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คํานํา
กระทรวงมหาดไทย มีภาระหน้าที่สําคัญในการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให้กับประชาชนทุกส่วน
ของประเทศ ทั้ ง ในส่ ว นกลาง ภู มิ ภ าค และท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น และนํ า นโยบายของรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทยรวมทั้งยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอันจะ
ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมั่นคงและยั่งยืน
การตรวจราชการเป็นกลไกที่สําคัญอย่างหนึ่งตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่มีส่วนในการ
กํากับ ติดตามและประเมินผล ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด รวมทั้งระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะ
ให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา และกํากับดูแลการดําเนินการ
และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการขององค์กรหรือหน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีได้บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 17 กระทรวง กําหนดให้มีการตรวจราชการแนวใหม่เป็นการตรวจ
ราชการเชิงรุก เน้นความสัมฤทธิ์ผลของแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายของรัฐบาลให้ขับเคลื่อนเกิดผลอย่าง
รูปธรรม เกิดการบูรณาการทํางานร่วมการวางแผนและตรวจราชการร่วมในพื้นที่ ตลอดจนทํารายงานร่วมกันได้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความคุ้มค่าแห่ง
ภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอโครงการที่มีความสําคัญ
และมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลสูง จํานวน 5 โครงการได้แก่ โครงการพัฒนาแผนชุมชน โครงการส่งเสริม
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โครงการรังวัดและ
จัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
เพื่อบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 (Annual Inspection Report: Fiscal Year 2010) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(ภาพรวมโครงการ) เป็ น การรวบรวมและสรุ ป ผลการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จํานวน 5 โครงการ ดังกล่าวข้างต้น ก่อนออกตรวจราชการ การตรวจราชการในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3
โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการตรวจราชการเพื่ อ ให้ ค่ า ดัช นี ค วามเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของโครงการ
กระทรวงมหาดไทย การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงและการให้ข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ให้อยู่ในระดับยอมรับได้ โดยอ้างอิงกับหลักการของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชนและความคิดเห็นของประชาสังคมกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น
สํานักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หวังเป็นอย่างยิ่งรายงานฉบับนี้ผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (Annual Inspection
Report) จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนําเสนอต่อการกําหนด
นโยบายของรัฐบาลต่อไป
สํานักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
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รายงานภาพรวม
โครงการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
*************
บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 เห็นชอบให้ทุกกระทรวงดําเนินการตามแผนการ
ตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามนโยบายของรั ฐ บาลประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่ง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกกระทรวงเพื่อจัดทําแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่
1) ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน (Key Risk Area) ซึ่งสอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ1.หลักภาระรับผิดชอบ (K1) และ2.หลักการมีส่วนร่วม (K2)
2) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงาน (Reputation and Political Risk) ซึ่งสอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล คือ 1.หลักคุณธรรม (P1) 2.หลักความโปร่งใส (P2) 3.หลักความคุ้มค่า (P3) และ 4.หลักนิติธรรม
(P4)
3) ความเสี่ยงด้านการไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)
คือ 1.หลักการมีส่วนร่วม (N1) 2.หลักความคุ้มค่า (N2)
1.1.2 ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553
กําหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาแผนชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน)
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กรมการพัฒนาชุมชน)
3) โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (กรมที่ดิน)
4) โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (กรมที่ดิน)
5) โครงการฝึ ก ซ้ อมแผนป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ จั งหวั ด (กรมป้ อ งกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย)
1.1.3 กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่ง ที่ 504/2552 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เรื่อง
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข้อ 4.1 กําหนดให้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553
1.1.4 กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่ง ที่ 94/2553 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของ
รัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 โครงการ

-21.2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม
1.2.1 เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม
เพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ของแผนงาน/โครงการที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทย
และผลักดันให้แผนงาน/โครงการสําเร็จ บรรลุตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
สามารถผลักดันในประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยให้ขับเคลื่อนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการบูรณาการ
ทํางานร่วมกันได้เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เกิดความคุ้มค่าแก่
ภาครัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
1.2.2 วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โดยให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบนําไปปฏิบัติแล้ว สามารถทําให้ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลลดลง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการไปสู่กระบวนการบูรณาการ
ร่วมกันในการทํางานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหน่วยรับการตรวจ/ผู้รับประโยชน์ อยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งอาจมีหลาย
แผนงาน/โครงการลงไปในพื้นที่เดียวกัน แต่หลากหลายแผนงานโครงการ จึงทําให้เกิดกระบวนการทํางานแบบ
บูรณาการร่วมกันได้ และทําให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดทรัพยากรในการบริหารจัดการอีกทางหนึ่งด้วย ประโยชน์ที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับร่วมกันเป็นการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต การเอื้ออาทร การพัฒนาอาชีพต่อยอดให้เกิด
ความยั่งยืนรวมทั้งอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน สร้างสรรค์ชุมชนให้
เข้มแข็ง อยู่ภายใต้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อเป็นการประสานสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานกับจังหวัด อย่างใกล้ชิดและเป็นเครือข่าย
ให้งานการตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อลดความเสี่ยงในระดับโครงการของกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุไว้ตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2553 โดยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย รวม 5 โครงการ
3. เพื่อเกิดการบูรณาการการตรวจราชการระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจราชการ
ร่วมกันในพื้นที่เขตตรวจราชการทั้ง 18 เขตตรวจราชการ โดยได้ร่วมทํางานในพื้นที่ ร่วมคิด และร่วมแก้ไข
ปัญหา ทําให้โครงการเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.3 ลักษณะการดําเนินงานโครงการ
1.3.1 ลักษณะการดําเนินการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. โครงการพัฒนาแผนชุมชน
1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
มีวัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปรับปรุงกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนให้เป็นไปตามระบบรับรอง
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นําชุมชนและทีม
สนับสนุนในการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชน

ลักษณะงาน
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พื้นที่เป้าหมาย
- ดําเนินการในระดับอําเภอ จํานวน 877 อําเภอ
งบประมาณ 21,048,000 บาท มีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ
มีเครือข่ายการเรียนรู้กระบวนการแผนชุมชนระดับอําเภอ
จํานวน 877 เครือข่าย
- ดําเนิน การในจังหวัด จํานวน 75 จัง หวัด
งบประมาณ 4,687,500 บาท มีตัวชี้วัด คือ จํานวนแผน
ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน 10,400 ชุมชน
1.1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้กระบวนการแผนชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นําชุมชน
และทีมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน
เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 48,235 คน จําแนกเป็น
1. กลไกส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนของอําเภอ
และเครือข่ายองค์กรชุมชนของอําเภอ 877 อําเภอๆ ละ 20
คน จํานวน 17,540 คน
2. ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน 877 อําเภอๆ ละ 35 คน
จํานวน 30,695 คน
3. จัดเวทีประชาคมอําเภอ อย่างน้อย 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน
งบประมาณ จํานวน 877 อําเภอๆ ละ 24,000
บาท รวมเป็นเงิน 21,048,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมอําเภอ
(ทั้ ง นี้ ส ามารถพิ จ ารณากํ า หนดรายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ย
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร)
พื้นที่ดําเนินการ
- ดํา เนิ น การในระดั บ อํา เภอ ในไตรมาสที่ 2
(มกราคม-มีนาคม 2553)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีกระบวนการบูรณาการส่งเสริมการจัดทําแผน
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
2. มีเครือข่ายการเรียนรู้กระบวนการแผนชุมชนใน
ระดับอําเภอ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
- มีเครือข่ายการเรียนรู้กระบวนการแผนชุมชนระดับ
อําเภอ จํานวน 877 เครือข่าย

ลักษณะงาน

วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม
1.กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนกํ า หนดแนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์
แนวทางการดําเนินงานและแจ้งให้จังหวัดดําเนินการ
2.อําเภอจัดประชุมร่วมกับกลไกส่งเสริมกระบวนการแผน
ชุ ม ชนของอํ า เภอเพื่ อ ทบทวนแนวทาง/ขั้ น ตอน/วิ ธี ก าร
ส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนของจังหวัด/อําเภอ กําหนด
แนวทางการจัดประชาคมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับ
อําเภอ และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
3. อําเภอร่วมกับกลไกส่งเสริมกระบวนแผนชุมชนของ
อํ า เภอและเครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชนของอํ า เภอจั ด เวที
ประชาคมอําเภอ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นต่อไปนี้
3.1 ทบทวนและประเมินการทํางานส่งเสริม
กระบวนการแผนชุมชนของอําเภอ
3.2 กําหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม
การจัดทําแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
3.3 การเสนอแผนชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชนให้จังหวัด
ประเมินและรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
3.4 จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแผนชุมชน
ของอําเภอ
4. กลไกส่ ง เสริ ม กระบวนการแผนชุ ม ชนของอํ า เภอ
ดําเนินการปรั บปรุ งกระบวนการส่งเสริมการจัดทําแผน
ชุมชนของอําเภอ
5. ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโดย
จังหวัดและอําเภอ
(ทั้ ง นี้ สามารถปรั บ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานได้ ต ามความ
เหมาะสม โดยเน้นวัตถุประสงค์ของโครงการและได้ผลผลิต
ตามตัวชี้วัด)
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1.1.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและรับรอง
มาตรฐานแผนชุมชน
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนให้เป็นไปตามระบบรับรอง
มาตรฐานแผนชุมชน
เป้าหมาย
1. ทีมประเมินของจังหวัด 75 จังหวัดๆละ 25 คน
รวม 1,875 คน ซึ่งมีองค์ประกอบตามแนวทางที่กรมการ
พัฒนาชุมชนกําหนด
2.จัดประชุมทีมประเมินฯอย่างน้อย 2 ครั้งๆละ 1
วัน
งบประมาณ จํานวน 75 จังหวัดๆละ 62,500 บาท
รวมเป็นเงิน 4,687,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
และค่ า ตอบแทน (ทั้ ง นี้ ส ามารถพิ จ ารณากํ า หนด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร)
พื้นที่ดําเนินการ ดํ าเนินการในระดับจังหวั ด 75
จังหวัด ในไตรมาสที่ 3 และ 4 (มีนาคม – ตุลาคม 2553)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ระบบรั บ รองมาตรฐานแผนชุ ม ชนได้ รั บ การ
ปรับปรุงและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.กระบวนการแผนชุมชนของหมู่บ้านต่างๆได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานแผนชุมชน
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม จํ า นวนแผนชุ ม ชนที่ ผ่ า นการ
รับรองมาตรฐานแผนชุมชน 10,400 ชุมชน

1.2 กิจกรรมหลัก พัฒนากระบวนการบูรณาการแผน
ชุมชนสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด
กิจกรรมย่อยที่ 2 บูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการแผนชุมชนสู่
แผนยุทธศาสตร์จังหวัด
เป้าหมาย
1.กลไกการบูร ณาการแผนชุม ชนระดับ จัง หวัด
(ผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรภาคราชการ เอกชน ประชาชน)
จํานวน 75 จังหวัดๆละ 30 คน รวม 2,250 คน

ลักษณะงาน
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม
1. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนกํ า หนดแนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์
แนวทางการดําเนินและแจ้งดําเนินการ
2. จังหวัดดําเนินการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
ดังนี้
2.1 ประชุมทีมประเมินมาตรฐานแผนชุมชนของจังหวัด
ทบทวนระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนของจังหวัด
ทบทวนระบบรั บ รองมาตรฐานแผนชุ ม ในปี 2552
(กระบวนการ/ขั้ น ตอน/วิ ธี ก าร) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบ
รับรองมาตรฐานแผนชุมชนแผนชุมชนให้เหมาะสม
2.2 ทีมประเมินฯ จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แกนนําหมู่บ้าน
/ชุ ม ชนเสนอแผนชุ ม ชนให้ จั ง หวั ด ประเมิ น และรั บ รอง
มาตรฐานแผนชุมชน
2.4 รวบรวมแผนชุมชนทีห่ มู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ เสนอ
ขอรับการประเมินมาตรฐานแผนชุมชน
2.5 ประชุมทีมประเมินฯ เพื่อประเมินมาตรฐานแผน
ชุมชน และนําเสนอผลการพิจารณาให้จังหวัดประกาศ
รับรองมาตรฐานแผนชุมชน
2.6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการรับรองมาตรฐานแผน
ชุมชน
2.7 ประสานหน่วยงานภาคีและกลไกการส่งเสริม
กระบวนการแผนชุมชนของจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการแผนชุมชนในหมู่บ้านที่ไม่ผ่านการรับรอง
2.8 ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
(ทั้งนี้สามารถปรับวิธีการดําเนินงานได้ตามความ
เหมาะสม โดยเน้นวัตถุประสงค์ของโครงการและได้ผลผลิต
ตามตัวชี้วัด)
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม
1.กรมฯกําหนดกรอบแนวทางการบูรณาการแผนชุ มชน
ระดับจังหวัด และแจ้งจังหวัดดําเนินการ
2.จังหวัดจัดประชุมเพื่อพัฒนากลไกบูรณาการแผนชุมชน
ระดับจังหวัด โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1 จัดตั้งกลไกการบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด
อันประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนจํานวน
ไม่น้อยกว่า 25 คน โดยสามารถแต่งตั้งขึ้นใหม่โดยอ้างอิง
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2. ผู้นําชุมชน/องค์กรเครือข่ายระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 75 จังหวัดๆละ 80 คน รวม 6,000 คน
งบประมาณ จํานวน 75 จังหวัดๆละ 159,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,925,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ และค่าตอบแทน (ทั้งนี้สามารถพิจารณากําหนด
รายละเอียดค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร)
พื้นที่ดาํ เนินการ ดําเนินการในระดับจังหวัด ใน
ไตรมาสที่ 3 และ 4 (เมษายน – ตุลาคม 2553)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.กลไกการบูรณาการฯมีความสามารถและความ
พร้อมในการบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.มีกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนที่สอดรับกับ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและตรงกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีแผนชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
จังหวัด จํานวน 75 แผน

ลักษณะงาน
คํ าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ 537/2550
ลงวั นที่ 15
พฤศจิกายน 2550 หรือแต่งตั้งโดยคําสั่งของคณะกรรมการ
อื่นๆตามแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
2.2 สร้างความเข้าใจกรอบแนวทางการบูรณาการ
กําหนดขั้นตอนการทํางานและแผนปฏิบัติงาน ประเมิน
ศักยภาพ/ความสามารถในการดําเนินงาน
2.3 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลสภาพปัญหา
และความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดจากแผน
ชุมชนเชิงบูรณาการระดับอําเภอ ทบทวนเป้าหมายการ
พัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์ และผลการดําเนินงานพัฒนา
จังหวัดในปีที่ผ่านมา
2.4 ปรับยุทธศาสตร์ กําหนดเป้าหมายการพัฒนา ให้
สอดคล้อง/เหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ของจังหวัด
3. จังหวัดร่วมกับกลไกการบูรณาการแผนชุมชนระดับ
จังหวัด ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
3.1 จัดเวทีประชาคมจังหวัด กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นํา
ชุมชน/องค์กรเครือข่ายระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อย
กว่า 50 คน เพื่อยกร่างแผนชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
จังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
แผนชุมชนเชิงบูรณาการระดับอําเภอตามกระบวนการที่
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
3.2 ปรับยุทธศาสตร์ กําหนดเป้าหมายการพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะของเวทีประชาคม
3.3 จัดประชุมประชาพิจารณ์แผน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นํา
ชุมชน/องค์กรเครือข่ายระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องและประชาชน
ไม่น้อยกว่า 80 คน เพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัด โดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3.4 พิจารณาแก้ไขปรับปรุง และเสนอแผนชุมชนเชิงบูรณา
การของจังหวัด ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ระดับจังหวัดแบบบูรณาการ
4. จังหวั ดประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่ให้ หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์
5. จังหวัดติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการบูรณาการ
แผนชุ ม ชนระดั บ จั ง หวั ด (ทั้ ง นี้ ส ามารถปรั บ วิ ธี ก าร
ดําเนินงานได้ตามความเหมาะสม โดยเน้นวัตถุประสงค์ของ
โครงการและได้ผลผลิตตามตัวชี้วัด)

-6วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
2.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1 กิจกรรมหลัก หมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
วัตถุประสงค์
1. สร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านด้วยหลัก
“การพึ่ ง ตนเอง” ในการแก้ ปั ญ หาความยากจนของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
2. จัดระบบการบริหารจัดการชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
เป้าหมาย
1. ระดับ “พออยู่พอกิน” 250 หมู่บ้าน
2. ระดับ “อยู่ดีกินดี” 250 หมู่บ้าน
3. ระดับ “มั่งมีศรีสุข” 250 หมู่บ้าน
งบประมาณ 73,235,000 บาท
ตัวชี้วัดกิจกรรม หมู่บ้านแต่ละระดับได้รับการพัฒนา
เป็ น หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบตามเกณฑ์ ข อง
กระทรวงมหาดไทย

ลักษณะงาน

กิจกรรมย่อย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “พอ
อยู่พอกิน” “อยู่ดีกินดี” “มั่งมีศรีสุข”
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหาร
จัดการชุมชน
งบประมาณ เป็นเงิน 76,409,000 บาท
1. หมู่บ้านระดับ พออยู่พอกิน จํานวน 250 หมู่บ้าน
งบประมาณ 23,907,500 บาท
2. หมู่บ้านระดับ อยู่ดีกินดี จํานวน 250 หมู่บ้าน
งบประมาณ 23,907,500 บาท
3. หมู่บ้านระดับ มั่งมีศรีสุข จํานวน 250 หมู่บ้าน
งบประมาณ 25,420,000 บาท
พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ ดํ า เนิ น การในหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียงต้นแบบทั้ง 3 ระดับ จํานวน 750 หมู่บ้าน 75
จังหวัด ทั่วประเทศ

วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม
จังหวัดพิจารณาดําเนินการในหมู่บ้านที่ได้ดําเนินการ
ประเมิน ผลและจั ดระดับหมู่ บ้า นเศรษฐกิ จ พอเพียงตาม
เกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย(23ตัวชี้วัด) 3 ลักษณะ
จํานวน 750 หมู่บ้าน คือ
1.สร้ า งกระบวนการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ต้นแบบ 3 ระดับ ดังนี้
1.1 ระดับพออยู่ พอกิน
1.2 ระดับอยู่ดี กินดี
1.3 ระดับมั่งมี ศรีสุข
2.ดําเนินการ 75 จังหวัด 750 หมู่บ้าน
หมู่บ้านระดับ “พออยู่ พอกิน” ด้วยกิจกรรม ดังนี้
1.
กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง “พออยู่ พอกิน” กลุ่มเป้าหมาย เป็น
ผู้แทนครอบครัวพัฒนาจํานวน 30 คน

-7วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมู่บ้าน/ชุมชนนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ในกระบวนการพั ฒ นา
หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรม หมู่ บ้ า นแต่ ล ะระดั บ ได้ รั บ การ
พัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามเกณฑ์
ของกระทรวงมหาดไทย
ระดับ “พออยู่พอกิน” ผ่านเกณฑ์ จํานวน 10 – 16
ตัวชี้วัด
ระดับ “อยู่ดีกินดี” ผ่านเกณฑ์ จํานวน 17 – 22
ตัวชี้วัด
ระดับ “มั่งมีศรีสุข” ผ่านเกณฑ์ จํานวน 23 ตัวชี้วัด

ลักษณะงาน
ประชุม เชิ งปฏิบัติการ/สั มมนา เป็นผู้แ ทน
ครอบครัวพัฒนาให้การเรียนรู้ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลา 1 วัน
- ผู้แทนครอบครัวพัฒนาศึกษาดูงานประสบการณ์
การพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากแหล่ ง เรี ย นรู้
ต้นแบบ ระยะเวลา 2 วัน
2. ผู้ แ ทนครอบครั ว พั ฒ นาจํ า นวน 30 คน ฝึ ก
ปฏิบัติการจัดทําแผนชีวิตของครัวเรือนระยะเวลา 1 วัน

อําเภอดําเนินการพัฒนาหมู่บ้าน
หมู่บ้านระดับ“พออยู่ พอกิน”
เป้า หมาย หมู่บ้านระดั บ “พออยู่ พอกิน” จํานวน
250 หมู่บ้าน
งบประมาณ หมู่ บ้ า นระดั บ “พออยู่ พอกิ น ”
จํานวน 250 หมู่บ้านๆละ 95,630 บาท เป็นเงิน
23,907,500 บาท

วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม
1.กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง “พออยู่ พอกิ น ” กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น ผู้ แ ทน
ครอบครัวพัฒนาจํานวน 30 คน
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เป็นผู้แทนครอบครัว
พัฒนาให้การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระยะเวลา 1
วัน
1.2 ผู้แทนครอบครัวพัฒนาศึกษาดูงานประสบการณ์
การพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากแหล่ ง เรี ย นรู้
ต้นแบบ ระยะเวลา 2 วัน
2.ผู้แทนครอบครัวพัฒนาจํานวน 30 คน ฝึกปฏิบัติการ
จัดทําแผนชีวิตของครัวเรือนระยะเวลา 1 วัน
3.ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/สั ม มนา/สาธิ ต กิ จ กรรมการ
ดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยู่พอ
กิน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนา 30 คน
อย่างน้อย 2 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 วัน ตัวอย่างเช่น
กิ จ กรรมเพื่ อ ลดรายจ่ า ย กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การออม
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การลดการใช้ พ ลั ง งาน การใช้ พ ลั ง งาน
ทางเลือก พลังงานทดแทน กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ
วัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
เป็นต้น

-8วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

อําเภอดําเนินการพัฒนาหมู่บ้าน
หมู่บ้านระดับ “อยู่ดี กินดี”
เป้าหมาย หมู่บ้านระดับ “อยู่ดี กินดี” จํานวน 250
หมู่บ้าน
งบประมาณ หมู่บ้านระดับ “อยู่ดี กินดี” จํานวน
250 หมู่บ้านๆละ 95,630 บาท เป็นเงิน 23,907,500
บาท

ลักษณะงาน
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลและการ
จัดการความรู้ แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําข้อมูลความรู้
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จํานวน
30 คน ระยะเวลา 1 วัน สรุปผลการดําเนินการพัฒนา
ครอบครัวในภาพรวมจัดทําเป็นเอกสารความรู้อย่างน้อย
1 เล่ม
5.จังหวัดติดตามและประเมินผล
จังหวัดติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการแบบมี
ส่วนร่วมและนิเทศการดําเนินงานของแกนนําชุมชนและ
ครั ว เรื อ นพั ฒ นา ระหว่ า งการดํ า เนิ น การเพื่ อ ติ ด ตาม
ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาหมู่บ้าน และหลังการ
ดําเนินการเพื่อสรุปผลการประเมินและจัดการความรู้ใน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม
1.กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่ บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่ดี กินดี” กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนครอบครัว
พัฒนาจํานวน 30 คน
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เป็นผู้แทนครอบครัว
พัฒนาให้การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระยะเวลา 1
วัน
1.2 ผู้แทนครอบครัวพัฒนาศึกษาดูงานประสบการณ์
การพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากแหล่ ง เรี ย นรู้
ต้นแบบ ระยะเวลา 2 วัน
2. ผู้แทนครอบครัวพัฒนาจํานวน 30 คน ฝึกปฏิบัติการ
จัดทําแผนชีวิตของครัวเรือนระยะเวลา 1 วัน
3.ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/สั ม มนา/สาธิ ต กิ จ กรรมการ
ดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยู่พอ
กิน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนา 30คน อย่าง
น้อย 2 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 วัน ตัวอย่างเช่นกิจกรรม
เพื่อลดรายจ่าย กิจ กรรมการส่ งเสริม การออม กิ จ กรรม
ส่งเสริมการลดการใช้ พลั งงาน การใช้พลังงานทางเลือก
พลังงานทดแทน กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพวัสดุเหลือใช้
เพื่อใช้ประโยชน์ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

-9วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

อําเภอดําเนินการพัฒนาหมู่บ้าน
หมู่บ้านระดับ “มั่งมี ศรีสุข”
เป้าหมาย หมู่บ้านระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จํานวน 250
หมู่บ้าน
งบประมาณ หมู่บ้านระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จํานวน
250 หมู่บ้านๆละ 95,630 บาท เป็นเงิน 23,907,500
บาท

ลักษณะงาน
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลและการ
จัดการความรู้ แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําข้อมูลความรู้
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จํานวน
30 คน ระยะเวลา 1 วัน สรุปผลการดําเนินการพัฒนา
ครอบครัวในภาพรวมจัดทําเป็นเอกสารความรู้อย่างน้อย 1
เล่ม เพื่อนําข้อมูลความรู้ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
5.จังหวัดติดตามและประเมินผล
จังหวัดติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการ
แบบมีส่วนร่วมและนิเทศการดําเนินงานของแกนนําชุมชน
และครัวเรือนพัฒนา ระหว่างการดําเนินการเพื่อติดตาม
ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาหมู่บ้าน และหลังการ
ดําเนินการเพื่อสรุปผลการประเมินและจัดการความรู้ใน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม
1.กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่ บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “มั่งมี ศรีสุข” กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนครอบครัว
พัฒนาจํานวน 30 คน
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เป็นผู้แทนครอบครัว
พัฒนาให้การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระยะเวลา
1 วัน
1.2 ผู้แทนครอบครัวพัฒนาศึกษาดูงานประสบการณ์
การพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากแหล่ ง เรี ย นรู้
ต้นแบบ ระยะเวลา 2 วัน
2.ผู้แทนครอบครัวพัฒนาจํานวน 30 คน ฝึกปฏิบัติการ
จัดทําแผนชีวิตของครัวเรือนระยะเวลา 1 วัน
3.ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/สั ม มนา/สาธิ ต กิ จ กรรมการ
ดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยู่พอ
กิน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนา 30 คน
อย่างน้อย 2 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 วัน ตัวอย่างเช่น
กิ จ กรรมเพื่ อ ลดรายจ่ า ย กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การออม
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การลดการใช้ พ ลั ง งาน การใช้ พ ลั ง งาน
ทางเลือก พลังงานทดแทน กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ
วัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
เป็นต้น

-10วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ลักษณะงาน
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลและการ
จัดการความรู้ แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําข้อมูลความรู้
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จํานวน
30 คน ระยะเวลา 1 วัน สรุปผลการดําเนินการพัฒนา
ครอบครัวในภาพรวมจัดทําเป็นเอกสารความรู้อย่างน้อย 1
เล่ม เพื่อนําข้อมูลความรู้ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
5.จังหวัดติดตามและประเมินผล
จังหวัดติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการแบบมี
ส่วนร่วมและนิเทศการดําเนินงานของแกนนําชุมชนและ
ครั ว เรื อ นพั ฒ นา ระหว่ า งการดํ า เนิ น การเพื่ อ ติ ด ตาม
ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาหมู่บ้าน และหลังการ
ดําเนินการเพื่อสรุปผลการประเมินและจัดการความรู้ใน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

-11วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
3.โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ
1. มีวัตถุประสงค์
1) เร่งรัดจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดย
จัดแบ่งประเภทที่ดิน ระหว่างที่ดินของรัฐและเอกชนให้
ชัดเจน
2) ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครอง
และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
3) เพื่อเร่งรัดดําเนินการให้ที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่
สามารถออกโฉนดที่ ดิ น ได้ ต ามประมวลกฎหมายที่ ดิ น
น..ค. 3 , กสน. 5 และหนังสือรับรองการทําประโยชน์
(น..ส. 3 , น.ส. 3 ก. , น.ส. 3 ข ) ออกเป็นโฉนดที่ดินได้
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
2. เป้าหมาย
150,620 แปลง
3. พื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่ 58 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ ลําพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลําปาง
พะเยา พิ ษ ณุ โ ลก อุ ต รดิ ต ถ์ เพชรบู ร ณ์ กํ า แพงเพชร
สุ โ ขทั ย ตาก นครสวรรค์ อุท ัย ธานี พิจ ิต ร ขอนแก่ น
ก า ฬ สิ น ธุ ์ น ค ร พ น ม มุก ด า ห า ร บุ ร ี ร ัม ย์ ย โ ส ธ ร
อํา นาจเจริญ ร้อ ยเอ็ด เลย หนองบัว ลํา ภู ศรีส ะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม
นครราชสีมา อุบลราชธานี ชัยภูมิ ระยอง ตราด จันทบุรี
ชลบุรี ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี
ชุมพร ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ลักษณะงาน
วิธีการดําเนินงาน/มาตรฐานการทํางาน
ดําเนินการตามมาตรา 58, 58ทวิ, 58ตรี และมาตรา
69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในพื้นที่ที่ยังไม่มีระวางแผน
ที่ หรือบริเวณที่มีระวางแผนที่แล้ว แต่ยังมีงานตกค้างอยู่
เป็นกลุ่มๆ ปริมาณงานเหมาะสมกับการดํ าเนินสํารวจฯ
โดยมีวิธีดําเนินการและมาตรฐานการทํางาน ดังนี้
1. ดําเนินการโดยวิธีเดินสํารวจโดยใช้ระวางแผนที่รูปถ่าย
ทางอากาศมาตรฐานการทํางาน 80 แปลง/สาย/เดือน
2. ดําเนินการโดยวิธีเดินสํารวจภาคพื้นดิน มาตรฐานการ
ทํางาน 120 แปลง/สาย/เดือน
3. การดําเนินการโดยวิธีการเปลี่ยน น.ส.3 ก. เป็นโฉนด
ที่ ดิน ตามมาตรา 58 ตรี แห่ง ประมวลกฎหมายที่ ดิน ให้
ดําเนินการเฉพาะพื้นที่หมู่ที่เดินสํารวจอยู่ในขณะนั้น และ
ราษฎรไม่ ม านํ า รั ง วั ด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ปิ ด พื้ น ที่ เ ป็ น ระวางกรณี
จําเป็น นอกเหนือจากนี้ให้ขออนุมัติผู้อํานวยการศูนย์ฯเป็น
ครั้งคราวไป
4. สําหรับการแจกโฉนดที่ดิน ให้แต่ละศูนย์ฯแจกโฉนด
ที่ดินให้แก่ราษฎรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

-12วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
4.โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตทีด่ นิ
ของรัฐ
1. มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสํารวจรังวัดจัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้
ถูกต้องชัดเจน
2) เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน
ที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแล้ว แต่มีแนวเขตหรือ
ตําแหน่งที่ตั้งไม่ชัดเจนให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ
ถึงแนวเขตที่ดิน ที่ตั้ง เนื้อที่ของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่
ถูกต้องชัดเจนเป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และ
ลดข้อพิพาทโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์
3) เพื่อป้องกันการออกหนังสือหลักฐานแสดงสิทธิ
ในที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ
4) เป็นข้อมูลในการจัดทําระวางแผนที่และแผนที่
รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่
และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2550
2. เป้าหมายและพื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินการจํานวน 2,500 แปลง ในพื้นที่ 20
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุ รี ชั ย นาท ชุ ม พร ตราด นครนายก นครปฐม
นครสวรรค์ ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พิจิตร เพชรบุรี
ระยอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว (พื้นที่
ดําเนินการอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

ลักษณะงาน
วิธีการดําเนินงาน
ทําการคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์จากบัญชี
สํารวจ ซึ่งทบวงการเมืองผู้ดูแลรักษาแสดงความประสงค์
ผ่านสํานักงานที่ดินจังหวัด เพื่อขอรังวัดออกหรือตรวจสอบ
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง โดยมีวิธีการและขั้นตอนใน
การคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์เข้าร่วมโครงการ
และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานรังวัด กําหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 1คน/คนงาน6คน/ปริมาณงาน 9-10แปลง/
เดือน

-13วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
5. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัด
1. วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัด
ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
สาธารณภัย
2.เ พื่ อ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน
ต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน มี ค วามเข้ า ใจหลั ก การ
ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ สามารถบริ ห ารจั ด การ
สาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบภายใต้ระบบการสั่งการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ.2550
3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเมื่อเกิดสาธารณภัย
2. งบประมาณ รวมเป็นจํานวนเงิน 8,135,000
บาท โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 จังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ (XL)5
จังหวัดๆ ละ 125,000 บาท
กลุ่มที่ 2 จังหวัดขนาดใหญ่ (L) 21 จังหวัดๆ ละ
115,000 บาท
กลุ่มที่ 3 จังหวัดขนาดกลาง (M) 44 จังหวัดๆ
ละ 105,000 บาท
กลุ่มที่ 4 จังหวัดขนาดเล็ก (S) 5 จังหวัดๆ ละ
95,000 บาท
3. พื้นที่ดําเนินการ
75 จังหวัด

ลักษณะงาน
วิธีการดําเนินงาน
ดํ า เนิ น การฝึ ก ซ้ อ มแบบปฏิ บั ติ ก ารภาคสนาม (Field
Training Exercise : FTX) ตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย
จํานวน 2 ครั้ง ด้วยการสมมติสถานการณ์สาธารณภัย
ขนาดกลาง มีความรุนแรงระดับ 2 (ผู้ว่าราชการจังหวัด
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้)
โดยบูรณาการกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่

-141.3.2 ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
กระทรวงมหาดไทยได้ เ สนอแผนงาน/โครงการ เข้า บรรจุ ไ ว้ ใ นแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ.2553 จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาแผนชุมชน หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ คือ กรมการพัฒนาชุมชน โดย
ก่อนออกตรวจราชการได้ตั้งสมมุติฐานความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน : Key Risk Area
K2: ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
K 2.1 ประเด็น: ในการขาดการประสานการดําเนินการระหว่างภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับผลสําเร็จอย่างยั่งยืนกับแผนงาน/โครงการ โดยมีกิจกรรมที่อาจเสี่ยง คือ การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานแผน
ชุมชน ในปัจจัยความเสี่ยงธรรมาภิบาลหลักการมีส่วนร่วม โอกาส 3 และ ผลกระทบ 4 มีดัชนีความเสี่ยง = 12 อยู่
ในระดับเฝ้าระวัง
มีปัจจัยความเสี่ยงภายนอกตามสภาพแวดล้อม คือ แผนชุมชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานอาจไม่ได้นําไปดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โอกาส 3 และผลกระทบ 4 มีดัชนีความเสี่ยง = 12 อยู่ใน
ระดับเฝ้าระวัง
โดยแนวทางในการจัดการควรสร้างความตระหนักให้แก่ภาคีและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกับและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นําแผนชุมชนไปบรรจุ
ไว้ในข้อจัดสรรงบประมาณแผนพัฒนา 3 ปี /ข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี
2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ คือ
กรมการพัฒนาชุมชน โดยก่อนออกตรวจราชการได้ตั้งสมมุติฐานความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการตอบสนอง ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน : Negotiation Risk
ประเด็น N 1: ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
N 1.1 ในการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ โครงการมี
กิจ กรรมเพิ่ ม ขี ดความสามารถแกนนํ าหมู่ บ้าน ในปัจ จัยเสี่ ยงตามหลัก ธรรมาภิ บ าลในการมีส่ วนร่ว มโอกาส 4
ผลกระทบ 4 ค่าดัชนีเท่ากับ 16 ในระดับเร่งรัดจัดการ
ปั จ จั ย เสี่ ย งภายนอกตามสภาพแวดล้ อ มคื อ ประชาชนผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์โดยตรงอาจขาดโอกาสการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โอกาส 4 ผลกระทบ 4 ค่าดัชนีเท่ากับ 16 ในระดับ
เร่งรัดจัดการ
แนวทางจัดการ คือ สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างแท้จริง
ประเด็น N 2 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักคุ้มค่าในเรื่องของการกระจาย
ผลประโยชน์ของโครงการอย่างเป็นธรรมไปยังภาคส่วนต่างๆ
N 2.1 การดําเนินงานของแผนงาน โครงการ มิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง
ชอบธรรมยังประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง อาจมีกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านพัฒนาแนวความคิด
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามหลักคุ้มค่า โอกาส 4 ผลกระทบ 4 ค่าดัชนีเท่ากับ 16 ในระดับเร่งรัดจัดการ
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เศรษฐกิจพอเพียงอาจไม้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด 5 ขั้นตอน โอกาส 4 ผลกระทบ 4 มีค่าดัชนีความเสี่ยง
เท่ากับ 16 ในระดับเร่งรัดจัดการ
แนวทางแก้ไขปัญหา คือ สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างแท้จริง
3) โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ คือ
กรมที่ดิน โดยก่อนออกตรวจราชการได้ตั้งสมมุติฐานความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการตอบสนอง ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน : Negotiation Risk
ประเด็น N 1 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
N 1.1 อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงาน โครงการ กําหนด
พื้นที่ สํารองข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดินและเอกสารสิทธิคลาดเคลื่อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จเรื่องการ
กําหนดเป้าหมายสายสํารวจไม่สัมพันธ์กับปริมาณที่มีอยู่จริง ทําให้สายสํารวจไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
ตามแผนฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบตามเป้าหมายโดยรวมของศูนย์อํานวยการเดินสํารวจ โอกาส 4 ผลกระทบ 3 มีค่า
ดัชนีความเสี่ยงเท่ากับ 12 ในระดับเฝ้าระวัง
มีแนวทางในการจัดการ คือ มอบให้ศูนย์ฯ ประสานงานกับสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกเพื่อตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินในพื้นที่และจัดทําฐานข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการกําหนดแผนดําเนินการต่อไป จัดสร้างฐานข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ คัดลอก
หลักฐานที่ดินเดิมเพื่อจําหน่ายหลักฐานที่เกี่ยวกับที่ดิน และปรับแผนฯให้สายสํารวจเข้าดําเนินการในพื้นที่สามารถ
ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
N 1.2 อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการขีดเขตป่าระวางแผนที่ยังไม่ครบถ้วน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จเรื่องไม่สามารถออกโฉนดที่ดินในพื้นที่คาบเกี่ยวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ทําให้
ราษฎรเสียโอกาส โอกาส 4 ผลกระทบ 3 มีค่าดัชนีความเสี่ยงเท่ากับ 12 ในระดับเฝ้าระวัง
แนวทางในการจัดการ คือ ประกาศให้กระทรวงทรัพยากรฯ เร่งรั ด
โครงการปลูกป่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดการขีดเขตป่าระวางแผนที่ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสําเร็จเรื่องไม่สามารถออกโฉนดที่ดินในพื้นที่คาบเกี่ยวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ทําให้ราษฎรเสียโอกาสแนวทาง
ในการจัดการ คือ ประกาศให้กระทรวงทรัพยากรฯ เร่งรัดโครงการปลูกป่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
4) โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
คือ กรมที่ดินก่อนออกตรวจราชการได้ตั้งสมมุติฐานความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน : Key Risk Area
K1 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักภาระรับผิดชอบ กล่าวคือ
K1.1 อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการสํารองข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ เพื่อนํามารังวัดออก
หนังสือสําคัญจากจังหวัดที่จัดส่งให้กรมที่ดนิ จัดทําแผนงานโครงการยังมีความซับซ้อนกับแปลงที่ออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง โอกาส 5 ผลกระทบ 2 มีค่าดัชนีความเสี่ยงเท่ากับ 10 ในระดับเฝ้าระวัง
K1.2 อาจเกิดขึ้นในกิจกรรม คือ ข้อมูลแปลงที่ดินไม่ชัดเจน ซ้ําซ้อนหรือไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง ผู้มอี ํานาจในการดูแลรักษาที่ดนิ สาธารณะประโยชน์ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติซึ่งปัจจัย
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มีค่าดัชนีความเสี่ยงเท่ากับ 12 ในระดับเฝ้าระวัง
แนวทางการจัดการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัดจัดทําบัญชีข้อมูลหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง ให้ถูกต้องครบถ้วน และประสานจัดส่งบัญชีข้อมูลไปยังทบวงการเมืองผู้ดูแลรักษาใช้ในการสํารวจ
และตรวจสอบ
5) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนออกตรวจราชการได้ตั้งสมมุติฐานความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน : Key Risk Area
K1: ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักภาระรับผิดชอบ กล่าวคือ
K1.1 อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมดําเนินการใด คือ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ต้องฝึก
ปฏิบัติจริง อาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จ โครงการในเรื่องใดหน่วยงานที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมเกิดความสับสนใน
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง โอกาส 4 ผลกระทบ 3 มีค่าดัชนีความเสี่ยงเท่ากับ 12 ในระดับ
เฝ้าระวัง
แนวทางการจัดทําออกกฎระเบียบโดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนเฉพาะกิจ
N 1: ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
N 1.1 การฝึกปฏิบัติจริง (ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แท้จริง) อาจ
ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จโครงการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผน โอกาส 4 ผลกระทบ 3 มีค่า
ดัชนีความเสี่ยงเท่ากับ 12 ในระดับเฝ้าระวัง
แนวทางการจัดการคือ ควรมีการประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผน ให้ประชาชน
ในชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการตื่นตระหนกและสร้างความเข้าใจอย่างดีในการฝึกซ้อมแผนฯ เพื่อให้
ประชาชนทราบถึงความจําเป็นในการฝึกซ้อมแผนฯ และเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.1 ผลการตรวจติดตาม
โครงการพัฒนาแผนชุมชน
1) ผลการดําเนินงาน จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบ
การดําเนินงานในภาพรวม ทั้งประเทศ จํานวน 75 จังหวัด โดยสรุปได้ว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ดํา เนิ น การ
โครงการพัฒนาแผนชุมชน โดยได้ขับเคลื่อนแผนชุมชนในภาพรวมของเขตตรวจราชการ จํานวน 18 เขตตรวจ
ราชการ ในพื้นที่ 75 จังหวัด มีการดําเนินงาน จํานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน (2)
พัฒ นากรพัฒ นากระบวนการบูร ณาการแผนชุม ชน (3) กระบวนการบูร ณาการแผนชุม ชนมีขั้น ตอนและ
กระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
1.1) จังหวัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชนแก่เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนทุกคน และแกนนําองค์กรชุมชน
1.2) สร้างกลไกการบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วม
ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
1.3) ปรับปรุงคําสั่งคณะทํางานการขับเคลื่อนแผนชุมชนทุกระดับให้มีหน่วยงานภาคี และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะทํางานขับเคลื่อนแผนชุมชนทุกระดับ สร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรมแผนชุมชนทุกระดับ จัดประชุมชี้แจงส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดร่วมกับอําเภอ และ
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เป็นวิทยากรกระบวนการ (ครู ก/ข/ค)
1.4) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนระดับจังหวัด จํานวน 75 จังหวัด
1.5)
สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กระบวนการแผนชุมชนในระดับอําเภอ
ประกอบด้วย ตัวแทนเครือข่าย ศอช. , กองทุนหมู่บ้าน , กลุ่มออมทรัพย์ , กลุ่มสตรี , กลุ่ม OTOP และกลุ่มตัวแทน
หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนในพื้นที่ 75 จังหวัด จํานวน 10,145 คน
1.6) คณะทํางานขับเคลื่อนแผนชุมชนทุกระดับกําหนดแนวทางการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับจังหวัด และจัดเวทีประชาคมจังหวัดเพื่อยกร่างแผนชุมชนเชิงบูรณาการของจังหวัดให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาล
1.7) จัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชน จํานวน 75 จังหวัด
1.8) จังหวัดทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนทุกระดับ จํานวน 75 จังหวัด
1.9) บูรณาการแผนชุมชน โดยทบทวนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อําเภอยุทธศาสตร์
จังหวัดและนําแผนชุมชนเข้าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาอําเภอ
1.10) จั ด ทํ า เอกสารคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน โดยได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากงบ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
1.11) จังหวัดบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด จํานวน 75 จังหวัด โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้
(1) ทบทวนคําสั่งทีมงานขับเคลื่อนแผนชุมชนทุกระดับ
(2) แจ้งอําเภอทบทวนการบูรณาการแผนชุมชนเชิงบูรณาการระดับอําเภอทุก
อําเภอตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
(3) จัดตั้งกลไกบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด
(4) จัดเวทีประชาคมจังหวัด 3 ครั้ง คือ
(4.1) เพื่อพัฒนากลไกบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด
(4.2) ยกร่างแผนชุมชนเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
(4.3) ทําประชาพิจารณ์แผน/รับรองแผน
1.12) จังหวัดร่วมกับกลไกการบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด จัดเวทีประชาคมจังหวัด
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นําชุมชน/องค์กรเครือข่ายระดับจังหวัด จํานวน 20,565 คน เพื่อยกร่างแผนชุมชนเชิง
บูรณาการระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1.13) จังหวัดมีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชน
ทุกระดับ
1.14) จังหวัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดําเนินงานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดและการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด/อําเภอทุกเดือน จํานวน 75 จังหวัด
1.15) ถอดบทเรียนและจัดทํารายงานสรุปผลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน
75 จังหวัด
1.16) จังหวัดมีการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนให้สอดคล้องต่อประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาล โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน (ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินกิจกรรม และร่วมรับผลประโยชน์) เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งสามารถสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดที่สอดคล้องสถานการณ์ และการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายที่มาจากประชาชนเป็นผู้กําหนด จํานวน 75 จังหวัด
1.17) กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตั้งเป้าหมายในการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ร้อยละ 15 จํานวน 10,400 แผน ในภาพรวม แผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 75 จังหวัด แผนชุมชนทีผ่ ่านการประเมิน จํานวน 11,180 แผน

-181.18) จังหวัดให้อําเภอดําเนินการทบทวนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน มีจํานวนรวมทั้งสิ้น
69,855 หมู่บ้าน ผลการประเมิน สรุปได้คือ ดีมาก จํานวน 53,195 แผน, ดี จํานวน 14,677 แผน, พอใช้ จํานวน
1,983 แผน
2) กรมการพัฒนาชุมชนได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการพัฒนาแผน
ชุมชน คือ K1.2 = 12
3) จากผลการตรวจราชการรอบแรก(Project Review) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้
ให้วิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล โดยให้ค่าความเสี่ยงในระดับที่ 12 ระดับเฝ้า
ระวัง จึงได้ใ ห้ข้อเสนอแนะให้กับจัง หวัด คือ ควรมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน ผลักดัน
และบูร ณาการแผนชุม ชนที่ผ่า นการรับ รองมาตรฐานบรรจุไ ว้ใ นแผนพัฒ นาองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น /
แผนพัฒ นาอําเภอ/แผนพัฒ นาจังหวัด หรือ แผนอื่นๆ ที่เ กี่ย วข้อง เพื่อ ให้แ ผนชุม ชนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ เพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
4) สําหรับในรอบที่ 2 (Progress Review) ได้ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ซึ่ง ปรากฏว่า ทุก จัง หวัด ได้มีก ารเชิญ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งร่ว มประชุม เพื่อ ซัก ซ้อ มแนวทางการปฏิบัติใ นการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและติดตามช่วยเหลือการ
จัด ทํา แผนชุม ชน ชี้แ จงทํา ความเข้า ใจกับ ภาคีหุ้น ส่ว นที่เ กี่ย วข้อ งและองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ให้เ น้น
ความสํา คัญ ของแผนชุม ชนที่เ ป็น เครื่อ งมือ ในการสร้า งความเข้ม แข็ง กับ ชุม ชน ประกอบกับ กรมส่ง เสริม การ
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ได้แ จ้ง แนวทางการสนับ สนุน การขับ เคลื่อ นแผนชุม ชนสู่ก ารพัฒ นาท้อ งถิ่น และจัง หวัด
แบบบูร ณาการ โดยให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ได้แ ก่ เทศบาล และองค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บล
เป็นองค์กรอํานวยการบูรณาการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนในระดับตําบลและเทศบาล และ
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เป็น องค์ก รพัฒ นาศัก ยภาพผู้นํา ชุม ชนและหมู่บ้า น พร้อ มกับ มีก ารวางแผน
ทบทวนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น และจังหวัด ความเสี่ยงในภาพรวมลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5) ในการตรวจติดตาม/ประเมินผลในรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) พบว่า การดําเนินการ
โครงการพัฒนาแผนชุมชนบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ คือ ผู้นํา ชุม ชนและประชาชนได้จัด เวทีท บทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และตําบล มีการจัดทําเวทีประชาคมบูรณาการแผนชุมชนเพื่อ
นําไปสู่การประเมินมาตรฐานแผนชุมชนได้อย่างมีคุณภาพทําให้แผนชุมชนอยู่ในระดับดีมากขึ้น และทําให้
ทราบถึงความต้องการของประชาชนในภาพรวมของหมู่บ้าน ตําบล และระดับอําเภออย่างแท้จริง จากการ
ตั้งข้อสมมุติฐานความเสี่ยงไว้ก่อนออกตรวจปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการดําเนินการได้มีการวางมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงไว้แล้วอาทิเช่น การชี้แจงทําความเข้าใจ การถ่ายทอด ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินการให้กับ
เจ้าหน้าที่หน่วยราชการ ทุกระดับ จังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น และหน่วยดําเนินการ หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ได้
เข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตลอดจนเพิ่มองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทําให้การดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ โดยการดําเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี/หลักธรรมาภิบาล จึงทําให้ความเสี่ยงที่ตั้งไว้
ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทุกประเด็น และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้สาเหตุ
เพราะมีการเฝ้าระวังเป็นอย่างดี
6) จากผลการดําเนินงานบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลโดยเป็นโครงการที่ครอบคลุมลงไปใน
พื้นที่ทั่วประเทศ ไปสู่ประชาชนโดยตรงเป็นความต้องการของประชาชน ซึ่งมีขบวนการการจัดทําประชาคมมาการ
ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนผู้นําชุมชนในการเข้ารับการฝึกอบรม มีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการติดตามผล โดยทุกระดับมีการแบ่งงานและ
รับผิดชอบ
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หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และหลักความคุ้มค่า
ส่วนทางภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม ถ่ายทอดด้านความรู้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทําให้แผนชุมชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ด้านแผนงาน
และโครงการตลอดจนด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ง หน่ ว ยดําเนิ น การได้นํา ไปประยุกต์ใ ช้พัฒ นาควบคู่ ไปกั บ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถผลิตสินค้าที่บ่งชี้ถึงภูมิศาสตร์ หรืออัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักความคุ้มค่า การกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ
สํ า หรั บ ภาคประชาชนมี ก ารสร้ า งภาวะผู้ นํ า แกนนํ า ซึ่ ง มี ค วามรู้ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ ประกอบกับต้องมีคุณธรรม จึงมีส่วน
อย่างมากในการขับเคลื่อน ผลักดันให้แผนงาน/โครงการ ประสบผลสําเร็จโดยการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบเอื้ออาทร ในการดูแลรักษา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนของแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1) ผลการดําเนินงาน จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบ
การดํ า เนิน งานในภาพรวม ทั ้ ง ประเทศ จํ า นวน 75 จั ง หวัด โดยสรุ ป ได้ว ่ า กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้
ดํา เนิ น การโครงการส่ง เสริม และพัฒ นาหมู่บ้า นเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยได้ขับ เคลื ่อ นการดํา เนิน งานหมู่บ้า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 75 จังหวัด ในภาพรวมของเขตตรวจราชการ จํานวน 18 เขตตรวจราชการ
ในพื้นที่ 75 จังหวัด มีการดําเนินงาน จํานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
1.1) สร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
1.2) ติด ตามและประเมิน ผล การดํา เนิน กิจ กรรมตามโครงการพัฒ นาหมู่บ้า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
1.3) สร้างกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 3 ระดับ คือ ระดับ
“พออยู่ พอกิน” ระดับ “อยู่ดี กินดี” ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” โดยมีกิจกรรม กระบวนการ/ขั้นตอน เป็นดังนี้
(1) กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ฝึกปฏิบัติการและปรับแผนชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินวิถีชีวิต ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
(3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สาธิตกิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง
(4) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลและการจัดการความรู้
2) จากการดํา เนิ น การตามโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี
เป้าหมาย จํานวน 750 หมู่บ้าน ได้ดําเนินงานตามขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ดังนี้
2.1) จังหวัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในวันประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน
เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางการดําเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนา
ชุมชน
2.2) จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับใน
ระดับอําเภอ และจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และกําหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทุกจังหวัด
2.3) จังหวัดกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3 ระดับ
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(2) วิทยากรกระบวนการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ 2
(3) วิทยากรกระบวนการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ 1
2.4) จังหวัดดําเนินการประเมินผลและจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทย (23 ตัวชี้วัด) จํานวน 3 ลักษณะ จํานวน 750 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ระดับ ดังนี้
(1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู่ พอกิน” จํานวน 250 หมู่บ้าน
(2) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่ดี กินดี” จํานวน 250 หมู่บ้าน
(3) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่งมี ศรีสุข” จํานวน 250 หมู่บ้าน
2.5) จังหวัดได้ดําเนินการตามขั้นตอนกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
(1) สร้ า งแกนนํ า หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบจํ า นวน 75 จั ง หวั ด
กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 50 คน ประกอบด้วย ผู้นํา อช. กรรมการกลุ่มต่างๆ ในชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้นําอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น 23,750 คน ดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
(2) ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น หอกระจายข่าว และวิทยุชุมชน
(3) รณรงค์โครงการอันเนื่องมาจากกระราชดําริ โครงการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
(4) สร้างกลไกการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานระดับพื้นที่ ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นําองค์กรและเครือข่ายระดับจังหวัด และภาคีการพัฒนา ในการติดตามผลการดําเนินงานใน
พื้นที่ จํานวน 75 จังหวัด
2.6) ผลการดําเนินงานที่ได้รับจากการขับเคลื่อนหมู่บ้า นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
มีกิจกรรมหลักที่ดําเนินงาน ดังนี้
(1) แกนนําที่ผ่านการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านชุมชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 85 ของครัวเรือน
(2) จังหวัดติดตามและประเมินผล การดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีการประเมินร่วมกับชุมชน เช่น ผู้นํา อช. กรรมการกลุ่ม
ต่างๆ จํานวน 750 หมู่บ้าน
(3) ผู้แทนครอบครัวพัฒนาที่ผ่านการอบรม จํานวน 22,250 คน ได้จัดทําแผน
ชีวิตของครัวเรือน และดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการออม การ
ทําปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัว และการทําบัญชีครัวเรือน
(4) จังหวัดขยายผลการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไปหมู่บ้านข้างเคียง
คิดเป็นร้อยละ 65
(5)
จังหวัดจัดทําแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สานพลังคนดีแห่งแผ่นดินและถอด
บทเรียน” จํานวน 750 หมู่บ้าน
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การสนับสนุน
ในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาด้านอาชีพ
3) กรมการพัฒนาชุมชน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ N 1.1 =16 และ N 2.1 =16
4) ผลการตรวจราชการรอบแรก (Project Review) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ต รวจราชการกรมได้ใ ห้ข้อ เสนอแนะกับ จัง หวัด คือ จัง หวัด ควรจัด ให้มีก ารประชุม คณะกรรมการทุก ระดับ
สม่ําเสมออย่า งต่อเนื่อง พร้อ มให้ห น่วยดํา เนิน การและภาคีร่วม กําหนดหลัก เกณฑ์แ ละประชาคมให้เกิด การ
ยอมรับและเชื่อถือได้ และจังหวัดควรดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สามารถนํามาใช้งานได้ถูกต้อง
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ประเมิน ผล รวมทั้ง ให้คํา แนะนํา ในการดํา เนิน การพัฒ นาหมู่บ้า นเศรษฐกิจ พอเพีย งต้น แบบอย่า งต่อ เนื่อ ง
ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ ที่หลากหลายและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
5) สําหรับในรอบที่ 2 (Progress Review) ได้ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอซึ่งปรากฏ
ว่า ส่วนราชการ หน่วยงานภาคีการพัฒนา และผู้นําชุมชน องค์กรเครือข่ายในชุมชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ในทุกขั้นตอน ทําให้หน่วยรับตรวจราชการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชนในชุมชนโดยมีการอบรมให้ความรู้นําไปทัศนศึกษาดูงาน และการส่งเสริมอาชีพให้ครัวเรือนที่เข้ารับการ
อบรมและนํามาขยายผลทําให้การดําเนินงานสําเร็จเป็นไปตามขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
6) สําหรับในการตรวจติดตาม/ประเมินผลในรอบที่ 3 (Monitoring / Evaluation) โดยพบว่า
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคีการพัฒนาผู้นําชุมชน ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงทําให้ผู้นําชุมชน/แกนนําของหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ งผู้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและ
ครอบครัว โดยจัดทําแผนชีวิตของครัวเรือนในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายโดยการปลูกผักสวนครัว,ทํารั้วกิน
ได้ การทํ า ปุ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพ ตลอดจนผู้ นํ า ชุ ม ชนถ่ า ยทอดความรู้ เ รื่ อ งการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านชุมชน ได้อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและมีส่วนร่วมใน
การขั บ เคลื่ อ นหมู่ บ้ า น มี ค วามเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ทํ า ให้ ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ต่ อ ไป จากการตั้ ง ข้ อ
สมมุติฐานความเสี่ยงไว้ก่อนออกตรวจปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการดําเนินการได้มีการวางมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงไว้แล้วอาทิเช่น การชี้แจงทําความเข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินการให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ
ทุกระดับท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด และหน่วยดําเนินการ หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
โดยการดําเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี/หลักธรรมาภิบาล จึงทําให้ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ลดลงจนอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ทุกประเด็น
7) จากผลการดําเนินงานบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลโดยเป็นโครงการที่ครอบคลุมลงไปใน
พื้นที่ทั่วประเทศ ไปสู่ประชาชนโดยตรงเป็นความต้องการของประชาชน ซึ่งมีขบวนการการจัดทําประชาคมมาสู่
แผนชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการติดตามผล โดยทุก
ระดั บ มี ก ารแบ่ ง งานและรั บ ผิ ด ชอบกั น ชั ด เจนอยู่ บ นระเบี ย บขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น ไปตามหลั ก นิ ติ ธ รรม
หลักการมีส่วนร่วม หลักประชาธิปไตย หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และหลักความคุ้มค่า
8) โดยทางภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม ถ่ายทอดด้านความรู้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการจัดฐานข้อมูลในการพัฒนาแผนชุมชน ส่วนภาคประชาชนมีการสร้างภาวะผู้นํา แกน
นํา ซึ่งมีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
ประกอบกับต้องมีคุณธรรม จึงมีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อน ผลักดันให้แผนงาน/โครงการ ประสบผลสําเร็จโดย
การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน

-22โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
1) จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบผลการดําเนินในภาพรวม
ทั้งประเทศ 59 จังหวัด โดยสรุปได้ว่า กรมที่ดินได้ดําเนินการโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดําเนินการตามมาตรา 58, 58ทวิ, 58ตรี และมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินใน
พื้นที่ที่ยังไม่มีระวางแผนที่ หรือบริเวณที่มีระวางแผนที่แล้ว แต่ยังมีงานตกค้างอยู่เป็นกลุ่มๆ ปริมาณงานเหมาะสม
กับการดําเนินสํารวจฯโดยมีวิธีดําเนินการและมาตรฐานการทํางาน ดังนี้
1.1) ดําเนินการโดยวิธีเดินสํารวจโดยใช้ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศมาตรฐานการ
ทํางาน 80 แปลง/สาย/เดือน
1.2) ดําเนินการโดยวิธีเดินสํารวจภาคพื้นดิน มาตรฐานการทํางาน 120/แปลง/สาย/
เดือน
1.3) การดําเนินการโดยวิธีการเปลี่ยน น.ส.3 ก. เป็นโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ตรี แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ดําเนินการเฉพาะพื้นที่หมู่ที่เดินสํารวจอยู่ในขณะนั้น และราษฎรไม่มานํารังวัด ทั้งนี้
เพื่อให้ปิดพื้นที่เป็นระวาง กรณีจําเป็นนอกเหนือจากนี้ให้ขออนุมัติผู้อํานวยการศูนย์ฯ เป็นครั้งคราวไป
1.4) สําหรับการแจกโฉนดที่ดิน ให้แต่ละศูนย์ฯ แจกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรอย่างน้อย
เดือนละ1 ครั้ง
1.5) กรมที่ดินได้ตั้งเป้าหมายการดําเนินงานตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ จํานวน 150,620 แปลง ดําเนินการในพื้นที่ 59 จังหวัด 26 ศูนย์ 214 สายสํารวจ คือ จังหวัด
เชียงใหม่ ลําพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลําปาง พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร
สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร อํานาจเจริญ
ร้อ ยเอ็ด เลย หนองบัว ลํ า ภู ศรีส ะเกษ สกลนคร สุ ริ นทร์ อุ ดรธานี หนองคาย มหาสารคาม นครราชสี มา
อุบลราชธานี ชัยภูมิ ระยอง ตราด จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กระบี่
พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
1.6) จากการดําเนินการในภาพรวมของกรมที่ดินมีผลการดําเนินการรังวัดทําแผนที่
และสอบสวนสิทธิเพื่อการออกโฉนดที่ดินได้ จํานวน 179,022 แปลง เนื้อที่ 786,046 ไร่ และแจกโฉนดที่ดิน
ให้ประชาชนแล้ว จํานวน 169,728 แปลง
2) กรมที่ดินได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลก่อนออกตรวจราชการ
คือ N 1.1 = 12 และ N 1.2 = 12
3) จากผลการตรวจราชการรอบแรก (Project Review) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
พบผลการดํา เนิน งานในภาพรวมว่า หน่ว ยรับ การตรวจราชการมีค วามเสี่ย งในการจัด ทํา แผนปฏิบัติง าน
โครงการฯ ในการกํา หนดพื้น ที่เ ดิน สํา รวจ ข้อ มูล เกี่ย วกับ แปลงที่ดิน และเอกสารคลาดเคลื่อ น และการขีด
พื้นที่เขตป่าไม้ในระวางแผนที่ให้ครบถ้วน จึงได้ให้ข้อเสนอแนะให้หน่วยรับการตรวจราชการได้มีก ารกํา หนด
เป้ า หมาย สายสํา รวจ ให้ ส ั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณงานที่ ม ี อ ยู่ ให้ ต รงกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในพื้ น ที่ และให้ศ ูน ย์
อํานวยการเดินสํารวจฯ ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานและประสานงานกับสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วน
แยก/อํา เภอ ในพื้น ที่รับ ผิด ชอบอย่า งต่อ เนื่อ ง และให้ป ระสานกับ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง คือ สํา นัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อ ให้ดําเนินการขีดเขตป่าไม้
จึงให้ค่าดัชนีความเสี่ยงในภาพรวมอยู่ในระดับเฝ้าระวัง
4) สําหรับในรอบที่ 2 (Progress Review) ได้ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะซึ่ง
ปรากฏว่า หน่วยรับการตรวจราชการมีการกําหนดเป้าหมาย สายเดินสํารวจ สัมพันธ์กับปริมาณงานที่มีอยู่มีการ
ปรับแผนการดําเนินการตามข้อเท็จจริงของพื้นที่ สําหรับพื้นที่ที่มีแปลงที่ดินเป้าหมายอยู่กระจัดกระจายไม่เป็น

-23กลุ่ม เจ้า ของที่ดินอยู่ต่า งพื้น ที่ ศูนย์เดิน สํารวจฯ ได้มีก ารจัดทํา แผนปฏิบัติงานและประสานงานกับสํานัก งาน
ที่ดิน จังหวัด /สาขา/ส่ว นแยก/อํา เภอ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่า งต่อ เนื่อง และได้มีก ารประสานงานหน่ว ยงานที่
เกี่ย วข้อ ง เช่น สํา นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มจัง หวัด สํา นัก งานจัด การทรัพ ยากรป่า ไม้ เพื่อ
ดําเนินการขีดเขตป่าไม้ ซึ่งได้รับ ความร่วมมือ จากหน่ว ยงานดังกล่าว ในกรณีที่มีการจัดทําเขตในระวางแผนที่
ไว้แล้ว แต่เมื่อเข้าดําเนินการเขตป่าไม้ไม่สัมพันธ์กันได้มีการประสานกับกรมป่าไม้เพื่อดําเนินการแก้ไข ตลอดจน
ส่วนราชการที่ เ กี่ย วข้อ ง ที่ทํา การปกครองจัง หวั ด อํา เภอ อปท. หน่ว ยราชการที่ เ กี่ย วข้ อ ง และผู้แ ทนภาค
ประชาชน ได้ ใ ห้ ความร่วมมือสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดําเนินการทุกขั้นตอน ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ดําเนินการ
ตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ ยึดหลักการมีส่วนร่วม คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและความคุ้มค่า ทําให้เป้าหมาย
ในการเดินสํารวจมีความคืบหน้าในระดับที่ดี จึงให้ค่าดัชนีความเสี่ยงในภาพรวมอยู่ในระดับยอมรับได้
5) ในการตรวจติดตาม/ประเมินผลในรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) การดําเนินการ
บรรลุผลตามเป้าหมายโดยพบว่าโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประชาชนมีความพึง
พอใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงที่ได้รับการถือครองและการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีแนวเขตอย่างเป็นธรรมทั่วถึง และทําให้มีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมากขึ้น เป็น
การสร้ างโอกาสให้เ ข้า ถึ งแหล่ง ทุ นในระบบ เกิ ดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้
เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกิดความรักและหวงแหนแผ่นดิน ก่อให้เกิดกําลังใจและแรงจูงใจ
ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวม ลดปัญหาความ
ขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน ทําให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและสังคม จากการตั้งข้อสมมุติฐานความ
เสี่ยงไว้ก่อนออกตรวจปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการดําเนินการได้มีการวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงไว้แล้วอาทิเช่น
การชี้แจงทําความเข้าใจ การถ่ายทอด ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินการให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการทุก
ระดับ จังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น และหน่วยดําเนินการ หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน โดยการดําเนินการเป็นไป
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี/หลักธรรมาภิบาล จึงทําให้ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทุก
ประเด็น และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้สาเหตุเพราะมีการเฝ้าระวัง
จากผลการดําเนินงานบรรลุตามนโยบายของรัฐบาลโดยเป็นโครงการที่ครอบคลุมลงไปในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ไปสู่ประชาชนโดยตรงเป็นความต้องการของประชาชน ซึ่งมีขบวนการการจัดทําประชาคมมาสู่การ
ดําเนินงานของโครงการการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในระดับ
จังหวัดและอําเภอ และทํางานติดตามผล โดยทุกระดับมีการแบ่งงานและรับผิดชอบกันชัดเจนอยู่บนระเบียบ
ขั้นตอนปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และหลักความ
คุ้มค่า
ส่วนทางภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ได้เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม ถ่ายทอดด้านความรู้
เทคโนโลยี ด้ านต่ า งๆ เพื่ อช่ว ยเหลื อ ประชาชน โดยทําให้มี ก ารมี ส่ว นร่วมของภาคประชาชน และหลั ก ความ
รับผิดชอบในการทํางานทําให้การปฏิบัติงานในโครงการประสบความสําเร็จเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ทําให้สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ
เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน
สําหรับภาคประชาชนมีการสร้างภาวะผู้นํา แกนนํา ซึ่งมีความรู้เป็นบุคคลที่เคารพในชุมชนได้
เข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนในการชี้แนวเขตที่ดินทําให้การออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ ฯลฯ

-24โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
1) จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีผ ลการดําเนิน ใน
ภาพรวมของการปฏิบัติงานโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 มีเป้าหมายและการดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้
1.1) ดําเนินการตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ให้มี
แนวเขตที่ชัดเจน ในกลุ่มที่ 1 ทั้งประเทศ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พิจิตร เพชรบุรี ระยอง
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และสระแก้ว โดยแบ่งพื้นที่ดําเนินการเป็นกลุ่มจังหวัด กลุ่มละ 4 -6 จังหวัด
เป้าหมาย 2,500 แปลง ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยรังวัดฯ 1 คน ต่อ 1 กลุ่มจังหวัด เป็นผู้ตรวจและควบคุมการปฏิบัติงาน
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัด 27 คน โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ปฏิบัติงาน 9 -10 แปลง/เดือน ได้เพิ่ม
เป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัด จํานวน 200 แปลง โดยเฉลี่ยเป้าหมายเป็นกลุ่มจังหวัดกลุ่มละ 50 แปลง หากกลุ่มใด
ไม่สามารถดําเนินการได้สามารถมอบหมายให้กลุ่มอื่นดําเนินการแทนได้ครบตามเป้าหมายที่กําหนด โดยมีหัวหน้า
หน่วยรังวัดฯ 4 คน เป็นผู้ตรวจและควบคุมการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตลอดปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,700 แปลง
1.2) กลุ่มที่ 2 เป็นการดําเนินงานเพิ่มเติม 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
หนองบัวลําภู เป้าหมายจังหวัดละ100 แปลง รวม 200 แปลง งบประมาณที่ได้ดําเนินการ จํานวน 3,077,153.80 บาท
โดยใช้อัตรากําลังเจ้าหน้าที่สํานักจัดการที่ดินของรัฐและหน่วยงานอื่นสนับสนุน จํานวน 12 คน ซึ่งการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ในจังหวัดใดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายสามารถเข้าดําเนินการอีกจังหวัดหนึ่งได้
1.3) โดยมีหัวหน้างานรังวัดฯ ที่ 1-4 เช่าสถานที่ทําการตั้งหน่วยรังวัดฯ เพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่และเป็ นสถานที่ติดต่อประสานงาน โดยค่าเช่าให้เป็นไปตามราคาและสภาพของสถานที่เช่าในท้องถิ่น
โดยวิ ธี ก ารเช่ า ให้ เ สนอขออนุ มั ติ จ ากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. 2535 หมวด 2 ส่วน 6 ข้อ 128.129 (1) (2) ในอัตราเดือนละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้จัดจ้าง
พนักงานขับรถยนต์ 1 คน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 คน ต่อ 1 หน่วยรังวัดฯ จากงบประมาณงบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 052736/31 ลงวันที่ 26 เมษายน
2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวและในเรื่องการจ้างเหมาบริการ
1.4) วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การและมาตรฐานการปฏิ บั ติ โดยทํ า การคั ด เลื อ กแปลงที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์จากบัญชีสํารวจ ซึ่งทบวงการเมืองผู้ดูแลรักษาแสดงความประสงค์ผ่านสํานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อ
ขอรั ง วั ด ออกหรื อ ตรวจสอบหนั งสื อสํ าคั ญ สํ า หรั บที่ ห ลวง โดยมีวิ ธี ก ารและขั้น ตอนในการคั ด เลือ กแปลงที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์เข้าร่วมโครงการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้
(1) นําบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดจัดส่งให้กรม
ที่ ดิ น ตรวจสอบกั บ บั ญ ชี ส รุ ป ผลการดํ า เนิ น การรั ง วั ด ออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวงที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การแล้ ว
ในปีงบประมาณต่างๆ ที่ผ่านมาและตรวจสอบจากบัญชีควบคุมและจัดเก็บหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงของกรม
ที่ดิน ว่ามีที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแล้วหรือไม่
(2) คัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ยังไม่ได้รังวัดออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงจากการตรวจสอบตามข้อ 1 มาตรวจสอบกับทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ว่ามีแปลงใดได้จัดทํา
ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์แล้ว และพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านการใช้ประโยชน์ ว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ประเภทพลเมือง ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันหรือไม่มีผู้บุกรุกคัดค้าน
แนวเขตหรือผู้ดูแลรักษาสามารถนําทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้
(3) นําแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้คัดเลือกแล้ว จัดทําเป็นบัญชีรายชื่อที่ดิน
สาธารณประโยชน์เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ ทั้งนี้ ในการดําเนินการรังวัด
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จากแปลงที่ได้คัดเลือกแล้วดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดพิจารณาถึงการ
ดําเนินการในแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ทราบแนวเขตแน่นอน ผู้ดูแลรักษาสามารถนําชี้แนวเขตได้ หรือแปลงที่
มี ผู้ บุ ก รุ ก บางส่ ว น ไม่ มี ปั ญ หาพิ พ าทเรื่ อ งแนวเขตดํา เนิ น การก่ อ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานตามเป้ า หมาย

-25สําหรับแปลงที่มีปัญหาพิพาทหรือแปลงที่ผู้ดูแลรักษาไม่สามารถนําชี้แนวเขตได้ จะต้องมีการพิจารณาด้วยความ
รอบคอบก่อนดําเนินการเป็นการเฉพาะรายต่อไป
(4) เมื่อดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะได้ทําการแจ้งจังหวัดในพื้นที่ตาม
แผนงานที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้จังหวัดแจ้งให้อําเภอที่รับผิดชอบแจ้งความประสงค์ขอรังวัดออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงต่ออธิบดีกรมที่ดิน ผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา เพื่อลงบัญชีรายวันรับทําการ (บ.ท.ด. 2)
และลงบัญชีเรื่องรังวัด (บ.ท.ด. 11) และให้อําเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตําบลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดําเนินการ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2543
(5) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห น่ ว ยรั ง วั ด ฯ และเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานรังวัดฯ ในพื้นที่ เดินทางไปรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปฏิบัติงารังวัด
ตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และเตรียมการก่อนปฏิบัติงานรังวัดฯ โดยให้
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และขอรับเรื่องคําขอรังวัดจากสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เพื่อเข้า
ประสานงานกับอําเภอและอําเภอและองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใด
ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ให้แจ้งข้อขัดข้องโดยบันทึกถ้อยคําถึง
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้จากผู้ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์รายงานผ่านหัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ขอความ
เห็ น ชอบจากเจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด /สาขา/ส่ ว นแยก และให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านรั ง วั ด ฯ จั ด ทํ า แผนการ
ปฏิบัติงานรังวัดฯ ประจําเดือนแล้วให้เสนอแผนการปฏิบัติงานรังวัดประจําเดือน พร้อมทั้งรายงานการเดินทาง
7 วันนับแต่วันเดินทาง ผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ให้กรมที่ดินทราบภายใน 15 วัน และนัดทํา
การรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ตามคําขอรังวัด ซึ่งได้ลงบัญชีรับเรื่องรังวัด (ร.ว. 12)
ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้นัดรังวัดให้เป็นไปตามลําดับแผนปฏิบัติงานรังวัดประจําเดือน
(6) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรังวัดฯ ต้องไปทําการรังวัดฯ ตามกําหนดวันนัดทํา
การรังวัดที่ได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง และผู้ที่เกี่ยวข้องไประวังชี้แนวเขต และลงนามรับรองเขตที่ดิน หรือไป
ร่วมตรวจสอบการรังวัดตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งปรากฏตามระเบียบการแจ้งข้างเคียง พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐาน
แผนที่และเบิกวัสดุสําหรับใช้ในการรังวัด ได้แก่ หลักเขตที่ดิน หลักเขตที่สาธารณประโยชน์หมุดหลักฐานแผนที่
แผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์พร้อมเสาเพื่อใช้ในการดําเนินการ
(7) การรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (พ.ศ. 2517) แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกรมที่ดิน
ว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2520) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522)
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2530) และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2539) ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือ
แก้ไขหนังสือสําคัญฯสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2529 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่
และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2550 ตลอดจนระเบียบคําสั่งและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้อง
ดําเนินการเรื่องรังวัดให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อให้หัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ตรวจระเบียบความถูกต้องของเรื่องรังวัด และ
รายการรังวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วส่งเรื่องรังวัดให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ภายใน 20 วัน นับ
แต่วันทําการรังวัด โดยส่งเรื่องรังวัดให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับ
เรื่อง หากไม่สามารถส่งเรื่องรังวัดภายในกําหนดได้ จะต้องชี้แจงให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ทราบถึง
เหตุผลที่ขัดข้องและต้องรายงานให้กรมที่ดินทราบ
(8) ทุกสิ้นเดือนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรังวัดฯ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
พร้อมส่งเอกสาร สําเนาแผนที่ต้นร่าง สําเนารายงานคํานวณเนื้อที่ สําเนารูปแผนที่ สธ.1 ภาพถ่ายแปลงที่ดิน และ
ส่งใบสําคัญค่าจ่ายให้หัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเสนอผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/
ส่วนแยก เพื่อรายงานและนําส่งเอกสารให้กรมที่ดินดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-26(9) มาตรฐานการปฏิบัติงานรังวัดกําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดระดับ
ชํานาญงานหรือระดับปฏิบัติงาน 1 คน/ คนงาน 6 คน/ปริมาณงาน 9-10 แปลง/เดือน
1.5) การตรวจติดตาม ควบคุม รายงานผล และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอน
การดําเนินงานที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้
(1) ให้หัวหน้าหน่วยงานรังวัดฯ ซึ่งอยู่ประจําที่ตั้งหน่วยงานรังวัดฯ ออกไปตรวจ
การปฏิบัติงานรังวัดฯในพื้นที่จังหวัดตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจําทุกเดือน ในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของช่างรังวัดฯ ต้องช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆประสานงานกับสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วน
แยก รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวตรวจระเบียบเรื่องรังวัด ติดตามการประกาศออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในการเร่งรัดดําเนินการออก
หนังสือสําคัญสํ าหรับที่ หลวงตลอดจนตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จ่าย ทําการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดในหน่วยรังวัดฯ ซึ่งที่ได้รับมอบหมายแล้วเสนอผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วน
แยก และเดิ น ทางมาร่ ว มประชุ ม รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ก รมที่ ดิ น ทราบภายในวั น ที่ 5
ของทุกเดือน
(2) การตรวจการปฏิบัติงานรังวัดฯ ของหัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ให้ตรวจสอบและ
พิจารณาด้วยว่าการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ถ้า
หากจะต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนแผนงานหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อที่ดินสาธารณประโยชน์ หรือเห็นสมควรส่งเจ้าหน้าที่
ไปดําเนินการในพื้นที่จังหวัดอื่นตามแผนงาน เพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย ต้องรายงานเสนอความเห็นต่อ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปได้
(3) การเดินทางของหัวหน้าหน่วยงานรังวัดฯ เพื่อไปตรวจการปฏิบัติงานรังวัดฯ
หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการเดินทางกลับกรมที่ดินให้ใช้พาหนะรถยนต์ราชการกรม
ที่ดิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักจัดการที่ดินของรัฐ โดยกําหนดความรับผิดชอบในการดูแลพาหนะรถยนต์
ราชการกรมที่ดิน ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือ
มอบหมาย
(4) ให้หัวหน้าฝ่ายรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หรือหัวหน้างาน
รังวัดฯหรือนายช่างรังวัดชํานาญการที่ได้รับมอบหมาย ใช้รถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ชม 1633
กรุงเทพมหานครเป็นพาหนะในการเดินทาง หรือเดินทางโดยพาหนะประจําทางไปตรวจการปฏิบัติงานของหน่วย
รังวัดฯ ในพื้นที่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คําแนะนําการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างปฏิบัติงานรังวัดฯ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของหน่วยรังวัดฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานรังวัดฯ ถ่ายรูปแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจาก
สํ านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ด/สาขา/ส่ วนแยก ในการเร่ งรั ดและติ ดตามผลการดํ าเนิ นการออกหนั งสื อสํ าคั ญสํ าหรั บ
ที่หลวงด้วย
(5) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมายกํากับดูแล
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ผู้อํานวยการสํานักจัดการที่ดินของรัฐ ผู้อํานวยการส่วนคุ้มครอง
ที่ดินของรัฐ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานรังวัดฯ ในพื้นที่เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาตามที่เห็นสมควร
1.6)
จากการดําเนินงานโครงการเร่งรั ดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
ดําเนินการรังวัดออกและหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในที่ดินสาธารณประโยชน์จํานวน 2,900
แปลง ในพื้นที่ จํานวน 22 จังหวัด โดยตั้งเป้าหมาย 2,900 แปลง มีผลการดําเนินงานได้รวมทั้งสิ้น 2,900 แปลง
1) กรมที่ดินได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล คือ K1.1 = 10
และ K2.1 = 12

-272) จากผลการตรวจราชการรอบแรก (Project Review) ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยพบว่า ยัง มีข้อ มูล แปลงที่ส าธารณประโยชน์ที่ยัง คลาดเคลื่อ นอยู่บ้า งไม่ม ากนัก สามารถ
ดํ า เนิน การได้ต ามเป้า หมายของแผนปฏิบ ัติง านกํ า หนดไว้ และบางพื ้น ที่อ ยู่ร ะหว่า งช่า งรัง วัด ดํา เนิน การ
ตรวจสอบ มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยไม่ให้ซ้ําซ้อนกับแปลงที่ได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแล้ว
และผู้มีอํานาจในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ส่วนใหญ่เข้าใจในการปฏิบัติงาน เข้าใจหลักเกณฑ์การ
ออกหนังสือ สํา คัญ สํา หรับ ที่ห ลวง (น.ส.ล.) จึง ให้ค่า ดัช นีค วามเสี่ย งในภาพรวมในระดับ เฝ้า ระวัง ดัง นั้น
ผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยจึง ให้ข้อ เสนอแนะแก่ห น่ว ยรับ การตรวจราชการให้ป ระสานหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําข้อมูลให้ความถูกต้อง และจัดทําแผนงาน/โครงการให้ชัดเจนไม่เกิดความซ้ําซ้อน ตลอดจน
อบรมให้ความรู้แก่ผู้มีอํานาจในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน
3) สําหรับในรอบที่ 2(Progress Review)ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ได้ต ิด ตามผลการดํ า เนิน การตามข้อ เสนอแนะ ซึ ่ง ปรากฏว่า ส่ว นราชการที ่เ กี ่ย วข้อ ง อํ า เภอ อปท.
สถาบัน การศึก ษา ภาคเอกชน ได้ใ ห้ค วามร่ว มมือ สนับ สนุน และมีส ่ว นร่ว มในการดํา เนิน การทุก ขั้น ตอน
ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติยึดหลักการมีส่วนร่วมคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และความคุ้มค่า หน่วยรับการตรวจราชการให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําข้อมูล ให้ความถูกต้อง
และจัดทําแผนงาน/โครงการให้ชัดเจนไม่เกิดความซ้ําซ้อน ตลอดจนอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีอํานาจในการดูแล
รักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ จึงให้ค่าดัชนีความเสี่ยงในภาพรวมในระดับยอมรับได้
4) ในการตรวจติดตาม/ประเมินผลในรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)
การดํ า เนิน การบรรลุผ ลตามเป้า หมายโดยพบว่า โครงการเร่ง รัด ทํ า แผนที ่เ พื ่อ แสดงแนวเขตที ่ด ิน ของรัฐ
ประชาชนมีค วามพึง พอใจเป็น อย่า งมากในที่ดิน ของรัฐ อัน เป็น สาธารณสมบัติแ ผ่น ดิน ประเภทพลเมือ งใช้
ร่ว มกัน ได้อ อกหนัง สือ สํ า คัญ สํ า หรับ ที ่ห ลวงมีแ นวเขตถูก ต้อ งชัด เจนและหลัก เขตที ่ด ิน หลัก เขต
สาธารณประโยชน์ และแผ่น ป้า ยชื่อ ที่ส าธารณประโยชน์ แสดงให้ท ราบถึง ที่ตั้ง ขอบเขตและแนวเขต
ชัด เจน ตลอดจนมีรูป แผนที่ เนื้อ ที่แ ละการใช้ป ระโยชน์ไ ว้เ ป็น หลัก ฐาน โดยมีค วามถูก ต้อ งชัด เจนเพื่อ
ป้องกัน การบุกรุกที่ดินของรัฐและลดข้อพิพาท เรื่องแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แผนที่แสดงแนวเขต
ที่ดิน ของรัฐ มีม าตรฐานถูก ต้อ งสามารถตรวจสอบได้แ ละป้อ งกัน การออกเอกสารสิท ธิข องราษฎรที่ดิน
สาธารณประโยชน์ทําให้ประชาชนเกิดการหวงแหนและรักษาประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ จากการ
ตั้ง ข้อ สมมุติฐ านความเสี่ย งไว้ก่อ นออกตรวจปรากฏข้อ เท็จ จริง ว่า ในการดํา เนิน การได้มีก ารวางมาตรการ
ป้อ งกัน ความเสี่ย งไว้แ ล้ว อาทิเ ช่น การชี ้แ จงทํ า ความเข้า ใจ การถ่า ยทอด ระเบีย บหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร
ดําเนิน การให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ ทุกระดับ จังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น และหน่วยดําเนินการ หมู่บ้าน/
ชุมชน และประชาชน โดยการดําเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี/ หลักธรรมาภิบาล จึงทําให้
ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทุกประเด็น และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เป็นไปตาม
ที่ตั้ง สมมุติฐ านไว้ สาเหตุเ พราะมีก ารเฝ้า ระวัง จากผลการดํา เนิน งานบรรลุต ามนโยบายของรัฐ บาลโดยเป็น
โครงการที่ไปสู่ประชาชนโดยตรงเป็นความต้องการของประชาชน ซึ่งมีขบวนการการจัดทําประชาคมในการ
ดําเนินโครงการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการติดตามผล
โดยทุก ระดับ มีก ารแบ่ง งานและรับ ผิด ชอบกัน ชัด เจนอยู ่บ นระเบีย บขั ้น ตอนปฏิบ ัต ิร าชการเป็น ไปตาม
หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักประชาธิปไตยหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และหลักความคุ้มค่า
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1) ผลการดําเนินงาน จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขต
ตรวจราชการ พบผลการดําเนินในภาพรวมทั้งประเทศ 75 จังหวัด โดยสรุปได้ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้ดําเนินการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

-281.1) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ของศูนย์ ปภ.
เขตโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สั่งการให้ศูนย์ ปภ. เขต ทั้ง 18 ศูนย์เขต ดําเนินการซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม ( FTX) ตามสภาพความเสี่ยงภัย
ในพื้นที่ จํานวน 1 ครั้ง จากลักษณะภัย 5 ประเภท ด้วยการสมมุติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่ ทีม่ ผี ลกระทบ
รุนแรงกว้างขวาง ความรุนแรงระดับ 3 จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัดข้างเคียง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลดําเนินการดําเนินงาน คือ ศูนย์ ปภ. เขต ทั้ง 18 เขต ได้แก่ ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี ศูนย์ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี ศูนย์ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ปภ.เขต 5 นครราชสีมา
ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร ศูนย์ ปภ.เขต 8 กําแพงเพชร ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก
ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลําปาง ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี
ศูนย์ ปภ.เขต 14 อุดรธานี ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี
ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต ประเภทภัยที่ซ้อม อัคคีภัยในอาคารสูง 8 ครั้ง สารเคมี 4 ครั้ง แผ่นดินไหว 2 ครั้ง
การวินาศกรรม 3 ครั้ง และภัยทางทะเล 1 ครั้ง
1.2) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด โดยกระทรวงมหาดไทย
สั่งการให้ทุกจังหวัด ดําเนินการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม (FTX) ตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่
เป็นปัญหาสําคัญหรือเป็นปัญหาใหญ่ จํานวน 2 ครั้ง ด้วยการสมมุติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดกลาง ความรุนแรง
ระดับ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ซึ่งจังหวัดได้ฝึกซ้อมแผนฯ 2 ครั้ง ประเภทภัยที่ซ้อม ได้แก่
อุทกภัย 25 ครั้ง สึนามิ 4 ครั้ง ไฟป่า 5 ครั้ง แผ่นดินไหว 3 ครั้ง อัคคีภัย 63 ครั้ง สารเคมี 11 ครั้ง อุบัติเหตุ
ทางถนน 26 ครั้ง อุบัติภัยทางน้ํา 3 ครั้ง ขนส่งทางอากาศ 2 ครั้ง การก่อวินาศกรรม 3 ครั้ง การก่อความไม่สงบ
1 ครั้ง ชุมนุมประท้วง 2 ครั้ง และคลื่นซัดฝั่ง 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 150 ครั้ง
1.3) การฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรุ ง เทพมหานครโดย
กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรุงเทพมหานคร ดําเนินการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม (FTX) ตามสภาพพื้น
และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เห็นว่าเป็นปัญหาสําคัญหรือเป็นปัญหาใหญ่ จํานวน 2 ครั้ง ด้วยการสมมุติสถานการณ์
สาธารณภัยขนาดกลาง ความรุนแรงระดับ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้
ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ จํานวน 9 ครั้ง ได้แก่ สํานักงานเขตบางคอแหลมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 1 ครั้ง สํานักงาน
เขตภาษีเจริญฝึกซ้อมแผนการชุมนุมประท้วง 1 ครั้ง สํานักงานเขตสะพานสูงฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย1 ครั้ง สํานักงาน
เขตพญาไทฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 1 ครั้ง สํานักงานเขตบางแคฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 1 ครั้ง สํานักงานเขตยานนาวา
ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 1 ครั้ง สํานักงานเขตสาทรฝึกซ้อมแผนแผ่นดินไหว 1 ครั้ง สํานักงานเขตมีนบุรี ฝึกซ้อมแผน
อัคคีภัย 1 ครั้ง และสํานักงานเขตหนองแขมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 1 ครั้ง
1.4) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอโดยกระทรวงมหาดไทย
สั่งการ ให้อําเภอทุกแห่ง รวม 877 แห่ง ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ โดยคัดเลือกภัยที่มีความเสี่ยงตามสภาพพื้นที่
เสี่ยงภัยอย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยการสมมุติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ 1 โดยดําเนินการ
ฝึกซ้อมแบบในที่บังคับการ (CPX) หรือฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม (FTX) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30
กรกฎาคม 2553 โดยอําเภอได้ฝึกซ้อมแผนครบ 877 แห่ง
2) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
คือ K1.1 = 12 และ N 1.1= 12
3) จากผลการตรวจราชการรอบแรก (Project Review) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ใน
ภาพรวม พบผลการดําเนินงานว่า จังหวัดได้มีการเตรียมการเพื่อฝึกซ้อมแผนฯ มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ
ฝึก ซ้อ มแผน กํา หนดประเภทของภัย เพื่อ ทํา การฝึก ซ้อ มแผนในแต่ล ะด้าน เช่น ฝึกซ้อ มแผนอัค คีภัย ภัย ด้า น
สารเคมี และอุทกภัย เป็นต้น ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ภัยที่มีโอกาสที่จะเกิดในพื้นที่ มีการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดทําแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อกําหนดสถานการณ์ ขั้นตอน
และสถานที่ในการฝึกซ้อมแผน และบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องป้องกัน ช่วยเหลือ

-29บรรเทา และฟื้นฟู โดยในเบื้องต้นได้พบความเสี่ยงของหน่วยรับการตรวจราชการในการเข้าร่วมฝึกซ้อมแผน
อาจเกิด ความสับ สนในลํา ดับ ขั้น ตอนการปฏิบัติห น้า ที่ใ นการฝึก ปฏิบัติจ ริง และ ประชาชนที่เ ข้า ร่ว มฝึก ซ้อ ม
แผนปฏิบัติจ ริง อาจไม่เ ข้า ใจในบทบาทสมมุติ ทํา ให้ก ารฝึก ซ้อ มอาจไม่เ ป็น ไปตามขั้น ตอนและอาจเกิด
ข้อ ผิด พลาดในขณะฝึก ซ้อ มแผนฯ จึง ให้ค่า ดัช นีค วามเสี่ย งในภาพรวมในระดับเฝ้าระวัง โดยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล คือ ให้จังหวัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ประชุมซักซ้อมทําความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้ามาฝึกซ้อมแผนแบ่งภารกิจ บทบาทหน้าที่
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และควรประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนฯให้ประชาชาชนในชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกัน ให้เกิดการตื่นตระหนักถึงประโยชน์และความจําเป็นของการฝึกซ้อมแผนฯ
4) สําหรับในรอบที่ 2(Progress Review) ได้ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะที่
ผู ้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ ่ง ปรากฏว่า จัง หวัด และส่ว นราชการที ่เ กี ่ย วข้อ ง อํ า เภอ อปท.
สถาบันการศึก ษา ภาคเอกชน ได้มีก ารประชุม ร่ ว มกัน เพื่อ ซัก ซ้อ มความเข้า ให้กับทุกภาคส่วนที่เข้ามาฝึกซ้อม
แผนแบ่งภารกิจ บทบาทหน้าที่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และได้มีการประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนฯให้ประชาชาชน
ในชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน เกิดการตื่นตระหนักถึงประโยชน์และความจําเป็นของการฝึกซ้อมแผนฯ
มีค วามร่วมมือสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดําเนินการทุกขั้นตอน ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและความคุ้มค่า โดยภาพรวมจังหวัดได้ดําเนินการซ้อมแผน
แล้ว และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําชับให้จังหวัดควรมีการซ้อมแผนฯในระดับอําเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสาธารณภัยที่มีความรุนแรงน้อยและขยายองค์ความรู้ในฝึกซ้อมแผนฯให้ประชาชนในชุมชน
หมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ภัยอาจมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ จึงขอให้มีการเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น จึงให้ค่าดัชนีความเสี่ยงในระดับยอมรับได้
5) ในการตรวจติดตาม/ประเมินผลในรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่าการดําเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยพบว่า โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากในการทํางานของจังหวัดและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีการบูรณาการการทํางานในการวิเคราะห์เพื่อเลือกภัยที่จะฝึกซ้อม และเข้า
ร่วมฝึกซ้อมแผนฯ เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้ นจาก
สาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน มีความเข้าใจหลักการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติสามารถจัดการสาธารณภัยได้อย่างเป็น
ระบบการสั่งการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตลอดจนในภาคส่วนของ
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดสาธารณภัย มีความตระหนักของสาธารณภัยที่จะต้องมี
การเตรียมการป้องกันและมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ในการดําเนินงานโครงการพื้นที่ 75 จังหวัด ถือว่า
ได้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการและตามเป้ า หมายที่ กํ า หนด เป็ น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนบรรลุ ยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย และจากการตั้งข้อสมมุติฐานความเสี่ยงไว้ก่อนออกตรวจปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการดําเนินการ
ได้มีการวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงไว้แล้วอาทิเช่น การชี้แจงทําความเข้าใจ การถ่ายทอด ระเบียบหลักเกณฑ์
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยราชการ ทุ ก ระดั บ จั ง หวั ด อํ า เภอ ท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยดํ า เ นิ น ก า ร
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน และประชาชน โดยการดํา เนิ น การเป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารบ้ า นเมื อ งที่ ดี / หลั ก
ธรรมาภิ บ าล จึงทําให้ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทุกประเด็น และความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้สาเหตุเพราะมีการเฝ้าระวัง
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ทั่วประเทศ ไปสู่ประชาชนโดยตรงเป็นความต้องการของประชาชนซึ่งมีขบวนการการจัดทําประชาคมมาสู่โครงการ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการติดตามผล โดยทุกระดับมีการแบ่ง
งานและรับผิดชอบกันชัดเจนอยู่บนระเบียบขั้นตอนปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม
หลักประชาธิปไตย หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และหลักความคุ้มค่า
2.1 ค่าความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ โครงการ
พัฒ นาแผนชุ ม ชน โครงการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โครงการเร่ ง รั ด ออกโฉนดที่ ดิ น ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และ โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ
ตารางที่ 1
แสดงค่าดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย
ก่อนออกตรวจติดตาม การสอบทานในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3
ค่าดัชนีความเสี่ยง (1-25)
แผนงาน/โครงการ
รอบที่
K
P
N
เฉลี่ย
ก่อนออกตรวจ
12.00
12.00
1.โครงการพัฒนาแผน
1
10.40
10.16
11.25
10.60
ชุมชน
2
5.33
5.00
6.25
5.52
3
2.47
2.00
2.00
2.15
16.00
16.00
2.โครงการส่งเสริม
ก่อนออกตรวจ
และพัฒนาหมูบ่ ้าน
9.00
7.60
13.05
9.88
1
6.00
6.00
5.98
5.99
เศรษฐกิจพอเพียง
2
3.20
3.33
2.45
2.99
3
3.โครงการเร่งรัดการ

ออกโฉนดที่ดินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
4.โครงการรังวัดและ

จัดทําแผนที่เพือ่ แสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐ
5.โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553

ก่อนออกตรวจ
1
2
3
ก่อนออกตรวจ
1
2
3
ก่อนออกตรวจ
1
2
3

11.00
10.48
4.63
2.32
-

12.00
9.00
4.00
10.50
8.40
3.00
-

12.00
11.38
5.53
3.18
10.50
7.50
3.00
12.00

12.00
11.69
7.26
3.59
11.00
10.46
6.84
2.77
12.00

11.53
5.48
2.61

7.50
4.66
2.00

10.43
4.85
2.54

9.82
4.99
2.38
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พื้นที่จาํ แนกตามรายโครงการ ก่อนออกตรวจราชการ กับการตรวจราชการรอบที่ 1 ,2 และ3
20
16
12

12
10.6

11

11.69

9.88

12
10.46

10
5.56
2.15

0

โครงการ 1

5.99

9.82
4.99

2.99

โครงการ 2

6.94

7.26
3.59

โครงการ 3

2.77

โครงการ 4

กอนตรวจ
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3

2.38

โครงการ 5

จากแผนภูมิข้างต้น ค่าดัชนีความเสี่ยงที่พบจากการวิเคราะห์โครงการและการติดตามผลโครงการใน
พื้น ที่จํา แนกตามรายโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูร ณาการเพื่อ มุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ต ามนโยบายของ
รัฐบาล พ.ศ. 2553 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปรากฏได้ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาแผนชุมชน พบว่า ก่อนออกตรวจราชการมีค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ที่
12.00 หลังจากการตรวจราชการรอบที่ 1 มีค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ 10.60 ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงเฝ้า
ระวัง โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการในรอบที่ 1 เพื่อลดความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลในระดับที่ลดลงในระดับต่อไปและหลังจากได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการ จึงทําให้ค่า
ดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจราชการรอบที่ 2 และค่าดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจราชการรอบที่ 3 ลดลงอยู่ที่ค่า
5.52 และ 2.15 ตามลําดับ อยู่ในระดับความเสี่ยงยอมรับได้
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ก่อนออกตรวจ
ราชการมีค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ที่ 16.00 หลังจากการตรวจราชการรอบที่ 1 มีค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงอยู่ที่
9.88 ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงเฝ้าระวัง โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ราชการในรอบที่ 1 เพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในระดับที่ลดลงในระดับต่อไป และหลังจากได้ให้
ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการจึงทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจราชการรอบที่ 2 และค่าดัชนีความเสี่ยงจาก
การตรวจราชการรอบที่ 3 ลดลงอยู่ที่ค่า 5.99 และ 2.99 ตามลําดับ อยู่ในระดับความเสี่ยงยอมรับได้
โครงการที่ 3 โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พบว่า ก่อนออกตรวจ
ราชการมีค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ที่ 12.00 หลังจากการตรวจราชการรอบที่ 1 มีค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ 11.69 ซึ่ง
อยู่ในระดับความเสี่ยงเฝ้าระวัง โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการในรอบ
ที่ 1 เพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในระดับที่ลดลงในระดับต่อไป และหลังจากได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
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รอบที่ 3 ลดลงอยู่ที่ค่า 7.26 และ 3.59 ตามลําดับ อยู่ในระดับความเสี่ยงยอมรับได้
โครงการที่ 4 โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ พบว่า ก่อนออกตรวจ
ราชการมีค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ที่ 11.00 หลังจากการตรวจราชการรอบที่ 1 มีค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ 10.46 ซึ่งอยู่
ในระดับความเสี่ย งในระดับ เฝ้า ระวัง โดยผู้ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ใ ห้ข้อ เสนอแนะในการตรวจ
ราชการในรอบที่ 1 เพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในระดับที่ลดลงในระดับต่อไปและหลังจากได้ให้
ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการจึงทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจราชการรอบที่ 2 และค่าดัชนีความเสี่ยง
จากการตรวจราชการรอบที่ 3 ลดลงอยู่ที่ค่า 6.84 และ 2.77 ตามลําดับ อยู่ในระดับความเสี่ยงยอมรับได้
โครงการที่ 5 โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 พบว่า ก่อนออกตรวจราชการมีค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ที่ 12.00 หลังจากการตรวจ
ราชการรอบที่ 1 มีค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ที่ 9.82 ซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวัง โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้
ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการในรอบที่ 1 เพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในระดับที่ลดลงในระดับ
ต่อไป และหลังจากได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจราชการ จึงทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจราชการรอบที่ 2
และค่าดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจราชการรอบที่ 3 ลดลงอยู่ที่ค่า 4.99 และ 2.38 ตามลําดับ อยู่ในระดับความ
เสี่ยงยอมรับได้
สรุ ป ได้ ว ่ า ค่ า ดัช นี ค วามเสี ่ย งตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของโครงการจากการของผู ้ต รวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ในรอบที่ 1 ทั้ง 5 โครงการ พบว่า ค่าดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรม
มาภิบาล ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าดัชนีความเสี่ยงก่อนออกตรวจติดตาม ค่าดัชนีความเสี่ยงรอบที่ 1 ค่าดัชนี
ความเสี่ยงรอบที่ 2 ค่าดัชนีความเสี่ยงรอบที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ คือ ค่าดัชนีความเสี่ยงจากผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการทั้ง 3 รอบ มีค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ ทั้ง 5 โครงการ กล่าวโดยสรุป
ภาพรวม ก็คือ ค่าดัชนีความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยก่อนออกตรวจติดตามมีค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ที่
12.60 การตรวจราชการในรอบที่ 1 มีค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ที่ 10.49 อยู่ในระดับเฝ้าระวัง และจากการตรวจ
ราชการในรอบที่ 2 มีค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงอยู่ที่ 6.14อยู่ในระดับยอมรับได้ และหลังจากการให้ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และติดตามผลตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ ทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงรอบที่
3 ลดลงจนอยู่ที่ค่า 2.77 อยู่ในระดับยอมรับได้ทั้ง 5 โครงการ
แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าดัชนีความเสี่ยงเฉลี่ย ก่อนออกตรวจราชการ การตรวจรอบที่ 1 รอบ
ที่ 2 และรอบที่ 3
14
12

13.33

12.41

11.66

10.35

8

4

10.47
กอนตรวจ

6.61

5.36

6

11.66

9.55

10

6.02

5.99

รอบที่ 2

2.86

2.65

2.71

2.63

0

2
0
K

รอบที่ 1

P

N

AVG

รอบที่ 3

-33สรุปสาระสําคัญจากตารางและแผนภูมิเกี่ยวกับค่าความเสี่ยงเฉลี่ย ก่อนออกตรวจราชการ การ
ตรวจรอบที่ 1 การตรวจรอบที่ 2 และการตรวจรอบที่ 3 ของค่าความเสี่ยงด้านการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน (Key
Risk Area) ค่าความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน (Reputation Political Risk) และค่าความเสี่ยงด้านการไม่
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน(Negotiation Risk) ค่าความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับการตรวจไปดําเนินการในระดับหนึ่ง ประกอบกับการ
ประสานงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องของหน่วยงานต่างๆ ในการให้คําปรึกษา ข้อแนะนํา วิธีการดําเนินการ และการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะทําให้การปฏิบัติงานทั้ง 5 โครงการ
สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดทุกโครงการ ทําให้ค่าความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง โดยค่าเฉลี่ยความเสี่ยงก่อนออกตรวจ
ราชการ อยู่ที่ 12.60 จากการตรวจราชการรอบที่ 1 อยู่ที่ 10.49 ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงจากการตรวจราชการในรอบที่ 2
อยู่ที่ 6.14 และค่าเฉลี่ยความเสี่ยงจากการตรวจราชการในรอบที่ 3 อยู่ที่ 2.77 ลดลงตามลําดับ ในทุกความเสี่ยง
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงและการให้ข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยอ้างอิงกับหลักการของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ตารางที่ 3 แสดงผลการประมวลข้อเสนอแนะเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 5 โครงการ ในรอบที่ 1-3 โดยอ้างอิงกับหลักการของเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในมิติต่างๆ
เกณฑ์
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ
(PMQA)
จํานวน
ข้อเสนอแนะ
โครงการ 1

มิติประสิทธิภาพ

มิติคุณภาพ
การให้บริการ
หมวด หมวดการ หมวดการ รวม หมวดการให้
การนํา วางแผนเชิง จัดการ
ความสําคัญกับ
องค์กร ยุทธศาสตร์ฯ กระบวนการ
ผู้รับบริการ

มิติการพัฒนาองค์กร

รวม

หมวด
การ
จัดการ
ความรู้ฯ

หมวดการ
มุ่งเน้น
ทรัพยากร
บุคคล

รวม

โครงการ 2
โครงการ 3
โครงการ 4
โครงการ 5

5
1
13
3
3

23
14
3

13
2
6
17

28
14
29
9
23

4
15
3
6
17

6
3
1
1
3

5
12
3
3

11
15
1
4
6

43
44
33
19
46

รวม

25

40

38

103

45

14

23

37

185

สรุปสาระสําคัญจากตาราง ผลการประมวลข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เจ้าภาพโครงการในรอบที่ 1โดยอ้างอิงกับหลักการของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในมิติต่างๆ เนื่องจาก
การที่ ผู้ตรวจราชการได้ออกตรวจราชการในพื้นที่ รอบที่ 2 พบว่ายังมีปัญหาในด้านต่างๆ จึงให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
จัดการกับความเสี่ยง พบว่า มีจํานวนข้อเสนอแนะรวมทั้งหมด 185 ข้อเสนอแนะ โดยโครงการที่ 5 โครงการฝึกซ้อม
แผนและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีข้อเสนอแนะ จํานวน
46 ข้อ สูงสุดจากทุกโครงการ ส่วนโครงการโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ มี
ข้อเสนอแนะ จํานวน 19 ข้อ น้อยที่สุด

-34ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) โดยอ้างอิงกับหลักการของเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ในรอบที่ 1 และ2
1. โครงการพัฒนาแผนชุมชน
มิติ/หมวด

ลดประเภท
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

1. จังหวัดได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน เป็นการทํางานที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐาน
แผนชุมชนให้กับผู้นําชุมชนในการตัดสินใจที่จะ
ร่วมแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
มีการวางแผนร่วมกันทํางานเป็นทีม แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมทั้งการประชุมสร้างความ
เข้าใจคณะประเมินมาตรฐาน อาจไม่ได้รับการให้
ความสําคัญและดําเนินการอย่างจริงจังทําให้ผล
การดําเนินงานสําเร็จอย่างแท้จริง มีความยั่งยืน

1. ให้จังหวัดชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย หรือเป้าประสงค์ของการดําเนินการ
ของจั ง หวั ด ให้ ผู้ นํ า ชุ ม ชนได้ ท ราบ และเข้ า ใจอย่ า ง
จริงจัง ต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วม การมีภาระความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความสํ า เร็ จ ของโครงการและการ
ดําเนินการให้มีความยั่งยืน (เขต 2 ,18 )

2. จังหวัดขาดการบูรณาการการดําเนินงาน
ระหว่ า งภาคี หุ้ น ส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการกําหนดแนวทางการ
จั ด ทํ า แผนชุ ม ชนที่ ชั ด เจน มี คุ ณ ภาพและ
เชื่อมโยงนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

K1
2. ให้จังหวัดทุกจังหวัดสร้างความเข้าใจแก่ภาคี
หุ้นส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตระหนัก หลักภาระ
และให้ความสําคัญเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดทํา รับผิดชอบ
K2
แผนชุมชนที่มีคุณภาพเพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์
หลักการมีส่วน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เขต 3 )
ร่วม
3. ให้จังหวัด เพิ่มขีดความสามารถในด้านความรู้
P1
ให้ แ ก่ ผู้ นํ า ชุ ม ชนและที ม สนั บ สนุ น /ประสาน/ส่ งเสริ ม หลักคุณธรรม
กระบวนการแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (เขต 12 ,14 )
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

มิติประสิทธิภาพ
- หมวดการนําองค์กร

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ

-35มิติ/หมวด

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

- หมวดการวางแผน 1. จังหวัดขาดแนวทางในการขับเคลื่อนแผน
เชิงยุทธศาสตร์และกล ชุมชนทําให้ภาคีหุ้นส่วนหรือองค์กรปกครองส่วน
ยุทธ์
ท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการนํา
แผนชุ ม ชนที่ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานไปใช้
ประโยชน์ ร่ ว มกั น (ไม่ มี ก ารนํ า ไปบรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ อําเภอ/จังหวัดหรือแผนงาน
อื่นๆ)

1. ให้จังหวัดสร้างความตระหนักให้แก่ภาคีหุ้นส่วนหรือ
K1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หลักภาระ
เห็ น ความสํ า คั ญ ของแผนชุ ม ชนที่ ผ่ า นการรั บ รอง รับผิดชอบ
มาตรฐานและนํ าไปใช้ ประโยชน์ ในการพั ฒนาต่ อไป
K2
(เขต 1 ,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ,16,17)
หลักการมีส่วน
ร่วม
2.ให้จังหวัดผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นํา
P1
แผนชุมชนไปบรรจุไว้ในข้อบังคับงบประมาณแผนพัฒนา
3ปี /ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ปี (เ ข ต หลักคุณธรรม
N1
1,8,12,14,15,16)
หลักการมีส่วน
ร่วม

2. จังหวัดไม่ได้กําหนดแนวทางในการกําหนด
ช่วงเวลาของการจัดทําแผนชุมชนและแผนงาน
อื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําให้แผนงาน
ไม่สอดคล้องกันและไม่สามารถเชื่อมโยงแผน
แผนชุมชน แผนการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

K1
3. ให้จังหวัดทุกจังหวัดปรับช่วงเวลาทําแผนและ
หลักภาระ
ระยะเวลาของแผนให้สอดคล้องกันทุกระดับให้มีคณะ
รับผิดชอบ
กรรมการที่จะมาดูแลเรื่องแผนของแต่ละหน่วยงานที่
P1
เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงแผนเป็นทิศทางเดียวกันและเป็น
ที่ยอมรับของทุกฝ่ายเกิดการบูรณาการแผนทุกระดับ หลักคุณธรรม
N1
อย่างจริงจัง ตลอดจนกําหนดตัวชี้วัดการบูรณาการ
หลักการมีส่วน
แผนร่วมกัน (เขต 2 ,3,18 )
ร่วม

มิติคุณภาพการบริการ
1. ให้จังหวัดปรับแนวทางในการดําเนินงานเพื่อรับ
- ห ม ว ด ก า ร ใ ห้ 1. จังหวัดขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ประชาชนในการรับฟังความเห็นทําให้ไม่สามารถ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในพื้ น ที่ โดยจั ด เวที
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ ประชาคมเพื่ อ รั บ ทราบความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ประชาชนในพื้นที่ (เขต 3,6,11)
ได้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง
2.จังหวัดขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการ
จัดทําแผนชุมชนให้กับประชาชน ให้เห็น
ความสําคัญและประโยชน์ต่อประชาชนและการ
พัฒนาในพื้นที่

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
2. ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง หลักการมีส่วน
ความสํ าคั ญในการจั ดทํ าแผนชุ มชน โดยเน้ น
ร่วม
ประชาสั มพั นธ์ ทางสื่ อ ต่ าง ๆ เช่ น วิ ทยุ ชุ มชน
อิ นเตอร์ เน็ ท เสี ยงตามสายในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ป้ า ย
โฆษณา แผ่นคัทเอาท์ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
และเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น (เขต 3,6,11)
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ข้อเสนอแนะ

3. จังหวัดขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นํา
3. จังหวัดควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้นํา
ชุมชนในขั้นตอนการทบทวนแผนชุมชนมีกิจกรรม ชุ มชนในเรื่ องแผนชุ มชนให้ เห็ นความสํ าคั ญ และเน้ น
ค่อนข้างน้อย
กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
(เขต 4,5 ,6,11)

ลดประเภท
ความเสี่ยง
K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

มิติการพัฒนา องค์กร
- หมวดการวัด การ
วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้

1. จังหวัดขาดการจัดเก็บสถิติข้อมูลของแผน
ชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
แก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นตามความต้องการของ
ประชาชนและข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.จังหวัดควรมีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสารสนเทศ
P1
ให้มีการจัดเก็บอย่างถูกต้องทันสมัย และนํา IT มา หลักคุณธรรม
ประยุกต์ใช้ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนราชการที่
N1
เกี่ ย งข้ อ ง และให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ โ ดยง่ า ย หลักการมีส่วน
(เขต 3,12,14 )
ร่วม

- หมวดการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่ได้ให้
คําแนะนํา ช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการและ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนชุมชน
เนื่องจากมีภารกิจมีจํานวนมากทําให้ไม่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนได้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน

1. ควรจัดอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากร
อย่ า งต่ อ เนื่อ ง ตลอดจนดู แ ลด้ า นขวั ญ กํ า ลั ง ใจ และ
สร้างจิตสํานึกให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด
และอําเภอในพื้นที่ต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือให้
คําแนะนําสนับสนุนแก่ผู้ที่จัดทําแผนชุมชนในหมู่บ้าน
ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุน
การดํ า เนิ น โครงการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละเกิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชน (เขต 3)

2. เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขาดการพั ฒ นา
2. ควรจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก รเป็ น
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําแผน ประจํ า ทุ ก ปี และมี ก ารจั ด อบรม สั ม มนาให้ กั บ
ชุมชน และความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่เฉพาะเรื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความชํานาญใน
งานอย่างถ่องแท้ (เขต 12 ,14)

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในพื้นที่
1. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขาดการประสานงาน
การดําเนินการจัดทําแผนชุมชน และแผนงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบทําให้ขาดการเชื่อมโยง
สอดคล้ อ งต้ อ งกั น เพื่ อ ผลั ก ดั น ในการแก้ ไ ข
ปัญหาให้กับประชาชนได้เป็นแท้จริง

ข้อเสนอแนะ

1. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานพัฒนา
K1
ชุมชนอําเภอ/จังหวัด ,สํานักงานท้องถิ่นอําเภอ/จังหวัด หลักภาระ
ที่ทําการปกครองอําเภอ/จังหวัด และสํานักงานจังหวัด รับผิดชอบ
ต้องประสานงานร่วมกันผลักดันและบูรณาการแผน
K2
ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานบรรจุไว้ในแผนพัฒนา หลักการมีส่วน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น /แผนพั ฒ นาอํ า เภอ/
ร่วม
แผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
P1
แผนชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน หลักคุณธรรม
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
N1
(เขต1,4 ,5,8,9,10 ,12,13,14,16,17 )
หลักการมีส่วน
ร่วม

2. ส่วนราชการในพื้นที่ขาดการบูรณาการ 2.สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด ควรประสาน
ข้อมูลพื้นฐานสําคัญของประชาชนเพื่อให้เกิด องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ระดับ พื้น ที่ในการจัดทํา
ประโยชน์ ใ นการกํ า หนดความต้ อ งการของ ฐ า น ร ะ บ บ ข้ อ มู ล เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี
ประชาชนในการวางแผนงาน/โครงการ
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง อาทิเช่น ข้อมูลจํานวนแผนชุมชนที่
มีการนําไปใช้ ข้อมูล จปฐ. ,ข้อมูล กชช. 2 ค. เป็นต้น
(เขต1 ,4,5,8,9,10 ,12,13,14,16 ,17)
3. ขาดงบประมาณในการดํ า เนิ น โครงการ 3. หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ค วรมี ก ารบู ร ณาการและขอ
พัฒนาแผนชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่ ว ยงานราชการ ตลอดจนภาคเอกชนในพื้ น ที่ ที่ มี
ศักยภาพในการสนับสนุนได้ (เขต 3 )
4. ผู้ นํ า ชุ ม ชนและตั ว แทนเครื อ ข่ า ยภาค
ป ร ะ ช า ช น ข า ด บ ท บ า ท สํ า คั ญ แ ล ะ ก า ร
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนํา
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม

ลดประเภท
ความเสี่ยง

4.ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน/
ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนที่ไ ด้รั บการคัดเลือก
จากเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เป็น
แกนนํา ในการทําประชาคมหมู่บ้า น/ชุม ชน การวาง
แผนพัฒ นาและจัดทํา แผนชุม ชน กลุ่ มบุค คลเหล่า นี้
ควรได้รับการพัฒนาบทบาทอย่างต่อเนื่อง และให้มีขีด
ความสามารถในการติ ด ตามผลการนํ า แนวทาง/
ข้ อ เสนอ/แผนงานโครงการจากแผนชุ ม ชนไปสู่ ก าร
ปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น และนํ า มาเสนอเพื่ อ สร้ า งกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชนได้ (เขต7,11 )
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ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

5. ขาดแนวทางในการกํากับโครงการพัฒนา
5. ในการวัดระดับความสําเร็จของการบูรณาการ
แผนชุมชนที่ได้นําไปสู่การปฏิบัติจริงของส่วน แผนชุมชนและการนําแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติของ
ราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างเกิดผลเป็นรูปธรรม
ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดควรกําหนดเป็นเชิงนโยบายให้บรรจุแผนงาน/
โครงการจากแผนชุ ม ชนในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประจําปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของแผนงาน/โครงการ จากแผนพัฒ นาชุม ชนที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว โดยมอบหมายให้
สํานักงานพัฒนาชุมชนจัง หวัดเป็นหน่วยงานหลักใน
การติดตามผลการดําเนินการ (เขต 7,11)
6. ปัจจัยแห่งความสําเร็จของโครงการผู้ว่าราชการ
6.ผู้บริหารระดับจังหวัดและอําเภอ ขาดความ
สนใจและเอาใจใส่อย่างจริงจัง เพื่อบูรณาการ จังหวัดและนายอําเภอ ในฐานะผู้นําสูงสุดระดับจังหวัด
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการ และอําเภอ จะต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อ
ไปสู่เป้าหมาย
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่กําหนด (เขต 12,14)

ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในส่วนกลาง)
1. หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการ
การทํางานไม่สามารถเชื่อมโยงการทํางานกันได้
อย่างเป็นระบบทําให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ข า ด ก า ร
ประชาสัมพันธ์

1.หน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควรกํ า หนด
K1
ระยะเวลาการจั ด ทํ า แผนในระดั บ ต่ า งๆ ให้ มี หลักภาระ
ความสั มพั น ธ์ ส อดคล้ อง เพื่ อ ให้แ ผนในระดั บ ต่ า งๆ รับผิดชอบ
สามารถบูร ณาการเชื่ อ มโยงได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
P1
โดยคํา นึงการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนชุมชน) หลักคุณธรรม
N1
นอกจากนั้ น อยากให้ ส่ ว นกลางประชาสั ม พั น ธ์
ความสํ า คั ญ ของแผนชุ ม ชนให้ ส าธารณชนทั่ ว ไป หลักการมีส่วน
ร่วม
รับทราบถึงความสําคัญของแผนชุมชน (เขต 1,7,8)

2. หน่ วยงานในพื้ น ที่ ข าดงบประมาณในการ 2. เนื่องจากในการจัดเวทีประชาคมและจัดทําแผน
P1
ดําเนินโครงการและเจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ ชุมชนเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีงบประมาณในการดําเนินงาน
ไม่เพียงพอ ส่วนกลางควรสนับสนุนงบประมาณในการ หลักคุณธรรม
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ดําเนินโครงการพัฒนาแผนชุมชนให้เพียงพอ และควร
N1
ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาสนับสนุน ให้คําแนะนํา
หลักการมีส่วน
ในการจั ด กิ จ กรรมการบู ร ณาการแผนชุ ม ชนระดั บ
ร่วม
จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและเป็ น ไปทิ ศ ทาง
เดียวกัน (เขต 3,12,14)
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3. ข า ด ก า ร บู ร ณ า ก า ร ก า ร จั ด แ ผ น ข อ ง
หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเนื่ องจากห้วงระยะการ
ดํ า เนิ น งานไม่ ส อดคล้ อ งกั น ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถ
เชื่ อ มโยงแผนไปสู่ ก า รปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

3. ในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาอําเภอ
K1
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ หลักภาระ
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ส่ ว นกลางควรจะ รับผิดชอบ
P1
ประสานและบูรณาการในการกําหนดห้วงระยะเวลาใน
การจัด ทํา แผนให้ ส อดคล้ อง อยู่ใ นห้ วงเดี ยวกัน และ หลักคุณธรรม
N1
ใกล้เคียงกันเพื่อจะสามารถบูรณาการแผนในพื้นที่หรือ
จัดทําแผนร่วมกันและเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด/ หลักการมีส่วน
ร่วม
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ (เ ข ต
3,7,9,12,13,14,16 )
4.ห น่ ว ย ง า น ส่ ว น ก ล า ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ประสานงานการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด อํ า เภอ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การ
วิธีการ และห้วงระยะเวลาของการจัดทําแผนพัฒนา
ในแต่ ล ะระดั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั น โดยกํ า หนดให้ แ ผน
ชุมชนเป็นแผนพัฒนาพื้นฐานตามความต้องการของ
ประชาชน และให้จัดทําแผนชุมชนให้เสร็จสิ้นก่อนที่
จะทํ า แผนระดั บ อื่น ๆ หลั ง จากนั้ น ให้ส่ว นราชการ/
หน่วยงาน ทั้ง ระดับจังหวัด/อํา เภอ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
แล้ ว ไปพิ จ ารณาสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ
หากเห็นว่าสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของส่วน
ราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ให้
บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาฯ เช่นแผนพัฒนา
อํ า เภอ /จั ง หวั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปี/ 3 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมี
การกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณของ
ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของแผนชุมชนที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ (เขต 6,11)

-402. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
มิติ/หมวด
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ลดประเภท
ความเสี่ยง

มิติประสิทธิภาพ
- หมวดการนําองค์กร

1. จังหวัดขาดกลไกการขับเคลื่อนการดําเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ในแต่ละระดับไม่มีภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ไปสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
หมู่บ้านเป้าหมายตามภารกิจรับผิดชอบ

-หมวดการจัดการ
กระบวนการ

1. การดําเนินงานพัฒนาแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ อาจไม่ดําเนินการไปตาม 5
ขั้ น ตอนที่ กํ า หนดไว้ ใ นแต่ ร ะดั บ ซึ่ ง อาจจะ
ส่งผลให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไม่
ผ่า นเกณฑ์การประเมิน 4 ด้ า น (23 ตัวชี้วัด)
ของกระทรวงมหาดไทย

มิติคุณภาพการบริการ
- หมวดการให้
ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

K1
1. ให้จังหวัดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาหมู่ บ้ า น หลักภาระ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในทุกระดับ สม่ําเสมอ และ รับผิดชอบ
K2
ต่อเนื่องโดยดึงทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการ
เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ โ ครงการประสบความสํ า เร็ จ (เขต หลักการมีส่วน
ร่วม
2,18)

2. จังหวัดควรมีการติดตามและประเมินผลรวมทั้ง
ให้คําแนะนําในการดําเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง ต้ น แ บ บ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
(เขต 1,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,16,17)
3. จั ง หวั ด ควรมี ก ารสื่ อ สารทํ า ความเข้ า ใจ
กระบวนการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ให้ แ ก่ ผู้ นํ า ชุ ม ชน/ตั ว แทนเครื อ ข่ า ยภาคประชาชน/
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้กว้างขวางและทั่วถึง
โดยเฉพาะรายละเอียดของการดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ เ มิ น 4 ด้ า น ( 2 3 ตั ว ชี้ วั ด ) ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย (เขต 6,11)

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

K1
1.จังหวัดควรชี้แจงและทําความเข้าใจกับตัวแทนภาค
ประชาชน /ผู้นําชุมชน ประชาชนเพื่อทราบถึงประโยชน์ที่ หลักภาระ
จะได้ รั บจากการเข้ าร่ วมกิ จกรรมและประชาสั มพั นธ์ รับผิดชอบ
โครงการผ่านสื่อต่างๆที่หลากหลายให้ทั่วถึง ครอบคลุม
P1
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (เขต 1 ,3,4,6,8,9,10,11,12,13
หลักคุณธรรม
N1
14,15,16,17)
2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนครอบครัว
2. จั งหวั ดและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ควรกํ าหนด หลักการมีส่วน
ร่วม
“พออยู่ พอกิ น” “อยู่ ดี กิ นดี ” “มั่ งมี ศรี สุ ข” หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยวิ ธี ก าร
ถ้าหากไม่ มีวิธีการคั ดเลือกที่ ดี และไม่สามารถ ประชาคมเพื่อให้เกิดความยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือ
เป็ นแบบอย่ างได้ รวมทั้ งเป็ นตั วแทนจากกลุ่ ม (เขต 2,18)
องค์กรต่างๆ ในหมู่บ้าน
1. ในการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวแทนภาคประชาชน /ผู้นําชุมชน และประชาชน
ขาดการมีส ่ว นร่ว มและขาดความเข้า ใจใน
กิ จกรรมการพั ฒนาหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ต้นแบบได้อย่างทั่วถึง
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มิติการพัฒนาองค์กร
-หมวดการวัด การ
วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้

1.จังหวัดไม่มีการจัดเก็บสถิติข้อมูลที่ถูกต้อง 1. จังหวัดควรจัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ตรงความเป็นจริง และทันสมัย เพื่อใช้ในการ มาใช้ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และจั ด เก็ บ เป็ น ข้ อ มู ล
วางแผนการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งตรงความ สารสนเทศ (MIS หรือ GIS) เพื่อใช้สําหรับผู้บริหาร
ต้องการอย่างแท้จริง
ระดับจังหวัดและอําเภอได้ใช้ในการตัดสินใจในการ
วางแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(เขต 2, 3 ,18)

- หมวดการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะและ 1. จังหวัดควรจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความ
K1
ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานทําให้ เข้าใจให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในการขับเคลื่อนโครงการ
หลักภาระ
การขับเคลื่อนโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบ
(เขต 1)
P1
2. จั ง หวั ด ควรจั ด อบรมสั ม มนาให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ หลักคุณธรรม
N1
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ มี อ งค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการ
หลักการมีส่วน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เขต 2)
ร่วม

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม
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ปัญหา/ข้อเสนอแนะในพื้นที่
K2
งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อความ
ควรกําหนดเวลาให้เหมาะสมกับสภาพของสังคม
ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ไ ม่ ต ร ง กั บ ร ะ ยะ เ ว ล า ที่ จ ะ และควรออกแบบการดําเนินกิจกรรมที่ใช้เวลาในการ หลักการมีส่วน
ร่วม
ดําเนินการ ส่งผลให้การดําเนินการล่าช้ากว่าที่ ฝึกอบรมไม่มาก เน้นการปฏิบัติในพื้นที่จริง (เขต 4,
P1
กํ า หนด นอกจากนี้ กรอบระยะเวลาการ 10,13,16)
หลักคุณธรรม
ฝึ ก อบรม ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมของ
N1
ผู้เข้ าร่ วมเวทีประชาคม (โดยเฉพาะในชุมชน
หลักการมีส่วน
เมือง)
ร่วม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในพื้นที่
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ผ น ง า น /โ ค ร ง ก า ร มี
กระบวนงานที่ ไ ม่ ชั ด เจนยุ่ ง ยากสลั บ ซั บ ซ้ อ น
และไม่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมีทฤษฎีมากมาย
รวมทั้ง กําหนดตัวชี้วัด ที่ย ากนํา มาใช้ทําให้ไ ม่
สามารถแปลงไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ห็ น ผลเป็ น
รูปธรรมได้และโครงการอาจไม่แล้วเสร็จตามที่
กําหนดไว้

K1
ให้ทุก จังหวัดดํา เนิน การจัดทํา โครงการต่า งๆ ให้
แล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว และนํ า มาปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น รู ป ธรรม หลักภาระ
สํ า หรั บ โครงการที่ เ ป็ น การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา รับผิดชอบ
P1
ศักยภาพผู้นําชุมชนควรเน้นหนักในด้านการฝึกปฏิบัติ
หรื อ การปฏิ บั ติ จ ริ ง เช่ น นํ า ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นมา หลักคุณธรรม
N1
ประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับหลักการทางวิชาการ ซึ่งจะง่าย
สําหรับการประมวลผล และศักยภาพของผู้เข้าอบรม หลักการมีส่วน
ร่วม
(เขต1,5, 7)

ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในส่วนกลาง)
1.นโยบายของหน่ ว ยงานมั ก ขึ้ น อยู่ กั บ
นโยบายระดั บ ชาติ ข องรั ฐ บาลซึ่ ง จะต้ อ ง
สอดคล้องกันและต้องเห็นถึงความสําคัญ
2. การกําหนดโครงสร้างของส่วนกลางต้อง
ให้ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นสามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
3. นโยบายของรัฐในเรื่องการพัฒนาแผน
ชุมชนต้องให้ความสําคัญและมีความต่อเนื่องไม่
สะดุ ด หยุ ด ลง และต้ อ งแบ่ ง หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้ชัดเจนจะทําให้ผู้ปฎิบัติไม่สับสน

K1
1. จังหวัดควรจัดสรรงบประมาณให้ดําเนินการ
พัฒนาแผนชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทุกปี โดยให้ครอบคลุม หลักภาระ
รับผิดชอบ
ทุกพื้นที่ (เขต 14)
K2
2.สนั บ สนุ น บุ ค ลากรภาครั ฐ และงบประมาณให้
เพี ย งพอและต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารแบ่ ง ภารกิ จ หน้ า ที่ ต าม หลักการมีส่วน
ร่วม
นโยบายระดับกรม กระทรวงให้ชัดเจนต่อเนื่อง รวมถึง
P1
ควรมีการออกฎหมาย/ระเบียบรองรับการดําเนินงานที่
หลักคุณธรรม
ชัดเจน (เขต 9,14)
N1
3.ให้ ส่ ว นกลางช่ ว ยเหลื อ ในการดํ า เนิ น โครงการ
สนั บ สนุ น สื่ อ หรื อ เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ ในการดํ า เนิ น หลักการมีส่วน
ร่วม
โครงการ (เขต 15)
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4. ให้ส่วนกลางวางมาตรการ/วิธีการให้หน่วยงาน
ระดั บ นโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติ ใ ช้ แ ผนชุ ม ชนเป็ น
เครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน รวมทั้งกําหนดให้มีเจ้าภาพหลักแต่ละระดับให้
ชัดเจนมีความสอดคล้องกับกฎหมาย (จังหวัดพัทลุง)

3. โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
มิติ/หมวด
มิติประสิทธิภาพ
- หมวดการนําองค์กร

- หมวดการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

ในการกํ า หนดแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อกํ า หนด
ให้ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ ควรประสานงานกับ
เป้าหมายพื้นที่เดินสํารวจข้อมู ลเกี่ยวกับแปลง สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เพื่อตรวจสอบ
ที่ดินและเอกสารสิทธิ์อาจจะคลาดเคลื่อนทําให้ ข้ อมู ลความถู กต้ องและให้ เป็ นปั จจุ บั น (เ ข ต
การดําเนินโครงการไม่สําเร็จตามเป้าหมายได้
1,4,5,7,8,9,10,12,13,14,16,17)

ลดประเภท
ความเสี่ยง
K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
2.การจัดทํา ข้อมูลเกี่ยวกับ แปลงที่ดิน และ 2. ขอให้จัดทําแผนปฏิบัติงานในการเข้าออกโฉนดใน
N1
เอกสารสิทธิ์อาจคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งอาจส่งผล พื้นที่หมู่บ้านเพื่อกําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการ หลักการมีส่วน
กระทบต่ อ ความสํ า เร็ จ เรื่ อ งการกํ า หนด ดําเนินงาน (เขต 1)
ร่วม
เป้าหมาย ทําให้เดินสํารวจบางสายไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายตามแผนที่กําหนด
1. การขี ด เขตป่ า ในระวางแผนที่ อ าจไม่ 1. ควรมี ก ารประสานงานกระทรวงทรั พ ยากรและ
ครบถ้วนทําให้การดําเนินโครงการไม่สามารถ สิ่ ง แวดล้ อ มในการเร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แนวเขตพื้ น ที่ ป่ า
(Reshape) (เขต 1,4,5,7,8,9,10,12,13,14,16,17)
ดําเนินการได้ตามเป้าหมายกําหนด
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3.ให้ ศู น ย์ อํ า นวยการเดิ น สํ า รวจควรประสาน
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ช่ น สํ า นั ก ง า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด และ
สํ า นั ก งานจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ สํ า นั ก งาน สปก.
เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล แปลงที่ ดิ น ให้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น
ปัจจุบัน (เขต 6,11)
มิติคุณภาพการบริการ
ให้สํานักงานที่ดินจัง หวัดหรือสาขา ประสานงาน
จั ง หวั ด ได้ มุ ่ ง เน้ น ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
P1
- หมวดการให้
ผู้ รับ บริก ารและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ให้ไ ด้ รับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ใ ห้ ป ระชาชนที่ มี ที่ ดิ น หลักคุณธรรม
ความสําคัญกับ
N1
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ความเป็น ธรรม เที ่ย งธรรมอย่า งเสมอภาค ข้ า งเคี ย ง และผู้ นํ า ชุ ม ชนได้ ป ระชุ ม ประชาคมเพื่ อ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ได้ส่วนเสีย
แนวทางในการรับรองแนวเขตที่ดิน และไกล่เกลี่ยข้อ หลักการมีส่วน
ร่วม
พิพาทในการเดินสํารวจที่ดิน (เขต 2,6,18)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในพื้นที่
1.ขอให้ระมัดระวังในกรณีที่จะเดินสํารวจที่ดินเพื่อ
1. ในการเดินสํารวจเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน
อาจเกิ ด ความผิ ด พลาดออกโฉนดทั บ ที่ ดิ น ขอออกโฉนดที่ดินที่มีพื้นที่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ
K1
สาธารณประโยชน์และเขตป่าสงวน
และหรื อ ที่ ส าธารณประโยชน์ ค วรให้ ห น่ ว ยงานที่ หลักภาระ
รับผิดชอบดูแลและนายอําเภอท้องที่/ผู้บริหารองค์กร รับผิดชอบ
P1
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นําท้องถิ่น (กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
รวมกันชี้ระวังแนวเขต เพื่อป้องกันการออกโฉนดที่ดิน หลักคุณธรรม
N1
ทับที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน (เขต 1,4,5,7
หลั
ก
การมี
ส่วน
,8 ,9,10 ,13,14 ,16 ,17)
2.จั ง หวั ด ขาดระบบการติ ด ตามผลการ
ร่วม
2. จั ง หวั ด ควรกํ า กั บ ติ ด ตามและเร่ ง รั ด ให้
ดําเนินงานในการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทํา หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดชุดเดินสํารวจและ
ให้ ม าสามารถดํ า เนิ น การตามเป้ า หมายที่ รังวัดแปลงที่ดินในส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
กําหนด
ที่วางไว้ในปี 2553 และการลงนามในเอกสารโฉนดเพื่อ
แจกให้กับประชาชนโดยเร็ว เพื่อประชาชนสามารถนํา
เอกสารดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ และเป็นการป้องกัน
การร้ อ งเรี ย นการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง อาจ
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
(เขต 6,11 )
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K1
3. ขอให้ สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ประสานเชิ ญ
3. หน่ ว ยรั บ ตรวจราชการขาดระบบการ
ติดตามเพื่อเร่งรัดผลการดําเนินงานได้อย่างมี ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ อํ า นวยการศู น ย์ อํ า นวยการเดิ น หลักภาระ
สํ า รวจฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจํ า เดื อ นเพื่ อ แจ้ ง รับผิดชอบ
ประสิทธิภาพ
P1
ข้ อ เสนอแนะ /คํ า แนะนํ า ของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการ หลักคุณธรรม
N1
ปฏิบัติงานต่อไป (เขต 1,4,5,7,8 ,9 ,10,13,14,16
หลักการมีส่วน
4. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการทําให้ ,17)
ร่วม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนไม่ได้เข้ามา
4. ให้ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโครงการฯ ควร
มีส่วนร่วมโครงการผลักดันไปสู่ความสําเร็จ
ประชาสั ม พั น ธ์ ร ายละเอี ย ด ขั้ น ตอน วิ ธี ก าร การ
ดํา เนิ น งานให้ ป ระชาชนได้ รั บ รู้ รั บ ทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง
โดยขอให้ ป ระสานขอความร่ ว มมื อ จากนายอํ า เภอ
ท้องที่ ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น นํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม อํ า เภอเพื่ อ ให้ ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง (เขต 6,11)
ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในส่วนกลาง)
K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
2. ขาดการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
N1
2. ขอให้กรมที่ดินประสานงานกับกระทรวงทรัพยากร
เพื่ อ กํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง านและวาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ หลักการมีส่วน
แผนการดําเนินโครงการเพื่อกําหนดเป้าหมาย
ร่วม
เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แนวเขตพื้ น ที่ ป่ า (Reshape) และ
ได้อย่างชัดเจน
หน่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้ องที่ มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น เพื่ อ
กําหนดแผนปฏิบัติงานในการเดินสํารวจ (เขต 1 )

1.
ขาดจํา นวนบุค ลากรที่จ ะขั บ เคลื่อ น 1. ขอให้ก รมที่ ดิ น พิ จ ารณาสนั บ สนุ น เจ้า หน้ า ที่ เดิ น
โครงการได้อย่างเพียงพอ ทําให้การดําเนินงาน สํ า รวจเพิ่ ม เติ ม ให้ เ พี ย งพอกั บ ปริ ม าณงาน เพื่ อ ให้
จังหวัดดําเนินการตามพื้นที่เป้าหมาย (เขต 1,6 ,8,
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
9,11 ,13 ,14 ,16)
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มิติประสิทธิภาพ
- หมวดการนําองค์กร

- หมวดการจัดการ
กระบวนการ

1.จั ง หวั ด จั ด ทํ า บั ญ ชี ข้ อ มู ล หนั ง สื อ สํ า คั ญ 1.จั ง หวั ด ควรจั ด ทํา บั ญ ชี ข้ อ มู ล หนั ง สื อ สํา คั ญ
สํา หรั บ ที ่ ห ลวงมี ข ้ อ มู ล คลาดเคลื่ อ น และ สํ า หรับ ที่ ห ลวงให้ ถ ูก ต้อ งครบถ้ว น และประสาน
ข้อมูลไม่ทันสมัย ทําให้กําหนดเป้าหมายในการ จัดส่งบัญชีไป กระทรวง ทบวง ผู้ดูแลรักษาตรวจสอบ
(เขต 2,18)
ดําเนินโครงการได้อย่างชัดเจน

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

2. ผู้ บ ริ ห ารปกครองท้ อ งที่ และผู้ บ ริ ห าร 2. จังหวัดควรสร้างความรู้ความเข้าใจองค์กรปกครอง
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นขาดความรู้ ความ ส่ว นท้ อ งถิ่ น และผู้ป กครองท้องที่ให้ เข้า ใจบทบาท
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ทําให้ไม่สามารถเข้ามา หน้าที่แ ละเห็น ความสํา คัญ ในการรัง วัด จัด ทํา แผนที่
มี ส่ ว นร่ ว มในผลั ก ดั น โครงการได้ สํ า เร็ จ ตาม เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (เขต 3)
เป้าหมาย

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

1. ในขั้นตอนการสํารวจจัดทําระวางที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ เ พื่ อ จั ด ทํา บั ญ ชี ข ้ อ มู ล
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงขาดการมีส่วนร่วม
ของส่ ว นราชการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทํ า ให้ ข ้ อ มู ล
แปลงที่ ดิ น ไม่ ชั ด แจน ตรงกั บ สภาพจริ ง ใน
พื้ น ที่
2.การสํ ารวจข้ อมู ลสาธารณประโยชน์ เพื่ อ
นํามารังวัดออกหนังสือสําคัญที่หลวงอาจมีความ
ซ้ําซ้อนกับแปลงที่ดินข้างเคียง

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
2.ให้จังหวัดจัดลงระวางที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วนและ หลักการมีส่วน
ร่วม
มี ข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย สํ า หรั บ กรณี ไ ด้ อ อกหนั ง สื อ สํ า คั ญ
สําหรับที่หลวงไปแล้ว (เขต 4,5)

1.ให้จัง หวัด ประสานงานตรวจสอบข้อ มูล กับ ส่ ว น
ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
กํ า หนดเป้ า หมายและวางแผนร่ ว มกั น เพื่ อ ผลั ก ดั น
โครงการไปสู่ความสําเร็จ (เขต 4,5,9)

-47มิติ/หมวด

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง
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ลดประเภท
ความเสี่ยง

3 . ใ ห้ จั ง ห วั ด ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล แ ป ล ง ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ที่จะขอออก นสล. กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงให้มาร่วมการ
ระวังชี้และรับรองแนวเขต (เขต 6)

มิติคุณภาพการบริการ
-หมวดการให้ ความสําคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

1.จัง หวัด ควรสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจและมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญใน
การป้องกัน รักษาที่สาธารณประโยชน์ และให้ความ
ร่ ว มมื อ กั บ ทางราชการในการดํ า เนิ น โครงการ
(เขต 3,6)
2.จังหวัดควรประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ ยวข้ องได้ รั บทราบขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานที่ ถู กต้ อง
(เขต 4,5,9)

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม

-การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้

จั งหวั ดขาดการจั ดทํ าระบบฐานข้ อมู ลด้ า น
จังหวัดควรมีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสารสนเทศ
สารสนเทศ ให้ มี ก ารจั ด เก็ บ อย่ า งถู ก ต้ อ ง ให้มีการจัดเก็บอย่างถูกต้อง ทันสมัย และนํา IT มา
ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประยุกต์ใช้ (เขต 3)

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม

-การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจ
1.ควรอบรม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ ขั้ น ตอน
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนดูแลด้าน วิธีการ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ขวัญกําลังใจ อาจส่งผลให้การดําเนินโครงการไม่ ดู แ ลด้ า นขวั ญ กํ า ลั ง ใจ และสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ กั บ
สําเร็จตามเป้าหมาย
บุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น โครงการเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (เขต 3)
2. ควรประสานกรมที่ดิน เร่งรัดจัดส่งเจ้าหน้าที่ไป
อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ แ ละร่ ว ม
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการให้ สํ า เร็ จ ตาม
เป้าหมาย (เขต 4)

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม

จังหวั ดขาดการประชาสั มพันธ์ให้ ประชาชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสําคัญใน
การป้อ งกัน รัก ษาที่ส าธารณประโยชน์ และ
ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการดําเนิน
โครงการ

มิติการพัฒนา องค์กร
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในพื้นที่
1. ขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้และ
ทําความเข้าใจ ตลอดจนระเบียบข้อกฎหมาย
ให้กับราษฎรที่มีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
และอาจเกิ ด ข้ อ คั ด ค้ า นและก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ขัดแย้งขึ้นในสังคม
2. ขาดการวางแผนในการกํ า หนดพื้ น ที่
เป้ า หมายในการดํ า เนิ น การออกรั ง วั ด ในที่
สาธารณประโยชน์เพื่อออก น.ส.ล.ให้มีความ
ถูกต้องและมีความชัดเจน
3.ขาดแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อ
กํ า หนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตาม
เป้าหมายและเพื่อป้องกันการบุกรุก

1. จั ง หวั ด ค วรชี้ แ จ ง ทํ า ค วา ม เข้ า ใ จ แ ล ะ
K1
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ป ระชาชนเพื่ อลดปั ญ หาข้ อพิ พาท หลักภาระ
โต้แย้งด้วยความเป็นธรรมโดยแสดงแนวเขตที่ดินที่บุก รับผิดชอบ
รุ ก และนํ า ระเบี ย บ ข้ อ กฎหมายเป็ น กรอบในการ
P1
ดําเนินงาน (เขต 3)
หลักคุณธรรม
N1
2. จังหวัดควรมีการระมัดระวังในการดําเนินการ
ออกรังวัดในที่สาธารณประโยชน์เพื่อออก น.ส.ล. ให้มี หลักการมีส่วน
ร่วม
ความถูกต้องและชัดเจน (เขต 3)
3. จังหวัดควรเร่งรัดการดําเนินงานตามโครงการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารบุ ก รุ ก
ครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบ (เขต 4,5 ,9)
4. สํานักงานที่ดินจังหวัดควรประสานงานกับชุด
ปฏิ บั ติ ง านรั ง วั ด ออกและตรวจสอบหนั ง สื อ สํ า คั ญ ที่
หลวง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานรังวัดให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ กํ า หนดไว้ หากพบปั ญ หาอุ ป สรรคที่ อ าจ
เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านก็ ใ ห้ ป ระสานกั บ
สํา นักงานที่ดิน ที่จัง หวัด/สาขาหรือส่วนแยก รวมถึง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข และควร
มีก ารประชาสัมพั น ธ์ก ารดํา เนิ นงานให้ป ระชาชนใน
พื้นที่ดําเนินการทราบอย่างต่อเนื่องด้วย (เขต 6)

ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในส่วนกลาง)
1.ข า ด ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร กํ า ห น ด
งบประมาณของโครงการเพื่อใช้งบประมาณใน
การซื้อวัสดุและอุปกรณ์ หรือสิ่งที่สําคัญในการ
ดําเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขาดจํ า นวนบุ ค ลากรที่ จ ะขั บ เคลื่ อ น
โครงการได้อย่างเพียงพอ ทําให้การดําเนินงาน
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. กรมที่ดินควรตั้งงบประมาณการสร้างหลักเขตที่
สาธารณประโยชน์ แผ่นป้ายที่สาธารณประโยชน์ หลัก
เขตที่ ดิ น หมุ ด หลั ก ฐานแผนที่ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ น
เจ้า หน้า ที่เ ข้า ปฏิบั ติง านในพื้ น ที่ เพื่อ รวดเร็ วในการ
ปฏิบัติงาน (เขต 3)
2 . ข อ ใ ห้ ก ร ม ที่ ดิ น เ ร่ ง รั ด จั ด ส่ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้รับผิดชอบการรังวัดไปปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ (เขต 4,9)

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

-495. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
มิติ/หมวด

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

มิติประสิทธิภาพ
- หมวดการนําองค์กร

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้
จังหวัดควรสร้างความรู้ความเข้าใจองค์กรปกครอง
ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และ ส่วนท้องถิ่นให้ตระหนักเข้าใจบทบาทหน้าที่และเห็น
เห็นความสําคัญในการฝึกซ้อมแผนและป้องกัน ความสํ า คั ญ ในการฝึ ก ซ้ อ มแผนและป้ องกั น บรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย (เขต 2,3,18)

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

- การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

จั ง หวั ด ขาดการบู ร ณาการด้ า นแผนงาน
งบประมาณกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ภายในหน่ ว ยงานและนอกหน่ ว ยงานเพื่ อ
ดํ า เนิ น การฝึ ก ซ้ อ มแผนให้ เ ป็ น ไปตามห้ ว ง
ระยะเวลา

จั ง หวั ด ควรมี ก ารบู ร ณาการด้ า นแผนงานและ
งบประมาณในการดํ า เนิ น การฝึ ก ซ้ อ มแผนร่ ว มกั น
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเพื่อให้การฝึกซ้อมแผนเป็นไปตามห้วงเวลา
ที่กําหนด(เขต 2,3,18)

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

-การจัดการกระบวนการ

ก า ร บั ญ ช า ก า ร ใ น ที่ เ กิ ด เห ตุ แ ล ะ ก า ร
อํานวยการในที่เกิดเหตุที่จัดซ้อมแผนอาจเกิด
ความสับสนในลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริงและฝึกซ้อม
เพื่อจําลองสถานการณ์จริง

K1
จั ง หวั ด ควรมี ก ารทบทวน ซั ก ซ้ อ ม ขั้ น ตอนการ
หลั
ก
ภาระ
ฝึกซ้อมแผนในที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ฝึ ก ซ้ อ มเพื่ อ จํ า ลองสถานการณ์ จ ริ ง เกิ ด ความเข้ า ใจ รับผิดชอบ
N1
สามารถปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ได้ โ ดยไม่ เ กิ ด ความสั บ สน
(เขต1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18) หลักการมีส่วน
ร่วม
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มิติคุณภาพการบริการ
จัง หวั ด ควรสร้ า งความรู้ค วามเข้า ใจในและมีก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมให้
เข้า มามีส่วนร่วมในการฝึก ซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (เขต1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,16,17,18)

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

จังหวัดควรมีการจัดทําฐานข้อมูลด้านสารสนเทศ
-หมวดการวัด การ
จังหวัดขาดการจัดเก็บสถิติข้อมูลด้านต่างๆ
วิเคราะห์และการจัดการ เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการวางแผน ให้มีการจัดเก็บ อย่ างถู ก ต้อง ทันสมั ย และนํา IT มา
ประยุกต์ใช้ (เขต 2,3,18)
ความรู้
งาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

จังหวัดควรอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะและความรู้
และความเข้าใจในการปฏิบัติงานตลอดจนดูแล วิธีก าร แก่บุค ลากร ผู้ป ฏิบั ติงานในการฝึก ซ้อ มแผน
ด้า นขวั ญ กํา ลัง ใจ และสร้ า งจิต สํา นึก ทํ า ให้ และป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การขับเคลื่อนโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนดู แ ลด้า นขวัญ กํา ลัง ใจ และสร้า งจิตสํา นึ ก
ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (เขต 2,3,18)

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม

- หมวดการให้
จังหวัดขาดการประชาสัมพันธ์และชี้แจงทํา
ความสําคัญกับ
ความเข้ า ใจให้ กั บ ประชาชนให้ ต ระหนั ก ถึ ง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ความสําคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ได้ส่วนเสีย
ภั ย และส่ ง เสริ ม ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

มิติการพัฒนา องค์กร

- หมวดการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในพื้นที่
K1
1. การดําเนินโครงการอาจไม่เพียงพอกับความ
1. จังหวัดควรมีการฝึกซ้อมแผนฯ เพิ่มเติมจากที่
ต้ อ งการของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ กําหนดไว้ สําหรับภัยบางประเภท อาทิเช่น ภัยด้าน หลักภาระ
ประชาชนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
สารเคมี รั ง สี และการก่ อ วิ น าศกรรม โดยอาจจะ รับผิดชอบ
P1
ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ อี ก ประการหนึ่ ง เป็ น หลักคุณธรรม
N1
จั ง หวั ด ที่ อยู่ ใ กล้ ก รุ ง เทพมหานคร และเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก หลักการมีส่วน
ร่วม
จึงควรจัดทําแผนเพื่อป้องกันภัยที่เกิดจากการเดินทาง
ภัยที่เกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ เช่น
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และไข้หวัดนก เป็นต้น ที่จะ
ติดมากับผู้เดินทาง (เขต1, 4,5,7,12)
2.ขาดการวางแผนในการกําหนดเป้าหมาย
ในการดํ า เนิ น โครงการเพื่ อ ติ ด ตามและ
ประเมินผล และขยายผลโครงการ ตลอดจน
การมีส่ว นร่ ว มจากหน่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้อ งและ
ประชาชนเพื่ อ ผนึ ก กํ า ลั ง ให้ โ ครงการประสบ
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน

K1
2. จั ง หวั ด อาจขยายผลจํ า นวนครั้ ง ของการ
ดํ า เนิ น งานฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น และบรรเทา หลักภาระ
สาธารณภัย มากกว่ า ที่ ส่ว นกลางกํ า หนดไว้ โดยอาจ รับผิดชอบ
P1
ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณหรื อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ / หลักคุณธรรม
บุคลากรในการฝึก รวมถึงการขยายผลให้อําเภอจัดทํา
N1
แผนการฝึกซ้อมป้องกันภัยและดําเนินการฝึกซ้อมใน หลักการมีส่วน
ระดับพื้นที่ของแต่ละอําเภอ
ร่วม
(เขต1, 6,8,9,10,11,12,13,15,16,17)
3. จั ง หวั ด ควรประเมิ น ผลการฝึ ก ซ้ อ มแผนการ
K1
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเมื่อเสร็จ หลักภาระ
สิ้ น การฝึ ก ซ้ อ ม โดยให้ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น รับผิดชอบ
P1
ปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน และเสนอแนวทาง/
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไปและหรือ หลักคุณธรรม
N1
สามารถนํา ไปใช้ใ นสถานการณ์ภัยที่ อ าจเกิ ดขึ้น จริ ง
และเผยแพร่ให้ส่วนราชการ หน่ว ยงาน ภาคเอกชน หลักการมีส่วน
ร่วม
มูลนิธิสาธารณประโยชน์ และประชาชนได้รับทราบ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ในการป้ อ งกั น ภั ย โดยให้
เผยแพร่ทางสื่อที่เข้าใจ เช่น เว็บไซต์ของจังหวัดหรือ
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (เขต 6,11)
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K1
4.จังหวัดควรมีการฝึกซ้อมแผนฯ เพิ่มเติมจากที่
กําหนดไว้ สําหรับภัยบางประเภท อาทิเช่น ภัยด้าน หลักภาระ
สารเคมี รั ง สี และการก่ อ วิ น าศกรรม โดยอาจจะ รับผิดชอบ
P1
ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ อี ก ประการหนึ่ ง เป็ น หลักคุณธรรม
N1
จั ง หวั ด ที่ อยู่ ใ กล้ ก รุ ง เทพมหานคร และเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา หลักการมีส่วน
ร่วม
ท่ อ งเที่ ย วเป็ น จํ า นวนมาก จึ ง ควรจั ด ทํ า แผนเพื่ อ
ป้ อ งกั น ภั ย ที่ เ กิ ด จากการเดิ น ทาง ภั ย ที่ เ กิ ด จากการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่สาย
พั น ธุ์ ใ หม่ และไข้ ห วั ด นก เป็ น ต้ น ที่ จ ะติ ด มากั บ ผู้
เดินทาง (เขต 4,5,7,12)

K1
5. จั ง หวั ด อาจขยายผลจํ า นวนครั้ ง ของการ
ดํ า เนิ น งานฝึ ก ซ้ อ มแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสา หลักภาระ
ธารณภั ย มากกว่ า ที่ ส่ ว นกลางกํ า หนดไว้ โดยอาจ รับผิดชอบ
P1
ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณหรื อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ / หลักคุณธรรม
N1
บุคลากรในการฝึก รวมถึงการขยายผลให้อําเภอจัดทํา
แผนการฝึกซ้อมป้องกันภัยและดําเนินการฝึกซ้อมใน หลักการมีส่วน
ร ะ ดั บ พื้ น ที่ ข อ ง แ ต่ ล ะ อํ า เ ภ อ ( เ ข ต
ร่วม
6,8,9,10,11,12,13,15,16,17)
6. ให้การจัดทําบัญชีสมาชิก อปพร. หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์เบอร์
โทรศั พ ท์ และอื่ น ๆ หลั ง จากการรั บ อบรมให้ มี ก าร
เตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ (เขต 1)

K1
หลักภาระ
รับผิดชอบ
P1
หลักคุณธรรม
N1
หลักการมีส่วน
ร่วม
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ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในส่วนกลาง)
1. หน่วยงานส่วนกลางขาดการวางแผนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ
และขาดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น พื้ น ที่ ใ ห้ มี ก า ร ว า ง แ ผ น
เตรียมการ และซักซ้อมเพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีความยั่งยืนและต่อเนื่อง

K1
1. หน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควรกํ า หนด หลักภาระ
แผนการอบรมให้ความรู้แ ก่เจ้า หน้า ที่ของสํา นัก งาน รับผิดชอบ
P1
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในประเด็นเกี่ยวกับ
การฝึ ก ซ้ อ มแผนฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี และควรจั ด หลักคุณธรรม
N1
งบประมาณให้ เ พี ย งพอสํ า หรั บ ความต้ อ งการของ
หลักการมีส่วน
จังหวัด (เขต 1,4,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17)
ร่วม

2.งบประมาณในการดํ า เนิ น การโครงการ
2. หน่วยงานส่วนกลางควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ค่อ นข้า งมี ขีด จํ า กัด ไม่ เพี ย งต่ อ ความต้ องการ ความเชี่ยวชาญในการฝึกซ้อมแผนมาให้คําแนะนํา การ
ของหน่วยงานในพื้นที่และประชาชน
ประชุ ม วางแผน การเตรี ย มการ และกระบวนการ
การฝึ ก ซ้ อ มแผนแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ และกา ร
ประเมินผล (เขต 3)
3. ห น่ ว ย ง า น ส่ ว น ก ล า ง ค ว ร ส นั บ ส นุ น สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในการฝึกซ้อมแผน เพื่อแจกจ่ายให้แก่
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประชาชน และผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ฝึกซ้อมแผน (เขต 3)
4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรจัดสรร
งบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพื่อใช้ใน
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสามารถฝึ ก ซ้ อ มได้ ม ากกว่ า ปี ล ะ
2 ครั้ ง รวมถึ ง การฝึ ก อบรมบุ ค ลากรของสํ า นั ก งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้ทักษะความ
ชํานาญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(เขต 6,11)

-543.3 ข้อสังเกต/เสนอแนะในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) ในรอบที่ 3
ตารางที่ แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(เพิ่มเติม) ในรอบที่ 3
ปัจจัยเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ลดประเภท
ความเสี่ยง
1.โครงการพัฒนาแผนชุมชน
K2
1. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ ให้มี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และขาดการมีส่วนร่วม กิจ กรรมโครงการพั ฒ นาแผนชุม ชนอย่า งต่อ เนื่องเพื่ อรับ ทราบ การประสาน
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ องค์กรปกครอง ความต้องการของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านและทบทวนแผน การดําเนินงาน
ระหว่างภาคี
ส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้มี ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ควรประสานให้ทุกหน่วยงาน/ทุกภาคส่วนทราบถึงพันธกิจ เครือข่ายที่
แนวทางในการเชื่อมโยงแผนชุมชนและขับเคลื่อนแผนชุมชน และ เกี่ยวข้องไม่
ปรั บ ระยะเวลาของแผนชุ ม ชน ตลอดจนแผนพั ฒ นาองค์ ก ร ส่งผลสําเร็จ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัดให้เชื่อมโยงสอดคล้อง อย่างยั่งยืนของ
แผนงาน/
กัน
โครงการ
N1
2. ภาคี ห รื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
1. ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับระยะเวลาแผน
ความเสี่ยงต่อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่มีการนําแผน ชุมชนให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน และให้ความสําคัญกับแผน
การไม่เป็นไป
ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไปใช้ประโยชน์ ชุมชนเพื่อบรรจุไว้ในแผนระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และ
ตามหลักการมี
ร่ ว มกั น (ไม่ มี ก ารนํ า ไปบรรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นา แผนพัฒนาจังหวัดให้ครอบคลุมภารกิจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนร่วมของ
ท้ อ งถิ่ น /อํ า เภอ /จั ง หวั ด /หรื อ แผนอื่ น ๆ)
2. ควรประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบ รวมถึง
ประชาชน
เนื่องจากระยะเวลาในการทําแผนไม่สอดคล้อง การจัดทําประชาคมในการจัดทําแผนชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ผู้รับบริการหรือ
กั น ทํ า ให้ แ ผนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปัญหาของท้องถิ่นให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมคิด
ผู้มีส่วนได้ส่วน
อําเภอ และจังหวัด ไม่สามารถนําแผนชุมชนไป ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ
เสีย
ใช้ประโยชน์ได้ทันกําหนดเวลา
N2
ความเสี่ยงต่อ
การไม่เป็นไป
ตามหลักความ
คุ้มค่าในเรื่องของ
การกระจาย
ผลประโยชน์
ของโครงการ
อย่างเป็นธรรม
ไปยังภาคส่วน
ต่างๆ
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

3.ประชาชนอาจขาดการมีส่ว นร่วมในการเข้า
การจั ด เวที ป ระชาคมจากประชาชนทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ รั บ ทราบ
ร่วมจัดทํ าแผนชุมชนการทํา ประชาคมร่วมกัน ความต้องการและทําการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความสําคัญ
เพื่ อนํ า เสนอความต้อ งการพัฒ นาท้ องถิ่ น และ แผนชุมชนว่ามีทั้งผลกระทบเชิงบวกและลบโดยตรงต่อตนเอง
การแก้ไขปัญหาที่สําคัญของประชาชนจากทุก ครอบครัว และชุมชนมากยิ่งขึ้น
กลุ่ ม ในชุ ม ชนให้ ค รอบคลุ ม ทํ า ให้ ไ ม่ เ ห็ น
ความสําคัญของของแผนชุมชน

4. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการถ่ายทอดความรู้
ควรจั ด อบรมหลั ก สู ต รให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี อ งค์ ค วามรู้ ที่
ด้านการจัดทําแผนและการประสานงานในการ เกี่ย วข้ องกั บ การจัด ทํา แผนและความรู้ ด้ า นแผนงานอื่ น ๆที่จ ะ
จัดทําแผนชุมชนและแผนงานอื่นๆ
นํ า มาวางแผนพั ฒ นาทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว ตลอดจนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้นําชุมชนและภาคประชาสังคมอื่นๆให้
เข้าใจ

ลดประเภท
ความเสี่ยง
K1
ความเสี่ยงต่อ
การไม่เป็นไป
ตามหลักภาระ
รับผิดชอบ
N1
ความเสี่ยงต่อ
การไม่เป็นไป
ตามหลักการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
K1
ความเสี่ยงต่อ
การไม่เป็นไม่
ตามหลักภาระ
รับผิดชอบ
K2
ความเสี่ยงต่อ
การไม่เป็นไป
ตามหลักการมี
ส่วนร่วม

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1.ขาดการกําหนดแผนงานในการส่งเสริมและ
ควรกํ า หนดแผนงานและงบประมาณให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านให้ ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และงบประมาณสนับสนุน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ เข้ามามีส่วนร่วม
ประชาชน

K1
ความเสี่ยงต่อ
การไม่เป็นไม่
ตามหลักภาระ
รับผิดชอบ
K2
ความเสี่ยงต่อ
การไม่เป็นไป
ตามหลักการมี
ส่วนร่วม
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2.การกํา หนดเป็ น เป้ า หมายหมู่ บ ้ า นของ
โครงการส่ง เสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพีย งมี 3 ระดับ โดยคัด เลือ กจากหมู่บ้า น
ต้ น แบบนั้ น ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
ความยากจนได้ อย่ า งทั่วถึง และครอบคลุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

ควรกําหนดเป้าหมายในปีงบประมาณหน้าให้ขยายไปยังหมู่บ้าน
N1
อื่ น ๆ หรื อ หมู่ บ้ า นข้ า งเคี ย งหมู่ บ้ า นต้ น แบบทั้ ง 3 ดั ง กล่ า ว ความเสี่ยงต่อการ
เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยกําหนดให้หมู่บ้านต้นแบบในปีที่ ไม่เป็นไปตาม
ผ่านมาเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้มีขีด หลักการมีส่วน
ร่วมของ
สมรรถนะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
N2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักความคุ้มค่า
ในเรื่องของการ
กระจาย
ผลประโยชน์ของ
โครงการอย่าง
เป็นธรรมไปยัง
ภาคส่วนต่างๆ

K1
3. การดํา เนิ น งานพั ฒ นาแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
1.ควรอบรมเจ้า หน้า ที ่ผู ้ร ับ ผิด ชอบให้ท ราบแนวทาง
พอเพี ย งอาจไม่ ดํา เนิ น ไปตาม 5 ขั้ น ตอนที่ ขั้น ตอนการดํา เนินโครงการ 5 ขั้นตอนที่กํา หนดไว้ในแต่ล ะ ความเสี่ยงต่อการ
กํา หนดไว้ใ นแต่ล ะระดับ ซึ่ง อาจจะส่ง ผลให้ ระดับ และตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อเร่งรัดผลการดําเนินงานให้บรรลุ ไม่เป็นไปตาม
หลักภาระ
หมู่ บ้ า นไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ข องกระทรวงมหาดไทย เป้าหมาย
รับผิดชอบ
(23 ตัวชี้วัด)
2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อนํามา
N2
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักความคุ้มค่า
ในเรื่องของการ
กระจาย
ผลประโยชน์ของ
โครงการอย่าง
เป็นธรรมไปยัง
ภาคส่วนต่างๆ
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4.ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงอาจขาด
โอกาสมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมซึ่ ง อาจเกิ ด จาก
กระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
5. การชี้แจงความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
โครงการไปยังผู้นําชุมชน/ตัวแทนเครือข่ายภาค
ประชาชน และประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
ยังไม่ทั่วถึงอย่างเพียงพอทําให้ประชาชนขาดการ
มีส่วนร่วม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

ในการจั ด ทํ า โครงการควรมี ก ารจั ด ทํ า ประชาคมจาก
K1
ประชาชนทุก กลุ่ม ในหมู่บ้ า น และมี ก ารประชาสัม พั น ธ์ อย่ า ง ความเสี่ยงต่อการ
ทั่ ว ถึ ง ให้ ท ราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารดํ า เนิ น โครงการโดยผ่ า น ไม่เป็นไปตาม
ช่ อ งทาง เช่ น วิ ท ยุ ชุ ม ชน วิ ท ยุ ป ระจํ า หมู่ บ้ า น เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้
หลักภาระ
เพื่อให้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
รับผิดชอบ
N1
ในชีวิตประจําวันของทุกครัวเรือน
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

ให้ มี ก ารจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล ของหมู่ บ้ า น โดยนํ า ระบบ
K1
6. ขาดการจั ด ทํา ฐานข้ อ มู ล และการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการวิเคราะห์ เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมี ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไม่ตาม
เพื ่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการวางแผน ข้อมูลที่ทันสมัย
หลักภาระ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
รับผิดชอบ

3. โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
1. การกํ า หนดพื้ น ที่ เ ดิน สํ า รวจข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯควรประสานงานกับสํานักงาน
K1
แปลงที่ดินและเอกสารสิทธิ์อาจคลาดเคลื่อนได้ ที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนเขต เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและให้ ความเสี่ยงต่อการ
เอกสารของประชาชนสูญหาย หรือติดจํานอง เป็นปัจจุบัน
ไม่เป็นไม่ตาม
หน่วยงานหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินไม่ทราบ
หลักภาระ
แนวเขตและไม่สามารถชี้แนวเขตได้ ทําให้การ
รับผิดชอบ
ออกโฉนดที่ดินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
K2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วม
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

2. การวางแผนที่ไม่ได้กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้
ควรมีแ ผนงานดํ า เนิน การอย่า งชัด เจน กําหนดห้ว งเวลา
K1
ทําให้ปัญหาเรื่องที่ดินไม่เสร็จสิ้นเป็นภาระต่อรัฐ สิ้นสุดไว้ด้วย
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไม่ตาม
หลักภาระ
รับผิดชอบ
K2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วม
N1
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.ประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ การออกโฉนดหรื อ ที่ ดิ น
เห็ น ควรทํ า ความเข้ า ใจหรื อ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ กั บ
N1
ใกล้เคียงอาจไม่เข้าใจขั้นตอนการชี้ระวางแนว ประชาชนผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการออกโฉนดรั บ ทราบแนว ความเสี่ยงต่อการ
เขตรับรองที่ดินหรือไม่มีข้อมูลสําเนาอยู่ในพื้นที่ ทางการดําเนินงานและรู้จักใช้ประโยชน์ด้วยความถูกต้องและ ไม่เป็นไปตาม
ทําให้การออกโฉนดไม่สามารถดําเนินการได้
เป็นธรรม
หลักการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
N2
ความเสี่ยงต่อการไม่
เป็นไปตามหลัก
ความคุ้มค่าในเรื่อง
ของการกระจาย
ผลประโยชน์ของ
โครงการอย่างเป็น
ธรรมไปยังภาคส่วน
ต่างๆ
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําข้อมูลให้มีความ
4.ข้ อ มู ล ที่ ดิ น ไม่ ชั ด เจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ที่ ดิ น ของ
K1
เอกชนอาจทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ ไม่สามารถ ชัดเจน (Reshape) เพื่อจัดทําแผนสํารวจเร่งรัดการออกโฉนดที่ ความเสี่ยงต่อการ
ยังค้างการดําเนินงานและควรสอบแนวเขตที่ดินของเอกชนและ ไม่เป็นไม่ตาม
แยกออกได้อย่างชัดเจน
หลักภาระ
ของรัฐให้มีความชัดเจน
รับผิดชอบ
K2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วม

ควรจั ด ฝึ ก อบรมเจ้ า หน้า ที่ ใ ห้ มี ค วามรู้ เ รื่ อ งระเบี ย บ และ
K1
5. เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด หรืออําเภอ อาจ
ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งระเบี ย บ และ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ ความเสี่ยงต่อการ
ประชาชนได้รับรู้ รับทราบระเบียบข้อกฎหมายในการประชุม
ไม่เป็นไม่ตาม
กฎหมาย
หลักภาระ
รับผิดชอบ
K2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วม
N2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักความคุ้มค่า
ในเรื่องของการ
กระจาย
ผลประโยชน์ของ
โครงการอย่าง
เป็นธรรมไปยัง
ภาคส่วนต่างๆ
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

4.โครงการรังวัดและจัดทําแผนทีเ่ พื่อแสดงแนวเขตที่ดนิ ของรัฐ
1.ส่วนราชการขาดการประสานงานในพื้นที่ใน
การรังวัดแนวเขตที่ขาดความแน่นอน ไม่ชัดเจน
การชี้ แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ การเอาใจใส่ ร ะวั ง
รั ก ษากั น เขตที่ ดิ น ของรั ฐ มิ ใ ห้ ถู ก บุ ก รุ ก จาก
ผู้ป กครองท้ องที่แ ละผู้ บ ริห ารองค์ ก รปกครอง
ท้องถิ่นทําให้ไม่ทราบพื้นที่อย่างชัดเจน

ควรชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ปกครองท้องที่และผู้บริหาร
K1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรังวัดแนว ความเสี่ยงต่อการ
เขตที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ใ ห้ มี ค วามถู ก ต้ อ งชั ด เจนและ ไม่เป็นไม่ตาม
ตระหนักรักษาแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนและทําความเข้าใจ
หลักภาระ
กับประชาชนมิให้บุกรุก
รับผิดชอบ
K2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วม

2.ในการดําเนินการโครงการรังวัดจัดทําแผนที่
เพื่ อ แสดงแนวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ แผนงานมี
เ ป้ า ห ม า ย ดํ า เ นิ น ก า ร ค่ อ น ข้ า ง น้ อ ย แ ล ะ
งบประมาณไม่ ม ากพอในการดํ า เนิ น การให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้

K1
ขอให้ ป ระสานผู้ บ ริห ารองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เพื่ อ
จัด ตั้ ง งบประมาณในการดํ า เนิน การสํ า หรั บ ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม ความเสี่ยงต่อการ
พร้ อ ม ตามปี ง บประมาณเพื่ อ จั ด ทํ า พื้ น ที่ ค้ า งการดํ า เนิ น การ ไม่เป็นไม่ตาม
หลักภาระ
โดยกํ า หนดเป้ า หมายให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ร วดเร็ ว และ
รับผิดชอบ
เหมาะสม
K2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วม
N2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักความคุ้มค่า
ในเรื่องของการ
กระจาย
ผลประโยชน์ของ
โครงการอย่าง
เป็นธรรมไปยัง
ภาคส่วนต่างๆ
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

3.ข้อมูลแปลงที่ดินอาจไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงกับ
ให้ผู้บ ริห ารปกครองท้อ งที่แ ละผู้บ ริหารองค์ก รปกครอง
K1
สภาพพื้ น ที่ จ ริ ง และอาจเกิ ด การซ้ํา ซ้ อ นกั บ ส่ว นท้องถิ่นในพื้นที่ ได้มีการรังวัดจัดทํารายงานเพื่อชี้แนวเขต ความเสี่ยงต่อการ
เอกสารสิทธิอื่นๆ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่ง เอกสารที่ไ ด้จัด ทํา ไว้มีส ภาพเก่า ไม่เป็นไม่ตาม
หลักภาระ
มากและพื้นที่อาจเปลี่ยนแปลง เพื่อชี้แจงเขตให้ชัดเจนและทํา
รับผิดชอบ
เขตในเบื้องต้นเพื่อป้องกันการบุกรุก
K2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วม

4 . ผู้ มี อํ า น า จ ใ น ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์อาจจะไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานจึงไม่สามารถให้
ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการแก้ไ ขปัญหา
การบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์และสามารถ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการบุกรุกได้

K1
ควรจัดอบรมให้กับ ผู้บ ริห ารองค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น
และประชาชนในพื้นที่ให้ทราบแนวทางการดูแลรักษาประโยชน์ ความเสี่ยงต่อการ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ และขั้นตอนตามกฎหมาย รวมทั้งการ ไม่เป็นไปตาม
ดู แ ลรั ก ษาหวงแหนอย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ไป เพื่ อ นํ า มาใช้ ป ระโยชน์
หลักภาระ
ร่วมกัน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบ
N1
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
N2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักความคุ้มค่า
ในเรื่องของการ
กระจาย
ผลประโยชน์ของ
โครงการอย่าง
เป็นธรรมไปยัง
ภาคส่วนต่างๆ

-62ปัจจัยเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

ควรจัดทําระบบข้อมูล ที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ มีค วาม
5.ทะเบียนการออกที่ ดิน สาธารณประโยชน์ไ ด้
K1
ดํา เนิน มามี ค วามเก่ า มาก จึ ง ทํา ให้ ก ารจัด เก็ บ ทันสมัยและตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลอยู่เสมอ เน้นการ ความเสี่ยงต่อการ
ข้อมูลไม่ดีพอ และอาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้ จัดทําระวางแผนที่โดยการใช้ GIS และภาพถ่ายทางอากาศ ณ ไม่เป็นไม่ตาม
ปั จ จุ บั น โดยมี ก ารอั พ เดทข้ อ มู ล ทุ ก ๆ 3 ปี จนกว่ า ข้ อ มู ล จะ
หลักภาระ
รับผิดชอบ
เสถียร
K2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วม
P1
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม
K1
6.ผู้ บริหารปกครองท้องที่และผู้บ ริหารองค์ก ร 1.ควรจั ด อบรมความรู้ ห รื อ ซั ก ซ้ อ มทํ า ความเข้ า ใจให้ กั บ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเจ้ า หน้ า ที่ ยั ง ขาด ผู้ บ ริ ห ารปกครองท้ อ งที่ และผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว น ความเสี่ยงต่อการ
ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และการดูแล ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ในเรื่องระเบียบ กฎหมายในการดูแลรักษา ไม่เป็นไปตาม
หลักภาระ
รักษาที่ดินสาธารณประโยชน์
ที่ดินสาธารณประโยชน์
รับผิดชอบ
2.อบรมภาคประชาชน นั ก เรี ย น สถาบั น การศึ ก ษา ให้
K2
ตระหนักในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ที่สาธารณประโยชน์ไว้ใช้
ความเสี่ยงต่อการ
ร่วมกัน หรือมีกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เป็นต้น
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วม
N1
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีสว่ น
ร่วมของ
ประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง
N2
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักความคุ้มค่า
ในเรื่องของการ
กระจาย
ผลประโยชน์ของ
โครงการอย่าง
เป็นธรรมไปยัง
ภาคส่วนต่างๆ

5.โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. ไม่ได้กําหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/แนวทางของ
ควรประสานให้ทุกหน่วยงาน/ทุกภาคส่วนทราบถึงพันธกิจ
K2
การฝึ ก ซ้ อ มแผนให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก หน่ ว ยงานที่ แนวทางในการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ง การประสานการ
เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ เ พื่ อ แบ่ ง ภารกิ จ ให้ มี ค วาม จะต้ อ งมี ทุ ก ระดั บ ทั้ ง จั ง หวั ด อํ า เภอ ท้ อ งถิ่ น และตํ า บล
ดําเนินงาน
ชัดเจน
โดยเฉพาะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรสนั บ สนุ น ด้ า น ระหว่างภาคี
งบประมาณในการฝึกซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงภัย และให้รับฟัง
เครือข่ายที่
ข้อ มู ล ความต้ อ งการ ความคิด เห็ น ของกลุ่ ม เป้ า หมาย และ เกี่ยวข้องไม่ส่งผล
กําหนดขั้นตอนปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและ สําเร็จอย่างยั่งยืน
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงกระบวนการการดําเนินให้ ของแผนงาน/
โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่และมีกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง

2.การดํ า เนิ น งานของโครงการยั ง ไม่ เ พี ย งพอ
เนื่องจากไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ งบประมาณไม่
เพี ยงพอที่ จ ะทํ า ให้ห น่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ ง และ
ประชาชนทํ า การฝึ ก ซ้ อ มแผนป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
3.การกํ า หนดแผนระยะสั้ น ระยะยาวและ
กลยุทธ์

K2
ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่/ระดับท้องถิ่นควรมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ความเสี่ยงต่อการ
ผู้จัดทําแผนฝึกอบรมในความเสี่ยง ปัญหาสาธารณภัย/ ส่วน ไม่เป็นไปตาม
ปัญหาสาธารณภัยขนาดใหญ่ควรจะเป็นระดับจังหวัด/หรือกลุ่ม หลักการมีส่วน
จังหวัด
ร่วมของหน่วยรับ
ฝึกซ้อม
P4
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่ดําเนินการตาม
ระเบียบ หลักนิติ
ธรรม
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3. ขั้นตอนในการวางแผนการฝึก ซ้อมอาจเกิด
ความสับสนในลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ใน
การฝึกปฏิบัติจริง
4. ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มในการฝึ ก ซ้ อ มจาก
ภาคปฏิบัติ เอกชนและภาคประชาชน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ลดประเภท
ความเสี่ยง

ควรจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้รับทราบแผนปฏิบัติ
K1
การฝึก ซ้อ มแผนและขั้น ตอนการปฏิบัติก ารจริง ให้ท ราบทุก ความเสี่ยงต่อการ
ขั้นตอน รวมทั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ ไม่เป็นไปตาม
ที่ขาดไม่ไ ด้คื อ การให้ภ าคประชาชนเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการ หลักภาระความ
รับผิดชอบ
ฝึกซ้อมแผนฯ
N1
ความเสี่ยงต่อการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน

1. ให้ม ีก า รประช าสัม พัน ธ์ ก า รฝึก ซ้อ มแผนฯและ
N1
5. ประชาชนที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติจริงจะ
ความเสี่ยงต่อการ
เข้าใจบทบาทสมมติในสถานการณ์ภัยที่กําหนด กําหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแผน
2. ควรกําหนดหลักสูตรในการศึกษาให้มีหลักสูตรเบื้องต้น ไม่เป็นไปตาม
และขาดความตระหนั ก ในปั ญ หาภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
หลักการมีส่วน
เพราะมองว่าเป็นปัญหาไกลตัวเกินไป จึงไม่ค่อย ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมของ
ให้ความสําคัญ
ประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ควรให้มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติในแต่ละด้าน โดยนําระบบ
6.ขาดข้อมูล ที่แ ม่นตรงในการวิเคราะห์ปัญหา
K1
อาจจะทําให้การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาไม่ IT มาประยุกต์ใช้ ทั้งด้านข้อมูล MIS และ GIS เพื่อประกอบการ ความเสี่ยงต่อ
วินิจ ฉัยสั่ ง การในการวางแผนป้ องกัน และการแก้ ไ ขปั ญ หาได้ การไม่เป็นไม่ตาม
ตรงประเด็นหรือเกิดความล่าช้า
อย่างตรงประเด็นและทันกาล
หลักภาระ
รับผิดชอบ
7.เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านยั ง ขาดความรู้ ใ นการ
ป้อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย ที่มี ข นาดของ
ความรุนแรงมาก
8.ประชาชนขาดความตระหนักในภัยแต่ละประเภท
และอาจจะแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญเหตุไม่ได้ จะ
เกิดความสูญเสีย

1. ควรกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
K1
ให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาธารณภัยขนาดใหญ่
ความเสี่ยงต่อการ
2. ควรให้ความรู้ชนิดภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละพื้น ที่ ไม่เป็นไปตาม
หลักภาระ
เสี่ยงภัย ให้ตระหนักและรับรู้ เตรียมเผชิญเหตุได้ โดยการอบรม
รับผิดชอบ
ทั้งในระดับโรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว หรือ
N1
จะใช้สถาบันศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน
ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตาม
หลักการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้เสีย
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บทที่ 1
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดําเนินงานโครงการของกระทรวงมหาดไทย
และการมีสว่ นร่วมของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ในการตรวจราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการตามตัวชีว้ ัดที่ ก.พ.ร. กําหนด ประจําปีงบประมาณ 2553
1. หลักการและเหตุผล
ตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกําหนดให้ส่วนราชการจะต้องจัดหาหรือสนับสนุนกลไก ในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ดังความในมาตรา 78 (5) ซึ่งบัญญัติให้รัฐต้อง
“จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให้การจัดทําและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน” และในมาตรา 87 กําหนดให้รัฐ
ต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้าน การมีส่วนร่วมประชาชน โดยต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ
อย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การกําหนด นโยบาย การตัดสินใจ จนถึงการติดตามตรวจสอบ
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการดําเนินการตามแนวคิดการ
บริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว มตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555) เพื่อให้การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมหรือราชการระบบเปิดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
ดังนั้น สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. จึงกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนไว้ ใ นคํ ารั บ รองการปฏิบั ติ ร าชการของสํ า นัก ตรวจราชการและเรื่ อ งราว
ร้องทุกข์ สป. เริ่มดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านช่องทาง
หรือกลไกในการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ สตร.สป. ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และได้พัฒนาเพิ่มระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสําคัญ
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาส ได้เข้าร่วมในการ
รับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิด แนวทาง ร่วมการ
แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน การพัฒนา แบ่งออกได้เป็น
5 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 การให้ข้อมูล หมายถึง เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่เป็นระดับที่
สําคัญ เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการอื่นๆ
ต่อไป
ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ หมายถึง เป็นการรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ กับส่วนราชการ

-66ระดับที่ 3 การเข้ามาเกี่ยวข้อง หมายถึง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมในระดับนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม
ระดับที่ 4 การร่วมมือ หมายถึง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหรือฐานะ
หุ้นส่วนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับที่ 5 การเสริมอํานาจประชาชน หมายถึง เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็น
ระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้กําหนด
จากการประชุมระดับผู้บริ หารของสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ซึ่งได้วิเคราะห์และ
พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การตรวจราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการแผ่นดิน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนผู้เดือดร้อน
ได้รับความพึงพอใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยการความเป็นธรรมตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของ
กระทรวงให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ คือ
1. มิติประสิทธิผล ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล การบูรณาการ
การตรวจราชการในทุกระดับกระทรวงกรมในพื้นที่เพื่อให้แผนงาน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ลดความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาล (KPN) เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่า
2. มิติคุณภาพ ทุกภาคส่วนในระดับกระทรวง/กรม และในพื้นที่มีการบูรณาการการทํางานแลกเปลี่ยน
และแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่และระดับนโยบาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่าย/ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
3. มิติประสิทธิภาพ หน่วยรับการตรวจราชการในพื้นที่มีมาตรการในการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลให้อยู่ในระดับยอมรับได้ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า สร้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้
ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างยั่งยืนและตลอดไป
4. มิติพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้หลากหลาย รอบรู้เท่าทันสถานการณ์ พัฒนาบุคลากรใน
การตรวจราชการให้ มี อ งค์ ค วามรู้ ทุ ก ด้ า นในการตรวจราชการเช่ น กฎหมายระเบี ย บปฏิ บั ติ การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก ตรวจราชการและเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ สป. ตอบสนองประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ 4 มิติ (มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติพัฒนาองค์กร) โดยให้
กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาแผนชุมชน
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคุลมทั่ว
ประเทศ 4. โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 5. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ.2553 โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.ได้กําหนดขั้นตอน
การดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประสานงานจัดหาภาคีเครือข่ายประชาสังคม/ที่ปรึกษาภาคประชาชน จัดทําสรุปรายชื่อองค์กรภาคี
เครือข่าย
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โครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง และสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการตรวจราชการเชิงรุก
ให้กับภาคีเครือข่ายประชาสังคม/ที่ปรึกษาภาคประชาชน
3. คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน ผู้แทนภาคีเครือข่ายประชาสังคมให้ข้อเสนอแนะ
4. จัดทํารายงานสรุปผลประมวลผลข้อเสนอแนะความคิดเห็นของที่ปรึกษาภาคประชาชน ภาคีองค์กร
เครือข่าย และข้อสรุปจากรายงานผลการสํารวจฯ พร้อมแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการสนองตอบความต้องการเพื่อ
นําเสนอต่อคณะผู้บริหาร
5. มีการเผยแพร่รายงานสรุปผลประมวลผลข้อเสนอแนะฯ ต่อสาธารณะผ่านเครือข่าย Internet และศูนย์
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัด
ดั ง นั้ น สตร.สป.จึ ง ทํ า การศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น งานโครงการของ
กระทรวงมหาดไทยและการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชน ในการตรวจราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กําหนด ประจําปีงบประมาณ 2553 จํานวน 5 โครงการ เพื่อนําไปเป็นข้อมูล
ป้อนกลับอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารได้อย่างเต็มที่ และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งทําให้เห็นว่าการตรวจราชการ
จําเป็นต้องเปิดช่องให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อสามารถตัดสินใจในการกําหนดนโยบายบริหารราชการ
ได้ตรงตามความต้องการประชาชน โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกระบวนการการมีส่วนของประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจ
สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
2. วัตถุประสงค์การประเมินผล
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินโครงการของกระทรวงมหาดไทยและ การมีส่วนร่วม
ของที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชนในการตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร.
กําหนด ประจําปีงบประมาณ 2553 จํานวน 5 โครงการ คือ
1.1 โครงการพัฒนาแผนชุมชน
1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคุลมทั่วประเทศ
1.4 โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
1.5 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของโครงการ ทั้ง 5 โครงการ
3. ขอบเขตของการประเมินผล
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การประเมินผลครั้งนี้มุ่งศึกษาข้อมูลการดําเนินงานจํานวน 5 โครงการ
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการประเมินผลครั้งนี้ ได้แก่ เครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จํานวน
304 คน (ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม)
กลุ่มผู้ผลิตสินค้า หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอําเภอ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย (ประชาชนทั่วไป
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นําองค์กรปกครองท้องถิ่น จํานวน 877 ราย รวมทั้งสิ้น 1,181 ราย

-68กลุ่ ม ตั วอย่ าง ที่ ใ ช้ ในการประเมิ นผล จํ าแนกการสุ่ มกลุ่ มตั วอย่ างด้ วยการการสุ่ ม ตั วอย่ างแบบชั้ นภู มิ
(Stratified Random Sampling) และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตารางสําเร็จรูป ทาโร
(Tro Yamane) + 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 286 ราย
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นําผลจากการดําเนินงานและความเสี่ยงในการดําเนินงานโครงการในระดับพื้นที่ เพื่อสะท้อนให้
ผู้บริหารกระทรวง และกรมในสังกัดกระทรวง ได้รับทราบ เพื่อกําหนดนโยบายและใช้เป็นแนวทางสนับสนุนหรือ
พัฒนาการดําเนินงานต่อไปในอนาคต
2. นําปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของโครงการ ทั้ง 5 โครงการ เพื่อนํามาแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป
5. นิยามศัพท์
ทัศนคติ หมายถึง จิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร ที่ได้
รับมา ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นได้ว่า ทัศนคติ
ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้น ออกมาโดยทางพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนหรือกลุ่มคนภายในสังคมได้เข้าไปเกี่ยวข้องใน
กระบวนการทุกขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆโดยใช้ความพยายามหรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชน เพื่อเข้าร่วมทั้งทางกิจกรรมใน 4 ด้าน คือ ด้านความคิด ด้านร่วมตัดสินใจ ด้านร่วมปฏิบัติการ และด้านร่วม
ประเมินผลงาน ซึ่งการร่วมดําเนินการในกิจกรรมต่างๆจะเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดี
ขึ้นและให้เกิดการเรียนรู้ในการนําไปพัฒนาสิ่งต่างๆด้วยตนเอง อีกทั้งทําให้ชุมชนเกิดความเจริญเติบโต ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองในอนาคต
ความตระหนักของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเห็นคุณค่ามีจิตสํานึกในบทบาทหน้าที่ในฐานะคน
ในหมู่/ชุมชนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ตนเองและสังคม รวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของโครงการ
ต่างๆ 5 โครงการของกระทรวงมหาดไทย ที่จะช่วยให้ประชาชนเกิดการพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความสะดวก เรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ประชาชนในพื้นที่ และกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายก รองนายก สมาชิก ของ
เทศบาล อบต.ทั่วประเทศ ในแต่ละพื้นที่
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หมายถึง บุคคลที่สํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งจากสาขา
ต่างๆ โดยให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นผู้
คัดเลือกบุคคลในระดับจังหวัด ประกอบด้วยกัน 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม และได้ผ่าน
การอบรมสัมมนาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่
กลุ่มผลิตสินค้า “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หมายถึง กลุม่ ผู้ผลิตสินค้าในชุมชนนั้นๆ ได้มีการรวมกลุม่ โดย
มีความคิดสรรค์สร้างผลงานที่สมาชิกมีความต้องการที่จะผลิตสินค้า โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นนัน้ ๆ และได้มี
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอที่ชุมชนตั้งอยู่

-69บุคลากร หมายถึง ความพอเพียง/คุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน/องค์ความรู้ของบุคลากร/มีทักษะ และ
ประสบการณ์ใน 5 เรื่อง ของกระทรวงมหาดไทย
ความพอเพียงในการงบประมาณ หมายถึง ฐานข้อมูล สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพอเพียงของ
งบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ความต่อเนื่องในการพัฒนาแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ การส่งเสริมในการ
ประกอบอาชีพ หรือการจัดทําทะเบียนที่ดิน หรือวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการซ้อมแผนป้องกันภัย เป็นต้น)หรือในการ
ด้านฝึกอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง ความพอเพียงของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน
การบริหารจัดการ หมายถึง ความสามารถในการจัดการเรื่องต่างๆในการดําเนินงานโครงการให้บรรลุ
เป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน (Key Risk Area) หมายถึง
1.1 ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นตามหลักภาระรับผิดชอบ ได้แก่ 1) หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย
บางพื้นที่ยังให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานโครงการน้อย 2) หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความสําคัญและ
ถือว่าเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย 3) ขาดอัตรากําลังในการดําเนินงาน และ 4) ขาดการทํางานอย่าง
จริงจัง
1.2 ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ได้แก่ 1) หน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้องขาดการประสานงานและติดตามกํากับการดําเนินงานโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
2) งบประมาณที่จัดสรรไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่กําหนด 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรบุคลากร/งบประมาณ/
เครื่องมือ,วัสดุอุปกรณ์/การบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานน้อยและไม่เพียงพอ 4) หน่วยงานส่วน
ภูมิภาคที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีความเข้มแข็งน้อยในการจัดการข้อมูลระดับจังหวัด และ 5) ขาดการสนับสนุน
จากหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Reputation Political Risk) หมายถึง ความเสี่ยงต่อการไม่
เป็นไปตามหลักคุณธรรม ได้แก่ ผู้นําชุมชนมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ หรือผู้นําไม่คํานึงถึงระดับองค์รวม
ที่จะทําให้เกิดแก่คนกลุ่มใหญ่
2.1 ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม หมายถึง โครงการที่ไม่มีความถูกต้องชอบธรรม
2.2 ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึง ขาดการ
ตรวจสอบจากประชาชน ขาดความรับผิดชอบต่อการใช้งบประมาณจํานวนมากให้เกิดความคุ้มค่า โดยมีกลไกที่ไม่
พอเพียงในการตรวจสอบประเมิน จนอาจส่งผลทําให้ทางลบต่อสื่อมวลชนได้
2.3 ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการคุ้มค่า ได้แก่ โครงการไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน หรื อ คนส่ ว นมาก และไม่ ไ ด้ นํ า ไปใช้ อ ย่ า งจริ ง จั ง ขาดการกํ า กั บ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน ทํ า ให้
ผลประโยชน์ที่ได้รับน้อยเกินไป
2.4 ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ได้แก่ โครงการไม่สามารถดําเนินการได้จริงหรือขัดกับ
กฎหมายและอํานาจหน้าที่ของรัฐ
3. ความเสี่ยงด้านการสนองตอบความต้องการแท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) หมายถึง
3.1 ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ 1) คน/ครัวเรือน/ชุมชน ขาดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเข้าร่วมและยอมรับ 5 โครงการ
ของกระทรวงมหาดไทย
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ธรรมไปยังภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หน่วยงาน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานที่เหมาะสม
และครอบคลุม และขาดการประสานการทํางานในระดับพื้นที่
6. กรอบแนวความคิดในการประเมินผล (Conceptual Framework)
กรอบแนวความคิดในการประเมินผลครั้งนี้ สตร.สป. ได้กําหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาในการประเมินผล
โดยได้นําแนวคิดและหลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชน และจากแนวคิดที่เกี่ยวข้องมากําหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการประเมินผล ครั้งนี้
ตัวแปรต้น

ปัจจัยภายใน
1. ทัศนคติของประชาชน
2. ความตระหนักของประชาชน
ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากร
2. งบประมาณ
3. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์
4. การบริหารจัดการ

การมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชนในการตรวจ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กําหนด
ประจําปีงบประมาณ 2553

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานโครงการของกระทรวงมหาดไทย
- ด้านร่วมคิด
- ด้านร่วมตัดสินใจ
- ด้านร่วมปฏิบัติการ
- ด้านร่วมติดตามและประเมินผล

การประเมินผล
1. Key Risk Area ความเสี่ยงด้านแนว
ทางการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน
2. Reputation Political Risk
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง
3. Negotiation Risk
ความเสี่ ย งด้ า นการสนองตอบความ
ต้องการแท้จริงของประชาชน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการประเมินผล (Conceptual Framework)
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และผลงานประเมินผลที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ สตร.สป. ได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานประเมินผลที่เกี่ยวข้อง มาใช้อ้างอิง ประกอบด้วย
1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและความรู้
3. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
4. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ความสําคัญและความหมายของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทางระหว่าง
บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ซึ่งการมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการดําเนินการและร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันของกลุ่ม และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วยการให้ความหมายคํา
จํากัดความการมีส่วนร่วมมีมากมายหลายทัศนะ มีทั้งความหมายกว้างและความหมายแคบในบริบทของลักษณะ
งานในแง่มุมประเด็นต่างๆ แต่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในแง่ของการพัฒนา “การมีส่วนร่วม” (Participation)
หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลทําการส่งเสริมชักนําและสร้างโอกาสให้กับประชาชนทั้งส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม
สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัคร เข้ามามีบทบาทในการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย ๆ เรื่อง
แล้วแต่กรณี (ไพรัตน์ เดชะรินทร์, 2527: 5) ส่วน ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ
อันเป็นผลกระทบมาถึงตน (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2526 : 25)
ส่วนความหมายด้านการดําเนินงานโครงการ การมีส่วนร่วม หมายถึง การทํางานร่วมกันกับกลุ่มเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจ โดยกระทําการงานดังกล่าวในห้วงเวลาและลําดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ
(นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2527:181-185) โดยให้ผู้เข้าร่วมได้ใช้ ความคิดความรู้ ความสามารถ แรงงาน สนับสนุนหรือ
จัดการทรัพยากร เช่น เงินทุน วัสดุในกิจกรรมการพัฒนา (ปรัชญา เวสารัชช์, 2528: 5) ส่วนความหมายในด้านการ
จัดการ หมายถึง การที่กลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวที่สามารถจะกระทําการตัดสินใจใช้ทรัพยากร และมี
ความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทําโดยกลุ่ม (WHO and UNICEF 1978: 11) ในประเด็นการตัดสินใจหมายถึง
เป็นการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และโดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการวางแผนที่มีการกําหนดรูปแบบ
(Franklyn Lisk, 1985 : 23) (อ้างถึงใน ชินรันต์ สมสืบ, 2539: 23)
จากศึกษาคําจํากัดความและแนวคิดข้างต้น สามารถสรุปความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ความหมายกว้างหมายถึงการทํางานร่วมกันกับกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมกระทําการตัดสินใจใช้ทรัพยากรและมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทําโดยกลุ่ม ให้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม
การพิจารณา การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง
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ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ขอนิยามคําว่ า “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการของ
กระทรวงมหาดไทย และการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชนในการตรวจราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กําหนด ประจําปีงบประมาณ 2553 ” หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน และ
เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมโครงการของกระทรวงมหาดไทย
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมตัดสินใจ
ร่วมติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการพัฒนา นอกจากนั้น
ในการตรวจราชการของที่ ป รึ ก ษาผู้ ต รวจภาคประชาชน จะส่ ง ผลให้ ภ าคประชาชน เกิ ด การกํ า กั บ ดู แ ล
การดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐ
นรนิติ เศรษฐบุตร การกระทําของบุคคล หมายถึง ประชาชนริเริ่มทําการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
แก้ปัญหาใด ๆ เฉพาะของตัวเองหรือของครอบครัว หรือในบางทีก็เรื่องเกี่ยวกับปัญหาส่วนร่วมของบ้านเมืองแต่
ทว่าเป็นการติดต่อโดยประชาชน เช่น ราษฎรโดยส่วนตัวได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อแสดงความเห็นและ
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาปัญหาที่เขาเสนอ
1. การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม (Cooperative activity) ที่แสดงออกต่อปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมอย่างนี้จะเป็นของกลุ่มและหมู่คณะที่เกี่ยวพันกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในกรณีนี้ราษฎรจะทํากัน
เป็นหมู่คณะ เพื่อให้มีอิทธิพลต่อการกระทําของรัฐบาล
2. กิจกรรมที่ใช้ความรุนแรงและเป็นการกระทําที่อาจผิดกฎหมาย การกระทํานี้อาจดําเนินไปได้โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนนโยบาย หรือเปลี่ยนรัฐบาล หรือเปลี่ยนผู้นําทางการเมืองนั่นก็คือการก่อความวุ่นวาย
ประทาน คงฤทธิศึกษากร ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ
(Public opinion) ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ความคิดเห็นของประชาชนย่อมเป็นสิ่งสําคัญที่จะบอกให้รู้ว่า
ประชาชนต้องการให้รัฐบาลทําอะไรหรือไม่ต้องการให้รัฐบาลทําอะไร การแสดงความคิดเห็นย่อมแสดงออกเป็นการ
วิพากษ์วิจารณ์ และเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อีกทั้งสะท้อนถึงการควบคุมของประชาชนที่มีต่อการบริหารของรัฐ
วุฒิสาร ตันไชย ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาตามกรอบแนวความคิดว่าด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของ Norman Uphoff พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมได้ใน 3 ประการ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ความต้องการและการตัดสินใจ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การมีส่วน
ร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่ขั้นตอน
(มีส่วนร่วมในการริเริ่มตัดสินใจ เลือกแนวทางและวางแผนแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วมตัดสินใจดําเนินการตามแนว
ทางการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ทั้งในด้านสนับสนุนทรัพยากร มีส่วนร่วมบริหาร มีส่วนร่วมประสานความ
ร่วมมือ)
2. การมีส่วนร่วมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น หรือเป็นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ทางสังคม ทั้งผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนบุคคล ทั้งนี้เพราะการที่คนจะเข้าร่วมในกิจกรรมใดนั้นย่อมเกิดจากการเล็งเห็นว่า จะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่และอย่างไร ดังนั้นผลประโยชน์จึงเป็นเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วม
3. การมีส่วนร่วมที่จะควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานหรือการบริหารงานนั้น
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ลักษณะ เช่น การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการกิจกรรม
ของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา และความต้องการเพื่อให้ท้องถิ่นดําเนินการ การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินกิจการบริการสาธารณะของภาคราชการ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการกําหนดนโยบายและบริหารของราชการ ฯลฯ
ปรัชญา เวสารัชช์ ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ครอบคลุมถึงการสร้างโอกาสที่เอื้อให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและสังคมได้
ร่วมกิจกรรมซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการพัฒนา และเอื้อให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนสะท้อนการเข้าไปเกี่ยวข้องโดยความสมัครใจและเป็นประชาธิปไตยในการ
ตัดสินใจ เพื่อกําหนดเป้าหมายและนโยบายการวางแผนการดําเนินโครงการ และการแบ่งสรรประโยชน์จากการ
พัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
3. การมีส่ วนร่วมเป็ นความเชื่ อมโยงระหว่างส่วนที่ประชาชนลงแรงและทรัพยากรเพื่อการพั ฒนากับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงแรงการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบายและโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลักษณะทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยเป็ น เพีย งเทคนิค วิธี ก ารแต่เ ป็นปั จจั ย สํ าคั ญ ในการประกัน ให้เ กิด กระบวนการพั ฒ นาที่มุ่ ง เอื้ อ
ประโยชน์ต่อประชาชน
จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วน
ร่วมเป็นกระบวนการที่องค์กรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทําการสํารวจค้นหาสาเหตุของปัญหาแสวงหารูปแบบการ
แก้ไข ร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินกิจกรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนติดตามผล
การดําเนินงานด้วย ซึ่งอาจเข้าร่วมทุกขั้นตอนหรือร่วมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้ และการที่ประชาชนจะเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอก
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ ดังนี้
ลักขณา ศิริวัฒน์ ให้ความหมายว่า การรับรู้ หมายถึง อาการสัมผัสที่แปรความหมายจากการสัมผัสที่
รับมาตามความเข้าใจ ความรู้สึก และการตีความหมายต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้เดิม หากไม่มีความรู้เดิม
การรับรู้นั้นจะเป็นเพียงการสัมผัสเท่านั้น และข่าวสารที่เข้าถึงความสนใจได้มากจะเป็นตัวกําหนดให้ผู้รับสาร เกิด
ความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติไปในทางที่พึงปรารถนา
พัชรี เชยจรรยา กล่าวถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ว่าการรับรู้เป็นตัวกําหนดการสื่อสาร ทัศนคติและความ
คาดหวัง และเป็นผลให้กระบวนการตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับและการแปลความหมาย ที่มาจากสภาพร่างกายและ
ความสามารถของบุคคลที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน
พีระ จีรโสภณ อธิบายถึง ปัจจัยการสื่อสาร เป็นตัวกําหนดความสําเร็จ หรือความล้มเหลว ของการส่ง
สารไปยังผู้รับสาร ซึ่งหมายถึงกระบวนการเลือก(Selective Process) รับข่าวสาร โดยกระบวนการเลือกรับรู้
ข่าวสารของบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อและทัศนคติ ซึ่งกระบวนการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์มีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ
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ข่าวสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น การเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับ
ใดฉบับหนึ่ง การเลือกฟังรายการจากสถานีวิทยุหรือเลือกสถานีที่สนใจ หรือการเลือกรับชมรายการใดรายการหนึ่ง
หรือช่องสถานีใดสถานีหนึ่ง เป็นต้น
2. ขั้นการเลือกรับรู้หรือการเลือกตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการกลั่นกรองเมื่อบุคคลเลือกเปิดรับข่าวจากแหล่งหนึ่งแหล่งใด โดยจะเลือกรับข่าวสารเฉพาะที่ตนเอง
สนใจ ซึ่งการเลือกรับข่าวสารหรือการตีความหมายจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทัศนคติ ความเชื่อ ความหวัง และ
แรงจูงใจตามสภาวะอารมณ์ในขณะนั้น เช่นเดียวกับการรับข่าวสารพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 เป็นการเลือกตั้งระบบใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น อาจเลือก
รับรู้ข่าวสารพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ดังกล่าว ไปใน
แนวทางที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ ความหวัง และแรงจูงใจตามสภาวะอารมณ์
ในขณะนั้น ของสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ
3. ขั้นการเลือกจดจํา(Selective Retention) ผู้รับสารจะเลือกจดจําเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความสนใจ ความ
ต้องการ ตามทัศนคติของตนเอง โดยอาจจะสนใจข่าวสารทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน
รจิตลักษณ์ แสงอุไร สรุปถึงองค์ประกอบการสื่อสารว่ามี 2 ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล (Personal Media)
และสื่อมวลชน (Mass Communication)
1. สื่อบุคคล จะเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยวิธีการพูดคุย การติดต่อใน
ชีวิตประจําวัน การสัมมนา การอภิปราย ฯลฯ ซึ่งช่องทางสื่อบุคคลที่ดี จะต้องเป็นการสื่อแบบสองทาง โดยผู้ส่งและ
ผู้รับสาร จะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับ ในลักษณะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เนื่องจากสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือลด
อุปสรรคของการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที รวมทั้งสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารเปลี่ยนทัศนคติ หรือคล้อยตามได้
2. สื่อมวลชน เป็นการส่งข่าวสารไปสู่คนจํานวนมาก ๆ ในคราวเดียวกันหรือเวลาเดียวกัน ด้วยความ
รวดเร็ว โดยผ่านสื่อพิเศษบางอย่างที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ส่งและผู้รับสาร อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ซึ่งสื่อมวลชนที่ทําหน้าที่ได้ดี จะสามารถเข้าถึงประชาชนผู้รับข้อมูล หรือข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ข่าว
และความรู้ได้ดี รวมทั้งอาจสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไม่ฝังลึกได้
จากการศึ กษาแนวคิ ดเกี่ยวกับการรับรู้ข้ อมูลข่ าวสารข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าสื่อแต่ละชนิด หรือแต่ล ะ
ประเภท ต่างมีอิทธิพลต่อความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ ของผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และอาจทําให้เกิดระดับการรับรู้
ที่แตกต่างกัน
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ(Attitude)
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543:106) ให้ความหมาย “ทัศนคติ” หมายถึงความรู้สึกของบุคคลต่าง ๆ อันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งต่าง ๆ ไปในทางใดทาง
หนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นในทางสนับสนุน หรือต่อต้านก็ได้
อรวรรณ ปิลันธ์โอวาท (อ้างแล้ว) กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติ ซึ่งมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่
1. องค์ประกอบด้านความรู้ ความนึกคิด (Cognitive Component) เป็นส่วนที่เป็นความเชื่อของบุคคล
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ต่อสิ่งนั้น และหากคิดว่าสิ่งใดไม่ดีก็มักจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพและความนิยมของบุคคล
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือการแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งเป็นมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความนึกคิดและด้านความรู้สึก
วิรัช ลภิรัตน์กุล(2538:200) แบ่งทัศนคติตามประเภทของการแสดงออกของบุคคล เป็น 3 ประการ ดังนี้
1. ทัศนคติในทางบวก(Positive Attitude)
2. ทัศนคติในทางลบ(Negative Attitude)
3. ทัศนคตินิ่งเฉย(Passive Attitude)
จากการศึกษาแนวคิดความรู้และทัศนคติ ดังกล่าว จึงอาจสรุปได้ว่าความรู้และทัศนคติ จะส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะการคิด เกิดจากการยอมรับและตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ของบุคคลเสมอ

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
2.1 ความหมาย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 119) ได้ให้คําจํากัดความของ “โครงการ”
ว่า หมายถึง แผนหรือเค้าโครงที่กําหนดไว้ โครงการเป็นศัพท์ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Project” ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งหรือระดับหนึ่งของแผนงาน (Plan) และในบางตําราถือว่ามีความหมายเช่นเดียวกับคําว่า “Program” ซึ่ง
หมายถึง แผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน ฉะนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการ คือ “Project” หรือ
“Program” ซึ่งหมายถึง แผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน ฉะนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการ คือ
“Project” หรือ “Program” ในภาษาอังกฤษนั่นเอง
โดยคําว่า “การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” รวมกับคําว่า “โครงการ” จึงเป็นศัพท์
ทางวิชาการโดยเฉพาะว่า การประเมินผลโครงการ (Project or Program Evaluation) ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้
จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (อ้างถึงใน กรวีร์ ศรีกิจการ, ม.ป.ป. : 39) ได้ให้ความหมาย
การประเมินผลโครงการ คือ การตรวจสอบระดับลักษณะและแง่มุมของความสําเร็จ หรือการบรรลุถึงเจตนารมณ์
จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย หรือวิธีการดําเนินการ การใช้ทรัพยากรของโครงการ ซึ่งได้วางแผนการณ์ไว้เป็นการล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทราบข้อเท็จจริง และผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้ดําเนินการไป เมื่อโครงการเสร็จสิ้นไป
หรือเป็นระยะ ๆ รวมทั้งปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น
เดวิส (James W.Davis อ้างในประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 73) ให้ความหมายว่า
การประเมินผลโครงการ หมายถึง การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
หรือไม่ และบรรลุถึงเป้าหมายนั้นด้วยดีมากน้อยเพียงใด
แคทซ์ (F.M.Katz อ้ า งใน ประชุ ม รอดประเสริ ฐ , 2535: 73) ให้ ค วามหมายว่ า
การประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการในการพิจารณาวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะ และคุณภาพของโครงการ
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ว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิจัยเพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริง
และเชื่อถือได้ของโครงการ แล้วพิจารณาตัดสินใจว่าโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือไม่ และด้วยคุณภาพของ
ความสําเร็จนั้นเป็นเช่นใด
ไวส์ (Caroal H.Weiss อ้างถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 73) ให้ความหมายว่า
การประเมินผลโครงการ หมายถึง การประเมินค่าการดําเนินงานของกิจกรรมใด ๆ อย่างมีระบบเพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานนั้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
จากความหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น อาจสรุ ป ได้ ว่ า การประเมิ น ผลโครงการ หมายถึ ง
กระบวนการในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของการดําเนินโครงการ และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดอ่อน
หรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้น เพื่อการดําเนินงานต่อไป
หรือจะยุติการดําเนินโครงการนั้นเสีย
2.2 ความมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ
ประชุม รอดประเสริฐ (2535 : 74 – 75) ได้รวบรวมและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความมุ่งหมายในการประเมินผลโครงการของนักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้
มิทเซล (Harold E. Mitzel) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการมีความมุ่งหมายที่สําคัญ
3 ประการ
1) เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ
2) เพื่อช่วยผู้ตัดสินใจ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องขึ้น
3) เพื่อการบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมือง เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย
น๊อกซ์ (Alan B.Knox) กล่าวว่า การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะดังต่อไปนี้
1) เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เหตุ ผ ลที่ ชั ด เจนของโครงการอั น เป็ น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ของการ
ตัดสินใจว่าลักษณะใดของโครงการมีความสําคัญมากที่สุด ซึ่งจะต้องทําการประเมินเพื่อหาประสิทธิผลและข้อมูล
ชนิดใดที่จะต้องเก็บรวบรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์
2) เพื่ อ รวบรวมหลั ก ฐานความเป็ น จริ ง และข้ อ มู ล ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ นํ า ไปพิ จ ารณาถึ ง
ประสิทธิผลของโครงการ
3) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การสรุปผลโครงการ
4) เพื่อการตัดสินใจว่าข้อมูล หรือข้อเท็จจริงใดที่สามารถนําเอาไปใช้ได้
5) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มอร์ซุนต์ (Jonet P.Moursund) กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ ดังนี้
1) เพื่อที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่
2) เพื่อที่จะทราบว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้เป็นเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ และเป็น
เป้าหมายที่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
รอสซี่และฟรีแมน (Peter H.Rossi and Howard E.Freeman) กล่าวว่า การประเมินผล
โครงการมีความมุ่งหมายตามเหตุผลดังต่อไปนี้
1) เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ
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3) เพื่อเป็นการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขการดําเนินโครงการ
4) เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อดี และข้อเสีย หรือข้อจํากัดของโครงการ เพื่อการตัดสินใจใน
การสนับสนุนโครงการ
5) เพื่อการตรวจสอบว่าการดําเนินโครงการสนับสนุนถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
อนึ่ ง พึ ง ระลึ ก เสมอว่ า การประเมิ น โครงการมิ ไ ด้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพิ สู จ น์ หรื อ
ตรวจสอบโครงการ แต่ เ ป็ น การกระทํ า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขส่ ว นบกพร่ อ งของโครงการเป็ น สํ า คั ญ ดั ง ข้ อ เขี ย น
ของสตัฟเฟิลบีม (Danie L.Stufflebeam) ที่ว่า
“ความมุ่งหมายที่สําคัญของการประเมินโครงการมิใช่เพื่อการพิสูจน์ แต่เพื่อการปรับปรุง
(The most important purpose of program evaluation is not to prove but to improve)”
2.3 ประเภทของการประเมินผลโครงการ
การประเมิ น ผลโครงการ จํ า แนกออกเป็ น ประเภทได้ ห ลายประเภทตามเหตุ ผ ลของ
นักวิชาการแต่ละบุคคล ดังเช่น สไครเวน (Michael Scriven อ้างถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 88)
ได้จําแนกการประเมินโครงการโดยใช้ช่วงเวลาเป็นเกณฑ์ ได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) การประเมินผลระหว่างโครงการ (Formative evaluation) เป็นการประเมินในขณะที่
โครงการกําลังดําเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอข้อมูลที่จําเป็นให้กับผู้บริหารได้ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินระหว่างโครงการมีคุณค่าต่อกระบวนการวางแผนเป็นอย่างมาก
2) การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Summative evaluation) เป็นการประเมิน
ภายหลังจากการดําเนินงานโครงการได้สําเร็จลงแล้ว และผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจว่า
โครงการนั้นมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด สมควรที่จะดําเนินการต่อไปหรือไม่
2.4 กระบวนการของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเป็นกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ ของโครงการ
อย่างมีระบบ โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น กระบวนการในการประเมินผล
โครงการอาจมีขั้นตอน และรายละเอียดของขั้นตอนแตกต่างกันไปตามแนวคิดของนักวิชาการทางการประเมินผล
โครงการแต่ละบุคคล หรืออาจมีรายละเอียดที่แตกต่างเพราะรูปแบบหรือประเภทของการประเมินผล หรือประเมิน
ไปตามแต่ละประเภทของโครงการ อย่างไรก็ดีการประเมินผลโครงการ นอกจากจะประเมินโครงการทั้งหมดโดย
ส่วนรวมแล้ว แต่ละส่วนของโครงการจะต้องได้รับการประเมินควบคู่กันไปด้วยเสมอ คือ การประเมินข้อมูลนําเข้า
(Inputs) การประเมินตัวกระบวนการ (Processor) และการประเมินผลงาน (Outputs) ซึ่งแต่ละส่วนและโดย
ทั้งหมดของโครงการจะประกอบด้วย ขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ (ประชุม รอดประเสริฐ, 2535: 77)
1) การศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งเป็นการประเมิน
เพื่อให้ทราบว่าโครงการที่กําหนดขึ้นนั้น มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่สามารถดําเนินการได้หรือไม่ จะมีการ
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้มีความเฉพาะเจาะจง และปฏิบัติได้โดยลักษณะใด การประเมินผลโครงการในขั้นตอนนี้
ถือได้ว่าเป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง เป็นการตรวจสอบและทบทวนความเรียบร้อย วัตถุประสงค์
โครงการเป็นสําคัญ
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จะต้องใช้ดําเนินการว่ายังมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้ปฏิบัติงานหรือไม่ ข้อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่สามารถที่
จะสนองตอบวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้หรือไม่
การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของทรัพยากรที่จะต้องใช้เพื่อบริหารโครงการ
นั่นเอง
3) การเก็ บรวบรวมและการกระทํากับข้ อมูล และทรัพยากร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึง
กระบวนการในการดําเนินโครงการในลักษณะเป็นการเก็บรวบรวม และจําแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เป็นสัดส่วน
และให้มีความเป็นจริงมากที่สุด เพราะหากการดําเนินงานในขั้นตอนนี้มีปัญหาย่อมทําให้ผลงานที่เกิดขึ้นมีปัญหา
ตามไปด้วย กล่าวคือ แม้ว่าผู้บริหารโครงการจะทราบถึงทรัพยากรที่จะต้องใช้ทั้งปริมาณ และคุณภาพเป็นอย่างดี
แล้ว แต่ในขั้นตอนของการรวบรวมและจัดดําเนินการกับข้อมูลไม่ดีพอ ผลที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีคุณภาพ หรือด้อย
คุณภาพ ตัวอย่าง เนื้อย่างอย่างดีกับเตาที่ไฟแรงเกินไป ย่อมได้เนื้อย่างที่ไหม้เกรียม เป็นต้น การประเมินในขั้นตอน
นี้เป็นการตรวจสอบกระบวนการว่าเหมาะสมกับข้อมูล หรือทรัพยากรที่นําเข้าหรือไม่
4) การวิเคราะห์ การแปลความหมายและการสรุปผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ข้อมูลได้ผ่าน
กระบวนการเรียบร้อยแล้ว และผู้ประเมินจะต้องทําการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใด ตรงตามวัตถุประสงค์
หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดียิ่งขึ้นในลักษณะใด และผลที่เกิดขึ้นจะมีแนวโน้ม
ไปในลักษณะใด การประเมินในขั้นตอนนี้เน้นการประเมินผลงานของโครงการที่เกิดขึ้น และรวมไปถึงการประเมิน
โครงการ โดยทั้งหมดด้วยว่า ทรัพยากรหรือข้อมูลนําเข้าที่มีอยู่ ด้วยกระบวนการที่ใช้ และด้วยผลงานที่ปรากฏนั้น
โครงการโดยรวมเป็ น เช่ น ใด เป็ น โครงการที่ ใ ห้ ผ ลประโยชน์ คุ้ ม ค่ า กั บ การดํ า เนิ น งานหรื อ ไม่ ควรปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแล้วดําเนินงานต่อไป หรือจะล้มเลิกยุติโครงการนี้เสีย
2.5 การประเมินประสิทธิภาพของงาน/โครงการ
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และสุริยา วีรวงศ์ (2543 : 83 – 84) ได้กําหนดการประเมิน
ประสิทธิภาพของงานไว้รวม 5 ด้าน คือ
1) ประเมินผลการทํากิจกรรม ในแต่ละขั้นตอนว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคในการ
ผลิตผลงาน (Outputs) ของงาน/โครงการอย่างไร
2) ประเมินผลจากการจัดหาทรัพยากรของงาน/โครงการในแต่ละขั้นตอน ตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม
3) อภิ ป รายปั จ จั ย ภายนอกที่ อ ยู่ เ หนื อ การควบคุ ม ของงาน/โครงการ ที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการทํากิจกรรมของกลุ่มอาชีพทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ซึ่งประกอบด้วย การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตของสมาชิกกลุ่ม
4) เปรียบเทียบมูลค่าของงานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่วิเคราะห์เชิงปริมาณ สําหรับกรณีที่
ต้องวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงิน ในกรณีการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกกลุ่มผลิตได้ คือ
ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การเปรี ย บเที ย บมู ล ค่ า ของผลงาน จึ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของผลิ ต ภั ณ ฑ์ / ชิ้ น
เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ หรือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน
ในตลาด ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ํากว่าย่อมมีประสิทธิภาพทางการเงินสูงกว่า หรืออาจเรียกว่ามีโอกาสทางการตลาดสูงกว่า
5) สํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ ได้แก่
สมาชิกกลุ่มอาชีพ ชุมชนในหมู่บ้าน ลูกค้าผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่สมาชิกกลุ่ม เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องโครงการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ เป็นต้น
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการประเมินผล
การประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานจากการแสดงทัศนะและความ
คิดเห็นของภาคประชาชน โดยสตร.สป. ได้กําหนดรายละเอียดในการประเมินผล ดังนี้
1. การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
6. การนําเสนอข้อมูล
1. การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการประเมินผลครั้งนี้ ได้แก่ เครือข่ายกลุ่ม ที่ ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
กลุ่มผู้ผลิต หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผู้นําชุมชน และท้องถิ่น (กํานัน ผู้ใหญ่ สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล) โดยใช้ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้เครือข่ายกลุ่มที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ทั่วประเทศ 78 จังหวัด 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ และด้าน
สิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศ จํานวน 304 คน กลุ่มผู้ผลิต หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั่วประเทศ และผู้มีส่วนได้เสีย
(ประชาชนทั่วไป กํานัน ผู้ใหญ่ นายก รองนายก สมาชิก เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล) ทั่วประเทศ
จํานวน 877 คน รวมทั้งสิ้น 1,181 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ สตร.สป. ได้จําแนกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
คํานวณกลุ่มตัวอย่างจาก ตารางสําเร็จรูป ทาโร (Tro Yamane) + 5%ได้กลุ่มตัวอย่าง 286 ราย
2. เครื่องมือทีใ่ ช้เก็บรวมรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะแบบปลายเปิด
(Open-ended) ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาการดําเนินงานโครงการต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทยในการตรวจราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กําหนด ประจําปีงบประมาณ 2553 โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลโครงการพัฒนาแผนชุมชน ลักษณะคําถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) และเติมความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย คําถามเกี่ยวกับ
1. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการของแผนชุมชนหรือไม่ อย่างไร
2. ท่านได้นําแผนชุมชนไปใช้ในการกําหนดเป็นแผนงาน/โครงการในแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือไม่ อย่างไร จํานวนกี่โครงการ งบประมาณเท่าใด
3. ท่านคิดว่าแผนชุมชนในพื้นที่มีปัญหาอุปสรรคทีส่ ําคัญ อย่างไรบ้าง
4. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
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ตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย คําถามเกี่ยวกับ
1. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการโครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
หรือไม่ อย่างไร
2. ท่านได้เข้าไปสนับสนุนการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหรือไม่
อย่างไร
3. ท่านคิดว่าโครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่มีปัญหาอุปสรรคที่สําคัญ
อย่างไรบ้าง
4. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการดําเนินการโครงการหมู่บ้านพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคุลมทั่วประเทศ ลักษณะคําถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย คําถามเกี่ยวกับ
1. ท่านได้เข้าไปมี ส่วนร่วมในกระบวนการโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม่
อย่างไร
2.ท่ า นได้ นํ า โครงการเร่ ง รั ด ออกโฉนดที่ ดิ น ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศไปประชุ ม ชี้ แ จงในที่ ป ระชุ ม
เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทําความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือในที่ประชุม หรือไม่อย่างไร
3. ท่านคิดว่าในการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความเป็นธรรมหรือไม่อย่างไร
4. ปัญหา/อุปสรรคที่สําคัญโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อย่างไรบ้าง
5. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ส่วนที่ 4 เป็นการสอบถามโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ลักษณะ
คําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย คําถาม
เกี่ยวกับ
1. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ หรือไม่ อย่างไร
2. ท่านได้นําโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเข้าไปหารือ ชี้แจง ทําความเข้าใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชน ในการประชุมหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งได้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น ปัญหาของ
ประชาชน อย่างไร
3. ท่ า นในฐานะผู้ ดู แ ลที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ไ ด้ มี แ นวทางและมาตรการในการบริ ห ารที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์เพื่อให้เป็นสาธารณสมบัติแผ่นดิน อย่างไรบ้าง
4. ในพื้นที่ของท่านมีผู้บุกรุกสาธารณประโยชน์หรือไม่อย่างไร และท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือมี
มาตรการหรือแนวทาง อย่างไรบ้าง
5. มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรในพื้นที่จากการดําเนินการโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขต
ที่ดินของรัฐ
6. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
ส่วนที่ 5 เป็นการสอบโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ลักษณะ
คําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย คําถาม
เกี่ยวกับ
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จังหวัด ระดับอําเภอ ระดับท้องถิ่น อย่างไรบ้าง
2. ท่านได้สนับสนุนในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ ระดับท้องถิ่น อย่างไรบ้าง
3. หน่วยงานท่านได้มีแผนในป้องกันสาธารณภัยและวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยอย่างไรบ้าง และประสานงาน
กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดและอําเภอ เพื่อเชื่อมโยงแผนในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง
4. ท่านได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือมูลนิธิภาคเอกชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่างไรบ้าง
5. ท่านคิดว่าโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ระดับอําเภอและระดับ
ท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในพื้นที่มีปัญหาอุปสรรคที่สําคัญ อย่างไรบ้าง
6. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว สตร.สป. ได้นําแบบมาทําการวิเคราะห์ เสร็จแล้วนําแจงนับและหา
ค่าเฉลี่ย เพื่อพิจารณาตามประเด็นต่างๆที่กําหนดไว้ในแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 5
โครงการ ที่กล่าวมาข้ างต้ น เพื่อประเมินผลการดําเนิ นงานการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 5 โครงการ และ
ตรวจสอบว่ากระบวนการมีส่วนร่วม ผลผลิต ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการดําเนินงานเกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ว่าโครงการต่างๆเกิดความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน
Key Risk Area (หลักภาระรับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วม) หรือไม่ อย่างไรๆ หรือเกิดความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์
ทางการเมือง : Reputation Political Risk (หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า และหลักนิติธรรม)
หรือเกิดความเสี่ยงด้านการสนองตอบความต้องการแท้จริงของประชาชน : Negotiation Risk (หลักการมีส่วนร่วม
หลักความคุ้มค่า) หรือไม่อย่างไร และมีปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะอย่างไร
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการประเมินผลเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินโครงการของกระทรวงมหาดไทยและการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ภาคประชาชนในการตรวจราชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก.พ.ร. กํ า หนด ประจํ า ปี
งบประมาณ 2553 จํานวน 5 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาแผนชุมชน 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 3) โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคุลมทั่วประเทศ 4) โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่
เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 5) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด และเพื่อให้
ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของโครงการ ทั้ง 5 โครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทําหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างในการ
ดําเนินงานโครงการของกระทรวงมหาดไทย
2. ประสานกับเจ้าหน้าที่สํานักงานจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามการเก็บแบบสอบถามดังกล่าว
3. นําแบบสอบถามดังกล่าว มาแยกแยะประเภทของกลุ่มเป้าหมาย เป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มประชาชน
(ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. อสม. อช. และกลุ่มผลิตหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์)
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1. การประมวลผลข้อมูล นําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ สร้างคู่มือลงรหัส
(Coding Book) และทําการลงรหัส ข้อมู ล วิ เคราะห์ประมวลผลข้อมู ล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่ อวิเคราะห์
พฤติกรรมทางสังคมศาสตร์
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนํามาประมวลผลและวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ
ดังต่อไปนี้
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 จํานวนความถี่ ใช้อธิบายระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและความคิดเห็นของที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการในการดําเนินโครงการฯ
2.3 ปัญหา /อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิดนําเสนอข้อมูลด้วยการบรรยาย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์และการประเมินผล
ผลการประเมินผลครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแทนประชาชนชน ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ประชาชน ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกฯ รองนายกฯ และสมาชิกฯ ของเทศบาล และอบต.) และกลุ่ม
ผลิตสินค้า “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จํานวน 286 ราย และซึ่ง
สตร.สป.มท. ได้ทอดแบบสอบถามและได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 237 แบบ คิดเป็นร้อยละ 82.87 โดย
ผลการประเมินผลและปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ว นที ่ 2 ความคิด เห็น ของกลุ ่ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ ผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย (ประชาชน ผู ้นํา ชุม ชน กํ า นัน
ผู้ใ หญ่บ ้า น นายกฯ รองนายกฯ และสมาชิก ฯ ของเทศบาล และอบต. และกลุ ่ม ผู ้ผ ลิต สิน ค้า “หนึ ่ง ตํ า บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์”) ต่อการดําเนินงานโครงการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาแผนชุมชน
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคุลมทั่วประเทศ
4. โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
5. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน) ต่อการมีส่วนร่วมของ
ที่ป รึก ษาผู ้ต รวจภาคประชาชน ในการตรวจราชการตามคํา รับ รองการปฏิบัติร าชการตามตัว ชี้วัด ที ่ ก.พ.ร.
กําหนด ประจําปีงบประมาณ 2553
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
4.1 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนทั่วไป ผู้นําชุมชน กํานัน
ผู้ใ หญ่บ้า น นายกฯ รองนายกฯ สมาชิก ฯ ของเทศบาลและองค์ก ารบริห ารส่ว นตํา บล และกลุ่ม ผู้ผ ลิต สิน ค้า
“หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”
4.2 ปัญ หา อุป สรรค และข้อ เสนอแนะ ของกลุ ่ม ตัว อย่า งของที ่ป รึก ษาผู ้ต รวจราชการ
ภาคประชาชน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากการประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการของกระทรวงมหาดไทย
และการมีส่ว นร่วมของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ในการตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กําหนด ประจําปีงบประมาณ 2553 โดยสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
สป. มท. ได้วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 1 -2

-84ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง(ประชาชนทั่วไป กํานัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกลุ่มผลิตสินค้า “ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”)
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผลิตสินค้า “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
รวม

จํานวน
111
64
175

ร้อยละ
63.43
36.57
100

จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งหมด 175 คน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด
จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 63.43 รองลงมากลุ่มผู้ผลิตสินค้า “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จํานวน 64 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.57
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง(ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน)
กลุ่มตัวอย่าง
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคม
- ด้านวิชาการ
- ด้านสิ่งแวดล้อม
รวม

จํานวน

ร้อยละ

13
14
17
18
62

20.97
22.58
27.42
29.03
100

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนทั้งสิ้น 62 คน โดยมีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 ด้านวิชาการ จํานวน 17 คิดเป็นร้อยละ 27.42 ด้านสังคม
จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 และด้านเศรษฐกิจ จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.97 ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที่ 3 - 13
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการพัฒนาแผนชุมชน
(ทัศนคติ/ความตระหนักของประชาชน/ และการบริหารจัดการ)
จํานวนความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ลําดับที่

1

ประเด็น

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

กลุ่มผู้ผลิต“หนึง่
ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์”

1.1 ประชาชนขาดความเชื่อมั่นของแผนชุมชนไม่สามารถดําเนินการได้จริง และไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของหมู่บ้านชุมชนได้ครบถ้วน

63

34

1.2 การจัดทําแผนชุมชนเป็นเรื่องของผู้นําชุมชน หรือกลุ่มชุมชนชั้นนําในชุมชน
เป็นหลัก

35

24

รวม
(ร้อยละ)

ทัศนคติ
97
(55.43)
59
(33.71)

-85ตารางที่ 3 (ต่อ)
จํานวนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ลําดับ
ที่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้ผลิต“หนึง่
ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์”

13

6

111

64

2.1 การดูแลผลประโยชน์ของชุมชน

15

12

2.2 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชน

18

13

2.3 รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองและ
ต้องการจะพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

35

18

2.4 มีความรักและความหวงแหนหมู่บ้าน/ชุมชน

16

4

2.5 มีความวิตกและห่วงใยปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

27

17

รวม

111

64

3.1 การสนับสนุนบุคลากร

39

15

3.2 การสนับสนุนงบประมาณ

56

24

3.3 การสนับสนุนเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์

10

13

3.4 การสนับสนุนการบริหารจัดการ

6

12

111

70

ประเด็น

1.3 ความขัดแย้งทางการเมืองในระดับพื้นที่ โดยผู้นําคิดแต่
เพียงพื้นที่ของตนเอง
รวม
2.

3.

รวม
(ร้อยละ)

19
(10.86)
175
(100)

ความตระหนัก
27
(15.43)
31
(17.71)
53
(30.29)
20
(14.86)
44
(25.14)
175
(100)

การบริหารจัดการ

รวม

54
(30.86)
80
(45.71)
23
(13.14)
18
(10.29)
175
(100)

-86ตารางที่ 3 กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านทัศนคติ พบว่า ประชาชนขาดความเชื่อมั่นของ
แผนชุมชนไม่สามารถดําเนินการได้จริง และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหมู่บ้านชุมชนได้ครบถ้วน
มากที่สุด คือ จํานวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.43 รองลงมาการจัดทําแผนชุมชนเป็นเรื่องของผู้นําชุมชน หรือ
กลุ่มชุมชนชั้นนําในชุมชนเป็นหลัก จํานวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.71 และน้อยที่สุด คือ ความขัดแย้งทาง
การเมืองในระดับพื้นที่ โดยผู้นําคิดแต่เพียงพื้นที่ของตนเอง จํานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.86 ตามลําดับ
ด้านความตระหนัก พบว่ารู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองและต้องการจะพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน จํานวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.29 และมีความวิตกและห่วงใยปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.14 การมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.71 และน้อยที่สุด คือ มีความรักและความหวงแหน
หมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.86 ตามลําดับ
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านงบประมาณมากที่สุด จํานวน 80 ราย คิด
เป็นร้อยละ 45.71 รองลงมามีความต้องการสนับสนุนบุคลากร จํานวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.86 ความ
ต้องการสนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ จํานวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.14 และน้อยที่สุด คือ การสนับสนุน
การบริหารจัดการ จํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.29 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการพัฒนาแผน
ชุมชน(ด้านร่วมคิด ด้านตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ และร่วมติดตามและประเมินผล)
จํานวนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ลําดับที่

ประเด็น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้ผลิต“หนึง่ ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์”

1

ด้านร่วมคิด

105

70

2

ด้านตัดสินใจ

105

70

3

ด้านร่วมปฏิบัติการ

80

30

4

ด้านร่วมติดตามและประเมินผล

13

6

รวม
175
(100)
175
(100)
110
(17.14)
19
(10.86)

ตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาแผนชุมชน (ด้านร่วมคิด และร่วมตัดสินใจ) มากที่สุด จํานวน 175 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เนื่องจากเป็นเวทีเดียวที่สามารถสรุปผลและทําการตัดสินใจว่าหมู่บ้าน/ชุมชน จะกําหนด
ทิศทางหรือวิสัยทัศน์ของชุมชนไปในทางใด ส่วนในขั้นตอนที่ 3 (ด้านร่วมปฏิบัติการ) และขั้นตอนที่ 4 (ด้านร่วม
ติดตามและประเมินผล) เป็นการดําเนินหลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เมื่อเข้าสู่การดําเนินงานใน
ขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละบุคคล ที่จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานของ
แผนชุมชน บางพื้นที่มีการมอบหมายให้กับหัวหน้าคุ้มในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อดําเนินการตามแผนชุมชน ซึ่งจะทําให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางท่าน ไม่ได้รับบทบาทหน้าที่ในการดําเนินในขั้นตอนที่ 3 และ 4 โดยพบว่า ด้านร่วมปฏิบัติการ
จํานวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.14 และน้อยที่สุด ด้านร่วมติดตามและประเมินผล จํานวน 19 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 10.86

-87ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ลําดับที่

ประเด็น

กลุ่มผู้ผลิต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รวม

“หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์”

1

ทัศนคติ
48

29

63

35

111

64

ความตระหนัก
2.1 มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถดํารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงยั่งยืน มีสันติสุข และสามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ทางด้านต่างๆที่
กําลังเผชิญได้

57

40

2.2 การแสดงออกถึงความรู้สึก รับรู้ คิดได้ มองเห็นประโยชน์ของการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

54

24

111

64

23

17

3.2 การสนับสนุนงบประมาณ

44

24

3.3 การสนับสนุนเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์

24

11

3.4 การสนับสนุนการบริหารจัดการ

20

12

111

64

1.1 การนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์จะสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้
1.2 จะต้องปรับเปลี่ยนความคิดให้กับชาวบ้านเพื่อนําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
รวม
2.

รวม
3.

การบริหารจัดการ
3.1 การสนับสนุนบุคลากร

รวม

77
(44)
98
(56)
175
(100)
97
(55.43)
78
(44.57)
175
(100)
40
(22.86)
68
(38.86)
35
(20.00)
32
(18.28)
175
(100)

ตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านทัศนคติ พบว่า จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กับ
ชาวบ้านให้คิดเป็นแล้วนํามาปฏิบัติ มากที่สุด คือ จํานวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 56 และการนําแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ จํานวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 ตามลําดับ

-88ด้านความตระหนัก พบว่า มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงยั่งยืน มีสันติสุข และสามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ทางด้านต่างๆที่กําลังเผชิญได้ จํานวน 97 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 55.43 การแสดงออกถึงความรู้สึก รับรู้ คิดได้ มองเห็นประโยชน์ของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
จํานวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.57 ตามลําดับ
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านงบประมาณมากที่สุด จํานวน 68 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 38.86 รองลงมาการสนับสนุนบุคลากร จํานวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.86 และวัสดุ/อุปกรณ์ จํานวน
35 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 และน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนการบริหารจัดการ จํานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ
18.28 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ลําดับที่

ประเด็น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้ผลิต“หนึง่ ตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์”

1

ด้านร่วมคิด

110

65

2

ด้านตัดสินใจ

110

65

3

ด้านร่วมปฏิบัติการ

99

65

4

ด้านร่วมติดตามและประเมินผล

52

65

รวม
175
(100)
175
(100)
164
(93.71)
117
(66.56)

ตารางที่ 6 พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่างได้แ สดงความคิดเห็น การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการดํ าเนิ น งาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเกี่ยวกับ(ด้านร่วมคิด ร่วมตัดสิน) มากที่สุด จํานวน 175 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา (ด้านร่วม
ปฏิ บั ติ ก าร) จํ า นวน 164 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.71 และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล
จํานวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.56 เหตุผลเนื่องจากเป็นการปฏิบัติรายบุคคล และรายครัวเรือน โดยสามารถ
นํามาปฏิบัติได้เลย เพียงแค่เข้าใจและมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อที่จะพัฒนาตนเองในการดํารงชีวิตอย่างมี
เหตุ ผ ลในการใช้ จ่ า ย รวมทั้ ง ไม่ มี ค วามประมาท และประพฤติ ต นให้ อ ยู่ ใ นศี ล ธรรมและและตั้ ง อยู่ ใ นความ
พอประมาณ ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งจะนําไปสู่การดํารงชีวิตให้มีความมั่นคงยั่งยืน มีสันติสุข และสามารถเอาชนะ
วิกฤตการณ์ได้ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับด้านการติดตามประเมินผลที่มีจํานวนลดลง
เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

-89ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนด
ที่ดินให้ครอบคุลมทั่วประเทศ
จํานวนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ลําดับที่
1

ประเด็น

หนึ่งผลิตภัณฑ์”
150

1.1 สร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนได้ ซึ่งจะสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในฐานะการครอบครองที่ดิน

91

59

1.2 สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ถือครองที่ดิน

20

5

111

64

99

55

2.2 มีความวิตกและห่วงใย

12

9

รวม

111

64

ความตระหนักของประชาชน
2.1 มีความรักและความหวงแหน

3.

กลุ่มผู้ผลิต“หนึง่ ตําบล

ทัศนคติ

รวม
2.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รวม

การบริหารจัดการ

(85.71)
25
(14.29)
175
(100)
154
(88)
21
(12)
175
(100)
113

3.1 การสนับสนุนบุคลากร

69

44

3.2 การสนับสนุนงบประมาณ

11

7

3.3 การสนับสนุนเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์

25

10

3.4 การสนับสนุนการบริหารจัดการ

6

3

111

64

รวม

(64.57)
18
(10.29)
35
(20)
9
(5.14)
175
(100)

ตารางที่ 8 พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่างได้แ สดงความคิดเห็น การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการดํ าเนิ น งาน
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคุลมทั่วประเทศ เกี่ยวกับด้านทัศนคติ พบว่า สร้างความมั่นคงให้แก่
ประชาชนได้ ซึ่งจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในฐานะการครอบครองที่ดิน จํานวน 150 ราย คิดเป็น ร้อยละ 85.71
และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ถือครองที่ดิน จํานวน 25 ราย คิดเป็น ร้อยละ 14.29 ตามลําดับ
ด้านความตระหนัก พบว่า มีความรักและความหวงแหน จํานวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 และมีความ
วิตกและห่วงใย จํานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลําดับ

-90ด้านการบริหารจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านการสนับสนุนบุคลากร มากที่สุด จํานวน
113 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.57 รองลงมาการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ จํานวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00
และงบประมาณ จํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.29 และน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนการบริหารจัดการ จํานวน
9 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.14 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนด
ที่ดินให้ครอบคุลมทั่วประเทศ
จํานวนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประเด็น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้ผลิต“หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์”

ด้านร่วมคิด

25

16

ด้านตัดสินใจ

9

5

ด้านร่วมปฏิบัติการ

67

39

ด้านร่วมติดตามและประเมินผล

10

4

รวม

111

64

รวม
41
(23.43)
14
(8)
106
(60.57)
14
(8)
175
(100)

ตารางที่ 9 พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่างได้แ สดงความคิดเห็น การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการดํ าเนิ น งาน
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคุลมทั่วประเทศ เกี่ยวกับด้านร่วมปฏิบัติ มากที่สุด จํานวน 106 ราย
คิดเป็นร้อยละ 60.57 รองลงมาด้านร่วมคิด จํานวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.43 และน้อยที่สุด ด้านร่วมตัดสินใจ
ร่วมติดตามประเมินผล จํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 8

-91ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่
เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
จํานวนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ลําดับที่

1

ประเด็น

10

90

54

111

64

35

19

2.2 เกิดความรักและหวงแหน

42

29

2.3 มีความวิตกและห่วงใย ในการบุกรุกพื้นที่

33

17

111

64

2

6

3.2 การสนับสนุนงบประมาณ

3

9

3.3 การสนับสนุนเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์

4

12

3.4 การสนับสนุนการบริหารจัดการ

102

37

รวม

111

64

รวม
ความตระหนัก
2.1 ชุมชนเห็นประโยชน์ในการรักษาพื้นที่

รวม
การบริหารจัดการ
3.1 การสนับสนุนบุคลากร

รวม

หนึ่งผลิตภัณฑ์”

21

1.2 เป็นการคลุมครองพื้นที่ไม่ให้บุคคลภายในและภายนอกมาบุกรุก เพื่อหา
ประโยชน์ให้กับตนเองได้

3.

กลุ่มผู้ผลิต
“หนึ่งตําบล

ทัศนคติ
1.1 เมื่อมีข้อพิพาทก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ง่าย หมู่บ้านก็สามารถใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ได้

2.

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

31
(17.71)
144
(82.29)
175
(100)
54
(30.85)
71
(40.58)
50
(28.57)
175
(100)
8
(4.57)
12
(6.86)
16
(9.14)
139
(79.43)
175
(100)

-92ตารางที่ 10 พบว่ า กลุ่ มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนิ นงาน
โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ เกี่ยวกับด้านทัศนคติ พบว่า เป็นการคลุมครองพื้นที่
ไม่ให้บุคคลภายในและภายนอกมาบุกรุกเพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองได้ จํานวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.29
และเมื่อมีข้ อพิ พาทก็จ ะสามารถแก้ปัญหาได้ ง่าย หมู่บ้ านก็ส ามารถใช้ประโยชน์ใ นที่ ดินสาธารณประโยชน์ไ ด้
จํานวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.71 ตามลําดับ
ด้านความตระหนัก พบว่า เกิดความรักและหวงแหน จํานวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.58 ชุมชนเห็น
ประโยชน์ในการรักษาพื้นที่ จํานวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.85 และมีความวิตกและห่วงใยในการบุกรุกพื้นที่
จํานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามลําดับ
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการ จํานวน
139 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.43 รองลงมาการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ จํานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.14 และ
งบประมาณ จํานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.86 และน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนบุคลากร มากที่สุด จํานวน 8 ราย
คิดเป็นร้อยละ 4.57 ตามลําดับ
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่
เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง
ลําดับที่

ประเด็น

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

กลุ่มผู้ผลิต“หนึง่ ตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์”

1

ด้านร่วมคิด

50

20

2

ด้านตัดสินใจ

23

15

3

ด้านร่วมปฏิบัติการ

23

15

4

ด้านร่วมติดตามและประเมินผล

15

14

111

64

รวม

รวม
70
(40)
38
(21.71)
38
(21.71)
29
(16.58)
175
(100)

ตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน
โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ พบว่า ด้านร่วมคิดมาก
ที่สุด จํานวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาด้านตัดสินใจและด้านร่วมปฏิบัติการ จํานวน 38 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 21.71 และน้อยที่สุด คือ ด้านร่วมติดตามและประเมินผล จํานวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.58

-93ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
จํานวนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ลําดับที่
1

ประเด็น

20

1.2 ป้องกันสถานการณ์ที่มีระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

45

25

1.3 คลุมครองชีวิตและทรัพย์แก่ผู้ประสบภัย

24

19

111

64

50

23

2.2 ห่วงใยคนที่ประสบภัย และพร้อมที่จะบรรเทาทุกข์ ผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน

45

20

2.3 เรียนรู้ และมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสา
ธารณภัยระดับท้องถิ่น

16

21

111

64

17

10

3.2 การสนับสนุนงบประมาณ

34

24

3.3 การสนับสนุนเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์

31

16

3.4 การสนับสนุนการบริหารจัดการ

29

14

111

64

ความตระหนัก
2.1 ความวิตกเกรงว่าภัยจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและ
ชุมชน

รวม
การบริหารจัดการ
3.1 การสนับสนุนบุคลากร

รวม

รวม

หนึ่งผลิตภัณฑ์”

42

รวม

3.

กลุ่มผู้ผลิต“หนึง่ ตําบล

ทัศนคติ
1.1 การเปลี่ยนความคิดจากเดิมภัยที่เกิดขึ้นอยู่ไกลตัวมาเป็น
การให้ความสําคัญและจริงจังกับการฝึกซ้อม

2.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

62
(35.43)
70
(40.00)
43
(24.57)
20
73
(41.72)
65
(37.14)
37
(21.14)
175
(100)
27
(15.43)
58
(33.14)
47
(26.86)
43
(24.57)
175
(100)

-94ตารางที่ 12 พบว่ า กลุ่ มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนิ นงาน
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เกี่ยวกับทัศนคติ พบว่า ป้องกันสถานการณ์ที่มี
ระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน จํานวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00 การเปลี่ยนความคิด
จากเดิมภัยที่เกิดขึ้นอยู่ไกลตัว มาเป็นการให้ความสําคัญและจริงจังกับการฝึกซ้อม จํานวน 62 ราย ร้อยละ 35.43
และการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์แก่ผู้ประสบภัย จํานวน 43 ราย ร้อยละ 24.57 ตามลําดับ
ความตระหนัก พบว่าความวิตกเกรงว่าภัยจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและชุมชน จํานวน 73 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 41.72 ห่วงใยคนที่ประสบภัย และพร้อมที่จะบรรเทาทุกข์ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จํานวน 65 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 37.14 เรียนรู้ และมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยระดับท้องถิ่น จํานวน 37 ราย คิด
เป็นร้อยละ 21.14 ตามลําดับ
ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.14 รองลงมา
การสนับสนุนเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ จํานวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.86 การสนับสนุนการบริหารจัดการ
จํานวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.57 และการสนับสนุนบุคลากร จํานวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.43 ตามลําดับ
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
จํานวนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ลําดับที่

ประเด็น

1

ด้านร่วมคิด

2

ด้านตัดสินใจ

3

ด้านร่วมปฏิบัติการ

4

ด้านร่วมติดตามและประเมินผล
รวม

ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้ผลิต“หนึง่ ตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์”

21

12

3

2

77

10

10

40

111

64

รวม
33
(18.86)
5
(2.86)
87
(49.71)
50
(28.57)
175
(100)

ตารางที่ 13 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เกี่ยวกับด้านร่วมปฏิบัติการมาก
ที่สุด จํานวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.71รองลงมาด้านร่วมติดตามและประเมินผล จํานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ
28.57 ด้านร่วมคิด จํานวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.86 และด้านการตัดสินใจ จํานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.86

-95ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง(ที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชน) ต่อการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน ในการตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร.
กําหนด ประจําปีงบประมาณ 2553 รายละเอียดตามตารางที่ 17-21
ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง KPN
ของโครงการพัฒนาแผนชุมชน
จํานวนความคิดเห็นของ
ที่ปรึกษาผูต้ รวจราชการ
ภาคประชาชน

คิดเป็นร้อยละ

1.1 ความภาระรับผิดชอบ

14

22.53

1.2 หลักการมีส่วนร่วม
Reputation Political Risk : ความเสี่ยงด้าน
ภาพลักษณ์ทางการเมือง
2.1 หลักคุณธรรม

16

25.81

4

6.45

2.2 หลักความโปร่งใส

4

6.45

2.3 หลักการคุ้มค่า

10

16.13

2.4 หลักนิติธรรม

1

1.61

Negotiation Risk : ความเสี่ยงด้านการสนองตอบ
ความต้องการแท้จริงของประชาชน
3.1 หลักการมีส่วนร่วม

12

19.35

3.2 หลักความคุ้มค่า

1

1.61

62

100

ลําดับที่
1

2.

3.

ประเด็น
Key Risk Area : ความเสี่ยงด้านแนวทางการ
ดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน

รวม

ตารางที่ 17 พบว่า ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มีความคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาแผนชุมชน เกี่ยวกับ Key Risk Area (หลักการมีส่วนร่วม) มากที่สุด จํานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.81
รองลงมา คือ Key Risk Area (หลักภาระรับผิดชอบ) จํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.53 Negotiation Risk
(หลักการมีส่วนร่วม) จํานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.35 และน้อยที่สุด คือ Reputation Political Risk
(หลักนิติธรรม) และ Negotiation Risk (หลักความคุ้มค่า) จํานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.61

-96ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง KPN
ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวนความคิดเห็นของ
ที่ปรึกษาผูต้ รวจราชการ
ภาคประชาชน

คิดเป็นร้อยละ

1.1 หลักภาระรับผิดชอบ

8

12.90

1.2 หลักการมีส่วนร่วม
Reputation Political Risk : ความเสี่ยงด้าน
ภาพลักษณ์ทางการเมือง
2.1 หลักคุณธรรม

28

45.16

-

-

2.2 หลักความโปร่งใส

7

11.29

2.3 หลักการคุ้มค่า

3

4.84

2.4 หลักนิติธรรม

2

3.23

Negotiation Risk : ความเสี่ยงด้านการสนองตอบ
ความต้องการแท้จริงของประชาชน
3.1 หลักการมีส่วนร่วม

12

19.35

3.2 หลักความคุ้มค่า

2

3.23

62

100

ลําดับที่
1

2.

3.

รวม

ประเด็น
Key Risk Area : ความเสี่ยงด้านแนวทางการ
ดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน

ตารางที่ 18 ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับ Key Risk Area (หลักการมีส่วนร่วม) มากที่สุด จํานวน 28
ราย คิดเป็นร้อยละ 45.16 รองลงมา คือ Negotiation Risk (หลักการมีส่วนร่วม) จํานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ
19.35 Key Risk Area (หลักภาระรับผิดชอบ) จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.90 และน้อยที่สุด คือ และ
Reputation Political Risk (หลักนิติธรรม) และ Negotiation Risk (หลักความคุ้มค่า) จํานวน 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 3.23

-97ตารางที่ 19 แสดงข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง KPN
ของโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
จํานวนความคิดเห็นของ
ที่ปรึกษาผูต้ รวจราชการ
ภาคประชาชน

คิดเป็นร้อยละ

1.1 หลักภาระรับผิดชอบ

10

16.13

1.2 หลักการมีส่วนร่วม
Reputation Political Risk : ความเสี่ยงด้าน
ภาพลักษณ์ทางการเมือง
2.1 หลักคุณธรรม

20

32.26

6

9.68

2.2 หลักความโปร่งใส

6

9.68

2.3 หลักการคุ้มค่า

3

4.84

2.4 หลักนิติธรรม

4

6.45

Negotiation Risk : ความเสี่ยงด้านการสนองตอบ
ความต้องการแท้จริงของประชาชน
3.1 หลักการมีส่วนร่วม

13

20.96

3.2 หลักความคุ้มค่า

0

0

62

100

ลําดับที่
1

2.

3.

รวม

ประเด็น
Key Risk Area : ความเสี่ยงด้านแนวทางการ
ดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน

ตารางที่ 19 ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเร่งรัด
การออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เกี่ยวกับ Key Risk Area (หลักการมีส่วนร่วม) มากที่สุด จํานวน 20
ราย คิดเป็นร้อยละ 32.26 รองลงมา คือ Negotiation Risk (หลักการมีส่วนร่วม) จํานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ
20.96 Key Risk Area (หลักภาระรับผิดชอบ) จํานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.13 และน้อยที่สุด คือ
Reputation Political Risk (หลักการคุ้มค่า) จํานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.84

-98ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง KPN
ของโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
จํานวนความคิดเห็นของ
ที่ปรึกษาผูต้ รวจราชการ
ภาคประชาชน

คิดเป็นร้อยละ

1.1 หลักภาระรับผิดชอบ

4

6.45

1.2 หลักการมีส่วนร่วม
Reputation Political Risk : ความเสี่ยงด้าน
ภาพลักษณ์ทางการเมือง
2.1 หลักคุณธรรม

20

32.26

6

9.68

2.2 หลักความโปร่งใส

5

8.06

2.3 หลักการคุ้มค่า

-

-

2.4 หลักนิติธรรม

13

20.97

Negotiation Risk : ความเสี่ยงด้านการสนองตอบ
ความต้องการแท้จริงของประชาชน
3.1 หลักการมีส่วนร่วม

5

8.06

3.2 หลักความคุ้มค่า

9

14.52

62

100

ลําดับที่
1

2.

3.

ประเด็น
Key Risk Area : ความเสี่ยงด้านแนวทางการ
ดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน

รวม

ตารางที่ 20 พบว่า ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
รังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ เกี่ยวกับ Key Risk Area (หลักการมีส่วนร่วม) มากที่สุด
จํานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.26 รองลงมา คือ Reputation Political Risk (หลักการนิติธรรม) จํานวน
13 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.97 Negotiation
Risk (หลักความคุ้มค่า) จํานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.52
และน้อยที่สุด คือ และ Key Risk Area (หลักภาระรับผิดชอบ) จํานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.45

-99ตารางที่ 21 แสดงข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเกี่ยวกับการประเมิน
ความเสี่ยง KPN ของโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
จํานวนความคิดเห็นของ
ที่ปรึกษาผูต้ รวจราชการ
ภาคประชาชน

คิดเป็นร้อยละ

1.1 หลักภาระรับผิดชอบ

4

6.45

1.2 หลักการมีส่วนร่วม
Reputation Political Risk : ความเสี่ยงด้าน
ภาพลักษณ์ทางการเมือง
2.1 หลักคุณธรรม

42

67.74

-

-

2.2 หลักความโปร่งใส

8

12.90

2.3 หลักการคุ้มค่า

-

-

2.4 หลักนิติธรรม

-

-

Negotiation Risk : ความเสี่ยงด้านการสนองตอบ
ความต้องการแท้จริงของประชาชน
3.1 หลักการมีส่วนร่วม

6

9.68

3.2 หลักความคุ้มค่า

2

3.23

62

100

ลําดับที่
1

2.

3.

ประเด็น
Key Risk Area : ความเสี่ยงด้านแนวทางการ
ดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน

รวม

ตารางที่ 21 พบว่า ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เกี่ยวกับ Key Risk Area (หลักการมีส่วนร่วม) มากที่สุด
จํานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.74 รองลงมา คือ Reputation Political Risk (หลักความโปร่งใส) จํานวน 8 ราย
คิดเป็นร้อยละ 12.90 Negotiation Risk (หลักการมีส่วนร่วม)จํานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.68 และน้อยที่สุด
คือ Negotiation Risk (หลักความคุ้มค่า) จํานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.23

-100ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของกลุ่มตัวอย่างที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
4.1 โครงการพัฒนาแผนชุมชน
4.1.1 ปัญหา/อุปสรรค
1) การมีสว่ นร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนา
1.1) เจ้าหน้าที่ และประชาชน ไม่ค่อยเห็นความสําคัญของแผนชุมชน ความร่วมมือของชาวบ้านไม่
ดีเท่าที่ควร ชาวบ้านยังไม่เข้าใจการจัดทําแผนชุมชน หรือขาดความเข้าใจในเรื่องการจัดทําแผนชุมชน การมีส่วน
ร่วมของประชาชนยังน้อยมาก จึงดําเนินการเฉพาะในกลุ่มผู้นําชุมชนส่งผลให้แผนชุมชนที่ได้ไม่สามารถตอบสนอง
การแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างตรงจุด
1.2) ชุมชนคิดว่าเรื่องการทําแผนเป็นเรื่องของผู้นําชุมชน จึงไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อผู้นํา
ชุมชนแสดงความคิดเห็นและเสนอแผนเอง ทําให้ไม่ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนหรือประชาชนส่วนมากได้
1.3) การจัดทําเวทีประชาคมเพื่อทําแผนชุมชน ประชาชนยังเข้าร่วมประชุมน้อย หรือชาวบ้านไม่
ค่อยมีเวลาเข้าร่วมจัดทําแผนชุมชน เพราะต้องทํามาหากิน ส่งผลทําให้ได้แผนชุมชนที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน แต่ในทางกลับกันแผนชุมชนได้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม
2) การบริหารจัดการของหน่วยงานราชการ
2.1) ภาคีภาครัฐไม่บูรณาการเรื่องการทําแผนร่วมกัน เกิดความซ้ําซ้อน หรือสั่งการลงมาในแต่ละ
หน่วยราชการ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทําให้การดําเนินการ
จัดทําแผนชุมชนซึ่งมีความซ้ําซ้อน และต้องทํารายการในแบบฟอร์มหายแบบฟอร์มซึ่งไม่เหมือนกัน ทําให้เสียเวลา
และทําให้ชุมชนเบื่อหน่าย
2.2) ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย
เพื่อให้ดําเนินการจัดทําแผนล่วงหน้า
2.3) ระยะเวลาดําเนินการกับการอนุมัติโครงการไม่สัมพันธ์กัน
2.4) การจัดทําแผนชุมชนไม่เน้นปัจจุบัน ขาดความน่าเชื่อถือ ทําให้การนําไปใช้ไม่ค่อยได้รับการ
ยอมรับ
2.5) จัดทําแผนชุมชนในพื้นที่ยังไม่มีแผนครอบคลุมในทุกด้าน ส่วนมากเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหมู่บ้าน
ชุมชนได้ครบถ้วน หรือมีการนําแผนชุมชนไปกําหนดเป็นแผนงาน/โครงการขององค์กรต่างๆในระดับปานกลาง หรือ
น้อย เมื่อเทียบสัดส่วนของเนื้องาน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
2.6) โครงการต่ า งๆที่ กํ า หนดไว้ ใ นแผนงานชุ ม ชน บางโครงการไม่ ไ ด้ นํ า ไปใช้ อ ย่ า งจริ ง จั ง
บางโครงการขาดการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน ทําให้ผลประโยชน์ที่ได้รับน้อยเกินไป
3) งบประมาณในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและดําเนินการตามแผนชุมชน
3.1) การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะมีผู้ได้รับประโยชน์เพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้น เพราะงบประมาณส่วนใหญ่อยู่กับผู้รับเหมาและผู้บริหาร
องค์กรปกครองเป็นส่วนใหญ่ กว่าจะถึงมือประชาชนก็เหลือน้อย
3.2) ขาดงบประมาณในการจัดทําแผนชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี
3.3) โครงการที่เสนอในแผนชุมชนส่วนมากมักจะเป็นแผนด้านการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการจัดทําแผนพึ่งตนเอง หรือ โครงการที่หมู่บ้าน

-101สามารถดําเนินการได้เองมีน้อย ทั้งๆที่แผนชุมชนเป็นแผนพึ่งตนเอง ดังนั้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของประชาชนหรือหมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ นอกจากนั้น แผนชุมชนส่วนใหญ่
จะเป็นแผนที่ต้องการให้หน่วยงานอื่นๆ ดําเนินการให้ หรือ เป็นแผนงานที่ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อปท. จึงทําให้แผนชุมชนส่วนใหญ่เป็นแผนชุมชนที่จะต้องพึ่งงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ ทําให้ชุมชนไม่สามารถพึ่งตนเอง โดยอาศัยแผน
ชุมชน
4) ความขัดแย้งของผู้นําชุมชนและผู้บริหารท้องถิ่น
4.1) ผู้นําชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน) กับ ผู้บริหารอบต. มีความขัดแย้งกัน ส่งผลทําให้งบประมาณ
ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในพื้นที่ของผู้บริหาร อบต.ที่ประชาชนให้การสนับสนุน
4.2) ผู้นําชุมชนหรือผู้บริหารอบต.ยังคิดแค่เพียงพื้นที่ของตน ไม่คํานึงถึงระดับองค์รวมที่จะทําให้
เกิดแก่คนกลุ่มใหญ่
5) การดําเนินงานตามแผนชุมชนขัดแย้งข้อกฎหมาย
แผนงาน/โครงการไม่ส ามารถดํา เนิน การได้ จริงหรือขัด กับ กฎหมายและอํา นาจหน้ าที่ข องรั ฐ
ในบางเรื่อง เช่น การใช้พื้นที่สาธารณะในการอยู่อาศัย หรือในการทําประโยชน์อื่น การบังคับใช้กฎหมายกับ
ผู้กระทําความผิดด้านสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียในชุมชน การที่เอกชนสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในชุมชน
4.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การบูรณาการการดําเนินงานจัดทําแผนชุมชน
1.1) หน่วยงานในการจัดทําแผนชุมชน/หมู่บ้าน ควรจะเป็นหน่วยงานเดียว โดยส่วนกลางแต่
ละหน่วยงานได้ประสานการทํางานและสร้างความเข้าใจในคําว่าบูรณาการร่วมกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ก่อนแล้ว ค่อยสั่งการลงมาให้ดําเนินการ และควรให้มีการบูรณาการจากทุกหน่วยงานให้มีการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนเพียง 1 ฉบับ
1.2) ควรมีการกําหนดปฏิทินในการจัดทําแผนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ เพื่อ
การพัฒนาในระดับพื้นที่/หน่วยงานภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นภาพรวมใหญ่ต่อไป
1.3) ควรมีการบูรณาการแผนกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับบนลงล่าง ล่างขึ้นบน (หมู่บ้าน ตําบล
อําเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ) เพราะจะทําให้การพัฒนาแผนงาน/โครงการตามแผนในระดับต่างๆ
มีความสอดประสานและความเชื่อมโยงของปัญหา แนวทาง รวมไปถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนั้น ส่วนกลางควรประสานกันและสั่งการให้ชัดเจน เพื่อให้ท้องถิ่น ท้องที่ ถือปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2) การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
2.1) รัฐควรสนับสนุนงบประมาณ ประเภทโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อหมู่บ้านหรือ
ชุมชนหลายชุมชน (Mega Project) เช่น พื้นที่ก่อสร้างที่ฝังกลบขยะ พื้นที่บําบัดน้ําเสีย ศูนย์กลางในการจําหน่าย
สินค้าการเกษตร เป็นต้น
2.2) รั ฐ บาลควรสนับ สนุนงบประมาณ ในขั้นตอนการจัดทํ า แผนชุมชน และขั้นตอนการ
ดําเนินการตามแผนชุมชน เพื่อที่จะได้ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นเพียงแผนชุมชนที่ไม่สามารถนํามาใช้ได้

-1023) การติดตามและประเมินผล
ควรมีองค์กรของภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วม
ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนชุมชน และสะท้อนผลการประเมินให้กับหน่วยงานทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลาง
4.1.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
1) การส่งเสริมการให้ความรู้ในการจัดทําแผนชุมชน
1.1) พัฒนาผู้นําท้องถิ่น ผู้นําท้องที่ และเจ้าหน้าที่ภาคีระดับตําบลร่วมกันเพื่อดําเนินฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพให้เกิดทักษะความรู้ ความชํานาญในการจัดทําแผนชุมชน
1.2) เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในเรื่องแผนต้องชี้แจงหาวิธีการนําเสนอให้ประชาชนเข้าใจว่า
เรื่องแผนเป็นประโยชน์กับชุมชนและตัวประชาชนโดยตรง เพราะหากประชาชนไม่เข้าใจในระเบียบ ก็จะทําให้
ประชาชนไม่เข้าใจผู้บริหารได้
1.3) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องเข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการจัดทําแผนทุกครั้ง
1.4) สนับสนุนการฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญใน
การทําแผนชุมชน ให้รู้หน้าที่ของตนเองในฐานะประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องมีส่วนร่วม รับรู้ เสนอความคิดเห็นเพื่อจะ
ได้เสนอแผนตามความต้องการที่เป็นปัญหาของชุมชน โดยยึดแผนหลักให้สอดคล้องกับแผนระดับท้องถิ่น อําเภอ
จังหวัดต่อไป
2. การบริหารจัดการในการจัดทําแผนชุมชน
2.1) ควรมีการกําหนดขั้นตอนโดยเริ่มจากระดับล่าง เริ่มตั้งแต่หมู่บ้านทําประชาคมขึ้นไป
การเสนอแผนชุมชน การนําแผนไปปฏิบัติ จนกระทั่งถึงติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ให้เป็นรูปธรรม
ในการปฏิบัติ เพื่อจะได้แผนชุมชนที่มาจากประชาชน และสะท้อนปัญหาต่างๆของชุมชนให้ผู้บริหารในระดับ
ท้องถิ่น และผู้บริหารในระดับภูมิภาคได้รับทราบ เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว
2.2) สนับสนุนให้ส่วนราชการในระดับต่างๆที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมกับทางหมู่บ้านด้วย
เพื่อให้การจัดทําแผนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้มีความสอดคล้องกันสามารถนําไปปฏิบัติ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้
2.3) ดําเนินการขยายเวลาในการจัดทําแผนชุมชนให้มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
2.4) การประชาสัม พันธ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ได้รั บการอนุมัติดําเนินการ ประกาศให้
ประชาชนทราบทุกช่องทางสื่อสารต่างๆที่ประชาชนหรือคนในชุมชน สามารถเข้าถึงได้
2.5) การกําหนดแผนชุมชนต้องเป็นแผนที่ให้ประชาชนจัดทําและดําเนินการเอง ท้องถิ่นมี
บทบาทหน้าที่ร่วมฟัง และให้การสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทําเอง
2.6) ภาคีภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(อําเภอ พัฒนาชุมชน เกษตรตําบล สาธารณสุข และ
อปท.) ควรบูรณาการการทําแผนร่วมกันกับกรรมการหมู่บ้าน ควรประชุมและมีห้วงเวลาการทําแผนในเวลาเดียวกัน
ใช้แผนฉบับเดียวกัน ไม่ควรมีการทําแผนชุมชนหลายหน่วยงาน และควรที่จะมีการมอบหมายให้มีหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบเรื่องแผนชุมชนโดยตรง
2.7) ทุกภาคส่วนที่เป็นภาคีจะต้องร่วมกันทุกครั้งในการประชาคม เพื่อนําปัญหาของแต่ละ
ชุมชนมาร่วมกันวิเคราะห์จัดทําแผนให้สอดคล้องกันความต้องการของชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชน จะมีความต้องการ
ปัญหาต่างๆไม่เหมือนกัน

-1034.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
4.2.1 ปัญหา/อุปสรรค
1) การบริหารจัดการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1) การกําหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเสนอแผนงาน/โครงการ ถึงแม้วา่ จะมีการคัดสรร กลั่นกรอง
แล้วก็ตาม ก็มคี วามถูกต้องไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริงได้และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ไม่มีการสานงานต่อโครงการก็
จะหยุดลงไปด้วย
1.2) ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ
(1) การดําเนินการขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบขาดความชัดเจน
ในการดําเนินกิจกรรมเพียง 1 – 2 ครั้งๆละ 1 – 2 วัน คงยากที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจในการดําเนินการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างชัดเจนและเพียงพอต่อการนําไปปฏิบัติ
(2) การดําเนินการสร้างแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้านให้ระยะเวลาการ
ดําเนินการที่กระชั้นชิดให้ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนจิตสํานึกในการดําเนินชีวิต จนกระทั่งทุกคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
สามารถดําเนินการจัดทําแผนชีวิตตนเอง พัฒนาหลักคิดของตนเองได้ให้บรรลุผลได้
(3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึง และองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจยังไม่แพร่หลายและทั่วถึง
1.3) เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนยังไม่
ต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอ
1.4) ภาคราชการขาดองค์ความรู้ในการดําเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอย่าง
ทันสมัย
1.5) การเพิ่มคุณภาพในการดําเนินงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแต่ละช่วงปี
ยังไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1) ประชาชนในชุมชนเอง เพื่อเข้ารับฟังและนําไปปฏิบัติให้ เห็นผลเป็นรูปธรรม และให้ความ
ร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนอย่างจริงจัง ที่สําคัญจะต้องใช้บุคลากรที่เข้าใจ เข้าถึงในการพัฒนา
ชุมชนให้ได้สําเร็จลุล่วงด้วยดี
2.2) ประชาชนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของชาวบ้าน ที่ใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองไปกับ
การบริโภคสิ่งของที่ไม่จําเป็นต่างๆ เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ หรือการบริโภคตาม คําโฆษณาสินค้า และที่น่า
เป็นห่วงก็คือ การเล่นพนันทุกรูปแบบ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมและถูกปล่อยทิ้งไว้ ไม่มีการแก้ไข ตํารวจจับ
น้อยมาก การพัฒนาจะไม่ประสบผลสําเร็จจากปัจจัยตัวแปรเหล่านี้
2.3) เนื่องจากเศรษฐกิจบีบรัดจนประชาชนต้องทํางานหนัก จนทําให้ไม่มีเวลาส่งผลให้การทํา
โครงการฯ จึงผูกขาดอยู่กับกลุ่มเล็กๆ และผู้นําชุมชนจะรายงานไม่ตรงตามความจริง
2.4) ปัญหาในการเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะคัดเลือกเฉพาะครัวเรือนที่มีความใกล้ชิด
2.5) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการฯ น้อยและยังขาดความสม่ําเสมอ

-1043) งบประมาณในการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กรในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ก็มีงบประมาณไม่เพียงพอ
4) ปัญหาการแทรกแซงหรือชี้นําจากหน่วยงานของราชการที่มีต่อประชาชน
ปั ญ หาการชี้ นํ า ของหน่ ว ยงานราชการ อปท. และอํ า เภอชี้ นํ า ในการดํ า เนิ น งานจนทํ า ให้ ก าร
ดําเนินงานไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้คนในชุมชน ได้นําเสนอผลงานของ
ตนเองเพื่อเผยแพร่และเป็นตัวอย่างแก่คนทั่วไป
4.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การกําหนดนโยบาย
1.1) เป้าหมายการดําเนินการ
รัฐควรส่งเสริมการดําเนินการโครงการนี้ในทุกหมู่บ้าน จะเป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
ชุมชนจะพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จนส่งผลให้ชุมชนสงบ
ร่มเย็น ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน
1.2) ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการฯ ประมาณ 1 – 6 ปี ควรทําอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ต้องสร้างจิตสํานึกในเรื่องการรู้จักตนเอง ทําอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตนเอง ในที่นี้ควรมีการให้การเรียนรู้เรื่อง
การลดรายจ่ าย การเพิ่ มรายได้ การออม การใช้ชี วิตประจํ าวั นอย่ างสมเหตุ ผล มี ภูมิ คุ้มกั น และรู้จั กพอประมาณ
การรู้ รักสามัคคีของคนในชุมชน การร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากร การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.3) ควรเน้นสร้างจิตสํานึกตั้งแต่ข้าราชการให้มีความรับผิดชอบโครงการ ข้าราชการต้องเป็น
ต้นแบบให้ได้ก่อน ควรเน้นคําว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง นักการเมืองทุก
ระดับก่อน
1.4) ควรสร้างความชัดเจนในการดําเนินงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในแต่ละช่วงปีอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้าน/
ชุมชนได้ประโยชน์อย่างมาก และคุ้มค่า
2) การสนับสนุนงบประมาณ
รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา จนกระทั่งปลายน้ํา เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง
และขยายผลให้เป็นรูปธรรม
4.2.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1) ทุกภาคส่วนจะต้องมีการระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็น
แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
1.2) แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆต้องบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะต่อยอดได้ ให้
มากกว่าการให้เปล่าตามที่ตั้งขอมาแล้วใช้หมดไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ชุมชนพึ่งตนเองให้ได้ในอนาคต

-1051.3) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีการให้
ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเอง หลีกเลี่ยงการพึ่งพาและทําทุกอย่างตามกําลังความสามารถของตนเอง โดยให้
ประชาชนส่วนใหญ่ของหมู่บ้านคิดและพิจารณาตัดสินด้วยตนเองมากกว่าจะรอรับการช่วยเหลือจากผู้อื่น ซึ่งจะทํา
ให้ประชาชนหันกลับมาดูตนเอง และพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แทนที่จะแสวงหามาจากที่อื่นเท่านั้น
1.4) ประชาชนในชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจัง โครงการนี้จึงจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและบุคคลเกิดความเข้มแข็ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตัวเองได้ แต่ทั้งนี้ หากมีการปฏิบัติจริงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและบุคคลให้เกิด
ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกครอบครัวต้นแบบจากการประชาคม ให้ครอบครัววางแผนชุมชน
ว่าต้องการพัฒนาสิ่งใดก่อน และจํานวนเงินที่จะได้ในการพัฒนากันเอง
2) การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการในการส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1) ทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญกับเยาวชน เพื่อนํามาเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนผสมกับ
แนวคิดของปราชญ์ชาวบ้าน
2.2) ควรสนับสนุนหรือส่งเสริมหมู่บ้านที่ผา่ นเกณฑ์ ให้สามารถรักษาเกณฑ์หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดับต่างๆ คือ “ระดับพออยู่ พอกิน” “ระดับอยู่ดี กินดี” และ“ระดับมั่งมี ศรีสขุ ”
2.3) การดําเนินการเน้นไปที่หมู่บ้านเป้าหมายที่มีและควรดําเนินการให้ทั่วถึงทุกหมู่บา้ นทุกครัวเรือน
3) การส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1) หมู่บ้านจะประสบความสําเร็จได้ ขึ้นอยู่กับความรู้ และการสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และนําหลักการนั้นไปบริหารจัดการให้คนในชุมชนได้ยึดเป็นแบบอย่าง และสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอหรือทุกภาคส่วน จะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้านหรือชุมชน และที่สําคัญคือ ผู้นําของชุมชนนั้นๆ
จะต้องเข้าใจในความหมายของคําว่า พอเพียง ด้วยเช่นกัน การอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายและไม่เป็นทางการจะทําให้
คนในชุมชนเข้าใจมากขึ้น และสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งไม่ใช่แค่การประกวดและทําผลงานเอกสาร
เท่านั้น แต่ต้องให้เข้าใจในหลักการอย่างแท้จริง หลังจากดําเนินการแล้ว ควรมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องโดยสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอหรือทุกภาคส่วน ควรลงไปตรวจเยี่ยมอยู่เป็นประจํา
3.2) การส่งเสริมกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครัวเรือนเป้าหมาย และควรเริ่มต้น
กําหนดเป้าหมายที่น่าจะมีทุกครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
3.3) การดําเนินกิจกรรมต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีใหม่ มีกระบวนงานในการดําเนินงาน
และต้องจัดอย่างต่อเนื่อง
3.4) เจ้ า หน้ า ที่ค วรส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ าใจ กระตุ้ น ให้ ป ระชาชนเห็ น ความสํ า คัญ ในการ
ดํารงชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “แบบเคาะประตูบ้าน” และให้มีการกํากับติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจกรอบแนวคิด คุณลักษณะ และประโยชน์ของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างแจ่มชัด และควรที่จะส่งเสริมการดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะเป็นการง่ายที่จะนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.5) การส่งเสริมและปฏิบัติให้สอดคล้องกับพื้นที่จริง เช่น ควรมีการฝึกอบรม/สาธิตกิจกรรมด้าน
การลดรายจ่าย/ฝึกอาชีพ ในระดับกลุ่มและบุคคล (รณรงค์การเลิกใช้สารเคมี รณรงค์การจัดทําบัญชีครัวเรือน
รณรงค์ให้คนในชุมชนเลิกค่านิยมเรื่องการบริโภคนิยม จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หาเวลาศึกษาจากหมู่บ้านที่ประสบความสําเร็จและนําไปปรับใช้) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้
ชุมชนและบุคคลเกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในแนวทางการดําเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนําไปสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต และให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

-106เป็นผู้ดําเนินการพัฒนาเพื่อตนเอง บริหารจัดการชุมชนของตนเองและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
3.6) จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของบุคคลในชุมชนอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งท้องถิ่น อําเภอ
จังหวัด ภาครัฐต้องหันกลับมาสร้างสังคมไทยให้มีความเอื้ออารีกันเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจมั่นคง หน่วยงานท้องถิ่น
อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องที่สุดในชุมชนหรือบุคคล การพูดคุยแลกเปลี่ยนไม่เป็นทางการ “Dialogue” เป็นเรื่องที่ดีที่สุด
จะได้รู้ได้เห็นอะไรที่เกิดประโยชน์จากการไว้วางใจ อย่าลืมว่าบุคคลและชุมชนเป็นฐานความมั่นคงของประเทศ
เศรษฐกิจฐานล่างเป็นเรื่องสําคัญ
4) การบริหารจัดการภาคราชการในการส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1) การสนับสนุนบุคลากร
(1) ส่งเสริมให้ผู้นําชุมชนได้นําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับทราบ และ
ท้องถิ่น/อําเภอ ควรส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามการดําเนินงานเป็นระยะๆเพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
(2) จัดให้มีและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเฉพาะด้าน ให้ถูกต้องเพื่อให้เขาเกิด
ความภูมิใจและรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตัวเองและต่อชุมชนอย่างภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นโครงการเดียวเท่านั้นที่
จะทําพาประเทศไปรอดในภาวะกระแสของโลกาภิวัฒน์ได้
(3) การให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆตามแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างผู้นําและกลไกชุมชน/หมู่บ้านในการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขยาย
ผลให้หมู่บ้านอื่นๆได้ทราบและเห็นถึงผลประโยชน์การดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การประกาศยกย่อง
คนในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่ดําเนินการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ให้
ได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้จากปฏิบัติและได้สั่งสม
ประสบการณ์ของคนในชุมชนโดยส่งเสริมให้เป็นกระบอกเสียงในชุมชนให้เกิดผล
(4) สร้างผู้นําชุมชนเพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตประจําวัน และแนะนําประชาชนให้ปฏิบัติ
ได้ตาม และเผยแพร่ความรู้สิ่ งที่กระทํ าแล้ วได้ผลดี จนเป็นที่ยอมรับ ก็จะกลายเป็นกระแสหลั กได้ ซึ่งจะทําให้
ประชาชนเพิ่มรายได้และรายจ่ายลดลง
4.2) การสนับสนุนเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์
(1) ภาคราชการจะต้องสนับสนุนองค์ความรู้อย่างทันสมัย และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน
(2) สนับสนุนการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรม
โดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ถ้ า ลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ะได้ รั บ ผลจากการดํ า เนิ น งานอย่ า งไร เพื่ อ ให้ ทุ ก คนรั บ รู้ แ ละนํ า ไปปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน จนกลายเป็นกระแสหลักอย่างแท้จริง และชี้ให้เห็นว่าประสบความสําเร็จอย่างไร เพื่อเป็นตัวอย่างที่
ดีต่อการพัฒนา “ประชาสัมพันธ์ นําปฏิบัติ พัฒนาอาชีพ”
4.3) การสนับสนุนการบริหารจัดการ
(1) ภาคราชการจะต้องทําหน้าที่เอื้อและเสริมหนุนการทํางานเป็นกระบวนการมากกว่าการ
จัดกิจกรรมเป็นครั้งๆ
(2) ควรให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทเสริมความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน และควร
เข้าร่วมเวทีทุกครั้ง พร้อมทั้งนํากิจกรรมเข้าบรรจุในแผนของท้องถิ่น และอําเภอ เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ
(3) ต้ อ งมี ก ระบวนการขั้ น ตอนที่ ดํ า เนิ น การเป็ น ระยะๆ และติ ด ตามพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งให้
หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอตัวเองขึ้นมาแล้วจึงดําเนินการเอง

-1074.3 โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
4.3.1 ปัญหา/อุปสรรค
1) การบริหารจัดการ
1.1) การพิสูจน์ตําแหน่งที่ดินที่ประชาชนครอบครองอยู่ในเขตที่มีปัญหา โดยไม่สร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชน เนื่องจากสาเหตุมาจากการพิสูจน์ความไม่รอบคอบในการตําแหน่งที่ดิน เช่นหากเกิดกรณี ส.ค. 1
หรือใบแสดงสิทธิ์ ไม่ตรงตามตําแหน่งที่ดิน ไม่สมควรยกเอกสิทธิ์ให้ เพราะอาจมีบุคคลที่ครอบครองอยู่ก่อนหน้านี้
ทําให้เกิดกรณีพิพาทได้
1.2) ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ควรมีการปรับปรุงข้อมูลเพราะใช้เป็นฐานในการแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ได้ หรือ
ได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควรและไม่มีการจําแนกแยกแยะประเภทการใช้ที่ดิน เช่น ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ดินเพื่อการพาณิชย์
1.3) ในการใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอย่างชัดเจนกับประชาชน ได้สร้างความไม่เป็นธรรมแก่
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินการที่ทําให้ไม่เกิดความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการครอบครองสิทธิ
การชี้แนวเขตที่ระบุไว้ในแผนที่
1.4) การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น ยังน้อย
ทําให้ประชาชนได้รับข่าวสารในการจัดทําโฉนดที่ดินน้อย
1.5) การดําเนินการโครงการไม่ต่อเนื่อง และจริงจัง ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละชุดที่เข้ามาบริหาร
ประเทศ
2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.1) ขาดความร่วมมือจากท้องที่ และท้องถิ่นในการสํารวจเขตปกครอง หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการครอบครองสิทธิของที่ดิน เช่น กรมป่าไม้ กรมศิลปากร และที่ราชพัสดุ เป็นต้น
2.2) ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงในการออกเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน สาเหตุประชาชน
ไม่มีส่วนร่วมในการสํารวจพื้นที่ และส่วนใหญ่ผลประโยชน์ตกอยู่กับผู้นําชุมชน และผู้บริหารท้องถิ่น หรือเนื่องจาก
การออกโฉนดของช่างสํารวจ มักจะออกโฉนดให้แก่ผู้นําชุมชน และผู้บริหารท้องถิ่นที่ชี้แนวเขต
2.3) ไม่มีความธรรมเนื่องจากมีการแสวงผลประโยชน์ในการออกแบบสํารวจรังวัด
3) การสร้างความตระหนักและการกระจายผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอยู่บน
พื้นฐานของกฎหมาย
3.1) การที่จะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จ ประชาชนและเจ้าหน้าที่จะต้องมีความจริงใจและ
ตระหนั ก ต่ อ การครอบครองที่ ดิ น การไม่ บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า หรื อ พื้ น ที่ ส าธารณะ ในส่ ว นของเจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งมี
ความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการสํารวจ การรังวัดที่ดิน และการพิจารณาการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
3.2) การดําเนินการของโครงการอย่างไม่จริงจังและต่อเนื่อง ทําให้เกิดปัญหาตามมากล่าวคือยังไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากท้องที่ ท้องถิ่น ในการประชาสัมพันธ์ สํารวจเขตปกครองของตนเอง จึงส่งผลทําให้ไม่มีการรังวัด
ที่ดินที่เป็นปัจจุบัน
3.3) การที่ราษฎรไม่มีจิตสํานึกในการติดสินบนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ช่องทางการดําเนินงาน
อันเป็นการกระทําการทุจริตในหน้าที่
3.4) จากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลังจากประชาชนได้รับเอกสารสิทธิไปแล้ว กลับมีผลลบมากขึ้นทุกปีๆ
เพราะประชาชนที่ได้รับเอกสารสิทธิไปแล้วก็นําไปจํานอง จํานํา หรือไม่ก็ขายให้กับนายทุนแล้ว ก็ไปบุกรุกที่ดินที่
เป็นทรัพยากรแห่งใหม่

-1084) ข้อระเบียบและข้อกฎหมาย
4.1) ปัญหาที่ดนิ มีแนวเขตติดต่อกับเขตป่าไม้ มีผลทําให้ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือดําเนินการ
โดยไม่มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมดําเนินการ ได้ทําให้มีการยกเลิกการสํารวจการออกโฉนดที่ดิน
4.2) ปัญหาการได้มาของสิทธิครอบครองของประชาชนไม่ได้อยู่บนสิทธิที่พึงได้ของประชาชนและใน
กรอบของกฎหมายและข้อเท็จจริง
4.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดินของรัฐและการจัดสรรที่ดินและที่ทํากินให้แก่ประชาชน
1.1) รัฐบาลควรที่จะกําหนดโยบายเรื่องการจัดสรรที่ดินและที่ทํากินให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นวาระ
ประเทศไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายในการกระจายผลประโยชน์และการแก้ไข
ปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน ไว้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํากินเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ลูกหลานในอนาคต
นอกจากนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ยังสามารถดําเนินนโยบายเรื่องที่ดินต่อไป
1.2) การบูรณาการหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทํากิน
ให้แก่ประชาชน ควรที่ไปในทิศทางเดียวกัน
1.3) การปฎิ รู ป ที่ ดิ น ทั้ ง ระบบ กล่ า วคื อ นโยบายการเก็ บ ภาษี ที่ ดิ น ในปั จ จุ บั น ทํ า ให้ ค นมั่ ง คั่ ง ได้
ประโยชน์จากการถือครองที่ดินมากเกินไป จึงควรใช้มาตรการระบบภาษี ธนาคารที่ดิน การเชื่อมโยงปัญหาราคา
พืชผลการเกษตร และการปฏิรูปที่ดินใหม่ภายใต้ “โครงการโฉนดชุมชน” เพื่อลดปัญหา การขายที่ดินทํากิน โดย
ให้รัฐออกเป็นโฉนดชุมชนแทนเอกสารสิทธิรายบุคคล เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ และป้องกันการนําไปขาย
ให้กับนายทุนรักษาแหล่งผลิตอาหารของชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่งคงด้านอาหารของประเทศ และเพื่อความยั่งยืน
ของประเทศชาติในอนาคต ด้วยเหตุนี้รัฐควรที่จะต้องออกเป็น พระราชบัญญัติว่าด้วยโฉนดชุมชนให้กับประชาชน
โดยเร็ว
นอกจากนั้น การปฏิรูปที่ดินจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับรัฐได้ และยัง
ป้องกันการบุกรุกที่ดินได้ และทําให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ถือครอง และสร้างความห่วงแหนในที่ดินของตน สามารถ
ลดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องแนวเขตที่ดิน นอกจากนั้นก็ยัง เป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อประชาชน และสามารถสร้าง
ความมั่นคงให้แก่ประชาชนได้ อันจะนําไปใช้ประโยชน์ในฐานะการครอบครองที่ดินและทําให้ประชาชนได้เข้าถึง
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพของตนเอง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกันการ
กู้ยืมเงิน ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
1.4) สร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดิน คือ ต้องทําให้เกิดการลดแรงกดดันจากภายนอกในการขาย
ที่ดิน ราคาที่ดินจูงใจให้เกษตรกรขายที่ดินลดลง และการผลักดันให้ระบบเกษตรทางเลือก ระบบเกษตรพึ่งตนเอง
ทําให้ชุมชนมีอํานาจในการบริหารจัดการที่ดินที่มีระบบควบคุมของชุมชน
1.5 รัฐควรมีนโยบายและมาตรการในการสงวนที่ดิน ที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ป่าให้ชัดเจนและมีเกณฑ์ใน
การนําที่ดินไปใช้ประโยชน์
2) การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การดําเนินการตามขั้นตอนการออกโฉนดที่ดิน ตั้งแต่ตรวจชี้ระวางและนัดทําการรังวัด ทําการรังวัด
ตรวจพิสูจน์ในที่ดิน และตรวจสอบความถูกต้องและกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง รวมทั้งประกาศแจกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ ควรมีการตั้งงบประมาณในการดําเนินการให้เพียงพอ

-1094.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของราชการในโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ
1.1) เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐ ซึ่งประชาชนควรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล มีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
1.2) สําหรับพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับเขตป่าไม้ทุกคนในชุมชน ควรมีการพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะได้
รับทราบเขตพื้นที่ป่า และจะได้ช่วยกันรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3) การให้ประชาชนมีส่วนร่วม การออกสํารวจและรังวัดที่ดิน ควรมีการจัดทําประชาคมก่อนใน
ตําบลนั้นๆ เพื่อจะได้จุดร่วมกันที่จะดําเนินการออกเดินสํารวจออกโฉนด โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออก
สํารวจและชี้แนวเขตร่วมกันทุกฝ่าย จะได้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งในการครอบครองที่ดิน
1.4) ประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ต้องเคารพในสิทธิในการถือครองที่ดิน
ต้องยอมรับในเอกสารอันพึงรู้ร่วมกันบนพื้นฐานที่ถูกต้อง ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน และจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการดําเนินงานต้องถูกต้องและเป็นจริง
1.5) อปท. จะต้องเป็ นเจ้าภาพหลักในการจัดทําข้อมูล ทําความเข้าใจ การจัดทําแผนที่ หลักฐาน
เอกสารอ้างอิง รวบรวมองค์ความรู้ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ พระราชกฤษฎีกา และอื่นๆ ต้องสร้างความเป็น
เจ้าของร่วมกัน ทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน
2) การประชาสัมพันธ์
2.1) ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้นโยบายในการออกสํารวจออกโฉนด โดยเฉพาะวิธีการ และ
การเตรียมตัวของชุมชน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ต้องแสดงหลักฐานชี้แจงรายละเอียดข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าใจ และมี
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านผู้แทนของรัฐ/ท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดโดยไม่เคลือบแคลง
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้โต้แย้งหรืออุทธรณ์ได้ และควรทําความเข้าใจ รวมทั้งหาข้อมูลในทุกด้านมา
วิเคราะห์ความน่าจะเป็น และหากจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามโครงการในที่ดินผืนนั้น ก็ต้องชั่งน้ําหนักว่า
ดําเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายต่อรัฐ และต่อประชาชนผู้ครอบครองที่ดินนั้นหรือไม่ ซึ่งจะทําให้ได้ข้อยุติโดย
ไม่ต้องยกเลิก
2.2) อปท.จะต้องทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในการจัดทําโฉนดที่ดิน เพื่อ
อํานวยประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ และร่วมมือกับภาคราชการ ในการรังวัดการออกโฉนดที่ดิน เพราะจะ
ได้รับผลประโยชน์จากการเก็บภาษี นอกจากนั้น การประชาสัมพันธ์ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้อปท. กับ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
3) การสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ
3.1) ควรสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับชาวบ้าน ในการออกโฉนดที่ดิน ไม่ควรออกโฉนดที่ดินให้
เฉพาะนักการเมือง และผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน และควรแจ้งค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทราบ
3.2) ควรปรับปรุงการตรวจสอบ ในการออกเดินสํารวจออกโฉนด ควรให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมและ
ได้รับทราบ
3.3) การจัดลําดับในการรังวัด โดยสํานักงานที่ดิน ควรที่จะออกหมายเลข และทําแผนในการออก
สํารวจร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันปัญหาในรายที่ต้องการการลัดคิวและการทุจริต

-1103.4) การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดิน ควรที่จะดําเนินการในเรื่องสิทธิพึงได้ของ
ประชาชนต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและข้อเท็จจริง
3.5) เจ้าหน้าที่ควรที่จะรังวัดด้วยความเป็นธรรม ในกรณีที่มีที่ดินงอกเงยขึ้นมา ควรใช้ดุลยพินิจเป็น
กรณีพิเศษ หากการสอบสวนปรากฏว่า ไม่บกุ รุกที่สาธารณะ สมควรที่จะออกเอกสารสิทธิให้ครอบคลุมทุกแปลง
4) การตรวจสอบพื้นที่และการสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน
4.1) การพิสูจน์ที่ดิน เพื่อทํารังวัดที่ดิน ควรใช้หลักวิทยาศาสตร์และให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วม
ดําเนินการ
4.2) ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกสํารวจและชี้แนวเขตร่วมกันทุกฝ่าย จะได้ไม่เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในการครอบครองที่ดิน
4.3) เจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชนทําการตรวจสอบ ว่าที่ดินบริเวณที่ขอออกโฉนดที่ดินนั้นมีเจ้าของ
หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอโดยไม่มีหลักฐานจากผู้ขอได้
4.4) กรณีที่ดินมีแนวเขตติดต่อกับเขตป่าไม้ให้ดําเนินการออกโฉนดที่ดินโดยวิธีเฉพาะรายและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวเขตให้ชัดเจน
4.5) ควรดําเนินการโดยวิธีเฉพาะราย ในพื้นที่เขตป่าไม้จะต้องมีความชัดเจนถูกต้อง และสามารถ
แยกแยะประเภทเขตป่าไม้นั้นๆ ได้ถูกต้อง ตามสภาพปัจจุบันของป่าไม้แต่ละเขตด้วย สําหรับวิธีการดําเนินการ
จะต้องทําการตรวจสอบพื้นที่ก่อนการออกโฉนดที่ดิน เพื่อจะไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับที่ป่า สําหรับกรณีที่ประกาศ
เขตป่าสงวนทับที่ชาวบ้าน สํานักงานที่ดินจะต้องทําความเข้าใจชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการออก
โฉนดที่ดินที่มีแนวเขตติดต่อกับเขตป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่ต้องนัดผู้ครอบครองสิทธิมารับทราบและชี้แนวเขตอีกทั้ง
ประสานงานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้รับทราบในการดําเนินการ และทําการตรวจสอบและแถลงข้อเท็จจริงให้
ชาวบ้านทราบ ตามหลักฐานเอกสารของทางราชการ เมื่อมีการลงหมุด และออกโฉนดแล้ว คาดว่าปัญหาการ
บุกรุกป่าหรือกรณีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ และชาวบ้านน่าจะได้รับการแก้ไขให้คลี่คลาย หากไม่มีปัญหาเรื่อง
แนวเขตและฝ่ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบแล้วถูกต้องก็ควรให้ออกโฉนดรวมได้
4.6) การสร้างเงื่อนไขให้กับราษฎรที่อยู่ใกล้เขตป่าไม้ ควรส่งเสริมหรือกําหนดเงื่อนไข เพื่อการปลูกพืช
การเกษตรในการประกอบอาชีพ และควบคุมกํากับการปลูกไม้ยืนต้นเท่านั้น และเมื่อรัฐมีนโยบายที่ชัดเจน รวมทั้ง
มีแนวทางที่เหมาะสม การบังคับใช้ตามคําสั่งด้วยความเคร่งครัดจริงจัง จะสามารถสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้น
และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคราชการกับประชาชนได้
4.7) การออกโฉนดที่ ดินเฉพาะราย และให้ ทุก ภาคส่วน เช่ น ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อทําประชาคมและมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนได้ข้อสรุป และควรใช้ความ
ละเอียดรอบคอบเพื่อหาทางออกร่วมกัน
4.4 โครงการรังวัดและจัดทําแผนทีเ่ พื่อแสดงแนวเขตทีด่ ินของรัฐ
4.4.1 ปัญหา/อุปสรรค
1) นโยบายของรัฐ
1.1)นโยบายของรั ฐ ที่ ป รั บ เปลี่ ย นบ่ อ ย ทํ า ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชน โดยเฉพาะที่ ดิ น ที่ เ ป็ น ที่
สาธารณะบางแห่งมิได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง จนมีประชาชนเข้าไปใช้ที่ดินทําให้เกิดปัญหาการบุกรุก

-1111.2) การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น รัฐบาลควรให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้นําท้องที่ และ
ท้องถิ่นให้มากกว่านี้ รัฐบาลต้องประกาศหรือประชาสัมพันธ์อย่างจริงใจ เพื่อให้ผู้นําท้องที่หรือท้องถิ่น ได้มีการ
สํารวจในเขตการปกครองของตนเองอย่างจริงจัง เพราะเขตการปกครองมีอยู่ทุกพื้นที่ ขอให้รัฐบาลมีความตั้งใจจริง
ที่จะดําเนินการ ไม่ว่าจะสํารวจทางอากาศหรือเดินสํารวจด้วยเท้าก็สามารถทําได้ ขอเพียงให้มีคุณธรรมและจริงใจที่
จะดําเนินการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
1.3) การบุกรุกเขตที่ดินของรัฐ จนได้เป็น สค.1 นส.3 โฉนดที่ดิน และนําที่ดินดังกล่าวไปจํานอง จนทํา
ให้ที่ดินหลุดมือไป
1.4) การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ
2) การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
2.1) ภาคราชการไม่เปิดโอกาสให้ผู้นําท้องที่ และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมไม่ทั่วถึงใน
การรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
2.2) ประชาชนหรือคนในพื้นที่ขาดจิตสํานึก รักและหวงแหน ในเรื่องของสิทธิครอบครอง ที่ดิน
สาธารณะอันเป็นของส่วนรวม
3) กฎหมาย/สิทธิการครอบครอง
3.1) ในบางพื้นที่ประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่จะมีกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินออกมาหลายๆฉบับ รวมทั้ง
กฎระเบียบต่างๆมาบังคับใช้
3.2) การบุกรุกและครอบครองที่ดินสาธารณะของรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยนายทุน ข้าราชการ และ
ชาวบ้าน
3.3) ประชาชนจะอ้างสิทธิการครอบครอง ส่วนหน่วยราชการก็อ้างกฎหมาย และที่เป็นปัญหามาก
คือ ไม่สามารถหาข้อยุติได้ในที่สุด
3.4) ประชาชนส่วนหนึ่งก็ไม่มีโอกาสในการพัฒนาที่ดินที่ได้รับสิทธิการครอบครองมาแต่ดั้งเดิม โดย
ไม่ มี ห น่ ว ยงานหรื อ ผู้ ใ ดตั ด สิ น ให้ เ ป็ น ข้ อ ยุ ติ เป็ น ปั ญ หาเรื้ อ รั ง ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ มาพิ สู จ น์
สิทธิหลายชุด และได้ประชุมหลายครั้งแต่ก็หาข้อยุติไม่ได้ เพราะถ้าได้ข้อยุติที่ดีร่วมกันแล้วที่ดินของรัฐก็จะได้รับการ
คุ้มครองดูแล ส่วนประชาชนก็มีความมั่นคงในการจะพัฒนาที่ดินที่ครอบครองให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินมีความซ้ําซ้อน และล้าสมัย รวมทั้งระเบียบของแต่ละกระทรวงที่
ออกมาเพื่อถือครองที่ดินก็ซ้ําซ้อนเช่นกัน
4) การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
4.1) เจ้าหน้าที่ของราชการละเลยการสํารวจที่ดิน จึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนบุกรุกแนวเขตที่ดินของรัฐ
4.2) ไม่มีการรณรงค์การถือครองสิทธิ รัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงทุน (ที่ดิน) ไม่ได้กําหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
4.3) ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งโครงการรั ง วั ด และจั ด ทํ า แผนที่ เพื่ อ แสดงแนวเขต
ที่ดินของรัฐ
4.4) ไม่มีการจัดสรรที่ดินหรือมีแต่การจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรน้อย เพื่อให้เช่าเป็นที่ดินทํากิน
4.5) การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการถือครอบครองที่ดินไม่ตรงกัน ไม่มีความพร้อมของข้อมูล
และข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมทั้งหลักฐานเหตุผลไม่เพียงพอ
4.6) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหา
4.7) ไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และการดําเนินงานตามแผนให้เสร็จตาม
เวลาที่วางไว้

-1124.8 ปั ญหาการออกเอกสารซับซ้อน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้ าไปทํ าการรังวั ดรุ กเข้ามาในพื้นที่ของ
ชาวบ้าน
4.9 ขาดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนการพิสูจน์สิทธิที่ดินในระดับพื้นที่
4.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) นโยบายการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ต้องทําขึ้นก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจน
โดยเฉพาะรั ฐ บาลต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ เพื่ อ จะได้ มี ข อบเขตที่ ถู ก ต้ อ งในการพิ จ ารณาว่ า ขณะนี้ มี ก ารบุ ก รุ ก ของ
ประชาชนต่อที่ดินของรัฐในส่วนใดบ้างมากน้อยเพียงใด จะได้นําข้อมูลที่ได้ไปดําเนินการแก้ปัญหา ส่วนปัญหาจาก
การเมือง หรือกฎหมายไม่ใช่ประเด็นสําคัญเท่ากับนโยบายที่ชัดเจนและต้องการนํานโยบายไปดําเนินการก็ย่อมจะใช้
ทั้งอํานาจทางการเมืองในการแก้ปัญหาข้อกฎหมายที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าการเมืองมี
ความเข้มแข็งหรือไม่ และให้ความสําคัญต่อที่ดินของรัฐมากน้อยเพียงใด ถ้าปล่อยไว้เช่นนี้ก็เป็นการเพิ่มและสะสม
ปัญหาอย่างไม่รู้จบ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐที่ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งทําให้เกิดความอ่อนแอต่อโครงการต่างๆ และ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เสียประโยชน์คือประชาชนในที่สุดนั่นเอง เมื่อการจัดทําเขตที่ดิน
ให้ชัดเจนแล้วนําที่ดินมาจัดสรรให้คนจนเช่า เพื่อทํากินเพื่อกระจายรายได้ให้กับเขาเหล่านั้น ถือว่าเป็นหลักคิดที่
ตอบสนองต่อประชาชนจริงๆ
2) รัฐบาลจะต้องกระจายการทํางานให้ท้องถิ่นดําเนินการ
3) การดําเนินการกับผู้บุกรุกหรืออยู่ในที่หลวง ใน 3 ระดับ ดังนี้
3.1) พื้นที่สีเขียว ได้ดําเนินการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน จนทําให้ราษฎรที่เอกสารสิทธิโฉนดที่ดินทับกัน
3.2) พื้นที่สีเหลือง ดําเนินการรังวัดทําแผนที่ครอบครองของแต่ละคน และโยกย้ายมาอยู่อาศัยใน
ที่ดินรัฐ จัดให้สาธารณูปโภคครบถ้วน (อาจทําในรูปของสหกรณ์หมู่บ้าน) เพื่อรอการพิสูจน์สิทธิ (รัฐทําโรงงานหรือ
สวนเกษตร)
3.3) พื้นที่สีแดง ดําเนินการจับกุมผู้กระทําผิดเพื่อฟ้องร้อง ดําเนินคดีทางกฎหมายทันที และเร่งรัด
ออก นสส. ในส่วนนี้ก่อน
หมายเหตุ : กรณีราษฎรมีสิทธิโดยชอบด้านกฎหมายอยู่ในที่ดินของรัฐ แต่อยู่ในลักษณะไข่ดาว ให้รัฐออก
กฎหมายเวนคืน ดึงที่ดินกลับมาโดยจัดหาที่ดินหรือจ่ายเงินทดแทนให้
4) รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ และทํางานในเชิงรุก
5) การออกโฉนดชุมชน ซึ่งจะทําให้ที่ดินนั้นเป็นของชุมชนตลอดไปไม่เปลี่ยนมือไปเป็นของเอกชนอื่นใดได้
ซึ่งสอดคล้องกับการกระจายอํานาจที่เป็นจริง
6) การแก้ไขกฎหมายให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
6.1) ยกเลิ ก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับที่ดินทุ กฉบับที่ล้าหลัง หรือเป็นปัญหาต่อการ
ดําเนินการ และที่สําคัญคือต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เป็นจริง บ้านเมืองจะได้สงบร่มเย็นเสียที
6.2) ควรที่จะนํ ากฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับที่ ดินมาพิจารณาความซ้ํ าซ้อน และล้าสมัยของกฎหมาย
รวมทั้งระเบียบของแต่ละกระทรวงที่ออกมาเพื่อถือครองที่ดินก็ซ้ําซ้อนเช่นกัน และควรเอามิติทางสังคมมาร่วม
แก้ปัญหาด้วยกัน อย่าใช้กฎหมายอย่างเดียว
6.3) ควรมีการทบทวนและบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินของประเทศทั้งหมด ซึ่งก็จะสอดคล้องกับ
การปฏิรูปประเทศไทยที่จะทําให้เกิดความถูกต้อง และเป็นธรรมสู่สังคมไทยในอนาคต

-1134.4.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) เนื่องจากมีที่ดินของรัฐที่มีจํานวนมาก ที่ถูกชาวบ้านบุกรุกครอบครอง ถ้ารัฐมีการสํารวจและเปิด
โอกาสให้ผู้บุกรุกทําสัญญาเช่าหรือการนําแนวทางการออกโฉนดชุมชน เพื่อให้ชุมชนร่วมกันดูแล จะส่งผลดีต่อรัฐ
และประชาชนอย่างกว้างขวาง แต่การจัดสรรจะต้องทําอย่างโปร่งใส ตรวจสอบสิทธิอย่างถูกต้อง
2) เจ้าพนักงานที่ดิน ต้องสร้างเครือข่ายให้ อปท. และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเกิดความร่วมมือในการสํารวจ
พื้นที่ และการออกรังวัดพื้นที่ของรัฐ
3) ควรกําหนดวงรอบในการทํางาน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกับภาคราชการและรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐ ทําให้เกิดคุ้มค่าในการทํางานและประหยัดงบประมาณ และต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการเพื่อทําให้เกิดความชัดเจน และเกิดการยอมรับร่วมกันของแนวเขตที่ดินของรัฐ กับที่ดินของ
ประชาชน
4) แนวทางแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม คื อ การดํ า เนิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและพร้ อ มที่ จ ะแก้ ปั ญ หาโดยยึ ด
หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการทําความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนที่มีปัญหากับการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่มีมาช้านาน ซึ่งน่าจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการทําให้เกิดการยอมรับ ไม่ว่าจะจัดสรรให้เช่า หรือให้
สิทธิทํากินก็ย่อมเป็นวิธีการที่สามารถกระทําได้ เพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งรัฐและประชาชน แทนที่จะให้เกิดการ
โต้แย้ง และขัดแย้งโดยไม่ทําให้แล้วเสร็จเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
5) การสํารวจรังวัดแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการทํางาน
6) ภาครั ฐ มีบุคลากรไม่เพี ยงพอ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องร่วมด้ วยช่วยกั น หากได้เรี ยนรู้ เข้ าใจร่วมกัน
ภาคประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ ต้องร่วมทําร่วมคิดบนข้อตกลงร่วมกัน
7) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรออกสํารวจที่ดินให้สม่ําเสมอ เพื่อทําการตรวจสอบไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนบุกรุกแนวเขตที่ดินของรัฐได้
8) ให้อําเภอนําเรื่องโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ เข้าที่ประชุมประจําเดือน
ของผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และให้ไปประชุมชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง ในการดําเนินการตามกฎหมาย
จะต้องสร้ างความเข้าใจด้วยวาจา หรือแบบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในการดําเนิน
โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
9) การจัดทําและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบเป็นระยะ เพื่อป้องกันการบุกรุก
10) ควรนําที่ดินสาธารณะมาจัดสรรให้เช่าเป็นที่ดินทํากินได้ จัดทําหลักฐานตามสัญญาให้ถูกต้องชัดเจน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ต้องกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน
11) สร้างกลไกในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ควรให้มีคณะกรรมการจากภาค
ประชาชนพิ สู จน์ สิ ท ธิ ที่ดินในระดั บพื้ น ที่ คือ ระดับตํา บล โดยใช้ประชาชนในพื้นที่ เป็ น แกนหลั กในโครงสร้ า ง
คณะทํางาน เพราะคือประชาชนในพื้นที่จะรู้ปัญหาของเขาเอง และจะรู้ว่าที่ดินแปลงไหนเป็นของใคร
4.5. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
4.5.1 ปัญหาและอุปสรรค
1) การบริหารจัดการ
1.1) ไม่มี การกําหนดผู้รั บผิ ดชอบอย่ างเป็ นทางการและไม่เป็นทางการ ในการออกไปช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพและทันท่วงที
1.2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในชุมชน เพื่อให้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดยังไม่ทั่วถึง

-1141.3) ไม่มีการวางแผนการซักซ้อมและจําลองเหตุการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ประสบภัย เพื่อให้ชุด
ปฏิบัติการช่วยเหลือได้ทําการซักซ้อมและสามารถเตรียมการให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1.4) ไม่มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานเป็นประจํา และสม่ําเสมอ
1.5) จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดผู้เชี่ยวชาญและวัสดุอุปกรณ์ ที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการภัยที่จะเกิดขึ้น
1.6) ประชาชนจํานวนมากยังไม่เข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ และความสําคัญในการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างแท้จริง
1.7) ประชาชน ชุมชน ขาดความตระหนักในการเห็นความสําคัญ และเกิดจิตสํานึก ในการมีส่วนร่วม
เพื่อทําการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องต่อไป
1.8) งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนร่วมมีความมั่นใจใช้
ในการปฏิบัติงาน
1.9) ควรจัดพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยที่มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดไปแนะนําการ
ป้องกันอัคคีภัยแก่ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นใน
ชุมชน
1.10) การฝึก ซ้อมแผนป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ไม่ มีก ารดําเนิ นการอย่ า งต่ อ เนื่อง และ
สม่ําเสมอ ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ฝึกเกิดทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ชํานาญมากขึ้น
1.11) เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่มีการสั่งการอย่างเป็นลําดับขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อน
5.5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รัฐบาลควรเป็นผู้วางแผนแนวทางในการดําเนินการตามโครงการนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนําไปใช้ปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน และแนวทางในการดําเนินการควรเป็นแนวทางที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ตลอดจน
กําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ให้แน่ชัด
2) การฝึ ก ซ้ อ มแผนป้ อ งกั น ภั ย มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น ทุ ก ภาคส่ ว น ประกอบด้ ว ย
ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรให้ความร่วมมือและดําเนินมาตรการป้องกัน โดยทําการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัย โดยกําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และควรขยายต่อยอดการซ้อมแผนป้องกันภัยไปยังประชาชนและ
เยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจริงคนทุกกลุ่มที่ได้เข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้เบื้องต้น
3) ควรกําหนดให้มีศูนย์เตือนภัยระดับประเทศ เพื่อเตือนภัยให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รับทราบ
ปัญหาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ คือ วาตภัย อุทกภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิ และจัดทําฐานข้อมูล
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยที่เกิดขึ้น จากน้ําท่วม ดินถล่ม และอื่นๆ
4) รัฐควรจัดงบประมาณให้เพียงพอในการจัดอบรมให้เพิ่มขึ้นครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัย อีกทั้ง
จัดการหาอุปกรณ์การช่วยเหลือให้มีความทันสมัยและเพียงพอ
5.5.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.1) ควรกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้
มีประสิทธิภาพ และทันทีท่วงที

-1151.2) ควรส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน ได้ร่วมในการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดอย่างทั่วถึง
1.3) ควรกําหนดและวางแผนการซักซ้อมและจําลองเหตุการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ประสบภัย เพื่อให้ชุด
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ทําการซักซ้อมและสามารถเตรียมการให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1.4) ควรจัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานเป็นประจํา และสม่ําเสมอ
1.5) ควรสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันภัย และอุปกรณ์พร้อมใช้งานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวัง และดําเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6) ภาคราชการจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ให้รับทราบต่อบทบาทหน้าที่ และ
ความสําคัญในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างแท้จริง
1.7) สนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชน ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและให้เห็น
ความสําคัญ เพื่อทําให้เกิดจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ และระดับท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องและเป็นประจํา ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่ได้เกิดทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1.8) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนร่วมมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติงาน
1.9) ควรจัดพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยที่มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดไปแนะนําการป้องกัน
อัคคีภัยแก่ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
1.10) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย โดยมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
โดยจะต้องมีศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล เพื่อดําเนินการสั่ง
การอย่างเป็นลําดับขั้นตอน และจะไม่เกิดการซ้ําซ้อนในการสั่งการ นอกจากนั้น จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
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