


 

 
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ตามนโยบายของรัฐบาล  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกระทรวงมหาดไทย 
 

๑. โครงการพัฒนาแผนชุมชน (พช.) 

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (พช.) 

๓. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ (ทด.) 

๔. โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (ทด.) 

๕. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด (ปภ.) 

 
 



 

โครงการพัฒนาแผนชุมชน 
 
๑. วัตถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนชุมชนให้เป็นไปตามระบบรับรองมาตรฐาน
แผนชุมชน 
 
 
๒.  เป้าหมาย  มีกลไกส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนของอําเภอและเครือข่ายองค์กรชุมชนของอําเภอ ๘๗๗ 
อําเภอๆ ละ ๒๐ คน จํานวน ๑๗,๕๔๐ คน และตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ๘๗๗  อําเภอๆ ละ ๓๕ คน จํานวน 
๓๐,๖๙๕ คน รวมทั้งสิ้น ๔๘,๒๓๕ คน  แผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จํานวน ๑๐,๔๐๐  แผน   
 
 
๓. ผลการตรวจติดตาม   
  แผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จํานวน 
๑๑,๑๘๐  แผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗ และผู้นําชุมชนในการเข้า
รับการฝึกอบรม มีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน โดยจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการดํา เนินงาน  และ
คณะกรรมการติดตามผล ในทุกระดับส่วนทางภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษา ได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม ถ่ายทอดด้าน
ความรู้  เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทําให้แผนชุมชุมมีองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านแผนงานและโครงการ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ประชาชนนําความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี ส่งผลให้
แผนงาน/โครงการ ประสบผลสําเร็จ ทําให้ประชาชนมีอาชีพมี
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน และอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างเอื้ออาทร เกิดความ
ร่วมมือกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนได้อย่างมีทิศทาง 
 
 
 

 
ว่าที่ ร.ต.โอภาส เศวตมณี 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๒,๑๘  
เดินทางไปตรวจราชการและติดตามโครงการพัฒนาแผนชุมชน 

 ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร นครสรรค ์
 และอุทัยธาน ี
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๔. ปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ 

๔.๑ บางพื้นที่ยังคงขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคีการพัฒนา ในการจัดทําเวทีประชาคม และขาดความเข้าใจ
ในเรื่องการจัดทําแผนชุมชน  ส่งผลให้แก้ไขปัญหาไม่ครอบคลุม
ในทุกมิติของปัญหา   

๔.๒ ขาดการบูรณาการภาคีภาครัฐเรื่องการทําแผนร่วมกัน  
เช่น การสั่งการ  การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลา 
การนํามาปฏิบัติ และขาดการติดตามและประเมินผล อย่าง
ต่อเนื่อง 

๔.๓ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและดําเนินการตามแผนชุมชน และโครงการที่
หมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ในทาง
ตรงกันข้าม แผนชุมชนส่วนใหญ่เป็นการขอรับการสนับสนุน
จากภายนอก ไม่ใช่แผนชุมชนที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง 

๔.๔ ความขัดแย้งของผู้นําชุมชน/ท้องที่และผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ผู้นําชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน) กับ ผู้บริหารอบต.   
บางแห่งมีความขัดแย้งกัน ส่งผลทําให้งบประมาณส่วนใหญ่จะ
ตกอยู่ในพื้นที่ของผู้บริหาร อบต.ที่ประชาชนให้การสนับสนุน 

๔.๕ การดําเนินงานตามแผนชุมชนขัดแย้งกับข้อกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายของทางราชการ แผนงาน/โครงการ
ไม่สามารถดําเนินการได้จริงเพราะขัดกับกฎหมายและอํานาจ
หน้าที่ของรัฐ เช่น การใช้พื้นที่สาธารณะในการอยู่อาศัย หรือใน
การทําประโยชน์อื่น การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําความผิด
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
 

 
 
 นางสาวเรืองวรรณ  บัวนุช  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕ ตรวจ
ติดตามไปตรวจราชการและติดตามโครงการพัฒนาแผน
ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง 

 และลําพูน 
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๕. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

๕.๑ จังหวัดควรชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย หรือเป้าประสงค์ของการดําเนินการของ
จังหวัดให้ผู้นําชุมชนได้ทราบ  และเข้าใจอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 
ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักและให้เห็นความสําคัญของ
การมีส่วนร่วม ภาระความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของ
โครงการและการดําเนินการให้มีความย่ังยืน 

๕.๒ จังหวัดควรสร้างความเข้าใจแก่ภาคีหุ้นส่วนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตระหนักและให้ความสําคัญเพื่อ
กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

๕.๓ จังหวัดควรเพิ่มขีดความสามารถในด้านความรู้ให้แก่
ผู้นําชุมชนและทีมสนับสนุน/ประสาน/ส่งเสริมกระบวนการ
จัดทําแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และควรจัดอบรม ถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลด้านขวัญ
กําลังใจ และสร้างจิตสํานึกให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัดและอําเภอในพื้นที่ต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือและ
ให้คําแนะนําสนับสนุนแก่ผู้ที่จัดทําแผนชุมชนในหมู่บ้านให้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการดําเนินโครงการ
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  

๕.๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด ควรประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่ในการจัดทําฐานระบบ
ข้อมูล เพื่อนําข้อมูลไปใช้  เช่น ข้อมูลจํานวนแผนชุมชนที่มีการ
นําไปใช้ ข้อมูล จปฐ. ,ข้อมูล กชช. ๒ ค. เป็นต้น   

๕.๕ จังหวัดควรกําหนดเป็นเชิงนโยบายให้นําแผนงาน/
โครงการจากแผนชุมชนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปี/
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของแผนงาน/โครงการ จากแผนชุมชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานแล้ว โดยมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผลการดําเนินการ  

นายชุมพร  พลรักษ์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๘ 

ตรวจราชการและติดตามโครงการพัฒนาแผนชุมชน 
 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นราธิวาส  

ปัตตานี และยะลา 

๕.๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ จะต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่กําหนด  

๕.๗ หน่วยงานส่วนกลาง ควรคํานึงถึงหลักการ วิธีการ และห้วงระยะเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาในแต่ละ
ระดับให้สอดคล้องกัน โดยกําหนดให้แผนชุมชนเป็นแผนพัฒนาพื้นฐานตามความต้องการของประชาชน และให้
จัดทําแผนชุมชนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะทําแผนระดับอื่นๆ   
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๖. ความเหน็ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

๖.๑ ควรมีหน่วยงานเดียว  เพื่อทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
หลักในการบูรณาการจัดทําแผนชุมชนให้รวมอยู่ในแผน
เดียวกัน  และบูรณาการแผนกันในทุกระดับต้ังแต่ระดับบน
ลงล่าง ล่างขึ้นบน เพราะจะทําให้การพัฒนาแผนงาน/
โครงการในระดับต่างๆ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงใน
การแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้น ส่วนกลาง 
ควรประสานการสั่งการให้ชัดเจน  เพื่อให้ท้องถิ่น ท้องที่ได้
ถือปฏิบัติและควรมีการกําหนดปฏิทินในการจัดทําแผน
ชุมชน/หมู่บ้าน/แผนท้องถิ่น แผนอําเภอ และท้องถิ่นให้
สอดคล้องกัน 

๖.๒ รัฐควรสนับสนุนงบประมาณ ประเภทโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อหมู่บ้านหรือชุมชนหลาย
ชุมชน  (Mega Project) เช่น พื้นที่ก่อสร้างที่ฝังกลบขยะ พื้นที่บําบัดน้ําเสีย ศูนย์กลางในการจําหน่ายสินค้า
การเกษตร เป็นต้น  

๖.๓ ควรมีองค์กรภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน  และสถาบันการศึกษา ร่วมติดตามผลและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนชุมชน และสะท้อนผลการประเมินให้กับหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ส่วนกลาง 

๖.๔ พัฒนาผู้นําท้องถิ่น ผู้นําท้องที่ และเจ้าหน้าที่ภาคี
ระดับตําบลร่วมกัน เพื่อดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ให้เกิดทักษะความรู้ ความชํานาญในการจัดทําแผนชุมชน 
และสร้างความเข้าใจ ช้ีแจงระเบียบ การจัดทําแผนชุมชนให้
ผู้บริหาร ประชาชน และชุมชน  ได้เข้าใจประโยชน์ของการ
จัดทําแผนชุมชน 

๖.๕ สนับสนุนการฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และรู้ถึงหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนตระหนักถึง
ความสําคัญในการทําจัดแผนชุมชน ในฐานะประชาชนใน 

ว่าที่ ร.ต.โอภาส เศวตมณี 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๒,๑๘  

เดินทางไปตรวจราชการและติดตามโครงการพัฒนาแผน
ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค ์

 และอุทัยธาน ี

พื้นที่ที่จะต้องมีส่วนร่วม รับรู้ เสนอความคิดเห็น เพื่อจะได้ 
เสนอแผนชุมชนที่ตอบสนองประชาชนในการแก้ไขปัญหา 
ของชุมชนอย่างแท้จริงพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

………………………………….. 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑. วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหาร
จัดการชุมชน  ๒) สร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านด้วยหลัก “การพึ่งตนเอง” ในการแก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ๓) จัดระบบการบริหารจัดการชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
 
๒.  เป้าหมาย  หมู่บ้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทั้ง ๓ ระดับ จํานวน ๗๕๐ หมู่บ้าน ทั่วประเทศ 
 
๓. ผลการตรวจติดตาม   มีการดําเนิน  ๓  กิจกรรม  ได้แก่   

๓.๑ สร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ จํานวน ๗๕ 
จังหวัด กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ ๕๐ คน คือ ผู้นํา อช. กรรมการ
กลุ่มต่างๆ ในชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้นําอ่ืนๆ  รวมทั้งสิ้น  
๒๓,๗๕๐ คน   

๓.๒ ติดตามและประเมินผล การดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดังนี้  
           ๑) แกนนําที่ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้าน
ชุมชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของครัวเรือน 
       ๒) จังหวัดติดตามและประเมินผล การดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯ โดยมีการประเมินผลร่วมกับชุมชน เช่น 
ผู้นํา อช. กรรมการกลุ่มต่างๆ จํานวน  ๗๕๐ หมู่บ้าน 
       ๓) ผู้แทนครัวเรือนที่ผ่านการอบรม จํานวน 
๒๒,๒๕๐ คน ได้จัดทําแผนชีวิตของครัวเรือน และดําเนินการ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 
และการออม การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัว และ
การทําบัญชีครัวเรือน เป็นต้น 
      ๔) จ ขยายผลการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงไปหมู่บ้านข้างเคียง คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 

ังหวัด

นายจาดุร  อภิชาตบุตร 
หัวหนา้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

เดินทางไปตรวจราชการและติดตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  

และให้กําลังใจผูน้าํชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่เขต
ตรวจราชการ เขต ๑ จังหวัดปทุมธานี  นนทบุรี 

พระนครศรอียุธยา และสระบุร ี

      ๕) จังหวัดจัดทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สานพลัง
คนดีแห่งแผ่นดินและถอดบทเรียน” จํานวน ๗๕๐ หมู่บ้าน 

       ๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ได้ให้การสนับสนุนในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ครอบครัวพัฒนาด้านอาชีพ 

๓.๓ ผลการประเมินในการจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
พอเพียงตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย (๒๓ ตัวช้ีวัด)  
จํานวน ๓ ลักษณะ คือ ระดับ “พออยู่ พอกิน”   
ระดับ “อยู่ดี กินดี”  ระดับ “มั่งมี  ศรีสุข” จํานวน ๗๕๐ หมู่บ้าน 
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๔.  ปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ 

๔.๑  การบริหารจัดการ  กล่าวคือ ไม่ดําเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง  มีระยะเวลาน้อยในการสร้างความรู้ความเข้าใจน้อย   
มีวิธีการที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดําเนินชีวิต และ
การจัดทําแผนชีวิตตนเอง  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยังไม่
แพร่หลายและทั่วถึง  ภาคราชการขาดองค์ความรู้ในการ
ดําเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง งบประมาณ
ดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กรในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ยังไม่เพียงพอ 

๔.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กล่าวคือ  ประชาชนไม่มีเวลา และหน่วยงานภาคี 
การพัฒนามีส่วนร่วมน้อยและขาดความต่อเนื่อง 

๔.๓ ปัญหาการแทรกแซงหรือการชี้นําจากหน่วยงาน 
ของราชการที่มีต่อประชาชน  ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไป 
ตามความต้องการของประชาชน   

 
 
 

 
 
 
 
๕.  ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

๕.๑ ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ในทุกระดับ 
สม่ําเสมอ และต่อเนื่องโดยให้ทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม
โครงการฯ และควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
รวมทั้งองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นควรมีการสื่อสาร
ทําความเข้าใจในกระบวนการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบให้แก่ผู้นําชุมชน/ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน/
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยผ่านสื่อ
ต่างๆที่หลากหลายให้ทั่ วถึ ง  ครอบคลุมทุกกลุ่ม เป้าหมาย  
ตลอดจนควรเน้นหนักในการฝึกปฏิบัติจริง  

นายวงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์ 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๗และเขต ๑๐ 
เดินทางไปตรวจราชการและติดตามโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย หนองบวัลําภูเลย และอุดรธาน ี

 

 
นายจาดุร  อภิชาตบุตร  

 หัวหนา้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
เดินทางไปตรวจราชการและติดตามโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และให้กําลังใจผู้นาํชมุชน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เขตตรวจราชการ 

 เขต ๑ จังหวัดปทุมธานี  นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา 
 และสระบุร ี
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๕.๒  ควรติดตาม/ประเมินผล และให้คําแนะนําการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง    
      ๕.๓ ควรออกแบบการดําเนินกิจกรรมที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่มาก  และให้เหมาะสมกับสภาพของสังคม  
โดยเน้นการปฏิบัติในพื้นที่จริงให้กว้างขวางและทั่วถึง   

  ๕.๔ ควรกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการประชาคมเพื่อให้เกิดความยอมรับจากประชาชน 
๕.๕ ควรจัดทําฐานข้อมูล และจัดเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ (MIS หรือ GIS) เพื่อใช้สําหรับผู้บริหารระดับ

จังหวัดและอําเภอได้ใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๖ ควรจัดสรรบุคลากรภาครัฐและงบประมาณให้ดําเนิน 

การพัฒนาแผนชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทุกปี โดยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 
 
๖. ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

๖.๑ รัฐควรส่งเสริมการดําเนินการโครงการในทุกหมู่บ้าน 
โดยเน้นสร้างจิตสํานึกต้ังแต่ข้าราชการและนักการเมืองทุก
ระดับให้มีความรับผิดชอบ เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ  และควร
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีความชัดเจน เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดําเนินงานแต่
ละช่วงปีอย่างต่อเนื่อง  

๖.๒ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ  ต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่องและขยายผลให้เป็นรูปธรรม รวมท้ังระยะเวลาใน
การดําเนินงาน  ควรทําอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ไม่ควรเร่งรีบใน
การดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่ บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเกินไป 

๖.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ การระดมความคิด 
การบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะต่อยอด และวิธีการ
ให้แก่ประชาชนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจัง 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงต่อชุมชน 

๖.๔ การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการในการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการรักษา 
เกณฑ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ในระดับต่างๆ   

๖.๕ การส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง (ความรู้ และการสร้างความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําหลักการนั้นไปบริหารจัดการ
คนในชุมชน กิจกรรมต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีใหม่และต่อเนื่อง  กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสําคัญใน
การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การส่งเสริมปฏิบัติให้สอดคล้องกับพ้ืนที่จริง และจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันของคนในชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 

นายพินิจ   เจริญพานิช  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙ 

 ได้เดินทางไปตรวจราชการและติดตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
 

………………………………….. 
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โครงการเร่งรดัการออกโฉนดที่ดินใหค้รอบคลุมทั่วประเทศ 
 
๑. วัตถุประสงค ์  ๑) เร่งรัดจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยจัดแบ่งประเภทที่ดิน ระหว่างที่ดินของรัฐและ
เอกชนให้ชัดเจน ๒) ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ๓) เพื่อเร่งรัด
ดําเนินการให้ที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน น..ค. ๓ , กสน. ๕ 
และหนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส. ๓ ,น.ส. ๓ ก.,น.ส. ๓ ข )ออกเป็นโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ 
 
๒. เป้าหมาย     จํานวน ๑๕๐,๖๒๐ แปลง  ดําเนินการในพื้นที่ ๕๘ จังหวัด   
 
๓. ผลการตรวจติดตาม     
 ๓.๑ ผลการดําเนินการรังวัดทําแผนที่และสอบสวนสิทธิ
เพื่อการออกโฉนดที่ดินได้ จํานวน ๑๗๙,๐๒๒ แปลง เนื้อที่ 
๗๘๙,๐๔๖ ไร่ และแจกโฉนดที่ดินให้ประชาชนแล้ว จํานวน 
๑๖๙,๗๒๘ แปลง 

๓ .๒  ส่วนทางภาครัฐ   เอกชน   สถาบันการศึกษา  
สนับสนุน  ส่งเสริม  ถ่ายทอดด้านความรู้  เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยทําให้มีการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน (จัดทําประชาคม จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานใน
ระดับจังหวัดและอําเภอ)  และการติดตามผล ทําให้การ
ปฏิบัติงานในโครงการประสบความสําเร็จเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน และสถาบันการเงินมีความเชื่อถือใน
หลักประกันที่ดินมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุน
ในระบบ  และเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน 

๓.๓ สําหรับภาคประชาชนมีการสร้างภาวะผู้นํา แกนนํา 
ซึ่งมีความรู้เป็นบุคคลที่เคารพในชุมชนได้เข้ามา ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทของประชาชนในการชี้แนวเขตที่ดินทําให้การออกโฉนด
ที่ดินให้แก่ประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ฯลฯ 
 
 
 

นายประชา  เตรัตน์   
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙,๑๓ 
เดินทางไปตรวจราชการและติดตามโครงการ 

 เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ในพื้นที่อําเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

-๙- 
 

๔. ปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ   
๔.๑ นโยบายของแต่ละรัฐบาล ไม่มคีวามต่อเนื่องในการ

ดําเนินโครงการฯ และจริงจัง ในการแก้ไขปัญหาที่ดิน   
๔.๒  การบริหารจัดการ เพื่อดําเนินการพิสูจน์ตําแหน่ง

ที่ดินที่ประชาชนครอบครองอยู่ในเขตที่มีปัญหาไม่สามารถสร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การจัดการข้อมูลให้มีความ
ทันสมัย และไม่มีการจําแนกแยกแยะประเภทการใช้ที่ ดิน 
นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายกับประชาชน ไม่สามารถสร้าง
ความ เป็ นธรรมและความไม่ โปร่ ง ใ ส ให้ แก่ ประชาชน            
การครอบครองสิทธิ และการชี้แนวเขตที่ระบุไว้ในแผนที่ และ
การประชาสัม พัน ธ์ของหน่ วยงานของรั ฐทั้ งส่ วนกลาง           
ส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น ยังน้อย ทําให้ประชาชนยังไม่ได้
รับข่าวสารในการจัดทําโฉนดที่ดินน้อย  

๔.๓ ขาดความร่วมมือจากท้องที่ และท้องถิ่นในการสํารวจ
เขตปกครอง หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการครอบครอง   
สิทธิของที่ดิน เช่น กรมป่าไม้ กรมศิลปากร และที่ราชพัสดุ เป็นต้น        

๔.๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความตระหนักและการกระจาย
ผลประโยชน์  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอยู่บน
พื้นฐานของกฎหมาย  ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์อย่าง
แท้จริงในการออกเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน เนื่องจากการออก
โฉนด มักจะออกโฉนดให้แก่ผู้นําชุมชน และผู้บริหารท้องถิ่นที่    
ช้ีแนวเขต และการที่ราษฎรไม่มีจิตสํานึกในการติดสินบนต่อ
เจ้าหน้าที่  เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตในหน้าที่ โดย
ราษฎรที่ต้องการการออกโฉนดก่อนรายอื่นที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
นอกจากนั้น ประชาชนขาดจิตสํานึกในการหวงแหนที่ดิน ที่ได้รับ
เอกสารสิทธิไปแล้วก็นําไปจํานอง  จํานํา หรือไม่ก็ขายให้กับนายทุนแล้ว  

นายอธคิม  สุวรรณพงศ์   
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๒ 

 เดินทางไปตรวจราชการและติดตามโครงการ 
 เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ ์

๔.๕ กรณีปัญหาที่ดินมีแนวเขตติดต่อกับเขตป่าไม้ มีผลทาํให้ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือดําเนินการ
โดยไม่มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมดําเนินการ  ทําใหม้ีการยกเลิกการสาํรวจการออกโฉนดที่ดิน  ปัญหาการได้มา
ของสิทธิครอบครองของประชาชนไม่ได้อยู่บนสิทธิที่พึงได้ของประชาชนและกรอบของกฎหมายและขอ้เท็จจริง 
 
๕. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

๕.๑  ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนเขต ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดทําข้อมูลให้มีความชัดเจน (Reshape) เพื่อจัดทําแผนสํารวจเร่งรัดการออกโฉนดที่ยังค้างการดําเนินงานและ
ควรสอบแนวเขตที่ดินของเอกชนและของรัฐให้มีความชัดเจน 

๕.๒ ควรมีแผนงานดําเนินการอย่างชัดเจน กําหนดห้วงเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย 
๕.๓ ควรทําความเข้าใจหรือมีการประชาสัมพันธ์กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกโฉนดรับทราบ

แนวทางการดําเนินงานและรู้จักใช้ประโยชน์ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
 



 

-๑๐- 
 

      ๕.๔ ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เรื่องระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบระเบียบข้อกฎหมายในการประชุม 
 
๖. ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

๖.๑  การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดินของรัฐและการ
จัดสรรที่ดินและที่ทํากินให้แก่ประชาชน 

๑) รัฐบาลควรที่จะกําหนดโยบายเรื่องการจัดสรร
ที่ดินและที่ทํากินให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นวาระประเทศไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยมีเป้าหมายในการ
กระจายผลประโยชน์และการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่
ประชาชน  ไว้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํากินเพื่อประกอบอาชีพให้แก่
ลูกหลานในอนาคตนอกจากนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ยัง
สามารถดําเนินนโยบายเรื่องที่ดินให้เกิดความต่อเนื่อง 

๒) การบูรณาการหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและ
ภาคประชาชน  ในการแก้ไขปัญหาที่ ดินและที่ทํากินให้แก่
ประชาชน ควรที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๓) การปฎิรูปที่ดินทั้งระบบ กล่าวคือ นโยบายการ
เก็บภาษีที่ดิน  ธนาคารที่ดิน การเชื่อมโยงปัญหาราคาพืชผล
การเกษตร และการปฏิรูปที่ดินใหม่ ภายใต้ “โครงการโฉนด
ชุมชน” ซึ่งจะส่งผลทําให้ประชาชนเกิดความห่วงแหนในที่ดินของ
ตน ต่อประชาชนเห็นคุณค่า สามารถลดปัญหา การขายที่ดินทํา
กิน โดยให้รัฐออกเป็นโฉนดชุมชนแทนเอกสารสิทธิรายบุคคล  
สามารถรักษาทรัพยากรป่าไม้  และป้องกันการนําไปขายให้กับ
นายทุนรักษาแหล่งผลิตอาหารของชุมชน  นอกจากนั้นในการปฎิรูป 
ที่ดินทั้งระบบ ยังสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน 
กับรัฐได้ และเป็นการป้องกันการบุกรุกดินได้ของประชาชน                                                         
ตลอดจนทําให้ประชาชนได้รับสิทธ์ิถือครอง  สามารถนําไปใช้
ประโยชน์สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันการเงิน เพื่อเป็น
หลักประกันในการกู้ยืมเงิน  หรือการเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบ 

นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๔,๑๐ 

ประชุมหน่วยงานราชการจังหวัด สุพรรณบุรี และ
ราชบุรี เพ่ือตรวจราชการและติดตามโครงการรังวัด

และจัดทําแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดนิของรัฐ 
 

อาชีพของประชาชน  ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน    
 ๔) สร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดิน  คือ การลดแรงกดดันจากภายนอก เกี่ยวกับราคาที่ดินที่มี

ราคาสูง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกษตรกรขายที่ดิน และในการแก้ไขปัญหารัฐควรผลักดันให้ระบบเกษตรทางเลือก  
ระบบเกษตรพึ่งตนเอง  โดยประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรให้มีราคาสูง ชุมชนมีอํานาจในต่อรองราคาสินค้า
ทางการเกษตร และสามารถบริหารจัดการที่ดินที่มีระบบควบคุมของชุมชน     

 ๕) รัฐควรมีนโยบายและมาตรการในการสงวนที่ดิน  ที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ป่าให้ชัดเจนและมีเกณฑ์
ในการนําที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

 
 



 

-๑๑- 
 

๖.๒ ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการดําเนินโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุม          
ทั่วประเทศ  ต้ังแต่ตรวจชี้ระวางและนัดทําการรังวัด  ทําการรังวัดตรวจพิสูจน์ในที่ดิน  และตรวจสอบความถูกต้อง
และกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง  รวมทั้งประกาศแจกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์   

๖.๓ ควรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล  มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  อีกทั้งให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  การออกสํารวจและรังวัดที่ดิน  ควรมีการจัดทําประชาคมก่อน  เพื่อจะได้จุดร่วมกันที่จะ
ดําเนินการออกเดินสํารวจออกโฉนด โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกสํารวจและชี้แนวเขตร่วมกันทุกฝ่าย  
จะได้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในการครอบครองที่ดิน นอกจากนั้น สําหรับพ้ืนที่ที่มีเขตติดต่อกับเขตป่าไม้ทุกคน
ในชุมชน  ควรมีการพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะได้รับทราบเขตพื้นที่ป่า และจะได้ช่วยกันรักษาและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๖.๔ ประชาชนจะต้องเคารพในสิทธิในการถือครองที่ดิน  ต้องยอมรับในเอกสารอันพึงรู้ร่วมกันบนพื้นฐานที่
ถูกต้อง  ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน  และจัดเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินงานต้องถูกต้องและเป็นจริง  

๖.๕ อปท . จะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทําข้อมูล ทําความเข้าใจ การจัดทําแผนที่ หลักฐาน
เอกสารอ้างอิง  รวบรวมองค์ความรู้ ด้านกฎหมาย  กฎระเบียบ พระราชกฤษฎีกา และอื่นๆ ต้องสร้างความเป็น
เจ้าของร่วมกัน ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

๖.๖ การประชาสัมพันธ์  
      ๑) ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้นโยบายในการออกสํารวจออกโฉนด  โดยเฉพาะวิธีการ และการ
เตรียมตัวของชุมชน  รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ต้องแสดงหลักฐานชี้แจงรายละเอียดข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าใจ และมี
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านผู้แทนของรัฐ/ท้องถิ่น  เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดโดยไม่เคลือบแคลง 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้โต้แย้งหรืออุทธรณ์ได้  และควรทําความเข้าใจ  หาข้อมูลในทุกด้านมาวิเคราะห์
ความน่าจะเป็น  และหากจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามโครงการในที่ดินผืนนั้น ก็ต้องชั่งน้ําหนักว่าดําเนินการ
แล้วจะเกิดความเสียหายต่อรัฐ  และต่อประชาชนผู้ครอบครองที่ดินนั้นหรือไม่  ซึ่งจะทําให้ได้ข้อยุติโดยไม่ต้อง
ยกเลิก 

   ๒) อปท. จะต้องทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในการจัดทําโฉนดที่ดิน เพื่อ
อํานวยประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่  และร่วมมือกับภาคราชการ  ในการรังวัดการออกโฉนดที่ดิน  เพราะจะ
ได้รับผลประโยชน์จากการเก็บภาษี  นอกจากนั้น การประชาสัมพันธ์ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และให้อปท. 
กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ 

๖.๗  การสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ   

   ๑) ควรสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับชาวบ้าน  ในการออกโฉนดที่ดิน  ไม่ควรออกโฉนดที่ดินให้
เฉพาะนักการเมือง และผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน  และควรแจ้งค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทราบ 
     ๒) ควรปรับปรุงการตรวจสอบ ในการออกเดินสํารวจออกโฉนด  ควรให้ชาวบ้านชาวบ้านมีส่วนร่วม
และได้รับทราบ  

   ๓) การจัดลําดับในการรังวัด  โดยสํานักงานที่ดิน ควรที่จะออกหมายเลข  และทําแผนในการออก
สํารวจร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่  เพื่อป้องกันปัญหาในรายที่ต้องการการลัดคิวและการทุจริต 

   ๔) การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดิน  ควรที่จะดําเนินการในเรื่องสิทธิพึงได้ของ
ประชาชนต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและข้อเท็จจริง 

   ๕) เจ้าหน้าที่ควรที่จะรังวัดด้วยความเป็นธรรม ในกรณีที่มีที่ดินงอกเงยขึ้นมา  ควรใช้ดุลยพินิจเป็น
กรณีพิเศษ  หากการสอบสวนปรากฏว่า  ไม่บุกรุกที่สาธารณะ  สมควรที่จะออกเอกสารสิทธิให้ครอบคลุมทุกแปลง 



 

-๑๒- 
 

๖.๘ การตรวจสอบพื้นที่และการสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน 
    ๑) การพิสูจน์ที่ดิน เพื่อทํารังวัดที่ดิน  ควรใช้หลักวิทยาศาสตร์และให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วม
ดําเนินการ  และให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกสํารวจและช้ีแนวเขตร่วมกันทุกฝ่าย จะได้ไม่เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในการครอบครองที่ดิน  นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชนทําการตรวจสอบ ว่าที่ดินบริเวณที่ขอ
ออกโฉนดที่ดินนั้นมีเจ้าของหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอ 

๒) กรณีที่ดินมีแนวเขตติดต่อกับเขตป่าไม้ให้ดําเนินการออกโฉนดที่ดินโดยวิธีเฉพาะรายและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวเขตให้ชัดเจน  และแยกแยะประเภทเขตป่าไม้นั้นๆ ได้ถูกต้อง ตามสภาพ
ปัจจุบันของป่าไม้แต่ละเขตด้วย   

๓) สําหรับวิธีการดําเนินการจะต้องทําการตรวจสอบพื้นที่ก่อนการออกโฉนดที่ดิน เพื่อจะไม่ให้เกิดการ
ทับซ้อนกับที่ป่า  สําหรับกรณีที่ประกาศเขตป่าสงวนทับที่ชาวบ้าน  สํานักงานที่ดินจะต้องทําความเข้าใจชี้แจง
ให้กับประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินที่มีแนวเขตติดต่อกับเขตป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่ต้องนัดผู้
ครอบครองสิทธิมารับทราบและชี้แนวเขตอีกทั้งประสานงานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้รับทราบในการดําเนินการ 
และทําการตรวจสอบและแถลงข้อเท็จจริงให้ชาวบ้านทราบ  ตามหลักฐานเอกสารของทางราชการ เมื่อมีการลง
หมุดและออกโฉนดแล้ว จะทําให้ปัญหาการรุกป่าหรือกรณีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ และชาวบ้านน่าจะได้รับ
การแก้ไขให้คลี่คลาย หากไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตและฝ่ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบแล้วถูกต้องก็ควรให้ออกโฉนด
รวมได้   

๔) การสร้างเงื่อนไขให้กับราษฎรที่อยู่ใกล้เขตป่าไม้  ควรส่งเสริมหรือกําหนดเงื่อนไข เพื่อควบคุม
กํากับการปลูกพืชเศรษฐกิจควบคู่กับไม้ยืนต้น และการดูแลรักษาป่าไม้  

 
………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๓- 
 

โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
 

๑. วัตถุประสงค์   ๑) เพื่อสํารวจรังวัดจัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องชัดเจน ๒) เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
ของรัฐในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และลดข้อพิพาทโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์  
๓) เพื่อป้องกันการออกหนังสือหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ และ ๔) เป็นข้อมูลในการจัดทํา
ระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ  
 
๒.  เป้าหมาย    ดําเนินการจํานวน ๒,๕๐๐ แปลง ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด   
 
๓. ผลการตรวจติดตาม

๓.๑ พบว่าการดําเนินงานโครงการรังวัดและจัดทําแผน
ที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ มีพื้นที่ ดําเนินการ  จํานวน 
๒๒ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒.๙๐๐ แปลง 
 ๓.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับ
โครงการฯ ที่ได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่มีแนวเขต
ถูกต้องชัดเจนและหลักเขตที่ดิน หลักเขตสาธารณประโยชน์ 
แสดงให้ทราบถึงที่ ต้ังขอบเขตและแนวเขตของที่ดินชัดเจน  
ตลอดจนมีรูปแผนที่ เนื้อที่และการใช้ประโยชน์ไว้เป็นหลักฐาน 
โดยมีความถูกต้องชัดเจน มีแผ่นป้ายช่ือที่ดินสาธารณประโยชน์  
เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐและลดข้อพิพาท และทําให้
ประชาชนเกิดการหวงแหนและรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์   

นายวีระยุทธ เอี่ยมอําภา  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๕,๑๑  

เดินทางไปตรวจราชการและติดตามโครงการรังวัดและ
จัดทําแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดนิของรัฐ ในพื้นที่

จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ และเพชรบุร ี

 
 
 
 
๔. ปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ  ๑) นโยบายของรัฐที่
ปรับเปลี่ยนบ่อย และการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ของทางราชการละเลยการสํารวจที่ดิน ไม่มีการ
รณรงค์การถือครองสิทธิที่ดินของรัฐ  และไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน (ที่ดิน)  ตลอดจนไม่ได้กําหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์จังหวัด  ไม่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง
โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่  ไม่มีการจัดสรรที่ดินหรือมีการ
จัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรน้อย  การบริหารจัดการข้อมูล
เกี่ยวกับการถือครอบครองที่ ดินไม่ตรงกัน และข้อมูลไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง   นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล  

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๖  
ประชุมหัวหนา้ส่วนราชการจังหวัด เพ่ือตรวจราชการ
และติดตามโครงการรังวัดและจัดทาํแผนที่เพ่ือแสดง

แนวเขตที่ดนิของรฐั ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
และเชียงราย 

 
 
 



 

-๑๔- 
 
๒) ไม่มีกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนการพิสูจน์สิทธิที่ดินในระดับพ้ืนที่ การรังวัดและจัดทําแผนที่
เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐมีน้อย ภาคราชการไม่เปิดโอกาสให้ผู้นําท้องที่หรือผู้นําท้องถิ่นในการดําเนินตาม
โครงการฯ  ๓) ประชาชนขาดจิตสํานึก ทําการบุกรุกเขตที่ดินของรัฐ จนได้เป็น สค.๑ นส.๓ และโฉนดที่ดิน 
ตลอดจนไม่มีความรักและหวงแหนในเรื่องของสิทธิครอบครอง ที่ดิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความจริงใจในการ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ๔) การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ ๕) กฎหมาย/สิทธิการครอบครอง   ประชาชน
จะอ้างสิทธิการครอบครอง ส่วนหน่วยราชการก็อ้างกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปทําการรังวัดรุกเข้ามาในพื้นที่
ของชาวบ้าน และปัญหาการออกเอกสารซ้ําซ้อน นอกจากนั้นไม่มีหน่วยงานหรือผู้ใดตัดสินให้เป็นข้อยุติ  และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน/ระเบียบของแต่ละกระทรวงมีความซ้ําซ้อน และล้าสมัย ๖) ไม่มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และการดําเนินงานตามแผนให้เสร็จตามเวลาที่วางไว้ 
 
 
๕. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

๕.๑  ให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ ควรประสานงานกับ
สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เพื่อตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้องและให้เป็นปัจจุบัน  และประสานงานกรมป่าไม้ สํานักงาน 
สปก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดปรับปรุงแนวเขต
พื้นที่ป่า (Reshape) เพื่อตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

๕.๒ ให้สํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขา ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ประชาชนที่มีที่ดินข้างเคียงทราบ  
และจัดประชุมประชาคมและประชาสัมพันธ์รายละเอียด ขั้นตอน 
วิธีการ การดําเนินงานให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง 
เพื่อกําหนดแนวทางในการรับรองแนวเขตที่ดิน และไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในการเดินสํารวจที่ดิน  และจัดทําแผนปฏิบัติงานในการ
ดําเนินการออกโฉนดในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

๕ .๓ จังหวัดควรกํากับติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงาน
รับผิดชอบดําเนินการ เพื่อการป้องกันการร้องเรียนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ และควรมีการประชุมประจําเดือน เพื่อแจ้ง
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็น
ข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป นายวินัย  บัวประดิษฐ์ 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๗ 
 เดินทางตรวจราชการและติดตามโครงการรังวัดและ
จัดทําแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดนิของรัฐ ในพื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณ์  และสุโขทัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๕- 
 

๖. ความเหน็ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
๖.๑ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสําคัญ เรื่องการสํารวจ

รังวัดจัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อจะได้มีแนว
เขตที่ถูกต้องในการพิจารณากรณีประชาชนการบุกรุกที่ดินของรัฐ  
และจะได้นําข้อมูลที่ได้ไปแก้ปัญหา  และควรออกสํารวจที่ดิน
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อทําการตรวจสอบ และป้องกันการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ 

๖.๒ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ และ
ทํางานในเชิงรุก  เพื่อกระจายการทํางานให้ท้องถิ่นดําเนินการ  
และควรสํารวจและเปิดโอกาสให้ผู้บุกรุกทําสัญญาเช่าหรือให้สิทธิ
ทํากิน นอกจากนั้น ควรที่จะดําเนินการออกโฉนดชุมชน เพื่อให้
ชุมชนร่วมกันดูแล เกิดการยอมรับร่วมกันของรัฐ กับประชาชน  

๖.๓ การแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่หลวง ๔ กรณี คือ ๑) พื้นที่สี
เขียว รัฐเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ราษฎรที่มีเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน
ทบักัน ๒) พื้นที่สีเหลือง ดําเนินการรังวัดทําแผนที่ครอบครองของ
แต่ละคน และโยกย้ายมาอยู่อาศัยในที่ดินรัฐ จัดให้มีสาธารณูปโภคครบถ้วน (ดําเนินการในรูปของสหกรณ์
หมู่บ้าน/รัฐทําโรงงานหรือสวนเกษตร เพื่อสร้างงานให้กับราษฎร) ๓) พื้นที่สีแดง ดําเนินการจับกุมผู้กระทําผิด  
เพื่อฟ้องร้อง ดําเนินคดีทางกฎหมายทันที และเร่งรัดออก นสส. ในส่วนนี้ก่อน และ ๔) กรณีที่ราษฎรมีสิทธิโดย
ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในที่ดินของรัฐ แต่อยู่ในลักษณะไข่ดาว ให้รัฐออกกฎหมายเวนคืน ดึงที่ดินกลับมาโดยจัดหา
ที่ดินหรือจ่ายเงินทดแทนให้ 

นายประชา เตรัตน ์
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙,๑๓ 

เดินทางตรวจราชการและติดตามโครงการรังวัดและ
จัดทําแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดนิของรัฐ ในพื้นที่

อําเภอแหลมงอบ จ.ตราด 
 

๖.๔ การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทุกฉบับ
ให้มีความทันสมัย และยกเลิกกฎหมายที่ซ้ําซ้อน รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอย่างจริงจัง และควรเอามิติทางสังคม
มาร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน อย่าใช้กฎหมายอย่างเดียว   

๖.๕ ควรกําหนดวงรอบในการทํางาน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกับภาคราชการและรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐ  ทําให้เกิดคุ้มค่าในการทํางานและประหยัดงบประมาณ   

๖.๖ ให้อําเภอนําเรื่องโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  เข้าที่ประชุมประจําเดือน
ของผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน หรือการสร้างความ
เข้าใจด้วยวาจา หรือแบบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในการดําเนินโครงการรังวัดและ
จัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

๖.๗ สร้างกลไกคณะทํางานจากภาคประชาชนในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  
เพื่อพิสูจน์สิทธิที่ดินในระดับพ้ืนที่ คือ ระดับตําบล โดยให้ประชาชนในพื้นที่เป็นแกนหลัก 

 
………………………………………… 

 
 
 
 
 



 

 
-๑๖- 

 
โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 

 
๑. วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
จากสาธารณภัย  ๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มีความเข้าใจหลักการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ สามารถบริหารจัดการสาธารณภัย
ได้อย่างเป็นระบบภายใต้ระบบการสั่งการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และ ๓) 
เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดสาธารณภัย 
 
๒.  เป้าหมาย   ๗๕  จังหวัด  
 
๓. ผลการตรวจติดตาม      

๓.๑  ศูนย์ ปภ. เขต  ทั้ง ๑๘ ศูนย์เขต  ดําเนินการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด  
ฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม (FTX)  ตามสภาพความเสี่ยง
ภัยในพื้นที่ จากลักษณะภัย ๕ ประเภท ด้วยสมมุติสถานการณ์
สาธารณภัยและความรุนแรง ๓ ระดับ 

๓.๒ จังหวัดได้มีการเตรียมการเพื่อฝึกซ้อมแผนฯ มีการ
แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อฝึกซ้อมแผน กําหนดประเภทของภัย 
และทําการฝึกซ้อมแผนในแต่ละด้าน เช่น ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 
ภัยด้านสารเคมี และอุทกภัย เป็นต้น  และอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประชุมกําหนดสถานการณ์ 
ขั้นตอน และสถานที่ในการฝึกซ้อมแผน  และบูรณาการกับทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องป้องกัน ช่วยเหลือ  
บรรเทาและฟื้นฟู ภัย ๕ ประเภท 

๓.๔ จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อําเภอ อปท. 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้ามาฝึกซ้อมแผน เพื่อ
แบ่งภารกิจ บทบาทหน้าที่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชาชนในชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อป้องกันการตื่นตระหนกและตระหนักให้ถึงประโยชน์และ
ความจําเป็นของการฝึกซ้อมแผนฯ นอกจากนั้นทุกภาคส่วนได้มี
ร่วมมือสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดําเนินการทุกขั้นตอน โดย
คํานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ส่วนร่วม  

นายจาดุร  อภิชาตบุตร   
หัวหนา้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจราชการและติดตามการช่วยเหลือราษฎร
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม และให้กําลังใจแก่หัวหนา้

หน่วยงานและเจ้าหน้าที ่
 

 
 
 
 
 
 

 



 

-๑๗- 
 

๔. ปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ 
๔.๑ การบริหารจัดการ  บางพื้นที่ไม่มีการกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ  และไม่มีการวางแผนการ

ซักซ้อมและจําลองเหตุการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ประสบภัย  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันท่วงที 
๔.๒ การประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดยังไม่ทั่วถึง   
๔.๓ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญและวัสดุอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับภัยที่จะเกิดขึ้น  และไม่มีการ

ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ   
๔.๔ ประชาชนยังไม่เข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ และความสําคัญในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอย่างแท้จริง  และยังขาดความตระหนักและจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง  

๔.๕ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่มีความต่อเนื่องและสม่ําเสมอ  ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ฝึกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เกิดทักษะและความชํานาญ  เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่มีการสั่งการ
อย่างเป็นลําดับขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการสั่งการ 

 
 

๕. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
๕.๑ จังหวัดควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตระหนัก  และมีความเข้าใจบทบาท
หน้าที่และเห็นความสําคัญในการฝึกซ้อมแผนและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย และควรกําหนดหลักสูตรเบื้องต้นในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

๕.๒ จังหวัดควรให้มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติในแต่ละด้าน 
โดยนําระบบ IT มาประยุกต์ใช้ ทั้งด้านข้อมูล MIS และ GIS 
เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการในการวางแผนป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงกับสถานการณ์ของภัยที่เกิดขึ้น 

๕.๓ จังหวัดควรมีการบูรณาการด้านกําหนดแผนงานและ
จัดงบประมาณในการดําเนินการฝึกซ้อมแผนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เพื่อให้การฝึกซ้อมแผนเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนด 

๕.๔ ให้มีการประชาสัมพันธ์และกําหนดให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการกําหนดแผนการฝึกซ้อมแผนฯ 

๕.๕ จังหวัดควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการทบทวน 
ซักซ้อม ขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนในที่เกิดเหตุและฝึกซ้อมเพื่อ
จําลองสถานการณ์จริงเกิดความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง
ได้โดยไม่เกิดความสับสน          นายจาดุร อภิชาตบุตร 

 หัวหนา้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
การช่วยเหลอืราษฎรผู้ประสบภัยน้ําท่วม และให้
กําลังใจแก่หัวหนา้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในการ

แพ็คของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม 
 ในพื้นที่จ.ปทุมธานี 

 
 
 
 



 

-๑๘- 
 

๕.๖ จังหวัดควรมีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสารสนเทศ ให้มีการจัดเก็บอย่างถูกต้อง ทันสมัย และนํา IT มา
ประยุกต์ใช้/ให้การจัดทําบัญชีสมาชิก อปพร. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์เบอร์
โทรศัพท์ และอื่นๆ หลังจากการรับอบรมเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ 

๕.๗ จังหวัดควรประเมินผลการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกซ้อม โดยให้วิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน  ปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน และเสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะ
สําหรับการดําเนินงานในปีต่อไปและหรือสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นจริงและเผยแพร่ให้ส่วน
ราชการ  หน่วยงาน ภาคเอกชน  มูลนิธิสาธารณประโยชน์ และประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักใน
การป้องกันภัย  โดยให้เผยแพร่ทางสื่อที่เข้าใจ เช่น เว็บไซต์ของจังหวัดหรือทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

 
 

๖. ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
๖.๑ รัฐบาลควรเป็นผู้วางแผนแนวทางในการดําเนินการตาม

โครงการนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนําไปใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน   
ควรเป็นแนวทางที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ และควร
วางแผนการซักซ้อมและจําลองเหตุการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์
ผู้ประสบภัย เพื่อให้ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ทําการ
ซักซ้อมและสามารถเตรียมการให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

๖.๒ การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมีความสําคัญต่อชุมชน 
ท้องถิ่ น  ดั งนั้ นทุกภาคส่ วน  ประกอบด้ วย  ภาคราชการ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ควรให้ความร่วมมือและดําเนิน
มาตรการป้องกัน โดยทําการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย โดย
กําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  และควรขยายต่อยอดการซ้อมแผน
ป้องกันภัยไปยังประชาชนและเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น เพราะเมื่อ
เกิดภัยพิบัติขึ้นจริงคนทุกกลุ่มที่ได้เข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันภัย  
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบ้ืองต้น 

นางวรรณิดา  บุญประคอง 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๓  

ตรวจราชการและติดตามสถานการณ์น้ําท่วม 
 จังหวัดสมุทรปราการ 

 

๖.๓ ควรกําหนดให้มีศูนย์เตือนภัยระดับประเทศ เพื่อเตือนภัยให้แก่ประชาชนทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ รับทราบ
ปัญหาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ คือ วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิ  และจัดทําฐานข้อมูล
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยที่เกิดขึ้น จากน้ําท่วม ดินถล่ม และอื่นๆ  

๖.๔ รัฐควรจัดงบประมาณให้เพียงพอในการจัดอบรมให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงภัย อีกทั้ง 
จัดการหาอุปกรณ์การช่วยเหลือให้มีความทันสมัยและเพียงพอ และตลอดจนกําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้
ให้แน่ชัด 

๖.๖ ควรกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ในการออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มี
ประสิทธิภาพ และทันทีท่วงที 

๖.๗ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน  ได้ร่วมมือกันในการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดอย่างทั่วถึง 

 
 



 

-๑๙- 
 

๖.๘ ควรจัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์  ให้พร้อมใช้งานเป็นประจํา  และสม่ําเสมอ 
๖.๙ ควรสนับสนุนผู้ เชี่ยวชาญในการป้องกันภัย  และจัดให้มีอุปกรณ์พร้อมใช้งานที่มีประสิทธิภาพ           

เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวัง และดําเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ควรจัด
พนักงานดับเพลิงและกู้ ภัยที่มีความรู้และความสามารถไปถ่ายทอดและแนะนําการป้องกันอัคคีภัยแก่
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน 

๖.๑๐ ภาคราชการจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ให้รับทราบต่อบทบาทหน้าที่ และ
ความสําคัญในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างแท้จริง 

๖.๑๑ สนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชน ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและให้เห็น
ความสําคัญ เพื่อทําให้เกิดจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ และระดับท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องและเป็นประจํา ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่ได้เกิดทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖.๑๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โดย
จะต้องมีศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับจังหวัด  อําเภอ และตําบล เพื่อดําเนินการสั่ง
การอย่างเป็นลําดับขั้นตอน และจะไม่เกิดการซ้ําซ้อนในการสั่งการ นอกจากนั้น จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการต่อไป 

................................................. 
 

 
 



รายชื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
๑. นายจาดุร  อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑ 
๒. นายประชา  เตรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๙ และ ๑๓ 
๓. นายวงศ์ศักด์ิ  สวัสดิพาณชิย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๗ และ ๑๐ 
๔. นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๑๖ 
๕. นายชุมพร  พลรักษ ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๘ 
๖. นายอธิคม  สุพรรณพงศ ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๑๒ และ๑๔ 
๗. นายวินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๑๗  
๘. นายวีระยุทธ  เอี่ยมอําภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๕ และ ๑๑ 
๙. ว่าที่ ร.ต.โอภาส  เศวตมณ ี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๑๘ 
๑๐. นางสาวเรืองวรรณ  บัวนุช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๑๕ 
๑๑. นายพินิจ  เจริญพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๗ และ ๑๐ 
๑๒. นายขจรศักด์ิ  สิงโตกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๖ 
๑๓. นางวรรณิดา  บุญประคอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ปรึกษา 

 ๑. นายจาดุร อภิชาตบุตร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 ๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขต 
 

บรรณาธิการ 

 นายดํารงชัย พุ่มสงวน  ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 

คณะผู้จัดทํา 

 ๑. นางสาวปรียานุช เจริญผล ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ 
 ๒. นายพีระพลธ์ สําเภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 ๓. นายอุทัย ขนัโอฬาร  นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ  ชรก.สตร.สป. 
 ๔. นางสาวปิยะดา เชาวนะคุณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๕. นางสาวสุชาดา แสงสิน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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