ÙĞćîĞć
ÖćøêøüÝøćßÖćø đðŨîđÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøÙüïÙčöÖćøïøĉĀćøøćßÖćøĒñŠîéĉî ĔĀšđÖĉéñúÿĆöùìíĉĝĂ÷ŠćÜ
öĊðøąÿĉìíĉõćó ÙčšöÙŠć đÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéêŠĂðøąßćßîēé÷öĊñĎšêøüÝøćßÖćøÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ ñĎšêøüÝ
øćßÖćøÖøąìøüÜ ñĎšêøüÝøćßÖćøÖøö đðŨîÖúĕÖÿĞćÙĆâĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉïĆêĉøćßÖćøêćöîē÷ïć÷×ĂÜ
øĆåïćúĒúąÖøąìøüÜ ĔĀšïøøúčêćöđðŜćĀöć÷ìĊęÖĞćĀîéĕüš ÝąđĀĘîĕéšüŠć ÖćøêøüÝøćßÖćøîĆĚîöĊÖćøéĞćđîĉîÖćø
öć÷ćüîćî àċę ÜðŦ Ý ÝčïĆîĕéšöĊ ÖćøóĆçîćøąïïÖćøêøüÝøćßÖćøĔĀš ìĆîÿöĆ÷ êøüÝÿĂïĕéš ĒúąöĊñ úÿĆö ùìíĉĝ
ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćü ìĆĚÜîĊĚ ÷ĆÜöĊÖćøïĎøèćÖćøÖćøìĞćÜćîøŠüöÖĆïõćÙðøąßćÿĆÜÙö ĔĀšðøąßćßîđ×šćöćöĊ
ïìïćì ĒúąöĊÿŠüîøŠüöÖĆïõćÙøĆå ĔîÖćøêøüÝÿĂïÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜøĆåĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ēé÷öĊøąéĆï×ĂÜÖćø
öĊ ÿŠ ü îøŠ ü ö ÙČ Ă ÖćøĔĀš ×š Ă öĎ ú ×Š ć üÿćø(Inform) ÖćøøĆ ï ôŦ Ü ÙüćöÙĉ é đĀĘ î (Consult) ÖćøüćÜĒñîøŠ ü öÖĆ î
ìĞćÜćîøŠüöÖĆî (Invole) ÖćøĔĀšÙüćöøŠüööČĂ (Collaborate) ÖćøđÿøĉöĂĞćîćÝĔĀšĒÖŠðøąßćßî (Empower)
đóČęĂöčŠÜĀüĆÜĔĀšðøąßćßîđ×šćöćöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøêĆéÿĉîĔÝ ìĆĚÜìćÜêøÜĒúąìćÜĂšĂö ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøïøĉĀćøÜćî
ĀøČĂÖćøéĞćđîĉîÖĉÝÖćø×ĂÜøĆå đóČęĂÿîĂÜêĂïêŠĂÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜðøąßćßîĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ
ÿĞćîĆÖêøüÝøćßÖćøĒúąđøČęĂÜøćüøšĂÜìčÖ×Ť
ÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜöĀćéĕì÷
öĊîćÙö ģĦĦĦ

สารบัญ
หน้า
พระราชดํารัส
ปฐมบท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจราชการ
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" ส่วนที่ ๑ การตรวจราชการ
J ความเป็นมา
J ลักษณะงานการตรวจราชการ
J วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
J ลักษณะความรับผิดชอบ
J อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ
J ผู้รับการตรวจมีหน้าที่
J กระบวนการตรวจราชการ
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" ส่วนที่ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน
J ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
J ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
J องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน
J เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน
J การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารราชการ
J การเร่งรัดและปรับปรุงการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
J ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคม
J กระบวนการออกตรวจติดตามและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
J ความสําคัญและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบตรวจราชการไทย
J หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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J การตรวจราชการ และ รูปแบบการมีสว่ นร่วมของประชาชน
J ขั้นตอนการออกตรวจราชการกับกิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชน
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" ส่วนที่ ๖ สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
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พระบรมราโชวาทเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง
“...ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้น
เริ่มดวยการสรางพืน้ ฐาน คือความมีกินมีใชของประชาชน
กอนดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว จึงคอยสรางเสริม
ความเจริญขั้นสูงขึน้ ตามลําดับตอไป...
...ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น
ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว และเพือ่ ใหบรรลุ
ผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗

ปฐมบท
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย
ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ ขณะนี้ได้หยั่งรากลึกลงในสังคมไทย พระองค์ ทรงให้ความสาคัญกับ “การพัฒนาคน” ในการ
ดาเนินวิถีชีวิตอย่างมั่น คงบนพื้น ฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จั กความพอประมาณ การ
คานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนัก
ถึงความถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดารงชีวิต หลัก การทรงงานของพระองค์จะ
เน้ น การ “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง และร่ ว มพั ฒ นา” อย่ า งสอดคล้ อ งกั บ “ภู มิ สั ง คม” ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ความ
หลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่ “การพึ่งพาตนเอง” ดาเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์
ระมัดระวัง “ทาตามลาดับขั้นตอน” มีการทดลองด้วยความเพียรจนมั่ นใจ จึงนาไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ สู่
สาธารณะ
สังคมไทยได้ตระหนักและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนา
ประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ในขณะนั้นได้สะท้อนผลการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุลและยั่งยืน เนื่องจากมุ่งการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก ขณะที่สังคมเผชิญปัญหาในหลายด้าน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
ลง ปั จ จุ บั น การประยุกต์ใช้ห ลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างกว้างขวาง เป็นปรัช ญาที่ชี้ นา
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้
นาไปเป็นแนวทางการดารงชีวิตและการปฏิบัติตนในทุกระดับตั้งแต่ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน จนถึง ประเทศ
มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความเสี่ยง ทาให้สังคมไทยสามารถฟื้นตัวและผ่านพ้นภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจและภัย พิบั ติได้ดีกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม การพัฒ นาประเทศในอนาคต สังคมไทยยังมีปัญหา
เชิงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคสาคัญ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้าในสังคม และการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่อ่อนแอ ประกอบกับต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็น
ทั้งโอกาสและข้อ จ ากัด จึ งต้องปรั บ ตัว ให้ ทั นต่อการเปลี่ ยนแปลง โดยน้อมนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของ
การสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง รวมทั้งการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง และมีธรรมาภิบาล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : หลักการพัฒนาประเทศ
ภาพรวมของการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑–๗ สรุปได้ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมี
ปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” ทาให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่จากเดิมที่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักมาเป็นการให้ความสาคัญกับ การพัฒนาคนและสังคมไป
พร้อมกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้น ของแนวคิดการพัฒนาที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยให้เศรษฐกิจเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นแบบองค์รวมที่ เชื่อมโยงมิติ

ข

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล แต่วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๔๐ ทาให้การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการพัฒนาไม่ สามารถนาไปใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่าง
เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม สังคมไทยได้เริ่มรับรู้ถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการขานรับอย่าง
กว้างขวางในขณะที่สังคมไทยกาลังเผชิญกับภาวะวิกฤตครั้งสาคัญของประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
มีเปูาหมายหลักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่ความอยู่ดีมีสุข พร้อมทั้งยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้
ประเทศรอดพ้น จากวิกฤต สามารถดารงอยู่ได้อย่า งมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยื น ควบคู่ไปกับ ปรับเปลี่ ย น
กระบวนการวางแผนจากการดาเนินการ “โดยราชการเพื่อประชาชน” เป็นการมี “ประชาชนเข้าร่วม” ให้คน
เป็นผู้ตัดสินใจหรือกาหนดทิศทางการพัฒนาที่คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่
ดีเพื่อพร้อมรับความเสี่ยงบนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ความเพียร และคุณธรรม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ยังคงน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุล การอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในสังคมและ
การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ ได้มีการวิเคราะห์สถานะทุนของประเทศใน ๓ ทุน ได้แก่ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติ และวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจโลก ตลาดการค้า ตลาดการเงิน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ และทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เผชิญภาวะโลกร้อนและการขาดแคลนพลั งงาน
นาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของการใช้ค วามรู้ได้อย่างถูกหลักวิชาการ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้ างความเข้มแข็งของทุนและการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบโครงสร้าง
กลไกและกระบวนการบริหารพัฒนาประเทศให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย เป็นภูมิคุ้มกันที่ดี
สาหรับสังคมไทย

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการประยุกต์ใช้และมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ประเทศไทย
เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐ และเป็นแนวทางปฏิบัติอันสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้น
จากภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็น
แนวปฏิบัติ ได้ส่งผลให้ป ระเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน ขณะที่ บางเรื่องอยู่ในระหว่าง
การปรับ ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและประชาชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรุนแรงในเบื้องต้นแต่
สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ความก้าวหน้าในการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ การปฏิบัติของทุกภาค
ส่วนเพื่อมุ่งหวังให้เกิดภูมิคุ้มกันแก่ตัวเอง ครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศมีหลายประการ
ในส่วนภาครัฐ ได้น้อมนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศในหลายระดับ ทั้งเป็นหลักการบริหาร
เศรษฐกิจในระดับมหภาค การกาหนดนโยบายภาครัฐที่ยั่งยืน การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินการตาม
นโยบายที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่าง
รัดกุมมากขึ้น บนพื้นฐานการของการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยกาหนดกรอบการคลัง ที่ยั่งยืนเพื่อเป็น

ค

กฎเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ประกอบด้วย ๑) การรักษาสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิต ภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในระดับที่ไม่เกินร้อยละ ๕๐.๐ ๒) การกาหนดสัดส่วนรายจ่ายการลงทุน ของรัฐบาลไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๒๕.๐ ของงบประมาณโดยรวม และ ๓) การกาหนดภาระหนี้รัฐบาลไม่ให้เกินร้อยละ ๑๕.๐
ของงบประมาณรวม
ขณะเดียวกัน การวางแผนและการดาเนินการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ในบางโครงการได้
เริ่มดาเนินการบนพื้นฐานการวิเคราะห์อย่างรอบคอบทั้งในศักยภาพด้านการเงิน ความพร้อมในการดาเนินการ
และความจาเป็นตามความต้องการของประชาชน ให้ความสาคัญกับความสมดุลในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
การลงทุน การกระจายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระหว่างเมืองและชนบท และศักยภาพที่แท้จริง
ของประเทศ รวมทั้ ง มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น แผนการลงทุ น ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นตัวอย่างของการออกแบบการลงทุนให้มีการกระจายอย่างเหมาะสมทั้ง
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกสาขาโดยเฉพาะสาขาการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน สาขาการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบใน
เขตชนบทและเมือง สาขาสาธารณสุขที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพของระบบบริการ ใน
ภาพรวมจึงเป็นการลงทุนที่สนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในระยะสั้น ควบคู่
กับการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และการพัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานและบริการทางสั งคมที่จะพัฒ นาคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ ผลที่เกิดขึ้ นเป็ น รู ปธรรมในระยะเริ่มต้น พบว่า ภาคเศรษฐกิจฟื้นตัว จากภาวะวิกฤตและมีการ
ขยายตัวในระดับที่เพียงพอต่อการจ้างงาน และอัตราการว่างงานของประเทศลดลงค่อนข้างรวดเร็ว ในระยะ
ยาวจะเพิ่มผลิตภาพการผลิตจากการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาทุนมนุษย์ และการกระจายความเจริญ
สู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
นอกจากนี้ ส่วนราชการต่างๆ ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติภายในส่วน
ราชการ ทั้ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความโปร่ ง ใสในการใช้ จ่ า ยงบประมาณ มี ก ารตรวจสอบที่ รั ด กุ ม
การดาเนิน โครงการและการกาหนดกลยุ ทธ์ที่มุ่งประโยชน์สู่ ประชาชนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งการ
ยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐ กาหนดเป็นกฎระเบียบด้านจริยธรรมเพื่อถือปฏิบัติอย่างชัดเจน สะท้อนถึงการ
ปรับตัวของภาครั ฐในการดาเนินนโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนบนพื้นฐานของความรู้
คู่คุณธรรม รวมทั้งออกแบบนโยบายภาครัฐที่ยึดทางสายกลางและสอดคล้องกับมิติการพัฒนาที่เป็นองค์รวม
บทเรียนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ นาไปสู่การปรับโครงสร้างของภาคการเงิน
ทั้งระบบภายใต้แผนแม่บทภาคการเงินในระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการเงินให้
สถาบันการเงินทาหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสามารถในการแข่งขัน
และสามารถให้บริการกับลูกค้าทั้งภาคครัวเรือนและธุรกิจได้อย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงในภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ทาให้ประชาชนและธุรกิจมี ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง รวมทั้ง ปรับแก้กฎหมาย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามมาตรฐานสากลของธนาคารกลางในการดูแลให้
ระบบการเงิน ระบบสถาบันการเงิน และระบบการชาระเงินมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ และมีกระบวนการ
ตัดสินใจด้วยความโปร่งใส รอบคอบ ส่งผลให้ ภาคการเงินของประเทศมีความเข้มแข็ง สถาบันการเงินมีระบบ
บริ ห ารความเสี่ ย งที่ รั ด กุ ม มี ก ารลงทุ น ในตลาดการเงิ น ระหว่ า งประเทศในสั ด ส่ ว นที่ พ อประมาณและ
สมเหตุสมผล ในช่วงที่โลกเผชิญกับภาวะวิกฤตการเงิน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ระบบสถาบันการเงินไทยทั้งระบบ

ง

ถือครองสินทรัพย์ต่างประเทศเพียงร้อยละ ๘.๐ ภาคการเงินจึงมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในอดีต ผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจการเงินโลกต่อภาคการเงินจึงอยู่ในวงจากัด และเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ภาคเศรษฐกิจไม่ต้อง
เผชิญกับข้อจากัดด้านสภาพคล่องทางการเงินและสามารถฟื้นตัวผ่านพ้นช่วงวิกฤตได้ค่อนข้างเร็ว
ขณะที่ ภาคธุรกิจเอกชน ได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางมากขึ้น
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี ๒๕๔๐ องค์กรภาคธุรกิจได้มีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น บทเรียนจากวิกฤตทาให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เริ่ มมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งกาไรระยะ
ยาวมากกว่าในระยะสั้น และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศน์ใน
การดาเนินธุรกิจได้ส่งผลต่อการวางแผนการลงทุน การผลิต การบริหารกาลังคน การตลาดและการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกด้าน ทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการกระจายความ
เสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการกระจายแหล่ง เงินทุนจากหนี้ระยะสั้นในตลาดเงินมาเป็นการระดมทุนใน
ตลาดทุนมากขึ้น สินเชื่อของภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากร้อยละ
๔๔.๑ ในปี ๒๕๔๖ เป็นร้อยละ ๓๖.๓ ในปี ๒๕๕๓ ขณะที่การออกหุ้นกู้และหุ้นทุนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น การระดม
ทุนได้คานึงถึงศักยภาพของทุนในประเทศอย่างรอบคอบมากกว่าในช่วงก่อนเกิดภาวะวิกฤต จึงลดการก่อหนี้
ต่างประเทศลงอย่างชัดเจน สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากร้อยละ ๗๒.๙
ในปี ๒๕๔๒ เป็นร้อยละ ๓๓.๙ ในปี ๒๕๕๓ รวมทั้งมีความตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างฐานการผลิตที่
ใช้วัตถุดิบ โดยเฉพาะภาคเกษตรและน าภูมิปั ญญาท้องถิ่น มาต่อยอดสร้างคุณค่า ที่ผ ลประโยชน์ตกอยู่ กั บ
ประชาชนในพื้นที่ เช่น การผลิตและการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน สบู่ ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร รายได้จึง
กระจายสู่ชุมชน สิน ค้าส่งออกเริ่มมีฐ านที่กระจายประเภทผลิตภัณฑ์ห ลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกับการ
กระจายตลาดส่งออกไปสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยง
ในภาพรวมของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ในช่ ว ง ๔-๕ ปี ที่ ผ่ า นมา ตลาด
หลักทรัพย์รายงานว่ามีหลายองค์กรธุรกิจและหลายบริษัทในประเทศไทยมีความตื่นตัวในเรื่องของการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และนาไปเชื่อมโยงกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากโครงการ ที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดาเนินการร่วมกับชุมชนและเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อาทิ โครงการปลูกปุา
โครงการสร้างฝายชะลอน้า/การรักษาต้นน้า โครงการทาความสะอาดแม่น้าลาคลองหรือทะเล สะท้อนถึง
ธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น
สาหรับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีจานวนไม่น้อยเป็นองค์กรตัวอย่ าง
ที่มีการบริหารธุรกิจบนฐานการสร้างกลุ่มที่เข้มแข็ง ในลักษณะเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ มีการศึกษาศักยภาพ
ของทุนและวัตถุดิบในชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้พื้นฐานและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้เงินทุนและขยาย
กิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกาลังของตนเอง มีกระบวนการผลิตที่ ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิจัย
และพัฒนาสินค้ามุ่งคุณภาพและมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา สร้างสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีการตลาดที่ขยายฐานจาก
ตลาดภายในประเทศสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีแนวโน้มดาเนินกิจการเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น ทั้งที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด สหกรณ์ และมูลนิธิ มีการแบ่งผลกาไรคืนสู่สมาชิกและชุมชน
อย่างมีเป็นธรรม เน้นความซื่อสัตย์ และการแบ่งปัน รวมทั้ง ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ และส่งผลให้สังคมโดยรวมดีขึ้น เช่น การกระจายรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นต้น เป็นการดาเนิน
ธุร กิ จ เพื่ อ สั ง คมที่ เ ป็ น ธรรม สร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งผลกาไร สวั ส ดิ การของประชาชน และความยั่ ง ยื น ของ
สิ่งแวดล้อม

จ

ส่ ว น ภาคประชาชนและชุ ม ชน รั บ รู้ เข้ า ใจและน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต แบบเรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุมเฟือย มีการเก็บออม และสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน๑ จากการเผยแพร่แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง กว้างขวางตั้งแต่ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา ทาให้การรับรู้ของประชาชนขยายตัวค่อนข้างมาก จากผลการสารวจของ
โครงการ พ.ศ. พอเพียงในช่วงปี ๒๕๕๐–๒๕๕๑ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และวิทยุ ขณะที่ความเข้าใจใน
การนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการดารงชีพมีสูงถึงร้อยละ ๗๔.๐ ของกลุ่มตัวอย่าง ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกต่างกันในแต่ละหลักการ ในหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไข
การมีความรู้ พบว่า การมีคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์สูงถึงร้อยละ ๗๕–๘๕ ขณะที่ความเข้าใจในหลักความมีเหตุผลมี
ร้อยละ ๔๔.๐ และประชาชนมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีเชื่อมโยงอย่างมากกับการ
ประหยัด ไม่ฟุมเฟือย มีชีวิตเรียบง่าย มีการออม และเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส
ผลการส ารวจเกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นระดั บ ชุ ม ชน ๒ พบว่ า ชุ ม ชนมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นระดั บ
ปานกลางถึงร้อยละ ๗๔.๐ ของกลุ่มตัวอย่าง และระดับมากร้อยละ ๑๓.๖ ในแนวทางที่หลากหลาย เช่น การ
ยึดหลักพอประมาณ เน้นการเติบโตที่ก่อให้เกิดความสมดุลในระยะยาว ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ใช้ทรัพยากร
และปั จ จั ย ในท้องถิ่น ยึ ด หลั กเหตุผ ลในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ ประเด็นการพัฒ นาชุมชนที่มีระบบการผลิ ต
ที่คานึงถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมายและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันโดยมีระบบการผลิตและการตลาดที่หลากหลาย มีแผนชุมชนที่คานึงถึงการใช้
และอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน สร้างประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนให้เข้มแข็งและจัด ให้มีระบบสวัสดิการ
สังคม ระบบการออม ระบบประกันสุขภาพ ขณะเดียวกัน ส่งเสริมแนวคิดเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่าเสมอ ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคีในชุมชน โดยเน้นกิ จกรรมที่ส่งเสริมระบบคุณธรรม ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
แบ่งปัน สร้างผู้นาชุมชน/ผู้นาความคิดที่เป็นแบบอย่างของบุคคลแห่งคุณธรรม
ขณะที่ ภาคเกษตร เป็นภาคที่มีความสาคัญและมีการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในทุกระดับอย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หลักการของเกษตรทฤษฎี
ใหม่เป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรม นาไปสู่ความพออยู่พอกิน
มีความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ลดรายจ่าย พึ่งตนเอง และแก้ปัญหาความยากจนของภาคครัวเรือน
และภาคชุมชน เกษตรกรที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหลายพื้นที่ ปรากฏ
ผลชัดเจนว่าสามารถก้าวพ้นภาวะหนี้สินจากการทาการเกษตรเชิงพาณิชย์สู่เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์
วนเกษตร เกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ต่างก็ยืนยันว่าเกษตรกรที่
เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการดาเนินตามเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ลดรายจ่าย ลดการใช้สารเคมี และเน้นการผลิตที่ยึด
ความมีเหตุผล และองค์ความรู้ สามารถทาให้เกษตรกรมีเงินออม หลุดพ้นจากภาวะหนี้สิน และมีรายได้มั่นคง
สามารถช่วยเหลือ แบ่งปันให้เพื่อนบ้านและชุมชน
๑
๒

ผลการสารวจของโครงการ พ.ศ.พอเพียงในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑, สศช.
ผลการสารวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปี ๒๕๕๐

ฉ

นอกจากนี้ ด้านการศึกษา ทั้งมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย งภายใต้การกากับ ดูแลของส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ และสถาบั น วิจั ยอื่น ๆ ได้มีก ารสร้ างองค์ความรู้เกี่ยวกับการนาปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายมากขึ้น มีการสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติจริง นามาจัดระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างกว้างขวางในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น จัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามี ๒๖ หลักสูตร/รายวิชา ใน ๑๙ สถาบัน มีการเสริมสร้างเครือข่าย
การเรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารเปิ ด สอน รวมทั้ ง จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อ ย่ า งสม่ าเสมอ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ภายใต้ สถานการณ์การเปลี่ ย นแปลงที่จะมีผ ลต่อทิศทางการพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ผั น ผวน ซับ ซ้อนและคาดการณ์ผ ลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสั งคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และมี
ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะ
รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สามารถรองรับการ
เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มี
อยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้าง
ทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา
อย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และ
ใช้ห ลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุล ระหว่างมิ ติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุล
ระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโ ลก ความสมดุลระหว่างสั งคมชนบทกับเมือง
เตรี ย ม “ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ” ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให้ เ พี ย งพอพร้ อ มรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความ
รอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามลาดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดาเนินชีวิต
ด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ ปัจเจก ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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การกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงต้องเร่ง
สร้ างภูมิคุ้มกัน เพิ่มขึ้นในมิติการพัฒ นาด้านต่างๆ เพื่อปูองกันปั จจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี
คุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในประเด็นต่างๆ ที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้
๑. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว
และชุมชนสู่สังคมที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๑.๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
โครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเ สมอภาค
และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม
และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
๑.๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่
รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับ
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน
๒. การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ทิ ศ ทางการเติ บ โตในรู ป แบบใหม่ ที่ มุ่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ผู้ประกอบการใน
ภาคการผลิ ตและบริ การ โดยเฉพาะวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม ผู้ ประกอบการหนึ่ง ตาบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการในภาคเกษตร ให้ใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้
มีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด้วย
๒.๑ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงด้ านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองและเผชิญกับปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง
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๒.๒ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
การปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจ บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่
เอื้ออานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของตลาดทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สาขาบริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพ พั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ และบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
๒.๓ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร่วมมือ ระหว่างประเทศในภูมิภาค
ต่า งๆ บนพื้ น ฐานของการพึ่ ง พาซึ่ ง กัน และกั น และมี ภูมิ คุ้ ม กัน ต่ อ กระแสการเปลี่ ย นแปลงจากภายนอก
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน และยึดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความ
พร้ อ มของประเทศไทยในการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ยน และเสริ มสร้ างความเข้ ม แข็ ง ของภาคี การพัฒ นา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
๓. การจั ด การทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมอย่า งยั่งยืน ให้ ความสาคัญกับการบริห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อม
รองรับ การเปลี่ ย นแปลงภูมิอากาศและภัย พิบัติทางธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันด้ านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย

โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ
ให้แก่ ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ พร้อมทั้งขยายการนาทุนของ
ประเทศที่มีศักยภาพจาก ๓ ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็น
๖ ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุน
ทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์อย่างบูร ณาการและเกื้อกูล กัน โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุ ณภาพ ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิต
และบริ โ ภคอย่ างยั่ ง ยื น และเป็ น มิต รต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม โดยน าความรู้ และจุ ดแข็ง ของอั ตลั กษณ์ไ ทยมาปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้
เท่ า ทั น สร้ า งความยั่ ง ยื น ของภาคเกษตรและความมั่ ง คั่ ง ด้ า นอาหารและพลั ง งาน รวมทั้ ง การจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและความ
สมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เป็นฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม

ส่วนที่ ๑
การตรวจราชการ

1

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจราชการ
ส่วนที่ ๑ การตรวจราชการ
๑. ความเป็นมา
การตรวจราชการอยู่คู่กับการบริหารราชการมาช้านาน และเป็นตําแหน่งที่ถือว่าทํางานต่างพระเนตรพระ
กรรณของพระเจ้าแผ่นดิน โดยในช่วงแรก พระเจ้าแผ่นดินออกตรวจราชการ ติดตามการทํางานของข้าราชการและ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระองค์เอง ในยุคต่อมา เมื่อโครงสร้างการบริหารซับซ้อนขึ้น นอกจาก
ออกตรวจด้วยพระองค์เอง พระเจ้าแผ่นดินแต่งตั้งข้าราชบริพารช่วยในการตรวจราชการต่างพระเนตรพระกรรณ
การตรวจราชการที่เป็นระบบและมีแบบแผนชัดเจนปรากฎขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๔๓๗ อันเป็นผลจากการปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงทําหน้าที่ตรวจราชการด้วยพระองค์เอง และกําหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ในส่วนกลาง รวมทั้งสมุหเทศาภิบาลและหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาคออกตรวจราชการในพื้นที่ด้วย
ระบบการตรวจราชการมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและอาจกล่าวว่า
เป็นรากฐานของระบบการตรวจราชการในปัจจุบัน รูปแบบการตรวจราชการมีลักษณะของการแต่งตั้งบุคคลหรือ
หน่ ว ยงานมารั บ ผิ ด ชอบงานตรวจราชการโดยตรง
อย่ า งไรก็ ต ามบทบาทและขอบเขตการตรวจราชการ
มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๖ กําหนดให้มีข้าหลวง
ใหญ่ขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรีทําหน้าที่ตรวจตราควบคุม แนะนํา ชี้แจงข้อราชการทั่วไปตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนและนโยบายอื่นๆของรัฐบาล และข้าหลวงตรวจการ ซึ่งกระทรวง ทบวง หรือ กรมแต่งตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ลักษณะเดียวกับข้าหลวงใหญ่ในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ตําแหน่งทั้งสองถูกยุบไปพร้อมกับ
การปรับปรุงการบริหารราชการใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕
โดยกําหนดให้มีภาคในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และกําหนดตําแหน่งผู้ว่าราชการภาคขึ้นทําหน้าที่เป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหารของภาคและผู้ตรวจราชการประจําภาคไปพร้อมกัน แต่ตําแหน่งนี้ถูกยกเลิกในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และ
กําหนดให้มีตําแหน่งผู้ตรวจราชการแทน ซึ่งอยู่ในสังกัดราชการส่วนกลางทําหน้าที่คล้ายคลึงกับตําแหน่งข้าหลวงตรวจ
การ ในปี พ.ศ.๒๙๔๗ มีการตั้งกรมตรวจราชการแผ่นดินขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี และได้กําหนดตําแหน่ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้น โดยลักษณะงานของผู้ตรวจการเน้นการสืบสวนและปราบปราบทุจริตมากกว่าการตรวจการ
ตามปกติต่อมากรมนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะงานเน้นการตรวจราชการตามแผนงาน
และ โครงการในช่วงเวลาต่อมา มีการปรับปรุงการบริหารราชการอีกหลายครั้ง โครงสร้างของการตรวจราชการยังคง
เป็นตามรูปแบบเดิม คือ มีการตรวจราชการใน ๓ ระดับ คือ ระดับสํานักนายกรัฐมนตรี ระดับกระทรวง และ
ระดับกรม ซึ่งกฎหมายได้กําหนดไว้คล้ายคลึงกัน คือ ให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆสามารถจัดให้มีตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการได้ตามความจําเป็น หากแต่ประเด็นสําคัญที่ปรับปรุงแก้ไข คือ การเพิ่มขีดความสามารถ การพัฒนา
ระบบตรวจราชการที่เข้มแข็ง มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ และ เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ลักษณะงานการตรวจราชการ
การตรวจราชการ หมายถึง ตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะนํา สืบสวน สอบสวนสอบข้อเท็จจริง สดับตรับฟัง
เหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเยี่ยม หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล
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๓. วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
๓.๑ เพื่ อ เผยแพร่ น โยบาย ประสานงานและเร่ ง รั ด ให้ ห น่ ว ยงานนํ า นโยบายของรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทยไปจัดทําแผนงาน งานและโครงการให้ครบถ้วน
๓.๒ เพื่อทราบความก้าวหน้า ความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงานตามแผนงาน
งาน และโครงการ ตลอดจนผลกระทบอันพึงมี
๓.๓ เพื่อประสานงาน เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าและความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน งาน และโครงการให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ ตลอดจน ตรวจสอบคุณภาพงาน และ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๓.๔ เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟัง หรือสดับตรับฟังความทุกข์ความสุข ความคิดเห็น ช่วยเหลือ แนะนํา ชี้แจงให้
เจ้าหน้าที่มีสมรรถภาพและขวัญกําลังใจในการทํางาน
๓.๕ เพื่ อ ตรวจเยี่ ยม รั บฟั งหรื อสดับ ตรั บ ฟังทุ กข์ สุข ความคิด เห้น และความต้ องการของประชาชน
แนะนํา ชี้แจง ในฐานะเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กับประชาชน
๓.๖ เพื่อแสวงหาหรือสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับคําสั่ง
คําร้องเรียน หรือเมื่อเหตุอันสมควร ตลอดจนรับทราบสภาพหรือสถานการณ์ในพื้นที่สําหรับนําไปประกอบการ
เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมเหมาะสมกับความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชน
๓.๗ เพื่อศึกษา ประมวล วิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี เพื่อทราบ พิจารณา หรือวินิจฉัยสั่งการในอันที่จะปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
บริหารงานและการบริหารงานบุคคล
๔. ลักษณะความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ร าชการในภาพรวมของหน่ ว ยงานของรั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก หน่ ว ยในฐานะ ผู้ ส อดส่ อ งดู แ ลแทน
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหน้าที่ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแล
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหน้าที่ของกรม ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี
ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ต้องตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการในเรื่องเดียวกัน ให้ผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม ที่เกี่ยวข้องประสานงานหรือร่วมกัน
ดําเนินการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของ
ประชาชน นอกจากนั้น ในการแบ่งพื้นที่การตรวจราชการ ให้เป็นไปตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หมายถึง บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญและ
สนใจในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ หรือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านใดด้านหนึ่งที่อยู่ในภาคเอกชนหรือ
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ภาคประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัด ซึ่งมีความพร้อมและสมัครใจเข้าเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ โดยความเห็นชอบ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจราชการระดับพื้นที่
๕. อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ
๕.๑ สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี
๕.๒ สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ในระหว่างการตรวจ
ราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และ
เมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน
๕.๓ สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
๕.๔ สอบข้ อเท็ จจริ ง สืบสวนสอบสวน หรื อสดั บตรับฟัง เหตุ การณ์ เมื่อได้รั บการร้ องเรี ยน หรื อมีเ หตุ
อันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๕.๕ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
๕.๖ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือร่วมกัน
๖. ผู้รับการตรวจมีหน้าที่
๖.๑ อํ า นวยความสะดวกและให้ ค วามร่ ว มมื อ แก่ ผู้ ต รวจราชการในการเข้ า ไปในสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ
๖.๒ จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจราชการ
ตรวจสอบได้
๖.๓ ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ
๖.๔ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจราชการไว้ก่อน หากไม่
สามารถดําเนินการได้ตามที่ผู้ตรวจราชการสั่งการ ให้ชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบโดยเร็ว
๖.๖ ดําเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ
๗. กระบวนการการตรวจราชการ
กระบวนการหรือขั้นตอนการตรวจราชการทุกระดับมีความคล้ายคลึงกัน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้น คือ
๗.๑) การจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปี
การจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปี โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์องค์ประกอบของแผนนอกจากหลักการ
และเหตุผลในการตรวจ ปฏิทินการปฏิบัติงานและรายละเอียดของโครงการแล้ว ยังต้องระบุประเด็นในการตรวจ
ราชการของแต่ละโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ด้วย รวมถึงต้องจัดทําเอกสารแนวทางประกอบการตรวจด้วย
นอกจากนั้นแล้ว เมื่อจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปีเสร็จแล้ว ก็จะต้องทําหน้าที่ในการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการตรวจราชการประจําปีให้กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ และเตรียมพร้อมรับการตรวจ
๗.๒) การปฏิบัติการตรวจราชการ
เป็นการปฏิบัติการตรวจราชการ ซึ่งทําทั้งในลักษณะของการตรวจราชการจากเอกสาร และการออก
ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ โดยสรุป คือ
๗.๑.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะทําการ
วิเคราะห์รายละเอียดของโครงการที่รับผิดชอบ โดยอาศัยข้อมูลทําการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง เพื่อทําให้เกิดภาพที่
ชัดเจนขึ้นในการวางแผนการออกตรวจราชการ
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๗.๑.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จะร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจราชการ ซึ่งจะระบุขั้นตอนในการออกตรวจราชการ ระยะเวลา ฯลฯ
๗.๑.๓ หลังจากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะจะทําการขออนุมัติการออกตรวจ
ราชการจากผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบแล้ว จึงเริ่มตรียมการ เพื่อออกตรวจราชการตามระเบียบต่างๆ
อาทิเช่น การขอยืมเงินทดรองจ่าย การขออนุมัติใช้ยานพาหนะ เป็นต้น
และที่สําคัญที่สุด จะต้องทําการประสานแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานผู้รับการตรวจ เพื่อเตรียมความ
พร้อม และอํานวยความสะดวกในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการเข้าไปในสถานที่ปฏิบัติงาน
และจัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบ
ได้ นอกจากนั้น หน่ว ยรับ ตรวจชี้ แ จงและตอบข้อ ซัก ถามต่ า งๆพร้ อมทั้งหาข้อ มู ล เพิ่ มเติ ม ให้ แ ก่ผู้ตรวจราชการ
รวมทั้งหน่วยรับตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจราชการไว้ก่อน
หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่ผู้ตรวจราชการสั่งการ ให้ชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบ
โดยเร็ว
๗.๑.๔ ออกตรวจราชการในพื้นที่ตามแผนที่กําหนดไว้
๗.๑.๕ บันทึกผลการตรวจราชการในสมุดตรวจราชการ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
๗.๓) การรายงานและการติดตามผลการตรวจราชการ
การรายงานผลการตรวจราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ดังนี้
๗.๓.๑ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรีบรายงานผลการตรวจราชการต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ หรือพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี
๗.๓.๒ การรายงานผลการตรวจราชการ ให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงเรื่องที่มี การตรวจ
ข้อเท็จจริง ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย พยาน หลักฐาน ข้อมูลต่างๆ ปัญหาอุปสรรค หรือข้อขัดข้อง ข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะ แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและเป็นธรรม
๗.๓.๓ ในกรณี ที่ มีความเร่ งด่ วนที่จะต้องรายงานการตรวจราชการกรณี ปกติของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงให้สรุปเป็นภาพรวมของแต่ละแผน แผนงาน งานและโครงการ แล้วแต่กรณีตามที่กําหนดไว้ในแผนการ
ตรวจราชการประจําปี เสนอให้คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ หรือพิจารณาสั่งการ
การตรวจราชการกรณีพิเศษ หากสามารถประมวลรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมได้
ก็ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แล้วเสนอคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของ
กระทรวงมหาดไทยทราบหรือพิจารณาด้วย

ส่วนที่ 2
การมีส่วนร่วมของประชาชน
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ส่วนที่ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน
๑. ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
มนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากในสังคม และเป็นองค์ประกอบที่เป็นหน่วยย่อยของสังคม สังคมจะเจริญ
หรือพัฒนาได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชนที่เป็นองค์ประกอบในสังคมนั้น ๆ การที่สังคมจะพัฒนาได้จําเป็นต้อง
เริ่มต้นพัฒนาในหน่วยย่อยของสังคม อันได้แก่ การพัฒนาคนก่อน
การพัฒนาครอบครัว หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด และประเทศ การพัฒนาสังคมในหน่วยย่อยไปสู่การ
พัฒนาสังคมที่เป็นหน่วยใหญ่ ๆ มีจุดเริ่มต้นที่เหมือนกัน คือการพัฒนาที่ตัวบุคคล บุคคลเหล่านั้นจะกระจัดกระจาย
อยู่ตามสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนจํานวนมากอยู่ตามชนบท ถ้าประชากรเหล่านั้น ได้รับการพัฒนาให้เป็น
บุคคลที่มีจิตใจดี มีความเอื้อเฟื้อ มีคุณธรรม รู้จักพึ่งตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจกัน มีความคิดริเริ่มดี มีความเชื่อมั่น
ในภูมิปัญญาของตนและพร้อมที่จะรับความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมแล้วประชาชนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นชนบทหรือในเมือง การฝึกให้คนมีความสามารถและมีการเรียนรู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญ ซึ่งการพัฒนาคนที่ดีที่สุด คือ การรวมกลุ่มประชาชนให้เป็นองค์กร
เพื่อพัฒนาคนในกลุ่ม เพราะกลุ่มนั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้ การคิดและการแก้ปัญหา กลุ่มฝึกบุคลิกภาพของคน ฝึกการ
ทํางานร่วมกัน ช่วยให้คนพัฒนาในด้านความคิด ทัศนคติ ความมีเหตุผล อันเป็นรากฐานของประชาธิปไตย
การพั ฒ นามี จุ ด มุ่ ง หมาย คื อ สร้ า งความสุ ข ความเจริ ญ แก่ ป ระชาชนช่ ว ยให้ ส ถานการณ์ ที่ ไ ม่ น่ า พอใจ
ไปสู่สถานการณ์ที่น่าพอใจ ดังนั้นประชาชนจึงควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการทุก ๆ ขั้นตอน เพราะถ้าหาก
ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา จัดลําดับความสําคัญของปัญหา กําหนดหลักวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และ
เข้าร่วมการปฏิบัติงานแล้ว
จะทําให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเต็มที่ ดังนั้นบทบาทของ
ประชาชนในการพัฒนาสังคม ก็คือ ประชาชนต้องมีบทบาทที่ต้องกระทําใน ๒ ด้าน คือ การพัฒนาตนเอง และการ
พัฒนาสังคมโดยการมีส่วนร่วม ดังนี้
การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาตนเองด้วยตนเอง หรือการสอนใจตนเองในการสร้างอุปนิสัยที่ดีเข้า
ทดแทนอุปนิสัยที่ไม่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และประโยชน์ในการอยู่ภายในสังคมได้อย่างสงบสุข ได้แก่
- การพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น ความซื่อสัตย์ การยกย่องผู้ที่ทําความดี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักของส่วนรวม
การตรงต่อเวลา การรู้จักเสียสละในทางที่ถูกที่ควร
- การพัฒนาทางด้านอารมณ์ ได้แก่ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง การมองโลกในด้านดี การมีสติ เป็นต้น
- การพัฒนาด้านสติปัญญา เช่น การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การพัฒนาความคิด ฯลฯ
- การพัฒนาด้านการเข้าสังคม เช่น มนุษยสัมพันธ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีลักษณะของการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
นอกจากการพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ อารมณ์ สังคม สติปัญญา แล้วบุคคลควรมีค่านิยมที่เกื้อหนุนการ
พัฒนาสังคมอีกด้วย อันได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความขยันขันแข็งมานะอดทน การอดออม การไม่ฟุ้งเฟ้อความ
ขยั นหมั่นเพียร การทํ างานหนั ก ความประหยัด ความรับผิดชอบ ความซื่ อสั ตย์ การยกย่ องผู้ที่ทําความดี ค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักของส่วนรวม ตรงต่อเวลา รู้จักเสียสละในทางที่ถูกที่ควร
การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น
การวางแผน การดําเนินการ การจัดการตามแผน การกํากับติดตาม การประเมินผล และการรับประโยชน์จากการ
พัฒนาโดยถือว่าการพัฒนานั้นเป็นของประชาชน ซึ่งสามารถแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมได้ ๓ ระดับ คือ
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๑. ระดับเป็นผู้ใช้ประโยชน์ เป็นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการรับประโยชน์อย่างเดียว โดยไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างอื่น ซึ่งถือเป็นระดับต่ําสุดของการมีส่วนร่วม
๒. ระดับเป็นผู้ให้ความร่วมมือ เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นมา ระดับนี้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยการคอยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็น ผู้ตัดสินใจว่าจะขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในเรื่องใด และเมื่อใด การรู้จักกาลเทศะ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี ต้องตัดสินใจได้รวดเร็ว รู้จักใช้
คําพูดได้อย่างเหมาะสม และเป็นนักฟังที่ดี
๓. ระดับเป็นผู้ตัดสินใจ ระดับนี้ประชาชนจะเป็นผู้ศึกษาสถานการณ์ และตัดสินใจที่จะดําเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ นับตั้งแต่การวางแผนการดําเนินการ การประเมินผล และการแบ่งปันผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็น
เพียงผู้คอยให้คําแนะนําปรึกษา ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม การที่ให้มีตัวแทนของประชาชนเพียงบางคนเข้ามาร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตัดสินใจทํา
กิจกรรมสําหรับหมู่บ้านนั้น ไม่ใช่ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จะต้องเปิดโอกาสให้
ทุกคน ทุกกลุ่มในหมู่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจที่จะดําเนินการใด ๆ เพื่อตัวเขา และเพื่อหมู่บ้านของเขา
โดยตัวของเขาเอง ซึ่งลักษณะการทํางานดังกล่าวจะมีลักษณะของ “หุ้นส่วน” ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน
ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการทํางานลักษณะนี้ จะต้องเริ่มโดยการรวมกลุ่มประชาชน ตามกิจกรรม
พัฒนาที่จัดขึ้นและค่อย ๆ เพิ่มความสามารถและความรับผิดชอบในการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาให้แก่
ประชาชน จนในที่สุดให้ประชาชนสามารถดําเนินงานด้วยตนเองตามลําพังได้ โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมีความตั้งใจ
และจริงใจที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของประชาชนให้เป็นดังนี้อย่างต่อเนื่องและอดทน
๒. ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๑ การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)
ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แต่เป็นระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของ
การที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ในการให้ข้อมูลแก่
สาธารณชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหา ทางเลือกและทางออก รวมทั้งสามารถที่จะให้ข้อมูลในเชิงสร้างความ
ตระหนัก เพื่อทําการศึกษาให้ทราบถึงการดําเนินงานของภาครัฐ ซึ่งการให้ข้อมูลมีหลายรูปแบบหรือหลายช่องทาง
ด้วยกัน กล่าวคือ โทรศัพท์ สายด่วน จุดบริการข้อมูล ให้ข้อมูลผ่านการจัดงานนิทรรศการ หรือเปิดที่ทําการนอก
สถานที่ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล หรือการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ รวมทั้งการให้ข้อมูลโดยการสรุปข้อมูลให้ฟังในเวที
ประชุม นอกจากนั้น มีการเปิดเผยข้อมูลและมีความโปร่งใสในการดําเนิ นงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยมี
ช่องทาง เพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่กว้างขวางต่อประชาชนและเข้าถึงได้โดยสะดวก
ระดับที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็น (Consult)
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หมายถึ ง กระบวนการที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ หรือเพื่อปรึกษาหารือ การได้รับข้อมูล
ย้อนกลับจะทําให้สามารถทําการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และสามารถหาทางเลือกและการตัดสินใจ
นอกจากนั้น
ควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อ
เปิดช่องทางการนี้อย่างจริงจัง สําหรับการรับฟังความคิดเห็น ควรได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งด้วยกัน คือ
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๑. จดหมายข่าว รายงานความก้าวหน้า ส่งจดหมาย e-mail
๒. การรวบรวมข้อมูล
๒.๑ ถามรายบุคคล
๑) แบบแสดงความคิดเห็น
๒) การให้ข้อคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย
๓) สัมภาษณ์
๒.๒ ทําวิจัย เพื่อทําการสํารวจข้อมูล
๓. เปิดการประชุมสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินนโยบายของรัฐ
๔. กระบวนการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนทนากลุ่ม เป็นการกําหนดขอบเขต กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
ในการสํารวจ ตรวจสอบ การบริการสาธารณะของภาครัฐ
ระดับที่ ๓ การวางแผนร่วมกัน ทํางานร่วมกัน (Involve)
การวางแผนร่วมกัน ทํางานร่วมกัน หมายถึง ทํางานร่วมกับสาธารณชนตลอดกระบวนการ เพื่อให้แน่ใจว่ามี
ความเข้าใจในประเด็นสาธารณะและมีการพิจารณาของความห่วงกังวลของสาธารณชน นอกจากนั้นยังเป็นการเปิด
การสนทนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดกระบวนการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วน Involve
level ในการวางแผนร่วมกัน เพื่อประกอบเป็นการตัดสินใจ และยังเป็นการสร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจร่วมกันทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน
มีระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ได้จากประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปประกอบการ ปรับปรุงแก้ไข
ระบบการบริหารงาน,การให้บริการ และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ หรือนโยบายอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีผู้รับผิดชอบและรายงานผลการดําเนินการเชิงสรุปเสนอที่เป็น
รูปธรรมต่อเนื่อง
ระดับที่ ๔ ความร่วมมือ (Collaborate)
ความร่วมมือ หมายถึง กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุก
ขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาทางเลือกและการระบุ
ทางออกที่เป็นที่พอใจร่วมกัน ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (เอกชน,ประชาชนและเครือข่ายต่าง ๆ)
ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในกิจกรรมกระบวนงานของหน่วยงาน สําหรับการกําหนดทิศทางแห่งนโยบาย
และกิจกรรมสาธารณะ ที่กระทบต่อประชาชนหรือตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ระดับที่ ๕ การเสริมอํานาจแก่ประชาชน (Empower)
การเสริมอํานาจแก่ประชาชน หมายถึง เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็น
ผู้ตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็น
ทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ นอกจากนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในส่วนราชการ โดยสามารถ
เข้าถึงในการจัดกระบวนการหรือกลไกต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และร่วมในการตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงาน หรือผลสําเร็จของการทํางานของหน่วยงานราชการได้
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๓. องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมี ๓ องค์ประกอบด้วยกัน คือ
๑) ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน เป็นไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูก ว่าควรเข้าร่วม
หรือไม่
๒) ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย ต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อที่ประชาชน
จะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่
๓) ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมวางแผน โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่
เริ่ม แรก ร่ว มปฏิ บั ติ กล่ า วคื อ การเข้ าถึ งกิ จ กรรมต่ า งๆของประชาชน ร่ ว มจัด สรรประโยชน์ เป็ น การจัด การ
ทรัพยากร เน้นที่ประชาชน โดยภาครัฐ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สื่อ และNGOs จะต้องสนับสนุนประชาชนให้
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันการณ์และเพียงพอ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ทุก
ภาคส่วนจะจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน และร่วมติดตามตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุง และแก้ไขแผน
๔. เงื่อนไขพืน้ ฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ
และความคิดเห็น และความคิดเห็นนี้ได้ถูกใช้ประกอบในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ เพราะฉะนั้น
ในเงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนของประชาชน ควรมี ๓ ประการ คือ
๔.๑ ต้องมีอิสรภาพ คือ ต้องทําให้ประชาชนทุกคนมีอิสรภาพ โดยอิสรภาพของประชาชนจะเกิดขึ้นจริง
ก็ต่อเมื่อประชาชนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ คือ มีฐานะทางเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐหรือนักการเมือง หรือเรียก
ง่ายๆ ว่าเป็นชนชั้นกลาง ส่วนการที่จะทําให้ประชาธิปไตยเป็นอิสระ มีคุณภาพได้นั้น รัฐบาลจะต้องแปลงนโยบายเป็น
รัฐสวัสดิการ
๔.๒ ต้องมีความเสมอภาค คือ ความเท่าเทียมกันตามกฎหมายของปัจเจกชน ความเสมอภาคขึ้นอยู่กับหลัก
ความเที่ยงธรรม ความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและหน้าที่ เช่น ความเท่าเทียมในด้านการเสียภาษี การรับใช้ชาติโดย
การเป็นทหาร และสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
๔.๓ ต้องมีความสามารถ คือ มีสมรรถภาพ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลจะมีความสามารถในงานด้านใด
ได้ จะต้องมีความรู้ในงาน มีทักษะ หรือประสบการณ์จากการปฎิบัติจริงในงาน จึงต้องเป็นผู้ที่มีใจใฝ่เรียนรู้ ฝึกฝน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา รู้จักพัฒนาความคิด ของตน ไม่ยึดติด ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้
๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารราชการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ระบบราชการที่มุ่งประสงค์ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการดําเนินงานทางการบริหาร หรือการดําเนินกิจการของรัฐ เพื่อสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชน
การมีส่วนร่วมทางตรง จะเห็นได้จากการที่ประชาชนสามารถตัดสินใจทางเลือกเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
หรือเข้าร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของรัฐในแต่ละสาขา หรือการลงประชามติในเรื่องต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมเป็น
กรรมการในการดําเนินงาน อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับการจ้าง หรือการกําหนดราคาการจ้างต่าง ๆ ได้
สําหรับการมีส่วนร่วมทางอ้อม ก็คือการที่ประชาชนสามารถเสนอความคิดความเห็นผ่านเครือข่ายหรือกลุ่ม
ตัวแทนต่างๆ และทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการผ่านสื่อใด อาทิ วิทยุ โทรศัพท์,เว็บไซต์
หรือจดหมายข่าว
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๖. การเร่งรัดและปรับปรุงการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ความสําเร็จของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในฐานะองค์กรของรัฐจะต้องเร่งรัด และปรับปรุงการจัดการ
บริหาร เพื่อก่อให้เกิดผลแห่งการพัฒนา กล่าวคือ
๖.๑ องค์ กรต้ องมี ค ณะทํา งาน เพื่อ การนี้อ ย่างเป็ นรูป ธรรมและประสานการปฏิบัติอย่ างต่อ เนื่องและ
วิเคราะห์สถานภาพแห่งภารกิจ ประกอบยุทธศาสตร์การบริหารและงบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อกําหนดกระบวนงาน
ที่เหมาะสมสําหรับการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมที่ดี
๖.๒ ช่องทางของการเข้าถึง ซึ่งข้อมูลและข่าวสารใด ๆ ต้องปรากฏอย่างชัดเจนและมีหลายช่องทางที่จัด
กระทําได้ และต้องมีการประชาสัมพันธ์ทิศทางการเข้าหาหรือเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
แสดงผลจากการมีส่วนร่วมด้วยความน่าเชื่อถือ เชิงผลแห่งการกระทําจริง และสร้างศรัทธาความเชื่อมั่น
๖.๓ องค์กรต้องเปิดโอกาส เพื่อการเข้ามาเป็นส่วนร่วมในคณะทํางานหรือคณะกรรมการหรือกลุ่มใด ๆ อย่าง
กว้างขวางทั้งภาคเอกชน,ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียตามภารกิจนั้น ๆ ทั้งนี้จะเป็นการเข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อมก็
ได้ โดยปราศจากการปิดกั้น
๖.๔ องค์กรต้องฟังความเห็น,ข้อเสนอ,ข้อมูล หรือแนวทางการตัดสินใจของประชาชน หรือ แนวปฏิบัติ
ให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องจัดให้มีการกระทําโดยปราศจากอคติหรือบนเงื่อนไขแห่งความขัดแย้ง อันรับไม่ได้อย่าง
สิ้นเชิง พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถชี้แจง หรือประกอบเหตุผลต่าง ๆ ที่สามารถ
กําหนดได้อย่างกว้างขวางในเวที
๖.๕ องค์กรต้องรวบรวมผลแห่งความมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมบทสรุปทั้งความสําเร็จ และ
ความขัดแย้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะอย่างสม่ําเสมอ ถึงแม้ว่าความเห็นเหล่านั้น อาจจะนําไปสู่การตัดสินใจ
หรือไม่ตัดสินใจของผู้บริหารขององค์กร หรือของรัฐก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ให้มองเห็นความจริงใจและเป็นช่องทางต่อการนําเสนอหรือติดตามผลในลําดับต่าง ๆ
๖.๖ การบริหารแบบมีส่วนร่วมภาคประชาชน เป็นความยุ่งยากและมีความซับซ้อนอย่างมากสําหรับ
ผู้บริหารขององค์กรเชิงปฏิบัติ ความสําเร็จในกิจกรรมหรือภารกิจใดที่สามารถน้อมนําความคิดเห็น ข้อเสนอของ
ประชาชนมาจัดการได้ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จ สุดยอด การดําเนินงานเพื่อการบริหารดังกล่าวจึงต้องร่วมมือกันทุก
ฝ่ายทั้งภายในองค์กรต่างองค์กร และประชาชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือมิได้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีความคิดเห็น กระบวนการ
วิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจ เพื่อการใด ๆ ที่สามารถขจัดความขัดแย้ง ความเคลือบแคลงสงสัย ปัญหาหรือ
อุปสรรคที่เป็นปัจจัยจึงเป็นเป้าประสงค์ที่องค์กรแห่งรัฐตั้งความหวัง เพื่อการดําเนินงานอย่างสูงสุดในอนาคต
๗. ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคม
๗.๑ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญ
ที่สุด เพราะถ้าประชาชนยังไม่สามารถเข้าใจปัญหา และสาเหตุของปัญหาด้วยตัวของเขาเอง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ตามมา
ก็ไร้ประโยชน์ เพราะประชาชนจะขาดความเข้าใจ และมองไม่เห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้น สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุด
คือ ประชาชนเป็น ผู้อยู่กับปัญหาและรู้จักปัญหาของตนดีที่สุด แต่อาจจะมองปัญหาของตนไม่ชัดเจน จนกว่าจะมี
เพื่อนมาช่วยตนวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา
๗.๒ การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน การวางแผนดําเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนต่อไปที่ขาด
ไม่ได้ เพราะถ้าหากเจ้าหน้าที่ต้องการ แต่ผลงานการพัฒนาวัตถุให้เสร็จสิ้นโดยฉับไวก็จะดําเนินการวางแผนงานด้วย
ตนเอง ผลที่ตามมาก็คือต่อไปเมื่อขาดเจ้าหน้าที่ ประชาชนก็ไม่สามารถจะดําเนินการวางแผนงานได้ด้วยตนเอง
อาจจะมีความยากลําบากที่จะผลักดันให้เจ้าหน้าที่ทําหน้าที่เป็นเพียงเพื่อนของประชาชนในการวางแผน เพราะ
ประชาชนอาจจะมีการศึกษาน้อย แต่ถ้าไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมในขั้นตอนนี้ โอกาสที่ประชาชนจะได้รับการศึกษา และ
พัฒนาตนเอง ในการวางแผนดําเนินงานก็จะหมดไป
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สําหรับประชาชนมีแรงงาน และมีประสบการณ์ที่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมขั้นนี้ได้ เพราะในกิจกรรม
พัฒนาบางประเภทถ้าหากให้ประชาชนร่วมลงทุนในกิจกรรม จะทําให้เขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดการบํารุงรักษา
รักและหวงแหน ในทางตรงข้าม ถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ ถ้าการลงทุนและการปฏิบตั งิ านทัง้ หมดมาจากภายนอก
ถ้าเกิดอะไรเสียหาย เขาก็ไม่เดือดร้อนมากนัก เพราะเมื่อไม่ใช่ของเขา เขาก็จะไม่บํารุงรักษา ไม่รักไม่หวงแหน
นอกจากนั้นการเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเอง จะทําให้เขาเรียนรู้การดําเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
และสามารถดําเนินกิจกรรมชนิดนั้นด้วยตนเองต่อไปได้
๗.๓ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน
ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลงาน เพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่างานที่ทําไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไร ดังนั้นในการ
ประเมินผลควรที่จะต้องมีทั้งประชาชนในชุมชนนั้นเอง และคนนอกชุมชนช่วยกันพิจารณาว่า กิจกรรมที่กระทําลงไป
นั้นเกิดผลดีหรือไม่ดีอย่างไร ซึ่งจะทําให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการทํากิจกรรมนั้นร่วมกัน
๘. กระบวนการออกตรวจติดตามและเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน
๘.๑ ผังกระบวนการออกตรวจติดตาม
กระบวนการการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลนั้น จะแบ่งการออกตรวจติดตาม ออกเป็น ๓ รอบดําเนินการ ดังแผนภาพข้างล่างนี้
รอบที่ ๑ – ๒ ก ารส อบ ทานค วามเสี่ ยงและการติ ดตามค วามก้ าว หน้ า
ต าม หลั กธรรมาภิ บาล( Pro ject- Pro gress R eview)
จัด กลุ่ม แผน งาน-โ ครงการ
ตาม ประเด็ นยุท ธศาสต ร์

ระบุค วามเสี่ ยงโ ดยเ ครือข่า ย

ประเมิ นความ เสี่ยง

จัด ทํา

ความ ร่ว มมื อทั้ง ภ าค รัฐ

โ ดยเค รือ ข่า ยคว าม ร่วมมื อ

ราย งาน

ผ ลักดั นให้ เกิ ดกล
ไกก ารเฝ้า ระวัง
ค วามเสี่ ยงผ่า นก ล
ไกก ารบ ริห ารจัด การ
ที่มี อยู่

แล ะประชาชน

ภาครัฐแ ละประชาช น
รายงานต่ อ
หน่ วยเห นือ

ขอก ารส นับ สนุน
ที่จํา เ ป็น

ติดต ามผล การดํา เนิ นการ
จั ดการความ เสี่ย
งข องหน่ วยรับ ตรวจ

ป ระเมิน ความ เสี่ยง
เพิ่มเติ ม

ให้ ข้อเ สนอ แนะใ น
ก ารเ พิ่มขีด สมรรถน ะ
เ พิม่ เติม

ผลั กดัน
กลไ ก
การติดต ามผล

จัดทํา ราย งาน
เสน อต่อ หน่ วยรับต รวจ
แล ะหน่ วยเห นือ

รอ บที่ ๓- การประเมิ นผล
(M onit or ing an d Evaluat ion )
รวบรวม ผล การดํา เนิ นการ
ขอ งห น่ว ยรับต รว จผ่า น
รายงานป ระเภท ต่า งๆ

ดํา เนิ นการป ระเมิน ผล
ส่วน ราช การใน ระดั บ
พื้นที่ โดย มองผ่า น มุม
ของป ระช าชน

นํา เส นอผ ลการป ระเ มิน
ต่ อหน่ วยเห นือ

จัดทํา ราย งาน
ข้ อเส นอแ นะ

สื่อ สารรายงาน ต่อ
สาธารณชน

ป ระเมิน ผล ตาม
คํา รับ รอ งก ารปฏิ บัติ
ราชการ

๑.๑) รอบที่หนึ่ง การสอบทานความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Project Review) การพิสูจน์
สมมติฐานในการตรวจติดตามรอบที่หนึ่ง เป็นการนําเอาแผนงานโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของการบริหาร
ราชการระดับชาติ มาทําการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ โดยที่แผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้นจะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Resultbased Management) ดังนี้
๑.๑.๑) แผนงาน-โครงการที่เป็นการดําเนินงานต้นน้ํา คือ การดําเนินงานที่เป็นปัจจัยนําเข้า
(Input) เป็นแผนงาน-โครงการที่เกี่ยวกับการเตรียมการด้านวัตถุดิบ ด้านบุคลากรและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร เป็นต้น
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๑.๑.๒)แผนงาน-โครงการที่เป็นการดําเนินงานกลางน้ํา คือ การดําเนินงานที่เป็นการผลิตการ
ดําเนินงานทั้งหลาย ตลอดจนการดําเนินงานในด้านกระบวนการบริหารจัดการ (Operation)
๑.๑.๓) แผนงาน-โครงการที่เป็นการดําเนินงานปลายน้ํา คือ การดําเนินงานที่เข้าไปช่วยในการนํา
ผลผลิตและผลลัพธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การค้า การส่งออก และการบริการ
ประชาชน เป็นต้น
ในส่วนของกระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการนั้น คือ กระบวนการในการคัดเลือก
แผนงาน-โครงการที่มีความเสี่ยงในการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์อยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลในการดําเนินงานให้ประสบ
ความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยากขึ้นหรืออาจจะสิ้นเปลืองทรัพยากรในการดําเนินงานมากขึ้น ส่งผล
ให้การดําเนินงานนั้นไม่บรรลุมิติชี้วัดด้านประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
แนวทางในการคั ด เลื อ กโครงการที่ มี ค วามเสี่ ย งเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง (Critical) คื อ
การวิเคราะห์รายงานความเสี่ยงและกําหนดค่าระดับของความเสี่ยง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ประการ คือ
๑. โอกาส : ความเป็นไปได้ที่แผนงาน-โครงการจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด
เสีย หายต่อ เป้ า ประสงค์ข องแผนงาน-โครงการ ในการวิ เคราะห์ นั้นต้ อ งประเมิน สถานการณ์ที่ เกี่ย วข้อ งกับ การ
ดําเนินงานตามแผนงาน-โครงการ เพื่อระบุค่าระดับ ๑-๕ ตามลําดับความเป็นไปได้ในการเกิด โดยระดับคะแนน ๑ มี
โอกาสเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด และระดับคะแนน ๕ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงมากที่สุด
๒. ผลกระทบ : ความรุนแรงของความเสี่ยงที่ส่งผลต่อเป้าหมายความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนงาน-โครงการ แนวทางการวิเคราะห์ โดยการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ อวัตถุ ประสงค์ ของแผนงานโครงการ หากเกิดความเสี่ยงในการดําเนินงาน และทําการระบุค่าระดับ ๑-๕ ตามลําดับความรุนแรงของผลกระทบ
โดยค่าระดับคะแนน ๑ หมายถึง ระดับความรุนแรงน้อยที่สุด ส่วน ค่าระดับคะแนน ๕ หมายถึง ระดับความรุนแรง
มากที่สุด
กระบวนการในการระบุแผนงาน-โครงการที่เป็น Critical Point จะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ
ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ : ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นการระบุรายละเอียดในภาคส่วนต่างๆของประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะนํามาวิเคราะห์ความเสี่ยง
ซึ่งจะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน-โครงการที่จะนํามาวิเคราะห์
โดยจะต้องระบุให้ครบถ้วนทุกภาคส่วน ทุกประเด็น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามต่อไป
ขั้นตอนที่ ๒ : ระบุประเภทความเสี่ยง
เป็นขั้นตอนของ การนําแผนงาน-โครงการที่จะดําเนินการประเมินความเสี่ยงมาวิเคราะห์ เพื่อจัด
ว่าความเสี่ยงของแผนงาน-โครงการ จัดอยู่ในประเภทใด ใน ๓ ประเภทความเสี่ยง ดังนี้
๑.Key Risk Area หมายถึง ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไม่มีความสอดคล้องกัน
อันเนื่องมาจากเนื้อหาของแผนงานโครงการไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของจังหวัด กลุ่มจังหวัด
และรัฐบาล ตลอดจนการขาดการประสานงานระหว่างภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลสําเร็จอย่างยั่งยืนของแผนงานโครงการ ซึ่งความเสี่ยงประเภทนี้สอดคล้องกับหลักสํานึกรับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
๒.Political Risk หมายถึง ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง อันเนื่องมาจากการขาดความ
รับผิดชอบต่อการใช้งบประมาณจํานวนมากให้เกิดความคุ้มค่า โดยมีกลไกที่เพียงพอในการตรวจสอบประเมินในเรื่องนี้
จนอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบในแง่ลบจากการนําเสนอของสื่อมวลชนได้ โดยความเสี่ยงประเภทนี้สอดคล้องกับหลัก
คุณธรรม ความโปร่งใสและหลักความคุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล
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๓.Negotiation Risk หมายถึง ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
อั น เนื่ อ งมาจากการขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ โ ดยตรงต่ อ แผนงาน-โครงการ และการ
ดําเนินงานตามแผนงาน-โครงการนั้นมิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมไปยังภาคส่วนที่ควรได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริง โดยความเสี่ยงประเภทนี้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลเรื่องหลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า
ขั้นตอนที่ ๓ : ระบุกิจกรรมหรือรายการความเสี่ยง
ขั้นตอนนี้เป็นการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเป้าประสงค์การดําเนินงานทั้งในส่วนที่
เป็นความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ขั้นตอนที่ ๔ : ระบุผลกระทบ
เป็นขั้นตอนของการระบุผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว เมื่อเกิดความเสี่ยงตาม
รายการที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ ๓ และผลกระทบนั้นหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ความสําเร็จตาม
แผนงาน-โครงการ ทั้งนี้ความเสี่ยงที่ถูกระบุแต่ละรายการอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบหลายด้าน หรือด้านเดียวก็ได้
ขั้นตอนที่ ๕ : ประเมินระดับความเสี่ยงปัจจุบัน
เป็นขั้นตอนการระบุผลค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นคือ ประเมินโอกาส
และผลกระทบตามค่าระดับคะแนนจากน้อยไปมาก คือ ๑-๕ ตามลําดับ
ขั้นตอนที่ ๖ : ระบุแผนงาน/มาตรการควบคุมในปัจจุบัน
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการระบุแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันเพื่อมิให้ความเสี่ยงที่ระบุไว้ในขั้นตอน
ที่ ๓ เกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การดําเนินงานตามแผนงาน-โครงการ หากรายการความเสี่ยงนั้นได้
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามแผนงาน-โครงการแล้ว ก็มีการระบุแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข
เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของผลกระทบดังกล่าวหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป
ขั้นตอนที่ ๗ : ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ จะใช้วิธีเดียวกันกับการประเมินในขั้นตอนที่๕ แต่จะมีความแตกต่างกัน
อยู่เล็กน้อย คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่นั้นเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังจากการนํา
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยงมาดําเนินงานจริงแล้ว
ขั้นตอนที่ ๘ : ระบุผู้รับผิดชอบ
เป็นขั้นตอนการกําหนดหน่วยงานที่จะร่วมรับผิดชอบต่อแผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยแบ่ง
ออกเป็นหน่วยงานหลัก, หน่วยงานสนับสนุน ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงและหน่วยงานภายนอกกระทรวงที่
รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลักมิเช่นนั้นแล้วอาจจะก่อให้เกิดความซ้ําซ้อนในเชิง
ภารกิจและหน้าที่ได้
ขั้นตอนที่ ๙ : จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ
ขั้นตอนนี้ เป็นการสรุปประเภทของความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์โดยให้เหตุผลสนับสนุนพร้อมทั้งวิเคราะห์
สาเหตุ ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยใช้ตัวแบบเกณฑ์คุณภาพการจัดการภาครัฐ
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รอบที่สอง : การติดตามความก้าวหน้า (Progress Review)
การดําเนินการประเมินความเสี่ยงของแผนงาน-โครงการ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกแผนงานโครงการที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และอาจจะส่งผลกระทบให้เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติไม่
ประสบความสําเร็จตามที่กําหนดไว้ โดยในการประเมินความเสี่ยงนี้จะมีการกําหนดหรือระบุมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขความเสี่ยงไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม มาตรการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ จะไม่สามารถลดความรุนแรงหรือกําจัดความเสี่ยง
ให้หมดไปได้ หากไม่มีการนําไปดําเนินการปฏิบัติอย่างจริงจัง
ดังนั้น การดําเนินการตรวจราชการรอบที่สอง จึงมีขึ้นเพื่อติดตามและประเมินความคืบหน้าในการนํา
กระบวนการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยกระบวนการในรอบที่สองนี้จะเป็นการรายงานความคืบหน้าใน
การปฏิบัติพร้อมกับข้อมูลสนับสนุนที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะมีขั้นตอนและเครื่องมือที่สําคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ : ระบุแผนงาน-โครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การระบุแผนงาน-โครงการที่มีระดับค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและมีการดําเนินการตามแผนการควบคุม
ความเสี่ยงพร้อมหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ : ระบุรายการความเสี่ยง
เป็นการระบุรายการความเสี่ยงทุกประเภทและทุกรายการของแผนงาน-โครงการที่อยู่ในแผนการควบคุม
ความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๓ : ระบุมาตรการควบคุม
เป็นการระบุแผนงาน/ มาตรการในการการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งได้ระบุไว้
เรียบร้อยแล้วในแผนการประเมินความเสี่ยงรอบที่หนึ่ง
ขั้นตอนที่ ๔ : ประเมินระดับความคืบหน้าของแผนงาน
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการประเมินระดับความคืบหน้าของการนําแผนงาน/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงไป
ปฏิบัติโดยระบุเป็นค่าคะแนนความคืบหน้าตั้งแต่ ๑-๕ โดยมีความหมายในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนนที่ ๑ – มีการกําหนดและจัดตั้งคณะทํางานทั้งในส่วนที่เป็นหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ระดับคะแนนที่ ๒ – มีการดําเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ จัดสรรบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเรียบร้อยทั้งกระบวนการ
ระดับคะแนนที่ ๓ – มีการดําเนินการตามแผนงาน/มาตรการควบคุมตามระยะเวลาและขั้นตอนของแผนงาน
ที่กําหนดและดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ๓๐% ของแผนงาน
ระดับคะแนนที่ ๔ – มีการดําเนินการตามแผนงาน/ มาตรการควบคุมตามระยะเวลาและขั้นตอนของ
แผนงานที่กําหนดและดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ๖๐% ของแผนงาน ตลอดจนมีการประเมินแนวทางความสําเร็จเพื่อ
การปรับปรุงแผนงานควบคุมความเสี่ยง
ระดับคะแนนที่ ๕ – มีการดําเนินการตามแผนงาน / มาตรการควบคุมตามระยะเวลาและขั้นตอนของ
แผนงานที่กําหนดและดําเนินการเสร็จสิ้นสําเร็จตามแผนงาน ตลอดจนมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนงานโครงการพร้อมทั้งสรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่อไป
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ขั้นตอนที่ ๕ : ระบุข้อมูลสนับสนุน
การประเมินความคืบหน้าของแผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้น นอกจากจะเป็นการประเมินค่า
คะแนนแล้ว ก็ต้องระบุข้อมูลสนับสนุนความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมของการดําเนินงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สร้างความน่าเชื่อถือของค่าคะแนนที่ได้ประเมินไว้ อีกทั้งยังเป็นการรับประกันความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนงาน-โครงการด้วย โดยข้อมูลสนับสนุนนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังนี้
- ข้อมูลผลผลิต หมายถึง ข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการดําเนินงานตามแผนงาน / มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น
มีประชาชนยากจนเข้าร่วมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน, มีการอนุมัติโครงสร้างของคณะทํางานด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน เป็นต้น
- ข้อมูลผลลัพธ์ หมายถึง ข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานหรือเมื่อสิ้นสุดโครงการซึ่งเป็นข้อมูลที่
สามารถอ้างอิงได้จากวัตถุประสงค์ของแผนงาน-โครงการ ยกตัวอย่างเช่น รายได้ต่อครัวเรือนต่อเดือนภายในหมู่บ้าน
ก เพิ่มขึ้น ๒๐% เป็นต้น
- ข้อมูลเอกสารอ้างอิง หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเอกสารในการดําเนินงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ
และมีข้อมูลที่แสดงความคืบหน้าของแผนงาน-มาตรการควบคุมความเสี่ยงซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเอกสารและ/หรือ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนภาพถ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายแสดงการ
ตรวจราชการในพื้นที่, สื่อประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๖ : ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล
คือ การวิเคราะห์ว่าข้อมูลสนับสนุนที่แสดงถึงความคืบหน้าของแผนงาน/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงมีความ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของข้อมูลต่อความคืบหน้าในการดําเนินงานเพียงใด โดยมีระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล ๓
ระดับ คือ มาก, ปานกลางและน้อย
ขั้นตอนที่ ๗ : ระบุสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อไป
การประเมินความคืบหน้าของแผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้น เมื่อทราบความคืบหน้าของการ
ดําเนินงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการระบุกระบวนการดําเนินงาน ซึ่งจะใช้ฐานข้อมูลในแผนงาน/ มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงที่ได้กําหนดไว้แล้ว เป็นแนวทางสู่เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอน โดยจะระบุ
และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานต่อไป
รอบที่สาม : การประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
จุดประสงค์สําคัญของการตรวจราชการในรอบนี้ มีอยู่ด้วยกันสองประการ คือ
ประการแรก เพื่อประเมินว่า ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการมีผลต่อการช่วยลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
ของหน่วยรับตรวจเพียงใด เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น
ประการที่สอง เพื่อประเมินว่าแผนงาน-โครงการที่มีค่าระดับความเสี่ยงสูงนั้นประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประโยชน์เพียงใด เหตุผลความจําเป็นที่ต้องดําเนินการตามจุดประสงค์ทั้งสองข้อนี้ ก็เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
การให้ข้อเสนอแนะว่ามีผลต่อการลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องใด และเพียงใด ส่วนการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนนั้น ก็เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินระดับความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนองตอบความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) ซึ่งถือเป็นการประเมินความคุ้มค่าของโครงการประเภทหนึ่ง
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๙. ความสําคัญและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบตรวจราชการไทย
การบริหารราชการแนวใหม่ต้องปรับตัวให้สอดรับกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้กติกาและ
นโยบายของประเทศตอบสนองต่อปัญหาของคนทุกภาคส่วนและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ประโยชน์สุขของ
ประชาชน ระบบราชการไม่ควรผูกขาดการตัดสินใจ ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภาครัฐ เพื่อทําให้การบริหารงานภาครัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง มีความยุติธรรมและเป็น
ประชาธิปไตย
ระบบการตรวจราชการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการไทยจําเป็นต้องยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน กลุ่มประชาสังคม และหน่วยรับ
ตรวจ รวมทั้ ง การเปิ ด โอกาสให้ ภ าคประชาชนและกลุ่ ม ประชาสั ง คมร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการตรวจติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและต่อผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าการดําเนินงานของราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
๑๐. หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง หน่วยงานภาครัฐสร้างระบบที่เปิดให้ประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในขั้นตอนการบริหารราชการต่างๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ และร่วม
ติดตามประเมินผล ระบบดังกล่าวประกอบด้วย โครงสร้าง ขั้นตอนวิธีทํางาน การจัดองค์กร และบุคลากรรองรับ
รวมทั้งระบบสนับสนุนหลากหลายลักษณะตั้งแต่การบริหารราชการแบบเปิดเผย โปร่งใส แจ้งหรืออธิบายกระบวนการ
ทํางานให้ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลจนถึงการกระตุ้น การเอื้ออํานวยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นให้ภาครัฐรับไปพิจารณาเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย โครงการและดําเนินการของภาครัฐ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลงาน โดยออกไปสนทนาพูดคุยกับประชาชน เป็นสื่อกลางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวผู้ตัดสินใจ
เปิดกว้างและรับความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ และให้เห็นมุมมอง ความคิดเห็นและสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องออกมา
ได้ถูกนํามาพิจารณาโดยผู้มีอํานาจตัดสินใจ
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการเสริมสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ควรต้องยึดถือหลักการ
ดังนี้คือ
๑๐.๑ หลักการครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาในกระบวนการ (Inclusiveness) ได้แก่ การให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง บุคลากรจาก
ภาคธุรกิจและประชาชนที่ห่วงใย(concerned citizens) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders’ Analysis) เป็นเครื่องมือที่ช่วยทําให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม
ต้องตระหนักว่าทุกภาคส่วนอาจมีความสามารถเข้าร่วมได้ไม่เท่ากัน การอํานวยความสะดวกและการเลือกวิธีการมีส่วน
ร่วมที่เหมาะสมกับแต่ละภาคส่วนเป็นเรื่องสําคัญ
๑๐.๒ เน้นการสื่อสารสองทาง (Dialogue) และมีการตอบโต้กลับ (Feedback) การสื่อสารสองทาง
ได้แก่ การที่ภาครัฐให้ข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างวิธีการเพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มสามารถส่งข้อมูลกลับมายังหน่วยงาน
ภาครัฐได้ รวมทั้งหน่วยงานควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เสียงสะท้อนกลับมาจากประชาชน เช่น อาจเขียนข้อความ
ในเชิงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเข้ามา หน่วยงานภาครัฐอาจลงไปติดต่อกับชมรมต่างๆ
ในชุมชนนั้น หรือเข้าไปเยี่ยมชุมชน พบปะกับผู้นําชาวบ้าน เป็นต้น การสร้างวิธีการต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้
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แสดงความคิดเห็น (หรือที่เรียกว่า สร้าง Feedback loop) จะทําให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถปรับกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมให้เหมาะสม และทันกับสถานการณ์
๑๐.๓ การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการต้องยืนอยู่บนหลักการของ
ความซื่อสัตย์และเปิดเผย รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐต้องมีพันธะทางจิตสํานึก (Ethical Obligations) ที่จะ
พยายามทุกวิถีทางที่จะสื่อสารกับประชาชน หามาตรการและวิธีการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อันเป็น
หนทางสร้างความไว้วางใจแก่ประชาชน และสร้างความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานและโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน
ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือจะนําไปสู่การสื่อสารที่ดีระหว่างหน่วยงานโครงการและประชาชนในพื้นที่และความ
ร่วมมือในการดําเนินโครงการ
๑๐.๔ การวางแผนเพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ ป ระสบ
ความสําเร็จนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของโชคแต่เป็นการจัดการที่ต้องอาศัย ทัศนคติที่ใจกว้างของผู้จัดและการวางแผนการ
จัดอย่างเป็นระบบ ซึ่งหมายความว่า หน่วยงานที่จัดจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ของพื้นที่ที่โครงการหรือกิจกรรม
จะลงไป เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ สถานการณ์ในพื้นที่ จํานวนหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ สามารถระบุได้ว่า กลุ่มใดบ้างเป็น
ผู้ได้เสีย และสมควรต้องจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างไรจึงจะเหมาะสม เนื่องจากแต่ละพื้นที่แต่ละโครงการมีความ
แตกต่างกัน การใช้เทคนิควิธีการการมีส่วนร่วมในพื้นที่แห่งหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับอีกแห่งหนึ่งก็ได้ การวางแผนที่
รอบคอบจึงสําคัญมากต่อความสําเร็จของการของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑๑. รูปแบบการบริหารระบบราชการแบบมีส่วนร่วม
การศึกษาภารกิจหรือลักษณะงานของภาครัฐและระบบราชการ สามารถแบ่งรูปแบบการบริหารระบบราชการ
ตามลักษณะงานของระบบราชการได้ดังนี้ คือ
๑๑.๑ การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางเกณฑ์ หรือ การออกกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน
การบริหารราชการมีการออกกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกฎหมายเหล่านี้บางฉบับมีผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง เพราะเป็นกฎหมายที่มักออกมาควบคุมการกระทําของปัจเจกชน หากแต่ที่ผ่านมาการออกกฎหมาย
ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงน้อยมาก อาจมีเพียงพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
ปรับปรุงแก้ไข ที่กําหนดให้ประชาชนเข้ามาร่วมในกระบวนการจัดทําผังเมือง ซึ่งต่อมาต้องจัดทําเป็นประกาศผังเมืองและ
บังคับใช้ต่อไป โดยกฎหมายกําหนดให้จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งกําหนดให้หน่วยงานต้อง
เผยแพร่ร่างผังเมือง และกําหนดระยะเวลาให้ประชนชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นคัดค้านต่อร่างผังเมืองด้วย
หัวใจความสําเร็จ คือ
๑. การจั ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มต้ อ งครอบคลุ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี พื้ น ที่ แ สดงผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเป้าหมายโดยตรง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับคนชรา กลุ่มคนชราควรต้องมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่าง กฎหมายเกี่ยวกับสตรี ควรรับฟังความคิดเห็นของสตรีให้ทั่วถึง และควรออกแบบให้กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงช่องทางการมีส่วนร่วม
๒. การยอมรับการปฏิบัติขึ้นอยู่กับการยอมรับกฎหมายนั้นหรือไม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่เพียงการรับ
ฟังประชาชน แต่ประชาชนจะยอมรับกฎหมายถึงแม้ไม่ตรงกับสิ่งที่ประชาชนมีความคิดเห็น และควรมีการอธิบายให้
ประชาชนฟังว่าความคิดเห็นของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายอย่างไร และมีเหตุผลอะไรจึงมีการ
ตัดสินใจที่ตา่ งไป

๑๑.๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและตัดสินใจ (Design and
Decide of Public Services)
การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและตัดสินใจ ย่อมทําให้ผลการตัดสินใจสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ทําให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิด และไว้วางใจระบบราชการ นอกจากนั้นยังทําให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนอีกด้วย รวมทั้งสามารถแก้ไขหรือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลทางลบจากโครงการ
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หัวใจของความสําเร็จ คือ
๑) การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมต้องครอบคลุมให้ทุกภาคส่วนมีพื้นที่แสดงความคิดเห็นและเข้ามีส่วนร่วม
โดยเฉพาะคนด้อยโอกาสทางสังคม เช่น กลุ่มคนยากจน กลุ่ม
เยาวชน และคนพิการ
๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความหมายจริงๆ ไม่ใช่พิธีกรรม เมื่อรับฟังความคิดแล้วควรต้องมีข้อมูล
ย้อนกลับให้ประชาชนทราบว่านําข้อมูลจากประชาชนไปร่วมพิจารณาอย่างไร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจของ
รัฐ โดยเฉพาะที่แตกต่างจากความคิดเห็นของประชาชน
ดังนั้น บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการกําหนดมาตรฐานการบริการ และการวางระบบการกํากับให้เกิด
ความมั่นใจว่าประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
๑๑.๓ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ ประกอบด้วย
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ เช่น ระบบอาสาสมัคร
- การเปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ เช่น องค์กร
ชุมชนมาจัดบริการให้ประชาชน
- การเปิดให้ภาคเอกชนมาร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ เช่น การให้สัมปทานภาคเอกชนในการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน การจ้างเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย การให้โรงพยาบาลเอกชนร่วมเป็นโรงพยาบาลใน
โครงการประกันสังคม
หัวใจสําคัญ คือ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการกําหนดมาตรฐานการบริการ และการวางระบบการกํากับให้
เกิดความมั่นใจว่าประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
๑๑.๔ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในติดตามและการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในติดตามและการประเมินผล สามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ คือ
- การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
- การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการภาคประชาชน
- การจัดทําสํารวจความพึงพอใจของประชาชน (Citizens’ Survey)
- การติดตามและตรวจสอบภาคประชาชน (People Audit)
หัวใจสําคัญ คือ ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินจะต้องเป็นข้อมูลนําเข้า ไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงการ
จัดบริการ มิเช่นนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานก็ไม่มีความหมาย
๑๒. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและการตรวจราชการ
การตรวจราชการถือว่าเป็นกลไกติดตามตรวจสอบภายในระบบราชการ ซึ่งกํากับทั้งภาพรวมและภายใน
หน่วยราชการ โดยประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการ
กรม บทบาทนั้นเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยหรือผู้แทนของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานแต่ละระดับในการกํากับดูแลให้
การบริหารราชการ ประสบผลสําเร็จ การตรวจราชการโดยทั่วไปประกอบด้วย ๑) การติดตามประเมินผลตามแผนการ
ตรวจราชการ ๒) การตรวจเยี่ยมเพื่อสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรับทราบสถานการณ์และ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน ๓) การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
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การตรวจราชการแนวใหม่เน้นการทํางานเชิงรุก วิเคราะห์หาความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่อาจ
เกิดขึ้นในการดําเนินการแผนงานโครงการ เน้นการบูรณาการหน่วยตรวจราชการระดับกระทรวง โดยมีการร่วมวาง
แผนการตรวจราชการ ร่วมตรวจในประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกัน ร่วมให้ข้อเสนอแนะและร่วมรับการประเมิน รวมทั้ง
การตรวจราชการเน้นผลสัมฤทธิ์ คือ การทําให้หน่วยรับตรวจมีระบบกํากับดูแลตนเองที่เพียงพอต่อการประกันผลผลิต
ให้บรรลุผลลัพธ์
ดังนั้นเพื่อให้ระบบการตรวจราชการเป็นกลไกกํากับดูแลการบริหารราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเป็นกลไกป้องกันความเสี่ยงในการบริหารแผนงานโครงการเพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงการเสริมสร้างการตรวจราชการแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามระบบราชการตรวจราชการในอดีตมีข้อจํากัดหลายประการ ดังนี้
ประการหนึ่ง การให้ความสําคัญกับข้อมูลของหน่วยราชการ การออกปฏิบัติการตรวจราชการ จึงเป็นลักษณะประชุม
ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคจากฝ่ายราชการ บางครั้งมีการพบกับประชาชน
บ้างและประชาชนที่เป็นผู้นําชุมชน ซึ่งหน่วยราชการเชิญมาเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ตรวจราชการและทีมงาน ภายใต้
ระยะเวลาอันจํากัด
ประการที่ ส อง การดํ า เนิ น งานมั ก ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ ต รวจราชการและที ม งานเป็ น สํ า คั ญ ดั ง นั้ น การให้
ความสําคัญกับภาคประชาชนและวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนอยู่ที่ทักษะและความถนัดของผู้ตรวจ
ราชการและทีมงาน ภาคประชาชนจึงขาดความเข้าใจในบทบาทและความคาดหวังต่อระบบการตรวจราชการ รวมทั้ง
มีการตั้งคําถามต่อมาตรฐานการตรวจราชการ
ประการที่สาม การขาดระบบการรับฟังข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากประชาชน ทําให้การฟังเสียงประชาชนไม่
ครอบคลุม อาจฟังเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งอาจทําให้เกิดอคติในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ ระบบการรับฟังความคิดเห็น
รวมทั้งเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีความครอบคลุมและหลากหลาย
๑๓. การตรวจราชการ และ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
หัวใจของการตรวจราชการ คือ การติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะทําให้
แผนงานโครงการไม่บรรลุผลที่ตั้งไว้ ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงจําเป็นที่ต้องได้ข้อมูลที่ครอบคลุม แหล่งข้อมูลที่สําคัญ
คือ
๑๓.๑ ข้อมูลเอกสารของแผนงาน/โครงการ: เหตุผลและความสําคัญของโครงการ กลุ่มเป้าหมายวิธีดําเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
• วิธีการเก็บข้อมูล คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการจัดส่งให้
๑๓.๒ ข้อมูลและความคิดเห็นจากฝ่ายราชการ: ข้อมูลในการติดตามแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
๑) ข้อมูลจากฝ่ายราชการระดับจังหวัด เป็นข้อมูลและสภาพปัญหาในภาพรวมของจังหวัด เช่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยเขตพื้นที่การศึกษาท้องถิ่นจังหวัด หรือพัฒนาสังคมจังหวัดเป็นต้น
๒) ข้อมูลจากฝ่ายราชการระดับอําเภอหรือพื้นที่ดําเนินโครงการ เป็นข้อมูลและปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการจริงเช่น นายอําเภอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล พัฒนาการอําเภอหรือพัฒนากรตําบล องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเป็นต้น
• วิธีการเก็บข้อมูล คือ ๑) การประชุมร่วมกับข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และ ๒) การสังเกตการณ์ โดย
การลงพื้นที่ดําเนินการ
๑๓.๓ ข้อมูลและความคิดเห็นจากภาคประชาชน
๑) ข้อมูลจากประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง หรือ เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการใน
แผนการตรวจราชการ เช่น การตรวจราชการเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านเบี้ยยังชีพคนชรา หมายถึง คนชรา หรือ
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๑๙

โครงการบําบัดยาเสพติดหมายถึง ผู้ติดยาที่เข้าสถานบําบัด เป็นต้น ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะตอบได้ว่า
โครงการของรัฐ แก้ปัญหาของประชาชนได้หรือไม่ ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนหรือไม่
๒) ข้อมูลจากกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มอาจดูไม่ใช่เป็นกลุ่มผู้รับประโยชน์โดยตรง หากแต่
ความสนใจเป็นเรื่องภาพรวมของทั้งจังหวัดหรือชุมชน กลุ่มองค์กรประชาสังคมสามารถให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่
เป็นภาพรวมของความสอดคล้องของโครงการและแผนงานกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและชุมชน รวมทั้งความ
เสี่ยงของการบริหารราชการในภาพรวม อาทิ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
สามารถให้ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ กลุ่มชมรมสิ่งแวดล้อมสามารถให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งกลุ่มชมรมสุขภาพให้ข้อมูลด้านสาธารณสุข
หัวใจสําคัญ คือ การมีระบบฐานข้อมูลกลุ่มองค์กรเหล่านี้เพื่อเชิญมาร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็น
ในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
• วิธีการเก็บข้อมูล คือ
๑) การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย: เป็นวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
การสัมภาษณ์ คือ การพูดคุยกันเป็นรายบุคคลแบบมีแนวคําถามไว้ล่วงหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูล หรือ
การพูดคุยกันอย่างธรรมชาติ และบันทึกระหว่างสัมภาษณ์หรือบันทึกภายหลังอย่างเป็นระบบ กรณีนี้ควรเน้นการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ไม่มีพิธีรีตรอง ไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าคําตอบเป็นอย่างไร ส่วนการประชุมกลุ่ม
ย่อย หรือ Focus Group เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ ๖-๑๒ คน ใน
เรื่องที่กลุ่มให้ความสนใจ ควรมีการเตรียมประเด็นต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความรู้สึกต่อนโยบาย แผนงาน
และโครงการได้อย่างกว้างขวาง เช่น การประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับฟังผลการดําเนินงานและความ
คิดเห็นของกลุ่มต่อโครงการเป็นต้น
๒) การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน: เป็นวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีลักษณะ
การสํารวจความคิดเห็นทั่วไปหรือเจาะจงประเด็น โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเทคนิคนี้มีข้อดี คือ การได้ข้อมูลย้อนกลับ
จากประชาชน สามารถนํามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติทําให้มีความน่าเชื่อถือ หากสํารวจความคิดเห็นกลุ่มเล็กก็จะ
สอบถามทั้งหมด แต่หากเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะใช้วิธีการสุมแบบสอบถาม ผลจากการสํารวจนี้จะชัดเจนขึ้นหากมีการใช้
ควบคู่ไปกับการประชุมกลุ่มย่อย หรือ การสัมภาษณ์
๓) การแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน: เป็นเทคนิคการมีส่วนร่วมที่มุ่งนําตัวแทนกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาชนมาร่วมทํางานกับผู้ตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างเครือข่ายการตรวจ
ราชการ โดยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมีบทบาทของการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นตามที่ผู้ตรวจราชการร้อง
ขอขณะเดียวกันผู้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนต่อนโยบายและการดําเนินแผนงานโครงการ การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการจะส่งผลให้การ
ดําเนินงานของการตรวจราชการเป็นเชิงรุกมากขึ้น อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งที่ปรึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นวิธีการมีส่วน
ร่วมที่ต่อเนื่อง ความสําเร็จคงอยู่ที่ความตกลงใจของที่ปรึกษาในการทําบทบาทนี้ รวมทั้งการเป็นตัวกลางรับส่งข้อมูล
จากประชาชนให้กับผู้ตรวจราชการ
๑๔.ขัน้ ตอนการออกตรวจราชการกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่วนนี้เป็นการเสนอแนวทางการบูรณาการการออกตรวจราชการกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในที่นี้เน้นการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลจากภาคประชาชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชนและที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติในพื้นที่ขึ้นอยู่กับเวลาและความเป็นไปได้การออกตรวจราชการแบ่ง
ออกเป็น ๓ รอบ คือ
รอบที่หนึ่ง การสอบทานความเสี่ยงความหลักธรรมาภิบาล
รอบที่สอง การติดตามความก้าวหน้า
รอบที่สาม การประเมินผลแต่ละรอบการออกตรวจสามารถบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดังนี้
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การออกตรวจราชการ
รอบที่หนึ่ง
การสอบทานความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล

รอบที่สอง
การติดตามการนําข้อเสนอแนะไป
ปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยง และ
ติดตามความก้าวหน้ารอบนี้ให้
ความสําคัญกับระดับปฏิบัติในพื้นที่
และประชาชน

รอบที่สาม
การประเมินผล โดยให้ความสําคัญ
กับผลการดําเนินงานของโครงการ
ที่ตั้งเป้าในปีงบประมาณ และ
ผลงานตามแผนงานโครงการนั้นตรง
กับความต้องการของประชาชนที่
แท้จริงหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงนโยบาย แผนงานและ
โครงการ

กิจกรรมกับฝ่ายราชการ

๒๐

กิจกรรมกับภาคประชาชน

ประชุมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
โดยส่ ง แผนงานโครงการตาม
แผนการตรวจให้ ท ราบเพื่ อ ที่
ปรึกษาสามารถสอบถามข้อมูลให้
ได้ ก ารประชุ ม เพื่ อ เป็ น การรั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงทั้ง ๓ ด้านเพิ่มเติมจากภาค
ราชการ เพื่อจัดทําข้อเสนอป้องกัน
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
- ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
• การพบปะกับประชาชนผู้เป็น
รวมทั้งเอกสารผลความก้าวหน้าของ
กลุ่มเป้าหมายของแผนงาน
โครงการ เพื่อได้รับฟังความ
แผนงาน/โครงการมาก่อนการ
- ออกตรวจรอบที่สองพบผู้ว่าราชการ ก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
จังหวัดประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วน
จากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่ง
ราชการในระดับปฏิบัติหรือพื้นที่
ทีมงานตรวจต้องประสานงานส่วน
ดําเนินการเพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ ราชการที่เกี่ยวข้องในการพบปะนี้
โดยตรงปัญหาและอุปสรรคในการ
หรือ หากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
อยู่ในเครือข่ายอยู่แล้วอาประสาน
ประสานงานในระดับพื้นที่
• การตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินโครงการ กับกลุ่มเป้าหมายนี้
จริง
• การสํารวจหน่วยรับตรวจด้วย
• ประชุมกลุ่มย่อยกับประชาชน
แบบสอบถาม ควรส่งให้ก่อนออกตรวจ ผู้รับประโยชน์โดยตรง โดยในรอบ
และเก็บแบบสํารวจในช่วงออกตรวจ
นี้ประชาชนควรได้รับประโยชน์
จากโครงการ การประชุมนี้จะช่วย
รอบที่สาม
ให้ทราบว่ากิจกรรมถึงมือผู้รบั
• การประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการและ
ประโยชน์หรือไม่ ปัญหาอุปสรรค
ส่วนราชการเพื่อรับทราบข้อมูลจาก
หน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการนําข้อเสนอ และตรงตามความต้องการที่
แท้จริงหรือไม่
แนะไปป้องกันความเสี่ยง
• การตรวจเยี่ยมโครงการจริงตาม
• การประชุมร่วมกับที่ปรึกษา
แผนงาน/โครงการ
ผู้ตรวจราชการเพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะ
• การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เข้าร่วมในทุกโครงการตามแผนการตรวจราชการ

เอกสารแผนงาน/โครงการควรเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อการเตรียมการออกตรวจ
• ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า
ส่วนราชการระดับจังหวัด สอบถามถึง
การเตรียมความพร้อม และแนวทางการ
ป้องกันความเสี่ยง
• การเยี่ยมหน่วยงานระดับปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที่ออกตรวจติดตาม
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๒๑

กล่าวโดยสรุป คณะผู้ตรวจต้องกําหนดความเสี่ยงโดยครอบคลุมประเด็นสําคัญได้ดังนี้
๑. ระบุความเสี่ยงโดยให้อยู่รูปของสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์(โดยใช้การบรรยาย)
๒. บรรยายสถานการณ์ ผลการดําเนินงานของผู้รับตรวจที่ควรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. สิ่งที่คณะผู้ตรวจพบคืออะไร มีปัญหาอย่างไร ลําดับเป็นข้อ
๔. อธิบายเหตุผลและ/หรือหลักฐานการสนับสนุน
๕. ปั ญ หาดั ง กล่ า วทั้ ง หมดนี้ อ าจส่ ง ผลให้ ก ารดํ า เนิ น งานโครงการไม่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ได้ เ พราะเหตุ ใ ด
มีผลกระทบต่อหน่วยงานใด มีใครเป็นผู้รับผลกระทบ อย่างไร(โดยใช้การบรรยาย)

ส่วนที่ 3
การเขียนรายงานการตรวจราชการ
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ส่วนที่ ๓ การเขียนรายงานการตรวจราชการ
๑. ความสําคัญ
ในส่วนนี้เป็นการเขียนรายงานการตรวจราชการ ซึ่งการเขียนรายงานนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจราชการเมื่อได้มีการปฏิบัติในพื้นที่จริงแล้ว เป็นการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมาย
หรือมาตรฐานของงานที่กําหนดไว้ ซึ่งการเขียนรายงานนี้ก็เพื่อควบคุมการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการให้ดําเนินไป
ตามนโยบายหรือมาตรฐานที่กําหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับทางราชการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารราชการแผ่นดินเพื่อใช้ในการตอบคําถามว่าการใช้จ่ายงบประมาณของการบริหารราชการแผ่นดิน มีการใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อีกทั้งเป็นการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบในแผนงาน/ โครงการต่างๆ รวมทั้งให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนที่ได้วางไว้ และมีความ
เหมาะสมที่จะดําเนินการปรับปรุงเพื่อปรับเปลี่ยนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับตรวจอย่างไร
นอกจากนี้การเขียนรายงานยังหมายถึงการให้คําแนะนํา ความช่วยเหลือ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการของข้าราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายให้ข้าราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานตามแผน/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และที่สําคัญที่สุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง คําถามคือว่าระบบการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินคืออะไร ระบบการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน คือ การทําให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินอยู่ในความเสี่ยงที่รับได้ การบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในความเสี่ยงที่รับได้ คืออะไร แผนงานต่างๆ
ที่ทํามานั้นมีโอกาสพลาดได้ เมื่อมีโอกาสพลาดแล้ว คือ หลักคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า การบริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ในความเสี่ยงที่รับได้ กล่าวคือ แผนงานต่างๆ ที่ทํามานั้นมีโอกาสพลาดได้งานตรวจนั้นเป็นระบบย่อย เป็นการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีมาก ระบบแบบนี้ถ้าทําได้ไม่ใช่แค่ว่าการบริหารราชการแผ่นดินจะดีขึ้นแต่จะทํา
ให้ระบบการตรวจราชการดีขึ้น
๒. ประเภทของการเขียนรายงาน
๒.๑ การเขียนรายงานรายรอบ
เป็นกระบวนการเขียนรายงานที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากการเขียนรายงานตรวจราชการหลังจากที่คณะ
ผู้ตรวจได้มีการปฏิบัติในพื้นที่จริงแล้ว และทราบถึงรายละเอียดของโครงการ โดยผู้รับตรวจราชการได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อมูลของแผนงาน / โครงการต่างๆ แก่คณะผู้รับตรวจ ซึ่งการเขียนรายงานรายรอบมีการรายงาน
ผลการตรวจราชการที่สามารถเปิดเผยและเผยแพร่แก่สาธารณชนได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ
อีกทั้งจะต้องเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และที่สําคัญจะต้องมีการผลักดันเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ เพราะ
ผลการเขียนรายงานเผยแพร่สู่สาธารณะนั้นจะทําให้ประชาชนได้เห็นว่าผู้ตรวจราชการมีผลงาน
๓. วิธีการเขียนรายงานรายรอบ
ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจรอบ Project
Review เป็ น การสอบทานความเสี่ ย งตามหลั ก
ธรรมาภิบาล โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงกําหนดประเด็นความเสี่ยงของโครงการตามแบบPPR๑ (Project and Progress
Review ๑) และส่งให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่เพื่อประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ตรวจราชการกําหนด
พร้อมแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจพิจารณาเห็นว่า จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ ส่งให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงพิจารณา (ผู้ตรวจราชการกระทรวงจะออกตรวจติดตามในรอบนี้ในพื้นที่ หรือไม่ ก็ได้) (ดําเนินการ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
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ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจรอบ Progress Review ผู้ตรวจราชการกระทรวงออกตรวจ ติดตามความก้าวหน้า
ในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในพื้นที่เปรียบเทียบกับแบบ PPR๑ หน่วยรับตรวจ
ประเมินและจัดทําแนวทางจัดการความเสี่ยงไว้ โดยมีวิธีการพิจารณา ดังนี้
 กรณีที่พบว่า หรือประเมินว่า แนวทางจัดการความเสี่ยงใดของหน่วยรับตรวจในประเด็น
ความเสี่ยงใดที่เมื่อพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงแล้ว ผู้ตรวจราชการ เห็นว่า แนวทางจัดการความ
เสี่ยงน่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเร่งรัดหน่วยรับตรวจให้
ดําเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว โดยในการสรุปวิเคราะห์ในรายงาน (ดูแบบรายงาน SeAR
(Semi-Annual Report)) ค่าดัชนีความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกลดระดับลงสู่ “ระดับเฝ้าระวัง”
เพื่อจะนําไปติดตามประเมินผลในรอบ Monitoring and Evaluation ต่อไป
 แต่หากพบว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในประเด็นความเสี่ยงใด
ที่เมื่อวิเคราะห์จากปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุความเสี่ยงแล้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเห็นว่า แนวทางการจัดการความ
เสี่ยงนั้นไม่น่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงใหม่เป็น
ข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจรับไปปฏิบัติ โดยในส่วนของการรายงานในแบบรายงาน SeAR ให้กําหนดค่าดัชนีความ
เสี่ยงในประเด็นนั้นไว้ที่เร่งรัดจัดการโดยเร็วที่สุด หรือเร่งรัดจัดการไว้ก่อน และส่งแนวทางจัดการความเสี่ยงตาม
ประเด็นดังกล่าวให้หน่วยรับตรวจไปดําเนินการตามแบบ PPR๒ (Project and Progress Review ๒) เพื่อให้หน่วย
รับตรวจรับไปปฏิบัติ โดยผู้ตรวจราชการจะทําการติดตามผลในรอบ Monitoring and Evaluation เพื่อตรวจ
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงจากผลการดําเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยงตามข้อเท็จจริงต่อไป (ดําเนินการภาย
ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔)
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทํารายงานผลการตรวจ รอบที่ ๑ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทํารายงานรายเขต
รอบที่ ๑ ตามแบบ SeAR (Semi-Annual Report) ส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ดําเนินการภายในวันที่
๑๕ เมษายน ๒๕๕๔)
ขั้นตอนที่ ๔ แจ้งข้อเสนอแนะ โดยนําข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจราชการรอบ SEAR ไปกรอกใน
แบบ PPR๒ ส่งให้หน่วยรับตรวจไปพิจารณาดําเนินการ และแจ้งผลการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกลับไปให้ผู้ตรวจราชการทราบ เพื่อเป็นข้อมูลการตรวจรอบ Monitoring and Evaluation
ขั้นตอนที่ ๕ การตรวจรอบ Monitoring and Evaluation ออกตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงในทุกประเด็นความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงตามข้อเท็จจริงของผลการ
จัดการความเสี่ยง (ดําเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๔)
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทํารายงาน
รายเขต รอบที่ ๒ ตามแบบ AIR (Annual Inspection Report) ส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(ดําเนินการภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔)
เอกสารอ้างอิง :
สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี .๒๕๕๓.คู่มือมาตรฐานการตรวจราชการแบบบูรณาการ
โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการสูก่ ารปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ
สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี .๒๕๕๔.แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔.กรุงเทพฯ

3 ประเด็นอื่น ๆ (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6

K 1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการ
ฝึ ก ซ้ อ มแผนเกิ ด ความสั บ สนใจลํ า ดั บ ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริ ง ทําให้ไม่สามารถ
แบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง

ประเภทความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง
ของโครงการ 3
K = ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกัน (Key Risk Area)
K 1 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักภาระ
รับผิดชอบ
K 1.1 ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการ
สนั บ สนุ น โครงการให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ และใน
แผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับ
รองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทใน
การบังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5

แบบ PPR1

ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

-

จังหวัด พิษ ณุ โ ลกได้กํา หนดแผนปฏิบัติ ง านในการป้ อ งกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัด โดยเน้นและให้การสนับสนุน
ในเรื่องการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จั ง หวั ด และอํา เภอ และได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
งบประมาณของยุทธศาสตร์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนโครงการในด้านอื่นให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน
โดยมีแบ่งภารกิจงานที่รับผิดชอบให้มีความชัดเจน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะผู้อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัดได้ให้ความสําคัญโดยในการฝึกซ้อมแผนและป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเพื่อบัญชาการหรือ
มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมฝึกซ้อมด้วย ตลอดจน
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพียง
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
จังหวัดพิษณุโลก โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั ง หวั ด ได้ ป ระชุ ม เตรี ย มการในการฝึ ก ซ้ อ มแผนและป้ อ งกั น
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและอําเภอเพื่อมอบหมายให้ส่วน
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งภารกิจงานอย่างชัดเจน

ค่าดัชนีความเสี่ยง 4
(ให้ใส่ 9ในช่องระดับความเสี่ยง)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก

แบบการติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ 1
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบที่ 1 : Project Review
เขตตรวจราชการที่ ..................... จังหวัด.................................................................2
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ค่าดัชนีความเสี่ยง 4
(ให้ใส่ 9ในช่องระดับความเสี่ยง)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

K 2.2 ……………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

3 ประเด็นอื่น ๆ (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6

-

-

จังหวัดพิษณุโลก โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ได้ประสานขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด เช่น ที่ทําการปกครองจังหวัด สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด
ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งในระดับอําเภอ ตลอดจนองค์กรปกครอง
ท้องถิ่ นทุ ก ระดับ เช่น อบจ. เทศบาลนคร/ตํา บล และ อบต.
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการให้มีความสําเร็จโดย
บูรณาการการทํางานร่วมกันตลอดจนแบ่งภารกิจทําให้มีการ
ฝึกซ้ อมแผนระดั บจั งหวั ดและอํา เภอคาดการณ์ ว่า จะประสบ
ความสําเร็จด้วยดี ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด
และอําเภอ โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก

ประเภทความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง
ของโครงการ 3
K = ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกัน (Key Risk Area)
K 2 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
K2.1
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ จั ง หวั ด
ผู้บริหารปกครองท้องที่ และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขาดการบู ร ณาการเพื่ อ ประสานงาน
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้มี
ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด

-2-
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ค่าดัชนีความเสี่ยง 4
(ให้ใส่ 9ในช่องระดับความเสี่ยง)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ประเภทความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง
ของโครงการ 3
P = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง
(Reputation and Political Risk)
P1 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม
P 1.1 …………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

P 1.2 ………………………………………………………….
………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

3 ประเด็นอื่น ๆ (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6

-3-

-

-

-

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก
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ค่าดัชนีความเสี่ยง 4
(ให้ใส่ 9ในช่องระดับความเสี่ยง)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ประเภทความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง
ของโครงการ 3
P = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง
(Reputation and Political Risk)
P2 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความ
โปร่งใส
P 2.1...................................................................
....................................................................................
....................................................................................
………………………………………………………………………….

P2.2 …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

3 ประเด็นอื่น ๆ (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6

-4-

-

-

-

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก
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ค่าดัชนีความเสี่ยง 4
(ให้ใส่ 9ในช่องระดับความเสี่ยง)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (04.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ประเภทความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง
ของโครงการ 3
P = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง
(Reputation and Political Risk)
P3 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความคุ้มค่า
1. .........................................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

2. .........................................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

3 ประเด็นอื่น ๆ (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6

-5-

-

-

-

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก
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ค่าดัชนีความเสี่ยง 4
(ให้ใส่ 9ในช่องระดับความเสี่ยง)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ประเภทความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง
ของโครงการ 3
P = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง
(Reputation and Political Risk)
P4 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม
1. .........................................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

2. .........................................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

3 ประเด็นอื่น ๆ (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6

-6-

-

-

-

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก
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ค่าดัชนีความเสี่ยง 4
(ให้ใส่ 9ในช่องระดับความเสี่ยง)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ประเภทความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง
ของโครงการ 3
N = ความเสีย่ งด้านการตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)
N1 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
N 1.1 การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่
เข้าใจบทบาทสมมุติทแี่ ท้จริงขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบ
ความสําเร็จ

2. .........................................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

3 ประเด็นอื่น ๆ (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6

-7-

-

-

จังหวัดพิษณุโลก โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดได้มีการแจ้งแนวทางในมีการประชุมคณะกรรมการใน
ระดั บจั งหวัด และอํา เภอโดยได้มี ตั ว แทนภาคประชาชนและ
มูลนิธิเอกชนโดยได้ชี้แจงบาทบาทภารกิจให้ประชาชนเข้าใจ
โดยได้มอบแผนปฏิบัติงานให้ตัวแทนไปให้กลุ่มของตนเองไปทํา
ความเข้าใจทําให้มีการถ่ายทอดความรูใ้ ห้มีความเข้าใจในบทบาท
ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน ทางวิทยุตามสายของหมู่บ้านเป็นประจํา มีการ
แจกแผ่นพับ และอื่นๆ ทําให้ประชาชนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบ
บทบาทดังกล่าว

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก
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ค่าดัชนีความเสี่ยง 4
(ให้ใส่ 9ในช่องระดับความเสี่ยง)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

2. ...........................................................................
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

3 ประเด็นอื่น ๆ (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทาง/มาตรการการ
จัดการจัดความเสี่ยง) 6

-

-

-

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก

ประเภทความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง
ของโครงการ 3
N = ความเสีย่ งด้านการตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)
N2 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความ
เสมอภาค
1. .........................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

-8-
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ค่าดัชนีความเสี่ยง 4
(ให้ใส่ 9ในช่องระดับความเสี่ยง)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)
ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00)
ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00)
ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00)
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00)

ประเภทความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง
ของโครงการ 3
N = ความเสีย่ งด้านการตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)
N3 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการ
สนองตอบรับ
1. .........................................................................
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

2. .........................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

3 ประเด็นอื่น ๆ (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทาง/มาตรการการ
จัดการจัดความเสี่ยง) 6

-9-

-

-

-

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก
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คําอธิบาย
การกรอกตารางการติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ
สําหรับการตรวจราชการรอบที่ 1 Project Review
(แบบ PPR1)


1 โครงการ หมายถึง ชื่อโครงการที่ส่งเข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ในแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยหน่วยงานเจ้าภาพโครงการ เป็นผู้กรอก
2 เขตตรวจ และจังหวัด หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ เป็นผู้กรอกรายละเอียดเขตตรวจ
และจังหวัดที่ไปตรวจ
3 ประเภทความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงของโครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ได้แก่
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และทีมสนับสนุนงานตรวจราชการ ร่วมกัน วิเคราะห์ความเสี่ยง
และกําหนดประเด็นความเสี่ยงของโครงการ และเห็นพ้องให้ใช้ประเด็นความเสี่ยงเดียวกันในทุกเขต
ตรวจราชการ หรือทุกจังหวัดในเขตตรวจราชการ ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกําหนดประเด็น
ความเสี่ยงของโครงการ ใช้ตารางแสดงความหมายของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลจากความ
เสี่ยงยุทธศาสตร์ (เอกสารแนบ) เพื่อประกอบการวิเคราะห์
4 แนวทาง/มาตรการการจั ด การความเสี่ ย ง ให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจในพื้ น ที่ เ ป็ น ผู้ ก รอก
มาตรการการจัดการกับความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่เจ้าของโครงการวิเคราะห์ไว้แล้ว
5 ค่าดัชนีความเสี่ยง หน่วยรับตรวจเป็นผู้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเอง จากแนวทางการ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้เป็นรูปธรรม และให้ค่าดัชนีความเสี่ยง
โดยให้ใส่เครื่องหมาย 9 ในช่องระดับความเสี่ยงที่กําหนด
6 ประเด็นอื่น ๆ หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก หากเห็นว่า โครงการอาจมีประเด็นความเสี่ยง
อย่างอื่นเพิ่มเติม และมีแนวทางการจัดการจัดความเสี่ยง พร้อมกับประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในช่อง
ระดับความเสี่ยงที่กําหนดด้วย



แบบ PPR2

q
แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงทีห่ น่วยรับตรวจ
กําหนด

จั ด ฝึ ก ซ้ อ มแผนในที่ บั ง คั บ การ (CPX)
จํานวน 2 ครั้ ง โดยซ้ อมทั้ งแบบแยกส่ วน
และแบบรวมหน่วยงาน
-หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น ต้ อ ง ชี้ แ จ ง
รายละเอี ย ดและเหตุ ผ ลความจํ า เป็ น
ความสําคัญให้กับผู้บริหาร
-หัว หน้า หน่ว ยงานหรื อ เจ้ า หน้า ที่ ต้อ ง
สรุปประเด็นสําคัญพร้อมภาพถ่ายพื้นที่
จ ริ ง ใ น ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม ฯ นํ า เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อศึกษารายละเอียดใน
การฝึกซ้อมแผนฯ

p
ประเด็นความเสี่ยง

K 1.1 ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาด
แนวทางในการสนับสนุนโครงการ
ให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ และใน
แผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดย
มอบหมายระดั บ รองลงมาเป็ น ผู้
บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาท
ในการบังคับการในสถานการณ์ได้
อย่างแท้จริง

1.1.ในการดําเนินการจัดทําแผนป้องกันบรรเทาสา หนังสือจังหวัด
ธารณภัยจังหวัด สํานักงาน ปภ.จังหวัด ได้แต่งตั้ง พิษณุโลก ที่ พล
คณะทํางานจากหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมขั้นตอนการ 0016.2/13878
จัด ทํ า ขั้ น ตอนการทํ า แผน เพื่ อ ให้ไ ปเป็ น แนวทาง
ลงวันที่ 18 ส.ค.
เดียวกันทุกภัย และสํานักงาน ปภ.จังหวัด ได้แจ้งให้
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ทุกอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทํา
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน
โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนป้ อ งกั น และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดแล้ว
1.2สํานักงาน ปภ.จังหวัดได้ดําเนินการจัดทําแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพ.ศ.25532557 ซึ่งสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั ย แห่ ง ชาติ แ ละผ่ า นการเห็ น ชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยเรียนร้อยแล้ว

1. สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยงานในการเตรียมการป้องกันและสา
ธารณภั ย ให้ จั ด ทํ า แผนการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยของแต่ละหน่วยงานโดย
ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กั บแผนป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
จั งหวั ด และครอบคลุ มภารกิ จในการลด
ความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น
2. จั ง หวั ด ควรกํ า ชั บ ให้ ส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการใน
การ ฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเพื่อ
ผลักดันโครงการฯให้ประสบความสําเร็จ
โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเนื่องจาก
ปัญหาการเกิดสาธารณภัยด้านต่างๆมี

t
หมายเหตุ

s
ผลการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ

r
แนวทางจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

หน่วยงานรับผิดชอบ...สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด...จังหวัด...จังหวัดตาก....พิษณุโลก.....เพชรบูรณ์....สุโขทัย...และอุตรดิตถ์..เขตรวจราชการที่ ...17....
กระทรวง...มหาดไทย...............o

โครงการโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอ n

แบบแจ้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง
ที่ได้ให้ไว้แก่หน่วยรับตรวจจากการตรวจราชการในรอบ Progress Review

34

p
ประเด็นความเสี่ยง

q
แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงทีห่ น่วยรับตรวจ
กําหนด
แนวโน้มเกิดขึ้นมากและระดับจะรุนแรงมาก
โดยให้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการ
ป้องกันสาธารณภัยทุกหน่วยงาน
และในระดับลงมา คือ อําเภอควรมีการ
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เช่ น กั น ตลอดจนถึ ง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ ค วรมี ก าร
ซ้ อ มแผนเช่ น เดี ย วกั น สํ า หรั บ สถาน
ประกอบการเอกชนที่มีขนาดใหญ่ โรงงาน
อุ ต สาหกรรม ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารซ้ อ ม
แผนฯดังกล่าวด้วย
3. สํ า หรั บ ในประเด็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ
จั ง หวั ด อาจไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก ซ้ อ มแผนฯ
ดั ง กล่ า วขอให้ สํ า นั ก งานป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยจัดทําแผนปฏิบัติการ
ในการฝึกซ้อมดังกล่าวให้มีกําหนดวันเวลา
ชัดเจน โดยอาจจัดให้มีการซักซ้อมแบบ
โต๊ะและซักซ้อมจากสถานที่จริงที่มีความ
เหมาะสมกํ า หนดวั น ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ
จังหวัดได้ฝึกซ้อมแผนในการบังคับสถาณ
การณ์ ซึ่ ง ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารระดั บ จั ง หวั ด ไม่
สามารถเข้ า ร่ ว มได้ ข อให้ ม อบผู้ บ ริ ห าร
ระดับรองลงมาให้มีอํานาจในการตัดสินใจ
ได้อย่างแท้จริง

-2r
แนวทางจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
t
หมายเหตุ

2.1.ในการฝึ ก ซ้ อ มแผน จั ง หวั ด ได้ เ ชิ ญ หน่ ว ยงาน หนังสือจังหวัด
ภาครั ฐ แลภาคเอกชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มในการ พิษณุโลก ที่ พล
ฝึ ก ซ้ อ ม แ ผ น ทุ ก ค รั้ ง มี ทั้ ง ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น 0016.2/13878
คณะทํ า งาน/คณะกรรมการ และการขอความ
ลงวันที่ 18 ส.ค.
ร่ ว มมื อ ในขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ มี ค วาม
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พร้ อ มและมี ส่ ว นร่ ว ม มี ก ารประชุ ม เตรี ย มความ
พร้อม กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ จนถึงเมื่อการ
ซ้อมแผนแล้วเสร็จ มีการประเมินผลหาข้อผิดพลาด
เพื่อดําเนินการแก้ไขในครั้งต่อๆไป
2.2ในการซักซ้อมแผนหลายครั้งที่ผ่าน มีภาคเอกชน
สถานกระกอบการ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการ
ฝึกซ้อมด้วย
2.3ในระดับอําเภอมีการจัดทําแผนป้องกันฯฝึกซ้อม
แผนป้องกันฯภัย ตามสภาพความเสี่ยงภัยประจําทุก
ปี พร้อมรายงานให้จังหวัดทราบ
3.1ในการซ้อมแผนทุกครั้งผู้บริหารให้ความสําคัญ
และร่วมดําเนินการในทุกขั้นตอนมีการกําหนดเวลา
และสถานที่ฝึกซ้อม ชัดเจนมีการซ้อมแผนแบบบน
โต๊ ะ และสถานที่ จ ริ ง แต่ ใ นบางครั้ ง ผู้ บ ริ ห ารติ ด
ภารกิจ เร่ง ด่วน จึงได้มอบหมายให้ผู้บ ริหารระดับ
รองลงมา มาดําเนินการ่วมฝึกซ้อมแทน และสรุปนํา
เรียนผลการปฏิบัติงานภายหลังทุกครั้ง

s
ผลการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ
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q
แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงทีห่ น่วยรับตรวจ
กําหนด

-จัดทํารายละเอียดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติของทุกหน่วยงาน
เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อม
แผนฯได้เรียนรู้และเป็นคู่มือใน
การปฏิบัติ
-จั ด ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ขั้ น ต อ น
รายละเอียดการฝึกซ้อมแผนฯให้มี
จํานวนครั้งเพิ่มมากขึ้น
-จั ด ทํ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านการ
ฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณให้หน่วยปฏิบัติใช้
เป็นแนวทางการดําเนินงาน
-อ อ ก ก ฎ ร ะ เ บี ย บ โ ด ย ใ ห้ ทุ ก
หน่ว ยงานปฏิบัติต ามแผนเฉพาะ
กิจอย่างเคร่งครัด

p
ประเด็นความเสี่ยง

K 1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้า
ร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความ
สับสนใจลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้
ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ บ่ ง ภ า ร กิ จ ใ น
สถานการณ์ได้ถูกต้อง

1. ควรกํ า ชั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และมูลนิธิเอกชน หรือทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องให้ส่งผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน
ฯ ที่ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง สามารถ
ตั ด สิ น ใจไขสถานการณ์ ไ ด้ แ ละ
สามารถนําเอาความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึ ก ซ้ อ มไปปฏิ บั ติ ง านได้ ตลอดจน
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติระดับ
รองลงมาต่อไปได้
2 . ใ ห้ จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร สื่ อ ส า ร
โดยเฉพาะและจัดการฝึกซ้อมเฉพาะ
ส่ ว นการสื่ อ สาร ตลอดจนแผนการ
สื่อสารในการปฏิบัติงานจริงด้วย

r
แนวทางจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการ

-3t
หมายเหตุ

1.1 ในการฝึกซ้อมแผนที่ผ่านมา มูลนิธิ ภาคเอกชนได้เข้า หนังสือจังหวัด
ร่ ว มซ้ อ มแผนทุ ก ครั้ ง และมอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ พิษณุโลก ที่ พล
ปฏิบัติงานจริงเข้าร่วมซ้อมแผน
0016.2/13878 ลง
1.2ในบางครั้ง บางหน่ ว ยงานส่ง เจ้า หน้ า ที่ม าร่ ว มประชุ ม
วันที่ 18 ส.ค.
เตรียมการ และร่วมฝึกซ่อมแผนคนละคนกัน ซึ่งสํานักงาน
2554
ปภ.จังหวัด ได้กําชับหน่วยงาน ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
จริ ง เข้ า ร่ ว มฝึ ก ซ้ อ มแผน ตั้ ง แต่ ก ารประชุ ม เตรี ย มความ
พร้อม การซ้อมแผนบนโต๊ะ และการซ้อมแผนในสถานที่จริง
2.1ภารกิจงานด้านสื่อสารตามแผน ปภ.ชาติ ได้มอบหมาย
ให้กระทรวงICT เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งกระทรวง ICT ได้มี
การซ้อมแผนด้านสื่อสารอยู่แล้ว
2.2ในการซ้ อ มแผนทุ ก ครั้ ง จั ง หวั ด ได้ ม อบหมา ย
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เขต 8 เป็นประธาน
คณะทํางานด้านวางระบบสื่อสารและปฏิบัติงานด้านสื่อทุก
ครั้ง

s
ผลการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการ
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q
แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงทีห่ น่วยรับตรวจ
กําหนด

-ควรมี น โยบายหรื อ ข้ อ สั่ ง การจาก
ผู้บริหารระดับสูง(รัฐบาล/กระทรวง) ให้
ทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารใน
พื้นที่จังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ให้ สํ า คั ญ กั บ การป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย โดยกํ า หนดให้
หน่ว ยงานบรรจุ แ ผนและงบประมาณ
สําหรับการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ใช้ ใ นแผนงาน
ประจําปีของหน่วยงานด้วย
-สร้างมาตรการบังคับและจูงใจให้หน่วย
ที่ เ ข้ า ร่ ว มในการฝึ ก ซ้ อ มแผนฯ เช่ น
การกําหนดเป็น ตัวชี้วัดของหน่วยงาน
เป็นต้น

p
ประเด็นความเสี่ยง

K 2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดับจังหวัด ผู้บริหารปกครอง
ท้องที่ และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูร
ณาการเพื่อประสานงาน
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนใน
โครงการอย่างยั่งยืนให้มี
ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่
กําหนด

1. ควรจั ด ประชุ ม หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในจังหวัด โดยกํา ชับให้เตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับเฝ้าระวัง ตลอดจนมีแผนงาน
เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
2. ควรกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบ
ความพร้ อ มของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆเช่น รถดับเพลิง
ตลอดจนเครื่อ งมือที่เกี่ยวข้องให้มีค วาม
พร้ อ มรั บ สถานการณ์ ส ามารถใช้ ง านได้
อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย

r
แนวทางจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
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หมายเหตุ

1.ด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ใน หนังสือจังหวัด
จั ง หวั ด ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของจั ง หวั ด ได้ ใ ห้ พิษณุโลก ที่ พล
ความสําคัญทุกครั้งที่มีการประชุมของจังหวัด จะ 0016.2/13878 ลง
สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม
วันที่ 18 ส.ค.
เสมอ
2554
1.2สํานักงาน ปภ.จังหวัด ได้จัดแผนป้องกันและ
บรรเทาสา ธารณ ภั ย จั ง หวั ด 2553-2557
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย และวิ สั ย ทั ศ น์ จั ง หวั ด
กํ า หนดให้ อํ า เภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดแผนป้องกันที่
เหมาะสมกับพื้นที่ของตน
2.1ในการนี้ ไ ด้ กํ า ชั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตรวจสอบ ความพร้อมของเจ้าหน้าและอุปกรณ์
ปฏิบัติงาน อย่างสม่ําเสมอ
2.2ส่ ง เสริ ม หน่ ว ยงานต่ า งๆ และเจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม ทั ก ษะและประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บั ติ ง านเข้ า ร่ ว มการอบรมด้ า นป้ อ งกั น ฯที่
หน่วยงานต่างๆได้ชัดขึ้น

s
ผลการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ
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q
แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงทีห่ น่วยรับตรวจ
กําหนด

-หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ จ ะต้ อ งเร่ ง
ดําเนินการการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยและแนวทางในการ
ป้องกันและช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ
และทั่วถึง
-ดํ า เนิ น การฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภั ย ในทุ ก ระดั บ
ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ภ า ค
ประชาชนอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้เกิด
ความชํานาญและประสบการณ์ร่วมกัน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ประชาชน
ในพื้ น ที่ มีค วามเชื่ อ และมั่น ใจใจความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

p
ประเด็นความเสี่ยง

N1.1 การฝึกปฏิบัติจริงประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่
แท้ จ ริ ง ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้
โครงการไม่ประสบความสําเร็จ

-6-

1. ให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารดํ า เนิ น งาน
โครงการฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ อํ า เภอ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554ให้ประชาชนใน
พื้น ที่สร้างความตระหนั กและความเข้าใจ
เป็ นอย่ างดี ในการป้ องกั นและบรรเทาสา
ธารณภั ยและพร้อมเข้าร่วมฝึ กซ้อมแผนฯ
และแ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น
ช่ อ ง ท า ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งประจํ า
หมู ่ บ ้ า น หอกระจายข่ า ว สถานศึ ก ษา
ลักษณะประกอบการโรงงานตลอดจนทาง
ช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่
2. ขอให้ จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในงานที่สําคัญ เช่น นิทรรศการ การ
ฉายVDO และสื่อต่างๆ รวมทั้งรูปแบบ
การส่งเสริมเพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยฯ

-5r
แนวทางจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
t
หมายเหตุ

1.1ก่อนการฝึกซ้อมแผนทุกครั้ง จะมีการ หนังสือจังหวัดพิษณุโลก
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และแนวทาง ที่ พล 0016.2/13878 ลง
การดําเนินงานแก่ประชาชนในพื้นที่
วันที่ 18 ส.ค. 2554
1.2ประสานสื่ อ มวลชนและสื่ อ ในพื้ น ที่
เช่ น หอกระจายข่ า ว เสี ย งตามสาย
วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ป ร ะ จํ า ห มู่ บ้ า น
ประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผน
2.ช่วงเวลา 1 วัน ก่อนการงึกซ้อมแผนทุก
ครั้งจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
สาธารณภัย แก่ประชาชนในพื้นที่ นําสื่อ
VDO นิทรรศการ การบรรยาย เข้ามา
สร้างความรู้แก่ผู้สนใจและมีส่วนร่วม

s
ผลการจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
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p
ประเด็นความเสี่ยง

q
แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงทีห่ น่วยรับตรวจ
กําหนด

3.ได้แจ้งอําเภอและองค์กรปกครองส่วน หนังสือจังหวัดพิษณุโลก
ท้องถิ่นประสานผู้นําชุมชน ให้สร้างความ ที่ พล 0016.2/13878 ลง
เข้ า ใจกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ผ่ า นวิธี ก าร
วันที่ 18 ส.ค. 2554
ประชุมประจําเดือนของแต่ละหน่วยงาน
4.ในการจั ด ทํ า แผนคู้ มื อ แก้ ไ ขปั ญ หาสา
ธารณภั ย เบื่ อ ต้ น และคู่ มื อ เพิ่ ม ทั ก ษะ
ความรู้ อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมองค์
ความรู้ และความเห็นชอบจากหน่วยงาน
เพื่อสามารถนํามาใช้งานได้จริงและแจก
เอกสารความรู้ ที่ ก รมส่ ง ให้ จั ง หวั ด แก่
อปท.ทุกครั้ง
5.ให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชน เยาวชน
นักเรียน ในกิจกรรม”ค่ํานี้มีนัด” ของ
จังหวัดทุกครั้ง

3. ให้ อํ า เภอและองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละทํ า
ความเข้ า ใจกั บ ประชาชน โดยวิ ธี ก าร
ประชุมประจําเดือนของอําเภอให้กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนถิ่น
ไปแจ้ ง ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ เ พื่ อ ทราบ
ต่อไป
4. ควรจัดทําคู่มือการแก้ไขปัญหาสาธารณ
ภัยเบื้องต้นให้กับประชาชนเพื่อใช้เป็นที่
ศึกษาในชีวิตจริงในชุมชน/หมู่บ้าน
5.ควรจั ดทํ า คู่มื อ การเพิ่ ม ความรู้ ทัก ษะ
ให้ กั บ สถานศึ ก ษา โรงเรี ย น ลั ก ษณะ
ประกอบการโรงงาน

t
หมายเหตุ

s
ผลการจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

r
แนวทางจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
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q
แนวทาง/มาตรการจัดการ
ความเสี่ยงทีห่ น่วยรับตรวจ
กําหนด
1. ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยง
ภั ย ประชาชนในพื้ น ที่ มี ส่ ว นสํ า คั ญ
เพราะเป็นผู้ ประสบภั ยที่ เกิ ดขึ้นเอง
โดยการเตรี ยมความพร้ อมดั งกล่ าว
ควรมี แผนชุ มชนในการป้องกั นและ
บรรเทาสาธารณภั ย ของชุ ม ชนเพื่ อ
ลดความสูญเสียจากปัญหาต่างๆได้
ร อ บ ด้ า น แ ล ะ ถู ก ต้ อ ง ต ร ง กั บ
สถานการณ์ จ ริ ง และมี ค วามพร้ อ ม
รวมทั้งแก้ไขสถานการณ์ได้
2. ควรมีการจั ดอบรมหลักสูตร
เพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย และการ
เตรียมความพร้อม

t
หมายเหตุ

1.1.ในการนี้ได้กําชับให้ทุกท้องถิ่นทําแผน หนังสือจังหวัดพิษณุโลก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําถิ่น ที่ พล 0016.2/13878 ลง
โดยประชาชนในพื้ น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
วันที่ 18 ส.ค. 2554
ตั ด สิ น ใจ เพราะประชาชนในพื้ น ที่ จ ะ
สามารถมองหาปั ญ หาและเข้ า ถึ ง สถาน
กรณีได้เร็วที่สุด
1.2 จัง หวัด จัด การอบรมชุม ชนในพื้น ที่
เสี่ยงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภั ย โดยให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ร่ ว มกั น คิ ด
และวางแผนด้วยตนเองสร้างความเข้าใจ
และความเข้ ม แข็ ง ในชุ ม ชนพร้ อ มรั บ มื อ
สถานการณ์
1.3แผนป้ อ งกั น ฯจั ง หวั ด ได้ จั ด ส่ ง ให้
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น แนวทางจั ด ทํ า แผน
ป้องกันฯประจําท้องถิ่นพร้อมหน่วยงาน
ระดั บ อํ า เภอ ระดั บ จั ง หวั ด จะเป็ น
ผู้สนับสนุน
2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และ
ระดับท้องถิ่นเข้ารับการอบรมความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ตามโรง
การต่างๆที่จัดขึ้นเสมอ

s
ผลการจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

หมายเหตุ : ผูต้ รวจราชกากระทรวง แจ้งข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจดําเนินการ และหน่วยรับตรวจส่งผลการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะเหล่านั้น (กรอกช่องที่ s)
ส่งกลับไปให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเพื่อใช้ประกอบการตรวจติดตามประเมินผลในรอบ Monitoring and Evaluation ต่อไป

ข้อเสนอแนะในพื้นที่

p
ประเด็นความเสี่ยง

-7r
แนวทางจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
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คําอธิบาย
แบบแจ้งแนวทางจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง (แบบ PPR2)
ที่ได้ให้ไว้แก่หน่วยรับตรวจจากการตรวจราชการในรอบที่ 2 : Progress Review


n โครงการ หมายถึง โครงการที่ส่งเข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ในแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผู้ตรวจราชการเป็นผู้กรอกรายละเอียด
o หน่วยงานรับผิดชอบ จังหวัด เขตตรวจราชการ และกระทรวง ผู้ตรวจราชการ เป็นผู้กรอก
รายละเอียด
p ประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ตรวจราชการเป็นผู้กําหนดและเห็นพ้องร่วมกัน
ผู้ตรวจราชการ เป็นผู้กรอก โดยใช้ข้อมูลจาก PPR1
q แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจกําหนด หมายถึง แนวทาง/มาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจเป็นผู้กําหนดเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามประเด็นเหล่านั้น ให้ผู้ตรวจราชการ
เป็นผู้กรอก โดยใช้ข้อมูลจาก PPR1
r แนวทางจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หมายถึง ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการที่ได้ให้ไว้เพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดของหน่วยรับ
ตรวจ ให้ผู้ตรวจราชการ เป็นผู้กรอก
s ผลการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ หมายถึง ผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจรับไปปฏิบัติ โดยหน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอกและกําหนดเวลาแล้วเสร็จของการ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะไว้ด้วย โดยรายงานผลการดําเนินให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงภายในเวลาที่กําหนด
หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก
t หมายเหตุ
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Ēïï SeAR

øĎðĒïïøć÷Üćîøć÷đ×ê
øĂïìĊę 1 (Semi-Annual Report)
đ×êêøüÝøćßÖćøìĊę 17 : ÝĆÜĀüĆé óĉþèčēúÖ
ēÙøÜÖćø ēÙøÜÖćøòřÖàšĂöĒñîÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷øąéĆïÖúčŠöÝĆÜĀüĆé øąéĆïÝĆÜĀüĆé Ēúą
øąéĆïĂĞćđõĂ
ÿîĆïÿîčîðøąđéĘîîē÷ïć÷ÿĞćÙĆâđøČęĂÜ

ÖćøóĆçîćÿĆÜÙöĒúąÙčèõćóßĊüĉê
ÖćøóĆçîćđýøþåÖĉÝÿøšćÜÿøøÙŤ (Creative Economy)
ÖćøôŚŪîôĎìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöĒúąóĆçîć
ĒĀúŠÜìŠĂÜđìĊę÷ü
ÖćøÿîĆïÿîčîĀúĆÖðøĆßâćđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Ü
ÖćøÿøšćÜöĎúÙŠćđóĉęöÿĉîÙšćđÖþêø

ÿëćîìĊêę øüÝ : ýćúćÖúćÜÝĆÜĀüĆéóĉþèčēúÖ
ĀîŠü÷øĆïêøüÝ : ÿĞćîĆÖÜćîðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøõĆ÷ÝĆÜĀüĆéóĉþèčēúÖ
öĉêĉðøąÿĉìíĉñú :
ñúÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜĒñîÜćî/ēÙøÜÖćøēé÷ÿĆÜđ×ð (Ēîïøć÷úąđĂĊ÷éēÙøÜÖćø 1 ßčé öćóøšĂöÖĆï
øć÷Üćîéšü÷)
ÝćÖÖćøêøüÝøćßÖćø×ĂÜñĎšêøüÝøćßÖćøÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ đ×ê 17 ĔîøĂïìĊę 1 (Project Review)
ĒúąøĂïìĊę 2 (Progress Review) óïñúÖćøéĞćđîĉîÜćîēÙøÜÖćøòřÖàšĂöĒñîÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøè
õĆ÷øąéĆïÖúčŠöÝĆÜĀüĆé øąéĆïÝĆÜĀüĆé ĒúąøąéĆïĂĞćđõĂĔîõćóøüö×ĂÜÝĆÜĀüĆéóĉþèčēúÖ ēé÷ÿĞćîĆÖÜćîðŜĂÜÖĆî
ĒúąïøøđìćÿćøíćøèõĆ÷ÝĆÜĀüĆéĕéšéĞćđîĉîÖćøêćöúĞćéĆïìĊęĒñîðäĉïĆêĉÖćøÖĞćĀîéĕüš éĆÜîĊĚ
1. ÖćøđêøĊ÷öÖćøÖŠĂîÖćøòřÖàšĂöĒñîĄ ēé÷ÖĞćĀîéðøąđõìđÿĊę÷ÜõĆ÷ ÝĞćîüî 1 üĆî ÖĞćĀîé
ÿëćîìĊęòřÖàšĂöĒñîĄ ÝĞćîüî 3 üĆî đúČĂÖøĎðĒïïÖćøòřÖàšĂöĒñîĄ ÝĞćîüî 2 üĆî ÝĆéìĞćēÙøÜÖćø/Üïðøąöćè
ĒúąđÿîĂēÙøÜÖćøđóČęĂĂîčöĆêĉ ĒúąĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø/ÙèąìĞćÜćî ÝĞćîüî 3 üĆî øüöìĆĚÜÿĉĚî 21 üĆî
2. ÖćøðøąßčöđêøĊ÷öÖćøĒúąĒïŠÜöĂïõćøÖĉÝ ēé÷ðøąßčöÙèąìĞćÜćîđêøĊ÷öÖćøÖŠĂîÖćøòřÖàšĂö
ĒñîĄ ÙČĂ ĕéšÖćĞ ĀîéÿëćîÖćøèŤÿööčêĉ ÖĞćĀîéüĆîđüúćĒúąÿëćîìĊęĔîÖćøòřÖàšĂöĒñîĄ öĂïĀöć÷õćøÖĉÝ
ÖĞćĀîéïčÙúćÖøđÙøČęĂÜöČĂ ĂčðÖøèŤ éĞćđîĉîÖćøÝĞćîüî 20 üĆî ÖćøĒÝšÜÖĞćĀîéÖćøòřÖàšĂöĒñîĄ ÝĞćîüî
13 üĆî ĒúąÝĆéđêøĊ÷öÿëćîìĊęÝĆéîĉìøøýÖćøĒúąðøąßćÿĆöóĆîíŤ ÝĞćîüî 3 üĆî øüöìĆĚÜÿĉĚî 36 üĆî
ðŦÝÝčïĆî Ă÷ĎŠøąĀüŠćÜéĞćđîĉîÖćøòřÖàšĂöĒñîìĊęÖĞćĀîéĕüš ÝćÖñúÖćøéĞćđîĉîÜćîĔîõćóøüöĔîøĂïìĊę 1
Ēúą 2 éĆÜÖúŠćü×šćÜêšî ÝĆÜĀüĆéóĉþèčēúÖĕéšéĞćđîĉîÖćøïøøúčêćöđðŜćĀöć÷êćöĒñîðäĉïĆêĉÜćîìĊęÖøöðŜĂÜÖĆîĒúą
ïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ÖĞćĀîéĕüš

K = ÙüćöđÿĊę÷Üéšćî
ĒîüìćÜÖćø
éĞ ć đ îĉ î Ü ć î ìĊę ĕ öŠ
ÿĂéÙúš Ă ÜÖĆ î (Key
Risk Area)
K 1 : ÙüćöđÿĊę÷ÜêŠĂ
ÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöĀúĆÖ
õćøąøĆïñĉéßĂï
K 1.2 ĀîŠü÷ÜćîìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜìĊęđ×šćøŠüöĔî
Öćøòř Ö àš Ă öĒñîđÖĉ é
ÙüćöÿĆ ï ÿîĔÝúĞć éĆ ï
×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę
ĔîÖćøòř Ö ðäĉ ïĆêĉ Ý øĉÜ
ìĞćĔĀšĕ öŠ ÿ ćöćøëĒïŠÜ
õćøÖĉÝĔîÿëćîÖćøèŤ
ĕéšëĎÖêšĂÜ

ðøąđéĘîÙüćöđÿĊę÷Ü

ĒîüìćÜ/öćêøÖćø
ÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷Ü
×ĂÜĀîŠü÷øĆïêøüÝ
ÝĆÜĀüĆéóĉþèčēúÖ ēé÷ÿĞćîĆÖÜćî
ðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷
ÝĆÜĀüĆéĕéšðøąßčöđêøĊ÷öÖćø
ĔîÖćøòř Ö àš Ă öĒñîĒúą
ðŜ Ă ÜÖĆ î ïøøđìćÿćíćøèõĆ÷
øąéĆïÝĆÜĀüĆéĒúąĂĞćđõĂđóČęĂ
öĂïĀöć÷ĔĀšÿŠüîøćßÖćøìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜđóČęĂĒïŠÜõćøÖĉÝÜćî
Ă÷ŠćÜßĆéđÝî

ÙŠćéĆßîĊÙüćöđÿĊę÷Ü
ìĊęĀîŠü÷øĆïêøüÝ
ðøąđöĉî

| øąéĆï÷ĂöøĆïĕéš
| øąéĆïđòŜćøąüĆÜ
| øąéĆïđøŠÜøĆéÝĆéÖćø
| øąéĆïÝĆéÖćøēé÷đøĘü
ìĊęÿčé

| øąéĆï÷ĂöøĆïĕéš
| øąéĆïđòŜćøąüĆÜ
| øąéĆïđøŠÜøĆéÝĆéÖćø
| øąéĆïÝĆéÖćøēé÷đøĘü
ìĊęÿčé

ÙŠćéĆßîĊÙüćöđÿĊę÷Ü
ìĊęðøąđöĉîĕéš
ÝćÖÖćøêøüÝêĉ éêćö×ĂÜñĎš êøüÝøćßÖćø
ÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ đ×ê 17 óïüŠć ÝĆÜĀüĆé
ĕéš öĊ Ö ćøéĞ ć đîĉ î Üćîēé÷ÝĆ é ðøąßč ö Ēúą
ĒêŠ Ü êĆĚ Ü ÙèąìĞ ć ÜćîđóČę Ă ĒïŠ Ü õćøÖĉ Ý ĔĀš
ĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×š ĂÜĕéš đ×šćĔÝđóČęĂðŜĂÜÖĆ î
ÖćøÙ ü ćö ÿĆ ï ÿ î ĔÝ úĞ ć éĆ ï ×ĆĚ îêĂîÖćø
ðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĔ îÖćøòřÖ ðäĉïĆ êĉ Ý øĉ Ü đóČęĂúé
ÙüćöđÿĊę ÷ÜéĆ ÜÖúŠ ćü ĒêŠ Ă÷Š ćÜĕøÖĘ éĊ ĔîÖćø
òř ÖàšĂöðŜ ĂÜÖĆ îĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ ÷öĊ
üĆêëčðøąÿÜÙŤĔĀšÿŠüîøćßÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĕéš
òřÖàšĂöÝĞćúĂÜÿööčêĉđĀêčÖćøèŤÝøĉÜđðŨîÖćø
đêøĊ÷öÙüćöóøšĂö ēé÷ÝąêšĂÜüĉđÙøćąĀŤĔĀš
ÖćøòřÖàšĂöĒñîÝąêšĂÜÙĉéêĆĚÜĒêŠêšîîĚĞćÝîëċÜ
ðúć÷îĚĞć ÙČĂ đöČęĂđÖĉéÿëćîÖćøèŤđÖĉé×ċĚîöĊ
ĀîŠ ü÷Ĕéïš ćÜìĊę đÖĊę ÷ü×šĂÜ ĒúąÝĆ éúĞćéĆ ïóć
ñĎšðøąÿïõĆ÷ĕðøĆÖþćêúĂéÝîêšĂÜđßČęĂöē÷Ü
ĕðëċÜÖćøôŚŪîôĎĔĀšÙøĂïÙúčöõćøÖĉÝìčÖéšćîĒúą
ìčÖĀîŠü÷Üćîđ×šćöćöĊÿŠüîøŠüöĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ

ñúÖćøêøüÝêĉéêćö
ÖćøüĉđÙøćąĀŤÖćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷Ü
×ĂÜĀîŠü÷øĆïêøüÝ

1. ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîĒîüìćÜÖćøéĞćđîĉîÜćîìĊęĕöŠÿĂéÙúšĂÜÖĆî (Key Risk Area)
K 1 : ÙüćöđÿĊę÷ÜêŠĂÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöĀúĆÖõćøąøĆïñĉéßĂï
K 2 : ÙüćöđÿĊę÷ÜêŠĂÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöĀúĆÖÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜĀîŠü÷ÜćîøĆïñĉéßĂïēÙøÜÖćø

ñúÖćøêøüÝêĉéêćöÖćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷ÜêćöĀúĆÖíøøöćõĉïćú×ĂÜēÙøÜÖćø

ĔĀšÝĆÜĀüĆéóĉþèčēúÖĕðéĞćđîĉîÖćøüĉđÙøćąĀŤ
đóČę ĂìïìüîĔîÖćøòř Ö àšĂöĒñîđóĉę öđêĉ ö
ēé÷ĔĀšĒïŠÜõćøÖĉÝđóĉęöđêĉöĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
ĔĀšđ×šćöćöĊÿŠüîøŠüö êĆĚÜĒêŠêšîîĚĞćĕðëċÜðúć÷îĚĞć
ĒúąÝĆéìĞćĒñîéĆÜÖúŠćüđóĉęöđêĉö đóČęĂĔĀš
ĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĕéšøĆïìøćïĒúąĒïŠÜ
õćøÖĉÝĔîÖćøßŠü÷đĀúČĂñĎšðøąÿïõĆ÷ÙøĂïÙúčö
ìčÖéšćîêĆĚÜĒêŠđÖĉéõĆ÷đ×šćĕðßŠü÷đĀúČĂïĞćïĆé
ôŚŪîôĎ đðŨîêšî

×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøÝĆéÖćø
ÖĆïÙüćöđÿĊę÷Ü
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N = ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖćø
êĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćøìĊę
ĒìšÝøĉÜ×ĂÜðøąßćßî
(Negotiation Risk)
N1 : ÙüćöđÿĊę÷ÜêŠĂÖćø
ĕöŠđðŨîĕðêćöÖćøöĊÿŠüî
øŠüö×ĂÜðøąßćßîñĎšøĆïïøĉÖćø
ĀøČĂñĎšöĊÿŠüîĕéšÿŠüîđÿĊ÷
N 1.1 ÖćøòřÖðäĉïĆêĉ
ÝøĉÜðøąßćßîÿŠüîĔĀâŠ
ĕöŠđ×šćĔÝïìïćìÿööčêĉ
ìĊęĒìšÝøĉÜ×ćéÖćøöĊÿŠüî
øŠüö×ĂÜðøąßćßîĔî
ÖćøòřÖàšĂöĒñîìĞćĔĀš
ēÙøÜÖćøĕöŠðøąÿï
ÙüćöÿĞćđøĘÝ

| øąéĆï÷ĂöøĆïĕéš
| øąéĆïđòŜćøąüĆÜ
| øąéĆïđøŠÜøĆéÝĆéÖćø
| øąéĆïÝĆéÖćøēé÷đøĘü
ìĊęÿčé
ÝĆÜĀüĆéóĉþèčēúÖ ēé÷ÿĞćîĆÖÜćî
ðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷
ÝĆÜĀüĆéĕéšöĊÖćøĒÝšÜĒîüìćÜ
ĔîöĊÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćø
ĔîøąéĆ ï ÝĆ Ü ĀüĆ é ĒúąĂĞć đõĂ
ēé÷ĕéšöĊêĆüĒìîõćÙðøąßćßî
ĒúąöĎúîĉíĉđĂÖßîēé÷ĕéšßĊĚĒÝÜ
ïćìïćìõćøÖĉÝĔĀšðøąßćßî
đ×šćĔÝēé÷ĕéšöĂïĒñîðäĉïĆêĉ
ÜćîĔĀšêĆüĒìîĕðĔĀšÖúčŠö×ĂÜ
êîđĂÜĕðìĞćÙüćöđ×šćĔÝìĞćĔĀš
öĊ Ö ćøëŠ ć ÷ìĂéÙüćöøĎš Ĕ Āš öĊ
Ùüćöđ×šćĔÝĔîïìïćììĊęđ×šćøŠüö
òřÖàšĂöĒñî êúĂéÝîöĊÖćø
ðøąßćÿĆöóĆîíŤĔĀšðøąßćßî
ìøćïēé÷ìĆęüÖĆî ìćÜüĉì÷čêćö
ÿć÷×ĂÜĀöĎŠïšćîđðŨîðøąÝĞć öĊ
ÖćøĒÝÖĒñŠîóĆï ĒúąĂČęîė
ìĞć ĔĀš ð øąßćßîñĎš đ ×š ć øŠ ü ö
òřÖĂïøöìøćïïìïćìéĆÜÖúŠćü

| øąéĆï÷ĂöøĆïĕéš
| øąéĆïđòŜćøąüĆÜ
| øąéĆïđøŠÜøĆéÝĆéÖćø
| øąéĆïÝĆéÖćøēé÷đøĘü
ìĊęÿčé

ÝćÖÖćøêøüÝêĉ éêćö×ĂÜñĎš êøüÝøćßÖćø
ÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ đ×ê 17 óïüŠć ÝĆÜĀüĆé
ĕéšö ĊÖ ćøĒÝšÜ ĒîüìćÜĔîöĊ Ö ćøðøąßč ö
ÙèąÖøøöÖćøĔîø ą éĆ ï ÝĆ Ü Ā üĆ é Ē ú ą
ĂĞć đõĂēé÷ĕéšöĊêĆüĒìîõćÙðøąßćßîĒúą
öĎúîĉíĉđĂÖßîēé÷ĕéšßĊĚĒÝÜïćìïćìõćøÖĉÝ
ĔĀšðøąßćßîđ×šć ĔÝēé÷ĕéšöĂïĒñîðäĉïĆêĉ
ÜćîĔĀšêĆüĒìîĕðĔĀšÖúčŠö×ĂÜêîđĂÜĕðìĞć
Ùüćöđ×šćĔÝìĞćĔĀšöĊ Ö ćøëŠ ć ÷ìĂéÙüćöøĎš
ĔĀš öĊ Ùüćöđ×šćĔÝĔîïìïćììĊęđ×šćøŠüöòřÖàšĂö
Ēñî ìĞćĔĀšðøąßćßîđ×šćĔÝïìïćìÿööčêĉìĊę
ĒìšÝøĉÜ×ćéÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜðøąßćßî
ĔîÖćøòř Ö àšĂöĒñî ĒêŠĂ÷Š ćÜĕøÖĘéĊóïüŠć
ðøąßćßîïćÜÿŠüî÷ĆÜĕöŠÙŠĂ÷ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâ
ĔîÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ ēé÷
öĂÜüŠćđðŨîðŦâĀćĕÖúêĆü ìĞćĔĀšĕöŠÙŠĂ÷ĕéšđ×šć
öćöĊÿŠüîøŠüöĔîēÙøÜÖćø ēé÷ĂćÝÝąêĉé×Ćé
ĔîđøČę Ă ÜÖćøïøĉ Ā ćøēÙøÜÖćøĕöŠ ÿ ćöćøë
òřÖĂïøöðøąßćßîĔîìšĂÜëĉęîĕéšìčÖÙî

2. ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖćøêĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćøìĊęĒìšÝøĉÜ×ĂÜðøąßćßî (Negotiation Risk)
N1 : ÙüćöđÿĊę÷ÜêŠĂÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜðøąßćßî ñĎšøĆïïøĉÖćø ĀøČĂñĎšöÿĊ ŠüîĕéšÿŠüîđÿĊ÷
N2 : ÙüćöđÿĊę÷ÜêŠĂÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöĀúĆÖÙüćöđÿöĂõćÙ
N3 : ÙüćöđÿĊę÷ÜêŠĂÖćøĕöŠđðŨîĕðêćöĀúĆÖÖćøÿîĂÜêĂïøĆï
ñúÖćøêøüÝêĉéêćö
ÙŠćéĆßîĊÙüćöđÿĊę÷Ü
ĒîüìćÜ/öćêøÖćø
ðøąđéĘîÙüćöđÿĊę÷Ü ìĊęĀîŠü÷øĆïêøüÝ
ÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷Ü
ÙŠćéĆßîĊÙüćöđÿĊę÷Ü ÖćøüĉđÙøćąĀŤÖćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷Ü
ðøąđöĉî
×ĂÜĀîŠü÷øĆïêøüÝ
ìĊęðøąđöĉîĕéš
×ĂÜĀîŠü÷øĆïêøüÝ ĕöŠĕéš Ă÷ŠćÜĕø)

ĔĀšÝĆÜĀüĆéóĉþèčēúÖÝĆéðøąßćÿĆöóĆîíŤÜćî
êŠćÜđóČęĂĔĀšÙüćöøĎšéšćîõĆ÷êŠćÜėĔîìćÜüĉì÷č
ĒñŠîóĆïðøąßćÿĆöóĆîíŤ đðŨîêšî ĒúąĔĀšÝĆé
đÙøČĂ×Šć÷ñĎšđ×šćøĆïÖćøòřÖĂïøöĔĀšĕð×÷ć÷
ĔĀšÙüćöøĎšÖĆïðøąßćßîĔîßčößîđóČęĂĔĀšöĊ
ÙüćöøĎšĕéšđñ÷ĒóøŠëċÜðøąßćßîĔîßčößî
ĒúąÜïðøąöćèĔîÖćøòřÖĂïøööĊÙŠĂî×šćÜ
ÝĞćÖĆéĕöŠĂćÝòřÖĂïøöðøąßćßîĕéšìčÖÙî
ēé÷ÝĆéêĆĚÜýĎî÷ŤđóČęĂĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîõĆ÷
êŠćÜė ĒúąĔĀšĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî
ÝĆéòřÖĂïøöĔĀšðøąßćßîĔĀšöĊÙüćöøĎšđ×šćĔÝ
ðŜĂÜÖĆîĒúąôŚŪîôĎđïČĚĂÜêšî

×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøÝĆéÖćø
ÖĆïÙüćöđÿĊę÷Ü
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-4×šĂđÿîĂĒîąđóĉęöđêĉöĂČęî ė (ĔîóČĚîìĊę)
ÝćÖÖćøêøüÝêĉéêćöĔîóČĚîìĊę×ĂÜñĎšêøüÝøćßÖćøÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ đ×êìĊę 17 óïüŠć ðøąßćßîĔîóČĚîìĊę
÷ĆÜöĊÙüćöðøąÿÜÙŤìĊęÝąđ×šćøĆïÖćøòřÖĂïøöĔîÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷óČĚîåćîđïČĚĂÜêšî đßŠî ÖćøéĆïĕô
éšü÷ëĆÜéĆïđóúĉÜÖøèĊđÖĉéĕôĕĀöš Öćøðåöó÷ćïćúñĎïš ćéđÝĘïđöČęĂđÖĉéĂčïĆêĉđĀêč đðŨîêšî éĆÜîĆĚî ÙüøðøąÿćîĀîŠü÷Üćî
ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ĒúąĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęî ÝĆéĂïøöĀúĆÖÿĎêøóČĚîåćîĔîÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷
ĔĀšÖĆïðøąßćßîĔîóČĚîìĊęđóĉęöđêĉö
ÙüćöđĀĘî×ĂÜìĊęðøċÖþćñĎšêøüÝøćßÖćøõćÙðøąßćßî (ëšćöĊ)
ÝćÖÖćøøĆïôŦÜÙüćöđĀĘîìĊęðøċÖþćñĎšêøüÝøćßÖćøõćÙðøąßćßîìĆĚÜ 4 éšćî ĕéšĒÖŠ đýøþåÖĉÝ ÿĆÜÙö
üĉßćÖćø ĒúąÿĉÜę ĒüéúšĂö) ĒúąÖúčŠöđÙøČĂ×Šć÷ OTOP ĕéšĔĀšÙüćöđĀĘîüŠć ÖćøđÖĉéÿćíćøèõĆ÷đðŨîÿĉęÜìĊęĔÖúšêĆüĒúą
ÿĞćÙĆâ ēé÷ĔîøąïïÿĆÜÙöĕì÷ÝąöĊÖćøìĞćÜćîĒïïüĆüúšĂöÙĂÖ ĕöŠĕéšöĊÖćøðúĎÖòŦÜĒúąđøĊ÷îøĎšĔîÖćøðŜĂÜÖĆîĒúą
ïøøđìćÿüćíćøèõĆ÷đïČĚĂÜêšî đóČęĂúéÙüćöÿĎâđÿĊ÷ĔĀšöćÖìĊęÿčé ÙüøÖĞćĀîéĀúĆÖÿĎêøÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿć
íćøèõĆ÷ìĊęÿĞćÙĆâÝĞćđðŨîìĊęöĊēĂÖćÿđÖĉéĔîēøÜđøĊ÷îêĆĚÜðøąëöÝîëċÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ éĆÜîĆĚî ÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøÙüø
ÖĞćĀîéĀúĆÖÿĎêøéĆÜÖúŠćüĔîÖćøđøĊ÷îđðŨîĀúĆÖÿĎêøüĉßćïĆÜÙĆïđøĊ÷îđïČĚĂÜêšî ĒúąĔîÖćøòřÖĂïøö×ĂÜðøąßćßîĔî
óČĚîìĊęÙüøĔĀšĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîÝĆéÖćøòřÖĂïøöĔĀšðøąßćßîĔîóČĚîìĊęđÿĊę÷ÜõĆ÷
×šĂđÿîĂĒîąøąéĆïîē÷ïć÷ (×šĂđÿîĂĒîąÿŠüîÖúćÜ)
(øąïč×šĂđÿîĂĒîąìĊęñĎšêøüÝøćßÖćøÖøąìøüÜêšĂÜÖćøĔĀšîĞćđÿîĂîć÷ÖøĆåöîêøĊ/ÙèąøĆåöîêøĊ)
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëćîÖćøèŤÿćíćøèõĆ÷öĊĒîüēîšöÝąöĊÙüćöøčîĒøÜöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî ēé÷ĂćÝđÖĉéÿćíćøõĆ÷
×îćéĔĀâŠàċęÜĔîÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷éĆÜÖúŠćüĂćÝđÖĉéÿöøøëîą×ĂÜÝĆÜĀüĆé éĆÜîĆĚî đóČęĂĔĀšÖćø
éĞćđîĉîÜćîéĆÜÖúŠćüÿćöćøëĒÖšĕ×ðŦâĀćĕéšĂ÷ŠćÜéĊóĂ ÖøöðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷ÙüøÝĆéĔĀšÖćøòřÖàšĂö
Ēñî×îćéĔĀâŠ đßŠî øąéĆïÖúčŠöÝĆÜĀüĆéĀøČĂõćÙ ēé÷öĂïĀöć÷ñĎšĒìîÿŠüîÖúćÜĔĀšđðŨîñĎšïĆÜÙĆïÖćøÿëćîÖćøèŤ
ēé÷ðøąÿćîÙüćößŠü÷đĀúČĂÝćÖÿŠüîøćßÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĔîÿŠüîÖúćÜĔĀšđ×šćĕðßŠü÷đĀúČĂđóČęĂÖĞćĀîéĒñîÜćîĔî
ÖćøđêøĊ÷öÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąïøøđìćÿćíćøèõĆ÷

úÜßČęĂ

(....................................................)
ñĎšêøüÝøćßÖćøÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ đ×êêøüÝøćßÖćøìĊę 17

ส่วนที่ 4
กรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผน
การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง
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กรอบแนวทางการติดตามประเมินผล
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x
ในส่วนของบทที่ ๔ จะเป็น การนําเสนอกรอบแนวทางการติ ดตามประเมิ น ผลตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์

มิติที่ ๑ : มิติประสิทธิผล
๑.๑ ตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็น
นโยบายสําคัญ
๑.๒ ตรวจราชการแบบบูรณาการ
เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ด็ น
นโยบายสําคัญ
๑.๓ สนับ สนุ น การตรวจราชการ
แบบท้ า ทายโดยบู ร ณาการ
โครงการสํ า คั ญ เฉพาะพื้ น ที่
(Specific Area) เพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะ ปัญหาเร่งด่วน
และปัญหาที่พบมายาวนาน
มิติที่ ๒ : มิติคุณภาพการให้บริการ
๒.๑ พัฒนารายงานผลการตรวจ
ราชการฯ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
ของฝ่ายบริหาร
๒.๒ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของคณะที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจ
ราชการภาคประชาชน และ
เครือข่ายภาคประชาสังคมใน
การตรวจราชการ

ประเด็นการประเมินผล/
ตัวชี้วัดผลงาน
ร้ อ ยละของแนวทาง/มาตรการจั ด การ
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อ
การผลักดันให้โครงการบรรลุผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละของจํานวนข้อเสนอแนะจากการ
ต ร ว จ ร าช ก า ร ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
กระทรวงที่ได้รับการตอบสนอง
ร้อยละความสําเร็จของการแก้ไขปัญหา
เฉพาะพื้นที่ (Specific Area) เพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะ ปัญหาเร่งด่วนและปัญหาที่
พบมายาวนาน

ระดับความพึงพอใจของ ค.ต.ป. ที่มีต่อ
รายงานผลการตรวจราชการ
ร้อยละของการรายงานสรุปผลความเห็นของ
คณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
และเครือข่ายภาคประชาสังคมในการตรวจ
ราชการที่แล้วเสร็จและนําขึ้น website ของ
ส่วนราชการ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
รวม

สปน. กระทรวง
(น้ําหนัก) (น้ําหนัก)
๗๐
๒๕

๗๐
๒๕

๒๕

๒๕

๒๐

๒๐

๓๐
๑๕

๓๐
๑๕

๑๕

๑๕

๑๐๐

๑๐๐
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ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นการประเมินผล/
ตัวชี้วัดผลงาน

สปน. กระทรวง
(น้ําหนัก) (น้ําหนัก)

ในส่วนมิติที่ ๓ และมิติที่ ๔ ไม่กําหนดเป็นตัวชี้วัด
แต่กําหนดเป็นเงื่อนไขภาคบังคับของการดําเนินการตามคํารับรอง
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มิติที่ ๓ : มิติประสิทธิภาพ
๓.๑ การพัฒนากระบวนการสร้าง ระดับความสําเร็จของการตรวจราชการ ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
คุณค่าหรือมูลค่าจากการ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
บูรณาการโครงการ
ร่ ว มกั บ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการ
บริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
มิติที่ ๔ : มิติการพัฒนาองค์กร
กําหนดเป็นเงื่อนไขภาคบังคับของการดํ าเนินการตามคํารับรอง
๔.๑ การขับเคลื่อนโครงการ
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ
พัฒนาบุคลากรในระบบ
ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
การตรวจราชการเพื่อ
สนับสนุนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
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มิติที่ ๑ : มิติประสิทธิผล

49

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการ
ผลักดันให้โครงการบรรลุผลลัพธ์ (Outcome)
น้ําหนัก : สปน. ร้อยละ ๒๕
น้ําหนัก : กระทรวง ร้อยละ ๒๕
คําอธิบาย :
๑. ร้ อ ยละของแนวทาง/มาตรการจัด การความเสี่ ย งตามหลัก ธรรมาภิ บ าลที่ ส่ ง ผลต่อ การผลัก ดัน ให้
โครงการบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) พิจารณาจากผลการดําเนินการตาม แบบ PPR ๑ แบบติดตามแนวทาง/
มาตรการจัดการและการกําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยรับตรวจ เทียบกับ
ความสําเร็จต่อการผลักดันให้โครงการบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ด้วยวิธีการประเมินความสําเร็จของโครงการ
๒. สูตรการคํานวณ :
จํานวนแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการผลักดันให้
โครงการบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) x ๑๐๐
จํานวนแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลทั้งหมด
๓. เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ ๑
๖๐

ระดับ ๒
๖๕

ระดับ ๓
๗๐

ระดับ ๔
๗๕

ระดับ ๕
๘๐

๔. เงื่อนไข :
o การดําเนินโครงการต้องมีการเตรียมการประเมินผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ
o ภายใต้การดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีการรายงานสรุปผลการตรวจราชการรายรอบ
หมายถึง รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดําเนินการตาม
รูปแบบมาตรฐานขั้นต่ําที่พัฒนาและกําหนดร่วมโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้แทนของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม
o รอบเวลาการส่งรายงาน หมายถึง รอบเวลาที่กําหนดตามแผนการตรวจราชการประจําปีที่
แบ่งเป็น ๓ รอบ โดย
 รายรอบที่ ๑ และรายรอบที่ ๒ การสอบทานความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
(Project Review) และการติดตามความก้าวหน้า (Progress Review) ระหว่าง
เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – เมษายน ๒๕๕๕ เป็นการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ
ภายใต้กรอบ ๕ ประเด็นสําคัญ เพื่อตรวจจุดอ่อนหรือประเด็นความเสี่ยงที่ยังอาจมี
ผลกระทบต่อความสําเร็จของนโยบายของรัฐบาล
 รายรอบที่ ๓ การประเมินผล (Monitoring/Evaluation) ระหว่างเดือนกรกฎาคม
– กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีจะใช้กระบวนการสอบทาน
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รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในรายงานผลการตรวจ
ราชการรายรอบที่ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงได้ ส่ ง ให้ (ภายในระยะเวลา ๑๕ วั น
หลั งจากเสร็ จสิ้ นการตรวจในแต่ ละรอบ) เพื่ อประเมิน ผลและดํ า เนิน การตรวจ
ประเมินผลในพื้นที่เฉพาะแผนงาน/โครงการที่เป็นโครงการผลักดันหลัก พร้อมทั้ง
อํานวยการ ประสาน เร่งรัดติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบูรณาการ
โครงการตามสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
เหตุผล :
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ กําหนดให้ “การบริหาร
ราชการ ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จําเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
๒. ตามระเบียบสํานันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ ในการตรวจราชการ
หากมีกรณีที่ต้องตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการในเรื่องเดียวกัน ให้ผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม ที่เกี่ยวข้องประสานงานหรือร่วมกัน
ดําเนินการเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและ
ประโยชน์สุขของประชาชน
๓. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบในข้อเสนอ
สําคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจราชการของกระทรวงในปีต่อ ๆ ไป ควรกําหนดให้หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง มีระบบการรายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน
โครงการสําคัญที่มีผลต่อยุทธศาสตร์กระทรวงและประเทศ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ทราบและ
สามารถตรวจติดตามผลการดําเนินงานในระดับกรมในขอบเขตที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์สําคัญของ
กระทรวงได้มากยิ่งขึ้น และให้หน่วยงานระดับกรมภายในกระทรวงต่าง ๆ และระหว่างกระทรวงให้
ความสําคัญกับการประสานแผนงาน/โครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งนี้ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี จะได้มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ
๔. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ถ้ามี
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก :
ชื่อหน่วยงาน :
ชื่อ – สกุล ผูป้ ระสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์

51

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้รับการ
ตอบสนอง
น้ําหนัก : สปน. ร้อยละ ๒๕
น้ําหนัก : กระทรวง ร้อยละ ๒๕
คําอธิบาย :
• พิ จ ารณาจากจํ า นวนข้ อ เสนอแนะจากการตรวจราชการที่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองจาก
หน่วยรับตรวจ เปรียบเทียบกับจํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการทั้งหมด
• การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนการ
ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
• ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ให้แก่หน่วยรับตรวจ ตามมาตรฐานการตรวจราชการที่ใช้ในระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ และมีการ
รายงานผลการตรวจราชการในแต่ละครั้งต่อปลัดกระทรวง
• การตอบสนอง หมายถึ ง การที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจนํ า ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ สั ง เกตจากการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงไปดําเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ หรือประสิ ทธิผลมากยิ่งขึ้ น
โดยสามารถรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวกลับมายังสํานักงานปลัดกระทรวงได้ภายในปีงบประมาณ
สูตรการคํานวณ :
จํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง x ๑๐๐
จํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ ๑
๘๔

ระดับ ๒
๘๗

ระดับ ๓
๙๐

ระดับ ๔
๙๓

ระดับ ๕
๙๖
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เงื่อนไข :
๑. ในกรณีที่หน่วยรับตรวจนําข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ไปดําเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ ของจํานวนข้อเสนอแนะทั้งหมด ให้ปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ ๑.๐๐๐๐ คะแนน
๒. จํานวนข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่สามารถ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นรูปธรรมชัดเจน จะนับรวมทั้งในส่วนที่มีการ
ปฏิบัติ หรือเริ่ม ปฏิบัติ ที่มีการเตรียมการต่างๆ ซึ่งอาจไม่สามารถดําเนินการได้ เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็ตาม โดยไม่นับรวมถึงกรณีที่กําหนดเป็นการดําเนินการในปีต่อไป

53

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ : ร้อยละความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาเฉพาะพืน้ ที่ (Specific Area) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ
ปัญหาเร่งด่วนและปัญหาที่พบมายาวนาน
น้ําหนัก : สปน. ร้อยละ ๒๐
น้ําหนัก : กระทรวง ร้อยละ ๒๐
คําอธิบาย :
การตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสําคัญเฉพาะพื้นที่ (Specific Area) ซึ่งเป็นการ
ตรวจราชการประเภทท้ า ทาย ภายใต้ ประเด็นยุท ธศาสตร์ที่ ๒ ในแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นการบูรณาการในมิติการตรวจราชการร่วมกัน
ของผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และผู้ ต รวจราชการกระทรวง ตลอดจนผู้ ต รวจราชการกรม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้า หมายของการตรวจราชการแบบบู ร ณาการโครงการสํ า คัญ เฉพาะพื้ นที่ (Specific
Area) นี้ คือ การกําหนด Model ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน (การแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ)
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
สูตรการคํานวณ :
ประเด็นปัญหาที่ได้รับการตอบสนอง แก้ไขเบ็ดเสร็จ x ๑๐๐
ประเด็นปัญหาทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ ๑
๖๐

ระดับ ๒
๖๕

ระดับ ๓
๗๐

ระดับ ๔
๗๕

ระดับ ๕
๘๐
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เหตุผล :
การตรรวจราชการแบบท้าทายโดยบูรณาการโครงการสําคัญเฉพาะพื้นที่ (Specific Area)
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะในพื้ น ที่ แ บบเบ็ ด เสร็ จ ประสบผลสํ า เร็ จ ได้ ย่ อ มต้ อ งเกิ ด จากความร่ ว มมื อ ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นเจ้าภาพโครงการสําคัญ
เฉพาะพื้นที่ และเป็นผู้กําหนดในเรื่องของข้อมูล พื้นที่ วัน และเวลาที่แน่นอน ที่จะลงไปตรวจติดตามแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ดังนี้
(๑) กํ าหนดวัน เวลา และพื้นที่ที่จะลงไปตรวจติ ดตามร่วมกัน ระหว่างผู้ ตรวจราชการ
ที่เกี่ยวข้อง กําหนดประเด็นการตรวจติดตาม
(๒) มีหนังสือแจ้งไปที่จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายตามข้อ ๑ เพื่อเชิญหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมทุกประเด็นการตรวจตามข้อ ๒ เข้าร่วมประชุม ชี้แจงและให้ข้อมูล
(๓) จัดทํารายงานผลการตรวจติดตาม (พื้นที่เป้าหมาย) โดยจะนําเสนอนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี และเพื่อจะได้นําไปรายงานไว้ในรายงานตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (Annual Inspection Report : 2012) ต่อไป
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แนวทางรายงานผลการตรวจติดตาม
โครงการสําคัญเฉพาะพื้นที่ (Specific Area)
เรื่อง .......................................................................................
(สถานที่ตรวจกรณีตัวอย่าง).............................................................................................................
(วัน/เดือน/ปี ที่ไปตรวจติดตาม) วันที่............เดือน .....................................พ.ศ. ๒๕๕๕
สภาพปัญหา (สภาพปัญหาในพื้นที่ของเรื่องที่ไปตรวจติดตาม) โดยสังเขป
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการตรวจติดตาม (ระบุผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ไปร่วมตรวจ และผลการตรวจติดตามตาม
ประเด็นที่กําหนด) โดยสังเขป
.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รูปภาพ
การลงพื้นทีข่ องผู้ตรวจราชการ

หมายเหตุ : รูปภาพ ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้ตรวจราชการทุกท่านทีป่ รากฏอยู่ในภาพ
ชื่อประเด็นที่ตรวจ และพื้นที่ตรวจ (หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด)
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ปัญหาที่ตรวจพบและผู้ตรวจราชการที่เกีย่ วข้องได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ไปดําเนินการแก้ไขแล้ว
yปัญหาที่ตรวจพบและแก้ไขได้ในพื้นที่
จะเป็นฐานข้อมูลทีน่ ํามาติดตามและประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดนี้

ประเด็นปัญหาที่ตรวจพบ
และข้อสั่งการ
๑. ………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..

๒. ………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..

หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้ตรวจราชการที่ได้สั่งการ
ในพืน้ ที่
แก้ไขปัญหาในพืน้ ที่แล้ว
……………………………………… ผู้ตรวจราชการกระทรวง............
เขต .......
(ชื่อ – นามสกุล)
............................................ ผู้ตรวจราชการกระทรวง............
เขต .......
(ชื่อ – นามสกุล)
............................................ ผู้ตรวจราชการกระทรวง............
เขต .......
(ชื่อ – นามสกุล)
............................................ ผู้ตรวจราชการกระทรวง............
เขต .......
(ชื่อ – นามสกุล)

ปัญหาที่ตรวจพบและผู้ตรวจราชการที่เกีย่ วข้องรับไปประสานงานกับหน่วยงานในส่วนกลาง
yปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขจากส่วนกลาง
ประเด็นปัญหาที่แจ้งประสาน
ส่วนกลาง
๑. ………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..

๒. ………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..

จะเป็นฐานข้อมูลทีน่ ํามาติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จตามตัวชี้วัดนี้

หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้ตรวจราชการที่รับไปประสานงาน
ในส่วนกลาง
กับหน่วยงานในส่วนกลาง
……………………………………… ผู้ตรวจราชการกระทรวง............
เขต .......
(ชื่อ – นามสกุล)
............................................ ผู้ตรวจราชการกระทรวง............
เขต .......
(ชื่อ – นามสกุล)
............................................ ผู้ตรวจราชการกระทรวง............
เขต .......
(ชื่อ – นามสกุล)
............................................ ผู้ตรวจราชการกระทรวง............
เขต .......
(ชื่อ – นามสกุล)

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ตรวจราชการได้รับการประสานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ขอให้
แจ้งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบตามกําหนดระยะเวลาเพื่อเตรียมการนําเสนอและรายงานนายกรัฐมนตรีต่อไป
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มิติที่ ๒ : มิติคุณภาพการให้บริการ
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ระดับความพึงพอใจของ ค.ต.ป. ที่มีต่อรายงานผลการตรวจราชการ
น้ําหนัก : สปน. ร้อยละ ๑๕
น้ําหนัก : กระทรวง ร้อยละ ๑๕
คําอธิบาย :
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพรายงานผลการตรวจราชการแบบบู ร ณาการที่ นํ า เสนอ
นายกรัฐมนตรี และ ค.ต.ป. เป็นการพิจารณา
- ขั บ เคลื่ อ นการตรวจราชการเพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น แผนงาน/โครงการสํ า คั ญ ของรั ฐ บาล
ที่ไม่สอดคล้องกัน มีความเชื่อมโยงสอดคล้องนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าของแผนงาน/โครงการ
ในภาพรวมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
- การจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลของแผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญต่อประเด็น
นโยบายของรัฐบาลทั้งในระดับพื้นที่ (Area) และภารกิจของกระทรวง/กรม (Function)
- การให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เพิ่ ม ขีด สมรรถนะของหน่ ว ยงานรั บ ตรวจทั้ง ในด้ า นประสิท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร
- การส่งมอบรายงานสรุปผลการตรวจราชการรายรอบที่ดําเนินการตามรูปแบบมาตรฐานและ
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น
 องค์ ป ระกอบที่ ๑ : ความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องรายงานผลการตรวจราชการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
 องค์ ป ระกอบที่ ๒ : ฐานข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ป ระกอบการจั ด ทํ า รายงาน ว่ า แสดงถึ ง
ข้อเท็จจริง และการประยุกต์ใช้ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ตรวจราชการ
เพียงใด
 องค์ประกอบที่ ๓ : ประโยชน์ของรายงานผลการตรวจราชการต่อการวิเคราะห์
หามูล เหตุ ข องผลสําเร็ จหรือข้อปรับปรุงตลอดจนข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะผู้บริหาร หรือคณะรัฐมนตรีสามารถ
นําไปใช้กําหนดหรือปรับปรุงนโยบายหรือกําหนดมาตรการดําเนินการสําคัญได้
 องค์ประกอบที่ ๔ : ระดับการยอมรับ ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นที่ได้รับจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ คณะผู้ บ ริ ห าร หรื อ
คณะรัฐมนตรี
 องค์ประกอบที่ ๕ : มุมมองเชิงบริหารและการผลักดันความสําเร็จตามประเด็น
สําคัญของนโยบาย (ISSUE)
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ ๑
๖๐

ระดับ ๒
๖๕

ระดับ ๓
๗๐

ระดับ ๔
๗๕

ระดับ ๕
๘๐
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เงื่อนไข :
พิจารณาความสําเร็จตาม check list การพัฒนาระบบการรายงานที่จะนําเสนอในกิจกรรมการพัฒนา
ระบบการตรวจราชการซึ่งจะเป็นเงื่อนไขการดําเนินงานในมิติที่ ๔ ต่อไป
หมายเหตุ
• รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การจะปรากฏในคู่ มื อ การ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลตามคํ า รั บ รองการตรวจ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ : ร้อยละของการรายงานสรุปผลความเห็นของคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
และเครือข่ายภาคประชาสังคมในการตรวจราชการที่แล้วเสร็จและนําขึ้น website
ของส่วนราชการ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
น้ําหนัก : สปน. ร้อยละ ๑๕
น้ําหนัก : กระทรวง ร้อยละ ๑๕
คําอธิบาย :
คณะที่ ปรึกษาผู้ ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ เครื อข่ ายภาคประชาสังคมในการตรวจ
ราชการ ประกอบไปด้วย
๑) ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หมายถึง บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่มีความรู้
ความชํานาญและสนใจในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ หรือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านใด
ด้านหนึ่งที่อยู่ในภาคเอกชนหรือภาคประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัด ซึ่งมีความพร้อมและ
สมั ค รใจเข้ า เป็ น ที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจราชการโดยความเห็ น ชอบกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และคณะกรรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจราชการระดับ
พื้นที่
หน้าที่ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
 ให้คําปรึกษาแก่ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงในเรื่องที่ตน มีความรู้ความชํานาญ และมีความสนใจ โดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งที่ เ ป็ น นโยบายสํ า คั ญ ของรั ฐ บาล ที่ ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงออกตรวจติดตาม เช่น นโยบาย
อยู่ดีมีสุข โครงการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น การป้ อ งกั น การแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย พิ บั ติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น
 ให้ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า นวิ ช าการ หรื อ
ด้ า นสิ่ งแวดล้อ มที่ ต นมี ค วามรู้ ค วามชํา นาญ รวมทั้ ง เรื่อ งที่ เป็ น ประเด็ น
ปัญหา ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่แก่ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือผู้ตรวจราชกระทรวง ในลักษณะที่สะท้อนถึงการส่งสัญญาณความเสี่ยง
ล่วงหน้า
 ร่วมสังเกตการณ์การตรวจราชการในพื้นที่ภายในจังหวัดกับผู้ตรวจราชการ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ผู้ ต รวจราชการกระทรวงตามที่ ไ ด้ รั บ การ
ประสานงาน
 ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ของจังหวัดที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่
หรือชุมชน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการให้คําปรึกษาแก่ผู้ตรวจราชการ
หรือให้ผู้ตรวจราชการนําไปพิจารณาในการให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
แก่ ห น่ว ยงานที่เกี่ ย วข้ อ ง เพื่อ ดํา เนิ น การป้อ งกั น หรื อแก้ไ ขไม่ ใ ห้ เกิ ดผล
กระทบกั บ ประชาชน ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก
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นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม ขอรับ
ความร่วมมือ
๒) เครือข่ายภาคประชาสังคมในการตรวจราชการ หมายถึง บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความชํานาญและสนใจในด้านต่างๆ ที่ส่วนราชการได้จัดตั้งขึ้น
สูตรการคํานวณ :
จํานวนครั้งของการรายงานผลความเห็นของที่ปรึกษาฯที่แล้วเสร็จ
และนําขึ้น website ของส่วนราชการตรงตามระยะเวลาที่กําหนด เข้าระบบ x ๑๐๐
จํานวนครั้งที่ลงพื้นที่ทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ ๑
๖๐

ระดับ ๒
๖๕

ระดับ ๓
๗๐

ระดับ ๔
๗๕

ระดับ ๕
๘๐

หมายเหตุ
• รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การจะปรากฏในคู่ มื อ การ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลตามคํ า รั บ รองการตรวจ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป

ส่วนที่ 5
รายชื่อผู้แทนเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน ปี 2554-2555
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รายชื่อทีป่ รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2554-2555
ลําดับ
ที่

จังหวัด

เศรษฐกิจ

1.

กระบี่

นายภูวดิท ปรีชานนท์
081-5977920
นายธีรชัย ชุตมิ ันต์
082-2489292
น.ส.มัณฑนา เล็กสมบูรณ์
089-8411499

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

สังคม

นายทวีชัย อ่อนนวน
089-5881058
กาญจนบุรี
นายพิศิษฐ ยินดีวี
081-9815273
กาฬสินธุ์
นายสุขี ซองศิริ
089-9448170
กําแพงเพชร นายเกรียงไกร ชนะนิธิธรรม นายนริศร์ ศรีโพธิ์
081--7276171
081-8888524
นายกิ
ต
ติ
ศ
ก
ั
ดิ
์
คงธนไพศาลโสภณ
ขอนแก่น
นางสุลภา เถาทวงษ์
081-7084116
081-3205363
จันทบุรี นายดิเรก ศุภวิวรรธน์
ร.ต.สุทธิพงษ์ โพธิสว่าง
039-311749, 081-8623-193 081-7302326
ฉะเชิงเทรา นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นายเจษฎา มิง่ สมร
081-9451452
086-0001727
ชลบุรี
นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล นายวิทยา ปิยะพงษ์
081-8644984
081-8634501
ชัยนาท นายองอาจ หลําอุบล
นายประพันธ์ ภู่สุดแสวง
056-411006,081-9725588 089-696-6156
ชัยภูมิ
นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ นายเสนอ นราพล
081-5470609
089-9474548
ชุมพร
นายไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ นายวินัย เครือหงษ์
089-7290463
087-8959477
เชียงราย นายวิรุณ คําภิโล
นายสมัย รัตนจันทร์
081-8812312
081-3665930
เชียงใหม่ นายธนา อานนทวิลาศ
นายณรงค์ สมณะ
081-9515221
089-8506091
ตรัง
นายสุชาติ เตชานุรักษ์
นายชัยพร จันทร์หอม
075-281186
086-6866517
ตราด
นางดวงใจ จันทร
นายวีระ จงไพศาล
081-8557568
089-5435007
นายสบเกษม แหงมงาม
นางผกายรัตน์ เพ็ญนิเวศน์สุข
ตาก
081-9718431
055-512799
นครนายก นายสายศักดิ์ สิทธิธรรม
นายรังสรรค์ ผดุงธรรม
083-0323264,084-6758335 081-4212289
นครปฐม นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม นางสาวมนธ์ภัสรณ พิพัฒน์เตชากร
081-777-4549

นครพนม

นายมงคล ตันสุวรรณ
081-6018123
นครราชสีมา นายทศพล ตันติวงษ์
044-233200-49
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086-8095844

พ.ต.ท.ประสาร สุระเสียง
042-512020,089-6231291

นายเสมอ จินดาพงษ์
044-222399

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

นายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล
075-643189
นายชวลิต สันถวะโกมล
081-9958978
นายสนธิ์ จรัสแผ้ว
043-812717,081-6614166

นางสาวัน ตัน
081-8953138
นางทิวาพร ศรีวรกุล
081-8572500
นายนิคม ไชยชินวรวัฒน์
084-7959272

นายสมปอง สมนึกพงษ์
081-9735475

นายอํานวย สุดวิลัย
086-2097886
นายอภิชาติ สิงคลีบุตร
081-9740135

นายสินธุ์ รัตนปัญญา
081-7490663
นายเดชา ชํานาญกิจ
081-8649194
นายสมนึก เมธาวศิน

นายอํานาจ ชูสนุก
086-8247003
นายสมภพ วงศ์พยัคฆ์
038-588560,086-1472685 081-4461796
นายดํารง ลดหวั่น
นายฉลวย สุขสวัสดิ์
089-5433428
081-5706435
นายสนั่น สุพรรณกูล
นายธนิต มณฑา
087-3130484
081-8862527
นางสาวอรอุมา ไชยเศรษฐ นายสมภาร เสี่ยงบุญ
044-811331,081-7503331 081-0714395
นายธรรมนูญ เพชรสมุทร นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ
081-8947133
089-8749235
นายภาณุภาค ยอดพังเทียม นายบุญนาค จอมธรรม
089-1924818
081-9808874
นายบรรเจิด อารมย์เกลี้ยง นายสถาพร สุขใหญ่
086-1158625
081-883-0088
นายสมมาตร แก้วลาย
นายไมตรี วิเศษศาสน์
081-9789263
081-0800218
นายสมโภชน์ วาสุกรี
นายปรีชา แสวงหาทรัพย์
039-597367,081-7611972 089-2506705
นางแสงทอง อรุณ
นายจักรี เพ็ญนิเวศน์สุข
055-512072, 081-2848783 088-5458254
นางสาวลัดดาวัลย์ ชินบุรารัตน์ นายสมบูรณ์ ต่อมตู้
037-391705
084-6648179
นางสาวเด่นศิริ ทองนพคุณ นายชาญศักดิ์ วุฒิสังคะ
089-7766623
086-9980052
นายเด่นชัย ไตรยะถา
นายสงวน จุรีมาศ
081-5461709
089-7125543
นายสวัสดิ์ สายขุนทด
นางมุกดา หนาดสําโรง
089-8441472
081-8771715
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ลําดับ
ที่

จังหวัด

เศรษฐกิจ

21.

นครศรี
ธรรมราช

นายบุญทวี ริเริ่มสุนทร
081-8924088

22.

นครสวรรค์

นายวิรัช ตัง้ ประดิษฐ์

23.

นนทบุรี

24.

นราธิวาส

25.

น่าน

26.

บึงกาฬ

27.

บุรีรัมย์

28.

ปทุมธานี

29.
30.

ประจวบ
คีรีขันธ์
ปราจีนบุรี

31.

ปัตตานี

32.
33.

พระนคร
ศรีอยุธยา
พะเยา

34.

พังงา

35.

พัทลุง

36.

พิจิตร

สังคม
นายวีระฑูรย์ สมเขาใหญ่
081-0881992

นายประพนธ์ อุดมทอง
056-312626,081-9732874 087-2100058
นายกฤษณะ วจีไกรลาศ นายปรีชา สุขสมอรรถ
02-9201480, 086-7807788
086-9807788
นายกู้เกียรติ บูรพาพงศ์ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
081-5993777
081-7374559
นายพรเทพ ขันทะสอน
นายสามารถ วัฒนะ
054-710987
089-8552668
นายสมควร ราษี
นายศุภทัต พรรษา
081-8722879
081-0513624
นายสุรสิทธิ์ เรืองสุขศรีวงศ์ นางนันทพร ทรงวิชา
044-602602
089-2837868
นายฉลวย พวงกาหลง
นายเฉลิมพล รัตนวงศ์
081-8392906
081-8147600
นางนิลวรรณ เรืองสวัสดิ์ นางอัจฉรีย์ บัวงาม
032-611297,081-8568045 086-7798298
นายชุมพล สมใจ
นายไชยวัฒน์ เจริญผล
081-6381868
081-8315845

วิชาการ
นายรุจาธิตย์ สุชาโต
081-5697887

นางวานิช พันธุ์พิพัฒน์
081-8934413

นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
056-325181
พญ.พรรษชล บุญคง

นายปรารมภ์ บัวสําลี
056-241167
นายจีระ อรุณเทววิโรจน์
086-9906340
นายแวฮามะ บากา
087-2931754
นายสมคิด โสภารัตน์
081-8827339
นายบุญนํา นิกรเทศ
087-9458319

02-9675923,089-2020974

นายกิจจา จันทสิโร
089-4656827
นายจรัญ วรรณวิไลย
081-0256677
นายประจวบ สุวรรณภักดี
081-8737156
นายเชาวน์วัศ วรเชษฐ์
084-8238254
นายทัชเชษฐ์ นิยมสุข
081-9114333
นายทิวา ศุภจรรยา
081-8398337
นายธีรยุทธ รุจิเมธาภาส
037-211383

นายณัฐนนท์ พงษ์ธัญญะวิริยา นายลาเต๊ะ มาหะมะ
นายเจะฮูเซ็น เจะอุบง
081-7380-365, 073-336114 081-9570678, 073-491040 081-8964-670, 073-434237

ร.ต.ฐกรณ์ พงษ์พันธุ์

นายวินัย บุญรอด
035-230265,081-8237179 081-4419541
นายหัสนัย แก้วกุล
นายเจษฎา ชัยดรุณ
054-483030
054-431837
นายพีระ เพชรพาณิชย์
นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์
081-8923545
081-4167753
นายเริ่ม เพชรศรี
นายแก้ว สังข์ชู
081-7385112
087-9670625
นายอนุสรณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ นายสุธนต์ เทียนเฮง
056-613781
086-9289996
นายวิโรจน์ จิรฐั ติกาลโชติ นายสนอง เนียมเหลี่ยม
055-3036697-9
081-9730429
นายนิพนธ์ พิทักษานุรัตน์
นายกรัณย์ สุทธารมณ์

37.

พิษณุโลก

38.

เพชรบุรี

39.

เพชรบูรณ์

นายสุจิตร จันทร์สา
084-7779815

40.

แพร่

นายเอกชัย วงศ์วรกุล
081-9606666

พลเรือเอก ปรีชา เตชรัตน์
081-8287997
นายชํานาญ ม่วงศรีศักดิ์
081-7831395
นายธีรชัย สังข์ทอง
081-7875742
นายพล จันทวงศ์
086-6946871
นายวัลลภ เหล่าดํารงกุล
081-8888441

นางสมศรี สังขจันทรานนท์
089-9497512

นายดําเกิง อัศวสุนทรางกูร
081-3245573
นายไพรินทร์ เชาวนะปัญจะ
032-631379
นายวิวัฒน์ จันทร์สิวานนท์
089-8154213

นายประสงค์ ไทยเกื้อ
081-0983538
นายสมศักดิ์ สันธินาค
081-6459135
นายลอง วงศ์ประสิทธิ์
086-1798935
นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ
081-9700889

นายสมนึก พรรณศักดิ์
081-4783401
นายชํานาญ ประภัสโร
056-653145,081-9537750

นางสมจิตร ลีสินลา
080-1191997

นางสาวดวงนภา สราญรมย์
081-6041346
นายสมชัย บังจิต
081-8576948
นายจํารัส พูดคล่อง
089-4360550

นายมะลิ ทองคําปลิว
089-7068894
นายนิวัฒน์ มั่นหมาย
089-4593301
นางอัมพรทิพย์ พุทธสิมมา
081-9531019

นายสุนทร หอมขจร
081-7848048

นายเสงี่ยม อัมภาราม
085-5222166

นายสนิท บุญพิทักษ์

032-488555,082-8888099 081-9446757
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สิ่งแวดล้อม

054-523091,0814468914
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ลําดับ
ที่

จังหวัด

41.

ภูเก็ต

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

เศรษฐกิจ
นางนภารัสมิ์ ละอองเพชร
076-617278-80,086-9520697

มหาสารคาม นายสมพงษ์ พวงเวียง
081-9123130
มุกดาหาร นายสกล รักสัตย์
042-611701-2
แม่ฮ่องสอน นายสุทิน ปินตาอุ้ย

สังคม

วิชาการ

นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
081-397-2853

นายจรัล ส่างสาร
นางพรพิมล โพธิสวุ รรณวัฒน์
076-222979,089-9733479 089-7297917

นางสดศรี ศรีรตั น์ดีจรัส
081-7088388
นางอัมพร ไชยเพ็ชร

นายอุทัย มาโชติ
089-5767991
นายคําสิงห์ ทองขอน
081-9759971
นายสงกรานต์ บุญหล่อ
089-0639101
นายอยุทธ หอมอ่อน
086-2546655
นายดอเล๊าะ มาหนิ
086-2955578
นายสืบพงษ์ พนมเขต
086-0090179
นางยุพิน ลิกขะไชย
084-3776263
จ.อ.สุรสิทธิ์ ไชยลาภ
081-4105653

นางสาวสถาพร พันธุ์มณี
043-711191
นายไชยยง อาจวิชัย
042-694266,083-3541926 081-7397532
นายประเวช คําสวัสดิ์
นายเดช พรรณบุตร
053-685559, 086-9212777 081-9500925
089-2681413
ยโสธร
นายพีระวัฒน์ โพธิวัฒน์ นายประยุทธ รูปหล่อ
นายวรวิทย์ สุจริต
088-1059299
088-1050226
087-0476319
ยะลา
นายณพพงศ์ ธีระวร
นายอาบีดีน มนูญทวี
นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร
081-4066623
087-8361027
081-9572526
ร้อยเอ็ด นายพูลศักดิ์ ทวีกุล
นายปรีชา แสนรัตน์
นายวินัย แสนมณี
043-611600, 085-6447626 089-8404191
043-512175
ระนอง
นายอติคม ธนบัตร
นางมณเฑียร ธรรมวัติ
นายสิทธิชัย รักชู
081-1254025
082-2795203
089-5897173
นายพงษ์ศักดิ์ เอกเดชาพงศ์
ระยอง
นายชาติชาย เหลืองเจริญ นายเกษม บําเพ็ญทาน
089-8162046
087-8178030
081-8647267
ราชบุรี
นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว
นายธนิต คําศรี
081-7369399
081-4596693
081-7367330
ลพบุรี
นางสาวภัสสร จันโทกุล
นายสมภพ โสมาภา
นายสุรพงษ์ ปนาทกูล
089-9003008,089-0824499 081-6110608
081-8466327
ลําปาง
นายธนโชติ วนาวัฒน์
นางชนูสี อินดาวงศ์
นายเรวัฒน์ สุธรรม
054-313806,087-1921001 081-5958019
054-334197,084-0048359
นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
ลําพูน
นายสันติสุข วีรพันธุ์
นายธงชัย ช่อประดิษฐ
053-560264, 089-7006-994
053-512010,085-0352977 081-9508494
เลย
นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ นางสาวอภิญญา กรรณลา นายปรีชา กมลรัตน์
042-811045
081-3695030
081-5441333
ศรีสะเกษ นายธนชัย แซ่จึง
นายจรูญ คําผาง
นายประดิษฐ์ พรหมเสนา
045-611339,089-7173464
045-682-144
089-9462308
สกลนคร นายประสาท ตงศิริ
นายธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย นางวัฒนา สุวรรณไตรย์
081-8725555
081-9012774
081-8713997
สงขลา
นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร์ นายอนันต์ ดิสระ
นายสมนึก มีแสง
074-445467
081-7668234
081-9691561
สตูล
นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล นายกอหนี เหตุฉูนุ้ย
นายก่อเดช หวังกุหลํา
081-8965911
089-4660113
074-795026,081-9905218
นางสาวชูศรี สัตยานนท์
สมุทรปราการ นายสกนธ์ วนาดอนพิศาล นายสมศักดิ์ สุทธิเกษม
086-9083770
02-3373705, 081-8095578
081-4207581
สมุทรสงคราม นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา นายวีระ เทพกรณ์
034-712397,081-4348242 034-711348
089-8240835
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สิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์
081-6518086

นายสมภพ โคตรวงษ์
083-020-9183,084-4055899

นายควง ทากอง
081-9984983
นายบัญญัติ ตะนาวศรี
081-5315360
นายไพฑูรย์ ป้องนารา
081-0580349
นางกานจ์บุญญานาถ
ศตเรืองชัยศรี 085-2069669

นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน
081-6708624

นายสุพจน์ แสงจันทร์
084-6325667
นางสมจิตร์ จันทมุณี
081-7486755
นายบุญยืน นาคดี
02-3250029,081-7012112

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขํา
034-732388,081-7012112

65

ลําดับ
ที่

จังหวัด

61.

สมุทรสาคร

62.

สระแก้ว

63.

สระบุรี

64.

สิงห์บุรี

65.

สุโขทัย

66.

สุพรรณบุรี

เศรษฐกิจ
นายสุนทร วัฒนาพร
081-8226138

นายสมเจตน์ เลิศไตรภพ
034-483219
นายประเสริฐ โสตถิพัฒนพงศ์ นายอํานวย แกมจินดา
089-9273130
089-4059394
นายประพนธ์ เป้าทอง
นางปฐมมน กัณหา
081-8472579
084-3614533
นายนําชัย แซ่ตั้ง
พ.ท.สุนทร นพกุลสถิตย์
089-6739706
081-6274119
นายนิวัธน์ เสตะสวัสดิ์พงษ์ นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ
081-0804-780
081-8866494
นายอมรินทร์ เกิดสงกรานต์ นายเนตร ปิน่ แก้ว
035-508465-6, 081-7636207

67.

สุราษฎร์ธานี

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล

71.

081-1244330
สุรินทร์
นายสุรพล โชติโสภณ
089-7173421
หนองคาย นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน
081-6017777
หนองบัวลําภู นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์
081-2631522
นายสมเจตน์ เจริญศรีสัมพันธ์
อ่างทอง

72.

อํานาจเจริญ

73.

อุดรธานี

นายธีระ ตัง้ หลักมั่นคง

อุตรดิตถ์

042-221312,081-8737736
นายทวีศักดิ์ ปึงวงศานุรักษ์
055-412813

68.
69.
70.

74.
75.

อุทัยธานี

081-9943621
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งตระกูลวงศ์
081-8773637

นายสมเกียรติ ฐิตะฐาน
056-518351,081-8867223

76

อุบลราชธานี

สังคม

นายชวลิต องควานิช
045-254273
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วิชาการ

นายวิมุติ บัวจันทร์
034-434789
นายปกรณ์ ภูมิเขต
084-6403929
นายนิพนธ์ แก้วสุทธา
081-4516-350
นายบําเหน็จ บุษบงค์
081-9495059
นายมังกร ทองสุขดี
081-9731878
นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
081-0053665
087-0251240
นายทรงยศ ยอดดนตรี
นายสมศักดิ์ ชอบตรง
081-7979723
081-3269829
นายประหยัด พุดจีบ
นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
081-976-3301
081-8777645
นายกุล พิมดี
นายศิริ เพชรคีรี
089-9429863
081-8726409
นายจักรพงศ์ โสนะแสง
นางกองแก้ว ไสยโสภณ
081-9655575
087-2236817
นางปราณี จันทวร
นายเตชสิทธิ์ สุขเจริญ
089-9003474
083-7535879
นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี นายสุพรรณ สืบสิงห์
081-6003600
085-2042394
นางสาวสุพิศ ธาตุทําเล
นางพิศมัย ธารเลิศ
081-9647806
081-8737736
นางอมรพรรณ ยมจินดา นายชูชาติ มั่นคง
081-7852470
055-414767,086-9281676
นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง ว่าที่ ร.ต.สรวิชญ์ ชินพีระเสถียร
056-511495,081-8866-080
081-9720125
นายสุบรรณ จันทบุตร
นายศาสตร์ ศรีนาง
081-976-3394
081-9765572

สิ่งแวดล้อม
พ.ต.ท.สุรินทร์ ชัยพานิช
081-3734946
นายสุระพง ธรรมวรางกูร

081-2093615
นายทิสาปาโมกข์ ปรึกษากิง่

089-8309-808
นายขจิต นาวีระ
081-852-0401,081-8518507

นายถวิล จอมสืบ
081-2838906
นายประดิษฐ์ บุญตันตราภิวัฒน์

089-7724343
นายประวีณ จุลภักดี
081-3977442
นายพราวุฒิ ไวรวัจนกุล
089-5839319
นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ
085-1831860

นายเผด็จ วงษาหาญ
080-7565323
นายสุชิน เจริญจิตร์
086-1219633
นายมงคล ศรีสุขา
081-0729597
นายคําจันทร์ จันทน์จําปา
081-1836538

นายเกียรติ ดนตรีรกั ษ์
055-414320,055-494860

นายวีระ บํารุงศรี
081-8300653
นายคําพวง ทัดเทียม
086-0415227

ส่วนที่ 6
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11

66

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สิบเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี
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ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)
๑.

ความนํา

การจัดทาแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ ยนแปลงในมิติต่ างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ต่อมาแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานาทางในการพัฒนา
และบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ ๘ สาหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
ยังคงน้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยึด
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๙ และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่
ในประเทศและการบริห ารจั ดการความเสี่ ยงให้ พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
ในระยะของแผนพั ฒนาฯ ฉบั บ ที่ ๑๐ สังคมไทยได้น้อมนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ในหลายด้าน และ
สามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ ๖๖-๖๘ มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมี
งานทา ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัว ที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม สภาพแวดล้ อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความ
เสี่ ย งจากปั ญ หายาเสพติ ด ที่สู ง ขึ้น รวมถึ ง สุ ข ภาวะของคนไทยลดลงจากคุณ ภาพการศึก ษาที่ เ ป็ นปั ญ หา
สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ประสบความสาเร็จ
น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๗.๘
ในปี ๒๕๕๓ หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๕.๑ ในปี ๒๕๔๙ และหดตัวลงร้อยละ ๒.๓ ในปี
๒๕๕๒ คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย และ
ความยากจนลดลง แต่ต้องให้ความสาคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่
เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทย

70
(๒)

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผู กพันที่จะเป็นประชาคมอาเซีย นในปี ๒๕๕๘
จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น มาใช้ในการเตรียมความ
พร้ อ มให้ แ ก่ ค น สั ง คม และระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ส ามารถปรั บ ตั ว รองรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.

การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคมุ้ กันของประเทศ
๒.๑ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้
๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงสําคัญระดับโลก
๑) กฎ กติ ก าใหม่ ข องโลกหลายด้ า นส่ ง ผลให้ ทุ ก ประเทศต้ อ งปรั บ ตั ว วิ ก ฤต
เศรษฐกิจ และการเงิ น ของโลกที่ผ่ านมาได้ ส่ ง ผลให้ เกิ ดการปรั บเปลี่ ย นกฎระเบีย บในการบริ ห ารจั ดการ
เศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม่ที่สาคัญของโลก
ครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบด้านการค้า และการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น
การคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการกากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวด
มากขึ้น พันธกรณีและข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาโลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
กฎ กติกาใหม่เหล่านี้จ ะเป็ นเครื่ องมือในการต่อรองทางการค้าที่ผลั กดันผู้ประกอบการไทยให้จาเป็นต้อง
ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่กาหนดเพื่อสามารถแข่งขันได้ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ให้
ความสาคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น
๒) การปรั บตั วเข้ า สู่ เ ศรษฐกิจ โลกแบบหลายศูน ย์ก ลาง รวมทั้ง ภูมิภ าคเอเชี ย
ทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และ
กลุ่ มประเทศอาเซีย น ที่มีแนวโน้มเป็ น ศูนย์กลางการผลิ ตสิ นค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิด
ประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาค
เอเชียจะเพิ่มกาลังซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สาคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย
และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งกรอบความร่วมมืออื่นๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชี ยแปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน
โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ
๓) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก ๘๑.๙ ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศสาคัญๆ ในโลก มี
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ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายกาลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างการ
ผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ทาให้การพัฒนาคนมุ่งสร้าง
ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความช านาญ ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ ใช้ ท ดแทนก าลั ง แรงงานที่
ขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ทาให้งบประมาณ
สาหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง
๔) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ในช่วง ๓๐
ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย
วาตภั ย ภั ย แล้ ง ไฟปุ า ระบบนิ เ วศในหลายพื้ น ที่ ข องโลกอ่ อ นแอ สู ญ เสี ย พั น ธุ์ พื ช และสั ต ว์ พื้ น ผิ ว โลก
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้าทะเลที่สูงขึ้น นาไปสู่การย้ายถิ่น
ของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน เขตท่องเที่ยว เขต
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร
รวมทั้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทาง
การเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการ
แย่งชิงทรัพยากร
๕) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแ นวโน้มจะเป็นปัญหาสําคัญ
ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก แต่การผลิตพืช
อาหารลดลงด้วยข้อจากัดด้านพื้นที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอ
กั บ ความต้ อ งการของประชากรโลก หรื อ มี ร าคาสู ง เกิ น กว่ า ก าลั ง ซื้ อ โดยเฉพาะในกลุ่ ม ประเทศยากจน
อาจนาไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก
๖) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งตอบสนองต่อการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทางานของสมองและจิต ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัย
คุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะ
กลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน
ของกลุ่มคนในสังคมจะทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้า
๗) การก่ อ การร้ า ยสากลเป็ น ภั ย คุ ก คามประชาคมโลก การก่ อ การร้ า ยและ
อาชญากรรมข้ า มชาติ มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ทั่ ว โลกและรุ น แรง มี รู ป แบบและโครงข่ า ยที่ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้าย
และสร้างความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศเพื่อปกปูองผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย
๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
๑) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็น
แหล่ ง สร้ า งรายได้ ห ลั ก ของประชาชนส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศและเป็ น ฐานในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของ
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ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริ การมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ แก่เศรษฐกิจ ขณะที่ การเชื่อมโยง
เศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศทาให้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้า
และการลงทุน ส าหรับการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทสาคัญต่อการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจไทย แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่าและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ทาให้บทบาทของการ
ลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของไทยมี ความอ่อนแอด้าน
ปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย กฎ
และระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
๒) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมี
โครงสร้างประชากรทีว่ ัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย
แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงาน
ต่า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจั ดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของประชากรและ
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้
ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น
๓) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทรัพยากร
ธรรมชาติ เ สื่ อ มโทรม การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศส่ ง ผลซ้ าเติ ม ให้ ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่ มีป ระสิทธิภ าพเท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน
๔) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชนมี
ความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงอยู่
และส่งผลต่อเศรษฐกิจ การดารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุข
ของสังคมไทย ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น แต่ขีดความสามารถในการ
ปูองกันการทุจริตต้องปรับปรุง การกระจายอานาจประสบความสาเร็จในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการ
ส่วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสาคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ๖ ประการ ดังนี้
๒.๒.๑ การบริ ห ารภาครั ฐ อ่ อ นแอ ไม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อานาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
และระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพื้นที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่
การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้
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กฎหมายไม่จริงจัง ขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่
โปร่งใส นาไปสู่ความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมื อง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือ
ของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย
๒.๒.๒ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
อย่างมาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิต
ต่า เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความ
เหลื่อมล้า ประชาชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตร
ประสบความยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย
๒.๒.๓ โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็ก และ
วัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจ ในอนาคต การแข่งขัน เพื่อแย่ งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐ และ
ครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ส่งผลต่อ
ภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทาง
สังคม
๒.๒.๔ ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความสาคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรม
ที่ดีงามลดลง ทั้งการดารงชีวิตประจาวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งหารายได้เพื่อสนองความ
ต้องการบริ โ ภค การช่ว ยเหลื อเกื้อกู ล กัน ลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อ ยลง แก่ งแย่ง เอารัดเอาเปรีย บกั น
ขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
๒.๒.๕ ฐานทรั พยากรธรรมชาติแ ละสภาพแวดล้อมของประเทศมี แ นวโน้มเสื่อมโทรม
รุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะ
น้าท่วม ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสีย ที่เพิ่มขึ้น นาไปสู่ความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
๒.๒.๖ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่
สงบในประเทศ ปัญหาการก่อการร้ าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ
รวมทั้ง ภัยพิบั ติที่เกิดจากมนุ ษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสู ง ในระยะต่อไปเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองอย่างฉับไว
และการบริ หารจั ดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้ มีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง
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๒.๓ การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ของประเทศ เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถรองรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ ๕ ประการ ดังนี้
๒.๓.๑ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบั น พระมหากษัตริ ย์ เป็ น สถาบันหลั กที่ยึดโยงคนในชาติให้ เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟูน เป็น
แบบอย่างในการดาเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการดารงชีวิต
บนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน
๒.๓.๒ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ สาหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิต
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่า ไปสู่การใช้ความรู้และความชานาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๓.๓ สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น ลดอิทธิพล
ของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจาวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตสานึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึง
รากเหง้าของตนเอง
๒.๓.๔ ภาคการเกษตรเป็ น ฐานรายได้ ห ลั ก และความมั่ น คงด้ า นอาหารของประเทศ
ก่อให้ เ กิดประโยชน์ ห ลายด้าน ทั้งแหล่ งสร้า งงาน แหล่ งผลิ ต อาหาร และเชื่อมโยงวิถี ชีวิตของสั ง คมไทย
มีส่วนสาคัญในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
๒.๓.๕ ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้
มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ
๓.๑ แนวคิดหลัก

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบ
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การ
ทบทวนผลการพั ฒ นาประเทศในระยะที่ผ่ า นมาสะท้ อนปัญ หาเชิ งโครงสร้า งของระบบเศรษฐกิจ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลาย
มิติที่อาจทาให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น ของประเทศให้ เ ข้ ม แข็ ง ภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว รองรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง
กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม
ที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
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ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
๓.๒ ทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยง
ซึ่งเกิด ขึ้น จากการเปลี่ ย นแปลงในระดับ โลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผั น ผวนด้า นเศรษฐกิ จ
พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ
ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ าว จึ งเป็ น การใช้จุ ดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาประเทศเพื่อสร้างความ
เข้ ม แข็ ง และรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศที่เน้ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิ ตภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จาเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่ม
ภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
ขณะเดีย วกัน จ าเป็ น ต้องสร้ างความพร้ อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
การกาหนดทิศทางการพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึ งเป็ นการสร้า ง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนาทุนของประเทศที่มีศักยภาพ
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพั ฒนา
ประเทศที่สาคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถ
จัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้ าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม สาหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน )
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ความสาคัญกับการสร้ างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกั นด้านการค้า
จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก
ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจาย
อานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบอย่ างมีส่ ว นร่ ว ม ส่ งเสริ มให้ ประชาชนทุกระดับมีโ อกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรมอย่าง
เท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
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๔.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งกาหนด
ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิ ใจในความเป็ น ไทย มีมิตรไมตรี บนวิถีชี วิตแห่ ง ความพอเพีย ง ยึดมั่ นในวัฒ นธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
๔.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูง ดังนี้
๔.๑.๑ วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง”
๔.๑.๒ พันธกิจ
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่ว นได้รับการเสริมพลังให้ส ามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ร ะบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้ เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
๔.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๔.๒.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมทีเ่ ป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
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๓) เพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจ ให้ เติบโตอย่างมีเ สถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่า
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
๔.๒.๒ เป้าหมายหลัก
๑) ความอยู่เย็นเป็ นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าใน
สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่ อเนื่อง มีสุ ขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
๔.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร
ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
๒) จ านวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของคนไทย ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนา อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๔) คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ต่อหัว
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๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การพัฒนาประเทศให้ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้ มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น ธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
๕.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
๕.๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิ ตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก
ขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็ นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น
๕.๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิ ขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจ เจก และสร้า งการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสิน ใจในการพัฒนาประเทศ มุ่ง พัฒ นาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมี ช่องทางการเข้าถึง อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้
น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและ
ชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถ
เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศัก ดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๕.๑.๔ การสานสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คมให้ มี คุ ณ ค่ า ร่ ว มและตระหนั ก ถึ ง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริ มสร้ า งการบริ หารราชการแผ่น ดิน ที่มีประสิทธิ ภ าพ โปร่ งใส มีร ะบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและ
เกื้อกูลกันในสังคม ส่ง เสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ
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เหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอานาจการตรวจสอบ
ที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิด
รับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมและเพิ่ม ช่ องทางในการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยีย วยาแก่ ผู้ เ สี ยหายและผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และ
สังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา
๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๕.๒.๑ การปรั บ โครงสร้ า งและการกระจายตั วประชากรให้เ หมาะสม เป็น การส่ งเสริ ม
คู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้ นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส
และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
๕.๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน
ไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะ
ให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการ
เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
๕.๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร
ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๕.๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสาร
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕.๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพั ฒ นาบทบาทของสถาบั น หลั ก ทางสั ง คมให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาคน สร้ า งค่ า นิ ย มให้ ค นไทยภู มิ ใ จใน
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
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๕.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ
๕.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
มุ่ ง รั ก ษา ปู อ งกั น และคุ้ ม ครองพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพทางการเกษตร สนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรรายย่ อ ยมี ที่ ดิ น
เป็น ของตนเองหรือมีสิ ทธิทากิน ในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้ บุคคลผู้ ถือครองที่ดิน
ทาประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดิ นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานการผลิ ต ภาคการเกษตร ฟื้ น ฟู แ ละส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย ม วั ฒ นธรรมที่ ดี และวิ ถี ชี วิ ต ทางการเกษตรที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
๕.๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสาคัญกับ
การวิจั ย และพั ฒ นาอย่ า งต่อ เนื่ อ ง สนั บ สนุ น การวิ จัย และพั ฒ นาของภาคเอกชน สนั บ สนุ น การผลิ ต ทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้
มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิต ที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของ
พันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับ สนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
๕.๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต
และบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ให้ร่วมทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุน เกษตรกรและผู้ประกอบการนาองค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
๕.๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่
อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีต้นทุนต่าทีเ่ ป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
๕.๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรทา
การเกษตรด้ว ยระบบเกษตรยั่ งยื น ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้ มีการจัดการและ
เผยแพร่ อ งค์ค วามรู้ และการพัฒ นาด้า นอาหารศึ กษาทุกรู ปแบบอย่า งต่อ เนื่อ งและทั่ว ถึ ง รวมทั้ งส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่
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เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่
เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
พื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
๕.๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีว ภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสิน ค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกากับดูแลโครงสร้างราคา
ของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๕.๓.๗ การปรั บระบบบริ หารจัดการภาครั ฐเพื่อเสริ มสร้า งความมั่น คงด้า นอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการกาหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
๕.๔ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น
ให้ความสาคัญกับ
๕.๔.๑ การปรั บโครงสร้ า งเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ มีคุณ ภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการ
ลงทุน ให้ส อดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน
ฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพ
ในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่ง การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๕.๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมทีส่ ่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
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๕.๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
๕.๔.๔ การบริ หารจั ด การเศรษฐกิ จส่ วนรวมอย่า งมี เ สถี ยรภาพ ให้ ความส าคัญ กับ การ
บริหารจัดการด้านการเงิน โดยดาเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ์ เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผั นผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย
แบบองค์ร วม เพิ่มประสิทธิภ าพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้าน
การคลัง ที่ป รับปรุงระบบการจั ดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิ ทธิภ าพของการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ปูองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ
เพิ่มขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความสาคัญกับ
๕.๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่ างๆ มุ่งพัฒนาบริ การขนส่งและโลจิสติกส์ ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
ปรั บ ปรุ งกฎระเบีย บการขนส่ งคนและสิ น ค้า ที่เกี่ยวข้อง พัฒ นาบุคลากรในธุรกิจการขนส่ งและโลจิส ติกส์
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต
กับพื้นที่ตอนในของประเทศ
๕.๕.๒ การพั ฒนาฐานลงทุน โดยเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขั น ระดั บ อนุภู มิภ าค
มุ่งพัฒนาพืน้ ที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่
๕.๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน กาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการปูองกันสินค้าและ
บริการนาเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
๕.๕.๔ การเข้ า ร่ วมเป็น ภาคี ค วามร่ ว มมื อระหว่ า งประเทศและภูมิ ภ าคภายใต้ บ ทบาท
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการ
มีส่วนร่วมกาหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดาเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหาอานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอานาจใหม่
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๕.๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้านความร่วมมือใน
การกาหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
๕.๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย
จากการก่ อการร้ า ยและอาชญากรรม ยาเสพติ ด ภัย พิ บัติ และการแพร่ ร ะบาดของโรคภัย มุ่ ง พั ฒ นา
ศักยภาพและความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนี
เข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้า
๕.๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากํา ไร เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
อนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริม
และอานวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐาน
การดาเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
๕.๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทีไ่ ด้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
๕.๕.๙ การส่งเสริ มให้ประเทศไทยเป็น ฐานการลงทุน และการประกอบธุ ร กิจในเอเชีย
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอานวยความสะดวกที่
จาเป็น เพื่อให้มีการจัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภ าค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ
ที่ไม่แสวงกาไร
๕.๕.๑๐ การปรับปรุ งและเสริ มสร้า งความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชุม ชนท้ อ งถิ่ น มุ่ ง เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ รั บ รู้ แ ละเตรี ย มพร้ อ มรับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และ
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค
๕.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๕.๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ปุาและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง เร่ งรั ดการบริ ห ารจั ดการน้ าแบบบู รณาการ ปรับปรุง และฟื้นฟู แหล่ งน้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุ น
ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทาแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
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๕.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองทีผ่ สมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
๕.๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ รองรับกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๕.๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่และ
จัดลาดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัติ
๕.๖.๕ การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ด้ า นการค้ า จากเงื่ อ นไขด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและวิ ก ฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝูาระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่ อ
การค้าและการลงทุน เตรี ยมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกาหนดแผน
กลยุทธ์ร ายสิน ค้า รวมทั้งมาตรการเยีย วยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ ผู้ ส่งออกทาคาร์บอน
ฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕.๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้า ใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจา
พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสาคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่ง ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิ ทธิภ าพการ
จัดการขยะและน้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ
ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และ
ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ
๕.๖.๘ การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรั บปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่ อมล้าในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ผลักดัน
ให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
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๖.

การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ

การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความสาคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒ นาลงสู่ พื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒ นาพื้นที่
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา
จากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
ใช้ ก ลไกและเครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาของภาครั ฐ ภาคประชาชน ภาคธุ ร กิ จ เอกชน และสื่ อ มวลชนอย่ า ง
บูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ โดยมีแนวทางสาคัญ ดังนี้
๖.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเปูาประสงค์และแนวทาง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมืองนาประเด็นการพัฒนาสาคัญไปผสมผสานในการ
จัดทานโยบาย รวมทั้งจัดทาคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้ และนาไป
ปฏิบัติ
๖.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยกาหนดประเด็นการพัฒนาสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ ๑๑ ที่เสนอต่อสาธารณะอย่ างชัดเจน บูร ณาการประเด็น การพัฒ นาภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ที่มีค วาม
เชื่อมโยงกัน และจั ดทาเป็น แผนการลงทุน หรือแผนพัฒ นาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ
เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาสาคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดทายุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการสาระสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ ๑๑ และการจัดสรร
งบประมาณที่ส อดคล้ องกัน รวมถึงกาหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่ ม
จังหวัด และแผนท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจน
ผลักดันให้ภาคเอกชนนาประเด็นการพัฒนาสาคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พิจารณาประกอบการจัดทา
แผนการลงทุนทางธุรกิจ
๖.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ นาการวิจัย
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง กฎหมายต่ า งๆ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
นาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เป็น เครื่องมือในการสื่อสาร จัดทาฐานข้อมูลที่ภาคส่ว นต่างๆ เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา
๖.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยง
คณะกรรมการระดับ ชาติ ที่ มีอ ยู่ น าแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ มาเป็น กรอบด าเนิ น งานอย่ า งเป็น รู ป ธรรม
ให้ จั งหวัดเป็ น จุดประสานการพัฒ นาระดับ พื้นที่ รวมทั้ง ประสานและผลั กดันกลไกนอกภาครัฐมีส่ วนร่ว ม
ขับเคลื่อนแผนฯ มากขึน้

86
(๑๘)

๖.๕ การเสริ ม สร้ า งบทบาทของทุก ภาคส่ ว นให้ส ามารถขับ เคลื่ อนแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๑
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทสาคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูป แบบ ผลั กดันให้สถาบัน การศึกษาในพื้นที่เข้าร่ว มพัฒ นาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ ภาคเอกชนมี
บทบาทนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
๖.๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลสาเร็จ
และผลกระทบของการด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามประเด็ น การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ละผลการพั ฒ นา
ในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นที่ และการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนให้ เข้ม แข็ ง โดยสนั บสนุ นให้ ภ าคประชาชนรวมกลุ่ ม ติด ตามความก้ าวหน้ า
ตรวจสอบความโปร่งใสและความสาเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพื้นที่
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ที่ปรึกษา
๑. นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ
๒. นายมงคล สุระสัจจะ
๓. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
๔. นายเชิดศักดิ์ ชูศรี
๕. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
๖. นายวันชัย สุทธิวรชัย
๗. นายสามารถ ลอยฟ้า
๘. นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์
๙. นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ
๑๐. นายธานี สามารถกิจ
๑๑. นายเสริม ไชยณรงค์
๑๒. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๓,๖
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐,๑๗
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๙,๑๒
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๕,๗
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๕
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๘
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๒
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๘
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๔
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๑,๑๓
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๔,๑๖

บรรณาธิการ
นายดํารงชัย พุ่มสงวน

ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

คณะผู้จัดทํา
๑. นายวรสิฏฐ์ หล้ามงคล
ผู้อํานวยการส่วนรับเรื่องร้องเรียนและประสานราชการ
๒. นางสาวปรียานุช เจริญผล ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ
๓. นายภาสวัฒก์ รอดคําดี
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ
๔. นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรม
๕. นายชูชัย สังกาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๖. นางสาวจินดานันท์ หมู่พยัคฆ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๗. นายบัณฑิต พรหมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๘. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๙. นายอนุชิต เดชะสุรวานิชย์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๑๐. นายพีระพลธ์ สําเภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๑๒. นายกฤษฎา กัลป์ยาณะธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวปิยะดา เชาวนะคุณ ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
๑๒. นางสาวสุชาดา แสงสิน
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
๑๓. นายเรืองฤทธิ์ ชูจันทร์
ปฏิบัติงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
๑๔. นายปรีดิ์ โอภิธากร
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

