทีโ่ ครงการละ ๑๕๐,๐๐๐
บาท (ระดับจังหวัด ๕๐,๐๐๐ บาท และระดับอ�ำเภอ
๑๐๐,๐๐๐ บาท) เช่น การจัดประชุมทีมงานระดับ
จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้าน การประชุมท�ำ
ความเข้ า ใจกั บ ประชาชน การส� ำ รวจข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการจัดท�ำประชาคมเพือ่ ระดม
ความคิดเห็น
๓) การบริการจัดการโครงการเพือ่ สนับสนุน
การตรวจติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานในแต่ ล ะภาค
ทั่วประเทศและจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน

		 ในส่วนของการด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ ในพื้นที่ ๑๐
จังหวัดน�ำร่อง นัน้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง ๑๐ จังหวัด
น�ำร่อง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้จัดท�ำ
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ
(ฉบับสมบูรณ์) เสนอมายังกระทรวงมหาดไทย เพือ่ จะได้
ให้ ค ณะท� ำ งานพิ จ ารณาการจั ด สรรงบประมาณ
เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงเชิงพืน้ ที่
ประยุกต์ตามพระราชด�ำริของจังหวัด (โดยมีรองปลัด
กระทรวงมหาดไทยเป็ น ประธานคณะท� ำ งาน และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต ามพระราชด� ำ ริ ข องจั ง หวั ด (โดยมี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะท�ำงาน และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย เป็นคณะท�ำงานและเลขานุการ
ตามค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๙๗/๒๕๕๕ ลงวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพืน้ ทีฯ่ และจะได้มอบให้กระทรวงทีร่ บั ผิดชอบ
ตามภารกิจ (มท. กษ. ทส. และสปน.) พิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการด�ำเนินงานตามความเหมาะสมต่อไป
ส� ำ หรั บ ในส่ ว นของการด� ำ เนิ น การตามแผน
พัฒนาชนบทเชิงพืน้ ทีป่ ระยุกต์ตามพระราชด�ำริ ในพืน้ ที่
เป้าหมาย ๔๖ จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
คณะท�ำงานคัดเลือกพืน้ ทีก่ ารด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ฯ ครั้งที่๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๕ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ได้มี
มติคัดเลือกโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดเล็กอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ ทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
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เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิ จ กรรมปิ ด ทองหลั ง พระ สื บ สานแนวพระราชด� ำ ริ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ และ
คณะกรรมการได้มมี ติเห็นชอบโครงการตามทีค่ ณะท�ำงานฯ
เห็นชอบแล้วดังนี้
(๑) ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จ� ำ นวน
๓๕ โครงการ ๓๑ อ�ำเภอ ๒๔ จังหวัด
(๒) ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จ� ำ นวน
๓๕ โครงการ ๓๔ อ�ำเภอ ๒๗ จังหวัด
(๓) ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จ� ำ นวน
๓๕ โครงการ ๓๑ อ�ำเภอ ๒๕ จังหวัด
(๔) ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ� ำ นวน
๓๗ โครงการ ๓๑ อ�ำเภอ ๒๔ จังหวัด รวม จ�ำนวน ๑๔๒
โครงการ ๑๐๙ อ� ำ เภอ ๔๖ จั ง หวั ด ซึ่ ง กระทรวง
มหาดไทยได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทั้ง ๔๖ จังหวัด
ดังกล่าวทราบ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดเล็กฯ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จ� ำ นวน ๒๔ จั ง หวั ด
๓๕ โครงการ เป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการจัดท�ำ
แผนฯ โครงการละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ การด�ำเนิน
กิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทพืน้ ทีฯ่ ของจังหวัดน�ำร่อง
๑๐ จังหวัด และจังหวัดที่ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๘ กรั ท รวงมหาดไทยที่ ๒ ๙๗/๒๕๕๕ ลงวั น ที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริของจังหวัด โดยมี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะท�ำงาน
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักปลัด

กระทรวงมหาดไทย เป็นคณะท�ำงานและเลขานุการ
ซึง่ คณะท�ำงานฯ จะได้พจิ ารณาโครงการตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริที่แต่ละจังหวัด
เสนอว่ามีความเหมาะสม และเป็นไปตามปรัชญาและ
วิธีการท�ำงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯหรือไม่ แล้ว
มอบให้กระทรวงที่รับผิดชอบตามภารกิจ (มท. กษ. ทส.
และ สปน.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินงานต่อไป
หลักการที่ยึดมั่น : มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
สืบสานแนวพระราชด�ำริ มุ่งมั่นด�ำเนินการโดยยึดหลัก
องคืความรู้ ๖ มิติ ในการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
ได้แก่ แม่น�้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทนป่า และ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับภูมิสังคม องค์ความรู้ที่เป็น
สากล องค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกรอบ
ในการท�ำงาน
หลักการพัฒนา : มูลนิธปิ ดิ ทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชด�ำริ ยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ
คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นบันได ๓ ขั้น สู่ความ
ส�ำเร็จ
เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย หน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคชุมชน เกี่ยวกับ
แนวทางการท�ำงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และ
สร้างความพร้อมให้ชาวบ้านลุกขึน้ มาท�ำงานแก้ไขปัญหา
และพัฒนาตนเอง
พั ฒ นาศั ก ยภาพที ม ท� ำ งาน และอาสาสมั ค ร
ปิดทองหลังพระ (อสพ.) ในพื้นที่ที่จะอยู่กับชาวบ้าน
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เพือ่ เป็นแกนหลักในการขับเคลือ่ นงาน
และถ่ายทอดองค์ความรูต้ า่ งๆ ไปสูช่ าวบ้าน และสานต่อ
การพัฒนาเมื่อทีมพี่เลี้ยงถอนตัว

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x

103

ทีมงานทัง้ หมดจะเข้าถึงชาวบ้าน ด้วยการพบปะ
พูดคุย เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ภูมปิ ญ
ั ญา วัฒนธรรมความเชือ่ และ
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกที่เป็นจริงของหมู่บ้านใน
ทุกมิติ ทั้งรายบุคคล รายครัวเรือน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะกายภาพ (ดิน น�้ำ ป่า) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประชากร เศรษฐกิ จ รายได้ รายจ่ า ย ปั ญ หาและ
ความต้องการที่แท้จริง
จากนั้นจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจ�ำแนก
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน และ
ก�ำหนดเป็นแผนการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
ปรัชญาและวิธกี ารท�ำงานของมูลนิธปิ ดิ ทองหลังพระ
๑) น�ำหลักการทรงงานและโครงการพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์
พระบรมราชินนี าถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินนี าถ
และพระบรมวงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์ เป็ น ต้ น แบบ
เพื่อน�ำไปสู่การขยายผลการพัฒนาในระดับหมูบ้าน
๒) ยึดองค์ความรู้ตามพระราชด�ำริ ๖ มิติ น�้ำ
ดิ น เกษตร พลั ง งานทดแทน ป่ า และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภู มิ สั ง คม องค์ ค วามรู ้ ที่ เ ป็ น สากล
องค์ความรู้ที่เป็นสากล องค์ความรู้ของครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นกรอบในการท�ำงาน
๓) ปฏิ รู ป การท� ำ งานโดยสร้ า งระบบพั ฒ นา
ภูมิภาค ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area base Development
Approach) มุ่งเน้นระดับชุมชน (Community Level)
๔) เปลี่ยนวิธีคิดในการท�ำงาน โดยการยึดถือ
ความคิด ความต้องการ ของประชาชนเป็นที่ตั้งรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคประชาชนมากขึน้ (หลักการพัฒนา
ตามแนวพระราชด�ำริ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา) โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ เป็นเจ้าของ)

นายภาณุ อุทัยรัตน์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตามการดำ�เนินงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำ�ริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

นายเสริม ไชยณรงค์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตามการดำ�เนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตามการดำ�เนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
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๕) สร้างต้นแบบ “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ” ที่บูรณาการท�ำงานของทีม
ปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับอ�ำเภอ มีตัวชี้วัดผล
สัมฤทธิ์ จากความอยู่ดีมีสุขที่เพิ่มขึ้นของประชาชนใน
พืน้ ทีว่ า่ “ชาวบ้านได้อะไรบ้าง” ในระดับอยูร่ อด พอเพียง
และยั่งยืนพึ่งตนเอง
ผลการด�ำเนินงาน
กระทรวงมหาดไทยมีผลการด�ำเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้
๑. โครงการปิดทองหลังพระ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
จ�ำนวน ๓๕ แหล่งน�้ำ ๓๔ อ�ำเภอ ๒๗ จังหวัด (เชียงราย
ล�ำพูน พะเยา แพร่ มุกดาหาร ขอนแก่น ก�ำแพงเพชร
อุทยั ธานี ลพบุรี เลย สุโขทัย อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย
สกลนคร พัทลุง ร้อยเอ็ด นครพนม อุบลราชธานี ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ อุตรดิตถ์ สระบุรี สงขลา สตูล ปัตตานี
นราธิ ว าส) ตั ว อย่ า ง โครงการพั ฒ นาระบบส่ ง น�้ ำ
อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ภู ผ ามู ก อ� ำ เภอสี ช มพู จั ง หวั ด ขอนแก่ น
โครงการฝายทดน�้ำบ้านหนองแดง อ�ำเภอบ่อพลอย
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี โครงการฝายบ้ า นเหมื อ งแร่
(ชลประทานขนาดเล็ก) อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารจัดสัมมนาเพือ่ แลกเปลีย่ น
เรี ย นรู ้ ก ารขั บ เคลื่ อ นพื้ น ที่ ข ยายผลปิ ด ทองหลั ง พระ
สืบสานแนวพระราชด�ำริ ให้กับคณะผู้ปฏิบัติงานระดับ
อ�ำเภอและผู้ประสานงานระดับจังหวัด จ�ำนวน ๒ รุ่น
โดยจั ด สรรงบประมาณให้ กั บ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ และ
จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ
๒,๑๓๕,๓๕๕ บาท และจัดท�ำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน
พัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�ำริ (พชร.) คณะท�ำงาน
คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ก ารด� ำ เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ

นายธานี สามารถกิจ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตามการดำ�เนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

นายวิชิต ชาตไพสิฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตามการดำ�เนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
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๒. โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี
โดยด� ำ เนิ น การจั ด สรรงบประมาณให้ จั ง หวั ด ๆ ละ
๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อด�ำเนินกิจกรรมขยายผลโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ หรื อ เป็ น โครงการใหม่
ที่น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น
การบริหารจัดการน�้ำ การป้องกันและแก้ปัญหาในเรื่อง
สภาพดิน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมการใช้พลังทดแทนให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
การน�ำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การส่ ง เสริ ม อาชี พ รายได้ ตั ว อย่ า ง เช่ น โครงการ
ท�ำความสะอาดบ้านปลาเพือ่ ฟืน้ ฟูทรัพยากรชายฝัง่ ทะเล
ตามพระราชด� ำ ริ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินนี าถ ของจังหวัดปัตตานี ผลการด�ำเนินงาน
ชาวประมงพื้นบ้านจ�ำนวน ๒๐ ชุมชนตามแนวชายฝั่ง
ทะเลอ�ำเภอสายบุรี ปานาเระ และไม้แก่น สามารถ
จับปลาได้มากขึน้ มีรายได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ๑๕,๐๐๐ บาท
/เดือน และเป็นการอนุรักษ์ปะการังให้มีความสมบูรณ์
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลที่ส�ำคัญของพื้นที่ และ
การซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตคลองส่งน�้ ำ และขุดลอก
ตะกอนดินในคลองส่งน�้ำ ณ หมู่ที่ ๖ ต�ำบลหนองกุ่ม
อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะท�ำให้น�้ำไหล
สะดวกรวดเร็ว มีพนื้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ประมาณ ๑,๖๐๐ ไร่
และราษฎรได้รับประโยชน์ ๗๐ ครัวเรือน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. การขั บ เคลื่ อ นโครงการพระราชด� ำ ริ
ควรส่งเสริมให้มีความต่อเนื่อง มีการขยายผลต่อยอด
โครงการ มีการน�ำวิธีการหรือแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ประสบผลไปทดลองใช้ในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัด
๒. จังหวัดควรมีการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำ
ราษฎรที่ เข้ า ร่ ว มในโครงการพระราชด� ำ ริ เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถ ทักษะทีเ่ กีย่ วข้อง ให้มคี วามพร้อมและ
ตั้ ง ใจที่ จ ะท� ำ งาน เพื่ อ ท� ำ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นโครงการ
พระราชด�ำริในพื้นที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
๓. จังหวัดควรพิจารณาจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้
หรือระบบการเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด�ำริ แนวทางในการ
ทรงงาน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
เกษตรทฤษฎี ใ หม่ เป็ น ต้ น โดยอาจขอความร่ ว มมื อ
จากสถานศึ ก ษา ปราชญ์ ช าวบ้ า น ช่ ว ยด� ำ เนิ น การ
ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่หรือผู้ที่มีสนใจ
๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ ควรให้
ประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผล
โครงการ
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๒. การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฏีกา และการติดตามเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ความเป็นมา
สิทธิของประชาชนในการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาตาม
นิติราชประเพณี
เมือ่ พูดถึง สิทธิ (Right) ตามหลักนิตศิ าสตร์ถอื ว่า
คือ ผลผระโยชน์ (Inresest) ที่กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองจุดส�ำคัญก็คือ จะเป็นสิทธิได้ ต้องมีกฎหมาย
รับรองและคุ้มครองกฎหมายนั้น จะเป็นกฎหมายจารีต
ประเพณีหรือกฎหมายลายลักษณ์ก็ได้ ถ้าไม่มีกฎหมาย
รับรองก็ไม่เรียกว่าสิทธิ และสิทธิจะต้องก่อให้เกิดหน้าที่
แก่บุคคลอื่น เช่น ราษฎรมีสิทธิทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
รัฐบาลและราชเลขาธิการก็ต้องมีหน้าที่น�ำฎกาฯ ถวาย
แต่ถ้าไม่ใช่สิทธิ ก็ไม่มีใครมีหน้าที่ต้องท�ำให้สมดั่งสิทธิ
หลักการของการมีสิทธิ และใช้สิทธิที่ส�ำคัญอีก
๓ ประการ ก็คือ
๑. การใช้สทิ ธิตอ้ งเป็นไปตามขัน้ ตอนและวิธกี าร
ที่กฎหมายวางไว้ เช่น ใครใช้สิทธิได้ ใช้สิทธิเมื่อใดจึงจะ
อยู่ในเวลาก�ำหนดไม่ขาดอายุความ ฯลฯ
๒. การใช้สิทธิต้องใช้โดยสุจริต การใช้สิทธิโดย
มุ่งแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น กฎหมายถือว่า
เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เป็นสิ่งผิดกฎหมาย (มาตรา
๔๒๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์)
๓. หากมีผมู้ าขัดขวาง หรือท�ำให้ผมู้ สี ทิ ธิเสียหาย
ต้องสามารถฟ้องร้องต่อศาลทีอ่ สิ ระ เพือ่ ให้คมุ้ ครองและ
เยียวยาให้ความเสียหายยุติลง
ดังนัน้ การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์
ในเรื่องใดๆ จะเป็นสิทธิของประชาชนหรือไม่ ก็ต้อง
ยึดหลักข้างต้นนี้เช่นกัน

สิ ท ธิ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายฎี ก าของประชาชนก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
สิทธิราษฎรที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เป็นสิ่งที่
ควบคูก่ บั การปกครองของไทยนับตัง้ แต่สมัยทีส่ โุ ขทัยเป็น
ราชอาณาจักร มีการปกครองทีเ่ รียกว่า “พ่อปกครองลูก”
สมัยนั้นประชาชนมีสิทธิที่จะเข้าถึงองค์พระมหากษัตริย์
ผู ้ ท รงปกครองแผ่ น ดิ น เพื่ อ ร้ อ งทุ ก ข์ แ ละขอความ
เป็นธรรมโดยมีสิทธิที่จะไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้หน้า
พระราชวังได้และเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงได้ยินก็จะ
เสด็จออกมาตรัสถามถึงความเดือดนั้นโดยตรง ดังความ
ในศิลจารึกว่า “...ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้
หัน้ ไพร่ฟา้ หน้าปกกลางเมืองมันจักกล่าวถึงเจ้าขุนบ่ไร้ไป
สั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามค�ำแหงเจ้าเมือง
ได้ยินเรียกเมือถาม สวนความแก่มันด้ายซื่อ ไพร่ในเมือง
สุโขทัยนี้จึ่งชม...” สิทธิในการร้องทุกข์และขอความเป็น
ธรรมนีเ้ ป็นทีม่ าขอประเพณีถวายฎีการ้องทุกข์ และฎีกา
ขอพระราชทานอภัยโทษในสมัยต่อมา
สิทธิทลู เกล้าฯ ถวายฎีกาของประชาชนหลังเปลีย่ นแปลง
การปกครอง
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองในปี ๒๔๗๕
แล้ว ก็มีการออกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาในปี ๒๔๗๘ ก�ำหนดเรื่องการขอพระราชทาน
อภัยโทษไว้เป็นกฎหมาย โดยก�ำหนดไว้ในภาค ๗ ว่าด้วย
อภัยโทษ เปลีย่ นโทษหนักเป็นเบา และลดโทษโดยอยูใ่ น
มาตรา ๒๕๙ ถึงมาตรา ๒๖๗ โดยเฉพาะมาตราส�ำคัญ
๓ มาตรา ดังนี้
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มาตรา ๒๕๙ ผู้ต้องค�ำพิพากษาให้รับโทษอย่าง
ใดๆ หรื อ ผู ้ ที่ มี ป ระโยชน์ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ คดี ถึ ง ที่ สุ ด
ถ้าจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับ
พระราชทานอภัยโทษ จะยืน่ ต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุติธรรมก็ได้
มาตรา ๒๖๐ ผูถ้ วายเรือ่ งราวซึง่ ต้องจ�ำคุกอยูใ่ น
เรือนจ�ำ จะยืนเรื่องราวต่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจ�ำ
ออกใบรับให้แก่ผยู้ นื่ เรือ่ งราว แล้วให้รบี ส่งเรือ่ งราวนัน้ ไป
ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
มาตรา ๒๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวยุติธรรม
มีหน้าทีถ่ วายเรือ่ งราวต่อพระมหากษัตริยพ์ ร้อมทัง้ ถวาย
ความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดถวายเรื่องราว ถ้ารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเป็นการสมควร จะถวาย
ค�ำแนะน�ำต่อพระมหากษัตริยข์ อให้พระราชทานอภัยโทษ
แก่ผู้ต้องค�ำพิพากษานั้นก็ได้
พึงสังเกตว่ากฎหมายก�ำหนดตัวผู้มีสิทธิยื่นฎีกา
คือ ผู้ต้องค�ำพิพากษาให้รับโทษ หรือผู้ที่มีประโยชน์
เกี่ยวข้องอันได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ญาติพี่น้อง
(มาตรา ๒๕๙) หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อาจถวายค� ำ แนะน� ำ ให้ พ ระราชทานอภั ย โทษก็ ไ ด้
(มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง)
สถานที่ที่จะยื่นฎีกา ต้องยื่นที่เรือนจ�ำ หรื อ
กระทรวงยุติธรรม (มาตรา ๒๖๐ และประกาศว่าด้วย
ผู้ซึ่งจะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ร.ศ.๑๑๖ ประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษา, ๑๒ กั น ยายน ร.ศ.๑๑๒ หน้ า
๓๑๔-๓๑๕)

ฎี ก าขอพระราชทานอภั ย โทษนั้ น กฎหมาย
ก� ำ หนดให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมถวาย
ความเห็นว่าควรพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ (มาตรา
๒๖๐ วรรคแรก) ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ ฎี ก าที่ คั ด ค้ า น
ค� ำ พิ พ ากษาของศาลฎี ก าหรื อ ศาลอื่ น ท� ำ ไม่ ไ ด้ ดั ง ที่
บั ญ ญั ติไว้ ในพระธรรมนู ญ ศาลยุ ติธรรม 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 ซึง่ ศาลหลวงใดๆ ตัง้ แต่ศาลฎีกาลงไป
ได้วางบทแล้วตามพระราชก�ำหนดกฎหมาย (แต่ไม่ใช่
โต้แย้งค�ำพิพากษาของศาลนั้น)
สิทธิของประชาชนทีจ่ ะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในปัจจุบนั
ในปัจจุบัน สิทธิของประชาชนที่จะทูลเกล้าฯ
ถวายฎีกาย่อมเป็นไปนิติราชประเพณีเดิมที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายและตามกฎหมาย ๓ ฉบับ คือ
๑. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๕๙-๒๖๗
๒. พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม มาตรา ๒๓
วรรคสอง
๓. พระราชกฤษฎี ก าวางระเบี ย บทู ล เกล้ า ฯ
ถวายฎีกา พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
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ถ้าแยกเป็นประเภทฎีกาวางระเบียบทูลเกล้าฯ
ถวายมี ๒ ประเภท คือ
๑. ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
๒. ฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมหรือ
ที่เรียกว่าฎีการร้องทุกข์
ฎี ก าขอพระราชทานอภั ย โทษที่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายและฎีกาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายประชาชนมีสทิ ธิ
ตามกฎหมายที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน
อภั ย โทษได้ ถ้ า ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ๓ ฉบั บ และ
นิติประเพณีดังกล่าวข้างต้น ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีผู้ใช้
สิ ท ธิ ผิ ด กฎหมายหรื อ ใช้ สิ ท ธิ โ ดยไม่ สุ จ ริ ต ก็ ไ ม่ มี สิ ท ธิ
แต่ประการใด
ผลการด�ำเนินงาน
๑. จังหวัดมีแนวทางด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ทูลเกล้าถวายฎีกาฯ/เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้
		 ๑.๑ แจ้งเรือ่ งทูลเกล้าถวายฎีกาฯ/เรือ่ งร้อง
เรียนร้องทุกข์ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบด�ำเนินการ
		 ๑.๒ ได้มกี ารติดตามเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียน
โดยท�ำเป็นหนังสือ กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้
รายงานผลการพิจารณาให้จงั หวัดทราบรวมทัง้ การแจ้ง
ในที่ ป ระชุ ม นายอ� ำ เภอและหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ประจ�ำเดือน เพื่อหารือร่วมกันถึงปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อยุติ
		 ๑.๓ จังหวัดมีโครงการ“หน่วยบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข สร้างร้อยยิม้ ให้ประชาชน” โดยหมุนเวียนไปตาม
อ�ำเภอต่างๆเป็นประจ�ำทุกเดือน และจะมีการรับเรื่อง
ร้องเรียน การแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องทุกข์ ร้องเรียนในพืน้ ที่
พร้อมทัง้ ติดตามผลเรือ่ งร้องทุกข์ทอี่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ของอ�ำเภอนั้นๆ

นายภาณุ อุทัยรัตน์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
และการติดตามเรื่องร้องเรียนฯ

นายวิญญู ทองสกุล

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
และการติดตามเรื่องร้องเรียนฯ

นายเสริม ไชยณรงค์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
และการติดตามเรื่องร้องเรียนฯ
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		 ๑.๔ จังหวัดได้มกี ารเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้ร้องทุกข์พร้อมทั้งติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านรายการ
ผู้ว่าพบประชาชนและผ่านทางเว็บไซต์จังหวัด รวมทั้ง
เฟซบุ๊คของผู้ว่าราชการจังหวัด
๒. ในเรื่องของการทูลเกล้าถวายฎีกาฯ โดย
ทั่วไปจะเป็นเรื่องขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยว
กับหนี้สิน ที่ดิน ที่อยู่อาศัยทุนในการประกอบอาชีพ
ทุนการศึกษาและการรักษาพยาบาล
นายวิศว ศะศิสมิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
และการติดตามเรื่องร้องเรียนฯ

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ปัญหา/อุปสรรค
๑. การแก้ไขเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาฯ/เรื่องร้อง
เรียน ร้องทุกข์บางเรื่องไม่สามารถที่จะด�ำเนินการแก้ไข
ให้ยุติได้ เนื่องจากบางเรื่อง เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
๒. การขาดแคลนบุคลากร งบประมาณในการ
ช่วยเหลือขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
๓.เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ บ างเรื่ อ งข้ อ มู ล
ไม่ชดั เจน ไม่สามารถตรวจสอบได้ และบางเรือ่ งเป็นการ
น�ำเรื่องเก่าซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วมาร้องใหม่
๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบขาดความเอาใจใส่ใน
การแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น และไม่ ร ายงานผล
การด�ำเนินการ ตามก�ำหนดเวลา
๕.เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ บ างเรื่ อ ง มี ก าร
ร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนฯ
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. จังหวัดต้องให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหา
กรณีประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา และเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ จะต้องถือเป็นเรื่องส�ำคัญเร่งด่วนที่ต้องรีบ
ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามปรั ช ญาในการปฏิ บั ติ
ราชการของกระทรวงมหาดไทยที่ ว ่ า “บ� ำ บั ด ทุ ก ข์
บ�ำรุงสุข”รวมทัง้ ให้จงั หวัดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
ว่ายังคงมีเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา และเรื่องร้องเรียน
ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไขอยู ่ กี่ เรื่ อ ง และให้
เร่งด�ำเนินการทันที
๒. เมื่อจังหวัดได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหากรณี
ประชาชนทู ล เกล้ า ฯ ถวายฎี ก าเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ รี บ
รายงานผลการด�ำเนินงานให้ส�ำนักราชเลขาธิการและ
กระทรวงมหาดไทยทราบ
๓. ส�ำหรับเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในการ
ท�ำงาน การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นควรมีการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถท�ำงานทดแทนกันได้
หรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานภายใน
จังหวัด และควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น
จั ด อบรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบัติ เป็นต้น
๔. ให้จังหวัดจัดท�ำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้มีข้อมูลที่ทันสมัย และ
ตรวจสอบได้ เมื่อมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเรื่องเดิมที่
ซ�ำ้ กัน ไม่วา่ ชือ่ ผูร้ อ้ ง ชือ่ ผูถ้ กู ร้อง หรือปัญหาเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
ความเดือดร้อน ก็จะสามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูล
ของจังหวัดได้ และเมื่อจะใช้ข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล
ก็สามารถเรียกได้สะดวกขึ้น

นางสุมิตรา ศรีสมบัติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนฯ

นายธานี สามารถกิจ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ และการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนฯ
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ส่วนที่ ๔
การตรวจราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี
และตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ก�ำหนด
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๑. ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักนายกรัฐมนตรีรว่ มกับทุกกระทรวง เป็นแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
ความเป็นมา
ค� ำ สั่ ง ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๓๒๘/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการตรวจราชการ
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ ของผู ้ ต รวจราชการ
ส� ำ นั ก นายกรัฐมนตรี โดยก�ำหนดให้ผู้ตรวจราชการ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ เพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ประเทศและนโยบายส�ำคัญ ๒ ประเด็น คือ ประเด็น
นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกและการด�ำเนินการก่อนเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
ผลการด�ำเนินงาน
๑. นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
จังหวัดได้มีการสนับสนุนนโยบายครัวไทย
สู่ครัวโลก โดยการจัดท�ำโครงการโดยใช้บประมาณของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้
		 ๑.๑ โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
เกษตรสู่มาตรฐาน (ด้านพืช) เพื่อสนับสนุนการผลิต
สินค้าเกษตรขัน้ ปฐมภูมิ เช่น โครงการพัฒนากระบวนการ
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิต
หอมแดงปลอดภัย โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
และปรับปรุงบ�ำรุงดินให้แก่เกษตรกร โครงการจัดอบรม
เกษตรกรและศึกษาดูงานเตรียมการสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น

		 ๑.๒ โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
อาหารไทยรองรั บ ครั ว ไทยสู ่ ค รั ว โลก เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น โครงการฝึกอบรม
ผู้ผลิตอาหารไทย-ขนมไทย เป็นต้น
		 ๑.๓ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก มุ่งเน้น
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตรในส่ ว นภู มิ ภ าค
ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial
ของสถานประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อม
ในด้านต่างๆ ดังนี้ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงคุณภาพและ
พัฒนางาน การลดต้นทุนพลังงาน การยกระดับมาตรฐาน
กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด เช่นโครงการพัฒนาโรงงาน
อาหารไทยเพื่อสร้างศักยภาพในการส่งออก โครงการ
ยกระดั บ และเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า วั ต ถุ ท างการเกษตร
โครงการพัฒนาธุรกิจอาหารไทยและผูป้ รุงอาหารไทยให้
ได้มาตรฐานสากล โครงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
ยกระดับการผลิตอาหารทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการแปรรูปขัน้ ต้น
โครงการส่ ง เสริ ม ครั ว ไทยและอั ต ลั ก ษณ์ อ าหารไทย
โครงการอ�ำนวยความสะดวกด้านกฎหมายขึ้นทะเบียน
อาหารเพื่อการส่งออก เป็นต้น
		 ๑.๔ โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์
เช่น โครงการส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลของผู้ผลิตและ
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ผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ โครงการอบรมสัมมนา
ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ า อิ น ทรี ย ์
โครงการน�ำกลุม่ ผูป้ ระกอบการสินค้าอินทรียท์ มี่ ศี กั ยภาพ
เข้าร่วมงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า เป็นต้น
		 ๑.๕ โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่ายเข้าสู่
มาตรฐาน Primary GMP เช่ น โครงการพั ฒ นา
กระบวนการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน เช่น โครงการประชุม
ชีแ้ จงเจ้าหน้าทีท่ มี Primary GMP ระดับอ�ำเภอ โครงการ
จัดตั้งคลินิก Primary GMP ระดับอ�ำเภอ โครงการออก
ตรวจเยี่ยมและตรวจแนะน�ำสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป
ในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย
โครงการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ภาชนะพร้อมจ�ำหน่ายส่งตรวจวิเคราะห์ และเก็บตัวอย่าง
ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งตรวจวิเคราะห์ซ�้ำภายหลังปรับปรุง
แก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค
๑. เรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของสินค้า
เกษตรอินทรีย์มีปริมาณไม่มาก ท�ำให้การส่งเสริมการ
ตลาดท�ำได้ไม่เต็มที่
๒. เกษตรกรรายย่ อ ยไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การยื่นขอรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐาน โดยเฉพาะ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๓. ผูป้ ระกอบการขาดความรู้ ทัศนคติทดี่ ี ในการ
ปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
Primary GMP
๔. เกณฑ์ จ� ำ แนกประเภทอาหารที่ เข้ า ข่ า ย
Primary GMP และ GMP ของส�ำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ยังขาดความชัดเจนและมีรายละเอียดมาก
ท�ำให้มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ
๕. ประชาชนยังไม่ให้ความส�ำคัญในการเลือกซือ้
และบริโภคอาหาร โดยใช้เลขสาระบบอาหาร (อย.) หรือ
เกณฑ์มาตรฐานอื่น เป็นเกณฑ์ที่ช่วยในการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. การสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรที่จะ
มุง่ สูค่ รัวโลก หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ส�ำนักงานเกษตร
จั ง หวั ด ส� ำ นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ส�ำนักงาน
แรงงานจังหวัด ควรมีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
เพือ่ ขับเคลือ่ นสินค้าเกษตรสูค่ รัวโลก โดยมีกระบวนการ
ผลิตทุกขั้นตอนที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของโลก
ซึ่งควรด�ำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อให้มี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและสามารถ
เสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน
๒. การส่งเสริมการปลูกข้าวหรือสินค้าเกษตร
อื่นๆ ที่ได้มาตรฐาน GAP หรือสินค้าอินทรีย์ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบควรบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน เพื่อให้
สามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ราคา
สูงกว่าราคาสินค้าเกษตรทั่วไป เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
เกษตรกรให้ความสนใจปลูกพืชปลอดสารพิษเพิม่ มากขึน้
อีกทัง้ จังหวัดต้องมีการวางระบบการผลิตสินค้าปลอดภัย/
อิ น ทรี ย ์ อ ย่ า งชั ด เจนและที่ ส� ำ คั ญ ต้ อ งมี ต ลาดและ
การก�ำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้
๓. การส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์และเกษตร
มาตรฐาน GAP ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
เข้าใจกระบวนการอย่างชัดเจน
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๔. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการเข้าใจความส�ำคัญของอาหารที่ได้
มาตรฐานตาม Primary GMP ซึ่งมีความปลอดภัยและ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องบนฉลากแก่ผู้บริโภค
๕. สร้ า งแรงจู ง ใจให้ แ ก่ ผู ้ ผ ลิ ต อาหารที่ ไ ด้
มาตรฐาน Primary GMP โดยสนับสนุนให้สามารถ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารได้แพร่หลายในงานเทศกาล
ส�ำคัญของจังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๖. เนื่ อ งจากการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรกรรม
(พืช/สัตว์) ยังมีปริมาณผลผลิตทีย่ งั ไม่พอเพียงต่อการเป็น
ครัวโลก โดยเฉพาะพืชผักปลอดสารพิษ และขาดการน�ำ
ผลงานด้านวิชาการ ผลงานวิจยั มาสนับสนุนและส่งเสริม
การผลิต รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาด ที่ควรมี
ข้อก�ำหนดให้การจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรบนห้างสรรพสินค้า
/ส่ ง ออก ว่ า ควรเป็ น พื ช ผั ก ปลอดสารพิ ษ /ปลอดภั ย
อีกทั้งยังมีปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภคและเพือ่ การเกษตร ซึง่ ผลกระทบต่อการขับเคลือ่ น
“ครัวไทยสู่ครัวโลก” ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้จังหวัด
พิจารณาด�ำเนินการเพิ่มเติมดังนี้
๖.๑ จั ง หวั ด ต้ อ งพิ จ ารณาด้ ว ยมุ ม มอง
ที่กว้างไกล มากกว่าการมองว่า ครัวโลก หมายถึงแค่
อาหารส�ำเร็จรูปให้พิจารณาว่าจังหวัดมีศักยภาพอะไร
ที่เหมาะสมกับค�ำว่า ครัวโลก ตลาดโลกต้องการอะไร
คู่แข่งขันมีใครบ้างจังหวัดควรท�ำอะไร/ผลิตอะไร แล้ว
ค่อยมาท�ำการรับรอง/รักษาคุณภาพความปลอดภัยทีไ่ ด้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อการ
ส่งออกไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ โดยควรขอความร่วมมือ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนงานด้านวิชาการ
การศึกษาวิจัย เพื่อน�ำผลงานมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการผลิต เพือ่ เพิม่ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

นายเสริม ไชยณรงค์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : ประเด็นนโยบายครัวไทย สู่ครัวโลก

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : ประเด็นนโยบายครัวไทย สู่ครัวโลก

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : ประเด็นนโยบายครัวไทย สู่ครัวโลก
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๖.๒ จังหวัดต้องตระหนักว่าสินค้าเกษตร
ถือเป็นพืน้ ฐานของการผลิตอาหาร ซึง่ ต้องให้ความส�ำคัญ
ในทุกกระบวนการตั้งแต่ ขั้นตอน การผลิต ขั้นตอนการ
แปรรูป จนถึงขั้นตอนการผลิตเป็นอาหาร ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลเพราะปัจจุบันตลาดโลกให้ความ
ส�ำคัญกับสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ อาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ดังนัน้ การผลิตจึงควรเป็นไปตามความต้องการของตลาด
โลกและมาตรฐานของสากล เพือ่ ให้การจ�ำหน่ายในตลาด
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
ตลาดที่มีก�ำลังซื้อมากและสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรเป็นอย่างมาก สามารถท�ำได้โดยไม่ประสบกับ
ปัญหาการกีดกันทางการค้า
		 ๖.๓ จังหวัดควรให้ความรู้และปรับเปลี่ยน
ทั ศ นคติ ข องเกษตรกรต่ อ การท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ก ่ อ น
เป็นล�ำดับแรก ต้องท�ำให้เกษตรกรเห็นความส�ำคัญ
และประโยชน์ที่จ ะได้จ ากการท�ำการเกษตรอิ นทรี ย ์
ส่ ว นราชการที่เ กี่ยวข้องต้องเข้าไปให้ค�ำแนะน� ำ ให้
ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
		 ๖.๔ ต้องพัฒนาผลผลิตของครัวไทยให้ได้
มาตรฐาน ซึ่งต้องพิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐานของ
อาหารไทยกับมาตรฐานอาหารสากลในด้านของคุณค่า
รสชาติ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการผลิต ซึ่งแต่ละ
ภู มิ ภ าค/กลุ ่ ม ประเทศ มั ก ก� ำ หนดไว้ แ ตกต่ า งกั น
เพราะฉะนั้นจ�ำเป็นต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจใน
เรื่องมาตรฐานอาหารของประเทศนั้นๆ ส่วนใบรับรอง
มาตรฐานก็ควรท�ำให้ได้ตามมาตรฐานของกลุ่มประเทศ
เหล่านั้นด้วย

๖.๕ ต้องท�ำให้ผลผลิตของครัวไทยเป็นอาหาร
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการบริโภคทัง้ สัตว์ พืช/ผัก มีความปลอดภัย/
ปลอดสารพิษ มีรสชาติดี มีความอร่อย มีคุณค่าทาง
โภชนาการทีส่ งู เมือ่ บริโภคแล้วเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภค
ในลักษณะ “อาหารเป็นยา”
		 ๖.๖ เมื่อออกสู่ตลาดโลก อาหารจากครัว
ไทยต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพ มีความน่าสนใจ มีความ
ปลอดภัย ต้องบริหารจัดการและรักษามาตรฐานให้
ผู ้ บ ริ โ ภคยอมรั บ ตลอดจนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในความ
ปลอดภั ย ว่ า เมื่ อ บริ โ ภคอาหารที่ เ ป็ น ผลผลิ ต จาก
ประเทศไทยแล้วมีความปลอดภัย ควรขอความร่วมมือ
สถานศึกษา หน่วยงานวิจยั ต่างๆ รวมทัง้ ปราชญ์ชาวบ้าน
ท�ำการวิจัยพัฒนาคุณภาพของสินค้า ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ มีการสร้างเรื่องราวให้กับสินค้า (Story) เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วย
๖.๗ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่ง
น�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน�้ำเพื่อการเกษตรขอให้
จั ง หวั ด พิ จ ารณาน� ำ น�้ ำ จากอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ขนาดใหญ่
สูอ่ า่ งเก็บน�ำ้ ขนาดเล็ก (โดยสร้างอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดเล็กในพืน้ ที่
สาธารณประโยชน์) ให้รวมกลุ่มผู้ใช้น�้ำ และน�ำระบบท่อ
(PIPE) มาใช้ในการส่งน�ำ้ เข้าสูพ่ นื้ ทีผ่ า่ นตะเข็บรอยต่อบน
ที่ดิน ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้ง่าย และใช้งบประมาณฅ
ไม่มาก ต่างจากการขุดคลอง/ท่อส่งน�ำ้ ทีใ่ ช้งบประมาณมาก
และอาจไม่ได้รับความร่วมมือ จากเจ้าของที่ดินที่ต้อง
สูญเสียพื้นที่ในการท�ำกิน ส่วนการขับเคลื่อนให้อ�ำเภอ
เป็นกลไกหลักและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ให้การสนับสนุน หรืออาจจัดให้มีการ
โซนนิ่ ง พื้ น ที่ เ กษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรอิ น ทรี ย ์
เพือ่ ให้สามารถจัดระบบชลประทานได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ท�ำการเพาะปลูกได้
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๒. นโยบายการด�ำเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ความเป็นมา
ภายใต้ก ารพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซี ย นนั้ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมักจะได้รับความสนใจและ
กล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจะน�ำมาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดย
แนวโน้ ม การพั ฒ นาส� ำ คั ญ อั น จะเกิ ด จากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การจัดระบบและการเพิ่มขึ้น
ของการค้า การลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและขยายตั ว ของเมื อ ง
การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่าง
ใกล้ชิด การเคลื่อนย้ายคน และการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร อย่างไรก็ดี แม้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระทรวง
มหาดไทยโดยตรง ในเชิงการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทย
แต่ในฐานะหน่วยงานภาครัฐทีม่ ภี ารกิจส�ำคัญใน
การบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค การปรั บ ตั ว และ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับผลกระทบทัง้ เชิงบวกและลบทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในระดับประเทศ หน่วยงาน พืน้ ที่ และประชาชน
ก็ ย ่ อ มจะเป็ น การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
หรือเป็นแรงสนับสนุนที่จะท�ำให้การเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยเป็นไปอย่างราบรืน่
และเกิดประโยชน์สูงสุด จากการศึกษา พบว่า แนวโน้ม
โอกาสและผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยภายใต้
อ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีความท้าทาย ได้แก่ ปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-traditional Security

Issues) การบริหารงานทางทะเบียน การปรับตัวของการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน การ
ประกอบอาชีพของประชาชน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ความเหลื่อมล�้ำทาง
สังคม การขยายตัวของเมือง ความต้องการด้านระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการความขัด
แย้ง การพัฒนาภาษาต่างประเทศ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยได้วาง
กรอบการด�ำเนินการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
๑) การสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ระดับองค์กร
(Organizational Strategic Preparedness Building)
ประกอบด้ ว ย กลยุ ท ธ์ คื อ การเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้านบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ
การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย ระเบียบ กฎหมายและ
แนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง การพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั
และพัฒนา และการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ๒) การ
เพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการพื้นที่ (Area-based
management) ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหาร
ราชการส่วนภูมภิ าค (Capacity Building for Integrated
Regional Administration and Development)
ประกอบด้วยกลยุทธ์ คือ การเสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารราชการส่วนภูมภิ าค และการกระชับความร่วมมือ
ระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนอื่นๆ ๓) การยก
ระดับการบริการ และอ�ำนวยความเป็นธรรมประชาชน
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(Public Service Quality Upgrading) ประกอบด้วย
กลยุ ท ธ์ คื อ การพั ฒ นาการบริ ก ารประชาชน และ
การอ�ำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยเพื่อให้การ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
กระทรวงมหาดไทยบรรลุผลส�ำเร็จ ได้มีการก�ำหนดให้มี
กลไกการขับเคลือ่ นใน ๓ ระดับ คือ การจัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษา
และเตรี ย มความพร้ อ มประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(เฉพาะกิจ) การจัดท�ำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย
และการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาระยะยาวโดยบรรจุ

ในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๘
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian
Nations - ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) มีสมาชิก
เริ่มแรก ๕ ประเทศ และต่อมามีประเทศเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเพิ่มเติม จนถึงขณะนี้มีจ�ำนวนประเทศสมาชิก
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
เฉี ย งใต้ อั น น� ำ มาซึ่ ง เสถี ย รภาพทางการเมื อ ง และ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกัน
การค้ารุนแรงขึ้น ท�ำให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับ
และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน
มากขึน้ วัตถุประสงค์หลักทีก่ ำ� หนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน
(The ASEAN Declaration) มี ๗ ประการ ดังนี้
๑. ส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและ
ความมั่นคงของภูมิภาค
๓. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร
๔. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการ
ฝึกอบรมและการวิจัย
๕. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และ
ปรับปรุงมาตรฐานการด�ำรงชีวิต
๖. ส่ ง เสริ ม การมี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
๗. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมภิ าค
และองค์กรระหว่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งกลไกการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท�ำงานเตรียมความพร้อม ฯ
ในด้านต่างๆ เพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
เตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มของ
กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) คณะท� ำ งานเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของ
กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
จ�ำนวน ๔ คณะ ได้แก่
คณะที่ ๑ คณะท�ำงานขับเคลือ่ นเพือ่ เตรียมความ
พร้อม ฯ ในภาพรวม
คณะที่ ๒ คณะท�ำงานเตรียมความพร้อม ฯ
ด้านบุคลากร
คณะที่ ๓ คณะท� ำ งานเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้านระเบียบกฎหมาย
คณะที่ ๔ คณะท�ำงานเตรียมความพร้อม ฯ
ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในอาเซียน

๒. ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงมหาดไทยได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ๕ ยุทธศาสตร์
ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
ผลการตรวจติดตามประเมินผลของผู้ตรวจราชการ เศรษฐกิ จ ฐานราก อาทิ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
กระทรวงมหาดไทย
ประชาชนในพืน้ ที่ จากสังคมเกษตรเข้าสูส่ งั คมเศรษฐกิจ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้อง การค้าชายแดน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ของกระทรวงมหาดไทย
พื้นที่บริเวณด่านชายแดน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
ในบริเวณด่านชายแดน อาทิ การป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาอาชญากรรมในรู ป แบบต่ า งๆ (ยาเสพติ ด
การค้ามนุษย์ การค้าสิ่งผิดกฎหมาย) และการอ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดระเบียบพืน้ ทีบ่ ริเวณด่านชายแดน
เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
อาทิ การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อ
การปรับตัวของชุมชน สังคม ในบริเวณพืน้ ทีด่ า่ นชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และระบบบริหารจัดการของหน่วยงานในพืน้ ทีบ่ ริเวณ
ด่านชายแดน อาทิ ระเบียบ กฎหมายและลักษณะ
การบริหารการปกครองของประเทศเพื่อนบ้าน โดย
เฉพาะนโยบายของผู้น�ำท้องถิ่นต่างประเทศที่มีพื้นที่
ติดกับบริเวณด่านชายแดนไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
พื้นที่บริเวณด่านชายแดน อาทิ การจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ทั้งบริเวณด่านและพื้นที่
ปกครองระดับจังหวัด
ส� ำ หรั บ แผนการด� ำ เนิ น งานในปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
๕ ยุทธศาสตร์ นั้น ได้มีการจัดท�ำโครงการจัดประชุม
เตรี ย มความพร้ อ มของไทยในการเข้ า สู ่ ป ระชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การประชุ ม แผนงานกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ แผนงาน IMT-GT, GMS,
ACMECS ฯลฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และโครงการ
ประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตไทยในประเทศเพือ่ นบ้าน
กับผู้ว่าราชการจังหวัดในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น ซึ่งในห้วง ๖ เดือน
แรกมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. การพัฒนาแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia
Malaysia Thailand Growth Triangle: IMT–GT)
เพื่อเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
		 ๑.๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ได้ประชุมร่วมกันและทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้
จัดตั้งส�ำนักงานฝ่ายเลขานุการ ฯ CMGF ณ ศูนย์บริการ
วิชาการ ชั้น ๑๐ อาคารส�ำนักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุ ทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดสงขลา
		 ๑.๒ กระทรวงมหาดไทย มี ค� ำ สั่ ง ที่
๑๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม /๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท�ำงานส�ำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุม
ระดั บ มุ ข มนตรี และผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด (Chief
Ministers’ and Governors’ Forum: CMGF) โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน เพื่อท�ำหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการของกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และสนับสนุนทางด้านวิชาการใน
การขับเคลื่อนและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้แบบบูรณาการ ภายใต้
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย
มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thai Growth
Triangle: IMT-GT) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และ
น�ำไปสู่การผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม
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		 ๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน จะด�ำเนินการจัดการสัมมนา
บูรณาการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ภายใต้แผนงาน IMT-GT ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ�ำเภอหาดใหญ่
จั ง หวั ด สงขลา ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยจะได้ เ ชิ ญ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ๑๔ จังหวัด หัวหน้ากลุม่ จังหวัดภาคใต้
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เข้าร่วมประชุม
๒. การเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ ป ระชาคม
อาเซียนภายใต้การด�ำเนินงานของศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วม
กลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC)
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการด�ำเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 ๒.๑ ก� ำ หนดกรอบการด� ำ เนิ น งานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๕๖ โดยมุ่งเน้นให้ ROC ด�ำเนินการศึกษาวิจัยใน
เชิงวิชาการเพื่อเสนอแนะในเชิงนโยบาย/มาตรการและ
การปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัด/
กลุ ่ ม จั ง หวั ด และภาคธุ ร กิ จ ในพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การเข้ า สู ่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้
ความเห็นชอบหัวข้อวิจยั และร่างTOR ของมหาวิทยาลัย
ที่เป็นที่ตั้ง ROC ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ทั้ง ๘ สถาบันเรียบร้อยแล้ว
		 ๒.๒ ประชุมคณะท�ำงานพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ โดยมี เ ครื อ ข่ า ย

ผู้ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)
อย่างเป็นรูปธรรม
๓. จั ด ให้ มี โ ครงการสร้ า งการเตรี ย มความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘
ให้กบั จังหวัด โดยสนับสนุนการจัดท�ำยุทธศาสตร์จงั หวัด
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาเซียนตาม
ความจ�ำเป็นและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง การด� ำ เนิ น การ
จัดสัมมนาและรายงานผลการด�ำเนินงานแล้ว ๑๕ กลุ่ม
จังหวัด ยังคงเหลือที่ยังไม่รายงานผล ๓ กลุ่มจังหวัด
๔. สนับสนุนการด�ำเนินการเกี่ยวกับอาเซียน
ตามความจ�ำเป็นของแต่ละจังหวัด โดยจัดสรรเงินให้
จังหวัดชายแดนและจังหวัดปัตตานีรวม ๓๒ จังหวัด
จังหวัดละ ๘๐,๐๐๐ บาท โดยให้ด�ำเนินการจัดกิจกรรม
ประชุ ม สั ม มนา/นิ ท รรศการ ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ให้
ความรู้แก่ข้าราชการและประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน
การด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย น/ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในระดั บ ต่ า งๆ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้แจ้ง
จังหวัดด�ำเนินการแล้ว
๕. จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
เศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียน เพือ่
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดชายแดน ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในบริบทเมืองเศรษฐกิจชายแดน ความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งในมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
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พั ฒ นาศั ก ยภาพจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ รองรั บ
การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน รวมถึงเพื่อให้หน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบบทบาท ภารกิจของ
หน่วยงานและมีการเตรียมความพร้อมในการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านต่างๆในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด ชายแดนทุ ก ภาคของ
ประเทศไทย

มหาดไทย พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีแผนการ
ก�ำหนด Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้
ด� ำ เนิ น การพิ จ ารณา ทบทวน วิ เ คราะห์ จุ ด ยื น ทาง
ยุทธศาสตร์ ก�ำหนด Positioning ให้สอดคล้องกันภายใน
จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค ตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ส�ำคัญเพื่อ
สร้ า งรายได้ ลดรายจ่ า ย ขยายโอกาส เสริ ม สร้ า ง
จังหวัด/กลุม่ จังหวัดมีการพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี
จากการตรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ดังนี้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจราชการกระทรวง
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ประจำ
÷čìíýćÿêøŤìĊęđðŨîêĞćĒĀîŠÜÖćøóĆ
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éšćîÙöîćÙö

éšćî
óúĆÜÜćî

éšćîĂČęîė

พระนครศรี
อยุธยา

เกษตรครบวงจร
(อาหารฮาลาล)

ปทุมธานี

เกษตรปลอดภัย
เพิ่มมูลคาสินคา
เกษตร
เกษตรปลอดภัย

สระบุรี

เมือง
อุตสาหกรรม
สะอาด
เมือง
อุตสาหกรรม
สะอาด
อุตสาห
กรรม (วัสดุ
กอสราง)
แปรรูป
อาหาร)

เมืองทองเที่ยว
(ประวัตศ
ิ าสตรและ
วัฒนธรรม มรดกโลก)

ทองเที่ยว
ทางเลือก
(ธรรมชาติ วัฒนธรรม
เชิงนิเวศน เชิง
สุขภาพ)

เมืองนาอยู
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
สังคมสันติสุข/
พัฒนาคุณภาพชีวิต

Region Logistics
Link

การจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

ศูนยกระจายสินคา
OTOP+SME
เชื่อมโยงเครือขาย
เสนทางคมนาคม+
การจัดการผังเมือง

เขตตรวจราชการที่ ๒
กลุม
จังหวัด/
จังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน ๒
ลพบุรี

ชัยนาท
สิงหบุรี
อางทอง

ดานเกษตร
เกษตรและอาหารปลอดภัย
(ขาว)
แหลงการผลิตและแปรรูป
สินคาเกษตร
(ขาวคุณภาพ)
เมืองเกษตรอุตสาหกรรม
(ขาว ออย มันสําปะหลัง)
แหลงผลิตอาหารปลอดภัย
(ขาว ปศุสัตว ประมง)
เมล็ดขาวคุณภาพ
เกษตร อาหารปลอดภัย (ขาว
ปลาชอนแมลา)
แหลงผลิตอาหารปลอดภัย
(ขาว ผัก ปลา)

ยุทธศาสตรที่เปนตําแหนงการพัฒนา
ดานการคา
ดาน
ดานทองเที่ยว
การลงทุน
อุตสาห
การคาชายแดน
กรรม

ดานคมนาคม

ดาน
พลังงาน

ดานอื่นๆ

เชิงประวัติศาสตร
(วังนารายณ พระปรางค
สามยอด)
ธรรมชาติ (ปาซับลังกา)
เชิงศาสนา และสวนนก
เชิงประวัติศาสตร
ศาสนา วัฒนธรรม
(บางระจัน)
เชิงเกษตร เชิง
ประวัตศ
ิ าสตร ศาสนา
วัฒนธรรม
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การขนสง
Logistic
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(กลอง เครือ
่ ง
จักสาน)

เขตตรวจราชการที่ ๓
กลุม
จังหวัด/
จังหวัด

ดานเกษตร

ดานทองเที่ยว

ภาคกลาง
ตอนกลาง

แหลง
ผลิตสินคา
เกษตร
มาตรฐาน
สากล

ทาง
ธรรมชาติ
วัฒนธรรม
และประวัติ
ศาสตร

ฉะเชิงเทรา

เพิ่มผลิต
ภาพผลผลิต
มะมวง

เชิงนิเวศ
และวัฒนธรรม

นครนายก

เมือง
ทองเที่ยว

ปราจีนบุรี

ทองเที่ยว
ชุมชน

ยุทธศาสตรที่เปนตําแหนงการพัฒนา
ดานการคา
ดาน
การลงทุน
ดานคมนาคม
อุตสาหกรรม
การคาชายแดน
ประตูสก
ู ารคาโลก
ศูนยกลาง
การคมนาคมภาค
ศูนยกลางการคา
ตะวันออกของไทยสู
การลงทุนภาค
อินโดจีนและ
ตะวันออกของไทยสู
ตลาดโลก
อินโดจีนและ
ตลาดโลก
อุตสาหกรรม
ศูนยกลางการผลิต
ยานยนตและ
และขนสงในภาค
ชิ้นสวนยานยนต ตะวันออกเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน
(Logistic hub)

เมืองการคา
ชายแดน

อุตสาหกรรม
เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอมเพื่อการ
สงออก (Eco –
Industrial
Town)
ฐาน
อุตสาหกรรม

ศูนยกลางการ
ขนสงและกระจาย
สินคา

ศูนยกลาง
โลจิสติกส

ดานอื่นๆ

เมืองนาอยู
ศูนยสุขภาพและ
อาหารปลอดภัย
จังหวัดอัจฉริยะ
ตนแบบ Smart
Country Silicon
Valley
สังคมแหงปญญา
และการเรียนรู
(Knowledge Base
Society)

เมือง
อุตสาหกรรมสี
เขียว

สมุทร
ปราการ

สระแกว

ดานพลังงาน

เมืองแหงพืช
พลังงาน
(Energy Green
City)
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เขตตรวจราชการทีęǰ่ ĥ๔
đ×êêøüÝøćßÖćøìĊ
Öúč
กลุŠöมÝĆจัÜงĀüĆ
หวัéด/
ÝĆจัÜงĀüĆ
หวัéด
õćÙÖúćÜ
ภาคกลาง
êĂîúŠ
ตอนลćาÜǰĢ
ง๑
ÖćâÝîïč
กาญจนบุøรĊ ี

îÙøðåö

นครปฐม

éšดćาîđÖþêø
นเกษตร
zđÖþêøðúĂéõĆ
เกษตรปลอดภั÷ย

zđßĉ
เชิÜงĂîč
อนุøรĆÖักþŤษ

zđÖþêøðúĂéõĆ
เกษตรปลอดภั÷ย
óČßǰñĆÖǰñúĕöšǰðýčÿĆêüŤ
(พืช ผัก ผลไม ปศุสตั ว)
ēé÷đîšîÖćøĒðøøĎðđóČĂę
โดยเนนการแปรรูปเพื่อ
ÖćøÿŠÜĂĂÖ
การสงออก
zđÖþêøðúĂéõĆ÷ǰ óČßǰ
ñĆเกษตรปลอดภั
ÖǰñúĕöšǰðýčÿĆêüŤย (พืช

zđßĉ
เชิÜงĂîč
อนุøรĆÖักþŤษ

ผัก ผลไม ปศุสตั ว)

øćßïčøĊ

ราชบุรี

zìŠĂÜđìĊę÷ü
ทองเที
ðúĂéõĆ
÷ ่ยว

ปลอดภัย

zÿčÖøǰĒóąǰĒúąóČßñĆÖ
สุกร แพะ และพืชผัก
ñúĕöš

zđßĉÜĂîčøĆÖþŤ

zđÖþêøðúĂéõĆ
เกษตรปลอดภั÷ย (ข×šćาüǰว
ÿĆสัêตüŤวîนĚĞć้ําǰÖčกุšÜงǰðúć
ปลา)

zđöČ
เมืĂอÜîŠ
งนćาĂ÷Ď
อยูŠÙคĎŠ ู
ÖćøìŠ
การทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüǰว
đßĉÜงîĉนิđเüý
(เชิ
วศ
üĆวัçฒîíøøöǰ
นธรรม
ðøąüĆ
ประวัêตĉýศิ ćÿêøŤ
าสตร)

ผลไม

ÿčสุóพøøèïč
รรณบุøรĊ ี

éšดćาîìŠ
นทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüว

เชิงอนุรักษ

÷čยุìทíýćÿêøŤ
ธศาสตรìทĊęđี่เðŨปîนêĞตํćาĒĀîŠ
แหนÜงÖćøóĆ
การพัç
ฒîć
นา
éšดćาîÖćøÙš
นการคćา
éšดćาîน
ÖćøúÜìč
การลงทุîน
ĂčอุêตÿćĀÖøøö
สาหกรรม
ÖćøÙš
การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน
zÖćøÙš
การคćา
ßć÷Ēéî
ชายแดน
zýĎ
ศูîน÷ŤยÖกúćÜ
ลาง
øąđïĊ÷Ü
ระเบียง
đýøþåÖĉÝõćÙ
เศรษฐกิจภาค
êąüĆîêÖ
ตะวันตก
zýĎî÷ŤÖúćÜ
นยกลาง
Ăčศู
êÿćĀÖøøö
อุđÖþêøĒðøøĎ
ตสาหกรรมð

เกษตรแปรรูป

éšดćาîÙöîćÙö
นคมนาคม

éšดćาîóúĆ
นพลัÜงÜćî
งาน

éšดćาîĂČ
นอืęî่นėๆ

éšćîóúĆÜÜćî

éšćîĂČęîė

zøąïïǰǰǰǰēú
Ýĉระบบ
ÿêĉÖÿŤ

โลจิสติกส

zýĎî÷Ť
ศูนย îÙšć
ÖøąÝć÷ÿĉ
กระจายสินคา
đÖþêøĒúąðýč
ÿĆเกษตรและ
êüŤ
ปศุสัตว
øąïïēúÝĉ
ระบบโลจิ
ÿêĉ
ÖÿŤ สติกส
zøąïïǰǰǰǰǰǰǰ
ระบบ
ēúÝĉ
โลจิÿสêĉติÖกÿŤส

đ×êêøüÝøćßÖćøìĊ
เขตตรวจราชการทีęǰ่ Ħ๕
ÖúčŠöÝĆÜĀüĆé
กลุÝĆมÜจัĀüĆ
งหวั
é ด/

จังหวัด

éšćîđÖþêø

ดานเกษตร

éšćî
านę÷ü
ìŠĂดÜđìĊ

÷čìíýćÿêøŤìĊęđðŨîêĞćĒĀîŠÜÖćøóĆçîć
ยุทธศาสตรที่เปนตําแหนงการพัฒนา
éšćîÖćøÙšć
ดÖćøúÜìč
านการคîา
éšćîĂčêÿćĀÖøøö
การลงทุ
น
ดานอุตสาหกรรม
ÖćøÙš
ćßć÷Ēéî

ทองเที่ยว
õćÙÖúćÜ
zåćîÖćøñúĉêĂćĀćøÿĎŠÙøĆü zìćÜìąđú การคาชายแดน
ภาคกลาง
ฐานการผลิตอาหารสูค รัว îćîćßćêĉ
ทางทะเล
êĂîúŠ
ćÜǰģ
ēúÖ
ตอนล
า
ง
๒
โลก
นานาชาติ Ü zÖćøÙšć
ðøąÝüïÙĊøĊ×ĆîíŤ zđÖþêøđÖþêøĒðøøĎ
ð
zìąđúǰđßĉ
ประจวบคีรีขันธ zðøąöÜìąđúĒúąßć÷òŦ
เกษตร/เกษตรแปรรูป ũÜ îĉทะเล
การคา
đüý เชิง ßć÷Ēéî
ชายแดน
ประมงทะเลและชายฝง นิเวศ
đóßøïčøĊ
zđÖþêø
zìąđúđßĉÜ
เพชรบุรี
îĉทะเลเชิ
đüý ง
เกษตร ũÜ
zðøąöÜßć÷òŦ
zóĆ
çîćÖćøĒðøøĎ
นิเวศ
ประมงชายฝ
ง ð
ñúĉ
æŤÝćÖđÖúČĂป
พัêõĆฒèนาการแปรรู
ÿöčìøÿÜÙøćö
zđÖþêøðøąöÜĒðøøĎ
zđßĉÜ
ผลิตภัณฑจากเกลือ ð
Ăîč
øĆÖงþŤ
สมุทรสงคราม
เกษตร/ประมงแปรรูป
เชิ
อนุรักษ
ÿöčìøÿćÙø
zðøąöÜ
zđßĉÜîĉđüý
zĂčêÿćĀǰÖøøö
êŠอุ
ĂđîČตĂę สาห
ÜÝćÖðøąöÜ
zđÖþêøðøąöÜĒðøøĎ
ð
สมุทรสาคร
ประมง
เชิงนิเวศ
กรรม
Hub
of
seafood
ตอเนือ่ งจากประมง
เกษตร/ประมงแปรรูป
Hub of seafood

เขตตรวจราชการที่ ๖

éšćî
ดาน
ÙöîćÙö

คมนาคม

ดานพลังงาน
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ดานอื่นๆ

zĂîčøĆÖþŤĒúą
óĆอนุ
çîćøąïï
รักษและ
îĉพัđฒüýîŤ
ǰĤǰîĚĞć
นาระบบ

นิเวศน ๓ น้ํา
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เขตตรวจราชการที่ ๖
đ×êêøüÝøćßÖćøìĊęǰħ
กลุม
จังÖúč
หวัŠöด/
ดานเกษตร
ÝĆÜĀüĆé
จังหวัด
éšćîđÖþêø
ÝĆÜĀüĆé
ภาคใตฝง ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจ
õćÙĔêšòŦũÜ zýĎî÷ŤÖúćÜÖćøÿøšćÜÿøøÙŤđýøþåÖĉÝ
อาวไทย การเกษตร (ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว ไมผล
ĂŠćüĕì÷ ÖćøđÖþêøǰ ÷ćÜóćøćǰðćúŤöîĚćĞ öĆîǰ×šćüǰĕöšñúǰ
และประมง)
ĒúąðøąöÜ
ชุßčöมóø
พร
ยางพารา
ปาลöมîĚน้ĞćําöĆมัîนǰĕöš
ไมñผúǰðøąöÜ
ล ประมง
z÷ćÜóćøćǰðćúŤ
เกษตรแปรรู
ป
zđÖþêøĒðøøĎð
คอฟฟũüวĆúัลđú÷Ť
เลย
zÙĂôôŘ
นครศรี
เมืĂอÜđÖþêøǰ
งเกษตร (ยางพารา,ปาล
ไมñผúล)
îÙøýøĊ
zđöČ
÷ćÜóćøć ðćúŤöมîĚน้ĞćําöĆมัîน,ǰĕöš
ธรรมราช
เมื
อ
งเกษตรสุ
ข
ภาพ/คุ
ณ
ภาพ
íøøöøćß zđöČĂÜđÖþêøÿč×õćóÙčèõćó
óĆพัìทúčลุÜง

ยางพารา ประมง ขćาüÿĆ
วสัÜง×ŤขĀห÷éǰðýč
ยด ปศุÿสêĆ ตั üŤว
z÷ćÜóćøćǰðøąöÜǰ×š

าษฎร
ÿčสุøรćþãøŤ
ธานี
íćîĊ

ยางพารา ปาลöมîĚน้ĞćําöĆมัîนǰĕöš
ไมñผúล
z÷ćÜóćøćǰðćúŤ

ยุทธศาสตรที่เปนตําแหนงการพัฒนา
÷čìíýćÿêøŤìĊęđðŨîêĞćĒĀîŠÜÖćøóĆçîć
ดานการคา
éšการลงทุ
ćîÖćøÙšนć
ดานทองเที่ยว
éšćîìŠĂÜđìĊę÷ü
ÖćøúÜìčî
การคาชายแดน
ÖćøÙšćßć÷Ēéî
ศูนยกลางการทองเที่ยว
zýĎî÷ŤÖúćÜÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü
ระดับนานาชาติ
øąéĆïîćîćßćêĉ

ดานอุต
éšćสาห
îĂčê
ÿćĀ
กรรม
Öøøö

ดานคม ดาน
éšćîÙö
ćîง
นา éšพลั
îć
óúĆÜ
คม
งาน
Ùö
Üćî

ทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüìćÜìąđú
วทางทะเล
zìŠ
เชิ
ง
เกษตร/วิ
zđßĉÜđÖþêøüĉëถĊßีชĊüีวĉêิต

ดาน
éšอืć่นîๆ
ĂČęîė


zǰ
OTOP
OTOP

ทางทะเล
zìćÜìąđú
เชิÜงĂîč
อนุøรĆÖักþŤษĒแúąüĆ
ละวัçฒîíøøöǰ
นธรรม
zđßĉ
(นครแห
ง
ธรรมะ
ธรรมชาติ
îÙøĒĀŠÜíøøöąǰíøøößćêĉǰ
ธรรมะวัçฒîíøøö
นธรรม)
íøøöąüĆ
เชิ
ง
อนุ
ร
นธรรมเชิÜง
zđßĉÜĂîčøĆÖักþŤษ//üĆวัçฒîíøøöđßĉ
วศ
îĉนิđเüý
ท
งเทีę÷่ยüìąđú
วทะเล
zìŠĂอÜđìĊ
ท
อ
งเที
ย
่
วเชิÜงîĉนิđเüý
วศ/
zìŠĂÜđìĊę÷üđßĉ
ประวั
ต
ศ
ิ
าสตร
/
วั
ฒ
นธรรม
ðøąüĆêĉýćÿêøŤüĆçîíøøö

ตลาดกลาง
zêúćéÖúćÜ
เกษตรและ
ÿĉสิîนÙšคćาđÖþêøĒúą
ศู
น
ย
ก
ระจายสิîนÙšคćา
ýĎî÷ŤÖøąÝć÷ÿĉ
ภาคใต
õćÙĔêš

เขตตรวจราชการทีęǰ่ Ĩ๗
đ×êêøüÝøćßÖćøìĊ
Öúč
กลุŠöม
ÝĆจัÜงĀüĆ
หวัéด/
ÝĆจัÜงĀüĆ
หวัéด

éšดćาîđÖþêø
นเกษตร

õćÙĔêš
ภาคใตòฝŦũÜง zÿøš
สรćาÜöĎ
งมูúลÙŠคćาđóĉ
เพิęö่มĔĀš
ให
ĂĆอัîนéćöĆ
ดามัîน ÷ćÜóćøćǰðćúŤ
ยางพารา ปาลöม
îĚน้ĞćําöĆมัîน
ÖøąïĊ
ę
z÷ćÜóćøćǰðćúŤ
กระบี่
ยางพารา ปาลöม
îĚน้ĞćําöĆมัîน
êøĆ
ตรัÜง

zđöČ
เมืĂอÜđÖþêøÖøøöǰ
งเกษตรกรรม
÷ćÜóćøćǰðćúŤ
ยางพารา ปาลöม
îĚน้ĞćําöĆมัîน

óĆพัÜงÜć
งา

z÷ćÜóćøćǰðćúŤ
ยางพารา ปาลöม
îĚĞćöĆîǰðøąöÜǰǰǰǰðýč
น้ํามัน ประมง
ÿĆêüŤ
ปศุสตั ว

õĎđÖĘê
ภูเก็ต
øąîĂÜ
ระนอง

z÷ćÜóćøćǰðćúŤö
ปาลม
îĚยางพารา
ĞćöĆî
น้ðøąöÜ
ํามัน ประมง

éšดćาîìŠ
นทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüว
zìŠ
ทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüìćÜìąđúìĊ
วทางทะเลทีęö่มĊ ี
ÙčคุèณõćóøąéĆ
Green
ภาพระดัïบēúÖǰ
โลก (Green
Andaman
Andaman)
zìŠ
ทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüìćÜìąđú
วทางทะเล
đßĉเชิÜงüĉวิëถĊßีชčöุมßîǰýĉ
ชน ศิúลðąǰĒúą
ปะ และ
üĆวัçฒîíøøö
นธรรม
zđöČ
เมืĂอÜìŠ
งทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüđßĉ
วเชิÜงĂîč
อนุøรĆÖักþŤษǰ
ìŠ
Ă
ÜđìĊ
÷
ę
üìćÜìąđú
(ทองเที่ยวทางทะเล)

÷čยุìทíýćÿêøŤ
ธศาสตรìทĊęđี่เðŨปîนêĞตํćาĒĀîŠ
แหนÜงÖćøóĆ
การพัçฒîć
นา
éšดćาîÖćøÙš
นการคćา
éšดćาîน
ÖćøúÜìč
การลงทุîน
ĂčอุêตÿćĀÖøøö
สาหกรรม
ÖćøÙš
การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน

éšดćาîóúĆ
นพลัÜงÜćî
งาน

éšดćาîĂČ
นอืęî่นėๆ

zđöČ
เมืĂอÜง
ĂčอุêตÿćĀÖøøö
สาหกรรม
êŠตĂอđîČเนืęĂ่อÜÝćÖ
งจาก
ÖćøđÖþêø
การเกษตร
zĒðøøĎ
แปรรูðปĂćĀćø
อาหาร
ìąđú
ทะเล

zđßĉ
เชิÜงîĉนิđเüý
วศ
zìŠĂÜđìĊę÷üìćÜìąđú
ทองเที่ยวทางทะเล
zìŠĂÜđìĊę÷üìćÜìąđúǰđßĉÜ
องเทีîĚ่ยĞćวทางทะเล
ÿčท
×õćóǰ
ĒøŠ
เชิงสุขภาพ (น้ําแร)

éšดćาîÙöîćÙö
นคมนาคม

zÖćøÙšćñŠćî
การคาผาน
Ēéî
แดน

zĂčêÿćĀÖøøö
อุตสาหกรรม
ðøąöÜîĚĞćúċÖ
ประมงน้ําลึก
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đ×êêøüÝøćßÖćøìĊęǰĢġ
ÖúčŠöÝĆÜĀüĆé
ÝĆÜĀüĆé

éšćîđÖþêø

éšćîìŠĂÜđìĊę÷ü
zýĎî÷ŤÖúćÜÖćø
ìŠĂÜđìĊę÷üĂćø÷
íøøöúčŠöîĚĞćē×Ü

õćÙ
êąüĆîĂĂÖǰ
đÞĊ÷ÜđĀîČĂ
êĂîïîǰĢ
đú÷
ĀîĂÜÙć÷
ĀîĂÜïĆüúĞćõĎ
ĂčéøíćîĊ
ïċÜÖćā

z÷ćÜóćøćǰĂšĂ÷ǰöĆî zđßĉÜîĉđüýǰǰǰǰ
ÿĞćðąĀúĆÜ
zđßĉÜđÖþêø
×šćüēóéđúĊĚ÷ÜÿĆêüŤ
zđöČĂÜĒĀŠÜÖćø
ìŠĂÜđìĊę÷üǰ The
City of Tourism
zøćßĉîĊ×šćüđĀîĊ÷ü
zđßĉÜíøøöą
zĂšĂ÷ǰ÷ćÜóćøć
z×šćüǰĂšĂ÷
zìŠĂÜđìĊę÷üĒúą
ïøĉÖćøǰ îĉđüýǰ
ÿč×õćóǰöøéÖēúÖ
zýĎî÷ŤÖúćÜ
zÖćøóĆçîćđöČĂÜ
÷ćÜóćøćõćÙ
ĒúąÖćøìŠĂÜđìĊę÷ü

÷čìíýćÿêøŤìĊęđðŨîêĞćĒĀîŠÜÖćøóĆçîć
éšćîÖćøÙšć
éšćî
ÖćøúÜìčî
éšćîÙöîćÙö
ĂčêÿćĀÖøøö
ÖćøÙšćßć÷Ēéî

éšćîóúĆÜÜćî

éšćîĂČęîė

zÖćøÙšćßć÷Ēéî
zÖćøÙšćßć÷Ēéî

zđöČĂÜîŠćĂ÷ĎŠ

zýĎî÷ŤÖúćÜÖćøÙšć
ÖćøúÜìčî

zēúÝĉÿêĉÖÿŤ

zÖćøÙšćßć÷Ēéî

đ×êêøüÝøćßÖćøìĊęǰĢĢ
ÖúčŠöÝĆÜĀüĆé
ÝĆÜĀüĆé
õćÙ
êąüĆîĂĂÖ
đÞĊ÷ÜđĀîČĂ
êĂîïîǰģ
îÙøóîö
öčÖéćĀćø
ÿÖúîÙø

zđÖþêø

zđßĉÜîĉđüýĒúą
üĆçîíøøö

÷čìíýćÿêøŤìĊęđðŨîêĞćĒĀîŠÜÖćøóĆçîć
éšćîÖćøÙšć
éšćî
ÖćøúÜìčî
éšćîÙöîćÙö
ĂčêÿćĀÖøøö
ÖćøÙšćßć÷Ēéî
zÖćøÙšćßć÷Ēéî
zĂčêÿćĀÖøøö zēúÝĉÿêĉÖÿŤ
ĒúąÖćøúÜìčî
ÖćøđÖþêø

zðúćîĉúĒðúÜđóý
×šćüĂĉîìøĊ÷Ť
zēÙđîČĚĂ
ĀîĂÜÿĎÜ
z×šćüĂĉîìøĊ÷Ť
zēÙēóî÷ćÜÙĞć
zðúćîĉú
ĒðúÜđóý
z×šćüĂĉîìøĊ÷Ť

zđßĉÜîĉđüýĒúą
üĆçîíøøö
zđßĉÜîĉđüýĒúą
üĆçîíøøö

zÖćøÙšćßć÷Ēéî
ĒúąÖćøúÜìčî
zÖćøÙšćßć÷Ēéî
ĒúąÖćøúÜìčî

zĂčêÿćĀÖøøö
ÖćøđÖþêø
zĂčêÿćĀÖøøö
ÖćøđÖþêø

zđßĉÜîĉđüýĒúą
üĆçîíøøö

zÖćøÙšćÖćøúÜìčî

zĂčêÿćĀÖøøö
ÖćøđÖþêø

éšćîđÖþêø

éšćîìŠĂÜđìĊę÷ü

éšćîóúĆÜÜćî
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เขตตรวจราชการทีęǰ่ Ģģ
๑๒
đ×êêøüÝøćßÖćøìĊ
กลุ
หวัéด/
ÖúčŠöมÝĆจัÜงĀüĆ
หวัéด
ÝĆจัÜงĀüĆ
ภาค
õćÙ
ตะวัîนĂĂÖ
ออก
êąüĆ
เฉี÷ยÜđĀîČ
งเหนืĂอ
đÞĊ
ตอนกลาง
êĂîÖúćÜ
ยเอ็éด
øšรĂอ÷đĂĘ
×ĂîĒÖŠ
ขอนแกîน

öĀćÿćøÙćö
มหาสารคาม
Öćāÿĉ
กาฬสิîนíčธุŤ

นเกษตร
éšดćาîđÖþêø

นทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüว
éšดćาîìŠ

ไหมไทยสูŠÿสćÖú
ากล
zĕĀöĕì÷ÿĎ
ขćาüĀĂööąúĉ
วหอมมะลิǰGAPǰ
GAP
z×š
โลก
ÿĎสูŠÙคøĆรัüวēúÖ
ปะหลัÜง
มัîนÿĞสํćาðąĀúĆ
zöĆ
ขćาüĀĂööąúĉ
วหอมมะลิǰ
z×š
zöĆ
มัîนÿĞสํćาðąĀúĆ
ปะหลัÜงǰĂšอĂอ÷ǰ
ย
÷ćÜóćøć
ยางพารา
z×š
ขćาüĀĂööąúĉ
วหอมมะลิ
zñš
ผćาĕĀööĆ
ไหมมัéดĀöĊ
หมีę่
zēÙđîČ
โคเนืĚĂ้อĒúąÿĆ
และสัêตüŤวðปÖŘก
Ùčคุè
ณõćó
ภาพ

ทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüÖŠ
วกĂอîน
zìŠ
ประวัêตĉýศิ ćÿêøŤ
าสตร
ðøąüĆ

zöĆ
มัîนÿĞสํćาðąĀúĆ
ปะหลัÜง
×šขćาüĀĂööąúĉ
วหอมมะลิǰēÙđîČ
โคเนืĚĂ้อ
z×š
ขćาüĀĂööąúĉ
วหอมมะลิ
öĆมัîนÿĞสํćาðąĀúĆ
ปะหลัÜง
z×š
ขćาüđĀîĊ
วเหนี÷ยüđ×ćüÜǰ
วเขาวง
G@ ǰ×šขćาüđĀúČ
(G@)
วเหลืĂอÜĢĢǰ
ง๑๑
×šขćาüĂĉ
วอิîนìøĊ
ทรี÷ยŤǰ ĂšอĂอ÷ย

เชิÜงüĆวัçฒîíøøö
นธรรม/
zđßĉ
ðøąüĆ
ประวัêตĉýศิ ćÿêøŤ
าสตร

ธศาสตรìทĊęđี่เðŨปîนêĞตํćาĒĀîŠ
แหนÜงÖćøóĆ
การพัçฒîć
นา
÷čยุìทíýćÿêøŤ
นการคćา
éšดćาîÖćøÙš
éšดćาîน
การลงทุîน
นคมนาคม
ÖćøúÜìč
éšดćาîÙöîćÙö
สาหกรรม
ĂčอุêตÿćĀÖøøö
การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน
ÖćøÙš
ศูîน÷ŤยÖกúćÜÖćøÙš
ลางการคćา zýĎ
ศูîน÷ŤยÖกúćÜ
ลาง
ศูîน÷Ťยøรüö
วม
zýĎ
zýĎ
การบริÖกćø
าร
สาหกรรม
กระจาย
Öćøïøĉ
ĂčอุêตÿćĀÖøøö
ÖøąÝć÷
ÿĉสิîนÙšคćา/
โลจิÿสêĉติÖกÿŤส
ēúÝĉ
การคćาǰÖćøúÜìč
การลงทุîนǰ zñš
ผćาĕĀöǰǰǰǰǰÿć
ไหม สาเกด
zÖćøÙš
Ēúąïøĉ
đÖé
และบริÖกćø
าร

zìŠ
ทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยü÷č
วยุÙค
ÖŠกĂอîðøąüĆ
นประวัêตĉýศิ ćÿêøŤ
าสตร

zĂč
อุêตÿćĀÖøøö
สาหกรรม
óČพืßชĂćĀćøĒúą
อาหารและ
óúĆ
พลัÜงÜćî
งาน

zđßĉ
เชิÜงüĆวัçฒîíøøö
นธรรม

zñš
ผćาĕĀöÿøš
ไหมสรĂอ÷ย
éĂÖĀöćÖ
ดอกหมาก
zñš
ผćาĕĀöǰǰǰĒóø
ไหม
üć แพรวา

zìŠ
ทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüÖŠ
วกĂอîน
ðøąüĆ
ประวัêตĉýศิ ćÿêøŤ
าสตร

éšดćาîน
พลัÜงÜćî
งาน
óúĆ

zýĎ
ศูîน÷Ťยøรüö
วม
ÖøąÝć÷
กระจาย
ÿĉสิîนÙšคćาǰǰǰ
/
ēúÝĉ
โลจิÿสêĉติÖกÿŤส

นอืęî่นėๆ
éšดćาîĂČ

zýĎ
ศูîน÷ŤยÖกúćÜ
ลาง
ðøąßč
ประชุöมýĎศูîน÷ŤยÖกúćÜ
ลาง
ÖćøĒóì÷Ť
การแพทยĒแúą
ละ
ÿćíćøèÿč
สาธารณสุ×ข
zýĎ
ศูîน÷ŤยÖกúćÜ
ลาง
Öćøýċ
การศึÖกþćîćîćßćêĉ
ษานานาชาติ
zđÿČ
เสืęĂอ่ ÖÖ
กก
zïøĉ
บริÖกćøÖćøýċ
ารการศึÖกþć
ษา

đ×êêøüÝøćßÖćøìĊ
เขตตรวจราชการทีęǰ่ ĢĤ
๑๓
ÖúčŠöมÝĆจัÜงĀüĆ
กลุ
หวัéด/
ÝĆจัÜงĀüĆ
หวัéด
õćÙ
ภาค
êąüĆ
ตะวัîนĂĂÖ
ออก
đÞĊ
เฉี÷ยÜđĀîČ
งเหนืĂอ
êĂîúŠ
ตอนลćาÜǰģ
ง๒
÷ēÿíø
ยโสธร
ýøĊ
ศรีÿสąđÖþ
ะเกษ
ĂĞอํćาîćÝđÝøĉ
นาจเจริâ
ญ
ĂčอุïบúøćßíćîĊ
ลราชธานี

z×š
ขćาüĀĂööąúĉ
วหอมมะลิ

zìŠ
ทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüว

÷čยุìทíýćÿêøŤ
ธศาสตรìทĊęđี่เðŨปîนêĞตํćาĒĀîŠ
แหนÜงÖćøóĆ
การพัçฒîć
นา
éšดćาîÖćøÙš
นการคćา
éšดćาîน
éšดćาîน
ÖćøúÜìč
éšดćาîÙöîćÙö
นคมนาคม
การลงทุîน
ĂčอุêตÿćĀÖøøö
óúĆ
สาหกรรม
พลัÜงÜćî
งาน
ÖćøÙš
การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน
zÖćøÙš
การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน

z×š
ขćาüĀĂööąúĉ
วหอมมะลิǰ
ĂĉอิîนìøĊ
ทรี÷ยŤ
z×š
ขćาüĀĂööąúĉ
วหอมมะลิ
z×š
ขćาüĀĂööąúĉ
วหอมมะลิǰ
z÷ćÜóćøć
ยางพารา
z×š
ขćาüĀĂööąúĉ
วหอมมะลิ
zöĆ
มัîนÿĞสํćาðąĀúĆ
ปะหลัÜง
÷ćÜóćøć
ยางพารา

zìŠ
ทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüว

zÖćøÙš
การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน

zđßĉ
เชิÜงüĆวัçฒîíøøö
นธรรม

zÖćøÙš
การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน
zÖćøÙš
การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน

éšดćาîđÖþêø
นเกษตร

éšดćาîìŠ
นทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüว

éšดćาîĂČ
นอืęî่นėๆ

zÖćøÙš
การคćาßć÷Ēéîǰ
ชายแดน
đóČ
เพืęĂอ่ ÖćøÙš
การคćาÖćøúÜìč
การลงทุîน
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เขตตรวจราชการที
đ×êêøüÝøćßÖćøìĊ่ęǰ๑๔
Ģĥ
กลุ
ÖúčมŠöจัÝĆงÜหวั
ĀüĆดé/
จัÝĆงÜหวั
ĀüĆดé

ดéšาćนเกษตร
îđÖþêø

ดéšาćนท
îìŠอĂงเที
ÜđìĊ่ยę÷วü

ภาค
õćÙ
ตะวั
êąüĆนîออก
ĂĂÖ
เฉี
đÞĊย÷งเหนื
ÜđĀîČอĂ
ตอนล
êĂîúŠาćงÜǰĢ๑
ชัßĆย÷ภูõĎมöิ ĉ

ข
z×šาćวหอมมะลิ
üĀĂööąúĉ
มั
โค
zöĆนîสํÿĞาćปะหลั
ðąĀúĆงÜǰēÙ
เนื
อ
้
ไหม
đîČĚĂǰĕĀö

อารยธรรมขอม
zĂćø÷íøøö×Ăö

ข
z×šาćวü
มัöĆนîสํÿĞาćปะหลั
ðąĀúĆงÜ
ไหม
พริกÖ
zĕĀöǰĂšออĂย÷ǰóøĉ

นครราชสี
îÙøøćßÿĊมöาć

ข
z×šาćวü
มั
zöĆนîสํÿĞาćปะหลั
ðąĀúĆงÜ
โคเนื
zēÙđîČ้อĚĂǰ(วากิ
üćÖĉวü)
ไก
zĕÖŠพóื้นČĚîเมื
đöČอĂงÜ
ข
z×šาćวหอมมะลิ
üĀĂööąúĉ
ไหม
เกษตรสินîคÙšาć
zĕĀöǰđÖþêøÿĉ
ปลอดภั
ย
ðúĂéõĆ÷
ข
z×šาćวหอมมะลิ
üĀĂööąúĉ
ไหม
zĕĀö

อารยธรรมขอม
zĂćø÷íøøö×Ăö
แหล
zĒĀúŠงÜทìŠอĂงเที
ÜđìĊ่ยę÷วü
ทุ
ง

ดอกกระเจี
zìčŠÜéĂÖÖøąđÝĊย÷วü
มอหิ
ทอĂงเที
zöĂĀĉนîขาว
×ćüǰìŠ
ÜđìĊ่ยę÷วü
ทางธรรมชาติ
ìćÜíøøößćêĉ
อารยธรรมขอม
zĂćø÷íøøö×Ăö
ท
zìŠอĂงเที
ÜđìĊ่ยę÷วüǰ(มรดกโลก)
öøéÖēúÖ

บุïčรøีรĊøัมĆöย÷Ť
สุÿčรøินĉîทร
ìøŤ

ยุ÷čทìธศาสตร
íýćÿêøŤทìี่เĊęđปðŨนîตํêĞาćแหน
ĒĀîŠงÜการพั
ÖćøóĆฒçนา
îć
ดéšาćนการค
ดéšาćนî
îÖćøÙšาć
ดéšาćนî
การลงทุ
อุĂčตêสาห
ÿćĀ คมนาคม
ÖćøúÜìčนî
ÙöîćÙö
การค
Öøøö
ÖćøÙšาćชายแดน
ßć÷Ēéî กรรม

ดéšาćนพลั
îóúĆงÜงาน
Üćî

ดéšาćนอื
îĂČ่นęîๆė

OTOP
zOTOP(หม่
ĀöęําĞćชา
ǰßć
เจีđÝĊย÷วกูüÖĎหĀŠ ลาน
ขาćวü
úćîǰ×š
อารมณ
ĂćøöèŤดéี ผĊǰñšาćทอมื
ìĂöČอĂ)
โลจิ
สติกส พลั
zēúÝĉ
zóúĆงÜงาน
ÜćîÿĊ
ÿêĉÖÿŤ
đ×Ċสี÷เüขียว

อารยธรรมขอม
zĂćø÷íøøö×Ăö

การค
zÖćøÙšาćชายแดน
ßć÷Ēéî

ฟ
zôŚนŪîฟูôĎ
ทรัìøĆพóยากรธรรมชาติ
÷ćÖøíøøößćêĉ
และสิ
Ēúąÿĉ่งęÜแวดล
ĒüéúšอĂมöǰ ðść
(ปĕöšาǰไมéĉîดิđÙĘนöเค็ม)

อารยธรรมขอม
zĂćø÷íøøö×Ăö
ท
zìŠอĂงเที
ÜđìĊ่ยę÷วüǰ(ชßšาćงสุ
Üÿčรøินĉîทร
ìøŤ)

เขตตรวจราชการที
đ×êêøüÝøćßÖćøìĊ่ęǰ๑๕
ĢĦ
กลุ
ÖúčมŠöจัÝĆงÜหวั
ĀüĆดé/
จัÝĆงÜหวั
ĀüĆดé

ดéšาćนเกษตร
îđÖþêø

ภาคเหนื
õćÙđĀîČอĂ
ตอนบน
êĂîïîǰĢ๑

Northern
zNorthern Food
Food
Valley
Valley

เชี
đßĊย÷งใหม
ÜĔĀöŠ
แม
ĒöŠฮăอŠĂงสอน
ÜÿĂî

ลํúĞาćปาง
ðćÜ

ลํúĞาćพูóĎนî

ดéšาćนท
îìŠอĂงเที
ÜđìĊ่ยę÷วü
Lanna
zLanna culture
culture
and
and creative
creative
tourism
tourism
เมื
zđöČอĂงท
ÜìŠอĂงเที
ÜđìĊ่ยę÷วü
เชิ
zđßĉงÜนิîĉเđวศ
üýǰ
วิüĉถëีชĊßีวĊüิตĉêและสุ
Ēúąÿčข×ภาพ
õćóǰ
(Valley
Valley ofof
Tranquility)
Tranquility ǰ
เชิ
zđßĉงÜนิîĉเđวศและ
üýĒúą
ประวั
ต
ศ
ิ
าสตร
ðøąüĆêĉýćÿêøŤ

สิ
zÿĉนîคÙšาćเกษตร
đÖþêø
ปลอดภั
ย
ðúĂéõĆ÷/อิ
Ăĉนîทรี
ìøĊย÷ Ťǰ
(ข×šาćวüǰóČ
พืชßผัñĆกÖǰ×šขาćวโพด
üēóéǰ
สัÿĆบïปะรด)
ðąøé
เมื
เมื
zđöČอĂงลํ
ÜúĞาćใย
Ĕ÷
zđöČอĂงวั
ÜüĆฒçนธรรม
îíøøö

ยุ÷čทìธศาสตร
íýćÿêøŤทìี่เĊęđปðŨนîตํêĞาćแหน
ĒĀîŠงÜการพั
ÖćøóĆฒçนา
îć
ดéšาćนการค
îÖćøÙšาć
การลงทุ
ดéšาćนอุ
ÖćøúÜìčนî
îĂčตêสาหกรรม
ÿćĀÖøøö
การค
ÖćøÙšาćชายแดน
ßć÷Ēéî

ดéšาćนคมนาคม
îÙöîćÙö

ดéšาćนî
พลั
óúĆงÜงาน
Üćî

ดéšาćนอื
îĂČ่นęîๆė

Northern
zNorthern
Landport
Landport

เมื
zđöČอĂงบริ
ÜïøĉกÖารćø
สุÿčข×ภาพ
õćó

เมื
zđöČอĂงÜ
การศึ
ÖćøýċกÖษาþć
นานาชาติ
îćîćßćêĉ

การค
zÖćøÙšาćชายแดน
ßć÷Ēéîǰ
(West
West Gate
Gate
Corridor)
Corridor
เซรามิ
zđàøćöĉกÖ

โลจิ
zēúÝĉสÿติêĉกÖสÿŤǰ
คมนาคม
ÙöîćÙö
ทางบก
ìćÜïÖ

เมื
zđöČอĂงอุÜĂčตêสาหกรรม
ÿćĀÖøøö
เปđðŨนîมิöĉตêรกั
øÖĆบïสิÿĉ่งęÜแวดล
ĒüéúšอĂมö
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đ×êêøüÝøćßÖćøìĊęǰĢħ
กลุŠöมÝĆจัÜงĀüĆ
หวัéด/
Öúč
หวัéด
ÝĆจัÜงĀüĆ
ภาคเหนืĂอ
õćÙđĀîČ
ตอนบน
êĂîïîǰģ๒
งราย
đßĊเชี÷ยÜøć÷
พะเยา
óąđ÷ć
แพร
ĒóøŠ

นเกษตร
éšดćาîđÖþêø

ธศาสตรìทĊęđี่เðŨปîนêĞตํćาĒĀîŠ
แหนÜงÖćøóĆ
การพัç
ฒîć
นา
÷čยุìทíýćÿêøŤ
นการคćา
éšดćาîÖćøÙš
éšดćาîน
นทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüว
การลงทุîน
ดานคมนาคม
éšดćาîìŠ
ÖćøúÜìč
อุêตÿćĀÖøøö
สาหกรรม éšćîÙöîćÙö
Ăč
การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน
ÖćøÙš
 อารยธรรมลćาîîć
นนา
 Gateway
zǰĂćø÷íøøöúš
z
and Logistic
Hub
Hub
 เชิÜงđÖþêøǰđßĉ
เกษตร เชิÜง
 การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน
zǰđßĉ
zǰÖćøÙš
ภาพ เชิÜงîĉนิđเüý
วศ
ÿčสุ×ขõćóǰđßĉ

 สิîนÙšคćาđÖþêø
เกษตร
zǰÿĉ
คุ
ณ
ภาพดี
ละ
ÙčèõćóéĊĒแúą
ปลอดภั
ย
ðúĂéõĆ÷
 ×šขćาüǰúĞ
ว ลํćาĕ÷ǰ
ไย
z
ยางพารา ชา กาแฟ
÷ćÜóćøćǰßćǰÖćĒôǰ
úĉลิĚî้นÝĊจีę ่
เกษตรปลอดภั÷ยǰ zđßĉ
เชิÜงîĉนิđเüý
วศ
zđÖþêøðúĂéõĆ
ว โคเนืĚĂ้อǰ÷ćÜóćøć
ยางพารา
×šขćาüǰēÙđîČ
ศูîน÷ŤยđเöúĘ
มล็éดóĆพัîนíŤธ×ขšćาüว zđßĉ
เชิÜงîĉนิđเüý
วศ
zýĎ
ข
า
ว
z×šćü
เกษตรปลอดภั÷ย
zđÖþêøðúĂéõĆ
ปćาđýøþåÖĉ
เศรษฐกิÝจ
zðś

เชิÜงîĉนิđเüý
วศ
zđßĉ
เชิÜงĂĆอัêตúĆลัÖกþèŤ
ษณ
zđßĉ

îŠนćาîน

éšดćาîน
พลัÜงÜćî
งาน
óúĆ

éšดćานอื
îĂČ่นęîๆė

Gateway
zGateway

สังÜคมเข
แข็งÜ
zÿĆ
Ùöđ×šöมĒ×Ę

Rail Hub
Hub
zRail
Inland
zInland
Container
Container
Depot
Depot
ประตูÿสĎŠู
zðøąêĎ
นนา
úšลćาîîć
Gateway
zGateway

พัฒ
zóĆ
çนาคนรองรั
îćÙîøĂÜøĆบïǰ
ICD
ICD
OTOP (ผñšาćทอ
zOTOP
ìĂǰ
ไมÿสĆÖัก)
ĕöš
ฒนาด
óĆพัç
îćéšาćนî
ทรั
พ
ìøĆóยากรธรรมชาติ
÷ćÖøíøøößćêĉ
OTOP (ผñšาćทอ
zOTOP
ìĂǰ
เครืęĂ่อÜđÜĉ
งเงิîน)
đÙøČ
พัฒ
zóĆ
çนาด
îćéšาćนî
ทรั
พ
ยากรธรรมชาติ
ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ

เขตตรวจราชการทีęǰ่ ĢĨ
๑๗
đ×êêøüÝøćßÖćøìĊ
กลุŠöมÝĆจัÜงĀüĆ
หวัéด/
Öúč
จั
ง
หวั
ÝĆÜĀüĆéด
ภาคเหนืĂอ
õćÙđĀîČ
ตอนลćาÜǰĢ
ง๑
êĂîúŠ
ลก
óĉพิþษèčณุēโúÖ
เพชรบูøรèŤณ
đóßøïĎ
ขทั÷ย
ÿčสุēโ×ìĆ

รดิêตëŤถ
Ăčอุêตøéĉ
ตาก
êćÖ

นเกษตร
éšดćาîđÖþêø
ขćาüĒðøøĎ
วแปรรูðป
z×š
ผลิêตõĆภัèณæŤฑđเÖþêø
กษตร
ñúĉ
เกษตรปลอดสาร
zđÖþêøðúĂéÿćøǰ
อาหารปลอดภั÷ย
ĂćĀćøðúĂéõĆ
ข
วปลอดภั÷ย
z×šćาüðúĂéõĆ
มะขามหวาน
zöą×ćöĀüćî
ขćาüǰöĆ
ว มัîนÿĞสํćาðąĀúĆ
ปะหลัÜงǰ
z×š
อ
อ
ย
ĂšĂ÷
ขćาüǰìč
ว ทุđเøĊรี÷ยîĀúÜ
นหลง
z×š
ลั
บ
แล
úĆïĒú
แปรรูðปÿĉสิîนÙšคćา
zĒðøøĎ
เกษตร (โคเนื
đÖþêøǰ
ēÙđîČĚĂ้อ)

นทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüว
éšดćาîìŠ
เชิÜงîĉนิđเüýǰ
วศ
zđßĉ
ประวัêตĉýศิ ćÿêøŤ
าสตร
ðøąüĆ
ทĂอÜđìĊ
งเทีę÷่ยüว
zìŠ

ธศาสตรìทĊęđี่เðŨปîนêĞตํćาĒĀîŠ
แหนÜงÖćøóĆ
การพัç
ฒîć
นา
÷čยุìทíýćÿêøŤ
ดéšćาîÖćøÙš
นการคćา
éšดćาîน
การลงทุîน
ดานคมนาคม
ÖćøúÜìč
อุĂčêตÿćĀÖøøö
สาหกรรม éšćîÙöîćÙö
การค
า
ชายแดน
ÖćøÙšćßć÷Ēéî
การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน zĂč
อุêตÿćĀÖøøö
สาหกรรม zLogistics
Logistics
zÖćøÙš

นพลัÜงÜćî
งาน
éšดćาîóúĆ

Logistics
zLogistics

พั
zóĆฒ
çนา
îć
แหล
ง
ĒĀúŠÜน้îĚําĞć
OTOP
zOTOP

เชิÜงîĉนิđเüý
วศ
zđßĉ
เชิÜงðøąüĆ
ประวัêตĉýิศćÿêøŤ
าสตร
zđßĉ
เชิ
ง
นิ
เ
วศ
และ
zđßĉÜîĉđüýǰĒúąǰ
OTOP đóČ
เพืęĂอ่ Öćø
การ
OTOP
ท
อ
งเที
ย
่
ว
ìŠĂÜđìĊę÷ü
เชิÜงîĉนิđเüýĒúą
วศและ
zđßĉ
วัüĆçฒîíøøö
นธรรม

ดéšาćนอื
îĂČ่นęîๆė

Bio
zBio
energy
energy
การคćาßć÷Ēéîǰ
ชายแดน
zÖćøÙš
(ชßŠĂอÜõĎ
งภูéดĎŠ )ู
การคćาßć÷Ēéî
ชายแดน
zÖćøÙš
และการลงทุ
ĒúąÖćøúÜìčîน
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OTOP
zOTOP
(เหล็
đĀúĘกÖน้îĚําĞćพีóĊ้)Ě
พั
zóĆฒ
çนา
îć
คุÙčณ
ภาพชี
èõćóßĊวüิตĉê
อนุ
ĂîčรøักĆÖษณ
þèŤ
ทรั
ìøĆพóยากร
÷ćÖøíøø
ธรรมชาติ
ößćêĉĄ ฯ
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เขตตรวจราชการที่ ๑๘
กลุมจังหวัด/
จังหวัด

ดานเกษตร

ดานทองเที่ยว

ภาคเหนือ
ตอนลาง ๒

ขาว ออย
มันสําปะหลัง

เชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

กําแพงเพชร

ขาว
Hob
มันสําปะหลัง
ขาว

เชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

ขาว แปรรูป
ผลิตภัณฑเกษตร
การเกษตร (ขาว
ออย มันสําปะหลัง)
ปศุสัตว (กระบือ)

เชิงนิเวศ ประเพณี

นครสวรรค
พิจิตร
อุทยั ธานี

ยุทธศาสตรที่เปนตําแหนงการพัฒนา
ดานการคา
ดานอุตสาห
ดาน
การลงทุน
กรรม
คมนาคม
การคาชายแดน

พลังงานทดแทน
จากพืชพลังงาน
ไฟฟาชีวมวล

เชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

เชิงนิเวศ (หวยขา
แขง) เชิงเกษตร
(ไมดอกไมประดับ
เมืองหนาว)

ดานพลังงาน

เสนทาง
คมนาคม

ดานอื่นๆ
สงเสริมการแปรรูป
การตลาด การขนสง
สรางความพรอม
กลุมจังหวัดเขาสู
ประชาคมอาเซียน

การศึกษา สังคม
วัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ OTOP
ผลิตภัณฑ OTOP
จากขาว

ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑)
ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ กระทรวง และหนวยงานใน
พื้นที่ ใหมีความชัดเจนเกิดความเชื่อมโยงอยางเปนระบบ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ควรเปนหนวยงานในการ
กําหนดนโยบายในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการ
ดําเนินการกอนการเขาสูประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘
๒) ควรกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในภูมิภาค ซึ่งเปนหนวยงานพื้นที่ในระดับจังหวัด
หรืออาจจะกําหนดเปนรายเขตการตรวจราชการของกลุม
จังหวัด เพื่อใหหนวยงานในพื้นที่ขับเคลื่อนความสําเร็จของ
นโยบาย
๓)
ควรกําหนดกรอบภารกิจของกระทรวงที่
เกี่ยวของ และกรม เพื่อกําหนดกรอบนโยบายของกระทรวง
กรม ยุทธศาสตร ภารกิจที่รับผิดชอบ และแผนงาน
โครงการในการขับเคลื่อนนโยบาย

นายพิเชษฐ ไพบูลยศิริ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหาร
ราชการแบบบูรณาการของจังหวัด/กลุมจังหวัดฯ
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ในการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ใน
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายระดั บ ชาติ กระทรวง และ
หน่วยงานในพื้นที่ ให้มีความชัดเจนเกิดความเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ควรเป็น
หน่ ว ยงานในการก� ำ หนดนโยบายในการขั บ เคลื่ อ น
ประเด็นนโยบายการด�ำเนินการก่อนการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ปี ๒๕๕๘
๒) ควรก�ำหนดภารกิจในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานพื้นที่ในระดับ
จังหวัด หรืออาจจะก�ำหนดเป็นรายเขตการตรวจราชการ
ของกลุ่มจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อน
ความส�ำเร็จของนโยบาย
๓) ควรก� ำ หนดกรอบภารกิ จ ของกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง และกรม เพื่อก�ำหนดกรอบนโยบายของ
กระทรวง กรม ยุทธศาสตร์ ภารกิจที่รับผิดชอบ และ
แผนงาน โครงการในการขับเคลื่อนนโยบาย
๔) ควรก�ำหนดเวทีในการขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม โดย
ก�ำหนดเป้าหมายสร้างเวทีการมีสว่ นร่วมว่าจะด�ำเนินการ
กี่ครั้ง และก�ำหนดคณะกรรมการมีการรับฟังความคิด
เห็นกีค่ รัง้ เพือ่ ชีแ้ จงในพืน้ ทีแ่ ละรับทราบบทบาท ทิศทาง
และแนวทางการด� ำ เนิ น งาน เสนอข้ อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ

นายเกรียงเดช เข็มทอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การเพิ่มขีดความสามารถ การบริหารราชการ
แบบบูรณาการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ
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๕) ควรก� ำ หนดกรอบในการติ ด ตามและ
ประเมินผลอย่างแท้จริง โดยรับฟังข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ หรือ
จากส�ำนักตรวจราชการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม
ประเมินผลหน่วยงานปฏิบัติอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น
๖) ในการก�ำหนดกรอบการให้ข้อเสนอแนะ
ควรเป็นข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจราชการจาก
ส่วนราชการและหน่วยงานในพืน้ ที่ และเป็นข้อเสนอแนะ
เสริมให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำหนดนโยบายและ
น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เป็นข้อเสนอแนะทีเ่ พิม่ เติม
ให้ครบประเด็นจากที่ได้เสนอให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
๑) จั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด ควรยึ ด จุ ด ยื น ทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
เป็นส�ำคัญ โดยมีการทบทวนแผนงานโครงการ และ
จั ด ท� ำ แผนงานโครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ยื น ทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) อย่างชัดเจน โดดเด่น และ
มีศักยภาพจริงๆ ตลอดจนมีการบูรณาการร่วมกันใน
ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และ
ปลายน�้ำ
๒) จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ควรมีการบูรณาการแผน
งานโครงการร่วมกันระหว่างอ�ำเภอ ท้องถิ่น จังหวัด
กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานระดับกรม กระทรวงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ (ด้านคมนาคม ในเรื่องของ
การเชือ่ มโยงขยายเส้นทาง ปรับปรุง อ�ำนวยความสะดวก
ความปลอดภัยทางคมนาคม, ด้านข้อมูลสารสนเทศ
ในเรื่ อ งของกฎ ระเบี ย บ ความพร้ อ มของเครื่ อ งมื อ

อุปกรณ์ตา่ งๆ ระบบเครือข่าย ผูใ้ ห้บริการ/ผูป้ ระกอบการ
องค์ ค วามรู ้ , ด้ า นพลั ง งาน ในเรื่ อ งของพลั ง งาน
ทดแทน พลังงานทางเลือก แหล่งพลังงานแหล่งใหม่
การประหยัดพลังงาน, ด้านสาธารณสุข ในเรื่องของ
โรคภัยต่างๆ ความทันสมัยของเทคโนโลยี ความเชีย่ วชาญ
ด้านต่างๆ เป็นต้น)
๓) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดควรมีมาตรการจูงใจ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เช่น
การลดอัตราภาษีในการลงทุน เป็นต้น
๔) ให้จงั หวัด/กลุม่ จังหวัด ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยหอการค้ า สภาอุ ต สาหกรรม
ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาทสร้างสรรค์ในการ
พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงอาเซี ย น เพราะภาคเอกชนมี
ศักยภาพสูงมาก โดยเฉพาะมีความสามารถในการพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็น
หน่วยงานทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชนทีส่ ดุ รวมทัง้ มีการจัดท�ำ
แผนการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีการทบทวนจุดอ่อน
ข้อด้อยต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางขยายโอกาสให้
สามารถสร้างการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ทนั ท่วงที ในเรือ่ งของการอ�ำนวยความสะดวก
การให้บริการ การลงทุน คุณภาพสินค้า จะต้องพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
๕) ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะอ�ำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษา ปรับปรุง พัฒนา
เส้นทางการขนส่ง/โลจิสติกส์ ให้มคี วามสามารถทางการ
แข่งขัน ทางการค้าการลงทุนของประเทศที่อยู่ในเขต
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พื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัด และระหว่างจังหวัด
โดยมีแผนงาน/โครงการทีจ่ ะบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน
เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖) ให้ จั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด ที่ ติ ด ชายแดน
ตรวจสอบปรับปรุงในเรือ่ งของด่านชายแดน จุดผ่านแดน
ชั่วคราว จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า
ให้มีการพัฒนาเป็นสากล เช่นรูปแบบการบริการ One
Stop Service มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัด
ท�ำระบบฐานข้อมูล (ให้มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นความมั่ น คง ด้ า นสาธารณสุ ข
ด้านศุลกากร ด้านพาณิชย์ ด้านเกษตร ตรวจคนเข้าเมือง
และกั ก กั น พื ช สั ต ว์ อ ยู ่ ใ นสถานที่ เ ดี ย วกั น ) ให้ มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ ก�ำชับให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การผ่านแดน และด้านความมั่นคง การค้ายาเสพติด
การลักลอบเข้าเมือง ด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่ อ งของคนเข้ า เมื อ ง
โรคระบาด/โรคติดต่อ การน�ำเข้าและส่งออกสินค้า
๗) การพัฒนาและยกระดับ จุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนทางการค้า เป็นด่าน
สากล ต้องพิจารณาและค�ำนึงถึงความพร้อมของประเทศ
เพือ่ นบ้านด้วย (ต้องมีความพร้อมทัง้ ๒ ฝ่าย) เพือ่ ให้เกิด
ความคุ้มค่าด้านการลงทุน

๘) ก�ำหนดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
วางแผนและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน ณ ด่านพรมแดน
ให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล โดยควรพิจารณาให้
กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการงาน ณ
ด่านพรมแดน (มีคณะกรรมการ Border Management
Committee ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานภายใต้
NTFC ของกระทรวงคมนาคม)
๙) ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมสร้างความ
เข้าใจในอัตลักษณ์ของอาเซียน ความเป็นหนึ่งเดียวของ
อาเซี ย น ทั้ ง ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านปฏิสมั พันธ์ทดี่ รี ะหว่างประเทศ
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และความร่ วมมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ
ให้กับภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๑๐) ให้ จั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด มี ก ารจั ด ตั้ ง
ศูนย์ข้อมูลเพื่อบริการและให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่
ประชาชน สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
๑๑) ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีศักยภาพทาง
ด้านการท่องเที่ยว, ด้านการค้า ตรวจสอบและจัดท�ำ
เครื่ อ งป้ า ย เครื่ อ งหมาย สั ญ ลั ก ษณ์ โดยใช้ ภ าษา
อย่างน้อย ๒ – ๔ ภาษา (ไทย, อังกฤษ, จีน และภาษา
ประเทศเพือ่ นบ้าน) ในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว รวมทัง้ ให้ศกึ ษา
กฎหมายจราจร ปรับปรุงสภาพถนนเครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ให้มีมาตรฐานสากล
เพื่อลดปัญหาอุบัติภัยทางท้องถนน
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๓. ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
ผลงานส�ำคัญของศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด�ำรงธรรม
ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก�ำกับดูแล
อ�ำนวยการให้การบริหารงานของศูนย์ด�ำรงธรรมและ
การบริ ห ารงานของจั ง หวั ด ด� ำ เนิ น การไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดย
ให้จงั หวัดจัดตัง้ ศูนย์ดำ� รงธรรมขึน้ ในจังหวัดเพือ่ ท�ำหน้าที่
ในการรับเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้ค�ำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอ
แนะของประชาชน และท�ำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดย
จัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่
เห็นสมควรโดยประกาศให้ประชาชนทราบ

กระทรวงมหาดไทยได้สงั่ การให้ทกุ จังหวัดจัดตัง้
ศู น ย์ ด� ำ รงธรรมในมิ ติ ใ หม่ มี ภ ารกิ จ การให้ บริ ก าร
ประชาชนที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม โดยแบ่งงาน
บริการออกเป็น ๗ ด้าน คือ
(๑) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๒) บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop
service)
(๓) บริการข้อมูลข่าวสาร
(๔) บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ (service link)
(๕) บริการให้คำ� ปรึกษา รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
(๖) หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เป็นหน่วย
บริการเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการประชาชนในพื้นที่
ซึ่งประชาชนเข้าถึงจุดบริการปกติได้ยากหรือในพื้นที่
ที่อยู่ห่างไกล
(๗) งานนโยบายรัฐบาลใหม่ๆ เพิ่มเติม
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๑. ผลการด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗) มีดังนี้
 รับเรื่องร้องเรียนจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๔๗๗ เรื่อง
 ด�ำเนินการจนได้ข้อยุติ
๑๕,๗๓๙ เรื่อง (๙๕.๕๒๑%)
 อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
๗๓๘ เรื่อง (๔.๔๗๙%)
แยกตามประเภทเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้
๑. เบาะแสการกระท�ำผิด
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�ำนวนมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๘๓๘ สาย แยกตามประเภทเรื่อง เรียงล�ำดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้
ประเภทเรื่อง

จำ�นวน

ร้อยละ

๑. สอบถามข้อกฎหมาย

๓,๒๐๔

๒๐.๒๒๙๘

๒. หนี้นอกระบบ

๒,๖๙๘

๑๗.๐๓๕๐

๓. สอบถามเรือ่ งศูนย์ด�ำ รงธรรม

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. เหตุเดือดร้อนรำ�คาญ

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. ระดับความส�ำเร็จของการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด ตามมาตรา ๓๔
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๔ ให้ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรีและ
ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอำ� นาจหน้าทีเ่ ร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุม่ จังหวัด และรายงานผลต่อ (ก.น.จ.)
อย่างน้อยปีละสองครั้ง ประกอบกับแผนการติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก�ำหนด
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และการบริหารงานงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลการด�ำเนินงาน
ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตาม
ประเมินผลตามแผนการตรวจราชการฯ 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�ำเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ในส่วนที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ

(๒) ผลการด� ำ เนิ น การและผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนทีก่ ลุม่ จังหวัดได้รบั จัดสรรงบประมาณ
(๓) การประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /
กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
(๔) การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด
และกลุม่ จังหวัดทีอ่ ยูต่ ามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมือง
ชายแดน และการก�ำหนด Positioning ของจังหวัดและ
กลุ ่ ม จั ง หวั ด ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๑. ผลการด�ำเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับจัดสรร
งบประมาณ
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของจังหวัด และกลุม่ จังหวัด
ในวงเงิน จ�ำนวน ๑๘,๐๙๐,๒๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
แปดพันเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ของจังหวัด ๗๖ จังหวัด จ�ำนวน ๒,๙๑๖ โครงการ
งบประมาณ ๑๒,๖๖๐,๖๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
สองพันหกร้อยหกสิบล้านหกแสนสองหมืน่ หนึง่ พันบาท)
และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของ
กลุม่ จังหวัด ๑๘ กลุม่ จ�ำนวน ๓๐๘ โครงการ งบประมาณ
๕,๔๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าล้าน
หกแสนบาทถ้วน) สามารถสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ดังนี้
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๑.๑ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของจังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เรียงล�ำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลำ�ดับที่

จังหวัด

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นครศรีธรรมราช
ชลบุรี
เพชรบูรณ์
ตรัง
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
กระบี่
สุราษฎร์ธานี
นราธิวาส
ระนอง
นครพนม
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ลำ�พูน
สิงห์บุรี
เพชรบุรี
นครนายก
ศรีสะเกษ
พิษณุโลก
พระนครศรีอยุธยา
ราชบุรี
สุโขทัย
ยะลา
นครปฐม
อุบลราชธานี
สระบุรี

๑๘๗,๙๘๕,๐๐๐
๒๓๙,๘๖๒,๙๐๐
๑๗๕,๐๓๑,๑๐๐
๑๔๒,๖๒๖,๕๐๐
๒๖๐,๒๖๐,๕๐๐
๑๘๔,๕๔๖,๘๐๐
๑๒๙,๕๙๘,๖๐๐
๑๕๕,๖๙๘,๒๐๐
๑๙๓,๐๕๑,๒๐๐
๑๒๔,๐๕๒,๘๐๐
๑๗๕,๐๔๒,๐๐๐
๑๗๑,๘๖๑,๘๐๐
๑๕๒,๕๐๒,๗๐๐
๑๓๙,๐๒๓,๑๐๐
๑๑๓,๑๘๐,๐๐๐
๑๔๗,๙๕๕,๘๐๐
๑๓๒,๗๘๑,๙๐๐
๒๒๖,๙๕๗,๘๐๐
๑๗๑,๒๘๑,๒๐๐
๒๐๖,๖๐๗,๑๐๐
๑๖๓,๓๐๖,๒๐๐
๑๕๗,๒๕๗,๒๐๐
๑๔๐,๗๗๓,๕๐๐
๑๕๙,๓๐๐,๒๐๐
๒๑๐,๒๐๒,๕๐๐
๑๕๘,๖๙๗,๖๐๐

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

๑๐๙,๒๘๘,๓๗๗
๑๗๙,๕๑๑,๙๖๑
๑๓๕,๙๔๘,๐๔๖
๑๑๒,๐๔๗,๕๐๐
๒๐๗,๗๒๑,๓๔๑
๑๔๘,๔๗๐,๔๒๖
๑๐๔,๓๒๗,๑๙๘
๑๒๕,๘๔๔,๙๗๕
๑๕๙,๗๐๕,๔๓๕
๑๐๔,๑๐๘,๗๖๖
๑๔๗,๙๐๕,๘๓๔
๑๔๗,๗๑๔,๖๔๒
๑๓๒,๑๑๕,๔๐๕
๑๒๓,๒๘๖,๖๗๔
๑๐๒,๑๑๒,๒๓๘
๑๓๓,๖๙๓,๙๔๘
๑๒๑,๗๘๗,๑๐๐
๒๐๙,๗๕๗,๘๐๐
๑๕๙,๔๒๔,๓๕๘
๑๙๔,๗๖๑,๐๑๔
๑๕๔,๓๐๘,๐๙๘
๑๔๙,๘๔๒,๐๙๓
๑๓๔,๗๓๓,๔๔๘
๑๕๒,๙๓๗,๐๓๖
๒๐๒,๒๗๕,๘๐๐
๑๕๒,๘๕๙,๓๗๔

ร้อยละ

๕๘.๑๓๖๘
๗๔.๘๓๙๔
๗๗.๖๗๐๘
๗๘.๕๖๐๑
๗๙.๘๑๒๙
๘๐.๔๕๑๔
๘๐.๕๐๐๓
๘๐.๘๒๖๒
๘๒.๗๒๗
๘๓.๙๒๒๙
๘๔.๔๙๗๓
๘๕.๙๔๙๗
๘๖.๖๓๑๕
๘๘.๖๘๐๗
๙๐.๒๒๑๑
๙๐.๓๖๐๗
๙๑.๗๑๙๗
๙๒.๔๒๑๕
๙๓.๐๗๗๖
๙๔.๒๖๖๔
๙๔.๔๙
๙๕.๒๘๔๗
๙๕.๗๐๙๔
๙๖.๐๐๕๖
๙๖.๒๒๙
๙๖.๓๒๑๒

จำ�นวนโครงการ
รวม เสร็จ ไม่เสร็จ

๙
๔๗
๙
๒๔
๒๖
๒๑
๒๘
๒๔
๑๘
๑๗
๒๐
๒๗
๑๐
๓๐
๗
๔๙
๕
๑๓
๑๙
๑๑
๙๓
๑๔
๔๐
๒๒
๑๖
๓๐
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๗
๒๑
๘
๒๑
๒๒
๑๗
๒๑
๑๕
๑๗
๑๖
๑๖
๒๖
๘
๒๖
๗
๔๙
๕
๑๑
๑๘
๑๐
๙๒
๑๔
๓๙
๒๒
๑๖
๒๗

๒
๒๖
๑
๓
๔
๔
๗
๙
๑
๑
๔
๑
๒
๔

๒
๑
๑
๑
๑

๓

ลำ�ดับที่

จังหวัด

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

ชัยภูมิ
สุรินทร์
ขอนแก่น
หนองคาย
ระยอง
อุทัยธานี
อุดรธานี
แม่ฮ่องสอน
มหาสารคาม
ปราจีนบุรี
ภูเก็ต
ร้อยเอ็ด
จันทบุรี
ตราด
เชียงใหม่
บุรีรัมย์
ยโสธร
กาฬสินธุ์
ชัยนาท
สมุทรสงคราม
พังงา
พิจิตร
นครราชสีมา
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสาคร
ปัตตานี
สกลนคร
ลำ�ปาง
กาญจนบุรี

๑๙๘,๙๓๖,๙๐๐
๒๑๗,๒๕๗,๕๐๐
๒๐๘,๕๗๘,๐๐๐
๑๕๘,๔๔๗,๐๐๐
๒๒๙,๙๒๗,๓๐๐
๑๓๗,๒๖๗,๕๐๐
๑๙๙,๑๔๙,๐๐๐
๒๐๔,๘๕๗,๗๐๐
๑๕๗,๔๐๔,๐๐๐
๑๓๕,๖๒๔,๐๐๐
๑๒๑,๘๒๗,๖๐๐
๑๙๓,๕๑๓,๕๐๐
๑๒๒,๕๕๘,๙๐๐
๑๓๓,๒๗๘,๔๐๐
๑๙๒,๙๒๙,๗๐๐
๒๐๙,๔๕๙,๒๐๐
๑๗๕,๖๒๔,๘๐๐
๑๙๗,๔๑๒,๕๐๐
๑๓๔,๗๕๘,๙๐๐
๑๑๙,๓๘๓,๐๐๐
๑๒๑,๙๘๐,๖๐๐
๑๓๖,๒๑๔,๓๐๐
๒๔๖,๘๘๐,๙๐๐
๑๕๒,๖๒๓,๓๐๐
๑๙๒,๑๔๖,๒๐๐
๑๗๒,๑๓๕,๖๐๐
๑๗๖,๒๒๔,๗๐๐
๑๗๔,๕๔๕,๗๐๐
๑๖๖,๔๘๖,๕๐๐

๑๙๓,๕๒๖,๙๐๐
๒๑๑,๖๙๘,๕๓๔
๒๐๓,๙๘๓,๔๒๐
๑๕๕,๐๓๔,๓๓๑
๒๒๕,๖๐๑,๓๘๙
๑๓๔,๘๘๖,๕๗๕
๑๙๕,๙๗๑,๖๖๘
๒๐๑,๘๕๗,๗๐๐
๑๕๕,๔๓๕,๗๖๓
๑๓๔,๐๑๐,๑๑๓
๑๒๐,๓๗๙,๑๐๓
๑๙๑,๓๕๑,๔๓๑
๑๒๑,๒๓๗,๓๘๐
๑๓๒,๐๐๗,๑๘๙
๑๙๑,๑๘๘,๘๙๒
๒๐๗,๗๘๐,๗๔๔
๑๗๔,๔๕๙,๓๖๘
๑๙๖,๒๙๗,๔๑๙
๑๓๔,๐๐๒,๘๘๔
๑๑๘,๘๗๑,๓๐๐
๑๒๑,๕๔๙,๕๐๐
๑๓๕,๘๔๑,๒๖๙
๒๔๖,๓๐๙,๖๘๑
๑๕๒,๓๒๓,๓๐๐
๑๙๑,๙๑๑,๕๐๐
๑๗๑,๙๓๔,๓๒๘
๑๗๖,๐๕๕,๙๕๕
๑๗๔,๔๓๗,๖๖๒
๑๖๖,๔๘๖,๕๐๐

ร้อยละ

๙๗.๒๘๐๕
๙๗.๔๔๑๓
๙๗.๗๙๗๒
๙๗.๘๔๖๒
๙๘.๑๑๘๖
๙๘.๒๖๕๕
๙๘.๔๐๔๕
๙๘.๕๓๕๖
๙๘.๗๔๙๖
๙๘.๘๑
๙๘.๘๑๑
๙๘.๘๘๒๗
๙๘.๙๒๑๗
๙๙.๐๔๖๒
๙๙.๐๙๗๗
๙๙.๑๙๘๗
๙๙.๓๓๖๔
๙๙.๔๓๕๒
๙๙.๔๓๙
๙๙.๕๗๑๔
๙๙.๖๔๖๖
๙๙.๗๒๖๑
๙๙.๗๖๘๖
๙๙.๘๐๓๔
๙๙.๘๗๗๙
๙๙.๘๘๓๑
๙๙.๙๐๔๒
๙๙.๙๓๘๑
๑๐๐

จำ�นวนโครงการ
รวม เสร็จ ไม่เสร็จ

๒๖
๓๙
๔๓
๑๕
๗๖
๒๘
๑๐
๑๐
๕๖
๑๒
๓๐
๑๑๓
๒๐
๒๘
๓๒
๔๗
๓๒
๒๐
๑๔
๒๘
๑๙
๕๓
๑๑
๑๖
๓๕
๑๓
๑๕
๑๐๑
๒๘

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x

๒๖
๓๙
๔๓
๑๕
๗๖
๒๗
๙
๙
๕๖
๑๒
๓๐
๑๑๓
๒๐
๒๗
๓๒
๔๗
๓๒
๒๐
๑๔
๒๘
๑๘
๕๒
๑๑
๑๖
๓๕
๑๓
๑๕
๑๐๑
๒๘
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๑
๑
๑

๑

๑
๑

ลำ�ดับที่

จังหวัด

๕๖ พัทลุง
๕๗ ตาก
๕๘ สตูล
๕๙ ฉะเชิงเทรา
๖๐ น่าน
๖๑ อุตรดิตถ์
๖๒ ลพบุรี
๖๓ แพร่
๖๔ ชุมพร
๖๕ บึงกาฬ
๖๖ สระแก้ว
๖๗ เชียงราย
๖๘ สงขลา
๖๙ มุกดาหาร
๗๐ อำ�นาจเจริญ
๗๑ กำ�แพงเพชร
๗๒ นครสวรรค์
๗๓ พะเยา
๗๔ อ่างทอง
๗๕ เลย
๗๖ หนองบัวลำ�ภู
รวม (ของจังหวัด)

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

๑๔๐,๐๗๙,๙๐๐
๑๔๐,๐๗๙,๙๐๐
๑๗๒,๘๒๒,๘๐๐
๑๗๒,๘๒๒,๘๐๐
๑๒๕,๙๙๕,๘๐๐
๑๒๕,๙๙๕,๘๐๐
๑๔๘,๘๐๙,๒๐๐
๑๔๘,๘๐๙,๒๐๐
๑๕๕,๐๓๙,๐๐๐
๑๕๕,๐๓๙,๐๐๐
๑๔๙,๖๖๒,๑๐๐
๑๔๙,๖๖๒,๑๐๐
๑๔๘,๓๖๔,๖๐๐
๑๔๘,๓๖๔,๖๐๐
๑๖๓,๕๑๔,๒๐๐
๑๖๓,๕๑๔,๒๐๐
๑๒๘,๗๖๑,๔๐๐
๑๒๘,๗๖๑,๔๐๐
๑๕๔,๖๒๔,๐๐๐
๑๕๔,๖๒๔,๐๐๐
๑๕๕,๘๑๘,๕๐๐
๑๕๕,๘๑๘,๕๐๐
๒๐๐,๕๗๙,๓๐๐
๒๐๐,๕๗๙,๓๐๐
๑๗๙,๖๘๕,๑๐๐
๑๗๙,๖๘๕,๑๐๐
๑๓๔,๙๓๗,๑๐๐
๑๓๔,๙๓๗,๑๐๐
๑๔๗,๑๙๗,๔๐๐
๑๔๗,๑๙๗,๔๐๐
๑๖๑,๐๒๓,๘๐๐
๑๖๑,๐๒๓,๘๐๐
๑๗๙,๘๙๖,๐๐๐
๑๗๙,๘๙๖,๐๐๐
๑๖๔,๖๐๙,๙๐๐
๑๖๔,๖๐๙,๙๐๐
๑๑๔,๓๒๒,๔๐๐
๑๑๔,๓๒๒,๔๐๐
๑๗๐,๔๘๗,๘๐๐
๑๗๐,๔๘๗,๘๐๐
๑๕๗,๕๑๓,๓๐๐
๑๕๗,๕๑๓,๓๐๐
๑๒,๖๖๐,๖๒๑,๐๐๐ ๑๑,๙๙๖,๖๖๔,๒๘๕

ร้อยละ

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

จำ�นวนโครงการ
รวม เสร็จ ไม่เสร็จ

๓๔ ๓๔
๒๗ ๒๗
๑๔ ๑๔
๔ ๔
๑๘ ๑๘
๑๐ ๑๐
๙ ๙
๒๓ ๒๓
๒๖ ๒๖
๒๓ ๒๓
๔๑ ๔๑
๑๕ ๑๕
๓๗ ๓๗
๒๑ ๒๑
๑๓ ๑๓
๗ ๗
๑๕ ๑๕
๒๐ ๒๐
๑๖ ๑๖
๒๗ ๒๗
๖ ๖
๙๔.๗๕๕๗
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๑.๒ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกลุ่มจังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เรียงลำ�ดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลำ�ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย
จัดสรร (บาท)
(บาท)
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
๓๐๐,๘๑๘,๒๐๐ ๑๔๘,๘๕๑,๐๑๙
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ๒๙๕,๗๐๔,๖๐๐ ๑๗๙,๗๕๘,๘๙๘
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
๒๙๐,๕๙๐,๙๐๐ ๒๑๐,๕๙๐,๙๐๐
เฉียงเหนือตอนล่าง ๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
๒๙๕,๗๐๔,๕๐๐ ๒๒๖,๓๕๑,๑๔๔
เฉียงเหนือตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
๒๕๑,๑๘๑,๘๐๐ ๑๙๕,๕๓๙,๘๐๐
เฉียงเหนือตอนบน ๒
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖๘,๓๐๑,๙๙๑
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ๓๐๐,๘๑๘,๒๐๐ ๒๕๕,๑๖๐,๒๐๘
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
๓๑๖,๓๖๓,๖๐๐ ๒๖๘,๔๑๐,๐๐๐
เฉียงเหนือตอนบน ๑
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ๓๔๑,๙๓๑,๘๐๐ ๓๑๔,๒๖๙,๙๙๖
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ๓๓๖,๘๑๘,๒๐๐ ๓๑๗,๕๓๘,๗๒๙
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ๓๐๒,๕๒๒,๗๐๐ ๒๘๘,๖๗๑,๔๙๔
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
๓๒๔,๘๘๖,๔๐๐ ๓๑๑,๗๕๒,๖๘๘
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ๒๘๓,๗๗๒,๗๐๐ ๒๗๕,๘๗๐,๖๘๓
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๒๘๙,๓๐๔,๕๐๐ ๒๘๑,๕๔๓,๖๕๗
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
๒๘๐,๓๖๓,๖๐๐ ๒๗๓,๓๙๔,๐๕๑
เฉียงเหนือตอนล่าง ๑
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ๒๙๒,๒๙๕,๖๐๐ ๒๘๘,๙๗๗,๗๓๔
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๙๓,๗๙๘,๑๔๓
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ๓๐๒,๕๒๒,๗๐๐ ๓๐๒,๕๒๒,๗๐๐
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

รวม (ของกลุ่มจังหวัด)

จำ�นวนโครงการ
รวม เสร็จ ไม่เสร็จ
๔๙.๔๘๒๑ ๒๕ ๒๑
๔
๖๐.๗๙๐๐ ๑๔ ๘
๖
ร้อยละ

๗๒.๔๖๙๙ ๑๓

๑๐

๓

๗๖.๕๔๖๔ ๗

๖

๑

๗๗.๘๔๗๙ ๑๒

๙

๓

๘๑.๓๐๓๖ ๒๒
๘๔.๘๒๒๑ ๑๒

๑๔
๘

๘
๔

๘๔.๘๔๒๓ ๘

๒

๖

๙๑.๙๑๐๑
๙๔.๒๗๖๐
๙๕.๔๒๑๔
๙๕.๙๕๗๔
๙๗.๒๑๕๔
๙๗.๓๑๗๔

๑๑
๑๒
๑๖
๑๗
๒๗
๓๐

๑๐
๑๑
๑๓
๑๕
๒๖
๒๙

๑
๑
๓
๒
๑
๑

๙๗.๕๑๔๑ ๑๓

๑๒

๑

๙๘.๘๖๔๙ ๙
๙๙.๙๓๑๓ ๑๗
๑๐๐ ๗

๙
๑๗
๗

๕,๔๒๙,๖๐๐,๐๐๐ ๔,๗๐๑,๓๐๓,๘๓๕ ๘๖.๕๘๖๕

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ได้จดั สรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของจังหวัด และกลุม่ จังหวัด ซึง่ เป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ในวงเงินงบประมาณ จ�ำนวน ๑๘,๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน
บาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่ายจ�ำนวนทัง้ หมด ๑๒,๔๔๘,๙๐๖,๐๕๓ บาท (หนึง่ หมืน่ สองพันสีร่ อ้ ยสีส่ บิ แปดล้านเก้าแสน
หกพันห้าสิบสามบาท) คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๑๓๕ ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจ�ำนวน ๕,๗๒๑,๐๙๓,๙๔๗ บาท
(ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท) คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๘๖๕

ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓๑.๔๘๖๕ %
เบิกจ่ายแล้ว
๖๘.๕๑๓๕ %

แผนภูมิที่ ๑ : แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยแยกเป็นจังหวัดจ�ำนวน ๗๖ จังหวัด และกลุ่มจังหวัดจ�ำนวน ๑๘ กลุ่ม ดังนี้
• งบประมาณของจังหวัด ๗๖ จังหวัด จ�ำนวน ๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ๙,๓๗๖,๑๘๗,๗๕๑ บาท (เก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนแปด
หมื่ น เจ็ ด พั น เจ็ ด ร้ อ ยห้ า สิ บ เอ็ ด บาท) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๗๓.๖๓๑๑ และยั ง ไม่ ไ ด้ เ บิ ก จ่ า ยงบประมาณจ� ำ นวน
๓,๓๕๗,๘๑๒,๒๔๙ บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาท) คิดเป็น
ร้อยละ ๒๖.๓๖๘๙
144 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒๖.๓๖๘๙ %
เบิกจ่ายแล้ว
๗๓.๖๓๑๑ %

แผนภูมิที่ ๒ : แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
• งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม งบประมาณ ๕,๔๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยสามสิบหก
ล้านบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ๓,๐๗๒,๗๑๘,๓๐๒ (สามพันเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนหนึง่ หมืน่ แปดพันสามร้อยสอง
บาท) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒๕๔ สามารถสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดังนี้

ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔๓.๔๗๔๖ %

เบิกจ่ายแล้ว
๕๖.๕๒๕๔ %

แผนภูมิที่ ๓ : แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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๒.๒ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของจังหวัด
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เรียงล�ำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลำ�ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
ตรัง
ปทุมธานี
สตูล
พัทลุง
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปราจีนบุรี
ภูเก็ต
เพชรบูรณ์
สมุทรสงคราม
ศรีสะเกษ
นราธิวาส
สุราษฎร์ธานี
กำ�แพงเพชร
ฉะเชิงเทรา
กระบี่
นครนายก
หนองคาย
จันทบุรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
๑๘๖,๑๒๕,๓๐๐
๑๒๗,๘๘๙,๒๐๐
๑๒๕,๐๐๔,๑๐๐
๑๙๐,๑๒๕,๒๐๐
๑๓๐,๖๗๕,๙๐๐
๑๓๒,๐๓๗,๐๐๐
๒๑๙,๘๙๑,๓๐๐
๑๕๗,๘๘๖,๕๐๐
๑๔๔,๒๒๔,๗๐๐
๑๒๖,๐๔๔,๑๐๐
๑๙๒,๓๘๙,๐๐๐
๑๔๙,๗๗๓,๑๐๐
๒๒๖,๔๔๗,๘๐๐
๑๗๒,๘๒๔,๕๐๐
๑๕๔,๑๔๕,๑๐๐
๑๖๕,๓๕๓,๘๐๐
๑๖๑,๔๐๔,๕๐๐
๑๑๗,๐๔๙,๖๐๐
๑๔๒,๕๓๘,๔๐๐
๑๕๘,๙๐๔,๐๐๐
๑๓๘,๗๐๙,๔๐๐

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
๕๓,๗๗๒,๕๐๓.๐๐
๓๙,๒๐๖,๒๐๗.๐๐
๓๘,๗๘๘,๗๖๐.๐๐
๖๐,๒๘๔,๕๐๙.๐๐
๔๓,๕๘๕,๔๒๙.๐๐
๔๕,๙๗๔,๓๕๘.๐๐
๘๐,๗๙๔,๘๖๐.๐๐
๖๐,๑๖๕,๔๕๑.๐๐
๖๔,๐๕๔,๕๕๓.๐๐
๖๐,๗๖๒,๘๕๖.๐๐
๙๓,๖๑๔,๑๒๖.๐๐
๗๘,๐๙๐,๒๖๔.๐๐
๑๒๑,๐๖๓,๘๐๘.๐๐
๙๗,๒๒๕,๖๔๘.๐๐
๘๗,๔๒๓,๕๐๘.๐๐
๙๔,๖๕๒,๒๘๕.๐๐
๙๒,๙๘๒,๘๔๙.๐๐
๖๗,๗๙๗,๙๘๘.๐๐
๘๒,๙๔๓,๗๔๖.๐๐
๙๒,๖๙๕,๖๐๘.๐๐
๘๒,๗๒๒,๗๘๘.๐๐
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ร้อยละ
๒๘.๘๙๐๕
๓๐.๖๕๖๔
๓๑.๐๓๐๐
๓๑.๗๐๗๘
๓๓.๓๕๓๘
๓๔.๘๑๙๓
๓๖.๗๔๓๑
๓๘.๑๐๖๘
๔๔.๔๑๓๐
๔๘.๒๐๗๖
๔๘.๖๕๘๘
๕๒.๑๓๙๐
๕๓.๔๖๒๑
๕๖.๒๕๖๙
๕๖.๗๑๕๑
๕๗.๒๔๒๓
๕๗.๖๐๘๖
๕๗.๙๒๒๔
๕๘.๑๙๐๕
๕๘.๓๓๔๓
๕๙.๖๓๗๕

ลำ�ดับที่
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

จังหวัด
ชลบุรี
ลพบุรี
ระนอง
ระยอง
พิษณุโลก
พิจิตร
ราชบุรี
แม่ฮ่องสอน
สุโขทัย
ตราด
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
พังงา
สิงห์บุรี
ยะลา
สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา
กาฬสินธุ์
หนองบัวลำ�ภู
พะเยา
สุพรรณบุรี
นครพนม
ลำ�ปาง
สงขลา
ลำ�พูน
น่าน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
๒๒๘,๔๗๖,๒๐๐
๑๗๒,๖๐๗,๖๐๐
๑๑๑,๕๕๘,๔๐๐
๒๐๑,๖๕๕,๑๐๐
๑๗๕,๕๓๔,๖๐๐
๑๕๕,๑๖๒,๐๐๐
๑๗๕,๒๑๖,๘๐๐
๒๑๓,๖๖๗,๘๐๐
๑๕๗,๖๐๗,๙๐๐
๑๑๐,๗๒๒,๒๐๐
๑๘๘,๑๔๑,๒๐๐
๒๒๐,๗๑๗,๔๐๐
๑๔๔,๙๖๒,๐๐๐
๑๕๘,๕๗๑,๕๐๐
๑๒๐,๑๑๕,๔๐๐
๑๑๒,๙๙๔,๓๐๐
๑๔๐,๙๒๒,๐๐๐
๑๖๒,๗๕๐,๑๐๐
๑๗๘,๓๕๑,๑๐๐
๑๘๒,๓๗๑,๙๐๐
๑๕๕,๗๓๒,๐๐๐
๑๗๐,๕๐๗,๒๐๐
๑๘๒,๘๐๒,๒๐๐
๑๘๔,๕๑๒,๘๐๐
๑๖๗,๒๑๖,๑๐๐
๑๘๖,๗๑๑,๙๐๐
๑๔๗,๓๖๘,๙๐๐
๑๖๐,๑๒๘,๔๐๐

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
๑๓๖,๗๔๓,๙๐๐.๐๐
๑๑๐,๖๓๘,๐๔๒.๐๐
๗๒,๑๖๔,๐๖๓.๐๐
๑๓๑,๐๖๐,๗๓๕.๐๐
๑๑๕,๖๖๒,๗๒๖.๐๐
๑๐๒,๔๖๘,๔๖๔.๐๐
๑๑๗,๕๗๒,๙๗๑.๐๐
๑๔๗,๕๖๔,๓๖๐.๐๐
๑๑๒,๗๒๑,๗๖๑.๐๐
๗๙,๗๕๗,๔๕๐.๐๐
๑๓๕,๖๙๑,๒๘๖.๐๐
๑๕๙,๓๖๓,๑๖๕.๐๐
๑๐๕,๘๗๖,๗๕๙.๐๐
๑๑๖,๔๘๔,๘๐๕.๐๐
๘๘,๔๒๗,๗๒๒.๐๐
๘๓,๗๙๑,๕๙๒.๐๐
๑๐๕,๒๘๑,๔๑๑.๐๐
๑๒๔,๑๙๗,๒๙๕.๐๐
๑๓๖,๔๘๒,๒๘๘.๐๐
๑๔๐,๑๙๑,๔๗๖.๐๐
๑๒๓,๐๓๘,๘๑๘.๐๐
๑๓๕,๔๕๔,๙๑๘.๐๐
๑๔๗,๒๙๒,๗๑๒.๐๐
๑๕๑,๔๓๕,๖๕๔.๐๐
๑๓๗,๒๔๙,๘๔๘.๐๐
๑๕๓,๕๐๐,๗๕๐.๐๐
๑๒๒,๘๘๘,๙๔๑.๐๐
๑๓๖,๖๑๒,๗๓๗.๐๐
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ร้อยละ
๕๙.๘๕๐๔
๖๔.๐๙๘๐
๖๔.๖๘๗๓
๖๔.๙๙๒๕
๖๕.๘๙๑๗
๖๖.๐๓๙๗
๖๗.๑๐๑๔
๖๙.๐๖๒๕
๗๑.๕๒๐๔
๗๒.๐๓๓๘
๗๒.๑๒๒๐
๗๒.๒๐๒๔
๗๓.๐๓๗๖
๗๓.๔๕๘๙
๗๓.๖๑๙๐
๗๔.๑๕๕๖
๗๔.๗๐๙๐
๗๖.๓๑๑๗
๗๖.๕๒๔๕
๗๖.๘๗๑๒
๗๙.๐๐๖๘
๗๙.๔๔๒๓
๘๐.๕๗๔๙
๘๒.๐๗๓๓
๘๒.๐๗๙๓
๘๒.๒๑๒๖
๘๓.๓๘๘๗
๘๕.๓๑๔๕
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ลำ�ดับที่
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

จังหวัด
สุรินทร์
ปัตตานี
ร้อยเอ็ด
ตาก
อำ�นาจเจริญ
ขอนแก่น
แพร่
อุดรธานี
เชียงราย
มุกดาหาร
นครปฐม
บึงกาฬ
อุทัยธานี
มหาสารคาม
นครราชสีมา
สกลนคร
อ่างทอง
เลย
สระบุรี
ชัยนาท
บุรีรัมย์
ยโสธร
อุบลราชธานี
อุตรดิตถ์
ชัยภูมิ
สระแก้ว
นครสวรรค์
รวม (ของจังหวัด)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)
๑๙๙,๖๐๖,๘๐๐
๑๗๑,๓๖๗,๕๐๐
๑๘๘,๙๘๗,๐๐๐
๑๘๕,๕๓๙,๓๐๐
๑๕๓,๔๓๖,๗๐๐
๒๓๗,๔๑๙,๑๐๐
๑๔๙,๒๓๓,๘๐๐
๑๙๗,๕๑๗,๘๐๐
๒๐๗,๗๔๓,๖๐๐
๑๓๙,๒๘๙,๘๐๐
๑๖๖,๔๐๙,๗๐๐
๑๕๓,๖๓๕,๒๐๐
๑๔๑,๑๓๗,๕๐๐
๑๕๓,๘๕๗,๙๐๐
๒๖๘,๑๒๖,๗๐๐
๑๙๙,๘๔๗,๕๐๐
๑๒๘,๔๕๒,๖๐๐
๑๖๐,๓๑๔,๖๐๐
๑๔๔,๗๔๐,๐๐๐
๑๓๔,๕๗๓,๘๐๐
๒๑๓,๗๔๙,๓๐๐
๑๕๙,๖๔๗,๕๐๐
๒๑๒,๔๑๘,๒๐๐
๑๕๒,๒๐๗,๔๐๐
๑๙๗,๗๑๑,๗๐๐
๑๕๕,๘๒๕,๗๐๐
๑๗๔,๖๗๕,๘๐๐
๑๒,๗๓๔,๐๐๐,๐๐๐

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
๑๗๐,๔๑๙,๗๒๑.๐๐
๑๔๖,๗๙๙,๖๙๔.๐๐
๑๖๒,๕๙๘,๖๒๔.๐๐
๑๖๐,๖๙๙,๙๑๘.๐๐
๑๓๖,๐๓๑,๓๕๙.๐๐
๒๑๓,๓๒๓,๔๐๓.๐๐
๑๓๕,๔๘๓,๖๖๗.๐๐
๑๘๐,๑๕๕,๔๐๖.๐๐
๑๙๐,๐๘๘,๕๖๑.๐๐
๑๒๗,๔๕๗,๙๙๕.๐๐
๑๕๒,๖๖๓,๔๔๘.๐๐
๑๔๑,๘๔๘,๕๑๑.๐๐
๑๓๑,๔๙๗,๔๒๖.๐๐
๑๔๓,๕๔๙,๑๒๓.๐๐
๒๕๑,๕๘๔,๗๗๖.๐๐
๑๘๗,๙๒๖,๒๓๔.๐๐
๑๒๑,๙๖๓,๕๙๒.๐๐
๑๕๒,๒๙๙,๘๘๐.๐๐
๑๓๗,๕๙๘,๗๘๔.๐๐
๑๒๙,๓๔๑,๔๑๙.๐๐
๒๐๖,๖๒๙,๕๑๒.๐๐
๑๕๔,๖๗๘,๒๖๙.๐๐
๒๐๕,๙๗๗,๗๔๒.๐๐
๑๔๗,๗๖๐,๘๖๑.๐๐
๑๙๒,๒๔๐,๑๖๗.๐๐
๑๕๓,๑๓๐,๖๑๘.๐๐
๑๗๔,๒๒๐,๒๘๘.๐๐
๙,๓๗๖,๑๘๗,๗๕๑
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ร้อยละ
๘๕.๓๗๗๗
๘๕.๖๖๓๗
๘๖.๐๓๖๙
๘๖.๖๑๒๓
๘๘.๖๕๖๓
๘๙.๘๕๑๐
๙๐.๗๘๖๒
๙๑.๒๐๙๗
๙๑.๕๐๑๕
๙๑.๕๐๕๖
๙๑.๗๓๙๕
๙๒.๓๒๘๑
๙๓.๑๖๙๗
๙๓.๒๙๙๘
๙๓.๘๓๐๖
๙๔.๐๓๔๘
๙๔.๙๔๘๓
๙๕.๐๐๐๖
๙๕.๐๖๖๒
๙๖.๑๑๑๙
๙๖.๖๖๙๑
๙๖.๘๘๗๔
๙๖.๙๖๘๐
๙๗.๐๗๘๖
๙๗.๒๓๒๖
๙๘.๒๗๐๕
๙๙.๗๓๙๒
๗๓.๖๓๑๑

๒.๓ ภาพรวมของการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ�ำปี ข องกลุ ่ ม จั ง หวั ด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เรียงล�ำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
ลำ�ดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย
จัดสรร (บาท)
(บาท)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๕๙,๕๕๒,๗๑๑
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๒,๒๒๐,๗๗๔
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๒,๖๘๐,๘๔๔
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ๒๕๘,๐๐๐,๐๐๐
๙๓,๒๒๔,๕๐๘
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๓๘,๗๘๒,๐๙๗
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๓๙,๑๙๔,๖๕๒
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๖๖,๓๓๓,๖๐๖
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๕๒,๐๕๘,๗๔๗
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๖๗,๒๙๘,๕๐๕
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๗๖,๐๐๒,๖๑๒
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๘๑,๒๖๓,๕๕๙
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๘,๘๓๘,๕๗๓
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๑๐,๑๖๕,๖๓๑
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๘๘,๔๑๓,๔๒๙
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๔๑,๗๑๖,๘๓๔
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๓๔,๔๒๕,๓๗๑
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๓๗,๗๕๓,๘๐๗
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๗๒,๗๙๒,๐๔๒
รวม (ของกลุ่มจังหวัด)
๕,๔๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๗๒,๗๑๘,๓๐๒
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x

149

ร้อยละ
๒๐.๒๕๖๐
๓๐.๙๗๖๐
๓๔.๙๒๕๕
๓๖.๑๓๓๕
๔๗.๒๐๔๘
๔๗.๓๔๕๑
๕๐.๔๐๔๑
๕๑.๗๒๐๗
๕๖.๙๐๔๓
๕๙.๘๖๔๘
๖๑.๖๕๔๓
๖๓.๒๘๔๔
๖๓.๖๘๖๖
๖๔.๐๘๖๒
๗๓.๒๔๗๕
๗๙.๗๓๖๕
๘๐.๘๖๘๖
๙๒.๗๘๖๔
๕๖.๕๒๕๔

จากการตรวจติดตามผลการด�ำเนินการและ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ในส่วนที่
กลุม่ จังหวัด/จังหวัด ได้รบั จัดสรรงบประมาณ ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้มขี อ้ สังเกต/ข้อเสนอแนะ เกีย่ วกับ
ผลการด�ำเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
๑) ให้จงั หวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
โดยเร็วควรมีการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและแผนการ
เบิกจ่ายรวมทั้งระบบการติดติดตามผลการเบิกจ่ายเป็น
ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เป็นไฟสีแดง สีเหลืองและ
สีเขียว เป็นต้น และควรแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะท�ำงานย่อย เพื่อเป็นกลไกในการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของผู้รับจ้างและแก้ไขปัญหาการด�ำเนินงาน
ต่างๆ ในทุกขั้นตอน ควรจัดท�ำแผนการเบิกจ่ายเงินที่มี
ความสอดคล้องกับงวดงาน ควรเบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ
ไม่ควรเบิกจ่ายเพียงครัง้ เดียวเมือ่ งานแล้วเสร็จ เนือ่ งจาก
มีผลกระทบต่อยอดการเบิกจ่ายโดยรวมของจังหวัด
ควรตรวจสอบผลการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและต้องพร้อม
รั บ การตรวจสอบ อี ก ทั้ ง ควรเตรี ย มข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม เช่น ข้อมูลโครงการที่แล้วเสร็จ
โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ข้อมูลผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน
เงิ น ที่ ยั ง ไม่ มีการเบิก จ่าย และการสิ้นสุดของสั ญ ญา
เป็นต้น
๒) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรเร่งรัดด�ำเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ ควรจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีการก�ำหนดกรอบระยะเวลา (วัน) แล้วเสร็จ ในแต่ละ
กระบวนการ/ขัน้ ตอนไว้แน่นอน ชัดเจน เพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ในการควบคุม ติดตามผลการด�ำเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน

๓) ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดวางมาตรการจัดท�ำ
ปฏิทนิ เร่งรัดการด�ำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ รวมทั้ ง มี ม าตรการและแนวทางที่
สามารถปรับแผนการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ านและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีของจังหวัด เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ มีความถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่โครงการ
ด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ/ไม่สามารถด�ำเนินการได้ ขอให้
เน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เป็นส�ำคัญ
เพื่อ “บ�ำบัดทุกข์ และ บ�ำรุงสุข” ของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง พร้อมทัง้ มีมาตรการเร่งรัดให้โครงการด�ำเนินการ
แล้วเสร็จตามห้วงเวลาทีก่ ำ� หนด และให้กำ� ชับหน่วยงาน
ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณได้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการ
ด�ำเนินงาน และผลเบิกจ่ายงบประมาณในระบบของ
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มี
การส�ำรวจตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปั จ จุ บั น ตลอดระยะเวลาของโครงการ/กิ จ กรรมที่
ด�ำเนินการจนแล้วเสร็จ
๔) โครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลของ
โครงการอย่างสม�ำ่ เสมอว่า โครงการทีไ่ ด้จดั ท�ำแล้วเสร็จ
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร หรือโครงการอาจ
ส่งผลกระทบด้านลบต่อชุมชนอย่างไร และจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนอะไร เมื่อระยะเวลาได้ผ่านพ้นไป เพื่อปรับ
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
๕) จั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด ควรน� ำ ข้ อ สั ง เกต
หรื อ ข้ อ บกพร่ อ งของการด� ำ เนิ น โครงการที่ ผ ่ า นมา
โดยน�ำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดท�ำโครงการใน
ปีงบประมาณถัดไป เพือ่ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผดิ พลาดอีก
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และจะต้องพัฒนาโครงการในปีงบประมาณถัดไปให้
ส�ำเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้ รวมทัง้ มี
ผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์ต่อประชาชนยิ่งขึ้น
๖) การจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จะต้องพิจารณาถึงความเชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ประเทศ
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย สภาพของปัญหาในพืน้ ที่
รวมทั้ ง ความต้ อ งการของประชาชนด้ ว ย ควรมี ก าร
ทบทวนแผนเป็นระยะทุกปี เพื่อปรับแผนให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
๗) การจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ควรน้อมน�ำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็น
หลั ก ในการบริ ห ารงาน โดยน� ำ แนวคิ ด ดั ง กล่ า วมา
พิจารณาปรับใช้ในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๘) การจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็น
ด้านงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร ฯลฯ เพื่อให้
การจั ด ท� ำ โครงการไม่ เ กิ ด ความซ�้ ำ ซ้ อ น การใช้ จ ่ า ย
งบประมาณมีความคุ้มค่า
๙) ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด วางมาตรการจัดท�ำ
ปฏิทนิ เร่งรัดการด�ำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ การด�ำเนินงานต้อง
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่
โครงการด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ/ไม่สามารถด�ำเนินการ
ได้ และขอให้เน้นการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เป็น
ส�ำคัญ เพื่อเป็นการ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข”

๑๐) โครงการที่ด�ำเนินการเสร็จแล้ว ควรมีการ
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอว่า ประชาชน
ได้รับผลประโยชน์อย่างไร หรือมีผลกระทบในทางลบ
หรือไม่ อย่างไร ถ้ามีผลกระทบในทางลบจะมีมาตรการ
ในการแก้ไขอย่างไร
๑๑) จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ควรน�ำข้อสังเกต หรือ
ข้อบกพร่องของการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา น�ำมา
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขในการจั ด ท� ำ โครงการ
ในปีถัดไป เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ�้ำอีก
๓. การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
จากการตรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย ครัง้ ที่ ๒/ ๒๕๕๗ พบว่า ส่วนใหญ่จงั หวัดและ
กลุ่มจังหวัดมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด รองลงมาคือ ๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์/
แผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่/โปสเตอร์ ๓) จัดกิจกรรม/
จัดประชุม ๔) ผ่านประชาสัมพันธ์จงั หวัด ๕) ภาคประชา
สั ง คมมี ส ่ ว นร่ ว ม ๖) ประชาสั ม พั น ธ์ ท างป้ า ยต่ า งๆ
๗) สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ ๘) ลงพื้นที่พูดคุยอย่างเป็น
ทางการ/ไม่เป็นทางการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องการประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ประชาชนรับรู้
รับทราบ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มี
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เกีย่ วกับผลการด�ำเนินการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
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๑) ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โดยด�ำเนินการให้
เข้ า ถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมายอย่ า งทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม และ
กว้ า งขวาง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ รู ้ รั บ ทราบผล
การด�ำเนินการ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจึงควรพิจารณา
หาช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์เพิม่ เติม โดยเฉพาะช่อง
ทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่าง
รวดเร็ ว ทั น ที ทั น ใด ถู ก ที่ ถู ก เวลา เช่ น สื่ อ วิ ท ยุ
สื่อโทรทัศน์ และสื่อที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
๒) การประชาสัมพันธ์ทดี่ ี ท�ำให้ประชาชนทัว่ ไป
รับรู้ รับทราบ แผนการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องนั้น
ส่งผลดีต่อจังหวัดในด้านการเสริมสร้างและการพัฒนา
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว
ที่จะขยายตัวในโอกาสข้างหน้า รวมทั้งผลักดันให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน สร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนด้วย
๓) การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ทั่ ว ถึ ง นั้ น ท� ำ ให้
ส่วนราชการ รับรู้รับทราบ และมีความเข้าใจในทิศทาง
การพัฒนาสามารถน�ำไปแปลงสู่การปฏิบัติตามบทบาท
ภารกิ จ ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และ
เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัด
๔) บางจั ง หวั ด ไม่ มี ก ารตั้ ง งบประมาณเพื่ อ
ด�ำเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นการเฉพาะ
เป็ น เพี ย งการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นวงแคบ หรื อ ภายใน
หน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนได้รับทราบ
เพียงส่วนน้อยหรือบางส่วน หรือส่วนที่ได้รับประโยชน์
จากการด�ำเนินโครงการเท่านั้น จังหวัดจึงควรพิจารณา
ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความคุ้มค่า

ของการจั ด ท� ำ โครงการ อาจมี ก ารตั้ ง งบประมาณ
เพื่อด�ำเนินงานในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ทั่วถึง เข้าถึงประชาชน
ในทุกระดับ และในทุกพื้นที่ โดยอาศัยช่องทางที่มีอยู่
การเพิม่ ช่องทางใหม่ๆ และการน�ำระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม
๕) จังหวัดและกลุม่ จังหวัดจะต้องประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ทีไ่ ด้มกี ารบูรณาการโครงการร่วมกับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดให้รับรู้ รับทราบแผนงานโครงการ และ
ตระหนักถึงผลการด�ำเนินการ เป้าหมาย และจุดประสงค์
ของโครงการ ให้ส�ำเร็จเป็นไปในทิศทางเดียวกันในช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์หรือช่องทางการรับทราบข้อมูล
ของภาคประชาชนในพื้นที่มากขึ้น การน�ำเรื่องแผน
พั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด ให้ ป ระชาชนทราบใน
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ต�ำบล รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔. การติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
กลุ ่ ม จั ง หวั ด ที่ อ ยู ่ ต ามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ และ
เมืองชายแดน และการก�ำหนด Positioning ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ภาพรวมผลการด�ำเนินการของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ผ่าน
มา เห็นว่าการด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำ
ปีมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การปรับปรุง
แหล่งน�ำ้ การขุดลอกคูคลอง และการขยายและซ่อมแซม
ถนน รวมทั้งการแจกจ่ายปัจจัยเพื่อการผลิตการอุปโภค
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และบริโภคของประชาชน ซึง่ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้ามากกว่าการเสริมสร้างศักยภาพ ในการประกอบ
อาชีพ การสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการบู ร ณาการแผนงาน
โครงการระหว่างจังหวัด กลุม่ จังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เนื่องจาก
การจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปียังไม่มีความชัดเจนของ
ระเบียบ วิธี และแนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้มกี ารบูรณาการในการ
จัดท�ำงบประมาณเชิงพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดได้ด�ำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพมากขึ้น โดย
มีการน�ำหลักการทางวิชาการมาประกอบการวางแผน
โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลตัว
ชีว้ ดั ทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชือ่ มโยงกับตัว
ชี้วัดในภาพรวมของยุทธศาสตร์ประเทศ ตลอดจนการ
สร้างกระบวนการจัดท�ำแผนที่มีการบูรณาการระหว่าง
จังหวัดกับหน่วยงานส่วนกลาง
บทบาทการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการ
หลัก เมืองศูนย์กลางความเจริญในแต่ละภาคจะเป็นแกน
หลักในการเป็นฐานเศรษฐกิจและบริการสังคมที่ส�ำคัญ
ของประเทศ และพร้อมที่จะพัฒนาเพี่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพของ
แต่ ล ะเมื อ ง เช่ น เชี ย งใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่ น
นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชลบุรรี ะยอง กาญจนบุรี สงขลา
และสุราษฎร์ธานี
บทบาทการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
การพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic
Corridor) จะก่อให้เกิดความเชือ่ มโยงของการขนส่ง และ
กฎระเบียบทีจ่ ะเอือ้ อ�ำนวยให้เกิดการลงทุน การเคลือ่ นย้าย

สินค้าหรือวัตถุดบิ และการเดินทางไปมาระหว่างประเทศ
ของประชาชนได้ อ ย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ยังช่วยลดช่องว่างของการพัฒนา สนับสนุน
การพั ฒ นาในพื้ น ที่ ช นบทและชายแดน และช่ ว ย
เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม และวัฒนธรรม
บทบาทการพัฒนาเมืองชายแดน การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวย ความสะดวกทางการค้า
ตามพืน้ ทีช่ ายแดนต่างๆ การผ่อนปรนเงือ่ นไข กฎระเบียบ
การค้าชายแดนและผ่านแดนส่งผลให้การค้าชายแดนมี
ความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเมื อ งชายแดนที่ เ ติ บโตขึ้ นอย่ า งเห็ น ได้ ชัด
การเปิดประชาคมอาเซียนจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การ
ค้าชายแดนขยายตัวมากยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เตรียมการพัฒนาความพร้อมของเมืองชายแดน ทั้งใน
เชิงกายภาพเมืองและชุมชน ตลอดจนความพร้อมของ
ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด
โดยเฉพาะเมืองชายแดนที่มีบทบาทเป็นประตูการค้า
(Gateway) ได้แก่ตาก เชียงราย หนองคาย มุกดาหาร
สระแก้ว กาญจนบุรี สงขลา และนราธิวาส
บทบาทการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รั ฐ บาลมี น โยบายจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษขึ้ น
เพือ่ ส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์
จากความเชื่ อ มโยงด้ า นคมนาคมขนส่ ง ของภู มิ ภ าค
อาเซียน ตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน
และข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่นและจากการค้า
บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ซึ่ ง รั ฐ จะสนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
การพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window และ
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การด�ำเนินการอื่นๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมในการจัดตัง้ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรกของไทยใน ๕ พื้นที่ชายแดน เพื่อให้
สามารถก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี
๒๕๕๘ ได้ แ ก่ (๑) อ� ำ เภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก
(ด่านแม่สอด) (๒) อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
(ด่านอรัญประเทศ) (๓) อ�ำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
(ด่านคลองใหญ่) (๔) อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

(ด่ า นมุ ก ดาหาร) (๕) อ� ำ เภอสะเดา จั ง หวั ด สงขลา
(ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์)
โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงานและ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน แก้ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพืน้ ทีต่ อนใน ปัญหาการลักลอบ
น�ำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน
และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน
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ในระยะแรกอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ พื้ น ที่ น� ำ ร่ อ ง ๕ จั ง หวั ด ที่ มี แ ผน
รองรั บ ไว้ ใ นระดั บ หนึ่ ง แล้ ว อาทิ ที่ อ� ำ เภอสะเดา
อ�ำเภออรัญประเทศ และอ�ำเภอแม่สอด ต้องมีการเปิดด่าน
ให้ ก ารขนสิ น ค้ า ผ่ า นเข้ า ออกแยกกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เพือ่ ลดความแออัด จ�ำนวน ๑ หรือ ๒ แห่งภายในปี ๒๕๕๗
ซึง่ พบว่ายังมีปญั หาเรือ่ งการใช้พนื้ ทีซ่ งึ่ มีราษฎรครอบครอง
อยู ่ ต้ อ งมี ก ารเวนคื น หรื อ ซื้ อ เพิ่ ม เติ ม โดยการเจรจา
ซื้ อ ขายให้ แ ล้ ว เสร็ จ รวมทั้ ง ต้ อ งเจรจากั บ ประเทศ
เพื่อนบ้านว่าต�ำแหน่งที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นตรงกันหรือไม่
จึงจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป อาทิ ที่อ�ำเภอแม่สอด
มีการเตรียมความพร้อมมาก่อนแล้ว ซึ่งในการจัดท�ำ
งบประมาณปี ๒๕๕๘ รัฐบาลให้ความส�ำคัญเรือ่ งอาเซียน
คือการเปิดประตูในอาเซียนให้มากขึ้น ซึ่งเป็นประเด็น
ส�ำคัญทีน่ ายกรัฐมนตรีให้ความส�ำคัญเรือ่ งแผน และต้อง
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนด้วย
โอกาสและผลกระทบของประเทศไทยใน
ประชาคมอาเซียน ได้แก่
(๑) ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางที่ส�ำคัญ
ต่อการเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกกลุ่มอาเซียน
แต่หากพิจารณาด้านความสามารถในการแข่งขันของไทย
ยังอยูร่ ะดับปานกลางและไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก คืออยู่
อั น ดั บ ที่ ๔ ของอาเซี ย น รองจากประเทศสิ ง คโปร์
มาเลเซีย และบรูไน มาโดยตลอด
(๒) ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังเป็น
จุดอ่อนส�ำคัญของประเทศไทย โดยพบว่า จุดอ่อนของ
ไทยอยูท่ โี่ ครงสร้างพืน้ ฐานเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม พบว่า
อันดับของไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังนั้น หากรัฐบาลลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก จะท�ำให้ประสิทธิภาพ
การขนส่งหรือการเดินทางของไทยดีขึ้น

ความท้าทายของการเตรียมสังคมไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีดังนี้
(๑) คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการคิดและ
วิเคราะห์การมีความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีรวมทั้งยังขาดวินัยและความตระหนัก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมต่อสังคม
ขณะที่ความรู้ความเข้าใจในวิถีอาเซียนยังมีน้อย และ
มี จุ ด ด้ อ ยที่ ส� ำ คั ญ คื อ ขาดทั ก ษะด้ า นภาษาทั้ ง ภาษา
อังกฤษซึง่ เป็นภาษากลางและภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่จะใช้สื่อสารและสร้างโอกาสในการท�ำงานใน
อาเซียน นอกจากนี้สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคม
ต่างๆ ยังไม่ส่งเสริมให้เด็กไทยได้พัฒนาตนเอง และ
พร้ อ มที่ จ ะท� ำ งานภายใต้ บ ริ บ ทใหม่ ข องประชาคม
อาเซียน
(๒) ความขัดแย้งแบ่งเป็นฝักฝ่ายของคนในสังคม
ไทยเป็นความอ่อนแอภายในประเทศ ซึ่งหลายฝ่ายมี
ความห่ ว งใยและพยายามสร้ า งเวที เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ปรองดอง
(๓) การด�ำเนินการขับเคลื่อนนโยบายยังขาด
ความต่อเนือ่ งทัง้ การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ส่งผลให้มาตรการซ�้ำซ้อน เกิดความสับสน
ในบทบาทหน้าทีแ่ ละการจัดสรรงบประมาณ การขาดตัว
ชี้วัดที่ชัดเจนส่งผลให้การติดตามและประเมินผลไม่มี
ประสิทธิภาพ การขาดความยืดหยุ่นของการด�ำเนินงาน
ส่งผลให้มาตรการต่างๆ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งในด้านเทคโนโลยีการ
ศึกษา สุขภาพ และสิง่ แวดล้อม และปัญหาด้านศักยภาพ
ของบุคลากรโดยเฉพาะในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง
ระหว่างประเทศ
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แนวทางการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม โดยน�ำ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
ใช้เป็นหลักการในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วย หลักคิด : จะท�ำอะไร เพื่อ
ประโยชน์อะไร เพื่อใคร หลักวิชา : จะท�ำอย่างไรจึงจะ
ถูกต้อง ประหยัด และคุ้มค่า หลักปฏิบัติ : ประกอบด้วย
วิธีท�ำ ผลที่เกิด ประเมินผล และปรับปรุง ทั้งนี้ในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ก� ำ หนดทิ ศ ทางการเตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ป ระชาคม
อาเซียน ควรอยู่บนพื้นฐานของหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” โดยการเข้าใจถึงหลักการสร้างสรรค์สังคมไทย
สู่ประชาคมอาเซียน เข้าถึงองค์ความรู้ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการศึกษาสูป่ ระชาคมอาเซียน และ
มีการพัฒนา เรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ท� ำ งานอย่า งผู้ รู ้จริง
สร้างภูมิคุ้มกัน
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุม่ จังหวัด ในเรือ่ งการติดตามประเมินผล
การพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด ที่ อ ยู ่ ต ามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน และการก�ำหนด
Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซี ย น ผู ้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ มี
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ให้ จั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ลดความขัดแย้งและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อ
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียน
ซึ่ ง จะท� ำ ให้ มี อ� ำ นาจในการต่ อ รองกั บ ประเทศ
นอกประชาคม รวมทัง้ การส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน โดย
การรักษาวัฒนธรรมอันดีของแต่ละประเทศให้คงอยู่ และ

การค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
ความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยเฉพาะการปรับปรุงการเรียนการ
สอนด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียวกันในประชาคมอาเซียนที่แท้จริง
๒) ให้จังหวัดเร่งด�ำเนินการเตรียมคนให้พร้อม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาคนอย่าง
รอบด้าน ไม่จำ� กัดเฉพาะการศึกษาในระบบ โดยเน้นการ
จั ด การศึ ก ษาเชิ ง รุ ก ที่ ส อนหลั ก การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ การปรับเปลีย่ นภาคการศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประเทศอาเซี ย น และการเตรี ย ม
ความพร้ อ มของคนไทยในด้ า นทั ก ษะต่ า งๆ ได้ แ ก่
ด้านภาษาทั้งภาษากลางและภาษาประเทศในอาเซียน
เพือ่ การสือ่ สาร การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมความรูด้ า้ นอาเซียน
การสร้ า งความเข้ า ใจของการอยู ่ ร ่ ว มกั น การสร้ า ง
จิตส�ำนึกของประชากรให้มรี ะเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ
รูจ้ กั สิทธิและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเข้าใจใน
ด้านสิทธิเสรีภาพ สร้างจิตส�ำนึกในการรักษาสิง่ แวดล้อม
ให้มคี วามยัง่ ยืน และการสร้างคนให้สามารถพึง่ พาตนเอง
ได้รวมทั้งการประกอบอาชีพ
๓) เตรี ย มคนรุ ่ น ใหม่ ใ ห้ มี ค วามพร้ อ มก้ า วสู ่
ประชาคมอาเซียน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมทีน่ ำ� ไปสู่
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน รวมทั้งการสร้างคนให้พร้อมรับกับการท�ำงาน
โดยจัดท�ำ Future Skill Identification Program
ในหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้สามารถก�ำหนดเป้าหมาย
ในการเลือกทางอาชีพตั้งแต่ในวัยเด็ก และพัฒนาทักษะ
การท�ำงานควบคูก่ บั ทักษะทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม
องค์ความรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการประกอบอาชีพ โดย
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เฉพาะทั ก ษะด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละภาษาอั ง กฤษ
ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ กระบวนการเรี ย นใหม่ ใ ห้ เ น้ น
การฝึกปฏิบัติตามวิถีธรรมชาติมากขึ้น รวมทั้งการสร้าง
ความพร้อมให้สามารถปรับตัวได้ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการสร้ า งทั ก ษะการท� ำ งานเป็ น ที ม และ
การกล้าแสดงความคิดเห็น
๔) ให้จังหวัดให้ความส�ำคัญกับการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ประเทศกับยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ และ
การขับเคลือ่ นนโยบายสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยใน
การจัดท�ำยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องน�ำ
ข้อมูลสภาพปัญหา ความขัดแย้ง ภูมิสังคมของพื้นที่
เป็ น ตั ว ตั้ ง ค� ำ นึ ง ถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์
ของกระทรวงต่ า งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ และ
กรอบยุทธศาสตร์ประเทศ พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนากลไกการบูรณาการข้ามหน่วยงาน และส่ง
เสริมให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันก�ำหนดตัวชีว้ ดั ร่วมทัง้ ตัว
ชี้วัดในระดับประเทศและภูมิภาค นอกจากนี้จะต้องให้
ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้การ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองเป็นข้อจ�ำกัดในการขับเคลือ่ น
ประเด็นการพัฒนาที่ส�ำคัญ โดยหากหน่วยราชการมี
ข้อมูลประจักษ์ชัดว่าภารกิจที่ด�ำเนินการอยู่เป็นสิ่งที่
ถู ก ต้ อ งและจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งด� ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อ งแล้ ว
ควรต้องน�ำเสนอรัฐบาลในการด�ำเนินการต่อเนื่องเพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมโดยรวม
๕) การพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด ให้
เชือ่ มโยงกับประชาคมอาเซียน ควรให้ความส�ำคัญกับการ
ใช้ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการ
สร้างฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน
และตลาดโลกทัง้ ในด้านการผลิตสินค้า ด้านการท่องเทีย่ ว
และด้านระบบโลจิสติกส์ รวมทัง้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนและเมืองชายแดน ซึง่ จะมีการลงทุนเพือ่ พัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์มาตรฐานการให้
บริการ และการอ�ำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน โดยค�ำนึงถึง
ศักยภาพด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของพื้นที่
๖) การเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนต้องมีหน่วยงานกลางที่มีองค์ความรู้ในเชิงลึก
เพื่อช่วยสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยสถาบันการศึกษาที่มี
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนควรเข้ามาสนับสนุน
การสร้างความรู้ความเข้าใจดังกล่าว เพื่อให้สามารถ
เตรียมความพร้อมและสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั ประชาชนใน
ประเทศ
๗) การจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด ที่ ผ ่ า นมา
ส่วนใหญ่ประชาชนและชุมชนยังมีสว่ นร่วมค่อนข้างน้อย
และมีระยะเวลาในการจัดท�ำยุทธศาสตร์จงั หวัดน้อยมาก
ท�ำให้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และบทบาทของ
จังหวัดไม่สนองตอบความต้องการและสะท้อนปัญหา
ของประชาชนเท่าทีค่ วร โดยโครงการต่างๆ จะเป็นความ
ต้องการของหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีการ
จัดเวทีให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และมีระยะเวลาในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จังหวัดได้
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้
๘) ให้จังหวัดน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรั บ ใช้ ใ นการเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การเข้ า
สูป่ ระชาคมอาเซียนให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้ประชาชน ชุมชน
จังหวัด และประเทศชาติมคี วามรูเ้ ท่าทันทัง้ ในด้านความ
เชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบต่างๆ และผลกระทบ
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ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
๒๕๕๘ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ทันเวลา และมีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
๔.๑ การเชือ่ มโยงทางด้านกายภาพ โครงสร้าง
พืน้ ฐานทางบก ทางทะเล ทางอากาศ เทคโนโลยี (ICT)
และพลังงาน เป็นต้น
			 แผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ มโยงระหว่างกัน
ในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผน
แม่บทฯ ให้มีการลงทุนก่อสร้างถนน เส้นทางรถไฟ
การขนส่งทางน�ำ้ การขนส่งทางอากาศ รวมทัง้ การเชือ่ มโยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการท่อก๊าซและ
ระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน ด้านกฎระเบียบ ก�ำหนด
เป็นยุทธศาสตร์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าและบริการระหว่างกัน ตลอดจนการเคลื่อนย้าย
บุคคลข้ามแดน โดยมุ่งเน้นพิธีการศุลกากร การตรวจ
คนเข้าเมือง การกักกันพืชและสัตว์และด้านประชาชน
เพื่อช่วยเสริมสร้างการไปมาหาสู่ระหว่างกัน
			 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในภาพ
รวมมีการพัฒนาเป็นไปตามกรอบของแผนแม่บทว่าด้วย
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และกรอบความ
ร่วมมือในอนุภมู ภิ าค โดยมีประเด็นทีค่ วรให้ความส�ำคัญ
เพิ่มเติมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่การเร่งรัด
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อการอ�ำนวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการให้สามารถใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานได้เต็มศักยภาพการ
พัฒนาในเชิงพืน้ ทีร่ องรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทัง้ ใน
เมืองหลักและเมืองชายแดน การส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อ
ลดความต้องการพลังงานในอนาคตบางส่วนทีต่ อ้ งจัดหา

แหล่งพลังงานจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน และการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในประเทศและ
ในประเทศเพื่อนบ้าน
			 การพั ฒ นาด้ า นความเชื่ อ มโยงทาง
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ส่ ว นใหญ่ เ น้ น การพั ฒ นาความ
เชื่อมโยงทางบก โดยเฉพาะทางถนน ขณะที่การพัฒนา
ความเชื่ อ มโยงทางน�้ ำ ยั ง มี น ้ อ ย ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถใช้
ประโยชน์จากการขนส่งทางน�้ำได้อย่างเต็มที่ ทั้งที่การ
ขนส่งทางถนนท�ำให้เกิดมลพิษมากกว่า และมีต้นทุน
สูงกว่า อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการขนส่งทางถนน
มี ก ารก� ำ หนดมาตรการสร้ า งความสามารถในการ
ประกอบการของผู ้ ประกอบการไทย เพื่ อ เพิ่ ม ความ
สามารถในการต่อรองโควตาจ� ำนวนรถที่จะเข้ามาใน
ประเทศไทย รวมทั้ ง ก� ำ หนดให้ มี ข ้ อ บั ง คั บ ในเรื่ อ ง
การตรวจสอบสภาพรถ การใช้ น�้ ำ มั น ที่ มี ส ่ ว นผสม
ของสารชีวภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยควบคุมการเกิดมลพิษได้
			 จากผลการตรวจติดตามดังกล่าว ผูต้ รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอ
แนะ เกี่ ย วกั บ ผลการด�ำเนิ น การของจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัด ดังนี้
			 ๑) ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตรวจสอบ
ปรับปรุง พัฒนาโครงการทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐานให้มี
มาตรฐาน ทัง้ โครงการทีไ่ ด้ดำ� เนินการไปแล้ว โครงการที่
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ และแผนงานโครงการในอนาคต
ที่จะจัดท�ำขึ้น โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ เป็ น ต้ น โดยค� ำ นึ ง ถึ ง การประโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่อประชาชนและพืน้ ทีด่ ว้ ย
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๒) การเตรียมการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน จังหวัดจะต้องค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนดีขนึ้ ด้วย เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ
โดยเฉพาะถนนหรือทางด่วนทีเ่ ชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ น
บ้านในอาเซียน จะมีเพียงกลุ่มทุนเท่านั้นที่ได้รับผล
ประโยชน์โดยตรง ดังนั้นจังหวัดจึงควรมีการก�ำหนด
มาตรการสนั บ สนุ น การลงทุ น ในระดั บ ชุ ม ชนด้ ว ย
นอกจากนีค้ วรมีการปรับโครงสร้างระบบงบประมาณให้
กระจายลงสูช่ มุ ชนมากขึน้ เพือ่ สร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
๓) การพัฒนาไม่ควรมุ่งเน้นด้านวัตถุแต่เพียง
ด้านเดียว จะต้องพัฒนาจิตใจของประชาชนควบคูก่ นั ไป
ด้วย เพื่อลดความเสื่อมของสังคม โดยควรเพิ่มบทบาท
ของวัดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขัดเกลาประชาชนให้มี
ศีลธรรม ลดอบายมุขและการทุจริต ตลอดจนมีการน�ำ
องค์ความรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้านมาประยุกต์ใช้อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
๔.๒ การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ เปิดเสรี
และอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า การบริการ การ
ลงทุน การขนส่ง/โลจิสติกส์ และด่านชายแดน เป็นต้น
			 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่าง
กันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity)
ด้านการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ เปิดเสรีและอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้า การบริการ การลงทุน การขนส่ง/
โลจิสติกส์ และด่านชายแดน ก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพือ่
อ�ำนวยความ สะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ
ระหว่างกัน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามแดน
การตรวจคนเข้าเมือง การกักกันพืชและสัตว์ โดยมุง่ เน้น
ให้มรี ะบบบริการทีด่ ใี นด่านศุลกากรทัง้ สินค้าและคนต้อง
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทัง้ ส�ำหรับคนอาเซียน

และนอกกลุ่มอาเซียน เช่น ระบบการคุ้มครองและ
ประกันสังคมแรงงาน ระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เป็นต้น
ให้มีการเชื่อมโยงโครงสร้าง ประกอบด้วย การเปิดเสรี
การอ� ำ นวยความสะดวกทางการค้ า การบริ ก าร
การลงทุน การสร้างมาตรฐาน กฎหมาย กฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกัน เพือ่ ลดอุปสรรคต่อการรวมกัน
เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เชื่ อ มโยงในด้ า น
กฎระเบียบต่างๆ ผ่านการจัดท�ำความตกลงระหว่างประเทศ
และความตกลงภูมภิ าค รวมทัง้ พิธศี ลุ กากรทีช่ ว่ ยอ�ำนวย
ความสะดวกในการขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ
และการลงทุนอย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ
และการพัฒนามนุษย์ และการข้ามพรมแดน การเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับ ทุกภาคส่วน เช่น
การจัดท�ำโซนนิ่ง การพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริม
SMEs และ OTOP เป็นต้น ปัจจุบันมีความตกลงหลาย
กรอบที่เอื้อต่อความเชื่อมโยงของระบบ แต่ยังไม่มีผล
บังคับใช้และต้องปรับปรุงรายละเอียดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในทางปฏิบตั ิ อาทิ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวก
ในการขนส่ ง สิ น ค้ า ข้ า มแดน และกรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
			 จากผลการตรวจติดตามดังกล่าว ผูต้ รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้มขี อ้ สังเกต/ข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับผลการด�ำเนินการของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ดังนี้
			 ๑) ให้จังหวัดส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (IT)
เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพือ่ ลดต้นทุนและขยาย
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โอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะธุรกิจอาหารควรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยภาคเอกชนควรร่วมมือ
กับภาครัฐและมหาวิทยาลัยในท้องถิน่ พัฒนาธุรกิจ SMEs
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
			 ๒) ให้จังหวัดก�ำหนดมาตรการในการ
อ� ำ นวยความสะดวกในการขนส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก าร
โดยการสร้างข้อตกลงร่วมส�ำหรับการขนส่งโดยรถ และ
ผู ้ โ ดยสารข้ า มแดนระหว่ า งประเทศ มี ร ะบบข้ อ มู ล
เชื่อมโยงระหว่างกัน รวมถึงมีระบบประกันภัยในกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุด้วย
			 ๓) ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมให้
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
(SMEs) ผูป้ ระกอบการ OTOP ให้มบี ทบาททางด้านการค้า
มี ช ่ อ งทางจั ด จ� ำ หน่ า ยที่ ห ลากหลาย มี ต ลาดสิ น ค้ า
รองรับ ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็น
ที่ต้องการของกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างความเข้มแข็ง
และความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ เพือ่ ให้สามารถเป็น
คู่ค้าที่ส�ำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รวมทั้งมีการ
จัดท�ำแผนการวิเคราะห์ความเสีย่ ง มีการทบทวนจุดอ่อน
ข้ อ ด้ อ ยต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาช่ อ งทางขยายโอกาส
ให้สามารถสร้างการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
			 ๔) ให้จงั หวัด/กลุม่ จังหวัด ทีต่ ดิ ชายแดน
ตรวจสอบปรับปรุงในเรือ่ งของด่านชายแดน จุดผ่านแดน
ชั่วคราว จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า
ให้มีการพัฒนาเป็นสากล เช่นรูปแบบการบริการ One
Stop Service มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัด
ท�ำระบบฐานข้อมูล (ให้มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นความมั่ น คง ด้ า นสาธารณสุ ข
ด้านศุลกากร ด้านพาณิชย์ ด้านเกษตร ตรวจคนเข้าเมือง
และกักกันพืชสัตว์อยูใ่ นสถานทีเ่ ดียวกัน) ให้มปี ระสิทธิภาพ
พร้อมทั้งก�ำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดน
และด้านความมั่นคง การค้ายาเสพติด การลักลอบ
เข้าเมือง ด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยเฉพาะในเรือ่ งของคนเข้าเมือง โรคระบาด/โรคติดต่อ
การน�ำเข้าและส่งออกสินค้า
๔.๓ การเชื่อมโยงระหว่างกันของประชาชน
การท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม เป็นต้น
			 ด้ า นการเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น ของ
ประชาชน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม ต้อง
ปรับพื้นฐานทางด้านการศึกษาและการสื่อสาร โดยใช้
ภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ง่าย ในกฎบัตรอาเซียนได้ก�ำหนด
ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ของกลุ่มอาเซียน
ดังนั้น ทุกประเทศจะใช้ภาษาอังกฤษ แต่การใช้ภาษา
สื่อสารในการท�ำธุรกิจหรือราชการ ต้องใช้ทักษะและ
ความเข้าใจในเรื่องของภาษา ทั้งพูด อ่าน เขียน เพื่อให้
เข้าใจบริบททีต่ รงกัน ตลอดจนการใช้ ภาษาของประเทศ
เพือ่ นบ้าน ดังเช่นประเทศญีป่ นุ่ ในช่วงแรกทีเ่ ข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย แม้จะมีคนไทยที่ ไว้ใจได้ช่วยติดต่อ
ด้านการค้าให้ แต่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นก็พยายามเรียน
ภาษาไทย ซึ่ ง นั ก ลงทุ น ชาวญี่ ปุ ่ น ที่ เข้ า ไป ลงทุ น ใน
ต่างประเทศ มักจะเรียนรูภ้ าษาของประเทศทีจ่ ะไปลงทุน
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมในเรื่องการปรับ หลักสูตรหรือ
การเรี ย นภาษาของประเทศในกลุ ่ ม อาเซี ย น และ
ปรั บ ระบบการคุ ้ ม ครองทางสั ง คมทั้ ง ผู ้ บ ริ โ ภคและ
แรงงาน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม
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			 จากผลการตรวจติดตามดังกล่าว ผูต้ รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้มขี อ้ สังเกต/ข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับผลการด�ำเนินการของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
ดังนี้
			 ๑) ให้ จั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ภาคการเกษตรอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ลดปั ญ หาจากการ
ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการอพยพเข้ามาท�ำงาน
ในเขตเมื อ ง และส่ ง เสริ ม อาชี พ เกษตรให้ ส ามารถ
เลี้ยงตนเองได้โดยไม่มีหนี้สิน
			 ๒) ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ปรับภูมิทัศน์ให้ดึงดูด
นักท่องเทีย่ ว จัดระเบียบการค้าขายบริเวณสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ให้เป็นระเบียบ มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย ราคาสินค้า
มาตรฐาน มีปา้ ยบอกราคาสินค้าอย่างชัดเจน เน้นการน�ำ
สินค้า OTOP สินค้าเกษตร หัตถกรรมพื้นบ้าน และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจัดจ�ำหน่ายตามจุดจ�ำหน่ายสินค้า
			 ๓) ให้จงั หวัดค�ำนึงถึงความส�ำคัญและมี
มาตรการในเรื่องขยะ ในสถานที่ชุมชน/หมู่บ้าน สถานที่
ท่องเทีย่ ว ให้มคี วามสะอาด มีทที่ งิ้ ขยะแยกประเภทตาม
สถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสม ด้านสุขอนามัย ให้มีห้องน�้ำที่
สะอาด ด้ า นความปลอดภั ย ให้ มี ร ะบบเตื อ นภั ย มี
เจ้าหน้าที่ประจ�ำจุดเสี่ยงต่างๆ
			 ๔) ให้ จั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ป ั ญ ญาอาชี พ ท้ อ งถิ่ น
การแสดงพื้นบ้าน โดยให้สถานศึกษาน�ำองค์ความรู้
มาเผยแพร่ มีการทัศนศึกษาตามแหล่งความรูท้ ที่ รงคุณค่า
และมีการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ภายในจังหวัดด้วย

๕. ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
จากการตรวจติดตามของผูต้ รวจราชการกระทรวง
มหาดไทย พบว่า ผลการด�ำเนินการและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนใหญ่จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดมีปัญหาและอุปสรรค ที่ส�ำคัญต่อการพัฒนา
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) การจั ด สรรงบประมาณไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและความต้องการของ
จังหวัด (จังหวัดขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการหลัก
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแต่ไม่ได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณ แต่ ก ลั บ ได้ รั บ การจั ด สรร
แผนงาน/โครงการ ที่เป็นแผนงาน/โครงการส� ำรอง
จังหวัดจึงมีความจ�ำเป็นต้องโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๒) การได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
จาก ก.น.จ.ล่าช้า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านามาอยู่ระหว่าง
ยุบสภาผู้แทนราษฎร และไม่มีคณะรัฐมนตรี ท� ำให้
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ไม่สามารถจัดประชุม ก.น.จ. เพื่อ
พิจารณาค�ำขอเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด ท�ำให้
ส่งผลต่อการด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายของจังหวัด
๓) เกิดจากความล่าช้าในการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณซึ่ ง มี ขั้ น ตอนมากเกิ น ไป ท� ำ ให้ จั ง หวั ด
ไม่สามารถด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
เงินงบประมาณได้
๔) บางโครงการด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ อุ ท ยาน
ซึ่งต้องขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พั น ธุ ์ พื ช ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนและต้ อ งใช้ เวลานาน ท� ำ ให้
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินโครงการฯ
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๕) เนื่องจากผู้รับเหมาประกวดราคาได้แล้วทิ้ง
งาน ไม่เข้าไปท�ำงาน จ�ำเป็นต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่
๖) เนื่ อ งจากเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ เช่ น ปั ญ หา
อุทกภัย ปัญหาดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ท�ำให้ไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้
๗) เนื่องจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.)ท้วงติงเรื่องความคุ้มค่าของโครงการฯ จึงจ�ำเป็น
ต้องมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
๘) จังหวัดได้รบั อนุมตั งิ บประมาณเหลือจ่ายใช้
ด� ำ เนิ น โครงการในช่ ว งใกล้ สิ้ น ปี ง บประมาณ และ
โครงการที่อนุมัติเป็นโครงการที่เป็นงบลงทุน ประกอบ
กับในช่วงที่ด�ำเนินโครงการอยู่ในช่วงฤดูฝน ท�ำให้ไม่
สามารถด�ำเนินโครงการได้แล้วเสร็จ
๙) โครงการทีไ่ ม่ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ เป็น
ความต้องการของพื้นที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทางส่วนราชการ/
หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้
ผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเห็นถึงความส�ำคัญและ
ความจ�ำเป็นในการด�ำเนินโครงการ
๑๐) โครงการที่ทางส่วนราชการ/หน่วยงาน
เสนอขอพิจารณางบประมาณ เมื่อผ่านการพิจารณา
อนุมตั แิ ล้วอาจต้องมีการปรับลดงบประมาณหรือปรับลด
ปริมาณงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะงาน
และงบประมาณที่ได้เสนอ จึงจ�ำเป็นต้องปรับแผนการ
ใช้จา่ ยหรือปรับเปลีย่ นลักษณะงานให้เป็นไปตามทีไ่ ด้รบั
อนุมัติ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด�ำเนินงาน
เนื่องจากงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้เสนอ
ขอพิจารณา
๑๑) ขาดการเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงาน
บางโครงการยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงาน

เจ้าของพื้นที่ไว้ล่วงหน้าก่อนการอนุมัติโครงการ และ
บางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด�ำเนินการ ท�ำให้
การด� ำ เนิ น งานล่ า ช้ า และการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
๑๒) การด� ำ เนิ น การในหลายๆเรื่ อ ง ที่ เ ป็ น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์/ข้อมูลรายงานของส่วนกลางจะ
แบ่งแยกส่วนราชการในความรับผิดชอบ ซึ่งท�ำให้เกิด
ความซ�้ำซ้อนเป็นเพิ่มภาระงานของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด เช่น ระบบ E-Budgeting (การจัดท�ำงบประมาณ)
ระบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน (รวมถึงการ
ปรับแผนด้วย) ระบบการรายงานผลตามค�ำรับรองการ
ปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี ระบบการติดตามความก้าวหน้า
โครงการของ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. , ส�ำนักงบประมาณ และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึง่ ท�ำให้ไม่เกิดความคล่องตัว
ในการด�ำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๑๓) โครงการทีข่ อกันเงินเหลือ่ มปี เป็นโครงการ
รายการงบลงทุนที่จะต้องด�ำเนินการไปตามสัญญาและ
งวดงานที่ระบุไว้
๑๔) ส่ ว นราชการ/อ� ำ เภอ เสนอกิ จ กรรม/
โครงการเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ซึ่งต้องด�ำเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณผ่าน ก.บ.จ. และ/หรือ อ.ก.น.จ. เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน และตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๑๕) การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
ก�ำหนดให้จัดท�ำล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ ปี ท�ำให้การ
ด�ำเนินการตามแผนไม่สามารถตอบสนองปัญหาและ
ความต้ อ งการเร่ ง ด่ ว นในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
เนื่องจากสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะต้นทุน
ทางเศรษฐกิจ เช่น วัสดุก่อสร้าง การเกษตร อาจเป็น
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ราคาที่สูงขึ้น จากที่ประมาณการไว้เบื้องต้น ส่งผลให้มี
ความจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นปริมาณหรือรายการเพือ่ ให้
อยู่ภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและสามารถ
ด�ำเนินการได้ปริมาณหรือรายการเพือ่ ให้อยูภ่ ายในกรอบ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติและสามารถด�ำเนินการได้
๑๖) ในแต่ละปีจะมีบางโครงการที่มีการปรับ
เปลี่ ย นรายละเอี ย ดโครงการ หรื อ ขอเปลี่ ย นแปลง
โครงการ ซึ่งหากกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัด จะต้อง
เข้ า สู ่ ก ระบวนการขอปรั บ เปลี่ ย นหรื อ เปลี่ ย นแปลง
โครงการแล้วแต่กรณี ท�ำให้เกิดความล่าช้าในการด�ำเนินการ
๑๗) ปั ญ หาความซ�้ ำ ซ้ อ นของพื้ น ที่ ด� ำ เนิ น
โครงการ โดยเฉพาะโครงการแหล่งน�้ำ ท�ำให้ต้องขอ
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีด่ ำ� เนินการจาก ก.บ.จ. และขอท�ำความ
ตกลงกับส�ำนักงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ท�ำให้เกิดความล่าช้าในการด�ำเนินการ
๑๘) กรณี ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากลมมรสุ ม
เกิดปัญหาอุทกภัย และภัยธรรมชาติ สร้างความเสียหาย
ในพื้นที่เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อการ
การด� ำ เนิ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
ซึ่ ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ และการศึ ก ษาผลกระทบ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ใน
การด�ำเนินโครงการ
๑๙) ส่วนราชการบางแห่งให้ความส�ำคัญการ
ขับเคลื่อนโครงการของกลุ่มจังหวัดในล�ำดับสุดท้าย
๒๐) การก� ำ หนดคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์ ท าง
การแพทย์ ต ้ อ งอาศั ย ระยะเวลาในการพิ จ ารณาของ
ผู้ใช้และในการจัดหาต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ
๒๑) ผู ้ รั บ จ้ า งมั ก ส่ ง งานรวมงวดงาน ท� ำ ให้
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า

๒๒) การจัดท�ำรูปแบบรายการและราคากลาง
ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีจ�ำกัด แต่ปริมาณ
งานมีมาก
๒๓) การประสานงานของเจ้าภาพหลักไปยัง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่อยู่ต่างพื้นที่ขาดความชัดเจน
ต่อเนื่อง สายการประสานงานค่อนข้างยาวท�ำให้ใช้เวลา
ทางธุรการมาก
๒๔) การจัดซือ้ จัดจ้างต้องด�ำเนินการหลายครัง้
เนือ่ งจากไม่สามารถหาผูร้ บั จ้างได้ สาเหตุจากราคากลาง
สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงท�ำให้
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า/ขาดแคลน
แรงงาน/หาผู้รับจ้างไม่ได้/ไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา
๒๕) หน่วยด�ำเนินงานส่วนใหญ่ประสบปัญหา
การโยกย้ายของเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ ท�ำให้การด�ำเนินงาน
ไม่มีความต่อเนื่องและผลการด�ำเนินงานล่าช้า
๒๖) หน่วยด�ำเนินงานให้ความส�ำคัญกับการ
ด�ำเนินโครงการระดับกรม/กระทรวงต้นสังกัดมากกว่า
๒๗) หลายโครงการต้ อ งด� ำ เนิ น การจั ด ซื้ อ
จัดจ้างใหม่ เนื่องจากประสบปัญหาไม่สามารถหาผู้รับ
จ้างได้ อาทิ ไม่มผี มู้ าซือ้ แบบ หรือ มีผเู้ สนอราคารายเดียว
ฯ หรือผูร้ บั จ้างท�ำผิดสัญญา จึงต้องเริม่ กระบวนการใหม่
๒๘) ความไม่เป็นอิสระจากนักการเมือง หลาย
พื้ น ที่ โ ครงการได้ มี ก ารแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงแผนงาน/
โครงการ พื้นที่จัดท�ำโครงการ งบประมาณโครงการ
ก็เพราะกลุม่ บุคคลเหล่านี้ ท�ำให้เป็นปัญหาในการบริหาร
จัดการโครงการอย่างมาก จึงเป็นผลท�ำให้ไม่เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่ได้วางไว้
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๖. ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
จากผลการตรวจติดตามดังกล่าว ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ มี ข ้ อ สั ง เกต/ข้ อ เสนอแนะ
เพื่อประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้
๑) การปรับปรุงการพัฒนาจังหวัด และกลุ ่ ม
จั ง หวั ด เพื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย นจะต้ อ งมี ก าร
วิ เ คราะห์ ห าศั ก ยภาพและปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง ของพื้ น ที่
จังหวัด เพื่อใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
จังหวัด ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแผนยุทธศาสตร์
ประเทศ รัฐบาล และท้องถิ่น มีการสร้างกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด และ
ติ ด ตามประเมิ น ผล โดยมี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายการ
พัฒนาหรือตัวชี้วัดที่เข้าใจง่ายและสะท้อนปัญหาของ
พื้นที่อย่างแท้จริง มีการแยกแยะเป้าหมายและวิธีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนระหว่างจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดกับ อปท. ให้ชัดเจน รวมทั้งมีกลไกการก� ำกับ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับ
เคลือ่ นการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด ตลอดจน
มี ห น่ ว ยงานกลางสนับสนุนการพัฒนาด้านศั ก ยภาพ
ของบุคลากรของจังหวัดและ อปท. ให้มีศักยภาพสูงขึ้น
ในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัด
และกลุม่ จังหวัด ให้เชือ่ มโยงกับเป้าหมายการพัฒนาทุกๆ
ระดับ และสนับสนุนการบูรณาการแผนงานโครงการตาม
ความต้องการของจังหวัดร่วมกัน รวมทั้งการเปิดโอกาส
ให้จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดทีข่ บั เคลือ่ นการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถได้รบั งบประมาณเพิม่ เติม
พร้อมทั้งควรมีการก�ำหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์

ในการลดหรือขจัดการแทรกแซงทางการเมืองภายใต้
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนา
เชิงพื้นที่ของทุกภาคส่วน
๒) การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัดที่ผ่านมายังมีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจาก
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว กลาง
เชื่ อ มโยงเป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศเข้ า กั บ พื้ น ที่
การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่ซึ่งจะน�ำ
ไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ยังมีน้อยและ
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญเท่าที่ควร รวมทั้งภาคเอกชนยังมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะกลไกในระดับพื้นที่ เช่น
กรอ.จังหวัด และกรอ.กลุม่ จังหวัด นอกจากนี้ การท�ำงาน
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามบทบาทที่คาดหวัง ยังมี
ปัญหาและข้อจ�ำกัดบางประการ อาทิ การไม่ได้รับการ
สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู ้ เชิ ง ลึ ก ที่ เ พี ย งพอต่ อ การจั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์ และการก�ำหนดแผนงาน/ โครงการเพื่อ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ ง นี้ ป ั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการที่ จั ง หวั ด ไม่ มี
งบประมาณ แต่เกิดจากการขาดการบูรณาการเพื่อให้มี
การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมี
การก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมบทบาทของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดให้สามารถท�ำหน้าที่เป็น ตัวกลางเชื่อมโยง
การพัฒนาในระดับชาติเข้ากับพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาเชิงพืน้ ทีจ่ งึ ควรเน้นให้มคี วามแตกต่างกันตาม
ศั ก ยภาพของแต่ ล ะจั ง หวั ด โดยมี ก ารวางแผนและ
จุดประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
แข่งขันระหว่างพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
โดยอาศั ย ทรั พ ยากรในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และมี
ประสิทธิภาพ
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๓) การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมี
ความสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ เปรียบเทียบ
กั บ ประเทศสมาชิ ก ของประชาคมอาเซี ย นด้ ว ย เช่ น
การโยกย้ายการลงทุนไปยังเมียนมาร์ สปป. ลาว กัมพูชา
และเวี ย ดนาม การเชื่ อ มโยงด้ า นการท่ อ งเที่ ย วกั บ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ตลอดจนการผลิตสินค้าไทย
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดอาเซียน เช่น การส่งออกอาหาร
ไปยังสิงคโปร์ และการส่งสินค้าฮาลาลไปยังประเทศ
มุสลิม รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ของ SMEs โดยการเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การพัฒนาฝีมือแรงงานและเทคโนโลยี เพื่อให้ SMEs
สามารถปรั บ ตั ว เข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรมีการปรับ กระบวนทัศน์
จาก “การเป็นคู่แข่งขัน” มาสู่ “การเป็นหุ้นส่วน” โดยมี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ประชาคมอาเซียนมากขึน้ มีการศึกษากฎระเบียบส�ำคัญ
ต่อการค้า การลงทุนของประเทศสมาชิก อาเซียน และ
การสนั บ สนุ น การใช้ ภ าษาอั ง กฤษของบุ ค ลากรไทย
ตลอดจนการก�ำหนดมาตรการป้องกันสินค้าที่ ไม่ได้
มาตรฐานเข้าสู่ประเทศไทย
๔) การพัฒนาเชิงพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพ จะต้อง
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความเข้าใจ ของภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งบุคลากรจังหวัดภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ อปท.
และประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด
รวมทัง้ การบูรณาการงบประมาณทัง้ งบประมาณจังหวัด
งบประมาณหน่วยงานส่วนกลาง และ งบประมาณ อปท.
ลงสู่พื้นที่จังหวัด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็น เร่งด่วนที่ควรจะ
ด�ำเนินการเพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความพร้อมใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ การก�ำหนดเงื่อนไขที่จะ
ท�ำให้จงั หวัด/กลุม่ จังหวัดสามารถด�ำเนินการตามบทบาท
ที่คาดหวังได้ โดยมีความรู้ ความเข้าใจทั้งในภาพกว้าง
และเชิงลึก เพื่อใช้ประกอบการก�ำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด และมีความสามารถใน
การน�ำยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะต้องสามารถผนึกก�ำลังกับทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
๕) การจัดท�ำยุทธศาสตร์จังหวัดที่ผ่านมาส่วน
ใหญ่ประชาชนและชุมชน ยังมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย
และมีระยะเวลาในการจัดท�ำยุทธศาสตร์จงั หวัดน้อยมาก
ท�ำให้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และบทบาท ของ
จังหวัดไม่สนองตอบความต้องการและสะท้อนปัญหา
ของประชาชนเท่าที่ควร โดยโครงการต่างๆ จะเป็น
ความต้ อ งการของหน่ ว ยงานราชการเป็ น ส่ ว นใหญ่
จึงควรมีการจัดเวทีให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น และมีระยะเวลาในการวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์
จังหวัดได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้
๖) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นกุญแจส�ำคัญ
ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ย นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด เพื่ อ ให้
ประชาชน ชุมชน จังหวัด และประเทศชาติมี ความรูเ้ ท่าทัน
ทั้ ง ในด้ า นความเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ กฎระเบี ย บ
ต่างๆ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจาก การเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ย นในปี ๒๕๕๘ ซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ ก าร
ด� ำ เนิ น งานต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ทั น เวลา และ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
๗) ในการขอแก้ ไข/เปลี่ ย นแปลงโครงการ
ของจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ มี ก ารก� ำ หนดเป็ น
Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว มิให้มี
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การเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างแท้จริง
เว้นแต่หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถพิสูจน์ได้ว่า
โครงการที่เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่นั้น สามารถช่วย
ให้การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากกว่าโครงการเดิม
๘) การติดตามผลการด�ำเนินการของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ในระบบอิเล็กทรอนิกส์/ข้อมูลรายงาน
ของส่วนกลางจะแบ่งแยกส่วนราชการในความรับผิดชอบ
ซึ่งท�ำให้เกิดความซ�้ำซ้อนเป็นเพิ่มภาระงานของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เช่น ระบบ e-Budgeting (การจัดท�ำ
งบประมาณ) ระบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน
(รวมถึงการปรับแผนด้วย) ระบบการรายงานผลตาม
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปี ระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการของ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. , ส�ำนัก
งบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งท�ำให้
ไม่ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ เห็นควรให้มเี จ้าภาพหลัก (กรมบัญชีกลาง/
กระทรวงการคลัง) ในการติดตามประเมินผล โดยจัดท�ำ
ระบบที่รองรับการติดตามผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพียงระบบเดียว และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบ
ระหว่างหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๙) เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
จัดการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
และกลุม่ จังหวัด ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการ โดยกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์ซึ่งมีความคิดเห็น
ไม่ตรงกันทางด้านการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

ของจังหวัด มีลักษณะเป็นโครงการที่ไม่ผ่านการท�ำ
ประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพืน้ ที่
และไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เข้ามาแทรกแซง ท�ำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของจังหวัดและกลุม่ จังหวัดให้เป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์
ได้อย่างแท้จริง และสามารถ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” ของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
๑๐) กรณี ก ารแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงแผนงาน/
โครงการ ที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดและ
กลุม่ จังหวัด ก.น.จ. ควรพิจารณามอบอ�ำนาจให้ ก.บ.จ./
ก.บ.ก พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ โดยมี
เงื่อนไขเป็นโครงการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์
ตาม Positioning ของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินการเกิดความคล่องตัว และเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากในปัจจุบันการเสนอ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ ต้องผ่านกลไก
ก.น.จ. ซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควร และอาจส่งผล
กระทบต่อแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานส่วนกลางที่
ก� ำ หนดช่ ว งระยะเวลาสิ้ น สุ ด การลงนามในสั ญ ญา
ซึ่งผูกพันงบประมาณการด�ำเนินงานของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ส่ง
ผลกระทบต่ อ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เช่ น การเปลี่ ย น
หน่วยด�ำเนินการ เป็นต้น ซึ่งตามระเบียบฯ เป็นอ�ำนาจ
ของ ก.บ.จ. นั้น ควรให้เป็นอ�ำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด เนื่องจากบางครั้งไม่มีวาระส�ำคัญพอที่จะนัด
ประชุมปรึกษาหารือ ท�ำให้การท�ำงานล่าช้าไปด้วย
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๑. การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว
ความเป็นมา
๑.คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ มี ค� ำ สั่ ง ที่
๑๗๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว
คงเหลื อของรั ฐ โดยมี ปลั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ ป็น
ประธานอนุกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทยเป็นอนุกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองเป็น
อนุกรรมการ หัวหน้าผูต้ รวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เป็ น อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร และรองอธิ บ ดี
กรมการปกครองที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือ
ของรัฐ มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงานตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพข้าว ๑๐๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการฯ โดยมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
ปริมาณข้าวคงเหลือของรัฐทีเ่ ก็บไว้ในโกดัง/ไซโล รวมทัง้
เก็บตัวอย่างข้าวเพื่อน�ำไปตรวจสอบคุณภาพ มีผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะท�ำงาน
จ�ำนวน ๑๑ ชุด ดังนี้
(๑) นายวิศว ศะศิสมิต ชุดที่ ๔
		 จังหวัดสระแก้ว ชลุบรี ฉะเชิงเทรา
(๒) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ชุดที่ ๕
		 จังหวัดสุพรรณบุรี (อ�ำเภอศรีประจันต์)
(๓) นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ชุดที่ ๖
		 จังหวัดสระบุรี

(๔) นายสุวิทย์ สุบงกฎ ชุดที่ ๓๖
		 จังหวัดสุรินทร์ (อ�ำเภอเมืองสุรินทร์)
(๕) นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ชุดที่ ๕๓
จังหวัดก�ำแพงเพชร (อ�ำเภอเมืองก�ำแพงเพชร)
(๖) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ชุดที่ ๕๔ 		
		 จังหวัดเชียงราย (อ�ำเภอเวียงชัย/เวียงป่าเป้า
		 /ป่าแดด/แม่สาย/แม่จัน/เชียงแสน)
(๗) นายวันชัย สุทธิวรชัย ชุดที่ ๕๕
		 จังหวัดอุทัยธานี
(๘) นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ชุดที่ ๕๖
		 จังหวัดพิษณุโลก (อ�ำเภอพรหมพิราม)
(๙) นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม ชุดที่ ๕๗ 		
		 จังหวัดพิจิตร (อ�ำเภอตะพานหิน/ทับคล้อ/
		 ดงเจริญ)
(๑๐) นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ชุดที่ ๕๘
			 จังหวัดนครสวรรค์ (อ�ำเภอลาดยาว)
(๑๑) นายเกรียงเดช เข็มทอง ชุดที่ ๕๙
			 จังหวัดก�ำแพงเพชร (อ�ำเภอขานุวรลักษณ์/
			 คลองขลุง)
ผลการด�ำเนินงาน
คณะท�ำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว
ที่ ผู ้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็ น ประธาน
มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
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๑. เป้าหมายในการตรวจสอบ
		 ๑.๑ โกดัง จ�ำนวน ๑๙๖ หลัง/ปริมาณข้าว
ประมาณ ๑๔,๖๓๗,๗๙๒ กระสอบ
		 ๑.๒ ไซโล จ� ำ นวน ๒ หลั ง /น�้ ำ หนั ก
๖,๑๑๘.๗๕๖ ตัน
๒. ผลการตรวจสอบ
		 ๒.๑ โกดั ง /ไซโล ที่ ผ ลการตรวจสอบ
ปริมาณ/คุณภาพ เป็นปกติ จ�ำนวน ๑๒๘ โกดัง ปริมาณ
ข้าวประมาณ ๗,๕๔๒,๐๑๗ กระสอบ
		 ๒.๒ โกดั ง /ไซโล ที่ ผ ลการตรวจสอบ
ปริ ม าณ/คุ ณ ภาพ พบความผิ ด ปกติ (ไม่ แจ้ ง ความ)
จ�ำนวน ๕๓ โกดัง ปริมาณข้าวประมาณ ๔,๘๔๖,๗๘๗
กระสอบ ความผิดปกติที่พบ เช่น
					 (๑) ปริ ม าณข้ า วขาดบั ญ ชี (ไม่ เ กิ น
๕%)
					 (๒) ข้าวบางส่วนมีลกั ษณะป่นเป็นแป้ง
มีสีเหลือง สีด�ำ
					 (๓) ข้ า วบางส่ ว นมี ก ารปะปนของ
ข้าวต่างชนิดมีมอด
					 (๔) กระสอบข้ า วบางส่ ว นได้ รั บ
ความเสียหายจากน�้ำ หรือสัตว์
					 (๕) โกดังสกปรก มีมูลนก ซากสัตว์
					 (๖) กระสอบข้าวบางส่วนยุบตัว
		 ๒.๓ โกดั ง /ไซโล ที่ ผ ลการตรวจสอบ
ปริมาณ/คุณภาพ พบความผิดปกติ (แจ้งความ) จ�ำนวน
๑๕ โกดัง/๒ ไซโล ปริมาณข้าวประมาณ ๒,๒๔๘,๙๘๘
กระสอบ กับ ๖,๑๑๘.๗๕๖ ตัน ความผิดปกติที่พบ เช่น
					 (๑) ปริมาณข้าวขาดบัญชีเกิน ๕%
หรือปริมาณข้าวเกินบัญชี

					 (๒) มีขา้ วเสือ่ มคุณภาพเป็นปริมาณมาก
เช่น ป่นเป็นแป้ง
					 (๓) ชนิดข้าวที่ตรวจพบไม่มีในบัญชี
					 (๔) รหัสกระสอบไม่ชดั เจน จางและตี
ไม่ถูกต้องตามสัญญา บางกระสอบไม่มีรหัส
๓. คณะท�ำงานได้มีข้อสังเกตด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 ๓.๑ เจ้าของโกดัง
					 (๑) โกดังในการเก็บรักษาข้าวหลายแห่ง
มี ส ภาพไม่ เ หมาะสมทั้ ง สภาพอาคาร สถานที่ ตั้ ง
การคมนาคม และสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารมีสภาพเก่า
อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แสงสว่างไม่เพียงพอ ตาข่าย
กันนกช�ำรุดเสียหาย บางแห่งหลังคารั่ว เป็นต้น
					 (๒) โกดั ง หลายแห่ ง ไม่ พ ร้ อ มรั บ
การตรวจเช่น เอกสารทางบัญชี/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไม่ เรี ย บร้ อ ย ไม่ มี ม าตรฐาน คนงานและอุ ปกรณ์ ไ ม่
เพียงพอ ไม่มีรถโฟล์คลิฟท์/รถยก กองข้าวล้ม แสงสว่าง
ไม่เพียงพอ อากาศไม่ถ่ายเท บางแห่งมีการรมยาท�ำให้
ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามก�ำหนดเวลา
					 (๓) โกดังที่เป็นของเจ้าของโรงสีหรือ
ผู้ประกอบการในเรื่องข้าวโดยตรง (กรณีรับฝาก) ข้าวที่
เก็บไว้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เช่น โกดังจะมีความ
สะอาด การรมยาจะเป็นไปตามวงรอบ การจัดเรียง
กระสอบข้าวจะเป็นระเบียบเรียบร้อยดี โกดังจะสามารถ
ป้องกันฝน ลมและนก
		 ๓.๒ ผู ้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพข้ า วและรั ก ษา
คุณภาพข้าวในโกดังกลาง (Surveyor)
					 (๑) บริษทั Surveyor ไม่สามารถตอบ
ค�ำถามคณะท�ำงานได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ในเรือ่ ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของตน เช่น ไม่สามารถตอบได้ว่า
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โกดังนี้รมยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ท�ำไมจึงเรียงกระสอบ
ข้าวในลักษณะนี้
					 (๒) การจัดวางกองข้าวภายในโกดัง
บางแห่ง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด เรียงกองข้าว
ไม่สม�่ำเสมอ ท�ำให้การตรวจนับจ�ำนวนหรือปริมาณข้าว
ท�ำได้อย่างยากล�ำบากหลายโกดังเก็บข้าวจากหลาย
โรงสี/บริษทั การน�ำกระสอบข้าวจากหลายทีม่ ารวมในที่
เดียวกัน ถึงแม้จะท�ำรหัสข้าวไว้บนกระสอบก็ยากแก่
การตรวจสอบ เนือ่ งจากกระสอบข้าวจะวางทับกันเป็นชัน้ ๆ
ไม่สามารถตรวจสอบรหัสข้าวชัน้ ล่างได้วา่ ถูกต้องหรือไม่
					 (๓) การดูแลรักษาข้าว โดยเฉพาะการ
รมยาเพือ่ ป้องกันมอดและแมลง ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่
ควร ทั้งปริมาณยา คุณภาพยา และวงรอบการรมยา
จะเห็นได้จากโกดังเก็บรักษาข้าวบางแห่ง จะมีมอดและ
แมลงอยู่ในโกดังและอยู่ในกระสอบข้าวเป็นจ�ำนวนมาก
		 ๓.๓ เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารคลั ง สิ น ค้ า
(อคส.)
					 (๑) เจ้าหน้าที่ อคส. ที่มีหน้าที่ดูแล
โกดังมีจ�ำนวนน้อย ในขณะที่มีโกดังเก็บรักษาข้าวที่ต้อง
ดูแลจ�ำนวนหลายแห่ง ท�ำให้การดูแลเป็นไปอย่างไม่ทั่ว
ถึงและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นายวิศว ศะศิสมิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพข้าว

					 (๒) ในการตรวจสอบ หั ว หน้ า คลั ง
อคส. ในพื้นที่ ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบโกดังหลาย
แห่ง ท�ำให้ต้องมอบตัวแทนซึ่งมักไม่มีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง และตัดสินใจไม่ได้
					 (๓) บางโกดัง อคส. ค้างจ่ายค่าเช่า
โกดังให้กบั ผูป้ ระกอบการหลายราย ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
บางราย ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะ
ท�ำงานเท่าที่ควร

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตาม : การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x

171

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว

นายสุวิทย์ สุบงกฎ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. ด้านนโยบาย รัฐควรปรับปรุงระบบการ
จัดการข้าวให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผูผ้ ลิต (เกษตรกร) ลดการผูกขาดของพ่อค้าคนกลาง เช่น
การจัดรวมกลุ่มสหกรณ์ให้เข้มแข็ง มีการจัดท�ำการ
ประกันพืชผลให้เกษตรกร การส่งเสริมการผลิตข้าว
อิ น ทรี ย ์ แ ละข้ า วคุ ณ ภาพสู ง โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย
คือประชาชนภายในประเทศ และผลิตเพื่อการส่งออก
การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร เช่น การสนับสนุน
เรื่องพันธ์ข้าว การให้ความรู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำ การลดค่าใช้จ่ายจากการ
คมนาคมขนส่ ง ควรมี ร ะบบควบคุ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เป็นธรรมในการค้าข้าว
๒. ด้านการจัดการ
		 (๑) ข้ า วคุ ณ ภาพดี ที่ ผ ่ า นการตรวจสอบ
ควรเร่งระบายออกสู่ตลาดเพื่อการบริโภค ทั้งตลาด
ภายใน และตลาดเพื่อการส่งออก/ข้าวที่กรมการค้า
ต่างประเทศ ท�ำสัญญาขายและอยู่ระหว่างการส่งมอบ
ผูซ้ อื้ ต้องเร่งด�ำเนินการส่งมอบโดยเร็วเพือ่ รักษาคุณภาพ
ข้าว ข้าวเสื่อมคุณภาพควรเร่งจ�ำหน่ายออกโดยระบุเป็น
ข้าวเสื่อมคุณภาพ
		 (๒) การบริ ห ารสั ญ ญา ควรมี ก ารก� ำ กั บ
ควบคุมให้โกดัง/ไซโล ปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด
โกดังต้องมีความเหมาะสมต่อการเก็บรักษาข้าว ควรมี
ความสะอาดและแสงสว่างที่เพียงพอ การรมยาต้อง
ด�ำเนินการตามก�ำหนดระยะเวลา
		 (๓) ควรปรับปรุงระบบบัญชีให้มีมาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์การจัดท�ำบัญชี การจัดท�ำ/ลงรายการ
บั ญ ชี ต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น มี ก ารติ ด ตาม/
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ตรวจสอบระบบบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบ
		 (๔) การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้แก่ ผู้แทนจังหวัด อตก.อคส. ควรจัดท�ำฐานข้อมูล
การรับจ�ำน�ำข้าวให้มีความถูกต้อง และมีรายละเอียด
ครบถ้วน พร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
พนักงาน Surveyor ควรมีความรู้ และรายละเอียดข้อมูล
ในการรับจ�ำน�ำข้าว ที่สามารถให้ข้อมูลแก่คณะท�ำงานฯ
และพร้ อ มให้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งได้ ต ลอดเวลา
รวมทั้ง เมื่อพบการกระท�ำผิดควรมีการด�ำเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทางวินัยและอาญา
		 (๕) การใช้เทคโนโลยีเข้าควบคุมเพื่อการ
ตรวจสอบ ควรน�ำระบบทีส่ ามารถควบคุมการขนย้ายข้าว
เข้าสู่โกดัง เช่น ระบบ Bar code ติดไว้ที่กระสอบข้าว
เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว

		 (๖) จัดท�ำบัญชีรายชื่อโกดัง/ไซโล บริษัท
Surveyor ทีม่ มี าตรฐาน รวมทัง้ จัดท�ำ Black List ส�ำหรับ
โกดัง/ไซโล บริษัท Surveyor ที่มีผลการด�ำเนินงาน
ต�่ำกว่ามาตรฐาน หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต
๓. ด้านกฎหมาย ควรมีมาตรการทางกฎหมาย
ลงโทษผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด เพื่ อ ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด
มีความหลาบจ�ำ และไม่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ควร
ก�ำหนดความรับผิดทางแพ่งให้ชดั เจนด้วยว่า ในกรณีทมี่ ี
ความเสียหายเกิดขึ้นกับข้าวที่เก็บรักษาไว้ในโกดัง ไม่ว่า
จะเกิดขึน้ จากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือปล่อย
ปละละเลยด้ ว ยประการใดๆ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ข ้ า วที่
เก็บรักษาไว้ในโกดังเกิดความเสียหาย ผู้ดูแลรักษาข้าว
และเจ้าของโกดัง ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ยกเว้นความเสีย
หายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย

๒. การจัดตั้งศูนย์ด�ำรงธรรมมิติใหม่
ความเป็นมา
เดิ ม กระทรวงมหาดไทยได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ด�ำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดอยูแ่ ล้วตัง้ แต่
ปี พ.ศ ๒๕๔๓ มีภารกิจหลัก คือการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์
ของประชาชนและแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน โดยมีช่องทางการร้องเรียนทางไปรษณีย์
มาด้วยตนเอง และโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ซึ่งโทรเข้า
มายังส่วนกลางกระทรวงมหาดไทย ยกเว้น ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จะโทรเข้ า ศู น ย์ ด� ำ รงธรรมจั ง หวั ด
เนื่องจากมีปัญหาการสื่อสารทางภาษา ส�ำหรับในระดับ

อ�ำเภอ กรมการปกครอง ได้มีการจัดตั้งศูนย์อ� ำนวย
ความเป็นธรรมอ�ำเภอ มีภารกิจในท�ำนองเดียวกัน
ต่อมาเมือ่ คสช. ได้มปี ระกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗
เมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรือ่ ง จัดตัง้ ศูนย์ดำ� รงธรรม
โดยให้ จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด� ำ รงธรรม
จังหวัดขึ้น มีภารกิจ ตามประกาศ คสช. กล่าวคือ เพื่อ
ท�ำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำ� ปรึกษารับเรือ่ งปัญหาความต้องการ
และข้ อ เสนอแนะของประชาชน และท�ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
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ศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ.๒๕๔๖ โดยจัดตัง้ ขึน้ ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่
อื่น ตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ
และให้กระทรวงมหาดไทยก�ำกับดูแลการบริหารของ
ศูนย์ดำ� รงธรรมและการบริหารงานจังหวัด ให้ดำ� เนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับความพึงพอใจและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และการจัดตั้งศูนย์
ด� ำ รงธรรมขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น ช่ อ งทางที่
รัฐบาล/คสช. จะได้รบั ทราบ ความทุกข์สขุ ของประชาชน
และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ได้รับฟังข้อ
เสนอแนะหรือได้แก้ไขความคับข้องใจ ของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับความพึงพอใจ
การขับเคลื่อนศูนย์ด�ำรงธรรม
๑. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กระทรวง
มหาดไทยมีหนังสือแจ้งแนวทางการด�ำเนินการจัดตัง้ ศูนย์
ด�ำรงธรรมจังหวัด ประกอบด้วยหลักคิดในการจัดตั้ง
โครงสร้างศูนย์ฯ กรอบภารกิจสถานทีต่ งั้ ศูนย์ดำ� รงธรรม
แนวทางการด�ำเนินการของจังหวัด ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
การเชื่อมต่อข้อมูลงานบริการหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำศูนย์ฯ และงบประมาณด�ำเนินการ
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดและอ�ำเภอ
ก�ำหนดโครงสร้างศูนย์ดำ� รงธรรมให้เป็นรูปแบบทีช่ ดั เจน
โดยให้ พิ จ ารณาก� ำ หนดภารกิ จ ของศู น ย์ ด� ำ รงธรรม
ตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาตามศักยภาพของจังหวัด ก�ำหนดภารกิจที่
ต้องด�ำเนินการ โดยแบ่งภารกิจออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
ภารกิจทัว่ ไป และภารกิจเฉพาะพืน้ ทีข่ องศูนย์ดำ� รงธรรม
จั ง หวั ด และอ� ำ เภอ เช่ น จั ง หวั ด สมุ ท รสาครซึ่ ง เป็ น

ทีต่ งั้ ของโรงงานอุตสาหกรรมจ�ำนวนมาก จึงต้องก�ำหนด
ให้มีภารกิจการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
กระทรวงมหาดไทยจึงก�ำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์
ด�ำรงธรรมไว้ ๓ รูปแบบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับใช้
ตามความเหมาะสม ดังนี้
แบบที่ ๑ (๑) งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
						 แบ่งเป็นฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
						 และฝ่ายปฏิบัติการ
					 (๒) งานบริการข้อมูลข่าวสาร
					 (๓) งานบริการประชาชน
แบบที่ ๒ รวมงานรับเรือ่ งร้องเรียนและบริการ
ข้อมูลไว้ด้วยกัน เป็น
					 (๑) งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
และบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร แบ่ งเป็นฝ่ายรับเรื่อง และ
ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
					 (๒) งานบริการประชาชน
แบบที่ ๓ เหมื อ นแบบ ๑ และ ๒ แต่ แ ยก
ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร ออกมาเป็ น หน่ ว ยเคลื่ อ นที่ เร็ ว หรื อ
หน่วยเฉพาะกิจ
๒. เมื่อศูนย์ด�ำรงธรรมด�ำเนินการไปได้ระยะ
หนึ่ง กระทรวงมหาดไทยได้ก�ำหนดออกติดตามประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์ดำ� รงธรรมว่ามีปญ
ั หาอุปสรรค
หรือข้อขัดข้องประการใด เพื่อน�ำมาพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขในการด�ำเนินงาน รวมทั้ง ค้นหาศูนย์ด�ำรงธรรม
จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานที่ ดี เ พื่ อ น� ำ มาแนะน� ำ
ขยายผล เป็นตัวอย่างแก่ศนู ย์ดำ� รงธรรมจังหวัดอืน่ ๆ ต่อไป
โดยเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ได้ออกตรวจติดตามผลการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพือ่ ติดตาม
ความคืบหน้าการด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรม ตามที่
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กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดด�ำเนินการ
จัดตัง้ ศูนย์ดำ� รงธรรมระดับจังหวัดขึน้ ณ ศาลากลางจังหวัด
หรื อ สถานที่ ที่ จั ง หวั ด เห็ น สมควร เพื่ อ ความสะดวก
แก่ประชาชนที่จะมาติดต่อขอรับบริการ ผลการตรวจ
ติดตามได้ผลเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง
๓. กระทรวงมหาดไทยมีค�ำสั่งที่ ๔๓๖/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
อ� ำ นวยการศู น ย์ ด� ำ รงธรรม มอบภารกิ จ รองปลั ด
กระทรวงมหาดไทยก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น การต่ า งๆ
ประกอบด้วย
		 ๑) ภารกิจการด�ำเนินการตามนโยบายที่
ส�ำคัญของรัฐบาล มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงภายใน ท�ำหน้าที่
หัวหน้าภารกิจ
		 ๒) ภารกิจการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร
ท�ำหน้าที่หัวหน้าภารกิจ
		 ๓) ภารกิจการให้บริการประชาชนเพื่อให้
ได้ รั บ ความพึ ง พอใจ มอบอธิ บ ดี ก รมการปกครอง
ท�ำหน้าที่หัวหน้าภารกิจ
		 ๔) ภารกิจการอ�ำนวยการ มอบรองปลัด
กระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านพัฒนาชุมชน
และส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ท�ำหน้าทีห่ วั หน้าภารกิจ
		 ๕) หน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ท�ำหน้าทีห่ วั หน้าภารกิจ
		 ส�ำหรับในส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทยได้
จัดตั้งศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยมีสถานที่ให้
บริการ ๒ แห่งได้แก่

		 (๑) ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยชัน้ ล่าง
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ งานบริการส่งต่อ
การบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา รั บ เรื่ อ ง
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ
(๒) ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
(วังไชยา) ให้บริการงานเบ็ดเสร็จ (one stop service)
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ งานบริการส่งต่อ
การบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร/ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา รั บ เรื่ อ ง
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/หน่วยเคลื่อนที่เร็ว
		 ทั้งนี้ศูนย์ด�ำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ได้จดั ท�ำระบบฐานข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ทเี่ ชือ่ มต่อ
กับทุกจังหวัด จัดท�ำเว็บไซต์ศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวง
มหาดไทยเชื่ อ มต่ อ กั บ ทุ ก กระทรวงและจั ง หวั ด เพื่ อ
สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล งานบริ ก ารต่ า งๆ โอนสายโทรศั พ ท์
สายด่วน ๑๕๖๗ ไปให้ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด โดย
ประชาชนโทรฟรีทั่วประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔. แม้วา่ ประกาศ คสช. จะก�ำหนดให้กระทรวง
มหาดไทยเป็นผูก้ ำ� กับดูแล อ�ำนวยการ ให้ศนู ย์ดำ� รงธรรม
ด�ำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ แต่เนื้องานของศูนย์ด�ำรงธรรมจะต้อง
อาศั ย ความร่ ว มมื อ การสนั บ สนุ น จากส่ ว นราชการ
ทุกกระทรวงจึงจะสัมฤทธิ์ผล
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
๐๒๐๕.๓/ว ๒๒๒๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้ง
เรียนเชิญผู้แทนทุกกระทรวง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และกรุ ง เทพมหานคร เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในวั น ที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธาน เพือ่ ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับศูนย์ดำ� รงธรรมและ
ขอข้อมูลงานบริการประชาชน การส่งต่อ และการเชื่อม
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ต่อข้อมูลงานบริการของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถ
เชือ่ มโยงข้อมูลและติดต่อประสานงานในการด�ำเนินงาน
ของศูนย์ด�ำรงธรรม โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
		 (๑) ข้อมูลการให้บริการ กระทรวง/หน่วย
งาน ซึง่ รวมถึงกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดด้วย ได้แจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการทั้งในระบบ Internet และการให้
บริการ ณ ส�ำนักงานโดยตรง ซึ่งหน่วยงานต่างๆได้แจ้ง
ข้อมูล Web Link ขัน้ ตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ
การขอรั บ บริ ก าร คู ่ มื อ การรั บ บริ ก าร และอื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง มายั ง กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง กระทรวง
มหาดไทยได้น�ำข้อมูลงานบริการดังกล่าวติดตั้งไว้ใน
เว็บเพจของเว็บไซต์ศูนย์ด�ำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
เพื่ อ เผยแพร่ ง านบริ ก ารให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบ
ซึง่ ขณะนี้ กระทรวง/หน่วยงานได้ทยอยส่งงานบริการให้
กระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง และมีกระทรวง/
หน่ ว ยงานบางส่ ว นที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
ให้เป็นปัจจุบัน จักได้ส่งข้อมูลให้กับกระทรวงมหาดไทย
เพิ่มเติมต่อไป
		 (๒) ข้ อ มู ล เพื่ อ การติ ด ต่ อ ประสานงาน
กระทรวง/หน่วยงานได้ส่งข้อมูล โทรศัพท์สายด่วน
รายชื่อผู้ประสานงานระดับกระทรวง กรม รัฐวิสากิจ
จังหวัด หน่วยงานละอย่างน้อย ๒ คน ให้กระทรวง
มหาดไทยเพื่อใช้ในการประสานงานของศูนย์ดำ� รงธรรม
กระทรวงมหาดไทยรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงด้วย
		 ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรง
ธรรมสามารถขับเคลือ่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่
๙๖/๒๕๕๗กระทรวงต่างๆที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือก�ำชับไปยังกรม/

หน่วยงานในสังกัดได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ศูนย์ดำ� รงธรรมทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคด้วยแล้ว
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกระทรวง/หน่วยงาน
๕. เพื่อให้การด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ กระทรวงมหาดไทยจึงได้
จัดให้มีการออกตรวจนิเทศติดตามการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด โดยมอบหมายให้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ออกตรวจนิเทศติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด คนละ
๑ จังหวัด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตรวจแนะน� ำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ รองปลัด
กระทรวงมหาดไทย ( นายประภาศ บุญยินดี) ได้ประชุม
มอบนโยบายการออกตรวจนิเทศแนะน�ำและติดตามผล
การด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด แก่ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกรมใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
๖. ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการ
กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ออกตรวจนิเทศแนะน�ำ
และติดตามผลการด�ำเนินงานของศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัด
ทุกจังหวัดให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์
๗. ผลการตรวจนิเทศติดตามการด�ำเนินงาน
ของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดปรากฏว่า มีศูนย์
ด�ำรงธรรมจังหวัดที่มีผลการด�ำเนินงานดีเด่น ดังนี้
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จังหวัดแพร่ มีจุดเด่นในการสร้างระบบติดตาม โดยได้
ก�ำหนดให้ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอรายงานผลการด�ำเนินงานทุกวัน
และให้ส่วนราชการอื่นรายงานทุกวันพุธ ผ่านอีเมล์หรือระบบ
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จั ง หวั ด ยโสธร
มีจดุ เด่นในงานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยได้จดั ตัง้ ศูนย์บริการ
ร่วม (สาขา) ในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้บริการประชาชนด้านต่างๆ
เช่น ทะเบียนและบัตร บริการข้อมูล ฯลฯ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจุดเด่นในการใช้ระบบสื่อสาร
ทางไกล (VDO Conference) โดยน�ำระบบสื่อสารทางไกล (VDO
Conference)มาใช้ในการด�ำเนินงานระหว่างศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัด
กับต�ำรวจภูธรจังหวัด ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอท�ำให้การแก้ไขปัญหา
สามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็วเช่นเชิญลูกหนี้ให้มีโอกาสเจรจา
ต่อรองหนี้กับเจ้าหนี้ต่อหน้าตัวแทนจากฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร
เจ้ า พนั ก งานต� ำ รวจ และเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ ศู น ย์ ด� ำ รงธรรมฯ
ซึ่ ง การเจรจาประนอมหนี้ต่อหน้าตัวแทนฝ่ า ยต่ า งๆ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความเชื่อมั่นว่าผู้ร้องจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ
จังหวัดสิงห์บรุ ี มีจดุ เด่นเรือ่ งการจัดสถานทีต่ งั้ ศูนย์ดำ� รงธรรม
และมีหน่วยปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นทีเ่ ร็ว โดยใช้หน่วยปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นที่
เร็วในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน เช่น การแก้ไข
ปัญหาตลาดนัดกีดขวางทางเข้าออกหมู่บ้านปัญหาวินรถตู้
จังหวัดขอนแก่น มีจดุ เด่นเรือ่ งการสร้างเครือข่ายศูนย์ดำ� รงธรรม
ในพื้นที่ โดยการสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ในพืน้ ที่ เช่น การรับแจ้งเบาะแสยาเสพติด มีการขยายผลและจับกุม
ผู้กระท�ำผิดได้อย่างรวดเร็วการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่ใน
ปัญหาการย้ายสถานีขนส่งที่ยืดเยื้อ มายาวนาน โดยการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาในเวลาอันรวดเร็วและประชาชน
มีความพึงพอใจ
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจติดตาม : การจัดตั้งศูนย์ดำ�รงธรรม

จังหวัดยโสธร มีจุดเด่นเรื่องจัดตั้งศูนย์ด�ำรงธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการขยายผลการด�ำเนินงาน
ศู น ย์ ด� ำ รงธรรมลงสู ่ อ� ำ เภอและท้ อ งถิ่ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
โดยยึดหลักการท�ำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
จังหวัดลพบุรี มีจุดเด่นเรื่องการสื่อสารโดยใช้ Social
Mediaโดยมีการน�ำระบบการสื่อสารสมัยใหม่ (Social Media)
มาใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดสมุทรสงคราม มีจุดเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหา
หนีส้ นิ นอกระบบโดยใช้การเจรจาในเบือ้ งต้นกับเจ้าหนีแ้ ละลูกหนี้
๘. ระหว่ า งวั น ที่ ๒๖ - ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๗
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกตรวจติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของ ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร และขอนแก่น
ที่มีผลการด�ำเนินงานในระดับดี นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยม
ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปรากฏว่า
ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอบ้านไผ่ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำกลุ่ม Line
ระหว่างนายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง
สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ตัวอย่างการด�ำเนินการ การแก้ไขปัญหาเรือ่ งมลพิษจากกากเบียร์
ท� ำ ให้ เ กิ ด น�้ ำ เสี ย ได้ เชิ ญ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหารื อ ในพื้ น ที่ ท� ำ ให้
ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจ ไม่ตอ้ งเดินทางไปร้องเรียนทีจ่ งั หวัด
๙. ในวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ พลเอก ศิริชัย
ดิ ษ ฐกุ ล เสนธิ ก ารทหาร กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
ตรวจติดตามการด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมคณะตรวจติดตาม
๑๐. เพื่อเป็นการระดมสมองแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ กระทรวงมหาดไทยจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารผูบ้ ริหารระดับสูงและผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
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เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานของศูนย์ดำ� รงธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี
กทม. ซึง่ กระทรวงมหาดไทยจะน�ำข้อมูลจากการสัมมนา
ไปใช้ในการพัฒนาการด�ำเนินงานศูนย์ด�ำรงธรรมให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
๑๑. ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
แม่ทัพภาคที่ ๑ และคณะได้ออกตรวจติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด เช่น จังหวัด
กาญจนบุรี ลพบุรี ชลบุรี เป็นต้น
๑๒. จากการตรวจติดตามประเมินผลการด�ำเนิน
งานศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด และการสัมมนาผู้ว่าราชการ
จังหวัด พบว่ามีประเด็นปัญหาต่างๆ หลายประการ ซึ่ง
สามารถก� ำ หนดแนวทางการด� ำ เนิ น งานในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
๑. ส่วนกลางมี ๓ ประเด็น ได้แก่
		 ๑.๑ ด้านนโยบาย มีแนวทางด�ำเนินงาน
ดังนี้
					 (๑) ต้องด�ำเนินการให้ศูนย์ด�ำรงธรรม
ส่วนกลางเป็นศูนย์ทถี่ าวร และมีศกั ยภาพ โดยการพัฒนา
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมต่องาน
บริการจากศูนย์บริการร่วมกระทรวง/หน่วยงานต่างๆใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความสะดวก และรวดเร็ว ในการเข้าถึงงานบริการได้
อย่างแท้จริง
					 (๒) กระทรวงมหาดไทยต้ อ งหา
มาตรการในการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ด�ำรงธรรมทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
					 (๓) ผู้บริหารระดับกระทรวงและกรม
ที่เกี่ยวข้องต้องก�ำหนดนโยบายร่วมกันและด�ำเนินการ

ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานไปด้วยกัน สั่งการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วย
งานรองที่จะให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
				 (๔) ให้ศูนย์ด�ำรงธรรมเป็น นโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยโดยเป็น
หน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด�ำเนิน
งานในลักษณะการบูรณาการการท�ำงานให้ประชาชน
เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา และพึงพอใจในการท�ำงานของ
ภาครัฐ
		 ๑.๒ ด้านการบริหารจัดการศูนย์ด�ำรงธรรม
มีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
					 (๑) มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ ให้หน่วยงานของทุก
กระทรวงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอ�ำนวยการ ในส่วน
กลาง โดยการแต่งตั้งอาศัยอ�ำนาจตาม ข้อ ๖ แห่ง
ประกาศ คสช.ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ที่ก�ำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่
ก�ำกับและอ�ำนวยการให้การบริหารงานของ ศูนย์ด�ำรง
ธรรม และการบริหารงานของจังหวัดด�ำเนินการไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และควรเพิม่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย
เข้าร่วมเป็นกรรมการเพือ่ ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ เนือ่ งจาก
เป็นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน มิใช่เป็นภารกิจของ
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง
					 (๒) ส่วนกลางต้องสร้างความเข้าใจให้
กับผูว้ า่ ราชการจังหวัด โดยให้ถอื เป็นนโยบายส�ำคัญทีจ่ ะ
ต้องปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลส�ำเร็จตามนโยบายของ คสช. มิใช่
เป็ น งานประจ� ำ หรื อ ภารกิ จ เฉพาะของกระทรวง
มหาดไทย และควรด�ำเนินการให้คณะกรรมการของศูนย์
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้การสั่งการในการ
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ด�ำเนินงานและการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนสามารถด�ำเนินการได้รวดเร็วขึน้
โดยอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้บริหารศูนย์ด�ำรงธรรม
จังหวัด และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำศูนย์
อย่างเต็มศักยภาพและประชาชนเกิดความพึงพอใจใน
งานบริการ
				 (๓) ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ด� ำ รงธรรม
จั ง หวั ด ควรเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของจั ง หวั ด (ผู ้ ว ่ า
ราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ควรจะมี
ต�ำแหน่งต�่ำกว่า) เพราะจะเป็นศูนย์รวมใจการท�ำงานใน
ระดับจังหวัด และเหมาะสมกับภารกิจที่ผู้น�ำประเทศให้
ความส�ำคัญ ส่วนกลางจึงควรสั่งการให้มีการปรับปรุง
โครงสร้าง/ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
					 (๔) คณะกรรมการอ� ำ นวยการของ
ส่วนกลาง ต้องมีการวางระบบการท�ำงานในศูนย์ดำ� รงธรรม
จังหวัดที่ชัดเจน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร งานบริการ
บุคลากร ฯลฯ จึงควรมีการจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของ
ศูนย์ด�ำรงธรรมที่เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยควร
ออกแบบเนือ้ หาหรือประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
					 (๕) กระทรวงมหาดไทย ควรมีการ
จัดท�ำเครือ่ งหมาย เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของศูนย์ดำ� รงธรรม
เป็นการเฉพาะ ส�ำหรับน�ำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
หรื อ สื่ อ สารให้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และ
ประชาชนได้รับทราบ
					 (๖) ส่วนกลางควรให้การสนับสนุน
งบประมาณนอกจากการใช้งบประมาณปกติของจังหวัด
โดยในอนาคตควรจั ด ตั้ ง งบประมาณและจั ด สรรให้
จังหวัดในการด�ำเนินงานศูนย์ด�ำรงธรรมเป็นการเฉพาะ

					 (๗) ส่ ว นกลางสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
ด�ำเนินการขยายผลศูนย์ด�ำรงธรรมระดับอ�ำเภอและ
ท้องถิน่ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขอ้ สัง่ การทีช่ ดั เจนไปยัง
จังหวัด
					 (๘) ส่วนกลางจัดให้มีโควตาการให้
ความดี ความชอบ เป็ น กรณี พิ เ ศษแก่ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้มาปฏิบัติงานประจ�ำศูนย์ด�ำรงธรรมเพื่อเป็นขวัญและ
ก�ำลังใจ เช่นเดียวกับศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติด
		 			 (๙) กรมโยธาธิการและผังเมืองช่วย
เหลือในการปรับปรุงผังส�ำนักงานและเขียนแบบตกแต่ง
ศูนย์ดำ� รงธรรมให้มภี าพลักษณ์ทดี่ ี มีความทันสมัยพร้อม
ให้บริการ และมีความคล่องตัวในการให้บริการแบบ
One Stop Service ที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ
โดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดี แต่ประหยัดงบประมาณ
		 ๑.๓ ด้านการปฏิบตั งิ านของศูนย์ด�ำรงธรรม
		 			 (๑) ก� ำ หนดกรอบระยะเวลาการ
ท�ำงานแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจน เนื่องจากตาม
ประกาศ คสช.ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ก�ำหนดให้ด�ำเนินการเป็น
๒ ระยะ
					 ระยะแรก ด�ำเนินการรับเรือ่ งร้องเรียน
ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค�ำปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
และท�ำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม
					 ระยะที่สอง ในกรณีที่จ�ำเป็น จะต้อง
ด�ำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ด�ำรงธรรมให้
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล การป้องปัด
ภัยพิบตั สิ าธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�ำลายป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
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การค้ า มนุ ษ ย์ การคุ ้ ม ครองป้ อ งกั น หรื อ ช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม และการ
บังคับการตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดสามารถ
ด�ำเนินการตามแต่ละขั้นตอนได้ชัดเจน และสามารถจัด
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
ติดตามและประเมินผลเป็นห้วงระยะเวลาการท�ำงาน
๒. ส่วนภูมิภาค มี ๖ ประเด็น ได้แก่
		 ๒.๑ ด้านการบริหารงาน มีแนวทางการ
ด�ำเนินงาน ดังนี้
					 (๑) โครงสร้างศูนย์ควรมีทปี่ รึกษาด้าน
กฎหมายของศูนย์ทงั้ ในระดับจังหวัด อ�ำเภอ และท้องถิน่
					 (๒) ควรพิจารณาเชิญภาคประชาชน
หรื อ ภาคเอกชน เช่ น ที่ ป รึ ก ษาผู ้ ต รวจราชการ
ภาคประชาชน หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามาเป็นทีป่ รึกษา
การด�ำเนินงานของศูนย์ดำ� รงธรรมเพิม่ เติมเนือ่ งจากเป็น
ผูท้ มี่ คี วามรูห้ ลากหลายมีประสบการณ์ และทีเ่ ป็นเคารพ
นับถือของประชาชน
					 (๓) ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การควบคุ ม
ก� ำ กั บ การด� ำ เนิ น งานศู น ย์ ด� ำ รงธรรมให้ เ ป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
					 (๔) การท� ำ งานของจั ง หวั ด ควรมี
หลักการที่ชัดเจน เช่น หลักธรรมาภิบาล หลักความ
พึงพอใจของประชาชน หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน
โดยมุ่งเน้น ให้ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของประชาชนได้รบั การแก้ไขช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ และ
ยุติในพื้นที่

					 (๕) ควรมีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
รวมทั้ ง กระบวนการและขั้ นตอนของการด� ำ เนิ น การ
กรอบระยะเวลาการด�ำเนินงานในแต่ละด้านไว้อย่าง
ชัดเจน
					 (๖) ควรมีการตั้งงบประมาณส�ำหรับ
การด�ำเนินงานของศูนย์ไว้เป็นการเฉพาะ
		 ๒.๒ ด้ า นการบู ร ณาการการท�ำงาน มี
แนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
					 (๑) สร้างเครือข่ายการท�ำงาน โดย
จังหวัดและอ�ำเภอออกค�ำสั่งที่ชัดเจนในการมอบหมาย
ภารกิจให้กับหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมี
ช่องทางการสือ่ สาร/ท�ำงานร่วมกันของเจ้าหน้าทีใ่ นแต่ละ
หน่วยงานที่สะดวกและรวดเร็ว
					 (๒) ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ศู น ย์
ด�ำรงธรรมอ�ำเภอและชุดปฏิบัติการต�ำบลเป็นกลไกใน
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วใน
การท�ำงานเชิงรุก
					 (๓) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างยัง่ ยืน ต้องท�ำให้หมูบ่ า้ นเข้มแข็ง โดย
ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการหมูบ่ า้ นน�ำปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละท�ำแผนหมูบ่ า้ น
เพื่อให้แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
					 (๔) การท�ำงานแบบบูรณาการควรมี
การจัดโครงสร้างการบริหารโดยมีผู้รับผิดชอบในระดับ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของแต่ละหน่วยงาน สลับหมุนเวียน
กันเพื่อท�ำหน้าที่ควบคุมดูแล อ�ำนวยการการท�ำงานใน
แต่ละวัน และมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำ เจ้าหน้าที่หมุนเวียนใน
การรับผิดชอบการให้บริการ
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					 (๕) จัดระบบการท�ำงานให้สามารถ
เชือ่ มต่อกับงานบริการประจ�ำของหน่วยงานต่างๆ โดยมี
เงื่อนไขระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจน
					 (๖) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจในทุกภารกิจงาน และระบบการ
เชื่อมต่องาน
					 (๗) จัดระบบเชื่อมต่อข้อมูลการให้
บริการทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ ระหว่างศูนย์กบั หน่วยงาน
รั บ ผิ ด ชอบเฉพาะเรื่ อ งการบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยหากมีปญ
ั หาใดเกินอ�ำนาจของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
ให้ส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ และจังหวัด
ตามล�ำดับ
		 ๒.๓ ด้ า นการอ�ำนวยความเป็ น ธรรม
มีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
					 (๑) ควรพิ จ ารณาเชิ ญ หน่ ว ยงาน
ความมั่นคง เช่น ทหาร (กอ.รมน) ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
ภารกิจการด�ำเนินงานและการแก้ไขปัญหาของศูนย์
ด� ำ รงธรรมเนื่ อ งจากเป็ น ที่ ย อมรั บ และเชื่ อ มั่ น ของ
ประชาชน
					 (๒) ควรมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำ
ศูนย์ด�ำรงธรรม
					 (๓) ควรสร้างระบบเครือข่ายระหว่าง
ศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำ� รงธรรมอ�ำเภอ ศูนย์ดำ� รง
ธรรมท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรให้ความช่วยเหลือต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกลไกในการรับเรื่อง
และแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็ว
		 ๒.๔ ด้านการบริการประชาชน มีแนวทาง
การด�ำเนินงาน ดังนี้

					 (๑) ศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัดบางแห่งยัง
มีที่ตั้งไม่เหมาะสมในการให้บริการ จึงควรพิจารณา
ปรับปรุงสถานทีต่ งั้ ศูนย์ดำ� รงธรรม ไม่ให้คบั แคบ รวมศูนย์
ในการบริการไว้ที่เดียวกัน และศูนย์ควรตั้งอยู่ ณ ชั้น ๑
ของอาคารเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการของ
ประชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง รวมถึ ง ผู ้ พิ ก ารด้ ว ย เช่ น มี ที่ ตั้ ง
ณ ศาลากลางจังหวัด เป็นต้น
					 (๒) การจัดแบ่งโครงสร้างการบริการ
ภายในศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัดควรจัดแบ่งพืน้ ที่ (Zoning)
แยกแต่ละงาน/ฝ่ายและติดป้ายบอกทางให้ชัดเจน เช่น
งานรับเรือ่ งร้องเรียน เชิญด้านซ้าย งานให้คำ� ปรึกษา เชิญ
ด้านขวา เป็นต้น
					 (๓) เพือ่ ความรวดเร็วในการให้บริการ
ควรจัดท�ำ Flowchart แสดงขั้นตอนการเลื่อนไหลของ
งานแต่ละเรื่องตามภารกิจของศูนย์ด�ำรงธรรมมิติใหม่
ตั้งแต่เริ่มต้นจนส�ำเร็จตามความต้องการของประชาชน
ทัง้ นีค้ วรก�ำหนดมาตรฐานเวลาในการด�ำเนินงาน/การให้
บริการในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เช่น เป็นนาที ชั่วโมง
หรือวัน ตามข้อเท็จจริง
					 (๔) ด้านด�ำเนินงานที่ต่อเนื่อง ควรมี
ระบบในการแจ้งผลความคืบหน้าของงานที่อยู่ระหว่าง
การด�ำเนินงาน ซึง่ จะต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการหลาย
วัน เนื่องจากเงื่อนไขเวลาของกฎ ระเบียบ หรือมีการ
ประสานงานกับหลายหน่วยงาน ฯลฯ ให้ประชาชนได้
รับทราบเป็นระยะ
					 (๕) ค ว ร เร ่ ง รั ด ก า ร จั ด ท� ำ คู ่ มื อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และจัดท�ำ
คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ ประชาชนให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
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					 (๖) ควรน�ำหลักการบริหารความเสีย่ ง
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
					 (๗) ด้ า นการติ ด ตามประเมิ น ผล
ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนางานศูนย์ดำ� รงธรรม
					 (๘) ด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ควรจั ด
สร้างกลุ่มไลน์ (LINE) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่าง
ศูนย์และเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเรื่องที่ประชาชนมาขอรับ
บริการล่วงหน้า การติดตามและแจ้งผลความก้าวหน้า
และการแจ้งยุติเรื่อง เป็นต้น
					 (๙) ด้ า นการเพิ่ ม ช่ อ งทางและ
ประสิทธิภาพการให้บริการ งานบริการหรืองานรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ใดทีส่ ามารถว่าจ้างหรือฝากภาคเอกชน
รับหรือด�ำเนินการแทนได้ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง โดยในพืน้ ที่
ซึง่ ห่างไกลศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำ� รงธรรมอ�ำเภอ
และศูนย์ด�ำรงธรรมท้องถิ่น ก็ควรพิจารณาด�ำเนินการ
เช่น การฝากงานรับเรื่องร้องเรียนด้านสาธารณูปโภค
น�้ำไม่ไหล ไฟดับ ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ
ไว้ กั บ เคาน์ เตอร์เซอร์วิสต่างๆ ซึ่งมีผู้รับบริ ก ารและ
สามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นการด�ำเนิน
การเชิงรุก ที่ช่วยลดภาระการเดินทางและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชน
					 (๑๐) ในระยะเร่งด่วน ควรท�ำความ
เข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงความตั้งใจของ คสช. /
รัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
ได้อย่างถูกต้อง ทัว่ ถึง เรียบร้อย ในทุกช่องทางทีส่ ามารถ
ด�ำเนินการได้ ในระยะต่อไป ควรมีการจัดสถานที่และ

เปิดบริการอย่างถาวร โดยจัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมบริการให้ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทัง้ การ
บริหาร หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
จั ง หวั ด รวมถึ ง การขยายผลลงสู ่ ร ะดั บ อ� ำ เภอ และ
ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
					 (๑๑) ให้มขี อ้ มูลและอุปกรณ์เครือ่ งมือ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่หลักและภารกิจของ
ศูนย์ ให้เป็นลักษณะ Automatic Office และให้มีการ
จัดท�ำบัญชีลงทะเบียนการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์เพื่อใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติราชการไว้ด้วย
		 ๒.๕ ด้านการให้บริการค�ำปรึกษา ควร
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร
ทีท่ ำ� หน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาให้มคี วามรูห้ ลากหลาย สามารถ
ให้คำ� ปรึกษากับประชาชนผูท้ มี่ าขอรับบริการได้ทกุ เรือ่ ง
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่เจ้าหน้าที่
ผู ้ ป ฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาเป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สามารถให้ค�ำปรึกษาต่อผู้มา
รับบริการได้ครบทุกด้าน
		 ๒.๖ ด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำ� รงธรรม
จังหวัดควรพิจารณาเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้แพร่หลายครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ จังหวัด เพือ่ ให้ประชาชน
ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน ทราบช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ซึ่งปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางรายการ
วิทยุข่าว, รายการวิทยุผู้ว่ามาแล้ว, ทางสวท., รายการ
วิทยุที่มี เรตติ้งผู้รับฟังสูง, ป้ายไวนิล, คัตเอาท์, การเดิน
ทางมายื่นด้วยตนเอง, โทรศัพท์, จดหมาย/ไปรษณีย์,
เว็บไซต์, และตู้รับฟังความเห็น โดยควรเพิ่มช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเสียงตามสายหมู่บ้าน
หอกระจายข่ า วประจ� ำ หมู ่ บ้ า นและอื่ นๆ ตามที่ เห็ น
พิจารณาเห็นสมควร
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๓. ด้านงบประมาณ
		 ๓.๑ เนื่ อ งจากประกาศ คสช. ก� ำ หนด
ให้จัดตั้งศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดในไตรมาสที่ ๓ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และในศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด
ต้องมีเจ้าหน้าทีข่ องทุกหน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม
ด�ำเนินงาน โดยหมุนเวียนเปลีย่ นกันไปตามความเหมาะสม
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารและแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนในหลายๆ ด้านได้อย่างสัมฤทธิผ์ ล ในระยะแรก
กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดพิจารณาบริหารงบ
ประมาณที่ มี อ ยู ่ เช่ น งบประมาณในอ� ำ นาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด (งบ CEO) หรือ งบประมาณอื่นที่มี
อยูใ่ นอ�ำนาจของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ด�ำเนินการไปพลางก่อน
		 ๓.๒ เนื้องานของศูนย์ด�ำรงธรรมจะต้อง
อาศัยเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เข้าร่วมด�ำเนินงาน ในระยะต่อมากระทรวงมหาดไทย
จึงได้ประสานกับส�ำนักงบประมาณ ขอใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณของ
ศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัดๆ ละ ๕๒๙,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้าง
บุคลากรประจ�ำศูนย์ ๒ คน ค่าวัสดุอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค และค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๔๐,๒๐๔,๐๐๐ บาท สามารถถัวเฉลี่ยได้
ทุ ก รายการ ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งรอใบจั ด สรรเพื่ อ โอน
งบประมาณให้ทุกจังหวัด
		 ๓.๓ กระทรวงมหาดไทยได้เสนอขอโอน
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณประจ� ำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง มี ง บประมาณคงเหลื อ
๑๙๙,๗๗๕,๘๙๕ บาท (งบโครงการจังหวัดอัจฉริยะ
ต้นแบบจังหวัดนครนายก) และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มเติมงบประมาณ
ให้กับศูนย์ด�ำรงธรรมส่วนกลาง ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด
และศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ ดังนี้
		 (๑) การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศของศูนย์ด�ำรงธรรม ๔๖,๗๓๐,๐๐๐ บาท
		 (๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของศูนย์ด�ำรงธรรม รวม ๑๓๘,๐๔๕,๘๙๕ บาท
				 - ระดับจังหวัด ๔๗,๗๘๘,๘๐๐ บาท
				 - ระดับอ�ำเภอ ๗๖,๘๙๐,๐๐๐ บาท
				 - ระดับกระทรวง ๑๓,๓๖๗,๐๙๕ บาท
(๓) การปรับปรุงสถานทีส่ ำ� หรับศูนย์ดำ� รงธรรม
จังหวัดที่มีข้อจ�ำกัดเรื่องสถานที่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 (๔) การประชาสั ม พั น ธ์ ศู น ย์ ด� ำ รงธรรม
เชิงรุกถึงประชาชนในระดับหมู่บ้าน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๗๗๕,๘๙๕ บาท
จากการเพิม่ งบประมาณให้กบั ศูนย์ดำ� รงธรรม
จะเป็นการเพิม่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเรือ่ งร้องเรียน
ร้ อ งทุ ก ข์ และสามารถเข้ า ถึ ง การร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ กข์
ที่ ส ามารถ รั บ -ส่ ง และเชื่ อ มโยงระบบข่ า วสารให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ประชาชนเข้าถึงศูนย์ดำ� รงธรรม
ได้สะดวกและง่ายขึ้นกว่าที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพให้ศนู ย์ดำ� รงธรรมในการบ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขให้
กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นการ
สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาขนอย่างเสมอภาค มีคุณภาพ
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด และเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้กับเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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๔. ผลการด�ำเนินการ
– ประชาชนมีชอ
่ งทางการเข้ารับบริการ
ที่หลากหลาย เช่น
				 3 โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ โทรฟรี
ทุกพื้นที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
				 3 เ ว็ บ ไ ซ ต ์ ศู น ย ์ ด� ำ ร ง ธ ร ร ม
www.damrongdhama.moi.go.th
				 3 ตู ้ ไ ปรษณี ย ์ ของศู น ย์ ด� ำ รงธรรม
จังหวัด ในทุกจังหวัดและตู้ ปณ.๑ ปณ.ฝ.มหาดไทย
				 3 เข้ า รั บ บริ ก ารด้ ว ยตนเอง ณ
ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ด�ำรงธรรม
อ�ำเภอทุกอ�ำเภอ
– จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด�ำรงธรรมจั ง หวั ด ครบ
๗๖ จังหวัด และศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ ครบ ๘๗๘
อ�ำเภอ แล้ว
– ศู น ย์ ด�ำรงธรรมจั ง หวั ด และอ�ำเภอ
ให้บริการประชาชน ๗ มิติ ดังนี้
๑)  การรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
๒) งานบริการเบ็ดเสร็จ (One stop service)
๓) งานบริการ-ส่งต่อ (Service link)
๔) การบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้ค�ำปรึกษา
๕) รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชน

๖) การปฏิบัติตามนโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาล/หัวหน้า คสช.
๗) การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile
service)
ส�ำหรับศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ จะเน้นชุดปฏิบตั ิ
การประจ�ำต�ำบลในการออกไปรับและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน
– การเชือ่ มต่อระบบฐานข้อมูลฯ ศูนย์ดำ� รงธรรม
กั บ ศู น ย์ ด� ำ รงธรรมจั ง หวั ด สามารถเข้ า ใช้ ง านระบบ
การรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ได้ครบทุกจังหวัดแล้ว
– กระทรวงมหาดไทยได้เชื่อมต่อข้อมูลงาน
บริการของ ๒๐ กระทรวงในเว็บเพจ ศูนย์ดำ� รงธรรมแล้ว
ซึ่งศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอและ
ประชาชนสามารถเข้ามาค้นหาเพื่อใช้ข้อมูลงานบริการ
ของ ๒๐ กระทรวงได้
– ในห้วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
– วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีประชาชนเข้ารับบริการ
ศูนย์ดำ� รงธรรมจังหวัดทัว่ ประเทศ จ�ำนวน ๑๓๙,๔๑๓ ราย
แยกตามประเภทการให้ บ ริ ก ารร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์
จ� ำ นวน ๑๖,๘๓๗ ราย บริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ จ� ำ นวน
๑๑๑,๙๕๓ราย บริการส่งต่อ จ�ำนวน ๔,๒๒๙ ราย
บริการให้ค�ำปรึกษา จ�ำนวน ๓,๖๑๐ ราย บริการข้อมูล
ข่าวสารจ�ำนวน ๒,๔๐๘ ราย และหน่วยปฏิบัติการ
เคลื่อนที่เร็ว จ�ำนวน ๔๑๒ ราย
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ตารางแสดงผลการด�ำเนินงานการให้บริการของศูนย์ด�ำรงธรรม ทั้ง ๗๖ จังหวัด
(๑๘ กรกฎาคม – วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗)
ประเภทการให้บริการ
ที่

ภาค

ร้อง
เรียน

บริการ
เบ็ดเสร็จ

การ
บริการ หน่วย
ให้คำ�
บริการ
ข้อมูล เคลื่อนที่
ปรึกษา
ส่งต่อ
ข่าวสาร
เร็ว

๑ กลาง

๙,๕๓๐

๖๒,๘๑๒ ๑,๔๕๖ ๑,๒๐๑

๒ เหนือ

๒,๕๑๙

๓๘,๓๑๑ ๑,๖๐๙

๓ ตะวันออกเฉียงเหนือ

๒,๙๕๖

๑๐,๐๘๔

๔ ใต้

๑,๘๓๒

๗๔๖

ผลรวมทั้งประเทศ

รวม

๑,๕๘๑

๑๙๙

๗๖,๗๗๙

๗๘๕

๕๔๖

๗๙

๔๓,๘๔๙

๕๙๗

๙๗๘

๑๒๓

๖๐

๑๔,๗๙๘

๕๖๗

๖๔๖

๑๕๘

๗๔

๔,๐๒๓

๑๖,๘๓๗ ๑๑๑,๙๕๓ ๔,๒๒๙ ๓,๖๑๐

๒,๔๐๘

๔๑๒ ๑๓๙,๔๔๙

๕. การด�ำเนินการในระยะต่อไป
(๑) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบโปรแกรมรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
(๒) พัฒนาระบบข้อมูลบริการ (information) เพื่อสนับสนุนศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดอ�ำเภอและท้องถิ่น
(๓) พัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติของศูนย์ด�ำรงธรรม
(๔) พัฒนาระบบติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๕) เชื่อมโยงระบบการสื่อสารระหว่างศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดอ�ำเภอและท้องถิ่น
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Road Map ศูนย์ด�ำรงธรรมมิติใหม่ของส่วนกลาง
ระยะแรก

ระยะที่ ๒

๑. ให้ จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ดำ�เนิ น ๑. พัฒนาระบบ IT
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ดำ�รงธรรมมิ ติ ใ หม่
๑.๑ เพื่อเชื่อมโยงระบบ สปน./
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง /มท. /จว./
ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.๕๗ (๗๖ จังหวัด/ อำ�เภอ/ตำ�บล
๘๗๘ อำ�เภอ)
๑.๒ พัฒนาบุคลากร ด้าน IT
การจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานด้าน IT
๒. จั ด ประชุ ม ร่ ว มกั บ ทุ ก กระทรวง
๑.๓ การพั ฒ นาระบบติ ด ตาม
เพื่อชี้แจงทำ�ความเข้าใจในประกาศ
ประเมินผล รับ-ส่ง โปรแกรมข้อมูล
คสช. ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗
ของ ศดธ.มท. จะจัดทำ�
๓. จัดประชุม ผต.มท. และ ผต.กรม
๒. จัดทำ� Board
ในสังกัด มท. เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๗
แสดงผลการดำ�เนิ น งาน ของ
ติ ด ตามการเตรี ย มความพร้ อ มของ
ศดธ.จ. โดยมีการ update ข้อมูล
ศดธ. จว. ในระยะแรก
๓. การสนับสนุนงบประมาณ
๔. จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
- บุ ค ลากร สนั บ สนุ น อั ต รา
(Workshop) ผวจ. ๗๖ จว. หน่วยงาน
กำ�ลัง จนท.โดยเฉพาะด้านกฎหมาย
ระดั บ กรมและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด
สนับสนุนขวัญกำ�ลังใจ และสวัสดิการ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อ ๕ ก.ย. ๕๗
เช่ น พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
เพือ่ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไข
โควตาพิ เ ศษ อาหาร ค่ า ล่ ว งเวลา
ปัญหา/อุปสรรค
กรณีบริการ ๒๔ ชั่วโมงนอกเวลา
ราชการ

ระยะที่ ๓
๑. จั ด ระบบเชื่ อ มโยง IT โดย
สามารถ Drill Down ลงไปถึง
ตำ�บล/หมู่บ้าน
๒. ยกฐานะศูนย์ดำ�รงธรรมเป็น
หน่วยงานเฉพาะเพื่อรองรับการ
ปฏิบตั งิ านอย่างครอบคลุมภารกิจ
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 จังหวัดๆ ละ ๒ คน จำ�นวน
๒๐๐ คน เทคนิคในการให้บริการ
Call center สายด่วน ๑๕๖๗ และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๕๗
๗. จั ด โครงการอบรมบุ ค ลากร
ของ ศดธ. ๔ ภาค เดือนกันยายน
๒๕๕๗ ๗๖ จังหวัดๆ ละ ๒ คน และ
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากส่ ว นราชการต่ า งๆ
ที่มาปฏิบัติงาน ศดธ. จังหวัดๆ ละ
๕ คนรวม ๗ คน เป็นจำ�นวนทัง้ หมด
๕๓๒ คน
๘. จั ด ทำ�ระบบ Call center
๑๕๖๗ ให้ กั บ ศดธ.จว.ทุ ก จว.
ใช้หมายเลขเดียวกันทั่วประเทศ
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Road Map ศูนย์ด�ำรงธรรมมิติใหม่ของส่วนภูมิภาค
ระยะแรก

ระยะที่ ๒

๑. จัดตั้ง ศดธ.จว. มิติใหม่ รวมทั้งสิ้น ๗ มิติ โครงการ ๑. การประชาสัมพันธ์ ให้นำ� Logo ของ ศดธ. มิติ
สร้ า งให้ ค รอบคลุ ม ภารกิ จ และมอบหมายการปฏิ บั ติ ใหม่ ของส่วนกลางไปปรับใช้กับทุกจังหวัด เช่น ป้าย
ที่ชัดเจน
ไวนิล การประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ เผยแพร่ของทุก
ส่วนราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม อาจจัดทำ�
๒. เชื่อมโยงระบบ IT กับศูนย์ดำ�รงธรรม มท.
เป็น Sticker ติดไว้ทสี่ ว่ นราชการ สถานทีท่ ำ�งาน หรือ
๓. ติ ด ตั้ ง หมายเลขโทรศั พ ท์ Call center ๑๕๖๗ นำ�ไปฝากประชาสัมพันธ์ยงั หน่วยบริการต่างๆ หรือจัด
ที่ศดธ.จว.
ทำ�เป็น Sticker Line ฯลฯ
๔. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ศ นะคติ ใ นการให้ บ ริ ก าร ๒. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile
(Service Mind) ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและพัฒนา Service) เป็นการทำ�งานเชิงรุก โดยมีการสร้างเครือ
องค์ความรู้ให้หลากหลาย
ข่ายไปยังพื้นที่ อำ�เภอ /ท้องถิ่น /ตำ�บล/หมู่บ้าน โดย
๕. จัดหน่วยบริการ ๗ ประเภท ตามความเหมาะสม นำ�ระบบ Social Media และสร้างกลุ่ม Line

ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรม เท่ า เที ย ม รวดเร็ ว ยึ ด หลั ก ๓. การจัดทำ�ฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและทันสมัย
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๔. การจัดทำ�ระบบรายงานและติดตามประเมินผล
๖. สร้างเครือข่ายหน่วยงานราชการ และภาคราชการ แบ่งเป็นรายงานส่วนกลางรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
พร้อมทั้งสมาคมมูลนิธิ ไปในทุกระดับ อำ�เภอ ท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กำ�หนด และรายงานต่อผู้รับบริการ
ตำ�บล และหมู่บ้าน
เป็นระยะๆ
๗. สนั บ สนุ น คณะกรรมการหมู่ บ้ า น (กม.) ให้ มี
ความเข้ ม แข็ ง จั ด ทำ�แผนชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น และหาก
เกินขีดความสามารถ จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/ อำ�เภอ/
ท้องถิ่น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดความยั่งยืน โดย
เชื่อมโยงในระดับจังหวัด อำ�เภอ และท้องถิ่น

๕. การจัดทำ�หน่วยบริการ One Stop Service
ให้ มี ขั้ น ตอนการเลื่ อ นไหลของกระบวนงาน
(Flow Chart) อย่ า งชั ด เจน และมี ม าตรฐาน
การทำ�งาน และกำ�หนดระยะเวลาที่ชัดเจน สำ�หรับ
บริการที่มีข้อกฎหมายให้รายงานความคืบหน้าต่อ
ผู้รับบริการให้ทราบเป็นระยะๆ
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ปัญหา/อุปสรรค
ประเด็น
๑. ปัญหาการบริหารจัดการ

๒. ปัญหาบุคลากรของศูนย์ด�ำ รงธรรม

๓. ปัญหางบประมาณในการดำ�เนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
๑) ผู้บริหารขาดความเข้าใจในแนวทางการดำ�เนินงาน ทำ�ให้ขาดความ
ชัดเจนในการสัง่ การไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการมีสว่ นร่วมดำ�เนินงาน
ทั้งในระดับจังหวัด อำ�เภอ และท้องถิ่น
๒) คณะผูบ้ ริหารศูนย์ดำ�รงธรรมโดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด ไม่มอี ำ�นาจทีช่ ดั เจน
ในการให้คณ
ุ ให้โทษในการดำ�เนินงานของส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จึงควบคุมกำ�กับ
งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
๑) ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของศูนย์ฯ เพราะที่ผ่าน
มายังไม่มีการถอดบทเรียนของการดำ�เนินงานศูนย์ดำ�รงธรรมแต่ละระดับ
ทั้งระดับจังหวัด อำ�เภอ และท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม จึงควรดำ�เนินการ
ถอดบทเรียนของการดำ�เนินงานฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องให้สามารถดำ�เนินงานได้ตรงตามความมุง่ หมายของ
การจัดตั้งศูนย์ดำ�รงธรรม
๒) ขาดอัตรากำ�ลัง บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานในศูนย์ดำ�รงธรรม
ซึ่งมีภารกิจงานเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
๓) ขาดบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญงานเฉพาะด้าน ขาดเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรู้
ความสามารถในงานบริการที่มีในศูนย์ดำ�รงธรรม ซึ่งครอบคลุมงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดหลายหน่วยงาน ขาดบุคลากรด้านกฎหมายเพื่อ
ให้คำ�ปรึกษา
- จังหวัดขาดงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรอย่างเป็นรูปธรรมจากส่วนกลาง
ทำ�ให้การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานดำ�เนินการได้ไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัด
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
จะให้การสนับสนุน

๔. ปัญหาด้านอาคารสถานที่

- สถานที่ให้บริการไม่เหมาะสมในการให้บริการ เช่น คับแคบตั้งอยู่ชั้น
บนของอาคาร ทำ�ให้ผู้รับบริการที่เป็นผู้พิการทางร่างกาย ผู้สูงอายุ ฯลฯ
ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ
๕. ปัญหาด้านอุปกรณ์ เครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน ๑) ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำ�นักงาน เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร์
ที่จำ�เป็น และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่อ เครือ่ งถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึง่ จะช่วยอำ�นวยความสะดวกในการทำ�งานให้เกิด
ประชาชนทีม่ ารับบริการ
ความรวดเร็วมากขึ้น
๒) การจัดผังการให้บริการ ผังสำ�นักงานศูนย์ยังไม่เหมาะสมในการให้
บริการประชาชน
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๔.๖ ปัญหาด้านการติดต่อสือ่ สาร

ปัญหา/อุปสรรค
- ระบบการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานบริการต่างๆยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์

๔.๗ ปัญหาความไม่สงบในพืน้ ที่

- การปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เช่น มีความเสี่ยงสูง ต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการทำ�งานของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว อาจประสบภัย
จากการถูกลอบทำ�ร้าย

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ
ประเด็น
๑.ด้านการบริหารงาน

ข้อเสนอแนะ
๑) ควรมีทปี่ รึกษาด้านกฎหมายของศูนย์ทงั้ ในระดับจังหวัด อำ�เภอ และ
ท้องถิ่น
๒) ควรพิจารณาเชิญภาคประชาชนหรือภาคเอกชน เช่น ที่ปรึกษา
ผูต้ รวจราชการภาคประชาชน หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามาเป็นทีป่ รึกษา
การดำ�เนินงานของศูนย์ดำ�รงธรรมเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้
หลากหลายมีประสบการณ์ และที่เป็นเคารพนับถือของประชาชน
๓) ให้ความสำ�คัญกับการควบคุม กำ�กับการดำ�เนินงานศูนย์ดำ�รงธรรมให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
๔) การทำ�งานของจังหวัดควรมีหลักการทีช่ ดั เจน เช่น หลักธรรมาภิบาล
หลักความพึงพอใจของประชาชน หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดย
มุ่งเน้น ให้ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้รับ
การแก้ไขช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ และยุติในพื้นที่
๕) ควรมีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอน
ของการดำ�เนินการ กรอบระยะเวลาการดำ�เนินงานในแต่ละด้านไว้อย่าง
ชัดเจน
๖) ควรมี ก ารตั้ ง งบประมาณสำ�หรั บ การดำ�เนิ น งานของศู น ย์ ไว้ เ ป็ น
การเฉพาะ

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x

191

ประเด็น

ข้อเสนอแนะ

๒. ด้านการบูรณาการการทำ�งาน

๑) สร้างเครือข่ายการทำ�งาน โดยจังหวัดและอำ�เภอออกคำ�สั่งที่ชัดเจนใน
การมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมีช่อง
ทางการสื่อสาร/ทำ�งานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานที่สะดวก
และรวดเร็ว
๒) ควรให้ความสำ�คัญกับศูนย์ดำ�รงธรรมอำ�เภอและชุดปฏิบตั กิ ารตำ�บลเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการทำ�งาน
เชิงรุก
๓) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน ต้องทำ�ให้
หมู่บ้านเข้มแข็ง โดยต้องส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านนำ�
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละทำ�แผนหมูบ่ า้ นเพือ่ ให้แก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) การทำ�งานแบบบูรณาการควรมีการจัดโครงสร้างการบริหารโดยมีผู้รับ
ผิดชอบในระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของแต่ละหน่วยงาน สลับหมุนเวียนกัน
เพือ่ ทำ�หน้าทีค่ วบคุมดูแล อำ�นวยการการทำ�งานในแต่ละวัน และมีเจ้าหน้าที่
ประจำ� เจ้าหน้าที่หมุนเวียนในการรับผิดชอบการให้บริการ
๕) จัดระบบการทำ�งานให้สามารถเชื่อมต่อกับงานบริการประจำ�ของหน่วย
งานต่างๆ โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจน
๖) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในทุกภารกิจงาน
และระบบการเชื่อมต่องาน
๗) จัดระบบเชื่อมต่อข้อมูลการให้บริการทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ ระหว่าง
ศูนย์กบั หน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะเรือ่ งการบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยหาก
มีปัญหาใดเกินอำ�นาจของ
คณะกรรมการหมู่บ้านให้ส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์ดำ�รงธรรมอำ�เภอ และจังหวัด
ตามลำ�ดับ

๓. ด้านการอำ�นวยความเป็นธรรม

๑) ควรพิจารณาเชิญหน่วยงานความมั่นคง เช่น ทหาร(กอ.รมน) ให้เข้ามา
มีสว่ นร่วมในภารกิจการดำ�เนินงานและการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำ�รงธรรม
เนื่องจากเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน
๒) ควรมีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับจังหวัด ปฏิบัติ
หน้าที่ประจำ�ศูนย์ดำ�รงธรรม
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ข้อเสนอแนะ
๓) ควรสร้างระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำ�รงธรรม
อำ�เภอ ศูนย์ดำ�รงธรรมท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรให้ความช่วยเหลือต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกลไกในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้ยุติ
โดยเร็ว

๔. ด้านการบริการประชาชน

๑) ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดบางแห่งยังมีที่ตั้งไม่เหมาะสมในการให้บริการ
จึงควรพิจารณาปรับปรุงสถานทีต่ งั้ ศูนย์ดำ�รงธรรม ไม่ให้คบั แคบ รวมศูนย์ใน
การบริการไว้ทเ่ี ดียวกัน และศูนย์ควรตัง้ อยู่ ณ ชัน้ ๑ ของอาคารเพือ่ ความสะดวก
ในการเข้ารับบริการของประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้พิการด้วย เช่น มีที่ตั้ง
ณ ศาลากลางจังหวัด เป็นต้น
๒) การจัดแบ่งโครงสร้างการบริการภายในศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดควรจัด
แบ่งพื้นที่ (Zoning) แยกแต่ละงาน/ฝ่ายและติดป้ายบอกทางให้ชัดเจน เช่น
งานรับเรื่องร้องเรียน เชิญด้านซ้าย งานให้คำ�ปรึกษา เชิญด้านขวา เป็นต้น
๓) เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการควรจัดทำ� Flowchart แสดงขั้นตอน
การเลือ่ นไหลของงานแต่ละเรือ่ งตามภารกิจของศูนย์ดำ�รงธรรมมิตใิ หม่ ตัง้ แต่
เริม่ ต้นจนสำ�เร็จตามความต้องการของประชาชน ทัง้ นีค้ วรกำ�หนดมาตรฐาน
เวลาในการดำ�เนินงาน/การให้บริการในแต่ละขัน้ ตอนให้ชดั เจน เช่น เป็นนาที
ชั่วโมง หรือวัน ตามข้อเท็จจริง
๔) ด้านดำ�เนินงานที่ต่อเนื่อง ควรมีระบบในการแจ้งผลความคืบหน้าของ
งานที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินงาน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดำ�เนินการหลาย
วัน เนื่องจากเงื่อนไขเวลาของกฎ ระเบียบ หรือมีการประสานงานกับหลาย
หน่วยงาน ฯลฯ ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ
๕) ควรเร่ ง รั ด การจั ด ทำ�คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และจัดทำ�คู่มือ
สำ�หรั บ ประชาชนให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ อำ�นวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มารับบริการ
๖) ควรนำ�หลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น
รูปธรรม
๗) ด้านการติดตามประเมินผล
-   ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะการปรับปรุง
และพัฒนางานศูนย์ดำ�รงธรรม
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- ควรนำ�ผลการดำ�เนินงานรวมทัง้ ปัญหาอุปสรรคเสนอในทีป่ ระชุมประจำ�เดือน
โดยกำ�หนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และ
อำ�เภอ
๘) ด้านการติดต่อสือ่ สาร ควรจัดสร้างกลุม่ ไลน์ (LINE) เพือ่ ใช้ตดิ ต่อสือ่ สารกัน
ระหว่างศูนย์และเจ้าหน้าทีป่ ระจำ�ศูนย์ เพือ่ ประโยชน์ในการส่งข้อมูลข่าวสาร
การแจ้งเรือ่ งทีป่ ระชาชนมาขอรับบริการล่วงหน้า การติดตามและแจ้งผลความ
ก้าวหน้า และการแจ้งยุติเรื่อง เป็นต้น
๙) ด้านการเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการให้บริการ งานบริการหรืองาน
รับเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์ใดทีส่ ามารถว่าจ้างหรือฝากภาคเอกชนรับหรือดำ�เนิน
การแทนได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยในพื้นที่ซึ่งห่างไกลศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัด
ศูนย์ดำ�รงธรรมอำ�เภอ และศูนย์ดำ�รงธรรมท้องถิ่น ควรพิจารณาดำ�เนินการ
เช่น การฝากงานรับเรื่องร้องเรียนด้านสาธารณูปโภค น้ำ�ไม่ไหล ไฟดับ ไม่ได้
รับความสะดวกในการรับบริการไว้กบั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ต่างๆ ซึง่ มีผรู้ บั บริการ
และสามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นการดำ�เนินการเชิงรุก ที่ช่วย
ลดภาระการเดินทางและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
๑๐)  ในระยะเร่งด่วน ควรทำ�ความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงความตั้งใจ
ของ คสช. /รัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้อย่าง
ถูกต้อง ทั่วถึง เรียบร้อย ในทุกช่องทางที่สามารถดำ�เนินการได้
ในระยะต่ อ ไป ควรมีการจัดสถานที่แ ละเปิดบริการอย่างถาวร โดย
จัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมบริการให้ครบถ้วน สมบูรณ์
รวมทั้งการบริหาร หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัด
รวมถึงการขยายผลลงสู่ระดับอำ�เภอ และท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
๑๑) ให้มีข้อมูลและอุปกรณ์เครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่หลัก
และภารกิจของศูนย์ ให้เป็นลักษณะ Automatic Office และให้มีการจัด
ทำ�บัญชีลงทะเบียนการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ของศูนย์เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
การปฏิบัติราชการไว้ด้วย
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ข้อเสนอแนะ

๕. ด้านการให้บริการคำ�ปรึกษา

ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรที่ทำ�หน้าที่
ให้คำ�ปรึกษาให้มคี วามรูห้ ลากหลาย สามารถให้คำ�ปรึกษากับประชาชน
ผูท้ มี่ าขอรับบริการได้ทกุ เรือ่ งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึง่ ต่างจากปัจจุบนั
ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ให้คำ�ปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านไม่สามารถให้คำ�ปรึกษาต่อผู้มารับบริการได้ครบทุกด้าน

๖. ด้านการประชาสัมพันธ์

ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดควรพิจารณาเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้ แ พร่ ห ลายครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ป ระชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ความเดือดร้อนรับทราบช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งปัจจุบัน
ได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทางรายการวิ ท ยุ ข่ า ว, รายการ
วิ ท ยุ ผู้ ว่ า มาแล้ ว , ทางสวท., รายการวิ ท ยุ ที่ มี เรตติ้ ง ผู้ รั บ ฟั ง สู ง ,
ป้ า ยไวนิ ล , คั ต เอาท์ , การเดิ น ทางมายื่ น ด้ ว ยตนเอง, โทรศั พ ท์ ,
จดหมาย/ไปรษณี ย์ , เว็ บ ไซต์ , และตู้ รั บ ฟั ง ความเห็ น โดยควร
เพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั นธ์ ผ่ า นรายการเสี ย งตามสายหมู่ บ้ าน
หอกระจายข่าวประจำ�หมู่บ้านและอื่นๆ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
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๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ประเด็น

ข้อเสนอแนะ

๑. นโยบายของผูบ้ ริหารระดับสูง ๑) คสช./รัฐบาล ต้องยึดถือเป็นนโยบายสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องต่อไป ต้องเป็นศูนย์ที่ถาวร พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำ�เนินการ
๒) ผู้บริหารระดับกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้องต้องกำ�หนดนโยบายร่วมกัน
และดำ�เนินการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานไปด้วยกัน สั่งการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานรองที่จะให้การสนับสนุน
การดำ�เนินงาน
๓) ประกาศให้ศูนย์ดำ�รงธรรมเป็น นโยบายสำ�คัญของรัฐบาล โดยเป็นหน้าที่
หน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานในลักษณะการบูรณาการ
การทำ�งานให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา และพึงพอใจในการทำ�งาน
ของภาครัฐ
๒. การบริหารจัดการศูนย์
ดำ�รงธรรม

เนื่องจากผู้นำ�ประเทศ และประชาชนมีความคาดหวังต่อการดำ�เนินงาน
ของศูนย์ดำ�รงธรรม เพราะเป็นศูนย์รวมของการแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ดังนัน้ แม้กระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพ
หลักในการบริหารจัดการ แต่ปจั จัยแห่งความสำ�เร็จทีส่ ำ�คัญ คือ การได้รบั การ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงควรดำ�เนินการ ดังนี้
๑) ส่วนกลาง ควรมีหน่วยงานของทุกกระทรวงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
อำ�นวยการ โดยการแต่งตั้งอาศัยอำ�นาจตาม ข้อ ๖ แห่งประกาศ คสช.
ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่กำ�หนดให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีหน้าทีก่ ำ�กับและอำ�นวยการให้การบริหารงานของ ศูนย์ดำ�รงธรรม
และการบริหารงานของจังหวัดดำ�เนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และควรเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านกฎหมาย เข้าร่วมเป็น
กรรมการเพือ่ ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� เนือ่ งจากเป็นการบูรณาการการทำ�งานร่วมกัน
มิใช่เป็นภารกิจของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง
๒) ส่วนภูมิภาค ควรดำ�เนินการเช่นเดียวกับส่วนกลาง และควรสร้าง
ความเข้าใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นนโยบายสำ�คัญที่จะต้องปฏิบัติ
ให้บรรลุผลสำ�เร็จตามนโยบายของ คสช. มิใช่เป็นงานประจำ�หรือภารกิจ
เฉพาะของกระทรวงมหาดไทย และควรดำ�เนินการให้คณะกรรมการของ
ศูนย์มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้การสั่งการในการดำ�เนินงานและ
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การปฏิ บั ติ ง านในการแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนสามารถ
ดำ�เนินการได้รวดเร็วขึ้น
๓) คณะกรรมการอำ�นวยการของส่วนกลาง ต้องมีการวางระบบการทำ�งานใน
ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดที่ชัดเจน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร งานบริการ บุคลากร
ฯลฯ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรมให้กับจังหวัดในการ
ดำ�เนินการ
๔) กระทรวงมหาดไทย ควรมีการจัดทำ�เครื่องหมาย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ
ศูนย์ดำ�รงธรรมเป็นการเฉพาะ สำ�หรับนำ�ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือ
สื่อสารให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้รับทราบ
๕) ส่วนกลางควรมีการจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ดำ�รงธรรมที่เป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน โดยควรออกแบบเนื้อหาหรือประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
๖) ส่วนกลางควรให้การสนับสนุนงบประมาณนอกจากการใช้
งบประมาณปกติของจังหวัด โดยในอนาคตควรจัดตัง้ งบประมาณและจัดสรรให้
จังหวัดในการดำ�เนินงานศูนย์ดำ�รงธรรมเป็นการเฉพาะ
๗) ควรสนับสนุนให้มกี ารดำ�เนินการระดับอำ�เภอและท้องถิน่ อย่างเป็นรูปธรรม
๘) ควรมี โ ควตาการให้ ค วามดี ความชอบ เป็ น กรณี พิ เ ศษแก่ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้มาปฏิบัติงานประจำ�ศูนย์ดำ�รงธรรมเพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจ เช่นเดียวกับ
ศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติด
๙) ในเบื้ อ งต้ น กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งควรเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ ในการ
ปรับปรุงผังสำ�นักงานและเขียนแบบตกแต่งศูนย์ดำ�รงธรรมให้มีภาพลักษณ์ที่ดี
มีความทันสมัยพร้อมให้บริการ และมีความคล่องตัวในการให้บริการแบบ
One Stop Service ที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ
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ประเด็น
๓. การปฏิบตั งิ านของศูนย์ด�ำ รงธรรม

๔. ระบบการติดตามประเมินผล

ข้อเสนอแนะ
๑) ควรกำ�หนดกรอบระยะเวลาการทำ�งานแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจน
เนื่องจากตามประกาศ คสช.ที่ ๙๖/๒๕๕๗ กำ�หนดให้ดำ�เนินการเป็น ๒ ระยะ
ในระยะแรก ดำ�เนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำ�ปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
และทำ�หน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม สำ�หรับระยะที่สอง ในกรณีที่จำ�เป็น จะต้อง
ดำ�เนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำ�รงธรรมให้สามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
การป้องปัดภัยพิบตั สิ าธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ทำ�ลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ การคุม้ ครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม และการบังคับการตามกฎหมาย ทั้งนี้
เพื่อให้จังหวัดสามารถดำ�เนินการตามแต่ละขั้นตอนได้ชัดเจน และสามารถ
จัดบุคลากร งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การติดตามและประเมินผล
เป็นห้วงระยะเวลาการทำ�งาน
๒) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพไม่ติดขัดในการให้บริการประชาชน
๓) มีการพัฒนา บุคลากรประจำ�ศูนย์ที่มีคุณภาพทั่วประเทศเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานเดียวกัน
๑) ระบบการติดตามประเมินผล โดยใช้ระบบรายงานผลของศูนย์ดำ�รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย โดยรายงานเข้าสู่ระบบเป็นประจำ�ทุกวัน/สัปดาห์
๒) ควรมีระบบการติดตามประเมินผลในส่วนกลางที่สามารถ ติดตาม โต้ตอบ
ระหว่ า งส่ ว นกลางกั บ จั ง หวั ด ในลั ก ษณะศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว ม (Operation
Center) โดยมีการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการในระยะแรกอย่างน้อย
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านอำ�นวยความเป็นธรรม
และการบริการ สำ�หรับในส่วนภูมิภาคก็ควรวางระบบติดตามเรื่องระหว่าง
จังหวัดกับอำ�เภอ และท้องถิ่น เช่นกัน
๓) ประสานทุกกระทรวง/หน่วยงาน ให้ทราบปัญหาการทำ�งานของศูนย์
ดำ�รงธรรมจังหวัดเป็นระยะ เพื่อจักได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดได้ตรงตามข้อเท็จจริงของศูนย์ในระดับพื้นที่
๔) ควรมี ก ารรายงานผลการดำ�เนิ น งานในทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เป็นระยะ

198 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาคผนวก

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x

199

200 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x

201

- 172 -

202 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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204 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- 175 -

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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206 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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- 178 -

208 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x

209
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210 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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- 182 -

212 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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214 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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216 x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะที่ปรึกษา
๑. นายภาณุ
๒. นายวิญญู
๓. นายสมศักดิ์
๔. นายวิศว
๕. นายวันชัย
๖. นายวิชิต
๗. นายสมศักดิ์
๘. นายพิเชษฐ
๙. นายสมพงศ์
๑๐. นางสุมิตรา
๑๑. นายสุวิทย์
๑๒. นายเกรียงเดช

อุทัยรัตน์
ทองสกุล
สุวรรณสุจริต
ศะศิสมิต
สุทธิชัย
ชาตไพสิฐ
ขำ�ทวีพรหม
ไพบูลย์ศิริ
อรุณโรจน์ปัญญา
ศรีสมบัติ
สุบงกฎ
เข็มทอง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รองผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ ๘
เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗
เขตตรวจราชการที่ ๑๕
เขตตรวจราชการที่ ๒
เขตตรวจราชการที่ ๑ และ ๑๖
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๑๒
เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๑๐
เขตตรวจราชการที๑่ ๑ และ ๑๓
เขตตรวจราชการที๑่ ๗ และ ๑๘
เขตตรวจราชการที่ ๕
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
เขตตรวจราชการที่ ๙

บรรณาธิการ

		
๑. นายบวรศักดิ์
๒. นางสาวปรียานุช
๓. นายบรรจง
๔. นายภูษิต

วานิช
เจริญผล
ตรีกุล
น้อยโสภากุล

		

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
ผู้อำ�นวยการส่วนตรวจราชการ
ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ
ผู้อำ�นวยการศูนย์ดำ�รงธรรม

คณะผู้จัดทำ�

๑. นางสาวศุภวรรณ
๒. นางชลัยรัตน์
๓. นายศุภกร
๔. นายพีระพลธ์
๕. นายปิยะ
๖. นางสาวพรทิพย์
๗. นายเรืองฤทธิ์
๘. นางสาวศิริพร
๙. นายวิชาญ
๑๐. นางสาวเจนจิรา

ภิรมย์ทอง
ทรัพย์ประชา
เปรมทองสุข
สำ�เภา
วงศ์ทองเหลือ
ยิ้มชูเชิด
ชูจันทร์
ไทรชมภู
จิตจวง
ชูติยานันท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ x
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