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ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

   *************  
บทที่ 1 
บทนํา 

           1.1 หลักการและเหตุผล 
       1.1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นชอบให้ทุกกระทรวงดําเนินการตามแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกกระทรวงเพื่อจัดทําแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 

   1)ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานทีไ่ม่สอดคล้องกนั (Key Risk Area) ซึ่งสอดคลอ้งตาม 
หลักธรรมาภิบาล คือ1.หลักการรับผิดชอบ(K1) และ 2.หลกัการมีส่วนร่วม(K2) 
     2)ความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน(Political Risk) ซึ่งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล  
คือ  1.หลักคณุธรรม(P1)  2.หลักความโปร่งใส(P2)  3.หลกัความคุ้มค่า(P3)   และ4.หลักนิติธรรม(P4) 
     3)ความเสี่ยงด้านการไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน(Negotiation Risk) คือ 
1.หลักการมสีว่นร่วม(N1)  2.หลักความคุ้มค่า(N2) หลกัการตอบสนอง (N3) 
 

                1.1.2 ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรฐับาล พ.ศ. 2554 
กําหนดให้กระทรวงมหาดไทยตรวจติดตาม จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 
     1)โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (กรมการพัฒนาชุมชน) 
     2)โครงการเร่งรัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (กรมที่ดิน) 
     3)โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ  (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
     4)โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับ
อําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
     5)โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน(เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์)  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
 

                 1.1.3 กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่ง ที่ 12/2554  ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.  2554 เรื่อง แผนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ข้อ 4.1 กําหนดให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2554  
                 1.1.4  กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่ง ที่ 171/2554  ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.  2554 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของ
รัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน  5 โครงการ 
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1.2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
 1.2.1 เป้าหมายหลักในการตรวจตดิตาม 
  เพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมมาภิบาล ของแผนงาน/โครงการที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทย และ
ผลักดันให้แผนงาน/โครงการสําเร็จ บรรลุตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สามารถ
ผลักดันในประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยให้ขับเคลื่อนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการ บูรณาการทํางาน
ร่วมกันได้เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เกิดความคุ้มค่าแก่ภาครัฐ 
และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 
 

 1.2.2 วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 

          เพื่อติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
โดยให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบนําไปปฏิบัติแล้ว   สามารถทําให้ความเสี่ยงตามหลักธรรมมาภิบาล
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการไปสู่กระบวนการบูรณาการ
ร่วมกันในการทํางานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหน่วยรับการตรวจ/ผู้รับประโยชน์ อยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งอาจมีหลาย
แผนงาน/โครงการลงไปในพื้นที่เดียวกัน แต่หลากหลายแผนงานโครงการ จึงทําให้เกิดกระบวนการทํางานแบบบูรณา
การร่วมกันได้ และทําให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดทรัพยากรในการบริหารจัดการอีกทางหนึ่งด้วย ประโยชน์ที่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจะได้รับร่วมกันเป็นการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต การเอื้ออาทร การพัฒนาอาชีพต่อยอดให้เกิดความ
ย่ังยืนรวมทั้งอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน สร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง    
อยู่ภายใต้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อเป็นการประสานสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานกับจังหวัด อย่างใกล้ชิดและเป็นเครือข่าย
ให้งานการตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ในเรื่องการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล  
                     2. เพื่อลดความเสี่ยงในระดับโครงการของกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุไว้ตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. 2554  โดยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4 กระทรวง  และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  รวม 5 โครงการ 
           3. เพื่อเกิดการบูรณาการการตรวจราชการระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจราชการ
ร่วมกันในพื้นที่เขตตรวจราชการทั้ง 18 เขตตรวจราชการ โดยได้ร่วมทํางานในพื้นที่ ร่วมคิด และร่วมแก้ไขปัญหา  
ทําให้โครงการเพื่อเกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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        1.3 ลักษณะการดาํเนนิงานโครงการ 
 

1) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
 1.1) การดําเนินการโดยสังเขปโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา มี 5 กิจกรรมย่อย ดังนี ้
  กิจกรรมที่ 1  การสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     1. วัตถุประสงค์ เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

    2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

     2.1  ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

     2.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

     2.3  จัดทําเอกสาร คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ 
     2.4  ติดตามผลการดําเนินงาน นิเทศ จัดการความรู้ 

3. เป้าหมาย สร้างระบบบริหารจัดการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

4. งบประมาณ  2,578,220 บาท 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ ดําเนินการโดยส่วนกลาง 

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ 

7. ตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ เจ้าหน้าที่สามารถนําแนวทางการดําเนินโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปปฏิบัติในพื้นที่ 

     กิจกรรมที่ 2  โครงการสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

     1. วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้มีความรู้ในหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจัดการกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

      2.1 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการ 
รวม 18 ตรวจราชการ ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย ตามหลักสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา 
3 วัน 

      2.2 ส่วนกลางและจังหวัดติดตามการดําเนินงานโครงการเพื่อประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน 

     3.เป้าหมาย พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านละ 1 คน อําเภอละ 2 คน รวมจํานวน 1,756 คน 

     4.งบประมาณ  6,898,750 บาท 

     5.พ้ืนที่ดําเนินการ จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด 

                                    6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ พัฒนาผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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     7. ตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ในหลักการ
เพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและแนวทางการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    กิจกรรมที่ 3  โครงการสร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
    1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการ และแนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

     2.1 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถแกนนํา
หมู่บ้าน ตามหลักสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา 3 วัน 

     2.2 ติดตามการดําเนินงานโครงการเพื่อประเมินผลแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 
   3. เป้าหมาย 

     3.1 แกนนําหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
ผู้นํา อช. กรรมการกลุ่มต่าง ๆ  
     3.2 ในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้นําอ่ืน ๆ จํานวน 84 รุ่น จังหวัดละ 1-2 รุ่น ๆ 
ละ 30 – 90 คน จํานวน 5,150 คน 

    4. งบประมาณ  16,486,500 บาท 

    5. พ้ืนที่ดําเนินการ  ในจังหวัด 75 จังหวัด 

    6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ แกนนําของหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

    7. ตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    กิจกรรมที่ 4  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พออยู่ พอกิน มั่งมี ศรีสุข 
    1. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกานใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
หมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการชุมชน 
    2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

     2.1 จังหวัดพิจารณาดําเนินการในหมู่บ้านที่ได้ดําเนินการประเมินผลและจัด
ระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย (23 ตัวช้ีวัด) 3 ลักษณะดังนี้ คือ 

      - ระดับพออยู่พอกิน 

      - ระดับอยู่ดี กินดี 

      - ระดับมั่งมี ศรีสุข 
     2.2 อําเภอดําเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามแต่ลักษณะ ด้วยกิจกรรม โดยย่อ ดังนี้ 
      1) ระดับพออยู่ พอกิน  
        - ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ 

        - ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการจัดทําแผนชีวิต 

        - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

        - ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

        - เสริมสร้างศักยภาพการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
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      โดยมีเป้าหมาย  หมู่บ้านระดับพออยู่ พอกิน จํานวน 1,278 หมู่บ้าน 
      2) ระดับอยู่ดีกินดี 

        - ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ 

        - ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการทบทวนแผนชุมชน 

        - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชุมชนพัฒนากระบวนการกลุ่ม 

        - ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

        - เสริมสร้างศักยภาพการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

      โดยมีเป้าหมาย หมู่บ้านระดับอยู่ดี กินดี จํานวน 250 หมู่บ้าน 
      3) ระดับมั่งมี ศรีสุข 

        - ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ 

       - ฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการปรับแผนชุมชน 

       - ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชุมชนพัฒนากระบวนการเครือข่าย 

       - ส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

       - เสริมสร้างศักยภาพการเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

      โดยมีเป้าหมาย หมู่บ้านระดับมั่งมี ศรีสุข จํานวน 228 หมู่บ้าน 

    กิจกรรมที่ 5  สนับสนุนการรักษามาตรฐานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
    1. วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบปีที่ผ่านมาให้คงมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และการประเมินความสุข
มวลรวมของชุมชน 
    2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

     2.1 เงื่อนไขดําเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้รับการประกาศ
เป็นต้นแบบ ประจําปี 2552 - 2553 (ปี 2552 จํานวน 160 หมู่บ้าน ปี 2553 จํานวน 877 หมู่บ้าน รวม 1,037 
หมู่บ้านครบทุกอําเภอ) 
     2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

       - แกนนําหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552 - 2553 จัดเวที
ประชาคม ประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การจัดความสุขมวลรวม ตามแบบที่กรมกาพัฒนา
ชุมชน กําหนด 

       - สรุปผลการประเมิน โดยข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ชุมชนวางแผน
พัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ โดยต้องเป็นโครงการที่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2554 

       - จังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

       - อําเภอร่วมกับแกนนําชุมชนดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ 

       - อําเภอร่วมกับแกนนําชุมชนประเมินตามเกณฑ์การประเมินภายหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรม แจ้งผลการประเมินภายในเดือนมิถุนายน 2554 

    3. เป้าหมาย จํานวน 1,037 หมู่บ้าน ที่ได้รับงบประมาณตามโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจต้นแบบปี 2552 – 2553  
    4. งบประมาณ งบขับเคลื่อนกิจกรรมตามข้อเสนอของชุมชน เพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามระดับที่ได้รับงบประมาณในปี 2552 - 2553 และเกณฑ์การวัดความสุขมวลรวมของชุมชน 
งบประมาณหมู่บ้านละ 15,000 บาท จํานวน 1,037 หมู่บ้าน เป็น 15,555,000 บาท 
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    5. พ้ืนที่ดําเนินการ ดําเนินการในระดับอําเภอ 
    6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีที่ผ่านมาสามารถ
รักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินทีกําหนด 

    7. ตัวช้ีวัดกิจกรรม คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552 – 2553 สามารถ
ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและเกณฑ์การวัดความสุขมวลรวมของชุมชน 
 

   1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า การดําเนินงานของจังหวัดในแต่ละกิจกรรมการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2554 แบ่งได้เป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ 1-2) มี 5 กิจกรรม คือ 1) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  2) การสร้างวิทยากรกระบวนการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 75 จังหวัด 3) การสร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 4) 
ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  3 ระดับ คือ “พออยู่ พอกิน” ระดับ “อยู่ดี กินดี” และ
ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” 5) สนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและส่วนที่ 2 ผล
การดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ 3-4 ) มีผลดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการดําเนนิงาน (ระดับความสาํเร็จขั้นตอนที ่1-2) 
 1.1) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเขา้ใจเจา้หนา้ที่
ผู้เก่ียวข้อง 

    เป้าประสงค์ การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มี
ประสิทธิภาพ 
    เป้าหมาย สร้างระบบบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

   ผลการดําเนินงาน  กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้  ความ
เข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ 1 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 18 เขตตรวจราชการ 75 จังหวัด อําเภอละ 2 คน 
รวม 1,756  คน  โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอน แนวทาง  และวิธีการดําเนิน
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและสามารถนําไปถ่ายทอดในระดับจังหวัด และ
สร้างวิทยากรกระบวนการระดับจังหวัด/อําเภอได้  ทําให้เกิดระบบบริหารจัดการการดําเนินงานโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

    1.2) กิจกรรมที่ 2 การสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  
                     เป้าประสงค์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                         เป้าหมาย  พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านละ 1 คน อําเภอละ 2 คน รวมจํานวน 1,756 คน  
 ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้  ความ
เข้าใจในการดําเนินกิจกรรม  เพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ทําให้พัฒนา
กรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจัด
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 22 รุ่น จํานวน 1,756 คน โดยมีการ
ดําเนินงานตามจังหวัดกลุ่มที่ 1-18 ซึ่งสอดคล้องกับเขตตรวจราชการของกรมฯ และกระทรวงฯ รายละเอียดแสดง
ตามตาราง 
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จังหวัดกลุ่มที่ จํานวนรุ่น จํานวนคน 
1 1 84 
2 1 64 

3 1 74 

4 1 80 

5 1 44 

6 2 122 

7 1 68 

8 1 112 

9 1 72 

10 1 114 

11 1 74 

12 2 154 

13 2 126 

14 2 176 

15 1 106 

16 1 100 

17 1 94 

18 1 92 

รวม 22 1,756 
 

 1.3) กิจกรรมที่ 3 การสรา้งแกนนําหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
  เป้าประสงค์  แกนนําของหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
                         เป้าหมาย  
  (1) แกนนําหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่น 
ผู้นําอช. กรรมการกลุ่มต่างๆ  
  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้นําอ่ืนๆ จํานวน 84 รุ่น จังหวัดละ 1-2 รุ่นๆ ละ30-90 
คน  จํานวน 5,150   คน  
  (3) ชุมชนได้รับการติดตามและประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
จัดการความรู้กับชุมชน  
 

 ผลการดําเนินงาน  จังหวัดดําเนินการฝึกอบรมแกนนําหมู่บ้านเป้าหมายฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้นําอื่นๆ 75 จังหวัด 878 อําเภอๆละ 2 หมู่บ้าน รวม 1,756 หมู่บ้าน จํานวน 5,150 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100  ส่งผลให้แกนนําของหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           1.4) กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  3 ระดับ คือ 
“พออยู่ พอกิน” ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “ม่ังมี ศรีสุข” 

  การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในแต่ละระดับ มีผลการดําเนินงาน 
ตามกรอบแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
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  (1) ระดับพออยู่ พอกิน 
   เป้าประสงค์ หมู่บ้าน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
   เป้าหมาย  หมู่บ้านระดับ “พออยู่ พอกิน” จํานวน  1,278  หมู่บ้าน 
   ผลการดําเนินงาน  75 จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ ดังนี้ 
                                     (1.1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน 
จํานวน 1,278 หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น  38,340 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 (1.2) เรียนรู้ตนเองและกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้วยการ
ฝึกปฏิบัติจัดทําแผนชีวิตของครัวเรือน   จํานวน 1,278 หมู่บ้าน   โดยมีผู้แทนครอบครัวเข้ากิจกรรม รวมทั้งสิ้น  
38,340 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 (1.3) กิจกรรมสาธิตการดํารงชีวิตแบบพอเพียง การประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา/สาธิตกิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับพออยู่พอกิน ได้ดําเนินการแล้ว
เสร็จในไตรมาส 3 

 (1.4) เสริมสร้าง/จัดกิจกรรมเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนและการ
เรียนรู้เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย  ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 

 (1.5) จัดการความรู้ วิธีปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน(ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตัวแทนครอบครัวพัฒนา) เพื่อติดตามประเมินผลความสุขมวลรวมของชุมชนและการจัดการความรู้อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 (2) ระดับ “อยู่ดี กินดี” 

  เป้าประสงค์ หมู่บ้าน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
  เป้าหมาย  หมู่บ้านระดับ “อยู่ดี กินดี” จํานวน  250  หมู่บ้าน 
  ผลการดําเนินงาน  75 จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ ดังนี้ 
  (2.1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน 
จํานวน 250  หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น  7,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
  (2.2) เรียนรู้ตนเองและกําหนดเป้าหมายการพัฒนา ด้วยการฝึกปฏิบัติการ
ปรับแผนชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 1,278 หมู่บ้าน โดยมีผู้แทน
ครอบครัวเข้ากิจกรรม รวมทั้งสิ้น  38,340 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
  (2.3) กิจกรรมสาธิตการดํารงชีวิตแบบพอเพียง การประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/สาธิตกิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยู่ดีกินดี ได้ดําเนินการแล้วเสร็จใน
ไตรมาส 3 
  (2.4) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนและการเรียนรู้เรื่องการพัฒนา
ประชาธิปไตย และสร้างความสมานฉันท์สามัคคีของหมู่บ้าน  ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 

  (2.5) กิจกรรมจัดการความรู้วิธีปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน(ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การตัวแทนครอบครัวพัฒนา) เพื่อติดตามประเมินผลความสุขมวลรวมของชุมชนและการจัดการความรู้          
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 
 

 (3) ระดับมั่งมี ศรีสุข 
  เป้าประสงค์ หมู่บ้าน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
  เป้าหมาย  หมู่บ้านระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จํานวน  228  หมู่บ้าน 
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  ผลการดําเนินงาน  75 จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ ดังนี้ 
  (3.1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน 
จํานวน 228  หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น  6,840 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100  เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
  (3.2) เรียนรู้ตนเองและกําหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้นํา/ผู้นํากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่ม ผู้แทนครอบครัวพัฒนาและประชาชน โดยฝึกปฏิบัติการปรับแผนชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินวิถีชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 
228 หมู่บ้าน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 6,840 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้

  (3.3) กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการจัดสวัสดิการชุมชนหรือการเสริมสร้าง 
เครือข่ายภายใน/ภายนอก  ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 
  (3.4) กิจกรรมเพื่อระบบการบริหารจัดการชุมชนและการเรียนรู้เรื่องการ
พัฒนาประชาธิปไตย และสร้างความสมานฉันท์สามัคคีของหมู่บ้าน ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 
 (3.5) กิจกรรมจัดการความรู้วิธีปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน(ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การตัวแทนครอบครัวพัฒนา) เพื่อติดตามประเมินผลความสุขมวลรวมของชุมชนและการจัดการความรู้ ได้
ดําเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 
 
 1.5) กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

  เป้าประสงค์  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีที่ผ่านมาสามารถรักษาระดับ
การพัฒนาและมาตรฐานการเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 

  เป้าหมาย  จํานวนหมู่บ้าน 1,037 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

- หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในปี 2552 จํานวน   160  หมู่บ้าน  
- หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในปี 2553 จํานวน   750  หมู่บ้าน   
- หมู่บ้านที่ประกาศเป็นต้นแบบ  จํานวน 127 หมู่บ้าน โดยไม่ได้รับ 
 งบประมาณจากกรมฯ  

  ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมได้รับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการรักษา
มาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้ดําเนินการในไตรมาสที่ 3-4   โดยมีเป้าหมาย 1,037 
หมู่บ้าน (หมู่บ้านที่ดําเนินการในปี 2552 จํานวน 160 หมู่บ้าน  หมู่บ้านที่ดําเนินการในปี 2553 จํานวน 750 หมูบ้่าน 
และหมู่บ้านที่ประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบ   โดยไม่ได้รับงบประมาณดําเนินการจากกรม จํานวน 127 หมู่บ้าน)  
ขณะนี้จังหวัดได้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ 3-4) 

 2.1) ระดับการเพิ่มขึ้นของเงนิสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตดังนี ้
  เป้าประสงค ์

  (1) เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในวโรกาสทรงพระ
เจริญพระชนมายุ 84  พรรษา 

  (2) เกิดกระแสการออมทรัพย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  (3) ผู้เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีขวัญและกําลังใจ
ในการดําเนินงาน 
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 เป้าหมาย 
  (1) เงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 (26,221,048,301 
บาท) 
  (2) ระดับเพิ่ มขึ้ นของเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ   ร้อยละ  5 
(26,730,194,870 บาท) (3) ระดับเพิ่ มขึ้ นของเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ   ร้อยละ  7 
(27,239,341,439 บาท) 
  ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมอําเภอ  จังหวัด จัดเก็บข้อมูลการเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทุกกลุ่มที่มีอยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งผลการดําเนินงานเงินสัจจะสะสมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 รายละเอียด
ตามตาราง 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานภาพรวมของประเทศระดับความสําเรจ็ 
ของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน 

 
 

เป้าหมาย
การ

ดําเนินงาน
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลการ
ดําเนินงาน 
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(หมู่บ้าน) 

เป้าหมาย 
ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ   
ร้อยละ 3 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ   
ร้อยละ 5 
(บาท) 

เป้าหมาย 
ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน

สัจจะสะสมของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ  

 ร้อยละ 7 
(บาท) 

ผลการเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ  
(บาท/ร้อยละ) 

1,756 1,756 26,221,048,301 26,730,194,870 27,239,341,439 25,517,070,238 
(0.22) 

 
ที่มาของข้อมูล :  1. ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ประจําปี 2554 (ณ เดือน 30 กันยายน 2553)  
                     2. รายงานผลตามคํารับรอง PA 54 กรมการพัฒนาชุมชน (ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554) 
 
 
 จากการตรวจราชการ  พบว่า การดําเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีการออมทรัพย์จาก
ฐานข้อมูล 25,457,328,448 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ผลการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    
มีเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นจํานวนเงิน 25,517,070,238 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22  

    ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วย
รับตรวจ หรือหน่วยรับผิดโครงการ คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ  กําหนดระดับของความเสี่ยงและ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง ใน 3 เรื่อง 1) การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด  2) การบูรณาการ การทํางาน
เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน และ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ  
ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบ
กันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

1 นนทบุรี    

 ปทุมธาน ี    

 พระนครศรีอยุธยา    

 สระบุร ี    

2 ลพบุร ี    

 สิงห์บุร ี    

 ชัยนาท    

 อ่างทอง    

3 ฉะเชิงเทรา    

 สระแก้ว    

 ปราจีนบุรี    

 สมุทรปราการ    

 นครนายก    

4 ราชบุรี    

 กาญจนบุร ี    

 นครปฐม    

 สุพรรณบุร ี    

5 เพชรบุรี    

 ประจวบคีรีขันธ์    

 สมุทรสงคราม    

 สมุทรสาคร    

6 สุราษฎร์ธานี    

 ชุมพร    

 นครศรีธรรมราช    

 พัทลุง    

7 ภูเก็ต    

 พังงา    

 กระบี่    

 ระนอง    

 ตรัง    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

8 สงขลา    

 สตูล    

 ปัตตานี    

 ยะลา    

 นราธิวาส    

9 ชลบุรี    

 ระยอง    

 จันทบุรี    

 ตราด    

10 อุดรธานี    

 หนองบัวลําภู    

 หนองคาย    

 เลย    

11 นครพนม    

 มุกดาหาร    

 สกลนคร    

12 ขอนแก่น    

 มหาสารคาม    

 ร้อยเอ็ด    

 กาฬสินธ์ุ    

13 อุบลราชธานี    

 ยโสธร    

 อํานาจเจริญ    

 ศรีสะเกษ    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

14 นครราชสีมา    

 ชัยภูมิ    

 บุรีรัมย์    

 สุรินทร ์    

15 เชียงใหม่    

 ลําพูน    

 ลําปาง    

 แม่ฮ่องสอน    

16 เชียงราย    

 พะเยา    

 แพร่    

 น่าน    

17 พิษณุโลก    

 เพชรบูรณ์    

 อุตรดิตถ์    

 ตาก    

 พิษณุโลก    

18 นครสวรรค ์    

 อุทัยธานี    

 กําแพงเพชร    

 พิจิตร    

 

จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ (Project Review) และรอบ 
(Progress Review)  โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 1 (Sear) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุ
ปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
   (1) การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อ
ขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด เป็นความเสี่ยงตามหลัก 
ธ ร ร ม าภิ บ า ล ใ น เ รื่ อ ง ภ า ร ะ ผิ ด ช อบขอ งหน่ ว ย ง า นห รื อ หน่ ว ย รั บ ผิ ด ช อบ โ ค ร ง ก า ร  ( Accountability)  

อันเนื่องมาจาก ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้าน
ต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด ในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดยสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ และมีแนวทางจัดการกับ  ความเสี่ยง ดังนี้ 
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 (1.1) ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด-ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) การขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับระดับจังหวัด 

 (1.2) กําหนดรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 

 (1.3) บูรณการกิจกรรม/โครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2554 ในพื้นที่หมู่บ้าน 
 (1.4) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นทีมนิเทศสนับสนุนการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจําปี2554 

 (1.5) ทีมนิเทศฯร่วมกันประเมินหมู่บ้านเป้าหมาย ตามตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อมีการติดตาม นิเทศเพื่อเป็นการทราบผลความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนหมู่บ้านได้
เป็นระยะๆ 

 (1.6) จัดทํารายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานขับเคล่ือนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้ทราบเป็นระยะๆ 

 (1.7) กําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 

 (1.8) สร้างตระหนักและความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างแท้จริง 

 (1.9) ประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกระดับภาคีพัฒนา หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 (1.10)อบรมสร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อขยายเผยแพร่ความคิดและวิธีการดําเนินงาน 

 (1.11)จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประชาสัมพันธ์ การดําเนินการ 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ และความเข้าใจ 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับตรวจมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยเมื่อวิเคราะห์โครงการฯ พบว่า ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ต้องอาศัยการรวมพลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย โดยสิ่งที่สําคัญที่จะผลักดันโครงการสําเร็จจะต้องเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานเพื่อให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้ังแต่ระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ความสําเร็จตามหมู่บ้านต้นแบบเป้าหมายสําเร็จอย่างยั่งยืน  ในขณะเดียวกันก็
ต้องขยายผลหมู่บ้ายเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพื่อยกระดับให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
เช่น หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เป็นต้น ดังนั้น ถ้าส่วนราราชการที่เกี่ยวข้องที่รวมสรรพกําลังการขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบก็จะมีความย่ังยืนมั่นคง  โดยจะต้องพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบที่พัฒนาแล้วเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
อยู่ต่อไปให้มั่นคง และพัฒนาหมู่บ้าน ที่ยังไม่ได้ยกระดับเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 3 ระดับ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบให้ได้ 

 โดยบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารสูงสุดต้องใช้การนําองค์กรโดยบูรณการ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้สําเร็จตามเป้าหมายกําหนด  และต้องมีระบบติดตาม
ความสําเร็จโครงการและประเมินหมู่บ้านต้นแบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่
เข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาครอบครัวแตกแยก เป็นต้น   
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ถ้าหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งแล้วปัญหาดังกล่าวก็สามารถแก้ไขได้เช่นกัน และขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาอาชีพและหา
รายได้ ตลอดจนดํารงชีวิตโดยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ทั้งนี้ จังหวัดควรขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ 
เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และสําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ก็ขอให้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่สามารถรู้
ปัญหาอย่างแท้จริงกําหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องหรืออาจสนับสนุนงบประมาณในการเพิ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มเติม 
 

 (2) การบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เป็น
ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูร
ณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความ
เสี่ยงไว้ ดังนี้ 
  (2.1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําบันทึกข้อตกลงและบูรณาการการทํางานแผนงาน 
โครงการ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

  (2.2)จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ 

  (2.3) จัดทําโครงการสร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผู้นํา อช. กรรมการ กลุ่มต่างในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นําอ่ืนๆ จํานวน 1 รุ่น 50 คน ระยะเวลา 3 วัน 

  (2.4) สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ภาคีหุ้นส่วนที่
เกี่ยวข้องให้รู้และเข้าใจอย่างแท้จริง ดังนี้ 

- นําเรื่องเข้าวาระการประชุมกรมการจังหวัด 

- ทําหนังสือแจ้งพื้นที่เป้าหมายให้ส่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 

 - แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดแบบบูรณาการ 
 - จัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่ ส่วนราชการ หน่วยงานภาคี ในการบูรณาการ 
กิจกรรมร่วมกัน 

 - ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย
พิจารณาให้การสนับสนุน 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการมี
แนวการจัดการที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียง โดยในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ให้สําเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้องบูรณการการทํางานโดยยึดหลักเป้าหมายเดียวกันจะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบให้สําเร็จอย่างยั่งยืน และต้องบูรณการทรัพยากรบุคคลวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และกําหนดแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกัน ทํางานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเป็นทีม และควรกําหนด
แผนปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับช้ันในแต่ละระดับ 
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 โดยอาจต้ังคณะทํางานร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันในทิศทางเดียวกัน ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและปัญหาอุปสรรคเพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาให้โครงการมีความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยให้คณะทํางานงานระดับจังหวัดและระดับอําเภอดี
การประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคโดยตลอดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนิน
โครงการให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบอย่างแท้จริง 
 

 (3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรร
มาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่า
การดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดย
วางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (3.1) สร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯเป้าหมาย 
 (3.2) จัดเวทีประชาคมเพื่อชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นําชุมชนและประชาชน 
ครอบครัวพัฒนา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (3.3) สร้างแกนนําหมู่บ้านให้มีความรู้ในหลักการและแนวทาวงการพัฒนาหมู่บ้านให้มี
ความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 (3.4) นําผู้แทนครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเป้าหมาย/ผู้นําชุมชน/แกนนําหมู่บ้านได้ไป
ศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและนํามาวิเคราะห์เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน 

 (3.5) จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้นําชุมชนและประชาชนให้ทราบและเข้าใจอย่างแท้จริง 

 (3.6) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานให้ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงประโยชน์ต่อ
ตนเองและชุมชน 

 (3.7) พิธีการประกาศเจตนารมณ์และมอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ประชุมช้ีแจงผู้นํา/กลุ่ม/องค์การและนําเข้าเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 

 (3.8) สร้างความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยประชุมช้ีแจงผู้นํา/กลุ่ม/องค์กร
และนําเข้าสู่เวทีประชาคมในหมู่บ้าน 

 (3.9) การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และวิทยุชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้
ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า หน่วยรับตรวจมีแนวทางการจัดที่ดี แต่อย่างไรก็ตามในการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ จะให้ประสบความสําเร็จอย่างยืนมั่นคงต้องอาศัยหลักชุมชนเข้มแข็ง โดยหัวใจที่
สําคัญที่สุดในการพัฒนา ก็คือ ประชาชนในพื้นที่ถ้ามีความเข้มแข็ง และครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็สามารถทําให้
การดําเนินโครงการสําเร็จอย่างยั่งยืน เพราะถ้าหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

 ในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อย่าง
แท้จริงจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไรเพราะแต่ละพื้นที่มีจุดแข็งจุดอ่อนไม่
เหมือนกัน ดังนั้น จึงต้องดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการกําหนดเป้าหมายระดม
ความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาประยุกต์ให้ในการ
ทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด รู้รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม และ
ยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล 
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 ในการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการ
ดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง เมื่อ
ประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้
เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบ
ความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และสามารถมี
รายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต 

 ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจะสา
มารจัดการความเสี่ยง และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
 (1) ให้จังหวัดมอบหมายให้พัฒนาการอําเภอตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม
แนวทางที่กรมฯ กําหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผลลัพธ์สุดท้ายของการดําเนินงานตามโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ การเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน และการกําหนดประเด็นศึกษาดูงาน 

 (2) ให้จังหวัดเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้ังแต่ระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ขับเคล่ือนความสําเร็จตามหมู่บ้านต้นแบบให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้กําหนดยุทธศาสตร์ใน
การขับเคลื่อนที่จะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดอย่างต่อเนื่องและกําหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจน 

 (3) ให้จังหวัดระดมสรรพกําลังของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และขอให้เพิ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อขยายไปยังหมู่บ้านอื่นเพิ่มเติมจากเป้าหมายที่กําหนดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา 
 (4) ให้กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อลดข้อร้องเรียนผู้ได้รับผลกระทบและมิได้รับผลประโยชน์จากโครงการ และ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด 

 (5) ให้จังหวัดให้ความสําคัญกับระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระยะโดย
ตลอด และให้มุ่งเน้นการประเมินผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษาให้สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างแท้จริง 
 (6) ให้จังหวัดให้ความสําคัญกับระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระยะโดย
ตลอด และให้มุ่งเน้นการประเมินผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษาให้สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างแท้จริง 

 (7) ให้จังหวัดศึกษารายละเอียด/การดําเนินงานตามขั้นตอนแนวทางที่  กรมฯ กําหนด พร้อม
รับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการ/ผู้บังคับบัญชา ตลอดเวลา และหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ทราบทันที 
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 (8) ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มมากข้ึน เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัวใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (9) ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่เพื่อบูรณาการทํางานของทุก
ภาคส่วนให้เป็นทิศทางเดียวกันในพื้นที่เป้าหมาย 

 (10) ให้ต้ังคณะทํางานในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดและอําเภอ
โดยให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
 (11) ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
เศรษฐกิจพอเพียง84 พรรษาอย่างต่อเนื่องตามช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
เพื่อให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการ และยึด
วิถ ี

 (12) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการเพื่อ
รับทราบความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึงพอใจหรือ
ประเมินจากภาคประชาชน 
 (13) จังหวัดควรจัดทํารายชื่อหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสําเร็จและสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านทาง Website ของ สพจ. หรือของกรมฯ และควรจัดทําบัญชีหมู่บ้านต้นแบบพร้อมทั้งระบุ
ประเภทกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จเป็นต้นแบบ ให้หมู่บ้านต่างๆ สามารถไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบ การณ์
ร่วมกัน 
 (14) จังหวัดควรดําเนินการให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนให้มีผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และเพื่อกระตุ้นให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 (15) ควรจัดให้มีการประกวดครัวเรือนที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนดีเด่นในแต่ละระดับ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือนได้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
 (16) ให้จังหวัดกําหนดมาตรการแนวทางการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจฯ ให้เป็นหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติดทุกแห่ง 

 (17) ให้กําหนดจุดดูงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับระดับ
การพัฒนาหมู่บ้านและแนวทางของกรมฯ 

 (18) ให้รักษามาตรฐานการดําเนินงานของหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2552 –2553 
อย่างต่อเนื่อง 

 (19) จังหวัดควรที่จัดทําฐานข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 เป้าหมายการดําเนินงานของ
กรม ส่วนที่ 2 เป้าหมายและผลการดําเนินงานของจังหวัด หรือหากมี ปัญหาข้อสอบถามให้ประสานงานโดยตรงกับ
หน่วยที่รับผิดชอบของกรมฯ  
 (20) กรมพัฒนาชุมชน ควรซักซ้อมไปยังจังหวัดที่มีจํานวนเป้าหมายยังไม่ครบ ให้ดําเนินการ
ให้ครบตามจํานวนที่จังหวัดนั้นรับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 (21) กรมพัฒนาชุมชน ควรแจ้งให้สํานักที่รับผิดชอบดําเนินการเร่งรัดให้จังหวัดทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ และให้จังหวัดจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง โดยให้ความสําคัญ ในการจัดการความเสี่ยงของโครงการฯพร้อมทั้งอบรม/ช้ีแจง เพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  เพื่อให้การดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด 
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 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  เป็นโครงการที่
จะช่วยสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ใน 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน  และ 2 เงื่อนไข คือ ความรอบรู้ รอบด้าน ความรอบคอบ และความตระหนักใน
คุณธรรม  โดยจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับจังหวัด  ดําเนินการตาม
แบบแนวทางการดําเนินกิจกรรมรวม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง
เพื่อให้เข้าใจในแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้มีความรู้ในหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การ
สร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อให้แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการและแนวทางการ
พัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “พออยู่ พอกิน 
อยู่ดี กินดี ม่ังมี ศรีสุข” และการสนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมี
เป้าประสงค์ คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีที่ผ่านมาสามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐาน
การเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 
 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 3 
ประการ คือ  
 - การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อขยาย
ผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด 
 - การบูรณาการ การทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน 
 - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก ธรร
มาภิบาลทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม  
 

                                     จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Mornitoring/Evaluation) โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 2 (AIR) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดย
มีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
                            (1) การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อ
ขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
เรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก ขาดการกําหนด
นโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project 

Review) และรอบ (Progress Review)  มีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ได้ประเมินค่า
ดัชนีความเสี่ยงในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับ
ตรวจราชการ คือ สํานักงานพัฒนาชุมชุมชนจังหวัดมีการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขตตรวจราชการที่ได้ให้ไว้ ทําให้การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบมีการรวมพลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย  สามารถผลักดันโครงการสําเร็จโดยเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ 
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ของทุกหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ความสําเร็จตามหมู่บ้านต้นแบบเป้าหมายสําเร็จอย่าง
ย่ังยืน  รวมทั้งได้จัดทําแผนงานที่จะขยายผลหมู่บ้ายเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด
เพื่อยกระดับให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เช่น หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เป็นต้น โดยจังหวัดได้ระดมสรรพกําลังของ
หน่วยงานที่เกี่ยงข้องและภาคเอกชน ส่งผลให้การขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีความย่ังยืนมั่นคง  โดย
มีการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบให้สามารถเป็นต้นแบบอย่างมั่นคงตลอดไป และสําหรับหมู่บ้านที่ยังไม่เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบก็มีแผนงานที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 3 ระดับ ให้เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบได้ในลําดับต่อไป 

 สําหรับบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารสูงสุดต้องได้ภาวะผู้นําในการขับเคลื่อน
โครงการ โดยบูรณการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นพลังในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้สําเร็จตามเป้าหมายกําหนด  
และจังหวัดได้จัดทําระบบติดตามความสําเร็จโครงการและประเมินหมู่บ้านต้นแบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่งผลให้การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างรอบด้านขึ้น 
เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาครอบครัวแตกแยก เป็นต้น  โดยส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง  สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยตนเอง และมีการพัฒนาอาชีพและหารายได้ ตลอดจนดํารงชีวิตโดยยึดมั่นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยจังหวัดได้ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ เพื่อ
ยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และสําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และได้ประสานให้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กําหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องหรืออาจ
สนับสนุนงบประมาณในการเพิ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมทําให้การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประสบ
ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายและได้เพิ่มเติมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากแผนงานปกติของกรมการพัฒนา
ชุมชน  จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)   
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและ
บรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
                                  (2) การบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เป็น
ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูร
ณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่ งยืน เรื่องนี้ ในเรื่องนี้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review)  ได้ประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจ
ราชการ คือ สํานักงานพัฒนาชุมชุมชนจังหวัดได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา ให้สําเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืนโดยบูรณการการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยยึดหลักเป้าหมายเดียวกันจะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้สําเร็จอย่าง
ย่ังยืน และบูรณการทรัพยากรบุคคลวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกําหนด
แผนปฏิบัติงานสอดคล้องกัน ทํางานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเป็นทีม และได้กําหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน 
ตลอดจนร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามลําดับช้ันในแต่ละระดับทําให้โครงการเกิดความสําเร็จอย่างยั่งยืน 
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 โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ต้ังคณะทํางานร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันในทิศทางเดียวกัน ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการและปัญหาอุปสรรคเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้โครงการมีความสําเร็จตามเป้าหมายที่ 
กําหนดไว้ โดยให้คณะทํางานงานระดับจังหวัดและระดับอําเภอมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้า
และรับทราบปัญหาอุปสรรคโดยตลอดเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดและเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบอย่างแท้จริง ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามีความสําเร็จอย่างยั่งยืน จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ
(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงใน
ประเดน็ดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
 (3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ  เป็นความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะ
เห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ในเรื่องนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน   
จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงานพัฒนาชุมชุมชน 
ได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ ให้ประสบความสําเร็จอย่างยืนมั่นคงต้องอาศัยหลักชุมชน
เข้มแข็ง โดยให้ ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมงานทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของโครงการเป็นอย่างมาก และ
รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโครงการอย่างแท้จริง ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็
สามารถทําให้การดําเนินโครงการสําเร็จอย่างยั่งยืน และส่งผลให้เกิดหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

 ในการดําเนินเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ
ให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง   โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ประสานการส่วนร่วม
ของภาคประชาชน  โดยได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโครงการ ทําให้ดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมโครงการในการกําหนดเป้าหมายระดมความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาประยุกต์ให้ในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่น ประหยัด รู้รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล  

 โดยพบว่า ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการดําเนิน
โครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง เมื่อ
ประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้
เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 

 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ให้ความสําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการ
ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้
ประชนรับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
และสามารถมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต  จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ
(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงใน
ประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
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 จากการตรวจติดตามผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทย ในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress 

Review) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น ซึ่ง
หากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จํานวน 21 ประเด็น ซึ่งจากการตรวจราชการรอบ
(Monitoring/Evaluation)     พบหว่า หน่วยรับตรวจราชการสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอบรับได้ 
และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนด
ไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัดดําเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 (1)จังหวัดได้มอบหมายให้พัฒนาการอําเภอตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม
แนวทางที่กรมฯ กําหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผลลัพธ์สุดท้ายของการดําเนินงานตามโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ การเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน และการกําหนดประเด็นศึกษาดูงาน 

 (2)จังหวัดเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งต้ังแต่ระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและแผนพัฒนา
จังหวัดเพื่อให้ขับเคลื่อนความสําเร็จตามหมู่บ้านต้นแบบให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้กําหนดยุทธศาสตร์ในการขับ
เคลื่อนที่จะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดอย่างต่อเนื่องและกําหนดเป้าหมาย
อย่างชัดเจน 

 (3)จังหวัดระดมสรรพกําลังของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และขอให้เพิ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อขยายไปยังหมู่บ้านอื่นเพิ่มเติมจากเป้าหมายที่กําหนดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา 
 (4) ได้กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ลดข้อร้องเรียนผู้ได้รับผลกระทบและมิได้รับผลประโยชน์จากโครงการ และ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด 

 (5)จังหวัดให้ความสําคัญกับระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระยะโดยตลอด 
และให้มุ่งเน้นการประเมินผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาให้
สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างแท้จริง 
 (6)จังหวัดให้ความสําคัญกับระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระยะโดยตลอด 
และให้มุ่งเน้นการประเมินผลการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาให้
สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างแท้จริง 

 (7)จังหวัดศึกษารายละเอียด/การดําเนินงานตามขั้นตอนแนวทางที่  กรมฯ กําหนด พร้อมรับการ
ตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการ/ผู้บังคับบัญชา ตลอดเวลา และหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ทราบทันที 
 
 (8) จังหวัดมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัวใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (9) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่เพื่อบูรณาการทํางานของทุก
ภาคส่วนให้เป็นทิศทางเดียวกันในพื้นที่เป้าหมาย 

 (10)  จังหวัดได้ต้ังคณะทํางานในการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดและ
อําเภอโดยให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
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 (11)  จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษาอย่างต่อเนื่องตามช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนทราบ
โดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการ และยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 (12) จังหวัดส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการเพื่อ
รับทราบความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึงพอใจหรือ
ประเมินจากภาคประชาชน 
 (13) จังหวัดได้จัดทํารายชื่อหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสําเร็จและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่ประชาชน ผ่านทาง Website ของ สพจ. หรือของกรมฯ และควรจัดทําบัญชีหมู่บ้านต้นแบบพร้อมทั้งระบุประเภท
กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จเป็นต้นแบบ ให้หมู่บ้านต่างๆ สามารถไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบ การณ์ร่วมกัน 
 (14) จังหวัดได้ดําเนินการให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนให้มีผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และเพื่อกระตุ้นให้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 (15)  จังหวัดจัดให้มีการประกวดครัวเรือนที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนดีเด่นในแต่ละระดับ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือนได้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
 (16) จังหวัดได้กําหนดมาตรการแนวทางการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจฯ ให้เป็นหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติดทุกแห่ง 

 (17) จังหวัดได้กําหนดจุดดูงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ระดับการพัฒนาหมู่บ้านและแนวทางของกรมฯ 

 (18)   จังหวัดได้กําหนดให้รักษามาตรฐานการดําเนินงานของหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงในปี 2552 –2553 อย่างต่อเนื่อง 

 (19) จังหวัดได้จัดทําฐานข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 เป้าหมายการดําเนินงานของกรม 

ส่วนที่ 2 เป้าหมายและผลการดําเนินงานของจังหวัด หรือหากมี ปัญหาข้อสอบถามให้ประสานงานโดยตรงกับหน่วย
ที่รับผิดชอบของกรมฯ  
 (20) กรมพัฒนาชุมชน ได้ทําการซักซ้อมไปยังจังหวัดที่มีจํานวนเป้าหมายยังไม่ครบ ให้
ดําเนินการให้ครบตามจํานวนที่จังหวัดนั้นรับผิดชอบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 (21) กรมพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้สํานักที่รับผิดชอบดําเนินการเร่งรัดให้จังหวัดทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ และให้จังหวัดจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง โดยให้ความสําคัญ ในการจัดการความเสี่ยงของโครงการฯพร้อมทั้งอบรม/ช้ีแจง เพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ  เพื่อให้การดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  เป็นโครงการที่
จะช่วยสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ใน 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน  และ 2 เงื่อนไข คือ ความรอบรู้ รอบด้าน ความรอบคอบ และความตระหนักใน
คุณธรรม  โดยจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับจังหวัด  ดําเนินการตาม
แบบแนวทางการดําเนินกิจกรรมรวม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง
เพื่อให้เข้าใจในแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้มีความรู้ในหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
แกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อให้แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการและแนวทางการ 
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พัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “พออยู่ พอกิน 
อยู่ดี กินดี ม่ังมี ศรีสุข” และการสนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมี
เป้าประสงค์ คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีที่ผ่านมาสามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐาน
การเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 
 จากการตรวจติดตามและประเมินผลในรอบ Monitoring and Evaluation  พบว่า ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับยอมรับได้ทั้ง 3 ประการ คือ  
 - การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อขยาย
ผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด 
 - การบูรณาการ การทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน 
 - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ 
 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  โดยพบว่า หน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ ส่งผลให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม โดยในแต่ละหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ทั้ง 3 ระดบั 
“พออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี ม่ังมี ศรีสุข” เป็นหมู่บ้านที่ทําให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านมีกิจกรรมการพึ่งตนเอง
ทํากิน ทําใช้  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้และมีการออม  มีการบริหารจัดการพัฒนาในรูปกลุ่ม  การพัฒนารายได้
ด้วยระบบกลุ่ม เพิ่มรายได้ด้วยระบบกลุ่ม เพิ่มรายได้และขยายโอกาสในชุมชน และการบริหารการพัฒนาด้วย
องค์องกรเครือข่ายในยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ จัดสวัสดิการชุมชน และพัฒนาให้หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีศักยภาพในการบริหารจัดการการพัฒนาชุมชนเป็นต้นแบบที่ย่ังยืนต่อไป 
 

2) โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
 1.1) การดําเนินการโดยสังเขปโครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี ้
                                  (1) หลักการและเหตุผล 
                   การบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นพันธกิจ
หนึ่งของกรมที่ดินซึ่งการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําหรับที่หลวงเป็นมาตรการที่สําคัญในการที่จะป้องกันที่ดิน
ของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการพิพาทโต้แย้ง
เกี่ยวเก่ียวกับแนวเขตที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชนในอนาคต การดําเนินการแผนดําเนินการจัดการที่ดินของรัฐให้มีแนว
เขตที่ดินชัดเจนทั่วประเทศ 

                                  (2) วัตถุประสงค์ 
                                       (2.1) เพื่อให้การสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

                                       (2.2) เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันที่มีหนังสือสําหรับที่หลวงแล้ว แต่มีแนวเขตหรือตําแหน่งที่ต้ังไม่ชัดเจน ให้ 
ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงแนวเขตที่ดิน ที่ต้ัง  เนื้อที่ของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องชัดเจน เป็นการ
ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ 
                                       (2.3) เพื่อป้องกันการออกหนังสือหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ 
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                                       (2.4) เป็นข้อมูลในการจัดทําระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงในที่ดินของ
รัฐ พ.ศ. 2550 

                                   (3) เป้าหมาย 

                                        ดําเนินการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในที่ ดิน
สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เป้าหมาย 1,500 แปลง 
 

                                   (4) พ้ืนที่ดําเนินการ 

                                        ดําเนินการตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ให้มี
แนวเขตที่ชัดเจนทั่วประเทศ รวม 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน  ตาก แพร่  อุตรดิตถ์ สุโขทัย  สุพรรณบุรี หนองคาย  
อุดรธานี  ขอนแก่น  มหาสารคาม นครราชสีมา สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  ตรัง และ
จังหวัดสงขลา ในการดําเนินการได้จัดแบ่งพื้นที่ดําเนินการออกเป็นกลุ่มจังหวัด จํานวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 
                                        (4.1) กลุ่มที่ 1 มี 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ตาก แพร่  อุตรดิตถ์  สุโขทัย และ
จังหวัดสุพรรณบุรี  มีเป้าหมายดําเนินการ 530 แปลง โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 6 คน 

                                        (4.2) กลุ่มที่ 2 มี 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย  อุดรธานี  ขอนแก่น 
มหาสารคาม นครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว  มีเป้าหมายดําเนินการ 530 แปลง  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 6 คน 

                                        (4.3) กลุ่มที่ 3 มี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช 
ตรัง  และจังหวัดสงขลา  มีเป้าหมายดําเนินการ 440 แปลง  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 5 คน 
 

                                    (5) วิธีการดําเนินการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

                                         ทําการคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์จากบัญชีสํารวจ ซึ่งทบวงการเมือง
ผู้ดูแลรักษาแสดงความประสงค์ผ่านสํานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อขอรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง  โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์เข้าร่วมโครงการและดําเนินการ ดังนี้ 
                                           (5.1) นําบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณูประโภคประโยชน์ที่สํานักงานที่ดินจังหวัด
จัดส่งให้กรมที่ดินตรวจสอบกับบัญชีสรุปผลการดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่ได้ดําเนินการแล้ว
ในปีงบประมาณต่างๆที่ผ่านมาและตรวจสอบจากบัญชีควบคุมและจัดเก็บหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงของกรมที่ดิน
ว่ามีที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงหรือไม่ 
        (5.2)คัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้รังวัดออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงจากการตรวจสอบตามข้อที่ 5.1 มาตรวจสอบกับทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ว่ามีแปลงใดได้จัดทํา
ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์แล้ว และพิจารณาว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
ได้โดยจะต้องเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ไม่มีผู้บุกรุกคัดค้านเขตแนวหรือผู้ดูแลรักษา
สามารถนําทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญที่หลวงได้ 
         (5.3) นําแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้คักเลือกแล้ว จัดทําเป็นรายชื่อที่ดิน
สาธารณประโยชน์เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้อํานวยการจัดการที่ดินของรัฐ ทั้งนี้ ในการดําเนินการรังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงจากแปลงที่ได้คัดเลือกแล้วดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดพิจารณาถึงการดําเนินการใน
แปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ทราบแนวเขตแน่นอน ผู้ดูแลรักษาสามารถนําช้ีแนวเขตได้ หรือแปลงที่มีผู้บุกรุก
บางส่วนไม่มีปัญหาพิพาทเรื่องแนวเขตดําเนินการก่อนเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายสําหรับแปลงที่มีปัญหาข้อพิพาท 

หรือแปลงที่ผู้ดูแลรักษาไม่สามารถนําช้ีแนวเขตได้ จะต้องมีการพิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนดําเนินการเป็นการ
เฉพาะรายต่อไป 
 



 

- 26 - 
 

      (5.4) เมื่อดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะได้ทําการแจ้งจังหวัดในพ้ืนที่ตาม
แผนงานที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้จังหวัดแจ้งให้อําเภอรับผิดชอบแจ้งความประสงค์ขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงต่ออธิบดีกรมที่ดิน ผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา เพื่อลงบัญชีรายวันรับทําการ(บ.ท.ด.2)และลงบัญชี
เรื่องการรังวัด(บ.ท.ด.11)และให้อําเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการมอบหมายให้สภาตําบลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยเหลือในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง พ.ศ.2543 ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวหากทบวงการการเมืองผู้ดูแลรักษามีความประสงค์จะขอตรวจสอบหนังสือสําคัญ
สําหรับหลวง เนื่องจากสภาพแปลงที่ดินมีแนวเขตหรือตําแหน่งที่ต้ังไม่ถูกต้องชัดเจนให้ย่ืนความประสงค์ต่อเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการเพื่อปรับนําเข้าแผนโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
เขตที่ดินของรัฐ 

      (5.5) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยรังวัดฯและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดฯในพื้นที่เดินทางไปรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่รับมอบหมาย เพื่อปฏิบัติงาน
รังวัดตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และเตรียมการก่อนปฏิบัติงานรังวัดฯโดยให้
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและขอรับเรื่องคําขอรังวัดจากสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่
ดําเนินการเข้าประสานงานกับอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงใดไม่
สามารถดําเนินการตามคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ให้แจ้งข้อขัดข้อง โดยบันทึกถ้อยคําถึงเหตุผลที่
ไม่สามารถดําเนินการได้จากผู้ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์รายงานหัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ขอความเห็นชอบจากเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดฯจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
รังวัดฯประจําเดือน แล้วให้เสนอแผนปฏิบัติงานรังวัดประจําเดือนพร้อมทั้งรายงานการเดินทาง 7 วัน นับต้ังแต่วัน
เดินทางผ่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการให้กรมที่ดินทราบภายใน 15 วัน และนัดทํา
การรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตามคําขอรังวัดซึ่งได้ลงบัญชีรับเรื่องรังวัด(ร.ว.12)ไว้เป็น
หลักฐานโดยให้เป็นไปตามลําดับแผนปฏิบัติงานรังวัดประจําเดือน ซึ่งช่างรังวัดได้จัดทําขึ้นและได้รับความเห็นชอบ
จากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ที่รับผิกชอบพื้นที่ดําเนินการ 

      (5.6)เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรังวัดฯต้องไปทําการรังวัดฯตามกําหนดวันนัด
ทําการรังวัดที่ได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงและผู้ไม่เกี่ยวข้องไประวังชี้แจงแนวเขต และลงนามรับรองเขตที่ดิน
หรือไปร่วมตรวจสอบการรังวัดตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งปรากฏตามระเบียบการแจ้งข้างเคียง พร้อมทั้งจัดเตรียม
หลักฐานแผนที่และเบิกวัสดุสําหรับใช้ในการรังวัด ได้แก่ หลักเขตที่ดิน หลักเขตที่สาธารณประโยชน์ หมุดหลักฐาน 
แผนที่ แผ่นป้ายช่ือที่สาธารณประโยชน์พร้อมเสาเพื่อใช้ในการดําเนินการ 

      (5.7)การรังวัดออกหรือตรวจหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง(พ.ศ.2517)แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกรมที่ดินว่าด้วย
การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2520) ฉบับที่4(พ.ศ.2522) ฉบับที่ 5 
(พ.ศ.2530)และฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539) ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
พ.ศ.2529 และระเบียบสํานักรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และชุมชนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ      
พ.ศ.2550 ตลอดจนระเบียบคําสั่งและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดําเนินการเรื่องรังวัดให้เสร็จเรียบร้อย
เพื่อให้หัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ตรวจระเบียบความถูกต้องของเรื่องรังวัดและรายการรังวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วส่งเรื่อง
รังวัดให้สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการภายใน 20 วันนับแต่ทําการรังวัดเสร็จ โดยส่งเรื่อง
รังวัดให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับเรื่อง หาดไม่
สามารถส่งเรื่องรังวัดภายในกําหนดจะต้องชี้แจงให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ทราบถึงเหตุผลที่ขัดข้อง
และต้องรายงานให้กรมที่ดินทราบ 
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      (5.8)ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรังวัดฯ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําทุก
เดือนสิ้นเดือน พร้องส่งเอกสารสําเนาแผนที่ต้นร่าง รายการคํานวณ ข้อมูลดิจิตอล รูปแผนที่ลงนามที่สธ.1 ภาพถ่าย
แปลงที่ดินและส่งใบสําคัญค่าใช้จ่ายให้หัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอผ่าน เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ดําเนินการ เพื่อรายงานและนําเอกสารให้กรมที่ดินดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

      (5.9)มาตรฐานการปฏิบัติงานรังวัดกําหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรังวัดระดับ
ชํานาญงานหรอระดับปฏิบัติงาน 1คน/คนงาน 6 คน/ปริมาณงาน 9-10แปลง/เดือน 
 
     1.2)การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
        การดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า  การดําเนินงานตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
กําหนดให้มีการรังวัดฯแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจนทั่วประเทศ รวม 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน  ตาก 
แพร่  อุตรดิตถ์ สุโขทัย  สุพรรณบุรี หนองคาย  อุดรธานี  ขอนแก่น  มหาสารคาม นครราชสีมา สระแก้ว 
ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  ตรัง และจังหวัดสงขลา ในการดําเนินการได้จัดแบ่งพื้นที่ดําเนินการ
ออกเป็นกลุ่มจังหวัด จํานวน 3 กลุ่ม โดยมีช้ันตอนแผนปฏิบัติงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยสรุป ดังนี้ 
                               1.ขั้นตอนการเตรียมการ 
                     -ตรวจสอบบัญชีสํารวจแปลงที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อคัดค้านนํามาเป็นข้อมูลใน
การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

                   -จัดทําแผนปฏิบัติงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 

     -แจ้งรายละเอียดแผนงานและโอนเงินงบประมาณเพื่อจัดทําวัสดุก่อสร้างต่างที่เกี่ยวข้อง 

         -จัดทําคําสั่งแต่งต้ังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

         -ให้จังหวัดตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติแจ้งอําเภอแจ้งความประสงค์ขอรังวัดออกหรือ
ตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

   2.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         -เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติงานเดินทางไปรายงานตัวในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับมอบ/
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         -จัดหาสถานที่ทําการหน่วยรังวัดฯ 

         -ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงานในพื้นที่ หากไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถดําเนินการ
ได้ หรือมีข้อขัดข้องด้วยเหตุผลใด ให้ปรับเปลี่ยนแผนงานได้โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยรังวัดฯ ขอความเห็นชอบ
ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก 

         -จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําเดือน/รายงานการเดินทาง 7 วัน ให้กรมที่ดินทราบ 

         -หัวหน้าหน่วยนัดรังวัด/ช่างฯจัดเตรียมเอกสารเรื่องรังวัด ตรวจค้นรายการรังวัดเดิม 
ตรวจค้นเส้นโครงการหมุดหลักฐานแผนที่บริเวณที่ดินที่ทําการรังวัดฯ 

        -ทําการรังวัดฯตามแผนปฏิบัติงานประจําเดือน 

     3.การตรวจติดตาม ควบคุม และประเมินผล 
        -หัวหน้าหน่วยรังวัดฯตรวจติดตามการปฏิบัติงานของช่างรังวัดฯในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับ
มอบหมาย/พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน 

       -หัวหน้างาน-หัวหน้าฝ่ายรังวัดฯออกตรวจติดตาม/ประเมินผล 

       -สรุปผลการปฏิบัติงาน/ประเมินผล 
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 ผลการดําเนินงาน  ในภาพรวมจังหวัดตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 17 จังหวัดสามารถดําเนินการ
รังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐได้ตามแผนงานที่กําหนดแต่ยังคงมีบางจังหวัดที่แต่มีบางจังหวัดที่
ประสบปัญหาในการดําเนินงานบ้างเล็กน้อย จึงได้กําชับใช้มีการเร่งรัดในการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาในการ
ดําเนินโครงการ ตลอดจนปรับแผนการดําเนินงาน ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้สําเร็จส่งผลให้ มีผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมสําเร็จตามเป้าหมายกําหนดไว้ และได้เพิ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากที่กําหนดในปริมาณเป้าที่กําหนดไว้ 1,500 
แปลง และเพิ่มเป็น 1,606 แปลง  ซึ่งสอดคล้องกับเขตตรวจราชการของกรมฯ และกระทรวงฯ รายละเอียดแสดง
ตามตาราง โดยสรุปผลความสําเร็จได้ ดังนี้ 
 

เป้าหมาย
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการได้ ผลงานสะสมตั้งแต่เดือนพ.ย.53-ก.ย.54 ลําดับที่ จังหวัด 

จํานวนแปลง จํานวนแปลง จํานวนเนื้อที่/ไร่ จํานวน/แปลง จํานวนเนื้อที่/ไร่ 
1 น่าน 88 - - 88 1,972-1-57.2 
2 ตาก 89 - - 89 992-1-53.0 

3 แพร่ 89 - - 89 1,123-0-53.0 

4 อุตรดิตถ์ 88 - - 88 1,167-2-21.0 

5 สุโขทัย 88 - - 88 2,646-2-33.0 

6 สุพรรณบุรี 88 - - 88 577-3-33.0 

7 หนองคาย 89 - - 98 1,621-3-52.0 

8 อุดรธานี 88 - - 97 1365-3-19.0 

9 ขอนแก่น 88 - - 128 999-1-08.6 

10 มหาสารคาม 89 - - 101 898-2-63.0 

11 นครราชสีมา 88 - - 98 1,289-2-41.8 

12 สระแก้ว 88 - - 98 2,033-2-20.0 

13 ประจวบคีรีขันธ์ 88 - - 88 476-2-73.4 

14 สุราษฎร์ธานี 88 - - 88 1,886-1-76.0 

15 นครศรีธรรมราช 88 - - 88 2,997-2-02.5 

16 ตรัง 88 - - 88 811-1-34.2 

17 สงขลา 88 - - 88 228-3-69.0 

18 นครพนม - 4 118-0-57.4 16 546-0-41.4 
รวม 15,000 4 118-0-57.4 1,606 23,635-2-07.1 

 

              ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อ
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับผิดโครงการ คือ 
สํานักงานที่ดินจังหวัด 17 จังหวัด  กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ใน 4 เรื่อง 1) จังหวัด
ขาดแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมายและ
ข้อมูลบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่จังหวัดส่งให้กรมท่ีดินบางส่วนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  2) การบูร
ณาการการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน    3) การรังวัดมิได้เป็นไป
ตามแนวเขตที่กําหนดเนื่องจากมีปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งอาจทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดและ 4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ  ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี ้
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หน่วยรับตรวจประเมิน
ตนเอง 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 
(Sear) 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 

ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 
(AIR) 

เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

3 สระแก้ว    

4 สุพรรณบุร ี    

5 ประจวบคีรีขันธ์    

6 สุราษฎร์ธานี    

 นครศรีธรรมราช    

7 ตรัง    

8 สงขลา    

10 อุดรธานี    

 หนองคาย    

12 ขอนแก่น    

 มหาสารคาม    

14 นครราชสีมา    

16 แพร่    

 น่าน    

17 อุตรดิตถ์    

 ตาก    

 สุโขทัย    

 

   จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Project Review) และรอบ (Progress Review)  โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 1 (Sear) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับ
เฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
   (1)จังหวัดขาดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมาย และขาดการกําหนดพื้นที่อื่นๆ   เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมในกรณี อปท.
มีความประสงค์เป็นผู้ดําเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายภาพรวมของจังหวัดได้ทั้งหมดในเรื่องนี้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review)  มีความเสี่ยงไว้ใน
ร ะ ดั บ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ไ ว้ ก่ อ น  เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น เ รื่ อ ง ภ า ร ะ ผิ ด ช อ บ ข อ ง  

หน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก  ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด  ใน
เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดยสํานักงานที่ดินจังหวัด ทํา ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับ
ยอมรับได้ และมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ดังนี ้
 (1.1) มีการติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทราบทุก 
30 วัน 

 (1.2) เร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานรับฟังปัญหา/อุปสรรค ตลอดทั้งให้แนวทางการ
ปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือน และรายงานให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทราบทุก 30 วัน 
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 (1.3) มีแนวทางการติดตามการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจําทุกเดือน 
 (1.4) รายงานผลการดําเนินงานให้กรมที่ดินทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน 

 (1.5) ได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองท้องที่ราษฎรในพื้นที่
เพื่อตรวจสอบและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐร่วมกันและเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนให้แนวทางการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือนในที่ประชุมสํานักงานที่ดินจังหวัด 

                 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบของ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่ครอบคุลมทุกด้าน โดยในการดําเนินงานโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐ จะขับเคลื่อนประสบความสําเร็จได้จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงานเช่น อําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานของราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงาน ส.ป.ก. จังหวัด เป็นต้น ซึ่ง
จะต้องรับรองแนวเขตข้างเคียง จากส่วนราชการที่เอกสารสิทธิที่ดินของรัฐ และประชาชน โดยแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงของจังหวัดจึงยังไม่อาจเพียงพอที่จะขจัดความเสี่ยงได้เพราะงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ สามารถสนับสนุนและ
แก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงได้ โดยอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้แล้วเสร็จด้วยตามเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น 

                            สําหรับการดําเนินการโครงการต้องใช้งบประมาณจากส่วนกลางอาจไม่เพียงพอครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ดังนั้น ควรสํารวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีความพร้อมด้านงบประมาณควรให้ย่ืนออกเฉพาะราย
เป็นการเพิ่มเติม  
   (2)ข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่งให้กรมที่ดินยังมีบางส่วนที่ไม่อยู่
ในหลักเกณฑ์ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่าง
ย่ังยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ สํานักงานกรมที่ดินจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ใน
ระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
  (2.1) ในการจัดทําข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่งกรมที่ดินได้
แจ้งอําเภอ และอปท. สํารวจแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับ    
ที่หลวงได้ 
  (2.2) มีการปรับเปลี่ยนที่สาธารณประโยชน์อื่นมาทดแทนให้ เป็นไปตามเป้าหมาย  

  (2.3) จังหวัดได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้องและชัดเจน
ก่อนส่งให้ที่ดินจัดทําแผนงานและโครงการ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า ข้อมูลที่จังหวัดส่งให้กรมที่ดินได้ให้อําเภอและ
อปท. สํารวจแปลงที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์สามารถหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้  แต่อาจพบปัญหาข้อขัดข้องในกรณี
ทับซ้อนของแปลงที่ดินของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิข้างเคียงและส่วนราชการที่เอกสารสิทธิอ่ืนๆ ซึ่งจะต้องรับรองแนว
เขตที ่ดิน   ตลอดจนปัญหาบุกรุกที ่ดินสาธารณประโยชน์จึงอาจทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ตาม
เป้าหมาย โดยแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวยังคงไม่เพียงพอ อาจมีความเสี่ยงคงอยู่ในการกระทบกับ
โครงการได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น คือ ผู้บริหารปกครอง
ท้องที่และท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่  และสําหรับระยะยาวจะต้องมีการจัดทําข้อมูลที่
สาธารณประโยชน์ให้มีข้อมูลตรงกับความจริงในปัจจุบันมากที่สุด 
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                         3)หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องขาดการ  บูรณาการทํางานและประสานการดําเนินการใ น
โค ร งก า ร ให้ มี ความสําเร็จยั่งยืนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อน
โครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ สํานักงานกรมที่ดินจังหวัด ได้
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
     (3.1)จังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเป็นนโยบายสําคัญในการดําเนินการ
ตามโครงการดังกล่าว 

  (3.2) แจ้งให้หน่วยงานรัฐอื่นๆที่มีที่ดินข้างเคียงสาธารณประโยชน์ให้ความร่วมมือในการนําช้ี
แนวเขตที่ดินในการดําเนินโครงการดังกล่าว 

      (3.3) ประสานงานกับอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ความร่วมมือ
เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มี
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สําคัญ คือ อําเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนผลักดันมีส่วนในการผลักดันโครงการให้ประสบความสําเร็จซึ่งอาจเกิดความเสี่ยง
ในการ บูรณาการการทํางานได้ โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประสานส่วนราชการระดับจังหวัด
และอําเภอ รวมทั้ง อปท. เพื่อสนับสนุนโครงการให้สําเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์แนวทางทางจัดการความ
เสี่ยงของจังหวัดจึงยังคงไม่สามารถจัดความเสี่ยงได้เพียงพอ โดยผู้บริหารจังหวัดควรเร่งรัดการทํางานของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อําเภอและอปท. ให้ผนึกกําลังโครงการเนื่องจากเป็นนโยบายที่
สําคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยอาจแจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานภาพรวมและเร่งรัดการทํางาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาในภาพรวมและในระดับอําเภอควรเร่งรัดการทํางาน
และสนับสนุนในการประชุมระดับอําเภอประจําเดือน ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อนัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการชี้แนวเขตเพื่อรังวัดที่ดิน เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
   4)ในการรังวัดมิได้เป็นไปตามแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากมี
การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และการรังวัดที่สาธารณประโยชน์อาจคลาดเคลื่อนได้  เป็นความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญ
เพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับ
ยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
      (4.1) ในการรังวัดตามโครงการดังกล่าวได้ควบคุมตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าหี่ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  (4.2) ในการรังวัดได้ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์นํารังวัดไปตามแนวเขตที่ได้
สงวนหวงห้ามไว้แต่เดิม และได้แจ้งให้ประชาชนซึ่งมีที่ดินติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์มามาระวังแนวเขตของตนด้วย 
 (4.3) ประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าท่ีดูแลและคุ้มครองป้องกันตรวจสอบความชัดเจน 

       (4.4) ช้ีแจง/ทําความกับหน่วยงานผู้ขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและประสานกับ
ที่ดินของราษฎรเพื่อทราบแนวเขตที่ดินชัดเจน 
                          ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ 
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ประโยชน์โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีความเสี่ยงที่ดินสาธารณประโยชน์บางแห่งมีหลักฐานค่อนข้างเก่า และพยานในการ
รับรองตั้งแต่เดิมเป็นผู้สูงอายุ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงทําให้แนวเขตอาจคลาดเคลื่อนได้  และบางแห่งมีการบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์อาจเกิดข้อพิพาทขึ้นได้  ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงลง
มาอยู่ในระดับยอมรับได้ดังนั้น จึงควรวางมาตรการเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนโครงการประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และสําเร็จตามเป้าหมาย 
 

   5)ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนวรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที ่หลวงหรือประชาชนผู้มีที่ดินข้างเคียงไม่ได้ชี้แนวเขตทําให้โครงการล่าช้า  เป็นความเสี่ยงตามหลัก      
ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ใน
ระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
      (5.1) ในการรังวัดตามโครงการดังกล่าวได้ทําการสอบสวนผู้สูงอายุในพื้นที่ ซ่ึงทราบความเป็นมา
ของที่สาธารณประโยชน์ซ่ึงทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
  (5.2) ประสานกับผู้ขอออกหนังสือสําคัญที่หลวงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
ประชาชนให้มีส่วนร่วมนําช้ีเขตที่ดิน 

 (5.3) ประชาชนเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการรัววัดและจัดทําแผนที่แสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐเพื่อให้ได้รูปแผนที่เนื้อที่ถูกต้องชัดเจนและในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือประชาชนผู้ได้ประโยชน์
ที่ดินโดยทั่วไปโดยประกาศรูปแผนที่และเนื้อที่ที่สาธารณประโยชน์ให้ทราบ 
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล เพื่อดึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในการชี้แนวเขตที่ดินที่พิพาท หรือระงับไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของประชาชนโดยประชาชนดําเนินการเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความหวงแหนรักษาที่ดิน
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน 
 

6)ประชาชนในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมในโครงการเนื่องจากไม่เห็นความสําคัญในการ
ดูแลที่สาธารณประโยชน์เป็นความเสี่ยงตามหลัก   ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
      (6.1) ในการดําเนินการตามโครงการได้ช้ีแจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการออก
หนังสือสําคัญที่หลวงว่านอกจากจะเป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐแล้ว ยังเป็นการลดปัญหาขัดแย้งระหว่างรัฐกับ
ประชาชนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและทํากินด้วย 
  (6.2) ประสานกับผู้ขอออกหนังสือสําคัญที่หลวงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
ประชาชนให้มีส่วนร่วมนําช้ีเขตที่ดิน 
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางการ 
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ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล เพื่อดึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในการชี้แนวเขตที่ดินที่พิพาท หรือระงับไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของประชาชนโดยประชาชนดําเนินการเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความหวงแหนรักษาที่ดิน
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล 
 

 ในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อย่าง
แท้จริงจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไรเพราะแต่ละพื้นที่มีจุดแข็งจุดอ่อนไม่
เหมือนกัน ดังนั้น จึงต้องดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการกําหนดเป้าหมายระดม
ความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาประยุกต์ให้ในการ
ทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด รู้รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม และ
ยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล 

                                       ในการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการดําเนิน
โครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง เมื่อ
ประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้
เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 

                                       อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบ
ความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และสามารถมี
รายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต 

     ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจะสา
มารจัดการความเสี่ยง และโครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่
กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
 (1) สํานักงานที่ดินจังหวัดควรสรุปรายงานให้ผู ้บริหารระดับจังหวัดเพื ่อทราบ โดย
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่  
 (2) ควรจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน
สนับสนุนการดําเนินโครงการในเสร็จตามเป้าหมาย และการวางแผนในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน
ของรัฐที่มีอยู่ในพื้นที่ในระยะยาวให้มีความชัดเจน 
 (3) ควรประสานสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดให้สํารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีความ
พร้อมในด้านงบประมาณให้ย่ืนออกเฉพาะรายในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจน
มากขึ้น  

(4) ในระยะสั้นให้สํานักงานที่ดินจังหวัดประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่วนราชการที่มีเอกสารสิทธิอ่ืนๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการรังวัด
ที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายกําหนดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดในพื้นที่ในการรับรองแนวเขตเพื่อ
ป้องกันปัญหาการทับซ้อนและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในพื้นที ่
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 (5) ในระยะยาว   ควรสํารวจข้อมูลที ่ด ินส าธ า รณประ โยชน์ทั ้ง หมด ให้ท ร าบ
สถานะปัจจุบันว่ามีพื้นที่อยู่ตรงที่ใด เอกสารที่ น.ส .ล . มีความชัดเจนหรือตลอดจนมีผู้บุกรุกหรือทับซ้อน
กับเอกสารสิทธิอื่นๆหรือไม่ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลไว้ใช้เป็นแนวทางการดําเนินและวางแผนโครงการและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป ตลอดจนหาแนวทาง  
 (6) สํานักงานที่ดินจังหวัดควรนําเรื่องดังกล่าวเข้าในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
เพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดได้เร่งรัดผลการดําเนินการและกําชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการให้สําเร็จ 
 (7) อําเภอควรนําเรื่องการดําเนินการเข้าในประชุมหัวหน้าส่วนระดับอําเภอเพื ่อกําชับ 
ผู้บริหาร อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อสนับสนุนการทํางานของผู้ออกรังวัดตลอดจน
ตัวแทนภาคประชาชนในการชี้แนวเขต และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 
 (8) จัดทําแผนปฏิบัติงานในการออกรังวัดที่สาธารณประโยชน์ โดยกําหนดวันลงพื้นที่เพื่อ
แจ้งกําหนดเวลาให้ผู้แทนผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นไปชี้แนวเขตพื้นที่กําหนด ตาม
แผนปฏิบัติงาน 

   (9) ควรจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน  เช่น  ผู้แทนองค์กร
ปกครองท้องที่และท้องถิ่น จากตัวแทนประชาชน  และหน่วยงานของรัฐเพื่อหาแนวทางร่วมกันในแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่
สาธารประโยชน์และการรับรองแนวเขตเพื่อทําความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจ  ตลอดจนให้หามติความเห็นพ้อง
ร่วมกันในการชี้แจงแนวเขตที่ดินข้างเคียง 

 (10) ควรหามาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อจูงใจให้ผู้บุกรุกได้มีการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง  
 (11) ผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นควรตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบ
เอกสารที่สาธารณประโยชน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนดูแนวเขตให้ชัดเจน    โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นผู้
เก่าแก่เป็นผู้ช้ีแนวเขต  เพื่อร่วมช้ีแจงแนวเขตให้ชัดเจนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

 (12) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขต
ที่ดินของรัฐให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการดําเนินงาน ในช่องทาง 
วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที ่
 (13) ขอให้ประสานทางอําเภอให้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในการประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ตําบลเพ่ือซักซ้อมทําความเข้าแนวทางการดําเนินงานและขั้นตอนตามแผนปฏิบัติงานกําหนดไว ้
 (14) ให้ประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่น ในการทําความเข้าใจกับประชาชนในการ
ประชุมคณะกรรมการหมู่ บ้าน/ชุมชนหรือเวทีประชาคม ให้มีความตระหนักในการหวงแหนและรักษาที่ ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ให้พลเมืองใช้ร่วมกัน 
 (15) ให้ประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นควรหากิจกรรมหรือวัฒนาธรรมในการใช้ที่
สาธารณะประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความหวงแหนและรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน   

   โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นโครงการการบริหารจัดการ
ที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นพันธกิจหนึ่งของกรมที่ดินซึ่งการรังวัดออกหรือ
ตรวจสอบหนังสือสําหรับที่หลวงเป็นมาตรการที่สําคัญในการที่จะป้องกันที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน มิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการพิพาทโต้แย้งเก่ียวเก่ียวกับแนวเขตที่ดิน
ระหว่างรัฐกับเอกชนในอนาคต การดําเนินการแผนดําเนินการจัดการที่ดินของรัฐให้มีแนวเขตที่ดินชัดเจนทั่ว
ประเทศ อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 6 ประการ คือ  
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   -จังหวัดขาดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมาย และขาดการกําหนดพื้นที่อื่นๆ   เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมในกรณี อปท.
มีความประสงค์เป็นผู้ดําเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายภาพรวมของจังหวัดได้ทั้งหมด 
 - ข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่งให้กรมที่ดินยังมีบางส่วนที่ไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ 
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องขาดการบูรณาการทํา งานและประสานการดําเนินการใ น
โครงการ ให้ มี ความสําเร็จยั่งยืนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                           - ในการรังวัดมิได้เป็นไปตามแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากมีการ
บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และการรังวัดที่สาธารณประโยชน์อาจคลาดเคลื่อนได้  
                                - ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนวรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงหรือประชาชนผู้มีที่ดินข้างเคียงไม่ได้ชี้แนวเขตทําให้โครงการล่าช้า  
                                           - ประชาชนในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมในโครงการเนื่องจากไม่เห็นความสําคัญในการ
ดูแลที่สาธารณประโยชน์เป็นความเสี่ยงตามหลัก    
                              - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก 
ธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตาม
ประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation เพื่อสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับผิดชอบโครงการใน
ระดับพื้นที่ต่อไป 
 

                         จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Mornitoring/Evaluation) โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 2 (AIR) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดย
มีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
                        (1)จังหวัดขาดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขต
ที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมาย และขาดการกําหนดพื้นที่อื่นๆ   เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมในกรณี อปท.มี
ความประสงค์เป็นผู้ดําเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายภาพรวมของจังหวัดได้ทั้งหมด เป็นความเสี่ยงตามหลักธรร
ม า ภิ บ า ล เ รื่ อ ง ภ า ร ะ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ห รื อ ห น่ ว ย รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร  ( Accountability)  

อันเนื่องมาจาก  ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้าน
ต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด  ในเรื่องนี้  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่า
ดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review)  ความประเด็นความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  
พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด  ได้ดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อ
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยบูรณการการทํางานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงานเช่น อําเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานของราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงาน ส.ป.ก. จังหวัด เป็นต้น โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อกําหนดเวลาลงพื้นที่ในการรับรองแนวเขตข้างเคียง และต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน 
อยู่ในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ สามารถสนับสนุนและแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงได้ โดยอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้

                            สําหรับการดําเนินการโครงการต้องใช้งบประมาณจากส่วนกลางอาจไม่เพียงพอครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีความพร้อมด้านงบประมาณควรให้ย่ืนออก 
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เฉพาะรายเป็นการเพิ่มเติม จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)           
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุ
เป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

                           (2)ข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่งให้กรมที่ดินยังมีบางส่วนที่ไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จ
อย่างยั่งยืน ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) 
และรอบ (Progress Review) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
(Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้
ก่อน   จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงานที่ดิน
จังหวัด ได้แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในกรณีทับซ้อนของแปลงที่ดินของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิข้างเคียงและส่วนราชการที่
เอกสารสิทธิอ่ืนๆ ซึ่งจะต้องรับรองแนวเขตที่ดิน   ตลอดจนปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ตามเป้าหมาย 
โดย ผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานทําให้
การขับเคลื่อนโครงการประสบความสําเร็จตามที่เป้าหมายกําหนด  และสําหรับระยะยาวได้มีการจัดทําข้อมูลที่
สาธารณประโยชน์ให้มีข้อมูลตรงกับความจริงในปัจจุบันมากที่สุดเพื่อวางแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาต่อไป  จากการ
ตรวจ ติดตามและประ เมิ นผล ในภาพรวม ในรอบ (Monitoring/Evaluation)      ของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการ
จัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
                         3)หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัดผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องขาดการบูรณาการทํา งานและประสานการดําเนินการใ น
โค ร งก า ร ให้ มี ความสําเร็จยั่งยืนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อน
โครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงใน
รอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ในเรื่องการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) 

ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคล่ือนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จาก
การตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด ได้
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สําคัญ คือ อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนผลักดันมีส่วนในการผลักดันโครงการ
ให้ประสบความสําเร็จโดยบูรณาการการทํางานได้ โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประสานส่วนราชการระดับจังหวัดและ
อําเภอ รวมทั้ง อปท. เพื่อสนับสนุนโครงการให้สําเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์แนวทางทางจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังคง
ไม่สามารถจัดความเสี่ยงได้เพียงพอ โดยผู้บริหารจังหวัดควรเร่งรัดการทํางานของสํานักงานที่ดินจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับจังหวัด อําเภอและอปท. ให้ผนึกกําลังโครงการเนื่องจากเป็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยอาจแจ้งในที่
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานภาพรวมและเร่งรัดการทํางาน ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาในภาพรวมและในระดับอําเภอควรเร่งรัดการทํางานและสนับสนุนในการประชุมระดับอําเภอประจําเดือน 
ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อนัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการชี้แนวเขตเพื่อรังวัดที่ดิน 
เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ
(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงใน
ประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
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                              4)ในการรังวัดมิได้เป็นไปตามแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ เนื่องจากมี
การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และการรังวัดที่สาธารณประโยชน์อาจคลาดเคลื่อนได้  เป็นความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญ
เพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่า
ดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ไว้ในระดับเฝ้า
ระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด ได้ประสานหาข้อมูลกับอําเภอและ อปท. ในพื้นที่ ทําให้ทราบที่ต้ังของที่ดินสาธารณประโยชน์และหา
หลักฐานเก่า และพยานในการรับรองตั้งแต่เดิมเป็นผู้สูงอายุ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงทําให้แนวเขตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์อาจเกิดข้อพิพาทขึ้นได้  ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังไม่
เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ดังนั้น จึงควรวางมาตรการเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนโครงการประสบ
ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ ให้มีความถูกต้อง เป็นธรรม และสําเร็จตามเป้าหมาย  จาก
การตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ (Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการ
จัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
                                      5)ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนวรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงหรือประชาชนผู้มีที่ดินข้างเคียงไม่ได้ชี้แนวเขตทําให้โครงการล่าช้า  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรร
มาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมิน
ค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  ไว้ในระดับเฝ้า
ระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้
ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล เพื่อดึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในการชี้แนวเขต
ที่ดินที่พิพาท หรือระงับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนโดยประชาชนดําเนินการเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความหวงแหนรักษาที่ ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ
(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงใน
ประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
                              6)ประชาชนในพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วมในโครงการเนื่องจากไม่เห็นความสําคัญในการ
ดูแลที่สาธารณประโยชน์เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  ใน
เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress 

Review) ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่า
การดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ
(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล เพื่อดึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในการชี้แนวเขตที่ดินที่พิพาท หรือระงับไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทของประชาชนโดยประชาชนดําเนินการเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความหวงแหนรักษาที่ ดิน
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล 
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                                 สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไร ทําให้ทราบในแต่ละ
พ้ืนที่มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร  จึงต้องดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการกําหนด
เป้าหมายระดมความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามา
ประยุกต์ให้ในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด รู้รักสามัคคี 
รักษาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล  ทําให้โครงการประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน 
                                  ในการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการดําเนิน
โครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง เมื่อ
ประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้
เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง และสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบ
ความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการ  ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมี
ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความ
เสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

 จากการตรวจติดตามผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทย ในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress 

Review) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่ง
หากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วจํานวน 15 ประเด็น สามารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ยอมรับได้ และโครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้
ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
 (1) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้สรุปรายงานให้ผู้บริหารระดับจังหวัดเพื่อทราบ โดยวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาใน
ระยะสั้นและระยะยาวที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่  
 (2) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ในการดําเนินงานสนับสนุนการดําเนินโครงการในเสร็จตามเป้าหมาย และการวางแผนในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อ
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐที่มีอยู่ในพื้นที่ในระยะยาวให้มีความชัดเจน 
 (3) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดให้สํารวจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณให้ย่ืนออกเฉพาะรายในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น  

(4) สํานักงานที่ดินจังหวัดประสานผู ้บริหารปกครองท้องที่และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวมทั้งส่วนราชการที่มีเอกสารสิทธิอ่ืนๆ ให้เข ้ามามีส ่วนร่วมในการสนับสนุนในการรังวัดที ่ด ิน
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายกําหนดไว้เพื ่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดในพื้นที่ในการรับรองแนวเขตเพื่อ
ป้องกันปัญหาการทับซ้อนและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่ โดยมีแผนปฏิบัติงานในระยะสั้น 
 (5) สํานักงานที่ดินจังหวัดสํารวจข้อมูลที ่ด ินสาธารณประโยชน์ทั ้งหมดให้ทราบ
สถานะปัจจุบันว่ามีพื้นที่อยู่ตรงที่ใด เอกสารที่ น.ส .ล . มีความชัดเจนหรือตลอดจนมีผู้บุกรุกหรือทับซ้อน
กับเอกสารสิทธิอื่นๆหรือไม่ เพื่อจัดทําฐานข้อมูลไว้ใช้เป็นแนวทางการดําเนินและวางแผนโครงการและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป ตลอดจนหาแนวทาง  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการในระยะยาว   
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 (6) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้นําเรื่องดังกล่าวเข้าในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
เพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดได้เร่งรัดผลการดําเนินการและกําชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการให้สําเร็จ 

 (7) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานให้อําเภอนําเรื่องการดําเนินการเข้าในประชุมหัวหน้า
ส่วนระดับอําเภอเพื่อกําชับ ผู้บริหาร อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของผู้ออกรังวัดตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในการชี้แนวเขต และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 
 (8) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้จัดทําแผนปฏิบัติงานในการออกรังวัดที่สาธารณประโยชน์ 
โดยกําหนดวันลงพื้นที่เพื่อแจ้งกําหนดเวลาให้ผู้แทนผู้บริหารปกครองท้องที่และผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นไปชี้
แนวเขตพื้นที่กําหนด ตามแผนปฏิบัติงาน 

   (9) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน  
เช่น  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องที่และท้องถิ่น จากตัวแทนประชาชน  และหน่วยงานของรัฐเพื่อหาแนวทางร่วมกันในแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่สาธารประโยชน์และการรับรองแนวเขตเพื่อทําความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจ  ตลอดจนให้
หามติความเห็นพ้องร่วมกันในการชี้แจงแนวเขตที่ดินข้างเคียง 

 (10) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้หามาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อจูงใจให้ผู้บุก
รุกได้มีการครอบครองหรือใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง  

 (11) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานงานให้ผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นควรตลอดจน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบเอกสารที่สาธารณประโยชน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนดูแนวเขตให้ชัดเจน    
โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นผู้เก่าแก่เป็นผู้ช้ีแนวเขต  เพื่อร่วมช้ีแจงแนวเขตให้ชัดเจนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

 (12) สํานักงานที่ดินจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการรังวัดและจัดทํา
แผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการ
ดําเนินงาน ในช่องทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 (13) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานทางอําเภอให้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบลเพ่ือซักซ้อมทําความเข้าแนวทางการดําเนินงานและขั้นตอนตามแผนปฏิบัติงานกําหนดไว้ 
 (14) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่น ในการทําความ
เข้าใจกับประชาชนในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนหรือเวทีประชาคม ให้มีความตระหนักในการหวงแหนและ
รักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ให้พลเมืองใช้ร่วมกัน 
 (15) สํานักงานที่ดินจังหวัดได้ประสานผู้บริหารปกครองท้องที่และท้องถิ่นควรหากิจกรรมหรือ
วัฒนาธรรมในการใช้ที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความหวงแหนและรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ร่วมกัน  

  โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นโครงการการบริหารจัดการ
ที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นพันธกิจหนึ่งของกรมที่ดินซึ่งการรังวัดออกหรือ
ตรวจสอบหนังสือสําหรับที่หลวงเป็นมาตรการที่สําคัญในการที่จะป้องกันที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน มิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพ   อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการพิพาทโต้แย้งเก่ียวเก่ียวกับ 
แนวเขตที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชนในอนาคต การดําเนินการแผนดําเนินการจัดการที่ดินของรัฐให้มีแนวเขตที่ดิน
ชัดเจนทั่วประเทศ ซึ่งในการตรวจราชการในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินความเสี่ยงใน 6 ประการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
จัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ประเด็นข้างต้นไว้แล้วให้แก่หน่วยรับตรวจราชการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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                              จากก า รต รวจติ ด ต ามและปร ะ เ มิ น ผล ในภาพรวมขอ งผู้ ต ร ว จ ร าชก า ร
กระทรวงมหาดไทยในภาพรวมรอบ(Monitoring/Evaluation)   พบว่า โครงการฯ มีความเสี่ยงตามหลักธรร
มาภิบาลอยู่ในระดับยอมรับได้ ทั้ง 6 ประการ คือ  
 - จังหวัดได้มีการวางนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความสําเร็จตามเป้าหมาย และได้กําหนดพื้นที่อื่นๆเป็นเป้าหมายเพิ่มเติมในกรณี อปท.ที่มี
ความพร้อมด้านงบประมาณและความประสงค์เป็นผู้ดําเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายภาพรวมของจังหวัดได้
ทั้งหมด 
 - จังหวัดได้จัดทําข้อมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่งให้กรมที่ดินยังมี
บางส่วนที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เพื่อปรับข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้เพื่อส่ง
ให้กรมที่ดินเพื่อพิจารณาดําเนินการและปรับแผนปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน 
 - จังหวัดได้กําชับให้หน่วยงานที ่รับผิดชอบระดับจังหวัดผู้บริหารปกครองท้องที่และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันบูรณาการทํางานและประสานการ
ดําเนินการใน โคร งการ ให้ มี ความสําเร็จยั่งยืนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเข็มแช็งทําให้การ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
                             - จังหวัดได้กําชับให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการรังวัดเป็น ไปตามแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ตามที่กรมที่ดินกําหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และการรังวัดที่
สาธารณประโยชน์อาจคลาดเคลื่อนได้  
 - จังหวัดได้ประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนว
รังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  หรือประชาชนผู้มีที่ดินข้างเคียงได้ชี้แนวเขตทําให้โครงการประสบ
ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายกําหนด  
                                                  -จังหวัดได้ประสานขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 
รวมทั้งชี้แจงให้เห็นความสําคัญในการดูแลที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันและเกิดความหวงแหนรักษาที่ดินของรัฐ
อันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดิน 

 

                               ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลดังกล่าวข้างต้น  และหน่วยงานที่ รับผิดชอบได้รับข้อ เสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติจะทําให้ความเสี่ยงมีระดับลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และทําให้โครงการประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด ส่งผลให้การสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแล้ว ให้มีแนวเขตที่ชัดเจน และทําให้
ประชาชนได้ทราบแนวเขตที่ดิน ที่ตั้ง  เนื้อที่ของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องชัดเจน เป็นการป้องกันการบุก
รุกที่ดินของรัฐ และลดข้อพิพาทโต้แย้งเก่ียวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมทั้งเพื่อป้องกันการออก
หนังสือหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ    
 
 

3) โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ 
                  1.1 ความเป็นมา 
                         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบาย 

พ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (3) ได้บัญญัติ ให้รัฐต้องดําเนินการแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดย
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย 

คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด  
                        แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังกล่าว  ปัจจุบันก็มีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมารองรับ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ โดยกําหนดให้ราชการส่วนกลางมี
หน้าที่ต้องดําเนินการถ่ายโอนภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนการกระจายอํานาจฯให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                        โดยในภารกิจสําคัญที่ต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการ
กระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการฯ ก็คือ ภารกิจด้านการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าวที่ต้องดําเนินการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ได้แก่ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่าง
การวาง/ปรับปรุงผัง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการจนผังประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว
ดําเนินการถ่ายโอน และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะดําเนินการวางและจัดทําผังด้วยตนเองก็ตาม ซึ่ง 
ณ ขณะนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการถ่ายโอนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 107 ผัง มีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ถ่ายโอนแล้วได้หมดอายุการใช้บังคับกว่า 50 ผัง  

 

                         ผลการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวที่ผ่านมา ในทางข้อเท็จจริงก็พบว่าผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการดําเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ ทําให้มีผังที่
หมดอายุการใช้บังคับ และมีแนวโน้มจะหมดอายุการใช้บังคับเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังปรากฏปัญหาอุปสรรคอีกหลาย
ประการในการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในขั้นตอนการรับการถ่ายโอนและภายหลังที่ได้ถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในการดําเนินงาน การไม่สามารถบังคับใช้ผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เป็นต้น  
 

                       ดังนั้น เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจด้านการวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และให้การดําเนินการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ จึงจําเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนขึ้น 
เพื่อติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขการถ่าย               

ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดแผนการตรวจราชการเพื่อติดตามโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวม
หมดอายุ โดยต้ังเป้าหมายผังเมืองรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

จํานวน 111 ผัง  
 

                                  1.2 วัตถุประสงค์ 
    1.2.1.เพื่อเร่งรัดติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงาน/ปรับปรุงผังเมือง
รวมท่ีได้ประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับแล้วและได้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจตลอดจนผังเมืองรวมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของการดําเนินการและจัดทําผังเมืองใหม่ให้มีประสิทธิภาพไม่ขาดอายุ 
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    1.2.2.เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะให้แก่จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดให้ไปตามแบบที่กําหนดและเสนอนแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ตลอดจน มาตรการให้หาแนวทางเพื่อให้ผังเมืองมีข้อบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง 

    1.2.3.เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย 
 

 1.3 เป้าหมาย 

  เร่งรัดการสํานักงานและผังเมืองรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัด 75 จังหวัด 111 ผังเมืองให้บรรลุตามเป้าหมาย 

  
                                          1.4ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 18 ขั้นตอน 

1.สํารวจ กําหนดเขตผังเมืองรวม จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 

2.วิเคราะห์ วางผังเมือง 

3.ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาด้านผังเมือง(กรม)ประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมืองพิจารณา ประสานงานวางและจัดทําผังเมือง 

4.การโฆษณา การปิดประกาศ และประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

5.ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

6.ปิดประกาศผัง 90 วัน 
7.รวบรวมและพิจารณาคําร้อง 

8.จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย 

9.เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย 

10.คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ 

11.ครม.พิจารณาและส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

12.คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

13.สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

14.กรมฯจัดทําร่างกฎกระทรวง 10 ชุด 

15.สนง.กฤษฎีกาส่งเลขานุการ ครม.และกระทรวง 

16.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 

17.กรมฯจัดพิมพ์แผนที่ แผนผัง 

18.ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

 
   1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า การดําเนินงานของจังหวัดได้มีการดําเนินตามแต่ละขั้นตอนที่กฎหมายเพื่อขับเคลื่อน
โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุให้มีผลบังคับประสิทธิภาพ เพื่อให้การวางผังเมืองรวมของ
ชุมชนและหมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อดํารง
รักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีปะโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือ
โบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ   โดยจังหวัดมี
ขั้นตอนทีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด ต้ังแต่ขั้นที่ 1-4 ส่วนในขั้นตอนที่ 5-18 การดําเนินงานอยู่กับส่วนกลาง 
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  แต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้กฎหมายผังเมืองมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําชับให้
จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อกําหนดแผนมารองรับระหว่างการดําเนินการผังเมืองรวมไม่แล้วเสร็จเพื่อขยายอายุ
การบังคับใช้ผังเมือง หรือหามาตรการกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายควยคุมอาคาร ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือ
คําสั่งทางปกครองให้ผังเมืองมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง มิเกิดสูญญากาศทางกฎหมาย ซึ่งอาจใช้ช่องว่างดังกล่าวไม่
ปฏิบัติตามผังเมืองที่ได้มีผลบังคับใช้ โดยให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้สนับสนุนการดําเนินงาน
ดังกล่าว และให้คําปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผิดชอบให้ผังเมืองรวมดําเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและดําเนินการตามที่แผนปฏิบัติกําหนด  โดยสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
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สรุปผลการดําเนินงานของโครงการผังเมืองรวมจะหมดอายุ 

เป้าหมาย การดําเนินการและผลการดาํเนนิงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ถ่ายโอนภารกิจให้
องค์กรปกครองท้องถิ่น จํานวน 111 ผัง 

ขั้นตอนการติดตามผลผัง จํานวน 14 ผัง ได้แก่ 
1.ผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
2.ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
3,ผังเมืองรวมเมืองท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
5.ผังเมืองรวมเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 
6.ผังเมืองรวมเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
7.ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
8.ผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย จังหวัดเชียงราย 
9.ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
10.ผังเมืองรวมเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
11.ผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
12.ผังเมืองรวมพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
13.ผังเมืองรวมเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
14.ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ จังหวัดระยอง 
ขั้นตอนประเมินผลผัง จํานวน 12 ผัง 
1.ผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครพระนครอยุธยา 
2.ผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ-คลองหลวง-ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
3.ผังเมืองรวมเมืองชุมชนบ้านแพรก-โรงช้าง-มหาราช จังหวัดอยุธยา 
4.ผังเมืองรวมชุมชนหินกอง-โคกแย้ จังหวัดสระบุรี 
5.ผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จังหวัดสระบุรี 

เริ่มดําเนินการติดตามผังตั้งแต่ผังประกาศใช้บังคับโดย 
1.สยผจ.ประสาน อปท.ให้ความช่วยเหลือในการดําเนินการเพื่อติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
2.สวผ.และสพม.ให้คําปรึกษา สนับสนุน สยผจ.และอปท.ด้านวิชาการ
ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มดําเนินการประเมินผลผังในปีที่ 3 ของการประกาศใช้บังคับ โดย 
1.สยผจ.ประสาน อปท.หาข้อยุติว่าจะดําเนินการเองหรือว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษา 
2.หากอปท.ดําเนินการโดยการจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้เร่งรดัที่ปรึกษา
ดําเนินการประเมินผลผัง 
3.หากอปท.ดําเนินการเองให้สพม.และสยผจ.ประสาน อปท.ให้ความ
ช่วยเหลือในการดําเนินการประเมินผลผัง 
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เป้าหมาย การดําเนินการและผลการดาํเนนิงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 6.  ผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี

7.  ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
8.  ผังเมืองรวมเมืองพังงา  จังหวัดพังงา 
9.  ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
10. ผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ําลึก  จังหวัดสงขลา 
11 .ผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
12. ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  
ขั้นตอนการปรับปรุงที่ 1-4  จํานวน 36 ผัง 
1.  ผังเมืองรวมเมืองแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
2.  ผังเมืองรวมเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
3.  ผังเมืองรวมเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
4.  ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
5.  ผังเมืองรวมเมืองโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี 
6.  ผังเมืองรวมเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7.  ผังเมืองรวมเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก 
8.  ผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบรุี 
9.  ผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
10. ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี 
11. ผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่  จังหวัดนครปฐม 
12. ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 13. ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
1.  ผังเมืองรวมที่อปท.ดําเนินการเองให้ สยผจ. สวผ. สพม. และ สผม. 
    ประสาน อปท.ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงผัง 
2.  ผังเมืองรวมที่ล่าช้าในการว่าจา้งให้สยผจ.และอปท.เร่งดําเนินการ 
    ว่าจ้างที่ปรึกษา และเร่งรัดที่ปรึกษาดําเนินงานหรือแก้ไขข้อติดขัด 
3.  ผังเมืองรวมที่รอเข้าที่ประชุม คกก.ชุดต่างๆให้ อปท. สยผจ. สผม. 
    และสพม. เร่งรัดให้นําผังเสนอเข้าที่ประชุม และเร่งรัดจัดประชุม 
4.  ผังเมืองรวมที่นําผังเข้าที่ประชุมหลายครั้งให้ อปท. และ สยผจ. 
    กํากับและเร่งรัดการดําเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา และสผม. สพม.  
    สวผ. และ สยผจ.ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ  
    และมาตราฐานกรมฯ 
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เป้าหมาย การดําเนินการและผลการดาํเนนิงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
  14. ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   
  15. ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ําหลังสวน  จังหวัดชุมพร   
  16. ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
  17. ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  18. ผังเมืองรวมเมืองหลังสวน  จังหวัดชุมพร   
  19. ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
  20. ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  21. ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา   
  22. ผังเมืองรวมเมืองสายบุรี  จังหวัดปัตตานี   
  23. ผังเมืองรวมเมืองระยอง  จังหวัดระยอง   
  24. ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนมาบตาพุด  จงัหวัดระยอง   
  25. ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   
  26. ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี   
  27. ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร   
  28. ผังเมืองรวมเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   
  29. ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   
  30. ผังเมืองรวมเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร   
  31. ผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานีและวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   
  32. ผังเมืองรวมเมืองโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา   
 33. ผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   
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34. ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
35. ผังเมืองรวมเมืองนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
36. ผังเมืองรวมเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ขั้นตอนการปรับปรุงผังที่ 5-8 จํานวน 36 ผัง 
1.  ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 
2.  ผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน  จังหวัดสระบุรี 
3.  ผังเมืองรวมเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
4.  ผังเมืองรวมเมืองบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5.  ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
6.  ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
7.  ผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น  จังหวัดกาญจนบุรี 
8.  ผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง  จังหวัดสพุรรณบุรี 
9.  ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 
10. ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
11. ผังเมืองรวมเมืองชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 
12. ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
13. ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
14. ผังเมืองรวมชุมชนตากใบ  จงัหวัดนราธิวาส 
15. ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส  จงัหวัดนราธิวาส 
16. ผังเมืองรวมเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
1.  ผังเมืองรวมที่รอเข้าประชุม คกก.ชุดต่างๆ กรมฯ ประสาน 
    กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการผังเมืองชุดใหม่โดยเร็ว 
2.  คกก.ผม.เร่งรัดจัดประชุมคณะกรรมการผังเมืองและคณะอนุกรรมการผังเมือง 
3.  คกก.ผม. เพิ่มจํานวนครั้งและวาระการประชุมคณะกรรมการผังเมืองและ
คณะอนุกรรมการผังเมือง 
4.  อปท. สยผจ. สผม. และ คกก.ผม. เร่งรัดให้นําผังเพื่อเสนอเข้าที่ประชุม 
    คณะกรรมการผังเมือง และคณะอนุกรรมการผังเมือง 
5.  อปท. สยผจ. สผม. และ สวผ. ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสองเดือนหลัง
รับรองมติที่ประชุม 
6.  ผังเมืองรวมที่ว่าจ้างที่ปรึกษา ให้สยผจ.และอปท.กํากับ และเร่งรัดการดําเนินงาน
ที่ปรึกษา 
7.  สผม. สพม. สวผ. และสยผจ.ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ 
    และมาตราฐานกรมฯ 
8.  อปท. และ สยผจ. เร่งรัดดําเนินการตามขั้นตอน 
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17. ผังเมืองรวมเมืองสะเดา  จังหวัดสงขลา 
18. ผังเมืองรวมเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 
19. ผังเมืองรวมชุมชนตะพง  จังหวัดระยอง 
20. ผังเมืองรวมเมืองขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
21. ผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
22. ผังเมืองรวมเมืองแกลง  จังหวัดระยอง 
23. ผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี 
24. ผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่  จังหวดัจันทบุรี 
25. ผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู 
26. ผังเมืองรวมเมืองเลย  จังหวัดเลย 
27. ผังเมืองรวมเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
28. ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
29. ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์  จงัหวัดกาฬสินธุ์ 
30. ผังเมืองรวมเมืองพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี
31. ผังเมืองรวมชุมชนช่องเม็ก  จังหวัดอุบลราชธานี 
32. ผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
33. ผังเมืองรวมเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
34. ผังเมืองรวมเมืองตาก  จังหวัดตาก 
35. ผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
36. ผังเมืองรวมเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 
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ขั้นตอนการปรับปรุงผังที่ 9-18 จํานวน 13 ผัง 
1.  ผังเมืองรวมเมืองหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
2.  ผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 
3.  ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
4.  ผังเมืองรวมเมืองป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 
5.  ผังเมืองรวมเมืองนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
6.  ผังเมืองรวมเมืองกันตัง  จังหวัดตรัง 
7.  ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
8.  ผังเมืองรวมเมืองตราด  จังหวัดตราด 
9.  ผังเมืองรวมเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ 
10. ผังเมืองรวมเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
11. ผังเมืองรวมเมืองลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
12. ผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
13. ผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
  

  
1.  อปท. สยผจ. เร่งรัดการจัดทํา ตรวจสอบ แก้ไข ยืนยัน แผนที่ 
แผนผัง 
    ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบภายในระยะเวลา 1-2 
เดือน 
    หลังการประชุม 
2.  สผม. สวผ. และ กนต. เร่งรัดตรวจสอบ แผนที่ แผนผัง และ 
จัดส่งให้ 
    คณะกรรมการกฤษฎีกา 
3.  กนต.เร่งรัดดําเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา 
4.  เร่งดําเนินการตามขั้นตอน 
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                    ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการมาตรการ
ดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับผิด
โครงการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
ใน 6 เรื่อง 1) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับ
โครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการดําเนินงานไม่
เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 2) ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือ
ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การดําเนิน
โครงการผังเมืองอาจไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับ
ใช้กฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  4)ใน
การดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนไม่ยอมรับนโยบายการวางผัง
เมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่ง
ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติโครงการ 5)ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่
ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผังเมืองรวมตามกฎหมาย และ 6) การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับ
สภาพแวดล้อมที่แท้จริง ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 

 

หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

1 นนทบุรี    

 ปทุมธาน ี    

 พระนครศรีอยุธยา    

 สระบุร ี    

2 ลพบุร ี    

 สิงห์บุร ี    

 ชัยนาท    

 อ่างทอง    

3 ฉะเชิงเทรา    

 สระแก้ว    

 ปราจีนบุรี    

 สมุทรปราการ    

 นครนายก    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

4 ราชบุรี    

 กาญจนบุร ี    

 นครปฐม    

 สุพรรณบุร ี    

5 เพชรบุรี    

 ประจวบคีรีขันธ์    

 สมุทรสงคราม    

 สมุทรสาคร    

6 สุราษฎร์ธานี    

 ชุมพร    

 นครศรีธรรมราช    

 พัทลุง    

7 ภูเก็ต    

 พังงา    

 กระบี่    

 ระนอง    

 ตรัง    

8 สงขลา    

 สตูล    

 ปัตตานี    

 ยะลา    

 นราธิวาส    

9 ชลบุรี    

 ระยอง    

 จันทบุรี    

 ตราด    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต 

 
จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

10 อุดรธานี    

 หนองบัวลําภู    

 หนองคาย    

 เลย    

11 นครพนม    

 มุกดาหาร    

 สกลนคร    

12 ขอนแก่น    

 มหาสารคาม    

 ร้อยเอ็ด    

 กาฬสินธ์ุ    

13 อุบลราชธานี    

 ยโสธร    

 อํานาจเจริญ    

 ศรีสะเกษ    

14 นครราชสีมา    

 ชัยภูมิ    

 บุรีรัมย์    

 สุรินทร ์    

15 เชียงใหม่    

 ลําพูน    

 ลําปาง    

 แม่ฮ่องสอน    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

16 เชียงราย    

 พะเยา    

 แพร่    

 น่าน    

17 พิษณุโลก    

 เพชรบูรณ์    

 อุตรดิตถ์    

 ตาก    

 พิษณุโลก    

18 นครสวรรค ์    

 อุทัยธานี    

 กําแพงเพชร    

 พิจิตร    

 

   จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Project Review) และรอบ (Progress Review)  โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 1 (Sear) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสีย่งไว้ในระดบัเฝา้
ระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
 (1) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดัน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ขั้ น ต อ น ที่ ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด  เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม ห ลั ก 
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น เ รื่ อ ง ภ า ร ะ ผิ ด ช อบ ข อ ง หน่ ว ย ง า นห รื อ ห น่ ว ย รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร  ( Accountability)  

อันเนื่องมาจาก กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ในเรื่องนี้ หน่วย
รับผิดชอบในระดับจังหวัด โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับ
ได้ และมีแนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 (1.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้มีการกําหนดแนวทางและมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยงโดยการให้เจ้าหน้าที่ด้านผังเมืองทําหน้าที่ในการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดและให้คําปรึกษาแนะนําอย่าง
ใกล้ชิดให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (1.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีแนวและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยการให้
เจ้าหน้าที่ด้านผังเมืองทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและให้คําปรึกษาแนะนําอย่างใกล้ชิดให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (1.3) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานถึงแนวทางในการกํากับ
โครงการติดตามผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกหมายและเป็นแนวทางเดียวกัน  
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 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ
ตรวจมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยเมื่อวิเคราะห์โครงการฯ พบว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยง
ได้อย่างสมบูรณ์ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีมาตรการเพื่อกําหนดให้มี
ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการที่ถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคืบหน้าใน
การดําเนินการให้มีความสําเร็จเพียงใด โดยพบข้อมูลว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จะ
ผลักดันโครงการให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเพื่อจะทําให้ผังเมืองที่จะหมดอายุมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่
กําหนดแล้วเสร็จตามเป้าหมายได้ทันกําหนดเวลามีรสภาพบังคับไว้ได้ ขณะเดียวกันจังหวัดควรหามาตรการเสริม
ระหว่างการดําเนินการผังเมืองหมดอายุให้หามาตรการกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ต่อไปเพื่อป้องกันผู้ใช้โอกาส
ระหว่างผังเมืองหมดอายุใช้ช่องว่างหาผลประโยชน์ได้ เช่น ใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือการมี
คําสั่งคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะ และกําหนดแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย 
แต่ขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญคือ เมื่อกําหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานแล้ว ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบและให้ปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางการดําเนินงานที่กําหนดแต่ ไม่เพียงพอ ดังนั้น ควรมีมาตรการ
เร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   (2) ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือความรู้
ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กําหนดเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
  (2.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงตามภารกิจการวาง
และจัดทําผังเมืองให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจังหวัดโดยได้ทําหน้าที่ในการติดตามและให้คําแนะนํากรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผังเมืองและรายงานให้ผู้บริหาร 

  (2.2) กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงเพื่อดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจังหวัดได้ทําหน้าที่ในการติดตามและให้คําแนะนํา          
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผังเมืองและผู้บริหาร 
  (2.3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ความสามารถในการบริหารจัดการ คน 
เงิน งาน โดยมีแผนรองรับอย่างเป็นระบบ  

 (2.4) ประสาน/ติดตาม/เร่งรัดการดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวมของท้องถิ่นให้
เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องในเรื่องภาระผิดชอบของ
หน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ(Accountability)เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน
ในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมี 
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ประสิทธิภาพ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า มีแนวทางจัดความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความ
เสี่ยงได้อย่างเพียงพอ   สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเป็นที่ปรึกษาด้านการดําเนินงานด้านผังเมืองที่ถ่าย
โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็น
ความสําคัญในการดําเนินการผังเมืองที่รับผิดชอบว่ามีประโยชน์การจัดระบบการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบแบ่งพื้นที่
อย่างชัดเจน สามารถจัดผังเมืองของชุมชนหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งเขตเมืองต่างๆ รวมทั้งเขตพื้นที่อ่ืนๆ ได้อย่างเป็น
ระบบสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาอุทกภัยและการไหลของน้ําสามารถระบายได้
อย่างรวดเร็วตัวชุมชนเมืองไม่ขวางทางน้ําการจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การจัดการ 
เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคต่าง  ๆฯลฯ เป็นต้น อีกทั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ คน เงิน งาน ได้อย่างเป็นระบบ แต่หากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบ่อยๆจําทําให้การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลข้อบังคับใช้มีประสิทธิภาพไม่ได้ ฉะนั้น
จังหวัดจะต้องเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอํานาจการแต่งต้ังโยกย้ายท้องถิ่น ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว เมื่อได้รับการ
แก้ไขปัญหาแล้ว การขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถลดความเสี่ยงลงได้ 
ดังนั้น จังหวัดควรมีมาตรการให้ความรู้ ผู้บริหาร อปท.ให้เข้าใจในเรื่องของผังเมืองรวมและขั้นตอนต่างๆตามกฎหมาย 

 
   (3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การดําเนิน
โครงการผังเมืองอาจไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชน
ในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (3.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการประสาน/ติดตาม/เร่งรัดการ
ดําเนินวางและจัดทําผังเมืองรวมของท้องถิ่นให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
 (3.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังให้ทราบสถานะของผังและการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ผังเมืองรวมมีผลใช้
บังคับได้อย่างต่อเนื่อง 
   (3.3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังให้ทราบสถานะของผังและการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ผังเมือง
รวมมีผังเมืองรวมมีผลบังคับได้อย่างต่อเนื่อง 
   (3.4) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการโดยจัดส่งคู่มือแนวทางการออก
เทศบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อรองรับกรณีผังเมืองขาดอายุการใช้บังคับและให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
 (3.5) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเร่งรัดการดําเนินการปรังปรุงผังอย่างต่อเนื่องและกรณีผังเมืองรวมหมดอายุมีการประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับไปก่อน 
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                     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเส่ียงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยงาน 
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการแต่เดิมก่อนที่จะถ่ายโอนเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์การ
ทํางานอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นจึงควรเป็นผู้สนับสนุนการดําเนินการโครงการผังเมืองรวมจะหมดอายุในภาพรวม โดยควร
ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ ตลอดจน
สนับสนุนการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด  โดยขณะเดียวกันควรมีการวางแผนการทํางานในการก่อนระยะเวลาการใช้บังคับ
กฎกระทรวงจะสิ้นสุดลง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายให้แล้วเสร็จเพื่อขยายการบังคับใช้ผังเมืองต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาผังเมืองรวมไม่ทันก็ขอให้จัดเตรียมขยายเวลาการใช้บังคับ
กฎกระทรวงไปอีก 2 ครั้ง ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ขอให้จัดเตรียมแผนจะใช้กฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องให้ผังเมืองมีผล
บังคับใช้  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมได้รับการถ่ายโอนภารกิจการปรับปรุงผัง
เมืองรวม แล้ว จะไม่บูรณาการ การทํางานและการประสานความร่วมมือกับสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนั้น แต่
กลับว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมแทน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯอาจจะไม่มีความเข้าใจเรื่องผังเมือง
ในพื้นที่นั้นดีพอ จะทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินโครงการผังเมืองก็จะ
ไม่ประสบความสําเร็จ ดังนั้น อปท.ควรมีการบูรณาการทําให้มากย่ิงขึ้นโดยประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อเร่งรัดการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

   (4) ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้
ประชาชนไม่ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้
ปฏิบัติโครงการ  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจ
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (4.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการผังเมืองถูกตรวจสอบโดยองค์กร
ภาครัฐและประชาชนตามที่พระราชบัญญัติการผังเมืองกําหนดไว้ในหลายขั้นตอนได้แก่  
    4.1.1.การประชุมคณะปรึกษาผังเมืองรวม 

4.1.2.การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานวางผังเมืองรวม 

4.1.3. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

2.1.4.การประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

4.1.5 การปิดประกาศ 90 วันซึ่งหากประชาชนหรือกลุ่มผูม้ีส่วนได้เสียในพื้นที่มองว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมใน 
   (4.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการผังเมืองถูกตรวจสอบโดยองค์กร
ภาครัฐและประชาชนตามที่พระราชบัญญัติการผังเมืองกําหนดไว้ในหลายขั้นตอนได้แก่ 

4.2.1.การประชุมคณะปรึกษาผังเมืองรวม 

4.2.2.การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานวางผังเมืองรวม 

4.2.3. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน 
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4.2.4.การประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
4.2.5.การปิดประกาศ 90 วันซึ่งหากประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่มองว่าไม่ได้

รับความเป็นธรรมในการวางผังเมืองก็สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในการยื่นคําร้องคัดค้านได้ 
   (4.3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการกรณีผังขาดอายุให้มีการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นบังคับไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหม่ใช้บังคับ  
  (4.4) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานในเรื่อง
การบริหารจัดการในกรณีสภาพการผังเมืองหมดอายุการใช้บังคับ รวมทั้งการใช้กฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  
จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบ
โครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อวางระเบียบการสร้างหรือพัฒนาเมืองใหม่มิให้เสียหาย มีความเป็นระเบียบ  
ความสวยงามการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน  ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ส่งเสริมการเศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแสดล้อมที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง โดยในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องมีการ
รับฟังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและหมู่บ้าน  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นอย่าง
ทั่วถึงและทราบขั้นตอนอย่างแท้จริง ควรเชื่อมโยงการดําเนินงานด้านผังเมืองไว้ในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้าน
มีการรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้วโดยให้สอบถามความต้องการและสร้างทําความเข้าใจกับประชาชนถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้
ทราบความต้องการของประชาชนอีกทางหนึ่งเช่นกันเพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและรับทราบทิศทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
   (5) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไม่
เห็นประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผังเมืองรวม
ตามกฎหมาย เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจ
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
   (5.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยการ
ประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนจัดทําผังเมืองรวมร่วมกับ
ท้องถิ่น โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้ให้คําแนะนําด้านวิชาการ 
   (5.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยการ
ประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนจัดทําผังเมืองรวมร่วมกับ
ท้องถิ่นเป็นผู้ให้คําแนะนําด้านวิชาการ 
 

   (5.3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ        
ด้านผังเมืองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้ามาเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการวางผังให้
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
   (5.4) กํากับติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
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  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  
จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบ
โครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล ในช่องทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆ
กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้รู้คุณประโยชน์ในด้านการวางผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้โดยตรงเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 

   (6) การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง 
เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่
ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความ
เสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
   (6.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดการวางผังเมืองจะต้องยึดหลักศักยภาพและวิถีชีวิต
ของประชาชนในชุมชนเป็นหลักผสมผสานกับหลักวิชาการทางด้านการผังเมือง  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  
นอกจากนั้นประชาชนสามารถร้องขอให้ดําเนินการทบทวนแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้โดยไม่ต้องรอให้ผัง
ครบวาระการบังคับใช้ (5ปี) 
   (6.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้คําแนะนําและชี้แจงกับผู้ประกอบการกับ
ผลกระทบของการไม่ปฏิบัติให้เป็นกฎหมายซึ่งจะส่งผลในระยะยามและต่อเนื่องจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านผังเมืองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้ามาเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็น
แนวทางในการวางผังให้สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ กํากับติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
             ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังอาจไม่เพียงพอในการลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ เนื่องจากมี
การปรับตัวของสภาพแวดล้อม หรือปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นอาจทําให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดทําระบบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมการจัดทํา
ผังเมืองต่อไปในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควรมีการเก็บข้อมูล
ดังกล่าวและที่เกี่ยวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ควบคู่กับการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนด้วย 
                                       ในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการดําเนิน
โครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทําให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง          
เมื่อประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้
เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 
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 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบ
ความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการวางผังเมืองรวมในการวางแผนผัง   
นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค 
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการการผังเมือง 

 ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจะสา
มารจัดการความเสี่ยง และโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่
กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
 (1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดําเนินสรุปผลการดําเนินการโครงการผังเมืองใน
ภาพรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดเพื่อรับทราบและให้เร่งรัดการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดเพื่อดําเนินการผังเมืองให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจน
เตรียมจัดทําแผนงาน เพื่อหามาตรการบังคับผังเมืองจะหมดอายุให้มีสภาพบังคับใช ้
 (2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควร
กําหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันในติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการผังเมืองที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 
 (3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผังเมืองจะ
หมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุแล้วให้กําหนดแผนในการจัดการปัญหาดังกล่าวและหามาตรการเสริมกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องเพื ่อป้องกันการใช้บังคับผังเมืองหมดอายุในระกว่างการดําเนินการหรือผังเมืองที่หมดอายุไปก่อน จนกว่าจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกําหนดแล้วเสร็จ 

         (4)  จัดคู่มือในการดําเนินงานผังเมือง โดยมีระเบียบขั้นตอน และกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาและเรียนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
         (5) ให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมกับจัดทําแผนหรือแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองรวมไม่ให้หมดอายุ ตลอดจนแนวทาง
และขั้นตอนการดําเนินงานที่จะขยายอายุผังเมืองและการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแจ้งไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ เพื่อเร่งรัดการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (6) ให้องค์กรปกครองส่วนจัดทําแผนปฏิบัติงานของแต่ละแห่งเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนตามกฎหมายให้ถูกต้อง เพื่อกําหนดเป็นเป้าหมายอย่างชัดเจน 
 (7) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อ
วางระเบียบการสร้างชุมชน/หมู่บ้านมีความสวยงาม ย่ังยืนต่อไป เช่น การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบ
ด้านต่างๆ หรือการประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางอื่นๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทุกภาคส่วน 
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 (8) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรประสานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อ
เชื่อมโยงการดําเนินงานด้านผังเมืองไว้ในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้านมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
อยู่แล้วโดยให้สอบถามความต้องการและสร้างทําความเข้าใจกับประชาชนในการดําเนินงานว่าเป็นไปตามความประสงค์ของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 

 (9) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะ
หมดอายุให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการดํา เนินงาน  ในช่องทาง 
วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ทราบ 
 (10) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและการเรียนรู้ด้านการผังเมือง 
เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม เช่น  นิทรรศการต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโรงเรียนหรือกิจกรรม
อ่ืน  ๆเป็นต้น  
 (11) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดทําระบบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมการจัดทําผังเมืองต่อไป
ในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควรมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวและที่
เกี่ยวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส่วนด้วยประกอบการวางแผนในระยะยาว  

 (12) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการเพื่อ
รับทราบความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึงพอใจหรือ
ประเมินจากภาคประชาชน 

 โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุเป็นโครงการที่จะช่วยการ
ดําเนินงานตามแต่ละขั้นตอนที่กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายใุห้
มีผลบังคับประสิทธิภาพ เพื่อให้การวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย 
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของ
สังคมเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีปะโยชน์
หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ แต่เนื่องจากผังเมืองรวมดังกล่าวได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อป้องกันผังเมืองจะหมดอายุหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องร่วมช่วยกันผลักดันโครงการดังกล่าว
ให้ประสบความสําเร็จ โดยให้การให้คําปรึกษา ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ และในด้านอื่นเพื่อทําให้การ
ขับเคลื่อนโครงผังเมืองรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เ ก่ียวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะและแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 
 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 6 
ประการ คือ  
 - ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
กํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการ
ดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด  
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                          -ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจใน
การดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด  
                          -สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การดําเนินโครงการผังเมืองอาจ
ไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายในกรณี
ผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
                          -ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนไม่
ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติโครงการ  
                          -ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไม่เห็น
ประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผังเมืองรวมตาม
กฎหมาย  
                            -การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก ธรร
มาภิบาลทั้ง 6 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตาม
ประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation เพื่อสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับผิดชอบโครงการใน
ระดับพื้นที่ต่อไป 
 
                                      จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Monitoring/Evaluation) โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 2 (AIR) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยมี
เหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี ้
                                       (1) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ     รวมทั้งไม่สามารถผลักดัน 
การดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของ
หน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับ
โครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการดําเนินงานไม่
เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ในเรื่องผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ 
(Project Review) และรอบ (Progress Review)  ในเรื่องภาระรับผิดชอบของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวัง
ไว้ก่อน     จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ คือ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยได้กําหนดมาตรการเพื่อ
กําหนดให้มีติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการที่ถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการส่งผลให้มีความสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานกําหนด   และได้อบรมและซักซ้อม 
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ความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจที่จะผลักดันโครงการผังเมืองรวมประสบความสําเร็จ
ได้ตามเป้าหมาย   และทําให้ผังเมืองที่จะหมดอายุมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ได้ทันกําหนดเวลา  มีสภาพบังคับไว้ได้ ขณะเดียวกันจังหวัดได้หามาตรการเสริมระหว่างการดําเนินการผังเมือง
หมดอายุ  โดยกําหนดให้มีมาตรการกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ต่อไปเพื่อป้องกันผู้ใช้โอกาสระหว่างผังเมือง
หมดอายุใช้ช่องว่างหาผลประโยชน์ได้ เช่น ใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือการมีคําสั่งคุ้มครอง
ผลประโยชน์สาธารณะ และกําหนดแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย แต่ขั้นตอน
การดําเนินงานที่สําคัญคือ เมื่อกําหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานแล้ว ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและให้ปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางการดําเนินงานที่กําหนดได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนได้มีมาตรการเร่งรัด
ติดตามผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากการตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมใน
รอบ(Monitoring/Evaluation) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงใน
ประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
                               (2) ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรอืความรูค้วาม
เข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ (Accountability)อันเนื่องมาจาก เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานใน
การขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด       
ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress 

Review)  ใ น เ รื่ อ ง ใ น เ รื่ อ ง ภ า ร ะ ผิ ด ช อบขอ ง หน่ ว ย ง า นห รื อ หน่ ว ย รั บ ผิ ด ช อบ โ ค ร ง ก า ร ( Accountability)  

เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับ
ตรวจราชการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้เป็นที่ปรึกษาด้านการดําเนินงานด้านผังเมืองที่ถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสําคัญในการ
ดําเนินการผังเมืองที่รับผิดชอบว่ามีประโยชน์การจัดระบบการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน 
สามารถจัดผังเมืองของชุมชนหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งเขตเมืองต่างๆ รวมทั้งเขตพื้นที่อ่ืนๆ ได้อย่างเป็นระบบสามารถ
ป้องกันปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาอุทกภัยและการไหลของน้ําสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วตัว
ชุมชนเมืองไม่ขวางทางน้ําการจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การจัดการ เส้นทางคมนาคม 
สาธารณูปโภคต่างๆ  ฯลฯ เป็นต้น อีกทั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการ คน เงิน งาน ได้อย่างเป็นระบบ แต่หากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยๆจํา
ทําให้การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลข้อบังคับใช้มีประสิทธิภาพไม่ได้ ฉะนั้นจังหวัดจะต้องเสนอให้
ผู้บริหารระดับสูงที่มีอํานาจการแต่งต้ังโยกย้ายท้องถิ่น ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว เมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว การ
ขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถลดความเสี่ยงลงได้ ดังนั้น จังหวัดควรมี
มาตรการให้ความรู้ ผู้บริหาร อปท.ให้เข้าใจในเรื่องของผังเมืองรวมและขั้นตอนต่างๆตามกฎหมาย จากการตรวจ
ติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า 
หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้
อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
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                                 (3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การดําเนิน
โครงการผังเมืองอาจไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายทีเก่ียวข้องเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชน
ในพื้นที่ ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้
ประโยชน์โดยตรง ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับ
ตรวจราชการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองได้สนับสนุนการดําเนินการโครงการผังเมืองรวมจะหมดอายุใน
ภาพรวม โดยร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด  โดยขณะเดียวกันควรมีการวางแผนการทํางานในการก่อน
ระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงจะสิ้นสุดลง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายให้แล้วเสร็จเพื่อขยายการบังคับใช้ผัง
เมืองต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาผังเมืองรวมไม่ทันก็ขอให้จัดเตรียม
ขยายเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงไปอีก 2 ครั้ง ไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ขอให้จัดเตรียมแผนจะใช้กฎหมายหรือมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องให้ผังเมืองมีผลบังคับใช้  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจการปรับปรุงผังเมืองรวม แล้ว โดยร่วมบูรณาการ การทํางานและการประสานความร่วมมือกับสํานักโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด   และสําหรับว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมแทน ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องผังเมืองในพื้นที่นั้นอย่างดีพอ ทําให้สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินโครงการ
ผังเมืองประสบความสําเร็จ โดยอปท.ได้ประสานการบูรณาการทําให้มากย่ิงขึ้นโดยประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อเร่งรัดการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  จากการตรวจติดตามและประเมินผลใน
ภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมี
ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความ
เสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

   (4) ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้
ประชาชนไม่ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้
ปฏิบัติโครงการ  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation) ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  
พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ให้เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อวางระเบียบ
การสร้างหรือพัฒนาเมืองใหม่มิให้เสียหาย มีความเป็นระเบียบ  ความสวยงามการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน  ความ
ปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแสดล้อมที่เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนของตนเอง โดยในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องมีการรับฟังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและหมู่บ้าน 
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ประกอบกับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและทราบขั้นตอนอย่างแท้จริง และเชื่อมโยง
การดําเนินงานด้านผังเมืองไว้ในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้านมีการรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้วโดย            
ให้สอบถามความต้องการและสร้างทําความเข้าใจกับประชาชนถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้ทราบความต้องการของประชาชน
อีกทางหนึ่งเช่นกันเพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและรับทราบทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป จากการ
ตรวจติดตามและประเมินผลในภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
พบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่
กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

   (5) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไม่
เห็นประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผังเมืองรวม
ตามกฎหมาย เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ 
(Progress Review)  ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะ
เห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ
(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ 

 เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล ในช่องทาง  วิทยุกระจายเสียงประจําหมู ่บ้าน หอกระจายข่าว 
ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้รู้คุณประโยชน์ในด้านการวางผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนได้โดยตรงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด จากการตรวจติดตามและประเมินผลใน
ภาพรวมในรอบ(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมี
ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความ
เสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

                               (6) การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่แท้จริงเป็นความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะ
เห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความ
เสี่ยงในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review)  ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ไว้ในระดับเฝ้าระวังก่อน  
จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมือง ได้จัดทําแผนในการปรับตัวของสภาพแวดล้อม หรือปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นอาจทําให้สภาพแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยตลอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําระบบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
เตรียมการจัดทําผังเมืองต่อไปในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัด   โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและที่เกี่ยวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ควบคู่กับ
การรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนด้ วย  จากการตรวจติดตามและประ เมิ นผล ในภาพรวมในรอบ
(Monitoring/Evaluation)     ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยพบว่า หน่วยรับตรวจราชการมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายมีการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างดี จึงได้ให้ความเสี่ยงใน
ประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
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 การตรวจราชการในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ของผู้ตรวจราช
กระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ จํานวน 12 ข้อ  ในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการ
ความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น  จึงให้ความเสี่ยงระดับยอมรับได้ ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว
สามารถจัดการความเสี่ยง และโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัดได้ดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้ 
 (1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินสรุปผลการดําเนินการโครงการผังเมืองใน
ภาพรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดเพื่อรับทราบและให้เร่งรัดการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดเพื่อดําเนินการผังเมืองให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจน
เตรียมจัดทําแผนงาน เพื่อหามาตรการบังคับผังเมืองจะหมดอายุให้มีสภาพบังคับใช้ 
 (2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควร
กําหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันในติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการผังเมืองที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 
 (3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผังเมืองจะ
หมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุแล้วให้กําหนดแผนในการจัดการปัญหาดังกล่าวและหามาตรการเสริมกฎหมายที่
เกี ่ยวข้องเพื ่อป้องกันการใช้บังคับผังเมืองหมดอายุในระกว่างการดําเนินการหรือผังเมืองที่หมดอายุไปก่อน จนกว่าจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกําหนดแล้วเสร็จ 

         (4)  จัดคู่มือในการดําเนินงานผังเมือง โดยมีระเบียบขั้นตอน และกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาและเรียนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
         (5) ให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมกับจัดทําแผนหรือแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองรวมไม่ให้หมดอายุ ตลอดจนแนวทาง
และขั้นตอนการดําเนินงานที่จะขยายอายุผังเมืองและการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแจ้งไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ เพื่อเร่งรัดการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (6) ให้องค์กรปกครองส่วนจัดทําแผนปฏิบัติงานของแต่ละแห่งเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนตามกฎหมายให้ถูกต้อง เพื่อกําหนดเป็นเป้าหมายอย่างชัดเจน 
 (7) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อ
วางระเบียบการสร้างชุมชน/หมู่บ้านมีความสวยงาม ย่ังยืนต่อไป เช่น การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบ
ด้านต่างๆ หรือการประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางอื่นๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทุกภาคส่วน 
 (8) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรประสานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อ
เชื่อมโยงการดําเนินงานด้านผังเมืองไว้ในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้านมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
อยู่แล้วโดยให้สอบถามความต้องการและสร้างทําความเข้าใจกับประชาชนในการดําเนินงานว่าเป็นไปตามความประสงค์ของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 

 (9) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะ
หมดอายุให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการดํา เนินงาน  ในช่องทาง 
วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ทราบ 
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 (10) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและการเรียนรู้ด้านการผังเมือง 
เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม เช่น  นิทรรศการต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโรงเรียนหรือกิจกรรม
อ่ืน  ๆเป็นต้น  
 (11) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดทําระบบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมการจัดทําผังเมืองต่อไป
ในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควรมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวและที่
เกี่ยวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส่วนด้วยประกอบการวางแผนในระยะยาว  

 (12) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการเพื่อ
รับทราบความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึงพอใจหรือ
ประเมินจากภาคประชาชน 

 โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุเป็นโครงการที่จะช่วยการ
ดําเนินงานตามแต่ละขั้นตอนที่กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายใุห้
มีผลบังคับประสิทธิภาพ เพื่อให้การวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย 
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของ
สังคมเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีปะโยชน์
หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ แต่เนื่องจากผังเมืองรวมดังกล่าวได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อป้องกันผังเมืองจะหมดอายุหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องร่วมช่วยกันผลักดันโครงการดังกล่าว
ให้ประสบความสําเร็จ โดยให้การให้คําปรึกษา ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ และในด้านอื่นเพื่อทําให้การ
ขับเคลื่อนโครงผังเมืองรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง
และบริเวณที่เ ก่ียวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะและแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 
                             โดยในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ของผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทย
ได้ประเมินโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 6 ประการ คือ  
 - ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
กํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการ
ดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด  
 

                            -ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจใน
การดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด  
                             -สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การดําเนินโครงการผังเมืองอาจ
ไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายในกรณี
ผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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                             -ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนไม่
ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติโครงการ  
                             -ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไม่เห็น
ประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการวางผังเมืองรวมตาม
กฎหมาย  
                             -การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม โดยสามารถวางแผนผัง นโยบายและโครงการ  รวมทั้ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือ
ชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมืองและดังเจตนารมณ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติผังเมือง 
พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม 
                              ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 
                                       1.  ควรใช้งานผังเมืองเป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแผนงาน/โครงการต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                                  และพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน/โครงการใน
พ้ืนที่ที่มีผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับ                              
                               2.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เน้นย้ําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ
ภารกิจด้านผังเมือง หรือกําหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 
 
 

4) โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด
ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
                 1.1 นโยบาย 
                       กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ
ในการดําเนินการเกี่ยวของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ พิจารณาเห็น
ว่าการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ ร่วมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าสม่ําเสมอ จะช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติที่ความชํานาญและเกิดประสบการณ์ร่วมกัน
ในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้ประชาชน ในพื้นที่มี
ความเช่ือมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้กําหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 4 ระดับ 
ต้ังแต่การฝึกซ้อมแผนฯระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับอําเภอ ในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ 
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               1.2 วัตถุประสงค ์
            1.2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบการปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชํานาญในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

            1.2.2 เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

            1.2.3 เพื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                       1.3 การปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(Work Flow) ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม 90 วัน 
           1.3.1 ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 
                            (1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
                            (2)นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

                            (3)แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยในแต่ละระดับ 

                            (4)งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

                            (5)องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                            (6)ทักษะและความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                            (7)อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 

                  1.3.2 กระบวนการการดําเนินงาน 
                           (1)กําหนดประเภทของภัย/ 

                           (2)กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยและเลือกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนฯ 

                           (3)จัดทําโรงการ/งบประมาณ 

                           (4)การเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผนฯ 

                      (4.1)แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

                      (4.2)กําหนดสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์สมมุติ 

                      (4.3)ประชุมเตรียมการก่อนฝึกซ้อมแผนฯ 

                      (4.4)การแจ้งกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ 

                      (4.5)การจัดเตรียมสถานที่และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 

                          (5)ดําเนินการฝึกซ้อมแบบในที่บังคับการ(CPX) 
                          (6)ดําเนินการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) และประเมินผลการฝึกซ้อมฯ 

                          (7)การรายงานผลการฝึกซ้อมแผนฯ 

                          (8)สรุปผลการฝึกซ้อมแผนเป็นรูปเล่ม 

                      1.3.3 ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
                      (1)ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                      (2)ความสามารถในการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาธารณภัย 

                          1.4 การปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(Work Flow) ใน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม 90 วัน 
                                1.4.1 การเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผน(21 วัน) 
                               (1) กําหนดประเภทของภัย(1วัน) 
                               (2) กําหนดสถานที่ฝึกซ้อมแผน(3 วัน) 
                               (3) เลือกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนฯ(2วัน) 
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                               (4)จัดทําโครงการ/งบประมาณและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ (12 วัน) 
                               (5)แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน(2วัน) 
                                1.4.2 การประชุมเตรียมการและแบ่งมอบภารกิจ(36วัน) 
                                1.4.2.1 ประชุมคณะทํางานเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผน(20วัน) 
                                  (1)กําหนดสถานการณ์สมมุติ 

                                  (2)กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกซ้อมแผนฯ 

                                  (3)มอบหมายภารกิจกําหนดบุคลากรเครื่องมือ อุปกรณ ์

                                1.4.2.2 การแจ้งกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ(13วัน) 
                                1.4.2.3จัดเตรียมสถานที่ จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์(3วัน) 
                                1.4.3 ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ (3 วัน) 
                                1.4.3.1ดําเนินการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่(Functional Exercise) (1วัน) 
                                1.4.3.2ดําเนินการฝึกซ้อมแบบในที่บังคับ(CPX) (1วัน) 
                                1.4.3.3ดําเนินการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) (1วัน) 
                                1.4.3.4ประเมินผลหลังการฝึกซ้อม(ไม่เกิน 5 ช.ม.) 
                                1.4.4 รายงานและสรุปผลการฝึกซ้อมแผนฯ(30วัน นับจากวันฝึกซ้อมฯ) 
                               1.4.4.1 รายงานผลการฝึกซ้อมฯ (3 วัน นับจากวันฝึกซ้อมฯ) 
                               1.4.4.1 สรุปผลการฝึกซ้อมฯ (27 วัน นับจากวันฝึกซ้อมฯ) 
                                  (1)แบบรายงานผลการฝึกซ้อมฯ 

                                  (2)คําสั่งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

                                  (3)โครงการฝึกซ้อมแผนฯ 

                                  (4)รายงานการประชุม 

                                  (5)สถานการณ์สมมุติ 

                                  (6)ภาพถ่ายกิจกรรม 

                                  (7)ภาพเคลื่อนไหวของการฝึกซ้อมฯบันทึก VCD/DVD 

                                        (8)สรุปผลการดําเนินงาน 

 
   1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว่า การดําเนินงานของจังหวัดในแต่ละกิจกรรมการดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(Work Flow) 
ตามขั้นตอนที่กําหนด โดยบรรลุผลตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งมีศูนย์ ปภ.เขต ได้ดําเนินการฝึกซ้อมระดับกลุ่ม
จังหวัด  จังหวัดได้ดําเนินการซ้อมแผนฯ ครบจํานวน 2 ครั้ง และบางจังหวัดมีการดําเนินการเพียง 1 ครั้ง ใน
กรุงเทพมหานคร  ตลอดจนในระดับอําเภอได้มีการฝึกซ้อมแผนฯบางส่วนแล้วเสร็จและบางส่วนอยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการให้ 
แล้วเสร็จตามเป้าหมายและให้ประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อน
โครงการให้สําเร็จต่อไป  โดยมีผลสรุปผลการดําเนินการดังนี้  
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ลําดับท่ี เรื่อง ประเด็นการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 
 
1 

 
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่ม
จังหวัดของศูนย์ ปภ.เขต 

 
-ปภ .สั่งการให้ศูนย์ ปภ .เขต ท้ัง18 ศูนย์เขต
ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธา รณภั ย ระดั บกลุ่ ม จั ง หวั ด  ฝึ ก ซ้ อมแบบ
ปฏิบัติการภาคสนาม(FTX)ตามสภาพความเสี่ยง
ภัยในพื้นที่ จํานวน 1 ครั้งและสมมุติสถานการณ์
สาธารณภัยขนาดใหญ่ ท่ีมีผลกระทบรุนแรงกว้าง
ขาวง ความรุนแรงระดับ 3 จําเป็นต้องบูรณาการ
การทํางานร่วมกันในกลุ่มจังหวัดและศูนย์ ปภ.
เขต  ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ระบุไ ว้ใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ.2554หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 15
สิงหาคม 2554 
 
 
 

 
-ปัจจุบัน ได้รับรายงานการฝึกซ้อม
แผนฯของศูนย์ ปภ.เขต แล้วจํานวน 
12 ศูนย์เขต ครบถ้วนแล้ว  

 
2 

 
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 

 
-มท สั่งการให้ทุกจังหวัด ดําเนินการฝึกซ้อมแผน 
ฯตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยท่ีเห็นว่า
เป็นปัญหาสําคัญหรือเป็นปัญหาใหญ่  แบบ
ปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) จํานวน 2 ครั้ง ด้วย
การสมมุติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดกลาง 
ความรุนแรงระดับ 2 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2554 หรืออย่างช้าไม่
เกิน วันที่ 15 สิงหาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ปัจจุบันได้รับรายงานการฝึกซ้อมแผน
ฯระดับจังหวัดแล้ว จังหวัดท่ีฝึกซ้อม
ครบทั้ง 2 ครั้ง จํานวน 75จังหวัด  
โดยมีประเภทที่ซ้อมภัย ดังนี้ 
อุทกภัย                         
สึนามิ                             
ไฟป่า                             
แผ่นดินไหว                      
อัคคีภัย                         
สารเคมีและวัตถุอันตราย     
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ลําดับท่ี เรื่อง ประเด็นการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 
 
 

  อุบัติเหตุทางถนน              
อุบัติภัยทางน้ํา                    
ชุมนุมประท้วง                    
การขนส่งทางทําเล               
คลื่นซัดฝั่ง(Storm surge)       
รวม                    

 
3 

 
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย
กรุงเทพมหานคร 

 
-มท สั่งการให้กรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
ฝึกซ้อมแผนฯ ตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัยท่ีเห็นว่าเป็นปัญหาสําคัญเป็นปัญหาใหญ่ 
แบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) จํานวน 2 ครั้ง 
ด้วยการสมมุติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดกลาง 
ความรุนแรงระดับ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2554 
 
 

 
-ปั จจุ บั น ได้ รั บการรายงานการ
ฝึกซ้อมแผนฯของกรุงเทพมหานคร 

 
4 

 
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอ 

 
-มท สั่งการให้อําเภอทุกแห่ง รวม 878 แห่ง 
ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ ตามสภาพพื้นที่สี่ยง 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยการสมมุติสถานการณ์สา
ธารณภัย ขนาดเล็ก ความรุนแรงระดับ1 โดย
ดําเนินการฝึกซ้อมแบบในที่บังคับการ (CPX)หรือ
ฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) ให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช่จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.
2554 หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 สงิหาคม 
2554 

 
-ปัจจุบันได้รับรายงานการฝึกซ้อม
แผนฯ ระดับอําเภอ จํานวน 878  
อําเภอ 
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                           ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับผิดโครงการ คือ สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ใน 4 เรื่อง 1) ผู้บริหาร
ระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบความสําเร็จและในแผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดย
มอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง 2) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง 
ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง  3) หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่าง
ย่ังยืนให้มีความสําเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนด   และ 4) การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติ
ที่แท้จริงขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ   ซึ่งในส่วนของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดต่าง ๆ 
เป็นดังนี ้

 

หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

1 นนทบุรี    

 ปทุมธาน ี    

 พระนครศรีอยุธยา    

 สระบุร ี    

2 ลพบุร ี    

 สิงห์บุร ี    

 ชัยนาท    

 อ่างทอง    

3 ฉะเชิงเทรา    

 สระแก้ว    

 ปราจีนบุรี    

 สมุทรปราการ    

 นครนายก    

4 ราชบุรี    

 กาญจนบุร ี    

 นครปฐม    

 สุพรรณบุร ี    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

5 เพชรบุรี    

 ประจวบคีรีขันธ์    

 สมุทรสงคราม    

 สมุทรสาคร    

6 สุราษฎร์ธานี    

 ชุมพร    

 นครศรีธรรมราช    

 พัทลุง    

7 ภูเก็ต    

 พังงา    

 กระบี่    

 ระนอง    

 ตรัง    

8 สงขลา    

 สตูล    

 ปัตตานี    

 ยะลา    

 นราธิวาส    

9 ชลบุรี    

 ระยอง    

 จันทบุรี    

 ตราด    

10 อุดรธานี    

 หนองบัวลําภู    

 หนองคาย    

 เลย    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

11 นครพนม    

 มุกดาหาร    

 สกลนคร    

12 ขอนแก่น    

 มหาสารคาม    

 ร้อยเอ็ด    

 กาฬสินธ์ุ    

13 อุบลราชธานี    

 ยโสธร    

 อํานาจเจริญ    

 ศรีสะเกษ    

14 นครราชสีมา    

 ชัยภูมิ    

 บุรีรัมย์    

 สุรินทร ์    

15 เชียงใหม่    

 ลําพูน    

 ลําปาง    

 แม่ฮ่องสอน    

16 เชียงราย    

 พะเยา    

 แพร่    

 น่าน    

17 พิษณุโลก    

 เพชรบูรณ์    

 อุตรดิตถ์    

 ตาก    

 พิษณุโลก    

18 นครสวรรค ์    

 อุทัยธานี    

 กําแพงเพชร    

 พิจิตร    
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                          จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ (Project 

Review) และรอบ (Progress Review)  โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 1 (Sear) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้
ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
   (1) ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบความสําเร็จและ
ในแผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการ
บังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก  ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
ในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ และมีแนวทางจัดการกับ  ความเสี่ยง ดังนี ้
    (1.1) จัดฝึกซ้อมแผนในที่บังคับการ (CPX) จํานวน 2 ครั้ง โดยซ้อมทั้งแบบแยกส่วนและแบบรวม
หน่วยงาน 

    (1.2) หัวหน้าหน่วยงานต้องชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจําเป็นความสําคัญให้กับผู้บริหาร 
     (1.3) หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ต้องสรุปประเด็นสําคัญพร้อมภาพถ่ายพ้ืนที่จริงใน
การฝึกซ้อมฯนําเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อศึกษารายละเอียดในการฝึกซ้อมแผนฯ 
     (1.4) จัดประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติและกําชับให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 

    (1.5) ผลักดันให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาจนถึงระดับอําเภอ และจังหวัด 
เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (1.6) ประชุมช้ีแจงความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย      
    (1.7)จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
มอบภารกิจรับผิดชอบ รวมทั้งมีการซักซ้อมสถานการณ์สมมุติ บทบาทหน้าที่ ก่อนวันฝึกซ้อมปฏิบัติการจริง 
                ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
ราชการยังไม่สามารถลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างเพียงพอ  โดยเมื่อวิเคราะห์โครงการฯ มีหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องหลายหน่วยที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องผลักดันโครงการที่สําเร็จ เช่น สํานักงาน ปภ. จังหวัด  ที่ทําการปกครอง
จังหวัด  สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตํารวจภูธรจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น ซึ่งจะต้องร่วมมือในการทํางานแบบบูรณาการให้ประสบความสําเร็จ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องให้ความสําคัญ
ในเรื่องดังกล่าวเพื่อสั่งราชการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกันเพื่อป้องกันและลดสาธารณ
ภัยทุกด้าน ตลอดจนบรร เทา  ช่ วย เหลื อฟื้ นฟู ผู้ประสบภัยอย่างครบรอบด้านอย่างดีพอ โดยแผนปฏิบัติงานของ
ทุกส่วนราชการต้องเชื่อมโยงกันสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเป็นระบบมีการบาง
ภารกิจการทํางานของเพื่อลดความสูญเสียของสถานการณ์ภัยต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยเพื่อสามารถแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงทีกับประชาชน   สําหรับประเด็นความเสี่ยงก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้
บัญชาการ ทาํให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง โดยกรณีดังกล่าวถือว่ามีความสําคัญยิ่ง
เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์สมมุติต้องทําการฝึกซ้อมสาธารณภัยขนาดใหญ่ อย่าง
จริงจังเพื่อเตรียมการเสมอเหมือนเหตุการณ์จริงสามารถบัญชาการได้อย่างถูกต้อง  
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 (2) หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง เป็นความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการ
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ โดยสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับ
ความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (2.1)จัดทํารายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติของทุกหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผนฯได้เรียนรู้และเป็นคู่มือในการปฏิบัติ 
 (2.2) จัดประชุมช้ีแจงขั้นตอนรายละเอียดการฝึกซ้อมแผนฯให้มีจํานวนครั้งเพิ่มมากขึ้น 
   (2.3) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วย
ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน 

 (2.4) ออกกฎระเบียบโดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนเฉพาะกิจอย่างเคร่งครัด 

   (2.5) จังหวัดได้กําหนดแผนงาน โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปี 2554 

 (2.6)ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
กําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้งได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม 

 (2.7)ผลักดันให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ต้ังแต่ระดับท้องถิ่นขึ้นมาจนถึงระดับอําเภอ และจังหวัด 
เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคล่ือนโครงการให้มี
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีในระดับหนึ่งแต่อย่างไร
ก็ดีในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการยังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ โดย
ประเด็นที่สําคัญที่อาจพบและเกิดความเสี่ยงของหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ผู้ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ อาจ
ไม่ใช้ผู้ปฏิบัติงานจริง โดยมอบตัวแทนเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ   ทําให้อาจเกิดความสับสนในการฝึกซ้อม และเมื่อ
หลังจากการฝึกซ้อมแผนฯ อาจไม่ได้ปฏิบัติจริงจึงเป็นความเสี่ยงที่อาจยังมีอยู่และในการฝึกซ้อมแผนฯดังกล่าว สิ่งที่
เป็นเรื่องสําคัญให้การซ้อมแผนฯ เป็นไปตามแผนที่กําหนดและมีเหตุการณ์สมจริงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องกาสรสื่อสาร
กันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดได้กําหนดแผนงาน โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปี 2554 และได้แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้ง ได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม แต่ยังขาดการชี้แจง ทําความเข้าใจกับ
ทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน ประชาชน) ในลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกซ้อมแผนฯ การฝึกปฏิบัติจริงแต่ละ
แผนฯในพื้นที่ ดังนั้น ควรเน้นที่ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษาขั้นตอนการดําเนินการอย่างละเอียด
ให้เข้าใจอย่างท่องแท้  
 (3) หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้มี
ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด   เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  
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เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (3.1)ควรมีนโยบายหรือข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง(รัฐบาล/กระทรวง) ให้ทุกหน่วยงานที่
มีหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความให้สําคัญกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยกําหนดให้หน่วยงานบรรจุแผนและงบประมาณสําหรับการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้
ในแผนงานประจําปีของหน่วยงานด้วย 

 (3.2)สร้างมาตรการบังคับและจูงใจให้หน่วยที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนฯ  เช่น การกําหนด
เป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงานเป็นต้น 

 (3.3)ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดได้เน้นย้ํากับส่วนราชการ และองค์การปกครองท้องที่ ให้
ความสําคัญและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 (3.4)ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหาแนวทางหรือจัดกิจกรรมด้านฝึกซ้อมแผนฯให้มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมแผนฯ 

 (3.5)อําเภอควรจัดให้มีการประขุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบงาน
ด้านการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจและผลักดันให้ท้องถิ่นดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ ในพื้นที่
เสี่ยงภัย 
                 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงได้ไม่ครอบคลุมเพียงพอเพราะในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในจังหวัด คือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะต้อง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่สําคัญอย่าง
ย่ิงที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย คือ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานเบื้องต้นในการ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียกับผู้ประสบภัย ดังนั้น จึงควรต้องมีการประสานงานในการวาง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดีพอ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยสามารถเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีด้วยความ
พร้อม จังหวัดได้กําหนดแผนงาน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/ระดับ
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2554 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้งได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม แต่ยังขาดการบูรณาการความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และท้องถิ่น และจะต้องประสานการดําเนินงานโครงการฯ ในทุก
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์  

 

  (4)การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แท้จริงขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ   เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (3.1) หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จะต้องเร่งดําเนินการการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสา
ธารณภัยและแนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอและทั่วถึง 

 (3.2) ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้เกิดความชํานาญ 
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   (3.3) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการฯและปฏิทินการ
ซ้อมแผนฯ พร้อมด้วยวัน เวลาและสถานที่ที่ชัดเจนแน่นอน 
   (3.4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ซ้อมแผนฯได้ทราบถึงผลดีของการฝึกซ้อมแผนฯ 
 (3.5) ให้หน่วยงานในท้องที่ ซักซ้อมให้ความรู้กับแกนนําชุมชม/ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ
บทบาทสมมติ ขั้นตอน วิธีการในการฝึกซ้อมแผนฯ ก่อนการฝึกซ้อมจริง 

 (3.6) การประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนให้ประชาชนในชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง และเชิญ
เข้ามาร่วมฝึกซ้อมแผน เพื่อสร้างความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผน และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย 
                  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง  จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า จากการตรวจติดตามและการวิเคราะห์แนวจัดการความเสี่ยงในพื้นที่เขต 3 พบว่า แนวทางการ
จัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมพอ โดยต้องเพิ่มช่องทางข้อมูลเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มากขึ้น และเพิ่มองค์ความรู้เบ้ืองต้นให้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความตระหนักและความเข้าใจเป็นอย่างดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และพร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ  ทั้งนี้ ควรสร้างเครือข่ายผู้แจ้งเหตุภัยต่างๆควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆใน
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กแบะเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตได้ตระหนักเรื่องภัยใกล้ตัว
และภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ของโลกเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและการร่วมแก้ไขปัญหาต่อไป และ
ควรจัดทําคู่มือประจําบ้านในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน ตลอดจนมีแผนชุมชุนของชุมชนเองในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบ
ความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และสามารถมี
รายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชวิีต 

 ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจะสา
มารจัดการความเสี่ยง และโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด
ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด 
ดังนี้ 
 (1)สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
หน่วยงานในการเตรียมการป้องกันและสาธารณภัยให้จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละหน่วยงานโดย
ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และครอบคลุมภารกิจในการลด
ความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 

                                    (2)จังหวัดควรกําชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเพื่อผลักดันโครงการฯให้ประสบความสําเร็จโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เนื่องจากปัญหาการเกิดสาธารณภัยด้านต่างๆมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากและระดับจะรุนแรงมาก  โดยให้มีการเตรียม 
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ความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยทุกหน่วยงาน และในระดับลงมา คือ อําเภอควรมีการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน  ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรมีการซ้อมแผนเช่นเดียวกัน  
สําหรับสถานประกอบการเอกชนที่มีขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม ควรส่งเสริมให้มีการซ้อมแผนฯดังกล่าวด้วย 
 (3)สําหรับในประเด็นผู้บริหารระดับจังหวัดอาจไม่ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯขอให้สํานักงาน
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการในการฝึกซ้อมดังกล่าวให้มีการกําหนดวันเวลาให้ชัดเจน 
โดยอาจจัดให้มีการซักซ้อมแบบโต๊ะและซักซ้อมจากสถานที่จริงที่มีความเหมาะสมกําหนดวันให้ผู้บริหารระดับจังหวัด
ได้ฝึกซ้อมแผนในการบังคับสถานการณ์ ซึ่งถ้าผู้บริหารระดับจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมได้ขอให้มอบผู้บริหารระดับ
รองลงมาให้มีอํานาจในการตัดสินใจได้อย่างแท้จริง  

 (4) ควรกําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิเอกชน หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ส่ง
ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงสามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ได้และสามารถนําความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกซ้อมไปปฏิบัติงานได้ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติระดับรองลงมาต่อไปได้ 
 (5) ให้จัดทําแผนการสื่อสารโดยเฉพาะและจัดการฝึกซ้อมเฉพาะส่วนการสื่อสาร ตลอดจนแผนการสื่อสารใน
การปฏิบัติงานจริงด้วย และควรจะมีการบริหารจัดการเรื่องระยะเวลาให้รวดเร็วทันการณ์ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนการสื่อสาร 
 (6) ควรจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด  โดยกําชับให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับเฝ้าระวัง ตลอดจนมีแผนงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น     
 (7) ควรกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆเช่น รถดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมรับ
สถานการณ์สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย 
 (8)ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ประชาชนในพื้นที่สร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นเป็นอย่างดีในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและพร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ และประชาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินงาน ในช่องทางต่างๆ
โดยผ่านทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว สถานศึกษาลักษณะประกอบการโรงงานตลอดจนทาง
ช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที ่
 (9) ขอให้จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในงานที่
สําคัญ เช่น นิทรรศการ การฉายVDO และสื่อต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการส่งเสริมเพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

 (10) ให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจกับ
ประชาชน โดยวิธีการประชุมประจําเดือนของอําเภอให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนถิ่น ไปแจ้งให้
ประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบต่อไป 

 (11) ควรจัดทําคู่มือการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเบื้องต้นให้กับประชาชนเพื่อใช้ศึกษาในชีวิต
จริงในชุมชน/หมู่บ้าน 

 (12) ควรจัดทําคู่มือการเพิ่มความรู้ ทักษะให้กับสถานศึกษา  โรงเรียน สถานประกอบการ
โรงงาน 
                                    (13) ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดต้องให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมแผนฯ โดยอาจจะเลือก
รูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table top Exercise: TTX) และควรเข้าร่วมเป็นผู้บัญชาการการซ้อมแผนฯด้วยตนเอง 
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                   โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด
ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นโครงการที่จะช่วยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร 
และระบบการปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชํานาญ
ในการปฏิบัติงานฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพิจารณา
ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ ร่วมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่าสม่ําเสมอ จะช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติที่ความชํานาญและเกิด
ประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้
ประชาชน ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการ
ประสานความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้กําหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทั้ง 4 ระดับ ตั้งแต่การฝึกซ้อมแผนฯระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และระดับอําเภอ ในพื้นที่ทั่วประเทศ 
 
 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 4 
ประการ คือ  
 -ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบความสําเร็จและใน
แผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับ
การในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง  
                          -หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง   
                          -หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้มีความสําเร็จได้
ตามเป้าหมายที่กําหนด    
                          - การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แท้จริงขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ    
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก      
ธรรมาภิบาลทั้ง 4 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตาม
ประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation  เพื่อสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับผิดชอบโครงการใน
ระดับพื้นที่ต่อไป 

 

                          จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Monitoring/Evaluation) โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 2 (AIR) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยมี
เหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
                                 1) ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบความสําเร็จและใน
แผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับ
การในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก  ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจต้นแบบเพื่อขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัด  ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบของหน่วยรับผิดชอบโครงการ           
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ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานขอความร่วมมือกับ ที่ทําการปกครองจังหวัด  สํานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตํารวจภูธรจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้เกิดความ
ร่วมมือในการทํางานแบบบูรณาการให้ประสบความสําเร็จ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าว
โดยสั่งราชการให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องเพื ่อสนับสนุนการทํางานร่วมกันเพื่อป้องกันและลดสาธารณภัยทุกด้าน 
ตลอดจนบรร เทา  ช่ ว ย เหลื อฟื้ นฟู ผู้ประสบภัยอย่างครบรอบด้านอย่างดีพอ โดยแผนปฏิบัติงานของทุกส่วน
ราชการต้องเชื่อมโยงกันสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอย่างเป็นระบบมีการบางภารกิจการ
ทํางานของเพื่อลดความสูญเสียของสถานการณ์ภัยต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงทีกับประชาชน   สําหรับประเด็นความเสี่ยงก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทํา
ให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง โดยกรณีดังกล่าวถือว่ามีความสําคัญยิ่งเพราะผู้ว่า
ราชการจังหวัดถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์สมมุติต้องทําการฝึกซ้อมสาธารณภัยขนาดใหญ่ อย่างจริงจังเพื่อ
เตรียมการเสมอเหมือนเหตุการณ์จริงสามารถบัญชาการได้อย่างถูกต้อง จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ใน
ระดับยอมรับได้ 

                              (2)หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง เป็นความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการ
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนี
ความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการให้มีความสําเร็จอย่างยั่งยืน ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ
(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานจริง 
โดยมอบตัวแทนเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ แต่ต้องเป็นผู้สามารถปฏิบัติงานจริงและมีอํานาจตัดสินใจได้ และเมื่อหลังจาก
การฝึกซ้อมแผนฯ สามารถนําความรู้จากแผนที่กําหนดและมีเหตุการณ์สมจริง ประกอบได้จัดทําแผนในเรื่องการสื่อสาร
กันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดได้กําหนดแผนงาน โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปี 2554 และได้แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้ง ได้ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม แต่ยังขาดการชี้แจง ทําความเข้าใจกับ
ทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน ประชาชน) ในลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกซ้อมแผนฯ การฝึกปฏิบัติจริงแต่ละ
แผนฯในพื้นที่ โดยให้ความสําคัญกับผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เน้นศึกษาขั้นตอนการดําเนินการอย่าง
ละเอียดให้เข้าใจอย่างท่องแท้ จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
 (3)หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้มี
ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด   เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง 
เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)    เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง  
ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมการป้องกัน 
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และบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่สําคัญอย่างยิ่งที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย คือ อําเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานเบื้องต้นในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียกับ
ผู้ประสบภัย ดังนั้น จึงควรต้องมีการประสานงานในการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดีพอ  
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม
เมื่อเกิดสาธารณภัยสามารถเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีด้วยความพร้อม จังหวัดได้กําหนดแผนงาน โครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด/ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2554 และได้
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ รวมทั้งได้
ฝึกซ้อมปฏิบัติจริงภาคสนาม แต่ยังขาดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และท้องถิ่น และจะต้องประสานการดําเนินงานโครงการฯ ในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการฯ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

 

  (4)การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แท้จริงขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ   เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิ
บาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการ
ดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน  จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  
พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้เพิ่มช่องทางข้อมูลเข้าถึงประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มากขึ้น และเพิ่มองค์ความรู้เบื้องต้นให้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสร้างความตระหนักและความเข้าใจเป็นอย่างดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
พร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ  ทั้งนี้ ควรสร้างเครือข่ายผู้แจ้งเหตุภัยต่างๆควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆในนวัตกรรม
การเรียนการสอนเพื่อให้เด็กแบะเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตได้ตระหนักเรื่องภัยใกล้ตัวและภัย
พิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ของโลกเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและการร่วมแก้ไขปัญหาต่อไป และควรจัดทํา
คู่มือประจําบ้านในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน ตลอดจนมีแผนชุมชุนของชุมชนเองในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น  จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
                                    อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบความก้าวหน้า
และความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้มีการเตรียมการและป้องกันสาธารณภัยได้อย่างเรียบร้อยเข้ามามีส่วน
ร่วมกับทางราชการทําให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                    ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ เนื่องจากเห็น
ว่า หน่วยรับตรวจราชการได้ปฏิบัติข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาหรือการ
จัดการความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็น ซึ่งสามารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาจนส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัดได้ปฏิบัติในส่วนที่สําคัญ ดังนี้ 
 (1)สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
ในการเตรียมการป้องกันและสาธารณภัยให้จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละหน่วยงานโดยให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และครอบคลุมภารกิจในการลดความ
สูญเสียของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 
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                                     (2)จังหวัดได้กําชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเพื่อผลักดันโครงการฯให้ประสบความสําเร็จโดยมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนเนื่องจากปัญหาการเกิดสาธารณภัยด้านต่างๆมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากและระดับจะรุนแรงมาก  โดยให้มีการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยทุกหน่วยงาน และในระดับลงมา คือ อําเภอควรมีการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน  ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรมีการซ้อมแผนเช่นเดียวกัน  
สําหรับสถานประกอบการเอกชนที่มีขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม ควรส่งเสริมให้มีการซ้อมแผนฯดังกล่าวด้วย 
 (3)ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดทําแผนงานในการเข้าร่วมร่วมฝึกซ้อมแผนฯ โดยสํานักงานป้องกัน
และ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการในการฝึกซ้อมดังกล่าวให้มีการกําหนดวันเวลาให้ชัดเจน โดยอาจ
จัดให้มีการซักซ้อมแบบโต๊ะและซักซ้อมจากสถานที่จริงที่มีความเหมาะสมกําหนดวันให้ผู้บริหารระดับจังหวัดได้ฝึกซ้อม
แผนในการบังคับสถานการณ์ กรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมก็ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด 

หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอํานาจในการตัดสินใจได้อย่างแท้จริง  

 (4) จังหวัดได้กําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิเอกชน หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ส่ง
ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงสามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ได้และสามารถนําความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกซ้อมไปปฏิบัติงานได้ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติระดับรองลงมาต่อไปได้ 
 (5) จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผนการสื่อสารโดยเฉพาะและ
จัดการฝึกซ้อมเฉพาะส่วนการสื่อสาร ตลอดจนแผนการสื่อสารในการปฏิบัติงานจริงด้วย และควรจะมีการบริหาร
จัดการเรื่องระยะเวลาให้รวดเร็วทันการณ์ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนการสื่อสาร 
 (6) จังหวัดได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด  โดยกําชับให้เตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเฝ้าระวัง ตลอดจนมีแผนงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น     
 (7) จังหวัดได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆเช่น รถดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม
รับสถานการณ์สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย 
 (8) จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ประชาชนในพื้นที่สร้าง
ความตระหนักและความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นเป็นอย่างดีในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยและพร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ และประชาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินงาน ในช่องทาง
ต่างๆโดยผ่านทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว สถานศึกษาลักษณะประกอบการโรงงานตลอดจน
ทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ 
 (9) จังหวัดได้จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในงานที่
สําคัญ เช่น นิทรรศการ การฉายVDO และสื่อต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการส่งเสริมเพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

 (10) จังหวัดได้ให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และทําความ
เข้าใจกับประชาชน โดยวิธีการประชุมประจําเดือนของอําเภอให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนถิ่น ไป
แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบต่อไป 

 (11) จังหวัดได้จัดทําคู่มือการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเบ้ืองต้นให้กับประชาชนเพื่อใช้ศึกษาใน
ชีวิตจริงในชุมชน/หมู่บ้าน 
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 (12) จังหวัดได้จัดทําคู่มือการเพิ่มความรู้ ทักษะให้กับสถานศึกษา  โรงเรียน  สถานประกอบการโรงงาน 
                                    (13) ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมแผนฯ โดยอาจจะเลือกรูปแบบการ
ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table top Exercise: TTX) และควรเข้าร่วมเป็นผู้บัญชาการการซ้อมแผนฯด้วยตนเอง 
 

                   จากการตรวจติดตามและประเมินผลในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า โครงการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 เป็นโครงการที่จะช่วยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบการปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชํานาญในการปฏิบัติงานฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอย่าสม่ําเสมอ จะช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติที่ความชํานาญและเกิดประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันแก้ไข
และบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้ประชาชน ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจ
ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จึงได้กําหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 4 ระดับ ต้ังแต่การฝึกซ้อมแผนฯ
ระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวดั/กรุงเทพมหานคร และระดับอําเภอ ในพื้นที่ทั่วประเทศ 
 
                             โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 18 เขต ได้ติดตามและประเมินผลความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการที่ได้ให้ความเสี่ยงไว้ในรอบ(Project Review) และรอบ (Progress Review) ไว้ในระดับ
เฝ้าระวัง 4 ประการ คือ  
 -ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการให้ประสบความสําเร็จและใน
แผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทในการบังคับ
การในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง  
                          -หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง   
                          -หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้มีความสําเร็จได้
ตามเป้าหมายที่กําหนด    
                          - การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แท้จริงขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ 
                                  จากการตรวจติดตามและประเมินผลในรอบ(Monitoring/Evaluation)  ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 4 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  
และพบว่า หน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนี
ความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละ
กิจกรรมตามคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนงานการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมบุคลากร ทรัพยากร และระบบการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าใจบทบาทและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชํานาญในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน  และสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทําให้เกิดการบูรณาการการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทําให้มี
ความพร้อมในการรับภัยที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนพื้นที่จริงสามารถแก้ไขปัญหาภัยที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการเยียวยาหลังประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
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5) โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์) 
                   1.1 แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
                                         1.1.1 กรอบแนวความคิดในการปฏิบัติ 
                                         เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามนโยบายที่ต้องการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการจ่ายสวัสดิการ
เบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ    
ซึ่งในปีงบประมาณผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนที่ได้รับตามภารกิจถ่ายโอน) และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (ตามนโยบายของรัฐบาล)  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้
รวมงบประมาณทั้ง 2 ประเภท เป็นโครงการเดียวกัน โดยให้ดําเนินการในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

                                 1.1.2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ 
                                          หลักเกณฑ์ 
                                     (1) จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้กับเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลตาม
จํานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศรายชื่อไว้แล้วในอัตราคนละ 
500 บาท ต่อเดือน 

                                          (2) เมื่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจแล้ว  ให้นํางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปดําเนินงานตามโครงการฯ  โดยไม่ต้องตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายรองรับ และให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลนําเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
      ขั้นตอนการดําเนินงาน 
      (1) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณและแนวทางการดําเนินงานให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งได้รับทราบ 

      (2) เมื่อสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้รับแจ้งการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 แล้ว ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดําเนินการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังกล่าว จาก
สํานักงานคลังจังหวัด โดยใช้บัญชีรายละเอียดการจัดสรรฯ ตามท่ีได้รับแจ้ง เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยถือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนี้ใกล้ถึงกําหนดชําระที่สามารถขอเบิกจากคลังได้ (ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 15) 
      (3) ให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพตามที่ได้รับจัดสรร ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน ภายในวันที่ 10 ของ
ทุกเดือน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 

     (4) หากมีเงินเหลือจ่ายจากการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ ให้เทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตําบล ส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดยทันที
เพื่อดําเนินการส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 
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 1.1.3 การติดตามผล 
      ให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบทุก 3 เดือนตามแบบที่กําหนด โดยให้
รายงานก่อนวันที่ 15 ของรอบถัดไป สําหรับครั้งที่ 1 ให้รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2554 
       
               

                       1.2 เงินอุดหนุนสําหรบัสนบัสนนุการเสริมสรา้งสวัสดิการทางสงัคมให้แก่ผูพ้กิารหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  2554 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

งบประมาณ (บาท) 1,374,039,000 4,739,580,000 3,365,541,000 71.01 

เป้าหมาย (คน) 458,013 789,930 331,917 19.64 
 

                                  1.2.1 หลักการและเหตผุล/ความจาํเปน็ 
                          ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดให้ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 มาตรา 80 (1) ได้กําหนดให้
รัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลําบากให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมท่ี
เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ ดังนั้น
เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเสนอขอรับ
งบประมาณเพื่อจัดสรรเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปจ่ายให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิใน
พ้ืนที่ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน 
 

                                 1.2.2 วัตถุประสงค ์
                         1.2.2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพตาม
นโยบายของรัฐบาล 

                                       1.2.2.2 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที ่
 

                              1.2.3 งบประมาณที่เสนอขอ 
                        จํานวน 4,739,580,000 บาท 
 

                             1.2.4 เหตุผลที่เพิ่ม/ลดงบประมาณ 
                        1.2.4.1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐ เพื่อดําเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ใน 2 ประเภท คือ 1) เงินอุดหนุนทั่วไปตาม
อํานาจหน้าที่ และ 2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้รับจัดสรรจํานวน 6 เดือน (เดือนเมษายน-
กันยายน 2553) ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อให้การดําเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้รวมงบประมาณทั้ง 2 ประเภท  
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เป็นโครงการเดียวกัน โดยให้ดําเนินการในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

                         1.2.4.2 ผู้พิการที่มีสิทธิ และมีความประสงค์ขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น จํานวน 
13,695 คน จึงทําให้จํานวนงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ที่เสนอขอมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

                           1.2.5 หลักเกณฑ์การจัดสรร 
                           เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําไปจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิในพื้นที่ ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553) 
 

                         1.2.6 แผนการดําเนินงาน 
                    1.2.6.1 เป้าหมายโครงการทั้งหมด     จํานวน 954,633 คน เป็นเงิน 5,727,798,000 บาท 

                    1.2.6.2 เป้าหมาย ปี 2553       จํานวน 799,119 คน เป็นเงิน 3,352,032,000 บาท 

                    1.2.6.3 เป้าหมาย ปี 2554      จํานวน 789,937 คน เป็นเงิน 4,739,580,000 บาท 

                   1.2.6.4 เป้าหมาย ปี 2555       จํานวน 954,633 คน เป็นเงิน 5,727,798,000 บาท 
 

                         1.2.7 เป้าหมาย 
                  1.2.7.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน 7,776 แห่ง  

                  1.2.7.1  ผู้พิการ    จํานวน 789,930 คน 
 

                        1.2.8 สถานที่ดําเนินการ  
                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
 

                      1.2.9 ปัญหาอุปสรรค 
                 1.2.9.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่
ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ทําให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน 

                 1.2.9.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพล่าช้า ทําให้เกิด
การร้องเรียน 
 

                    1.2.10 ข้อเสนอแนะ 
                เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอขอ
งบประมาณตามที่ได้รับรายงานข้อมูลจํานวนผู้พิการในเบื้องต้น จํานวน 789,930 คน เป็นเงิน 4,739,580,000 บาท 
ซึ่งต่อมาได้รับรายงานจํานวนผู้พิการที่มีสิทธิเพิ่มเติม อีกจํานวน 164,703 คน เป็นเงิน 988,218,000 บาท ทําให้มี
จํานวนผู้พิการที่มีสิทธิทั้งสิ้น 954,633 คน เป็นเงิน 5,714,610,000 บาท ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์เห็นควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจํานวน 5,714,610,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ยความพิการให้
ผู้พิการที่เพิ่มเติม จํานวน 164,703 คน 
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1.3 เงนิอุดหนนุสาํหรับสนับสนนุการสงเคราะหเ์บี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส ์
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2554 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

จํานวนเงิน 223,626,000 223,626,000 0 0.00 

เป้าหมาย (คน) 37,271 37,271 0 0.00
 

                           1.3.1 หลักการและเหตุผล/ความจําเป็น 
                      ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 กําหนดให้ภารกิจการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับภารกิจถ่ายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปีงบประมาณ 2547 

                         1.3.2 วัตถุประสงค ์
                    เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ 
 

                         1.3.3 งบประมาณที่เสนอขอ 
                   จํานวน 223,626,000 บาท  
 

                         1.3.4 หลักเกณฑ์การจัดสรร 
                   เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในพื้นที่ จํานวน 37,271 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 223,626,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
 

                        1.3.5 แผนการดําเนินงาน 
                   1.3.5.1 เป้าหมาย ปี 2553  จํานวน 37,271 คน เป็นเงิน 223,626,000 บาท 

                   1.3.5.2 เป้าหมาย ปี 2554 จํานวน 37,271 คน เป็นเงิน 223,626,000 บาท 

                     1.3.5.3 เป้าหมาย ปี 2555  จํานวน 39,135 คน เป็นเงิน 234,810,000 บาท 
      สถิติข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ทั่วประเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2527-2552 จํานวน 352,954 คน  
 

                           1.3.6 เป้าหมาย 
                      1.3.6.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,776 แห่ง 

                      1.3.6.2 ผู้ป่วยเอดส์   จํานวน 37,271 คน 
 

                         1.3.7 สถานทีดํ่าเนนิการ 
                     ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
 

                         1.3.8 ปัญหาอุปสรรค 
                   เนื่องจากต้ังแต่ปีงบประมาณ 2551 คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติให้แบ่งประเภทเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุน
ทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งจากเดิมได้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) เงินอุดหนุนทั่วไป (2) เงินอุดหนุนทั่วไป
กําหนดวัตถุประสงค์ (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้เปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์        
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 ไปเป็นแบบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริการจัดการงบประมาณของตนเองได้
ตามท่ีเห็นสมควร ซึ่งเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการไปแล้วได้เกิดปัญหาบางประการขึ้น ดังนี้ 
                     1.3.8.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่ทราบว่า
งบประมาณที่ได้รับเป็นรายการใดบ้าง เนื่องจากยอดเงินที่แจ้งจัดสรรไปเป็นยอดรวมไม่ระบุรายการ 

                     1.3.8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญของการใช้
จ่ายงบประมาณว่าต้องไปดําเนินการในเรื่องใดก่อนหรือหลัง 

                     1.3.8.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ นํางบประมาณที่
ได้รับไปใช้ในด้านอื่น เป็นเหตุให้งบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่ดําเนินการตามภารกิจ ซึ่งทําให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

                        1.3.9 เอกสารประกอบชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
                 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
   การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
                   ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
                                 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
                             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุมาจากกรม
ประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2546 ตามพระราช
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 โดยในระยะแรกได้จัดสรรให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิคนละ 300 บาทต่อเดือน แต่
ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมคนละ 300 
บาทต่อเดือน เป็นคนละ 500 บาทต่อเดือน โดยให้เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นไป โดยดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
             ต่อมาคณะรัฐมนตรีโดยนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551 โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการ และมีกําหนดเวลาแล้ว
เสร็จในปีแรก นโยบาย ข้อ 1.2 ด้านการรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน ข้อ 1.2.4 ด้านการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยจัดสรรเป็น
สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
เป็นรายเดือนๆละ 500 บาท ต้ังแต่เดือนเมษายน 2552 เป็นต้นไป ตลอดชีพ โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
(กผส.) ได้จัดทําระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552 
เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
            เนื่องจากการดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา
ดําเนินการอยู่ 2 ระเบียบ คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สู งอายุ  พ .ศ .2552 ทําให้มีแนวทางการปฏิ บั ติ ไม่ เ ป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เกิดความสับสน  ดังนั้น 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้การดําเนินการดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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                          กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3670 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2552 ถึงจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจและรับลงทะเบียน
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายงานจาก
จังหวัดแล้ว โดยมีจํานวนผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 6,107,536 คน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้รับงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน 31,068,312,000 บาท สามารถจัดสรรให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้เพียงจํานวน 5,178,052 
คน ดังนั้น งบประมาณที่ได้รับจึงไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิอีกจํานวน 
929,484 คน เป็นเงิน 5,576,904,000 บาท กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอของบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่ง ครม. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นเงินจํานวน 4,940,010,000 บาท 
                              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานสวัสดิการสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ในงวดแรก (ต.ค.2553 – มี.ค.2554) จํานวนทั้งสิ้น 5,178,042 
คน เป็นเงินจํานวน 15,534,156,000 บาท 

                             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานสวัสดิการสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในงวดที่ 2 จํานวนทั้งสิ้น 14,472,779,000 บาท โดยให้จัดสรรเงนิ
งบประมาณให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วให้ครบตามจํานวนของทั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป) 
         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานสวัสดิการสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในงวด 3 จํานวนทั้งสิ้น 3,940,804,500 บาท โดยให้จัดสรรเงินงบประมาณ
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วให้ครบตามจํานวนของทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 

ผลการดําเนินงาน 
  งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ปี จํานวนผู้สูงอายุ อัตราต่อ
เดือน 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 

2546 399,362 คน 300 บาท 1,437,703,200 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
2547 440,000 คน 300 บาท 1,584,000,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
2548 527,083 คน 300 บาท 1,897,498,800 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
2549 1,073,190 คน 300 บาท 3,863,484,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
2550  1,755,266 คน 500 บาท 10,531,596,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
2551 1,755,266 คน 500 บาท 10,531,596,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
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ปี จํานวนผู้สูงอายุ อัตราต่อ
เดือน 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 

2552 1,828,456 คน 500 บาท 10,970,736,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 
  

3,142,168 คน 
 

500 บาท 
 

9,426,504,000 บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตามนโยบายรัฐบาล  

(6 เดือน) 
2553 1,828,456 คน 500 บาท 10,970,736,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 

 3,345,554 คน 500 บาท 20,073,724,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตามนโยบายรัฐบาล 

2554 5,178,052 คน 500 บาท 31,068,312,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 823,335 คน 500 บาท 4,940,010,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

(ของบเพิ่มเติม) 
 

 

                            การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 
                                1. สาระสาํคญัที่ดําเนนิงาน 
                                  เมื่อปี พ.ศ.2546 กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้รับการถ่าย
โอนภารกิจด้านการจัดสรรเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก กรมประชาสงเคราะห์ (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนับเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญยิ่งทั้งในฐานะเป็นผู้ดําเนินการ และสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เป็นแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทั้งในส่วนของเงินอุดหนุนจากส่วนกลางและเงินที่จ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
             คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบโครงการ
จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการได้ลงนามในระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552 
และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 264/2552 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เพื่อมอบอํานาจให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามระเบียบข้อ 4 ในการกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการ โดยจ่ายภายในวันที่ 
10 ของทุกเดือนๆละ 500 บาท 
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                              2. งบประมาณเบี้ยยังชพีคนพกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ปี จํานวนคน
พิการ 

อัตราต่อ
คนต่อเดือน 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 

2547 23,370 500 140,220,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2548 24,370 500 146,220,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2549 38,600 500 231,600,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2550 229,985 500 1,379,910,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2551 229,985 500 1,379,910,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
2552 255,475 500 1,532,854,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

318,222 500 1,909,332,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 2553 
483,095 500 1,449,285,000  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล (เม.ย. – ก.ย.) 

2554 959,502 500 4,739,580,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

                           ผลการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
                             3.1 สถ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
สําหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในงวดแรก จํานวน 6 เดือน      
(ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) เพื่อนําไปจ่ายให้ผู้พิการที่มีสิทธิในพื้นที่แล้ว จํานวน 729,042 คน เป็น
เงิน 2,187,126,000 บาท 
                   3.2 สถ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
สําหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพให้แก่เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในงวดที่ 2 (ต้ังแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2554) เพื่อเบิกจ่ายให้แก่คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความ
พิการที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วให้ครบตามจํานวนของทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป) 
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,130,633,000 บาท  
                   3.3 สถ. ได้จัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล ในงวดที่ 3 (ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2554)     
เพื่อเบิกจ่ายให้แก่คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้วให้ครบตามจํานวนของทั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 638,711,000 บาท 
 

                       การจา่ยเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
                            1.สาระสําคัญที่ดําเนินงาน 
                               เมื่อปี พ.ศ.2548 กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เป็น
แนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทั้งใน
ส่วนของเงินอุดหนุนจากส่วนกลางและเงินที่จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางในการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

                    (1)คุณสมบัติของผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
                  - มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสัญชาติไทย 
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                  - มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้งหรือขาดอุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
                  - เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 

                    (2) ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติข้างต้น หากประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่ืนคําขอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่ 
                    (3) ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นออกไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ได้รับการสงเคราะห์ว่า เป็นผู้
มีคุณสมบัติสมควรจะได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดลําดับ และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดส์
ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
                   (4) เนื่องจากผู้ป่วยเอดส์ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิเสรีภาพ กรณีนี้จึงไม่ผ่านการ
ประชาคมท้องถิ่นและไม่ต้องประกาศรายชื่อให้ทราบทั่วกัน 
                   (5) สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ตลอดชีวิตเดือนละ 500 บาท 
2. งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
ปีงบประมาณ จํานวนผู้ป่วย

เอดส์ที่ได้รับเงิน 
อัตราต่อ
คนต่อ
เดือน 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 

2547 6,000 500 36,000,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2548 6,000 500 36,000,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2549 23,800 500 142,800,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2550 27,600 500 165,600,000 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ 
2551 27,600 500 165,600,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
2552 28,567 500 171,402,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
2553 37,271 500 223,626,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
2554 37,271 500 223,626,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
           3.ปัญหาอุปสรรค  
 เนื่องจากต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีมติให้แบ่งประเภทเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งจากเดิมได้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) เงินอุดหนุนทั่วไป (2) เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค์ (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้เปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ ไปเป็นแบบ
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริการจัดการงบประมาณของตนเองได้ตามที่
เห็นสมควร ซึ่งเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการไปแล้วได้เกิดปัญหาบางประการขึ้น ดังนี้ 
  3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่ทราบว่างบประมาณที่ได้รับเป็น
รายการใดบ้าง เนื่องจากยอดเงินที่แจ้งจัดสรรไปเป็นยอดรวมไม่ระบุรายการ 
  3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญของการใช้จ่ายงบประมาณว่า
ต้องได้ดําเนินการในเรื่องใดก่อนหรือหลัง 
  3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ นํางบประมาณที่ได้รับไปใช้ในด้านอื่น
เป็นเหตุให้งบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่ดําเนินการตามภารกิจ ซึ่งทําให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ จากผลการดําเนินงานของจังหวัดในภาพรวมพบว่า แต่ละขั้นตอนของโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน 
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 (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) มีการดําเนินงานถูกต้อง เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
กําหนด มีความโปร่งใส โดยยึดระเบียบที่กําหนดเป็นสําคัญ ทําให้การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พ่ึงตนเองได้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ดีได้กําชับให้จังหวัดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งได้วางมาตรการและแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้เร่งดําเนินตามโครงการให้สําเร็จ
ตามนโยบายของรัฐบาลกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งทําให้การดําเนินงาน
ของโครงการประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วย
รับผิดโครงการ คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง ใน 3 เรื่อง 1) จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  2) การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม          
3)หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาดการบูรณาการ การทํางาน การ
เชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินโครงการสําเร็จได้ออกอย่างยั่งยืน          
4)ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 5)ประชาชนขาด
การมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงินสงเคราะห์ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไข
ปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมายและ 6) การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครอบคลุม
เป้าหมายได้อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดต่าง ๆ เป็นดังนี้ 
 

หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

1 นนทบุรี    

 ปทุมธาน ี    

 พระนครศรีอยุธยา    

 สระบุร ี    

2 ลพบุร ี    

 สิงห์บุร ี    

 ชัยนาท    

 อ่างทอง    

3 ฉะเชิงเทรา    

 สระแก้ว    

 ปราจีนบุรี    

 สมุทรปราการ    

 นครนายก    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

4 ราชบุรี    

 กาญจนบุร ี    

 นครปฐม    

 สุพรรณบุร ี    

5 เพชรบุรี    

 ประจวบคีรีขันธ์    

 สมุทรสงคราม    

 สมุทรสาคร    

6 สุราษฎร์ธานี    

 ชุมพร    

 นครศรีธรรมราช    

 พัทลุง    

7 ภูเก็ต    

 พังงา    

 กระบี่    

 ระนอง    

 ตรัง    

8 สงขลา    

 สตูล    

 ปัตตานี    

 ยะลา    

 นราธิวาส    

9 ชลบุรี    

 ระยอง    

 จันทบุรี    

 ตราด    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

10 อุดรธานี    

 หนองบัวลําภู    

 หนองคาย    

 เลย    

11 นครพนม    

 มุกดาหาร    

 สกลนคร    

12 ขอนแก่น    

 มหาสารคาม    

 ร้อยเอ็ด    

 กาฬสินธ์ุ    

13 อุบลราชธานี    

 ยโสธร    

 อํานาจเจริญ    

 ศรีสะเกษ    

14 นครราชสีมา    

 ชัยภูมิ    

 บุรีรัมย์    

 สุรินทร ์    

15 เชียงใหม่    

 ลําพูน    

 ลําปาง    

 แม่ฮ่องสอน    

16 เชียงราย    

 พะเยา    

 แพร่    

 น่าน    

17 พิษณุโลก    

 เพชรบูรณ์    

 อุตรดิตถ์    

 ตาก    

 พิษณุโลก    
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หน่วยรับตรวจ
ประเมินตนเอง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 1 

(Sear) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบที่ 2 

(AIR) 
เขต จังหวัด 

ยอมรับได้ เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

18 นครสวรรค ์    

 อุทัยธานี    

 กําแพงเพชร    

 พิจิตร    

 

                                 จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Project Review) และรอบ (Progress Review)  โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 1 (Sear) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสีย่งไว้ในระดบัเฝา้
ระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี ้
   (1) จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นความเสี่ยงตามหลัก
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น เ รื่ อ ง ภ า ร ะ ผิ ด ช อบ ข อ ง หน่ ว ย ง า นห รื อ ห น่ ว ย รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร  ( Accountability)  

อันเนื่องมาจาก ขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในเรื่องนี้ หน่วยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดย
สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ และมีแนวทาง
จัดการกับ ความเสี่ยง ดังนี ้
 (1.1) เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้ อปท. ต้องดําเนินการ และผู้บริหาร อปท. ก็ได้ให้ความสําคัญ
ในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว  จังหวัดได้กํากับดูแลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
   (1.2) จังหวัดประชุมผู้บริหาร อปท. เพื่อมอบนโยบายที่ชัดเจนในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ 
เป็นประจําทุกเดือนและนโยบายการตรวจติดตาม 

 (1.3) มีคําสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจนิเทศด้านการเงินบัญชีและการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพของ อปท. ปีละ 2 ครั้ง 

(1.4) จังหวัดแจ้งซักซ้อมแนวทางการดําเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพฯให้ อปท. ปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน 
  (1.5) กําชับให้ผู้บริหาร อปท. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 
 

                    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
(Accountability) ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยรับตรวจราชการของจังหวัดมีแนวการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ดีในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกําหนดไว้ เป็นนโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นสวัสดิการ จํานวน 500 บาทต่อคน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ดังนั้น เพื่อเป็นการให้มีการดําเนินการอย่างถูกต้อง ไม่ตกหล่น สามารถช่วยเหลือบุคคล
ตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริงหน่วยรับตรวจราชการควรวางมาตรการในการกําชับอปท. มีระบบรายงาน และตรวจ
ติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนหา
แนวทางแก้ไขปัญหา และได้มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติและมอบหมายภารกิจให้แก่หน่วยงานต่างๆถือปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าดีระดับหนึ่ง แต่ยังอาจไม่เพียงพอ โดยจังหวัดควรมีแนวทางการเร่งรัด ติดตามผลการ 
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ดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพราะงานดังกล่าวเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มี
การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายครอบคลุมทุกภาคส่วน
ถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็ว ดังนั้น จังหวัดควรมีมาตรการเร่งรัด ติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

 (2)การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่
สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุมเป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง
ภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ(Accountability) นเนื่องมาจาก ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุมในเรื่องนี้ หน่วย
รับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ใน
ระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลย้ายไปปฏิบัติงานที่อ่ืนงานไม่ต่อเนื่อง จึงได้ตรวจติดตาม
การบันทึกข้อมูลทาง Internet ของ อปท. ให้เป็นปัจจุบัน 

 (2.2) ให้มอบหมายงานให้เรียบร้อยและแนะนําการปฏิบัติเพิ่มเติมให้ จนท. ที่มาปฏิบัติงาน
ใหม่แทน 

(2.3) อปท. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายใหม่ที่ยังไม่เคย ลงทะเบียนมาก่อน และ
ผู้ที่ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่ อปท. ภายในเดือน พ.ย. ของทุกปี 

(2.4) รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยให้อปท. รายงานข้อมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพของ สถ. 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเรื่องภาระผิดชอบของ
หน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่
สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า มี
แนวทางจัดการความเสี่ยงที่ดีในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวการจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับตรวจราชการยังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ โดยประเด็นที่สําคัญในการดําเนินโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน 
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่มีข้อมูลในการดําเนิน
ดังกล่าวเช่นกัน เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ป่วยเอดส์   สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดมีข้อมูลผู้พิการ และที่ทําการปกครองจังหวัดมีข้อมูลผู้สูงอายุ ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับ
หน่วยที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง และในขณะเดียวกันจังหวัดควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอําเภอรับลงทะเบียน
เพิ่มเติม หรือตรวจสอบ ข้อมูลการดําเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาตกหล่นของกลุ่มเป้าหมาย หรืออาจ
เปิดตู้เพื่อรับข้อมูลการแจ้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ สําหรับผู้ป่วยเอดส์อาจจะเปิดให้แจ้งข้อมูลเพราะผู้ป่วยเอดส์อาจไม่กล้าแสดง
ตนโดยขอให้ปกปิดเรื่องดังกล่าวเป็นความลับ 
 (3) หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาด
การบูรณาการ การทํางาน การเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนิน
โครงการสําเร็จได้ออกอย่างยั่งยืน เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง 
เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (3.1) การประสานงานระหว่าง อปท. และจังหวัดล่าช้า บางครั้ง จนท. เข้าใจผิดจาก
แบบฟอร์มการรายงาน ดังนั้น จึงได้ซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร 
 (3.2) ให้อปท. กําหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้การประสานข้อมูลมีความ
ถูกต้องแม่นยํา 
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 (3.3) มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ปทุมธานี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 (3.4) มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุกับ สนง. ทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น เพื่อให้มีข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

 (3.5) จังหวัดจัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ อปท.ทุกแห่ง เพื่อซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติ 

 
                          ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้
ประโยชน์โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือ
หน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดี แต่อาจไม่เพียงพอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ทุกด้าน จังหวัด
ควรวางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะต้องมกีาร
ตรวจสอบบัญชีกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้จ่ายเงินถูกต้องตามบัญชี และมีการ
สํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่งแต่ยังอาจไม่เพียงพอ โดยจังหวัดควรมีการสํารวจข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ในพื้นที่มากที่สุด  
   (4) ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ ถึง
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับ
ตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (4.1) บางพื้นที่ อปท. นําเงินสดไปจ่ายให้ผู้รับและใช้โอกาสในการหาเสียงทําให้เสียเวลา 
โดยได้วางมาตรการพยายามให้จ่ายผ่านธนาคารทุกรายแม้จะเป็นปัญหากับผู้รับบางรายการเพราะไม่สะดวกในการ
เดินทางไปธนาคาร 

 (4.2) กํากับให้มีการจ่ายเงินอย่างทั่วถึงให้ถึงกลุ่มเป้าหมายตามเหมาะสม 

 (4.3) การจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกประเภทความเสี่ยงจําดําเนินการผ่านโรงพยาบาล 
เนื่องจากมีงบประมาณของทุกคนที่มีอายุเกิน 60 ปี และสามารถตรวจสอบความถูกต้องจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดี แต่อาจไม่ครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียงพอ จังหวัดควรวาง
มาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะต้องมีการตรวจสอบบัญชี
กลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้จ่ายเงินถูกต้องตามบัญชี ขณะเดียวกันควรเป็นการ
บริการประชาชนผู้สูงอายุควรจัดบริหารประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวก และควรมีระบบตรวจสอบ
การจ่ายเงินดังกล่าวอีกครั้ง อปท. เร่งมีสอบตามการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มในพื้นที่อีกด้วย  อีกทั้งมีการ
สํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่ง  แต่อาจไม่เพียงพอกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและควรบูรณาการเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายให้ตรงตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

   (5) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงิน
สงเคราะห์ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน 
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โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวางแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี ้
 (4.1) การประชาสัมพันธ์กําหนดระยะเวลาปฏิบัติไม่ทั่วถึง 

 (4.2) บางรายขาดผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการนําเสนอข้อมูล โดยได้วางมาตรการ ให้ อปท. 
ต้องเข้าตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียด 

 (4.3) แจ้ง อปท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยเปิดเผยให้ประชาชนผู้สนใจ
ตรวจสอบ หากมีบุคคลใดขาดคุณสมบัติ สามารถแจ้ง อปท.เพิกถอนรายชื่อได้   

   (4.4) จังหวัด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้มีการช้ีแจงให้ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบได้เข้าใจและตระหนักในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้มีความถูกต้องและ
สามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า  แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการดีในระดับหนึ่ง แต่เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงอย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการโดยอาจตั้งผู้แทนภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโครงการหรือในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และขอให้ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯและคน
พิการโดยเปิดเผยให้ประชาชนผู้สนใจตรวจสอบ หรืออาจใช้มาตรการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนตรวจจองอีกทางหนึ่ง และ
ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบความก้าวหน้าโครงการเป็นระยะด้วย มีการตรวจสอบโดยประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่อาจไม่เพียงพอ ดังนั้น จังหวัดควรหามาตรการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการโดยมีการประชุมให้มีส่วนร่วมเห็นความสําคัญของโครงการ ทําให้มีส่วนผลักดันให้โครงการสําเร็จตามเป้าหมาย 

   (6) การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครอบคลุม
เป้าหมายได้อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นความเสี่ยงตามหลัก     ธรรมาภิ
บาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการ
ดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ หน่วยรับตรวจประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยวาง
แนวทางการจัดการความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
 (4.1) จังหวัดโดยสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ที่ติดตาม
การจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด    
                    ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเส่ียงในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์
โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการ เห็นว่า  ได้ดําเนินการตามระเบียบกําหนดให้ประชาชนมีคุณสมบัติครอบถ้วน สามารถมีสิทธิขอรับ
เบ้ียยังชีพได้ทุกคน  มีการสํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่ง แต่อาจไม่เพียงพอ โดยควรวาง
มาตรการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์โดยการให้ประชาชนทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมและร่วมดําเนินโครงการให้เป็นไปตาม
กระบวนการที่กําหนด 

 

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบความก้าวหน้าและ
ความสําคัญของโครงการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) รวมทั้งหลักเกณฑ์
ต่างๆที่สําคัญทําให้เข้ามามีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้น 
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      ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 
เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเชื่อว่าจะสา
มารจัดการความเสี่ยง และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้ 
   (1) จังหวัดควรประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานและมาตรการในการควบคุมการในการดําเนินโครงการให้มีการดําเนินงานถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด  
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนสร้างระบบการควบคุมการรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมให้กับผู้บริหาร
ระดับจังหวัดทราบโดยตลอดและสรุปปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ รวมทั้งกําชับการดําเนินงานตามนโยบายให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบนโยบายและแผนการดําเนินงาน 

     (2) จังหวัดควรกําหนดแนวทางการในการตรวจติดตามการดําเนินโครงการ  โดยให้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและอําเภอร่วมกันออกตรวจนิเทศด้าน การจ่ายเงินตามโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความคืบหน้าเพียงใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 
   (3) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ป่วยเอดส์   สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีข้อมูลผู้พิการ 
และที่ทําการปกครองจังหวัดมีข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการการทํางานโดยมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงาน
ดังกล่าว เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลถูกต้องเป็นไปทิศทางการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
ครบถ้วน ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม 
   (4) จังหวัดควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้งหนึ่ง โดยรับลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติม รายใหม่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนและผู้ที่ย้าย
ภูมิลําเนาให้ข้อเป็นปัจจุบัน ถูกต้องที่สุด หรืออาจเปิดช่องทางที่แจ้งสิทธิดังกล่าวแก่ประชาชนในระดับอําเภอและ
จังหวัด ทั้งนี้สําหรับผู้ป่วยเอดส์ขอให้ปกปิดเป็นความลับด้วย 
 (5) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควรสร้างระบบรายงานข้อมูลทางสารสนเทศ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พ้ืนที่รายงานข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นปัจจุบัน 
 (6) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการในรูปแบบคณะทํางานเพื่อร่วมทํางานในระดับ
เจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางการทํางาน และมีกฎระเบียบกฎหมาย ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
ทํางานดังกล่าว  
   (7) ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปทิศทางเดียวกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประโยชน์ของข้อมูลในการปฏิบัติตาม
แนวทางเดียวกัน 
   (8) ให้จังหวัดวางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนจะต้องมีระบบติดตามผลการดําเนินงานทุกระยะเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
    (9) จังหวัดควรให้ อปท.จัดบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวก และ
ควรมีการวางมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอีกครั้ง และให้ อปท. ควรมีสอบทานการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 3 กลุ่มในพื้นที่อีกด้วยว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ครบถ้วน ตลอดจนมีการวางระบบการควบคุมภายในและ อปท. 
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   (10) ควรประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการและความก้าวหน้าโครงการ การเบิกจ่ายให้
ประชาชนทราบโดยตลอดในพื้นที่ในระดับอปท. /อําเภอ และในระดับจังหวัดในภาพรวมตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการทํางานให้ดีย่ิงขึ้นเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อ
ร้องเรียนความเป็นธรรม 

   (11) จังหวัดควรกําหนดให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัดและอําเภอ เป็นประจําทุกเดือนและมีการเร่งรัดผลการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
    (12) ควรมีการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานโดยใช้ระบบสารสารสนเทศการ
เชื่อมโยง เครือข่ายในการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    (13) จังหวัดควรเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประสานงานบริหารข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบัน ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและวางแนวทางการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งเพื่อค้นหาผู้ที่อาจตกบัญชีสํารวจ
   (14) จังหวัดควรกําชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดและจัดทําฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีความต้องการครบถ้วนสมบูรณ์ 
   (15) จังหวัดควรมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลา พร้อมสําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัย ทั้งนี้ สําหรับกลุ่ม
ผู้ป่วยเอดส์ขอให้เก็บเป็นความลับด้วย 
   (16) จังหวัดควรมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลาพร้อม
สําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัยประกอบกับควรให้ อปท. สอบทานการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายว่าตรง
กับบัญชีหรือไม่ โดยมีการวางระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกประเภท เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

   (17) จังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับหลักเกณฑ์วิธีการ 
ขั้นตอนต่างๆในการขอรับเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  อย่างทั่วถึง 
   (18) ต้องจ่ายตรงเวลา เต็มจํานวนโดยทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   (19) ต้องไม่ให้มีเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรม 
             โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์) เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ   สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลําบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ 
รวมถึงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลําบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

 อย่างไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 6 
ประการ คือ  
                              -จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
                            -การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผล
กระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม  
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                            -หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาดการบูรณาการ 
การทํางาน การเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินโครงการสําเร็จได้ออก
อย่างยั่งยืน  
                            -ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด  
                                   -ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงินสงเคราะห์
ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย   
                            -การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครอบคลุมเป้าหมายได้
อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก ธรร
มาภิบาลทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นไว้แล้ว  และเชื่อว่า เม่ือหน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําให้ค่าดัชนีความเสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และจะทําให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรม ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตาม
ประเมินผลในรอบ  Monitoring and Evaluation  เพื่อสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับผิดชอบโครงการใน
ระดับพื้นที่ต่อไป 
                            จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการในรอบ 
(Monitoring/Evaluation) โดยได้จัดทํารายงานรอบที่ 2 (AIR) ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับยอมรับได้ โดยมี
เหตุปัจจัยจําแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
                             (1) จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นความเสี่ยงตามหลัก
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น เ รื่ อ ง ภ า ร ะ ผิ ด ช อบ ข อ ง หน่ ว ย ง า นห รื อ ห น่ ว ย รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร  ( Accountability)  

อันเนื่องมาจาก ขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ(Accountability) ของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝา้ระวงัไวก่้อน 
จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้กําหนดมาตรการในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกําหนดไว้ เพื่อเป็นการให้มีการดําเนินการอย่างถูกต้อง ไม่ตกหล่น สามารถ
ช่วยเหลือบุคคลตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริงหน่วยรับตรวจราชการควรวางมาตรการในการกําชับอปท. มีระบบ
รายงาน และตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการและรับทราบปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหา และได้มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติและมอบหมายภารกิจให้แก่
หน่วยงานต่างๆถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าดีระดับหนึ่ง แต่ยังอาจไม่เพียงพอ โดยจังหวัดควรมีแนว
ทางการเร่งรัด ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพราะงานดังกล่าวเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ให้ได้เป็นไปตาม
เป้าหมายครอบคลุมทุกภาคส่วนถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็ว ดังนั้น จังหวัดควรมีมาตรการเร่งรัด ติดตามผลการ
ดําเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

 (2)การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอ
ทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุมเป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบ
ของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุมในเรื่องนี้  
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเรื่องภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบ
โครงการ (Accountability) ขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้ส่งผลกระทบตั้ง
งบประมาณถ่ า ย โอนยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม  ไ ว้ ในระดั บ เฝ้ า ร ะวั ง ไว้ ก่ อน  จากการตรวจราชการในรอบ
(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ขับเคลื่อน
ดําเนินโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) โดยประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่มีข้อมูลในการดําเนินดังกล่าวเช่นกัน เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ป่วยเอดส์   
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีข้อมูลผู้พิการ และที่ทําการปกครองจังหวัดมีข้อมูลผู้สูงอายุ 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง และในขณะเดียวกันจังหวัดควรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอําเภอรับลงทะเบียนเพิ่มเติม หรือตรวจสอบ ข้อมูลการดําเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาตก
หล่นของกลุ่มเป้าหมาย หรืออาจเปิดตู้เพื่อรับข้อมูลการแจ้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ สําหรับผู้ป่วยเอดส์อาจจะเปิดให้แจ้งข้อมูล
เพราะผู้ป่วยเอดส์อาจไม่กล้าแสดงตนโดยขอให้ปกปิดเรื่องดังกล่าวเป็นความลับ จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็น
ดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
 (3) หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาด
การบูรณาการ การทํางาน การเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนิน
โครงการสําเร็จได้ออกอย่างยั่งยืน เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง 
เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง จาก
การตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบ
โครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจ
ราชการ  คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้วางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็น
จริงมากที่สุด โดยให้จ่ายเงินถูกต้องตามบัญชี และมีการสํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่งแต่ยังอาจ
ไม่เพียงพอ โดยจังหวัดควรมีการสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ในพื้นที่มาก
ที่สุด จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
 

 (4) ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ ถึง
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง จากการตรวจติดตาม
ประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า มีแนว
จัดการความเสี่ยงที่ดี แต่อาจไม่ครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียงพอ จึงให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับเฝ้า
ระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้วางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งให้จํานวนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยให้จ่ายเงิน
ถูกต้องตามบัญชี ขณะเดียวกันควรเป็นการบริการประชาชนผู้สูงอายุควรจัดบริหารประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อ
อํานวยความสะดวก และควรมีระบบตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวอีกครั้ง อปท. เร่งมีสอบตามการเบิกจ่ายเงินให้กับ
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มในพื้นที่อีกด้วย  อีกทั้งมีการสํารวจข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่ง  แต่อาจไม่ 
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เพียงพอกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและควรบูรณาการเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายให้ตรงตาม
เป้าหมายได้อย่างแท้จริง  จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได ้

   (5) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงิน
สงเคราะห์ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
เรื่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง จากการตรวจ
ติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ เห็นว่า  
แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจราชการดีในระดับหนึ่ง จึงให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับ
เฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้กําหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางให้ภาคประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการโดยอาจตั้งผู้แทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโครงการหรือในการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน และขอให้ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯและคนพิการโดยเปิดเผยให้ประชาชนผู้สนใจตรวจสอบ หรือ
อาจใช้มาตรการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนตรวจจองอีกทางหนึ่ง และขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ
ความก้าวหน้าโครงการเป็นระยะด้วย มีการตรวจสอบโดยประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่อาจไม่
เพียงพอ ดังนั้น จังหวัดควรหามาตรการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการโดยมีการประชุมให้มีส่วนร่วมเห็น
ความสําคัญของโครงการ ทําให้มีส่วนผลักดันให้โครงการสําเร็จตามเป้าหมาย  จึงได้ให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้
ในระดับยอมรับได้ 
 (6) การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครอบคลุม
เป้าหมายได้อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนิน
โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง เรื่องนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญเพราะเห็นว่าการดําเนินโครงการ
ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
หรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ  จึงให้ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน จากการตรวจราชการ
ในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า หน่วยรับตรวจราชการ  คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้
ดําเนินการตามระเบียบกําหนดให้ประชาชนมีคุณสมบัติครอบถ้วน สามารถมีสิทธิขอรับเบ้ียยังชีพได้ทุกคน  มีการสํารวจ
ข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่ง แต่อาจไม่เพียงพอ โดยควรวางมาตรการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์โดย
การให้ประชาชนทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมและร่วมดําเนินโครงการให้เป็นไปตามกระบวนการที่กําหนด จึงได้ให้ความเสี่ยง
ในประเด็นดังกล่าวไว้ในระดับยอมรับได้ 
                                         จากการตรวจราชการในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะ
กระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดย
ตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการทําให้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ
ทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ทําให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
อีกทางหนึ่ง ตลอดจนมีการทําเวทีประชาคม ส่งผลให้โครงการประสบความสําเร็จ มีข้อมูลที่ถูกต้อง การจ่ายเงินตรง
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

     โดยผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในรอบ (Project Review) และ
รอบ (Progress Review)  ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
อาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น จากการตรวจ 
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ติดตามและประเมินผลในรอบ (Monitoring/Evaluation) พบว่า หน่วยรับตรวจราชการได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ และโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด    
ได้ดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
   (1) จังหวัดได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานและมาตรการในการควบคุมการในการดําเนินโครงการให้มีการดําเนินงานถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด  
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนสร้างระบบการควบคุมการรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมให้กับผู้บริหาร
ระดับจังหวัดทราบโดยตลอดและสรุปปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ รวมทั้งกําชับการดําเนินงานตามนโยบายให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบนโยบายและแผนการดําเนินงาน 

     (2) จังหวัดได้กําหนดแนวทางการในการตรวจติดตามการดําเนินโครงการ  โดยให้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและอําเภอร่วมกันออกตรวจนิเทศด้าน การจ่ายเงินตามโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีความคืบหน้าเพียงใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 
   (3) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีข้อมูลผู้ป่วยเอดส์   สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีข้อมูลผู้พิการ 
และที่ทําการปกครองจังหวัดมีข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการการทํางานโดยมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงาน
ดังกล่าว เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลถูกต้องเป็นไปทิศทางการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับกลุ่มเป้าหมายได้
ครบถ้วน ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม 
   (4) จังหวัดได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้งหนึ่ง โดยรับลงทะเบียนข้อมูลเพิ่มเติม รายใหม่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนและผู้ที่ย้าย
ภูมิลําเนาให้ข้อเป็นปัจจุบัน ถูกต้องที่สุด หรืออาจเปิดช่องทางที่แจ้งสิทธิดังกล่าวแก่ประชาชนในระดับอําเภอและ
จังหวัด ทั้งนี้สําหรับผู้ป่วยเอดส์ขอให้ปกปิดเป็นความลับด้วย 
   (5) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้สร้างระบบรายงานข้อมูลทางสารสนเทศ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พ้ืนที่รายงานข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นปัจจุบัน 
   (6) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการในรูปแบบคณะทํางานเพื่อร่วมทํางานในระดับ
เจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางการทํางาน และมีกฎระเบียบกฎหมาย ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
ทํางานดังกล่าว  
              (7) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้เชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปทิศทางเดียวกันให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประโยชน์ของข้อมูลในการปฏิบัติตาม
แนวทางเดียวกัน 
   (8) จังหวัดได้วางมาตรการให้อปท. ในการจ่ายเงินให้มีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบยีบกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดตลอดจนจะต้องมีระบบติดตามผลการดําเนินงานทุกระยะเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
    (9) จังหวัดได้ให้ อปท.จัดบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวก และ
ควรมีการวางมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอีกครั้ง และให้ อปท. ควรมีสอบทานการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 3 กลุ่มในพื้นที่อีกด้วยว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ครบถ้วน ตลอดจนมีการวางระบบการควบคุมภายในและ อปท. 
   (10) จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการและความก้าวหน้าโครงการ การเบิกจ่ายให้
ประชาชนทราบโดยตลอดในพื้นที่ในระดับอปท. /อําเภอ และในระดับจังหวัดในภาพรวมตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ 
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ประชาชนได้รับทราบและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการทํางานให้ดีย่ิงขึ้นเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อ
ร้องเรียนความเป็นธรรม 

   (11) จังหวัดได้กําหนดให้มีระบบการรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําจังหวัดและอําเภอ เป็นประจําทุกเดือนและมีการเร่งรัดผลการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
   (12) จังหวัดมีการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานโดยใช้ระบบสารสารสนเทศการ
เชื่อมโยง เครือข่ายในการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   (13) จังหวัดได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประสานงานบริหารข้อมูลและ
เชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบัน ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและวางแนวทางการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งเพื่อค้นหาผู้ที่อาจตกบัญชีสํารวจ
   (14) จังหวัดได้กําชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดและจัดทําฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีความต้องการครบถ้วนสมบูรณ ์

   (15) จังหวัดได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลา พร้อมสําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัย ทั้งนี้ สําหรับกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ขอให้
เก็บเป็นความลับด้วย 
   (16) จังหวัดได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลาพร้อม
สําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัยประกอบกับควรให้ อปท. สอบทานการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายว่าตรงกับ
บัญชีหรือไม่ โดยมีการวางระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกประเภท เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

   (17) จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับหลักเกณฑ์วิธีการ 
ขั้นตอนต่างๆในการขอรับเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  อย่างทั่วถึง 
  (18) จังหวัดได้กําหนดมาตรการในการต้องจ่ายตรงเวลา เต็มจํานวนโดยทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  (19)  จังหวัดมีระบบรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากประชาชน 
 โดยในรอบ (Project Review) และรอบ (Progress Review) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ได้ประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 6 ประการ คือ  
 -จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
                             -การดําเนินงานยังขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม่สม่ําเสมอทําให้
ส่งผลกระทบตั้งงบประมาณถ่ายโอนยังไม่ครอบคลุม  
                             -หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาดการบรูณาการ 
การทํางาน การเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินโครงการสําเร็จได้ออก
อย่างยั่งยืน  
                              -ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมายอาจมีการจ่ายเงินไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด  
                                      -ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จ่ายเงินสงเคราะห์
ให้มีความถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาบุคคลกลุ่มเป้าหมาย   
                              -การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครอบคลุมเป้าหมาย
ได้อย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับในหมู่บ้านหรือชุมชน 
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                                      จากการตรวจติดตามในรอบ  (Monitoring/Evaluation)  ของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามข้อเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก ธรรมาภิบาลทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นไว้
และพบว่า หน่วยรับผิดชอบรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติทําให้ค่าดัชนีความ
เสี่ยงลดลงสู่ระดับยอมได้รับ และทําให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละกิจกรรมจากการ
ตรวจราชการเพื่อติดตามและประเมินผลในรอบ(Monitoring/Evaluation)  พบว่า โครงการตรวจติดตามการถ่าย
โอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างหลักประกันด้าน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการจ่าย
สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ใน
สภาวะยากลําบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่
เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
จ่ายเงินกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดตรงตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด มีการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด 
ตลอดจนส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการทําให้การดําเนินงาน รวมทั้งได้รับความ
ร่วมมือจากผู้แทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการร่วมเป็นคณะกรรมการในส่วนที่เก่ียวข้อง ทําให้
การจ่ายเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนดทําให้กลุ่มเป้าหมายได้รับเงินได้อย่างแท้จริง 
ส่งผลให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล  
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  กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักกลยุทธ์โครงการควบแน่นเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยมี 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกระทรวงพลังงาน 
  ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยในฐานะเจ้าภาพกลยุทธ์ฯ จึงได้เสนอโครงการที่มีความสําคัญและมีความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลสูง จํานวน 5 โครงการ พร้อมทั้งส่งแบบสํารวจความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกด้าน           
ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยมอบให้แก่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และได้รับแบบสํารวจความคิดเห็นฯ    
จากเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน รวม 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการจํานวน 19 ฉบับ ด้านเศรษฐกิจ
จํานวน 10 ฉบับ ด้านสังคมจํานวน 18 ฉบับ และด้านสิ่งแวดล้อม 16  ฉบับ รวม 63 ฉบับ จากการแบบสํารวจ
ความคิดเห็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2554  พอสรุปสาระสําคัญตามประเด็นคําถามที่
เกี่ยวข้อง  จํานวน  5  เรื่อง  คือ 
  1.1  โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  (มท) 
  1.2  โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์) (สธ) 
  1.3  โครงการมาตรการดําเนินการกรณผีังเมืองรวมจะหมดอายุ (ยธ) 
  1.4  โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (ทด) 
  1.5  โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2554 (ปภ)   
 

ลําดบั 
ที ่

ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 

1. เรื่อง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา 
        - ในการดําเนินงานโครงการ
หมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา  ผลการดําเนินการที่คาดไว้ก็
เพื่อให้หมู่ บ้าน/ชุมชน นําปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาปรั บใช้ ใน
กระบวนการพัฒนาหมู่ บ้ านเป็ น
หมู่ บ้านต้นแบบ และขยายผลการ
ดําเนินงานหมู่บ้านต้นแบบดังกล่าว ไป
ยังหมู่บ้านอื่นๆ เพื่อสร้าง 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีถ้าสามารถทําได้จริง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทั่วถึงประชาชนได้เข้าถึงโครงการจริงๆ 
แต่เป็นห่วงว่าประชาชนได้เข้าสู่โครงการทุกครัวเรือนหรือเปล่า 
2. คําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปรัชญาที่มีกรอบ
ความคิดเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ฟังดูเหมือนยาก แต่เมื่อ
นําไปปฏิบัติเป็นของง่าย ชาวบ้านรับได้ และทําได้ดีด้วย การใช้
หมู่บ้านเป็นฐานทดลองงาน นับว่ายอดเยี่ยม การนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฝังลงในหัวใจชาวบ้าน ร่วมมือร่วมใจ
ขับเคลื่อนงานได้สําเร็จเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเอง ทาง
ราชการเราก็พอใจ ทําให้หมู่บ้านเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน  

การสํารวจความคิดเห็นเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ 
ภาคประชาชน ปีงบประมาณ  2554 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 

 กระบวนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน 
ด้วยหลักการพึ่งตนเองในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดระบบการ
บริ หารจัดการชุ มชนและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
ประเด็นคําถาม 
      1 .  ท่ านที่ ป รึ กษ าผู้ ต ร วจ
ราชการภาคประชาชนมีความเห็น
ต่อเรื่องนี้อย่างไร 

3. การสร้างหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสําเร็จมีทั้งระดับ 
พออยู่ พ อกิ น  ร ะดั บ อยู่ ดี กิ น ดี  และ ร ะดั บ มั่ ง มี ศ รี สุ ข 
กระทรวงมหาดไทยควรเร่งรีบขยายผลโครงการให้ทั่วถึงทุก
หมู่บ้านในประเทศไทย ในโอกาสต่อไปนี้ จะมีประเทศต่างๆ
มากมายมาศึกษาดูงานหมู่บ้าน 
4. เป็นปรัชญาที่ช้ีแนวทางการดํารงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มีพระราชดํารัสแก่ชาวไทยต้ังแต่ปี 2517 เป็นต้นมา 
และมีพระราชดํารัสอย่างชัดเจน ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2540 
“เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ในกระแสโลกาภิวัฒน์ และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ผู้ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. โครงการนี้ช่วยให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองได้ด้วยการออม  
ใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมควรส่งเสริม
ขยายผลให้หมู่บ้านดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันให้มาก
ขึ้น การปรับปรุงเลื่อนระดับจากพออยู่พอกินเป็นระดับที่ดีขึ้น 
การเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมโดยให้ความรู้และช่วยเหลือแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่หมู่บ้านที่ดําเนินโครงการ 
2. ปัญหาคือ ไม่มีใครเข้าถึงปรัชญาอย่างแท้จริง เพราะคนที่จะ
เข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงได้จะต้องมี
คุณธรรมเห็นแก่ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน ฉะนั้นหากผู้บริหาร
ประเทศ บริหารกระทรวง กรม จังหวัด ยังเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนก่อนประโยชน์ของประเทศชาติ 
3. สังคมยังขาดกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อเป็นแกนกลางของภาค
ประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจากถูกกระแสทุนนิยมในระบบ
เศรษฐกิจเสรีครอบงํา อุปถัมภ์ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
1. โครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นโครงการที่ดีควร
ขยายผลการดําเนินงานหมู่บ้านไปยังหมู่บ้านอื่นที่มีศักยภาพใน
การดําเนินงาน 
2. เป็นเรื่องดีมากในกรอบแนวทางการพัฒนา เพราะสอดคล้อง
กับประเทศไทยในแต่ละบริบทชุมชน มีการพัฒนาเป็นขั้น  
เป็นตอน แยกแยะ 
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1.  3. การดําเนินโครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นโครงการที่ดีมากเป็น
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้แก่ประชาชน เพราะประชาชน  
ทุกวันนี้ว่ิงตามกระแสของโลกาภิวัฒน์ จึงทําให้ปัญหาทางสังคม 
และมีปัญหาอื่นๆ เกิดอีกมากมาย ถ้าครอบครัวเป้าหมายมี
ความต้ังใจอย่างจริงจัง ครอบครัวเป้าหมาย ก็จะพบปัญหาของ
ครอบครัวเหล่านั้นด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่าปัญหาเกิดขึ้นกับ
ครอบครัวเท่านั้นที่จะแก้ไขได้ดีที่สุด 
4. ชุมชนจะต้องขยันประหยัดพ่ึงพาตนเองในยุคปัจจุบันโดยใช้
เกษตรทฤษฎีใหม่  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประเทศไทยมี
ความอุดมสมบูรณ์ทําการเกษตรได้ทุกพ้ืนที่ 
ผู้ ให้ข้อมูล   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. เห็นด้วยกับโครงการอย่างยิ่ง โดยขอให้มีการถอดบทเรียนใน
หมู่บ้านเป้าหมายปี 2554 เพื่อนําจุดอ่อนไปสรุปแก้ไขและ
พัฒนาให้ดีย่ิงๆขึ้นไป 
2. เห็นด้วยในโครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพราะ
โครงการดังกล่าวจะทําให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
แสดงออกของชุมชนอย่างจริงจัง ทําให้ชุมชนมีขวัญกําลังใจมีที่
พ่ึงทําให้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความเป็นเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น
สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน พ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
3. เป็นโครงการที่ดี แต่ควรให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงความหมาย
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่
ยังยากจน และต้องทํามาหากินที่คนในสังคมยังเอาเปรียบกัน
อยู่ ชุมชนในชนบทกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ การดูแล
ตนเอง ความรับผิดชอบต้องมีการเติมองค์ความรู้ อีกมาก 
งบประมาณเท่านั้นที่ยังเป็นปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ 
4. ศูนย์การเรียนรู้ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ครบถ้วน
บริ บูรณ์  คือปัญหาสําคัญในการรณรงค์ การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 

       2. ท่านได้รับทราบและเข้า
ร่วมกับโครงการนี้หรือไม่ด้วยวิธีใด 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ได้รับทราบโครงการแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะยังไม่มี
บุคลากรภาครัฐเข้ามาแนะนํา 
 



 

  

- 112 - 
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 

1.  
 

2. เป็นโครงการที่ดี และมีคุณยิ่งสําหรับคนไทยทั้งประเทศ 
เพราะจะเป็นที่สําคัญในการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิต
คนไทยอย่างยั่งยืน 
3. ได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการนี้ โดยมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมและติดตามประเมินผลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
จึงทราบว่า หมู่บ้านที่จัดระดับไว้ 
ปฏิบัติได้ยากมาก คงมีแต่ระดับมั่งมี ศรีสุข ที่พอจะขับเคลื่อนใน
การพัฒนาให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ เพราะดูจากความ
ร่วมมือของชุมชนในการต้องการเรียนรู้และทุกคนฐานะ
ใกล้เคียงกัน วิถีชีวิตยังคงเดิมอยู่บ้าง 
4. จุดเริ่มต้นของการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ไม่ได้เกิดจากการท่ีส่วนราชการเข้าไปสนับสนุน แต่หากเกิดจาก
การที่ชาวบ้านมีจิตสํานึกในการดํารงชีวิตตามแนวของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ก่อนแล้ว และพอส่วนราชการมีหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา ก็เสนอหมู่บ้านดังกล่าว เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ฉะนั้น การท่ีจะพัฒนาหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง
ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต้องคํานึงถึงปัจจัยดังนี้ 
 - จิตสํานึกของชาวบ้านในหมู่ บ้านนั้นๆ พร้อมจะ
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยัง 
 - ผู้นําหมู่บ้านได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ลูกบ้าน
แล้วหรือยัง 
 - ต้นทุนหมู่บ้านหรือศักยภาพของหมู่บ้านพร้อมหรือยัง 
 - สภาพทางเศรษฐกิจของหมู่บ้าน และชาวบ้านมีความ
เป็นอยู่อย่างไร มีหนี้สินมีภาระหน้าที่มากน้อยเพียงไร 
 - ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมหรือ
ให้สนับสนุนมากน้อยแค่ไหน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน     
ด้านเศรษฐกิจ 
1. โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและบุคคล
เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน ควรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี 
เหมาะสําหรับสังคมไทย เพื่อที่จะไม่ให้สังคมไทยล้าหลังและ
ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย 
2. ได้รับทราบจากการประชุมระดับจังหวัด และเข้าร่วมผ่าน
กิจกรรมของทางจังหวัดในการเยี่ยมชมและเป็นแกนในการ
ส่งเสริมหมู่บ้านต่างๆ 
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1.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน     
ด้านสังคม 
1. เคยได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยได้ไปศึกษาดูงาน
หมู่บ้านต้นแบบบ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก แต่ไม่ได้ร่วม
โครงการ 
2. ทุกส่วนราชการต้องให้การสนับสนุน และต้องเข้าถึง
ประชาชนในการเผยแพร่ความรู้ เข้าใจในกระบวนการ และ
ขั้นตอน ในการดําเนินการ สนับสนุนเงินทุน เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
3. เป็นโครงการที่ดีเพราะทําให้ชุมชนและคนในชุมชนได้นํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง
และของชุมชน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ได้รับทราบ และได้รับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนอําเภอเมือง พิจารณาเสนอหมู่ที่ 3 ตําบลบางไผ่ เข้ารับ
การประเมินหมู่บ้านพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบระดับพออยู่ พอกิน มีส่วนร่วมในฐานะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการหมู่ บ้าน) และเป็นที่ปรึกษา ร่วม
วางแผน และให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด 
2. โครงการนี้ได้เคยอ่านแนวทางการดําเนินการแต่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการ ในวิธีปฏิบัติจริงได้ดําเนินการในส่วนตัวอยู่ เพราะ
ความพอเพียงจะต้องทําให้ตัวเองได้กินก่อน เหลือแล้วจึงนําไป
ขายหรือเผื่อแผ่ผู้อ่ืนได้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องทํามาหา
กินเลี้ยงครอบครัว หาเช้ากินค่ํา โอกาสที่จะมาร่วมโครงการหรือ
ทําเองคงยาก เพราะที่ดินหรือที่ทํากินคนลําพูนส่วนใหญ่ยังเช่า
หรือทําในพื้นที่คนอื่นเป็นจํานวนมาก 

1.      3. ท่านคิดว่าโครงการนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชน
และบุ คคล เ กิ ดความ เข้ มแข็ ง 
พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน หรือไม่
อย่างไร และควรมีวิธีการอย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชนและ
บุคลากรเกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้เป็นอย่างยั่งยืนได้อย่าง
แน่นอน  แ ต่ควรที่ จะมี วิ ธี การที่ รั ด กุม  ข้อมู ลที่ ชั ด เจน  
มีแบบอย่างที่ประชาชนสามารถไปเรียนรู้และปฏิบัติจริงได้ จึง
ขอเสนอขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
         - การจัดเก็บข้อมูลเรื่องที่อยู่ที่อาศัยของ  
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1.  ประชาชนแต่ละหมู่บ้านให้ชัดเจนก่อน ว่าแต่ละครัวเรือนมีที่ดินทํา
กินมากน้อยเพียงใด เพราะครอบครัวแต่ละครอบครัวมีฐานะที่ไม่
เท่ากัน   
         - ควรมีการจัดการอบรม สัมมนาให้ผู้นําชุมชนได้เข้าใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจ ให้ชัดเจนเสียก่อน สร้างความตระหนัก
ให้ผู้นําชุมชนเกิดความตระหนักในหลักการให้ชัดเจนก่อนที่ผู้นํา
ชุมชนจะได้นําหลักการไปเผยแพร่ในหมู่บ้านของตนเอง 
         - การนําผู้นําของชุมชนไปทัศนะศึกษาดูงานในหมู่บ้านที่
ประสบความสําเร็จ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการนําแบบอย่างมา
เผยแพร่ในหมู่บ้านของตนเอง 
         - ความสนใจและความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ 
เพราะหลายโครงการจะสังเกตเห็นว่าประชาชนเข้ามาส่วนร่วมแบบ
ไม่เต็มใจ ทําให้โครงการนั้นไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ทําไป
สักพักก็ล้มเหลว โครงการดี หลักการดี แต่ขาดการเอาใจใส่ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ผลที่ตามมาก็คงไม่ได้ผล ภาครัฐจึงต้องทํางานให้
รัดกุมตามหลักการที่จะบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ โปร่งใส  มี
ส่วนร่วม ตรวจสอบได้และเกิดความคุ้มค่า   
2. โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างในการพัฒนาให้ชุมชน/บุคลากร
เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  ควรดําเนินการดังนี้ 
 - ประชาสัมพันธ์แนวคิด ทฤษฎีหรือหลักการให้รับทราบ
อย่างแพร่หลายและทั่วถึง 
 - จัดให้มีแหล่งศึกษาดูงาน สถานที่หรือแปลงสาธิต 
 - ต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามหรือคณะที่ปรึกษาไป
เยี่ยมให้คําปรึกษาแนะนําเพิ่มเติม 
 - การดําเนินการต้องเป็นไปอย่างมีระบบมีความต่อเนื่อง 
ประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ 
3. ประชาชนบางส่วนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีไว้สําหรับ
แก้ปัญหาความยากจน และเน้นเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น แค่
คนมีฐานะดีที่มีอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นความ
เข้าใจที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจ 
เพื่อให้คนไทยตกผลึก และยึดเป็นอุดมการณ์ ในการดํารงชีวิตอย่าง
พอเพียงตามสถานะของแต่ละคน 
4. โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ แต่โครงการควรปลูกฝังจิตสํานึกคน
ในชุมชนให้มีความต้ังใจที่จะนํามาปรับปรุงชีวิตประจําวันให้
สามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
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1.  ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. โครงการมีประโยชน์มากในการพึ่งตนเอง ควรมีการส่งเสริม
ให้ความรู้ในแนวทางปฏิบัติไปยังกลุ่มหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่ตนเองและชุมชน อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้คน
เข้าร่วมโครงการมากขึ้น 
2. โครงการนี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชนและบุคคล
เกิดความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ควรมีการกระทําที่
ต่อเนื่อง และที่สําคัญคือบุคลากรที่ดําเนินการรวมทั้งผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้า
ร่วมในการนี้หรือไม่ ควรมีการต้ังคณะกรรมการติดตามผลการ
ดําเนินการในระยะยาว 
3. เป็นโครงการที่ ดีมากของกรมการพัฒนาชุมชน มีพ้ืนที่
เป้าหมายชัดเจน มีเครื่องมือประเมินผลความสําเร็จที่สามารถ
วัดความสําเร็จของหมู่บ้านได้ดีระดับหนึ่ง 
4. เป็นโครงการที่ดีเพราะทําให้ชุมชนและคนในชุมชนได้นํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง
และของชุมชน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. โครงการนี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชนและบุคคลเกิด
ความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างดี และพร้อมที่จะผลักดัน
โครงการให้เป็นรูปธรรมและติดตามสนับสนุน และร่วมกับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คําปรึกษา และช่วยกระตุ้นหมู่บ้านระดับ
พออยู่พอกินให้เป็นหมู่บ้านอยู่ดีกินดี และมั่งมีศรีสุข ควรให้ชุมชน
ตระหนักถึงและประเมินสถานภาพของตนเองและชุมชนได้ และมี
จิตที่จะพัฒนาตนเองและร่วมพัฒนาชุมชน ช่วยกันสํารวจว่าชุมชน
มีทุนเดิมคืออะไรบ้าง เพื่อนําข้อมูลมาวางแผนการดําเนินงานต่อไป
โดยทุกครอบครัวต้องให้ความช่วยมือ 
2. คิดว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชนและ
บุคคลเกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ควรมีวิธีการ
ดังนี้ 
       - การต้ังคณะทํางาน ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน 
       - ประชุม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
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1.  5. โครงการดังกล่าวหากจะทําให้ได้อย่างยั่งยืนได้ตามความ
คิดเห็นคงจะต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะเป็นผล ผู้นําท้องที่ และ
ท้องถิ่นต้องมีความเข้าใจและสนใจส่งเสริม และต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด 

       4 .  ท่ านคิ ด ว่าท้ องถิ่ นและ
อํ า เ ภ อ  ค ว ร เ ข้ า ม า มี บ ทบ าท
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้พึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนอย่างไร 

ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน          
ด้านวิชาการ 
1. ท้องถิ่นและอําเภอ นับได้ว่ามีความสนิทสนมใกล้ชิดกับชุมชน
มากที่สุด มีข้อมูล รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างดี ดังนั้นท้องถิ่นและอําเภอ
จะมีส่วนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมโครงการ
ได้มากท่ีสุด แต่บุคลากรของภาครัฐและผู้นําท้องถิ่นต้องเข้าใจ
หลักการและอุทิศตนให้กับโครงการนี้อย่างเต็มที่ ส่งเสริม
สนับสนุน เข้าถึงและเป็นพี่เลี้ยงให้กับประชาชนได้ด้วยความ
จริงใจ 
2. อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเข้ามามีบทบาทใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทั้งด้านวิชาการ หลักการ ความรู้ 
งบประมาณ เป็นที่ปรึกษาแนะนําได้ในทุกเรื่อง 
3. ท้องถิ่นและอําเภอต้องมีกระบวนการการจัดการ ให้หมู่บ้าน
ที่เป็นตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านระดับพออยู่พอกิน ระดับอยู่
ดีกินดี และระดับมั่งมีศรีสุข เกิดความคิดว่า เขาทําเพื่อความ
เป็นอยู่ หรือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาจริงๆ ไม่ใช่ปฏิบัติ
กิจกรรมเพราะเป็นหมู่บ้านที่ทางราชการกําหนดเท่านั้น 
4. ท้องถิ่นและอําเภอควรมีบทบาทในการเสนอแนะนําความรู้ 
ควบคู่การปฏิบัติ คอยช่วยเหลอืให้ชุมชนเดินไปให้ถกูทางในการ
พัฒนา และนําโครงการทีส่ามารถแก้ไข ภาวะความยากจนให้
ชุมชนมคีวามขยัน และมคีวามรู้เบื้องต้นในการแกไ้ขปญัหาที่
เกิดขึ้น 
ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน     
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ท้องถิ่นและอําเภอจัดอบรมให้ความรู้และกระตุ้นให้
ประชาชนเข้าร่วมโครงการโดยให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของ
การเข้าร่วมโครงการ และเชิญภาคเอกชน จังหวัดเข้าร่วมบูรณา
การ โดยเสนอแนวทางในการผลิตให้ได้ผลมากขึ้น 
2. ท้องถิ่นและอําเภอควรที่จะเข้ามามีบทบาทร่วมกันเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง โดยการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้า
มาเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นผู้ประสานให้มีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางที่ได้วางไว้ 
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  ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ท้องถิ่นและอําเภอ ควรเข้ามามีบทบาทเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้พ่ึงตนเองได้ ผู้บริหาร
ชุมชน ผู้นําชุมชน ต้องมีจิตสํานึกในการรักชุมชน ต้ังใจที่จะ
พัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และต้องมี
ความรู้ ความสามารถที่ขยายผลการดําเนินงานให้ย่ังยืนและมาก
ขึ้น ควรสนับสนุนงบประมาณขยายเครือข่าย และหารายได้
ให้กับคนในชุมชน ควรประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนรับรู้ 
เพราะบางชุมชนที่ไม่มีโครงการ ไม่มีการแจ้งให้ชุมชนทราบ เพื่อ
เป็นการสร้างกระแสให้ชุมชนตื่นตัวควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
2. ท้องถิ่นและอําเภอ ควรเข้ามามีบทบาทเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 - ในการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ท้องถิ่นและ
อําเภอจะต้องจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเชื่อมร้อยไปทั้ง
ระบบอย่างต่อเนื่อง 
 - ให้มีการประสาน งบประมาณ  บุคลากรมาจากทุก
ภาคส่วนมาร่วมจัดกิจกรรม (บูรณาการ) สนับสนุนหรือหนุน
เสริมทั้งปัจเจกบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
         - ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
ผู้ ให้ข้ อมูล   ที่ปรึ กษาผู้ ตรวจราชการภาคประชาชน
สิ่งแวดล้อม 
1. ท้องถิ่นและอําเภอ ต้องเป็นตัวต่อยอดโครงการ จากปี 
2554 ให้ดําเนินการต่อไปและแตกแขนงสาขาอาชีพต่างๆ ที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ 
2. ทุกหน่วยงานควรเข้ามามีบทบาท และส่งเสริมอย่างจริงจัง 
สม่ําเสมอ และต่อเนื่อง ไม่ใช่จบโครงการก็ เลิกส่งเสริม/
สนับสนุน 
 3. ท้องถิ่นและอําเภอ ควรเข้ามามีบทบาทเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง โดยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คําปรึกษาในทุกๆด้านอย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย รวมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนให้กิจกรรมในโครงการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  
ในส่วนที่จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินงาน 
 

 
 



 

  

- 118 - 
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 

1.  4. ท้องถิ่นอาจยังไม่ได้ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างจริงจัง การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ 
อําเภอควรเน้นนโยบายการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ และศึกษาดูงานใน
ลักษณะบูรณาการบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
5. การหาสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเริ่มต้นจากผู้ที่มี
ความสนใจและปฏิบัติอยู่ ณ ขณะปัจจุบัน และรวมตัวกันใน
รูปแบบกลุ่มเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาวิธีการดําเนินการ
และอาจจะต้องใช้งบประมาณให้ถูกต้องด้วย  เพราะหาเอา
ปัจจัยนําโครงการ ผลของโครงการคงไม่บรรลุผลสําเร็จได้อย่าง
ย่ังยืน 

1.       5. ท่านคิดว่า การเผยแพร่
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในเบื้องต้นเพื่อลดรายจ่าย และ
พัฒนามาเป็นเพิ่มรายได้ ควรจะมี
วิธีการอย่างไรให้ประชาชนทุกคน
สามารถรับรู้และนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้กลายเป็นกระแส
หลักได้อย่างไร เพราะแนวคิดนี้
สามารถแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะอย่างไรเสีย
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ
เกษตรกรรม  ประชาชน  ขยัน  
อ ยู่ อ ย่ า ง พ อ เ พี ย ง  ส า ม า ร ถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่าง พออยู่พอกิน 
หากพัฒนาก้าวหน้าขึ้นจะ อยู่ดีกิน
ดี เม่ือสามารถเพิ่มรายได้จนกระทั่ง
ขยายตลาดเป็นธุรกิจได้ก็จะนํามา
ซึ่ง ม่ังมี ศรีสุข 

ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. วิธีการในการเผยแพร่หลักปรัชญาคือ 
 - ให้ความรู้ 
 - มีแบบอย่างให้ศึกษาดูงานได้ทุกหมู่บ้าน 
 - สร้างความตระหนักให้กับทําครัวเรือน 
 - ต้องแสดงให้เห็นว่าในครอบครัวตัวอย่างนั้นเขามี
รายได้อย่างไร อยู่ได้อย่างไร 
2.  การเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควร
ประชาสัมพันธ์โดยการฝึกอบรม จัดป้ายนิเทศ แผ่นพับให้ทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน รวมทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ ให้ผู้นําชุมชนไปศึกษาดูงาน 
ชุมชน/บุคคลท่ีประสบผลสําเร็จในการนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน การครองตน 
เมื่อกลับมาแล้วต้องให้มี  การวางแผน จัดทําโครงการเสนอ
หน่วยงาน จะทําอะไร เมื่อไร ผู้เข้าร่วมโครงการมีใครบ้าง จะใช้
มาตรฐานอะไรมาวัดว่ามีความสําเร็จหรือก้าวหน้ามากน้อย
เพียงใด 
3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการลดรายจ่ายและพัฒนาเพิ่ม
รายได้ ควรจะใช้วิธีต้นแบบอย่างที่อยู่ในชุมชนทําให้เห็นภาพ
จริงๆว่า ดําเนินการตามทฤษฎีแล้ว จะสามารถดํารงชีวิตอยู่
อย่างพอเพียง มีความสุข สามารถขยายผลโดยกระตุ้นให้บ้าน
อ่ืน ดูเป็นตัวอย่าง เอาแบบอย่าง และมีคําแนะนําที่ถูกต้องจาก
ต้นแบบในการดําเนินการ  
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1.  ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ในฐานะที่ประชากรคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ควรมีการต้ังกลุ่มบุคคลในหมู่บ้านให้เป็นบุคคล
ต้นแบบ อาจจะมีการนําบุคคลเหล่านี้ไปเพิ่มเติมความรู้ อบรม
ให้การศึกษา เพื่อกลับมาเป็นผู้นําของชุมชนในการดําเนินการ
ให้ต่อเนื่องต่อไปในการนี้ก็คงจะต้องจัดหางบประมาณเป็นส่วน
หนึ่งโดยเฉพาะ 
2. เห็นด้วยอย่างมากกับเศรษฐกิจพอเพียงแต่ชุมชน/ท้องถิ่น
กับสวนกระแสยึดเศรษฐกิจนิยมไม่เคยพอเพียงแล้วชาวบ้านจะ
พอเพียงได้อย่างไร  ภาครัฐหรือผู้นําในท้องถิ่นควรจะทําเป็น
ตัวอย่างไม่ใช้ฟุ่มเฟือยอย่างในปัจจุบันอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
เกินความพอดี 
ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. การลดรายจ่ายและพัฒนาเป็นการเพิ่มรายได้ ควรให้
ครอบครัวทําบัญชีครัวเรือนตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกให้
ชาวบ้านรู้จักประมาณตนเอง ควรมีการอมรมชุมชนและสร้าง
กระแสโดยการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างสม่ําเสมอ ผู้นํา
ชุมชน และอปท. ต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และกระตุ้น
ให้ชาวบ้านช่วยเหลือตนเองได้ นําทุนเดิมของหมู่บ้านมาพัฒนา
และหารายได้เข้าชุมชน ชาวบ้าน ช่วยตนเอง ปลูกผักสวนครัว 
รั้วกินได้ ไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือนําไปจําหน่ายหา
รายได้ รัฐจะต้องสนับสนุนหมู่ บ้านอย่างต่อเนื่องจัดสรร
งบประมาณ และบูรณาการหน่วยต่างๆให้ครอบคลุม เจ้าหน้าที่
ผู้รับชอบต้องทํางานเชิงรุกไม่ใช่ต้ังรับและออกคําสั่ง หรือทํา
ตามส่ังเท่านั้น 
2. ชุมชนจะต้องขยันประหยัดพ่ึงพาตนเองในยุคปัจจุบัน โดยใช้
เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประเทศไทยมี
ความอุดมสมบูรณ์ทําการเกษตรได้ทุกพ้ืนที่ 
ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน      
สิ่งแวดล้อม 
1. หลังจากการดําเนินการในปี 2554 ต้องทําการประเมิน
โครงการ เพื่อนําไปพัฒนาทําเป็นแผนยะระยาว สามารถทําให้
เกิดผลในระดับมั่งมีศรีสุข โดยการใช้มวลชนในพื้นที่ได้มีส่วน
ร่วมดําเนินงานร่วมกับหน่วยราชการ โดยเฉพาะกลุ่มมวลชนที่
ถูกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย อาทิเช่น เครือข่ายของสภาเกษตรกร 
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1.  แห่งชาติ/สภาองค์กรชุมชนตําบล/สภาเด็กและเยาวชน/สภา
ผู้สูงอายุ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 
2. ประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะ
โทรทัศน์ ไม่นําเสนอเฉพาะด้านการเกษตร และในการนําเสนอ
ควรเจาะลึกในรายละเอียดเพ่ือนําไปปรับใช้ได้เช่น รายการ
พูดคุย ควรขอชมสมุดรายรับ – รายจ่าย 
3. ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคน/ครอบครัว เพราะหากเป็น
ชุมชนเกษตรกรรม ก็มีต้นทุน คือ ที่ดิน ที่สามารถทํากินได้ และ
วิถีชีวิตเกษตรกรรม ก็ต้องมีการปลูก/เลี้ยงสัตว์ไว้กิน ไว้ขายอยู่
แล้ว เพียงแต่ทําแล้วรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือไม่ เพราะถ้า
เป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ ต้นทุนการผลิตย่อมสูงและการใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อาจจะเห็นผลช้าหรือไม่ประสบผลสําเร็จใน
ระยะสั้น ดังนั้นการปรับวิถีชีวิตมาใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับบางพื้นที่/บางครอบครัว อาจจะทําได้ยาก ย่ิงสังคมเมือง 
สังคมอุตสาหกรรม  ทุกคนอยากมีรายได้มากกว่ารายจ่าย  
อยากมี ชี วิตที่พอเพียง อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่บาง
สถานการณ์มันทําไม่ได้  เพราะต้นทุนมันต่างกัน   
4. แนวคิดทฤษฎีที่กําหนดไว้ดูแล้วเหมือนทําไม่ยากแต่การที่จะ
ทําให้โครงการบรรลุผลได้ ต้องมีการให้ความร่วมมือหลายฝ่าย
แต่จะต้องหาผู้เสียสละ 

2. เรื่อง โครงการตรวจติดตามการถ่าย
โอน(เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) 
         ในเรื่องนี้ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดสรรให้
จั ง ห วั ด เ พื่ อ เ บิ ก จ่ า ย ใ ห้ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการดังนี้ 
          1 .  นํ า ไปจ่ าย ให้ แก่ แก่
คนชราที่มีสิทธิในพื้นที่ซึ่งที่มีสิทธิใน
พื้ นที่ ซึ่ งมี ความประสงค์ ขอรั บ
ส วั ส ดิ ก า ร เ บี้ ย ยั ง ชี พ แ ล ะ ไ ด้
ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้ว ในอัตรา
คนละ 500 บาทต่อเดือน ภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน ตามระเบียบ
ก ร ะท ร ว ง  มห าด ไท ยว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. จากการรายงานของผู้รับผิดชอบ และจากการรับฟังการ
ปฏิบัติพ้ืนที่ ได้มีการดําเนินการถูกต้องตามระเบียบครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย เพียงพอ แต่อาจได้รับ – จ่าย ให้ผู้มีสิทธ์ิช้าไป
บ้าง เนื่องจากมีรูปแบบการจ่ายที่หลากหลาย 
2. มีการจ่ายครอบคลุมผู้ที่มีสิทธ์ิ และลงทะเบียน ครบถ้วน 
ถูกต้องตามระเบียบ และจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้จ่ายตามระเบียบของราชการ
อย่างถูกต้อง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. เบ้ียยังชีพ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ยังไม่ทั่วถึงควรมีการตรวจสอบได้ละเอียดมากกว่านี้ เพื่อจะได้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตรงตามกําหนดเวลา 
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           2.  เพื่ อจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นําไปจ่ายเป็น
สวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ผู้
พิการที่มีสิทธิในพื้นที่ ในอัตราคนละ 
500 บาทต่อเดือน ตามระเบียบ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
           3. เพื่อจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่าย
ในการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ ป่วย
เ อ ด ส์ ที่ มี สิ ท ธิ ใ นพื้ น ที่  จํ า น วน 
37,271 คนๆละ 500 บาทต่อ
เดือนเป็นเงิน 223,626,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยั งชีพขององค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ประเด็นคําถาม 
           ท่ า นที่ ป รึ ก ษ า ผู้ ต ร ว จ
ราชการภาคประชาชนในพื้นที่ มี
ความเห็นในเรื่องนี้อย่างใด ควร
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ห รื อ มี  แน วท า ง 
ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงาน ของ
รัฐและภาคประชาสังคมอย่างไร  
ในพื้นที่ ดังนี้ 
           1. ในการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ได้มีการจ่ายเงินได้ครบถ้วน 
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ  ต ร ง
กํ า ห น ด เ ว ล า  ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย เพียงพอ หรือไม่
อย่างไร 

2. มีปัญหาบางประการคือแต่ละอปท. กําหนดวันจ่ายเงินไม่
ตรงกัน บาง อปท.กําหนดจ่ายทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 
ซึ่งควรกําหนดจ่ายเป็นรายเดือน กรณีที่งบประมาณยังไม่มาควรมี
เงินทดรองจ่ายก่อน เพื่อป้องกันความเดือดร้อนของผู้มีสิทธ์ิ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ในหลายพื้นที่ของ อบต. และเทศบาล ตลอดจน
พนักงานของ อบต. ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า อบต.และ
เทศบาล ได้จ่ายเงินให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ และตรง
ตามกําหนดเวลา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ขึ้นบัญชีไว้แต่ละกลุ่ม 
2. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านมาจ่ายได้
ครบถ้วน แต่การจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่ค่อยอยู่ในช่วงเวลาที่
กําหนดคือ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน มีบางแห่งเท่านั้นที่ทําได้ 
3. ในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
ถูกต้องตามระเบียบและตรงตามกําหนดเวลา  แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เพราะผู้ป่วยเอดส์ยังไม่กล้าที่จะมาขึ้น
ทะเบียนในการรับเบี้ย 
4. ข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปัจจุบัน อปท. ส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
ประกาศทางสื่อสาธารณะ ทําให้ประชาชนมีความสงสัย เห็น
ควรเสนอให้ปรับปรุงโดยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการดําเนินการรับรู้ รับฟัง ร่วมคิด ร่วมทํา เช่นให้ 
กม .มีบทบาทในระดับหมู่ บ้าน และสหกรณ์ชุมชนตําบลมี
บทบาทในระดับตําบล ในรูปแบบของสภาองค์กร โดยเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการ ประชารัฐท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่ผ่านมา ยังมีข้อบกพร่องและการ
อุดหนุนงบประมาณมาโดยไม่ระบุหรือมีเกณฑ์บังคับ ท้องถิ่น
บางแห่งจึงนําเงินไปใช้ทําอย่างอื่น มีบางท้องถิ่นนําไปจ่ายโบนัส 
ค่าตอบแทนหรือมีการจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่จํานวนมาก เป็น
ปัญหาของท้องถิ่นเอง แต่หากมีกฎเกณฑ์ คงเป็นไปตามที่
คาดหวังได้ 
2. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้มีการจ่ายเงินได้ครบถ้วน 
ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่สามารถกําหนดวันให้ตายตัวได้ 
กําหนดได้เฉพาะช่วงวันที่ อาจมีปัญหาเรื่องการรับโอนเงิน 
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 กําหนดช่วงเวลาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ไว้
ชัดเจน เพื่อเสนอตั้งงบประมาณใน 
แต่ละปี 
3. ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสั่งจ่ายให้กับผู้สูงอายุ  
ควรเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุเอง ก่อนวันที่ 
15 ของทุกเดือน 

2. 

        2 .  องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ มีการสํารวจ
ข้อมูลเพื่อปรับข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นปัจจุบัน 
หรือสํารวจข้อมูลเพิ่ม เติมที่ตก
สํารวจหรือไม่อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1.  อปท .  ไ ด้ จั ดทํ าข้ อมู ล เพื่ อประกอบการ เบิ กจ่ ายสู่
กลุ่มเป้าหมายหลักทั้ง 3 กลุ่ม มีการปรับปรุงข้อมูลตามจําเป็น 
แต่เป็นห่วงกรณีเงินเหลือจ่ายจากผู้มีสิทธ์ิถึงแก่กรรม ย้ายที่อยู่ 
ซึ่งหากมองเป็นภาพรวมของประเทศก็จะมีวงเงินงบประมาณสูง 
อาจไม่เกิดผลสูงสุดต่อประโยชน์ส่วนรวม 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2552 และระเบียบผู้พิการ พ.ศ. 2553 กําหนดรับ
ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลรับ
เบี้ยยังชีพในปีถัดไปแต่การทําบัตรประจําตัวผู้พิการมีการ
รณรงค์ให้ทําอย่างต่อเนื่อง   
3. ในการทํางานของภาครัฐ จะจัดให้ลงทะเบียน ต้ังแต่วันที ่ 
1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ในความคิด เห็นควรเสนอ
ปรับแก้เสนอกฎหมาย ให้สามารถรับลงทะเบียน และรับเบ้ียยัง
ชีพได้ตลอดทั้งปี ถึงจะครอบคลุมตามกําหนด 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การสํารวจข้อมูลควรมีการปรับปรุงข้อมูลได้ถูกต้องทั้ง 3 
กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้เป็น
ปัจจุบันจะได้ไม่ทําให้เกิดการร้องเรียน 
2. ควรมีเจ้าหน้าที่ลงไปสุ่มตรวจข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มว่าเป็นปัจจุบัน
หรือไม่ โดยให้ลงไปเช็คกับตัวของบุคคลเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม 
ว่าตรงกับข้อมูลบัญชีรายชื่อที่จ่ายเงินสงเคราะห์หรือไม่ 
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2.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสํารวจข้อมูล ทั้ง 3 
กลุ่มเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน โดยการให้ผู้นําชุมชนออกทําการ
สํารวจตามพ้ืนที่ในหมู่บ้าน 
2. ปัจจุบันใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
โดยจัดทําข้อมูลเอกสาร ทําใหม้ีปัญหาด้านข้อมูลที่สะท้อนความ
เป็นจริงได้ เห็นควรเสนอให้รัฐบาลให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดทํา
ฐานข้อมูลชุมชนในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งสามารถแยกเป็น
ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆท่ีมีข้อมูลเชื่อมโยงกับ
สํานักงานทะเบียนราษฎร ที่สามารถเข้าดูได้ในระดับหมู่บ้าน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. มีการสํารวจในการปรับข้อมูลอยู่ จะตัดปัญหาตรงที่ว่าผู้ที่
ตายไปหรือย้ายภูมิลําเนา เป็นปัญหาสําหรับท้องถิ่นอยู่
พอสมควร หากผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติไม่สนใจและไม่เข้าใจวิธี
ปฏิบัติ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีการสํารวจข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย โดยการกําหนดช่วงเวลารับแจ้งรายใหม่เพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป ปัจจุบันจะไม่มีกรณีตกสํารวจ 
เพราะได้มีการประชาสัมพันธ์จัดทําเอกสารนัดหมายฝากผ่านผู้
ที่มีสิทธิมารับเงินในแต่ละเดือน 
3. ควรมีเจ้าหน้าที่ลงไปสุ่มตรวจข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มว่าเป็นปัจจุบัน
หรือไม่ โดยให้ลงไปเช็คกับตัวของบุคคลเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม  
ว่าตรงกับข้อมูลบัญชีรายชื่อที่จ่ายเงินสงเคราะห์หรือไม่ 

2.         3. ในขั้นตอนการสํารวจ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่ม 
คือ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์  หน่วยงานที่รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือ
ตัวแทน ในการรับรองข้อมูลและมี
ส่วนร่วมในการติดตามผลการ
เบิ กจ่ าย  หรื อ ใช้ ก ระบวนการ

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ในขั้นตอนการสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม คือ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ อาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือตัวแทนในกระบวนการมีส่วน
ร่วมได้ทั่วถึง 
2. ภาคประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม การส่งเสริมให้กลุ่มบุคคล
เป็นตัวแทนของประชาชนตามกฎหมาย มีส่วนให้มากขึ้นเพื่อ
เป็นการกระตุ้นการทํางานองค์กรภาคประชาชนให้เป็นที่พ่ึงพา
ชาวบ้าน 
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  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลท้องถิ่นทํางานร่วมกันกับเครือข่าย 
พม. ในตําบล เพราะกรรมการเครือข่าย พม. มีสมาชิกมาจาก
ทุกหมู่บ้าน เมื่อได้ข้อมูลมาจากกรรมการเครือข่าย พม. จะมี
การประชุม เพื่อวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และส่งต่อ
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้นําแต่ละหมู่บ้าน
รับทราบและให้ความรู้อยู่บ่อยๆ 
2. กระบวนการสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 กลุ่มใน  
แต่ละปี  จะดําเนินการในรูปแบบของการสํารวจข้อมูลเชิงลึก 
โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภา
เทศบาลในแต่ละหมู่บ้าน สํารวจเป็นรายครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ อยู่แล้ว โดยบัญชีครัวเรือน และใน
รูปแบบของการกระจายเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านเป็น
ประจํา ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของกระบวนการประชาสังคม พร้อม
ทั้งมีการติดตามความเคลื่อนไหวในการเบิกจ่าย 
3. หน่วยงานที่ รับผิดชอบที่ เกี่ ยวข้อง  ไ ด้มีการส่ ง เสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แต่ไม่มีส่วนร่วมใน
การติดตามการเบิกจ่าย 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการประชาคม 
ท้องถิ่นบางแห่งไม่เคยออกมา บางแห่งจะใช้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้
ประสานประชาสัมพันธ์ในระยะเวลา  แจกเบี้ย บางแห่งยังคิด
ว่าผู้ด้อยโอกาสไปเบียดเบียนเอางบประมาณของท้องถิ่นด้วยซ้ํา 
ควรสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น 
2. ขั้นตอนการสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางสมาชิกสภาอบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเวทีประชาคมของ
กลุ่มต่างๆ ในตําบล ปัจจุบันไม่มีตกสํารวจ อาจต้องปรับข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน เช่น กรณีถึงแก่กรรม 
3. ให้มีระเบียบข้อบังคับว่าให้มีประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสํารวจข้อมูลและรับรองข้อมูลติดตามผลการเบิกจ่าย ให้มี
การเซ็นชื่อร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 3 คน/หมู่บ้าน 
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        4. ประชาชนในพื้นที่หรือ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ
สิทธิในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ หรือไม่อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลมากขึ้น ผ่านการประชุม พบปะ 
เยี่ยมเยียน ของอปท. และภาครัฐในหลากหลายรูปแบบ และ
จากการได้รับทราบจากกลุ่ม/ชุมชน/องค์กรของผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ อีกด้วย 
2. ประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ทราบสิทธ์ิ
ในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ โดยจัดรถประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น อยู่ทุกๆเดือน ที่จะมี
การเบิกจ่ายโดยผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประกาศให้
ทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว   ไม่มีปัญหาใดๆ ส่วนผู้ป่วยโรคเอดส์ 
เป็นเรื่องสิทธ์ิที่จะต้องไม่เปิดเผยตัวตน การเบิกจ่ายจะโอนเข้า
บัญชี และแจ้งให้เจ้าตัวทราบโดยตรง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวส่วนมากได้รับทราบสิทธิ
ในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ข้อมูลสิทธิดีแล้ว 
2. ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้ทราบสิทธิในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ โดยมีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นําชุมชนและมีการ
จัดทําเป็นแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน     
ด้านสังคม 
1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบสิทธิการจ่ายเงินสงเคราะห์ดี 
เพราะมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมประจําหมู่บ้านให้ความรู้แนะนํา 
ในชุมชนมีระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว 
และเสียงตามสาย ให้ความรู้อยู่บ่อยๆ มีระบบการเชื่อมโยงการ
ทํางานค่อนข้างดีกับทุกเครือข่าย มีการส่งต่อข้อมูลเพื่อให้การ
ช่วยเหลือ 
2. กลุ่มเป้าหมายและประชาชนส่วนใหญ่จะทราบถึงสิทธิในการ
ที่จะได้รับเบ้ียยังชีพตามกฎหมาย ทั้งจากสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากเสียงตามสาย และจากการที่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจัดอบรม ประชุมสัมมนาใน
หมู่ บ้านเพื่อชุมชนว่าเป็นบทบาทของรัฐให้สวัสดิการแก่
ประชาชน เป็นการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักด์ิศรี 
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2.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. กลุ่มเป้าหมายทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เป็นอย่างดี ตามความสมัครใจของ  ผู้มีสิทธิ คือ 1) โอนเข้า
บัญชี 2) รับเงินสด 3) มอบฉันทะ หากมีการเปลี่ยนแปลงก็
ประสานแจ้งทาง อบต. ไม่มีปัญหาการเบิกจ่าย   
2. มีการประชาสัมพันธ์ครั้งเดียวและไม่มีการสํารวจว่าผู้สูงอายุ
ได้รับหรือไม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝากเรื่องต่อกันไป 
3. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยส่วน
ใหญ่มีข้อมูลเอาไว้รายงานอย่างเดียว 

       6. ปญัหา/อปุสรรคทีส่าํคญัใน
การดาํเนินโครงการ 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1.ในปัจจุบันไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคจะมีบ้างเล็กน้อยกรณี
ได้รับงบประมาณอุดหนุนล่าช้า - จ่ายล่าช้า 
2. ต้นปีงบประมาณ รัฐอุดหนุนงบประมาณมาล่าช้าควรจะมี
การโอนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และผู้มีสิทธิบางรายที่ไม่
มารับเงินภายในปีงบปีประมาณที่กําหนด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งก็นําเงินส่งคืนจังหวัด โดยไม่ได้กันเงินไว้ จะเกิด
ความยุ่งยากในภายหลัง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงประโยชน์ของโครงให้
กลุ่มเป้าหมายโครงการได้รับทราบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่าง
ที่ประชาชนควรจะได้รับทราบข้อมูลขั้นตอนในการดําเนินการ
ให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อความสะดวกของกลุ่มเป้าหมาย 
2. หน่วยงานทั้งภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ควรกําหนดเป็นนโยบายหลักในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ประชาชนมีความสุขจริงๆ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. กลุ่มเป้าหมายผู้ติดเชื้อไม่กล้าเปิดเผยตัว ทําให้ขาดสิทธ์ิการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในจังหวัดบางจังหวัดมี
ความยากลําบาก  การทํางานในพื้นที่บางตําบล มีถึง 3 
หน่วยงาน ทํางานในภารกิจเดียวกัน ควรบูรณาการการทํางาน
ร่วมกัน   
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  2. ปัญหาในการดําเนินโครงการของประชาชนขาดความรู้และ
ไม่ยอมสละเวลาที่จะมารับฟังโครงการ ขาดงบประมาณการ
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์น้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
3. การจัดสวัสดิการช่วยเหลือสังคมโดยอุดหนุนเบี้ยยังชีพเกิด
เป็นรูปธรรมกฎหมายหรือพรบ. ปัจจุบัน ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็น
ลําดับ เห็นควรเสนอรัฐบาลให้ผลักดันนโยบายการมีส่วนร่วม
โดยจัดทําโครงการ “ความร่วมมือ ประชารัฐท้องถิ่น” ระดับ
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ปัญหางบจัดสรรล่าช้า อปท.ควรจะหางบสํารองจ่ายในช่วง
รองบประมาณ 
2. ผู้มีสิทธ์ิได้รับสิทธ์ิไม่ทั่วถึง เช่น ตกสํารวจ ขาดหลักฐานใน
การขอใช้สิทธ์ิ 

2.       7. ข้อเสนอแนะในการดําเนิน
โครงการต่อไป 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ควรมีการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ GFMIS ที่เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน (Real Time) จะช่วยให้บริหารจัดการงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ควรให้อปท. ได้เตรียมข้อมูลตามช่วงอายุ และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับท้องถิ่นอําเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และกรม สถ.ด้วย   
3. การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ ควรดําเนินการให้  
ตรงต่อเวลา 
4. ในชุมชนหมู่บ้าน ควรมีการสร้างเครือข่ายผู้รับเบี้ยยังชีพ  
ให้ได้รับทราบข้อมูล ได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงได้ง่าย  
5. ควรมีการจัดสรรเงินงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และควรมีหลักการ
จ่ายเงินที่ครอบคลุมมากกว่านี้ คือควรให้ได้รับเบี้ยได้ทุกตําบล
ไม่ใช่ย้ายไปที่ไหนก็ต้องไปรับเงินที่นั่น ควรจะให้มีระบบออนไลน์ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
- โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ เป็นโครงการที่ดี สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ
ประโยชน์ควรมีการประชาสัมพันธ์ ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
แท้จริง และการจ่ายเงินสงเคราะห์ต้องตรงตามเป้าหมาย และ
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  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. ควรมีการแก้ไขระเบียบการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อบางข้อ เพราะผู้
ติดเชื้อไม่สามารถเปิดเผยตัวเองได้ กรรมการ อพม. แต่ละครั้ง 
เลือกครั้งเดียวแล้วใช้ข้อมูลเดิมอ้างอิงกรรมการ บางคนอาจจะไม่
มีความพร้อมในการทํางานอย่างเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาร่วม
ทํางานบ้าง 
2. ในการจ่ายเบี้ยยังชีพหรือการใช้สวัสดิการกลุ่มเป้าหมายได้มี
หลาย อบต. และหลายเทศบาล โดยมอบหมายให้หน่วยงานนํา
เงินไปจ่ายถึงในหมู่บ้าน เพื่ออํานวยความสะดวก โดยผู้สูงอายุที่
อายุมากแล้ว คือ 80-90 ปี จะไม่สะดวกในการเดินทางมารับที่
อปค.และเทศบาล รวมถึงผู้พิการด้วย หากเป็นไปได้ควรกําหนด
เป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกันทั่วประเทศ เพราะเป็นการ
ดําเนินการเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. บัญชีรายชื่อบุคคลเป้าหมายต้องถูกต้องเป็นปัจจุบัน และให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย 
2. ต้องมีการประชุมผู้รับผลประโยชน์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
3 .  การจดทะเบียนรับรองสิท ธ์ิ  ควรมอบให้  อปท .  เ ป็น
ผู้ดําเนินการ 

3. เ รื่ อ ง  โ ค ร ง ก า ร ม า ต ร ก า ร
ดําเนินการกรณีผังเมือง   รวมจะ
หมดอายุ 
        - ท่ านที่ ป รึ กษ าผู้ ต ร ว จ
ราชการภาคประชาชน  ท่านมี
ความเห็นในการดําเนินโครงการผัง
เ มื อ ง ร ว ม อ ย่ า ง ไ ร  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนดเพื่อให้การวางผังเมืองรวม
ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ ห มู่ บ้ า น  ถู ก
สุขลักษณะความสะดวกสบาย 
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิ

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดต้องสร้างความเข้าใจกับ
ท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นตระหนักถึงความสําคัญของผังเมือง 
ตลอดจนผลประโยชน์ของชุมชนในด้านต่างๆ เพราะท้องถิ่นบาง
ท้องถิ่นไม่มีความใจดีพอหรือมองด้านผลประโยชน์เฉพาะตัว
มากกว่าส่วนรวมกับระหว่างท้องถิ่นที่อยู่ติดกันให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาผังเมือง 
เช่น เกษตร, ชลประทาน, อุตสาหกรรม ฯลฯ 
2. เนื่องจาก จ.ปราจีนบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมืองจะมี ผู้ถือ
ครองสิทธ์ิ กลุ่มใหญ่ๆ ต่างจากเมืองอื่นอีก เช่น ที่ทหาร, เขตของ
วัด หรือศาสนา, ที่ราชพัสดุ ที่ของรถไฟ ซึ่งนอกจากการจะ
ดําเนินการจัดผังเมืองใหม่ จําเป็นต้องนําผู้ที่รับผิดชอบของพื้นที่
ต่างๆ 
 



 

  

ภาพของสังคมเพื่อส่งเสริมการ  
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 เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม 
เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่
และวัตถุที่มีปะโยชน์หรือคุณค่า
ในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี 
ห รื อ เ พื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิประเทศที่
ง ด ง า ม  ห รื อ มี คุ ณ ค่ า ใ น ท า ง
ธรรมชาติ   
ประเด็นคําถาม 
       1. ในการดําเนินโครงการ
ผังเมืองรวมของสํานักงานโยธาธิ
การและผั ง เมืองจั งหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ มีการประสานงานในการ
ดําเนินโครงการและสร้างความ
เข้าใจเพื่อบูรณาการการทํางาน
เพื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น โ ค ร ง ก า ร ใ ห้
ประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. องค์กรปกครองท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยที่ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านผังเมือง หรือด้านการบริหารจัดการอีกหลายด้าน 
เราขาดบุคลากรที่ขาดความรู้ที่พอจะทําให้งานบรรลุเป้าหมาย
และทํางานให้รวดเร็วและถูกต้อง  
2. การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก การนํานโยบาย สู่การ
ปฏิบัติมีมากมายยังไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้
ได้ ทั้งนี้เกิดจากความไม่พร้อมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 
ในการขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถที่จะรับถ่าย
โอนและปฏิบัติงานได้ตามเจตนารมณ์ของหลักการกระจาย
อํานาจ สํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้องกันประสานงานในการดําเนินโครงการ
และสร้างความเข้าใจเพื่อบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อน
โครงการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1.ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลเรื่องผังเมืองรวมของสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองค่อนข้างยาก และยังไม่มีความเข้าใจ อีกทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่เห็นถึงความสําคัญในการสร้าง
ความเข้าใจให้กับประชาชน 
2.ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผังเมืองให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
วิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละพื้นที่ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ควรกําหนดพื้นที่เป็นสัดส่วนในการใช้ประโยชน์ คือ 1)ที่ดิน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2)ที่ดินในการทําเกษตร 3) ที่อยู่อาศัย 
4) อุตสาหกรรม ควรแยกให้ชัดเจนและทําแนวเขตให้ชัด เช่น 
สถานบริการ ควรอยู่กลางน้ํา ไม่ใช่อยู่รวมกับที่อนุรักษ์ต้นน้ําลําธาร 
2. ผังเมืองรวมของสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีการประสานงานในการดําเนิน
โครงการและสร้างความเข้าใจเพื่อบูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ คือ ทุกองค์กรจะต้องมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน เช่น การต้ังคณะทํางาน ทําความ



 

  

เข้าใจกฎหมายร่วม วางแผนร่วม ปฏิบัติงานให้เสร็จตามแผนงาน  
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  3. ควรจะให้ทุกภาคส่วนทุกระดับทั้งส่วนกลาง จังหวัดท้องถิ่น 
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย 

         2. ในการดําเนินโครงการ
ผั ง เมืองรวมผู้ บริหารองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้
ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
โครงการและมีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนโครงการ อย่างไรบ้าง 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. จากข้อมูลและการติดตามสอบถามท้องถิ่นยังไม่ให้ความสําคัญ
กับผังเมืองรวมเท่าที่ควร ยังไม่เน้นระบบที่ชัดเจน มองเพียงระยะ
สั้นๆ ไม่ได้มอง คือผลกระทบที่จะตามมาและมุ่งหวัง เพื่อรายได้ที่
เข้ามาท้องถิ่นเท่านั้น ขาดมุมมองของสิ่งแวดล้อมที่จะมีปัญหาใน
อนาคต ตลอดจนผลกระทบด้านต่างๆ และบางครั้ งก็มอง
ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นหลัก 
2. ต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้นําส่วนท้องถิ่นถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้นําส่วนท้องถิ่นสามารถ
กําหนดแผนหรือแนวทางการกําหนดผังเมืองในท้องถิ่น และ
อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจไปในทางเดียวกัน เพื่อ
การวางผังเมืองจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
3. ที่ผ่านมาองค์กรท้องถิ่นบางพื้นที่ขาดระเบียบและบุคลากรใน
การจัดระเบียบผังเมืองอย่างสมดุลกับการพัฒนาเมืองกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามงานผังเมืองและข้อบัญญัติของท้องถิ่น อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต้องเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคีต่างๆ และจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆที่บูรณาการ
เชื่อมโยง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวมนั้น ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสําคัญในการดําเนินโครงการอยู่
มาก แต่ในแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาจประสบปัญหาในทาง
เทคนิค และความไม่พร้อมของบุคลากรและขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการทํางานเนื่องจากเป็นงานใหญ่และใหม่สําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการ
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
2. ผู้บริหารจําเป็นต้องหาแนวทางให้ เ ป็นสากลมีทิศทาง
ดําเนินงานใน 20 ปี เป็นอย่างน้อย โดยเป็นการดําเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหารต้องมีมุมมองที่กล้าได้กล้าเสีย 
กล้าชดเชย  พ้ืนที่ใดไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ทั้งๆ ที่อยู่ในเขตเมือง 
ต้องกําหนดระเบียบขึ้นมาเพื่อมีการเปลี่ยนถ่ายหรือแลกเปลี่ยน
ที่ ดิน  เพื่ อนําที่ ๆ  มีคุณค่ามาใช่ประโยชน์ ไ ด้อย่ าง เ ต็มที่ มี
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  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1.ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ให้ความสําคัญใน
การดําเนินโครงการในเรื่องของผังเมือง 
2.สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองมีหน้าที่ค้นหาแกนนําชุมชนที่มี
ความรู้ในเรื่องของผังเมือง เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวทาง เนื่องจากคนในพื้นที่ย่อมมีความเข้าใจในพื้นที่ดีที่สุด  
3. ควรมีแผนระยะสั้น ระยะยาว ดําเนินการจากงานง่ายไปหา
ยาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะผู้บริหารควรสนับสนุน
งบประมาณโดยผ่านสภา อปท. ให้มีระยะต่อเนื่องแนวนโยบาย 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ให้อบต. ทุกอบต. จัดทําแผนการใช้ประโยชน์ของที่ดิน  แต่ละ
อบต. ให้ชัดเจน และออกระเบียบหรือข้อบัญญัติของ อบต.ในการ
กําหนดเขตที่ดินสาธารณะให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการบุกรุก เช่น 
แม่น้ํา คูคลอง หนอง บึง และที่สาธารณะประโยชน์อ่ืนๆ ให้ถูกต้อง
และชัดเจน 
2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะต้องมีแผนงาน
ดําเนินงานทุกขั้นตอน เช่น การต้ังคณะทํางานการแบ่งงานตาม
ความถนัดให้รับผิดชอบ การเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน การจัดทํา
แผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับเวลา สถานการณ์ พัฒนา
ศักยภาพ คณะทํางานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดีให้ความสําคัญด้านอัตรากําลัง วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ให้ครบพร้อมทํางานได้ทันที ให้มีห้องทํางาน
แสดงแผนภูมิสถิติต่างๆ พร้อมทั้งมีการประเมินผลงานทุกขั้นตอน  
3. ควรช้ีแจงทําความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากขึ้น และควรมีการ
สรุปผลโครงการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

        3. ในการดําเนินโครงการ
ผังเมืองรวมที่หมดอายุหรือกําลัง
จะหมดอายุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้มีมาตรการอย่างไรบ้าง ที่จะ
ทําให้ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช้
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ควรทบทวนการดําเนินโครงการที่ผ่านมาจะทําให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีบทเรียนในการบังคับใช้กฎหมาย ผังเมือง และวิถีชีวิต
ของแต่ละท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนา  ผังเมือง ควรศึกษาวิจัย
สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
มาตรการที่เหมาะสมกันมาบังคับใช้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งรัดให้มีการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายให้โครงการผังเมืองรวมที่หมดอายุมาใช้
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  3. ควรให้อํานาจท้องถิ่น เช่น การยกเว้นประกาศ กรณีไม่
สามารถประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ได้ทันภายในกําหนดซึ่งจะ
ทําให้ท้องถิ่นสามารถบังคับใช้ผังเมืองต่อไป 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรต่ออายุไปก่อน และหามาตรการข้อกําหนด เช่น กระทรวง
เป็นผู้สั่งการโดยมีกรมโยธาธิการผังเมืองจังหวัดร่วมดําเนินการ
ตามกรอบแนวทางที่กําหนดจะได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวมที่หมดอายุและที่กําลังจะ
หมดอายุนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมมือประสานงานใน
การดําเนินโครงการและสร้างความเข้าใจเพื่อบูรณาการการ
ทํางาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผังเมืองรวมของ จ.สิงห์บุรี ปัจจุบันหมดอายุแล้ว  แต่เทศบาล
ยังมีมาตรการ ในการดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองเดิม โดย
ช้ีแจงทําความเข้าใจกับประชาชน และขอความร่วมมือให้การ
ดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมือง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. ควรให้ประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูล และต้องรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนโดยรวม 
2. ควรมีผลสรุปโครงการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ  
3. มาตรฐานการทํางานของภาครัฐ ควรทําให้รวดเร็วมากกว่านี้ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. เป็นหน้าที่ของประชาชนในชุมชนต้องทําประชาวิจารณ์ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ควรให้มีการติดตามในเรื่องที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม
ส่วนรวมโดยใช้กฎหมาย ที่มีอยู่ดูแลต่อไป 
3. ควรมีคณะทํางานจังหวัด อําเภอ ตําบล ที่สามารถให้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละระดับ  
4. ผังเมืองรวมที่หมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการที่จะทําให้ผัง
เมืองรวมมีผลบังคับใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างคือ ผัง
เมืองรวมที่จะหมดอายุ หรือกําลังจะหมดอายุ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํารายงานขอขยาย
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3.       4 .  ท่ า น เ ห็ น ว่ า อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่ นมีความ
พ ร้ อ ม ด้ า น ค ว า ม รู้ ร ะ เ บี ย บ
กฎหมาย  บุคลากร  และวัสดุ
อุปกรณ์ ต่างๆ ในการทํางานผัง
เ มื อ งรวมให้ มีประสิ ทธิ ภ าพ
หรือไม่อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นยังขาดความรู้ในด้านผังเมือง ตลอดจนบุคลากร
ยังไม่ให้ความสําคัญ ซึ่งควรจะออกกฎหรือระเบียบอ่ืนๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและนําสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
2. ควรที่จะต้องมีการอบรมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รู้ระเบียบกฎหมาย 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้   
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ผังเมืองรวมนั้นเป็นงานที่ยุ่งยากและมีอุปสรรคมาก มีขั้นตอนใน
การดําเนินการมากมายหลายขั้นตอนนั้นล้วนต้องใช้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีประสบการณ์ในการ
ทํางาน ใช้ทั้งกฎหมายหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จิตวิทยา
มวลชน สังคม และประชาชนเพื่อบรรลุผลขั้นสูงสุด 
2. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้นพอมีบ้าง
และยังขาดวัสดุและอุปกรณ์ ขาดความเข้าใจในการทําผังเมือง 
ดังนั้นควรเสนอให้โยธาธิการและผังเมืองจัดอบรมเสริมทักษะ 
ความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนอุปกรณ์ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม 
เนื่องจากทั้งผู้บริหารและสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องผัง
เมือง ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาจําเป็นต้องให้ทั้งผู้บริหารและผู้ที่จะ
เข้ามาเป็นสมาชิกต้องมีความรู้ และประสบการณ์ที่เพียงพอและให้
คํานึงถึงสัดส่วนในเรื่องของเพศและอายุที่ไม่ควรมากเกินไป 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความพร้อม ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเชิงลึก ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทําผังเมืองรวม 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. อบต. ยังขาดความรู้ในการทํางาน ควรมีองค์กรอิสระเข้ามาทํา
หน้าที่เป็นคนกลางในการทํางาน เพื่อป้องกันการทุจริตและเห็นแก่
ผลประโยชน์ 
2. เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมด้านความรู้ 
ระเบียบกฎหมายบุคลากรและวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการทําผังเมือง
รวมให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ ตัวผู้บริหารบางคน 
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        5 .  ท่ า น เ ห็ น ว่ า ใ น ก า ร
ดําเนินโครงการผังเมืองรวมใน
พื้นที่ มีการกระทําโครงการอย่าง
ถูกต้อง และโปร่งใส เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายหรือไม่
อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ส่วนใหญ่แล้วการดําเนินการมักไม่ถูกต้องและโปร่งใสนัก 
เพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจ ถือผลประโยชน์ระยะยาวของ
ชุมชน มักจะมองเพียงระยะสั้นๆ มุ่งเน้นเพียงรายได้ไม่ได้มองผล
ระยะยาว และมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่า
ผลประโยชน์ของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ไม่เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่กําหนด 
2. มีการดําเนินการโครงการถูกต้องและโปร่งใสเป็นไปตาม
ระเบียบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน เพราะไป
กระทบต่อการใช้ที่ ดินและการปลูกสร้าง การใช้อาคารของ
ประชาชน ทําให้ประชาชนเสียประโยชน์จําเป็นต้องดําเนินทํา
ประชาคม และทําการประชาสัมพันธ์ 
3. มีบางกรณีที่มีปัญหา เช่น กําหนดพื้นที่ทําถนนแล้ว โดยการ
ตัดผ่านที่ดินของประชาชน แต่ที่ดินที่เหลือไม่อาจใช้ประโยชน์ได้
เท่าที่ควร  ไม่เป็นธรรมสําหรับเจ้าของที่ดิน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การดําเนินโครงการผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนั้น
ได้ว่าเป็นการกระทําโครงการถูกต้องและโปร่งใส เป็นไปตาม
กฎระเบียบและกฎหมายทุกประการ  ประชาชนผู ้ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติจากโครงการด้วยความเป็นธรรม 
และยอมร ับ ได ้ และ เป ็น ไปอย ่า ง โปร ่ง ใส  โดยคําน ึงถ ึง
กฎระเบียบและกฎหมาย และในขณะเดียวกันเป็นผลดีกับ
ทุกฝ่าย ประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกัน และได้รับประโยชน์
ตามเป้าหมายโครงการ 
2. ต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการเตรียม
ความพร้ อมของท้ อ งถิ่ น  ให้ ส ามารถป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. การบริหารการจัดการระบบการวางแผนงบประมาณและกลไก
การบริหารงานให้พร้อม  
4. ภาครัฐต้องส่งเสริมกระบวนการประชาสังคมในการตรวจสอบ
ติดตามการดําเนินงาน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของผู้นํา
ชุมชน  
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3.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสังคม 
1. ไม่เคยรับทราบถึงการดําเนินโครงการ ทําให้ไม่สามารถตอบได้
ว่า การกระทํามีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบ
ของกฎหมาย ถึงแม้จะมีการขอข้อมูลในเรื่องของผังเมือง ซึ่งจะ
ได้รับการบ่ายเบี่ยง และไม่ได้รับข้อมูล 
2. ควรจั้งต้ังศูนย์ประสานงาน องค์กรชุมชนระดับตําบลทุกตําบล 
เป็นเครือข่ายในการตรวจสอบ 
3. ควรมีการทําประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้เพื่อที่จะให้ประชาชน
ได้มาลงความเห็น 
4. บางจุดยังไม่มีความชัดเจน เช่น พ้ืนที่สีเขียว ยังสร้างโรงงานได้ 
พ้ืนที่สีเทายังปะปนกับพ้ืนที่สีแดง และสีอ่ืนๆ ของเมือง  
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากการกําหนดเขตการใช้ที่ดินยังไม่เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่นพื้นที่สีเขียว ยังสร้างโรงงานได้พ้ืนที่สี
เทายังปะปนกันกับพ้ืนที่สีแดง และสีอ่ืนๆ ของเมือง หลายเมือง 
พ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีสถานบริการอยู่ เช่น  
รีสอร์ท ที่อยู่ด้านบนเขา 
2. เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีความพร้อมด้าน
ความรู้ ระเบียบกฎหมาย บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ทําผังเมืองรวมให้มีประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารบางคนยังไม่เห็น
ความสําคัญในการจัดทําผังเมืองร่วมจะต้องเชิญผู้บริหารไปทํา
การประชุมสัมมนาให้เข้าใจ บุคลากรก็เช่นกันจะต้องทําการ
ฝึกอบรมให้รู้หลักวิธีการมีความพร้อมมีความรู้ 
3. การจัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ 
ประชาชนยังไม่ทราบข่าวสารและไม่เข้าใจคําว่าการจัดการผังเมือง 

          6. ท่านเห็นว่า การวางผัง
เมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้าน  
ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย 
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิ
ภาพของสังคมเพื่อส่งเสริมการ
เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม  
เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์แก่

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านวิชาการ 
1. ยังขาดการจัดระบบที่ทําให้ขาดความเป็นระเบียบก่อให้เกิด
ปัญหาด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและ
นําสู่ความขัดแย้งทางสังคม 
2. ถ้าชุมชนและหมู่บ้าน สามารถปฏิบัติตามระเบียบของการวาง
ผังเมืองก็จะเกิดประโยชน์กับชุมชนเป็นอย่างมาก 
3. การกําหนดแนวทางการพัฒนาตามผังเมืองปัจจุบันไม่สามารถ
กําหนดแนวทางได้ ครอบคลุม เนื่องจากถูกจํากัดในพื้นที่ 



 

  

ประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง 
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  4. ในการจัดโซนต่างๆ ของผังเมืองรวมน่าจะมีการวิเคราะห์
ร่วมกันในหลายภาคส่วนกว่านี้ แต่ในภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมพอสมควร 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน   
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การวางผังเมืองของชุมชนและหมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะ มีความ
สะดวกสบาย มีความเป็นระเบียบและดูสวยงาม การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพ
ของสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม เป็นที่
ยอมรับได้ ประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน คือ ความสวยงามเป็น
ระเบียบ ปลอดภัย และสันติสุข ยังประโยชน์ให้แก่การอยู่อาศัย
และผลดีต่อเศรษฐกิจ 
2. ควรดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
3. ควรคํานึงถึงขนบธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น  ต้องดําเนินการ
อย่างรอบคอบ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. การวางผังเมืองควรมีการกําหนดโซนการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม 
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อการใช้พ้ืนที่อย่างเป็น
ระเบียบ และสวยงาม เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ 
2. การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
แนวโน้มขาดแคลนความเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมโลกที่มีความรุนแรง
ของจํานวนประชากร การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ แหล่งน้ํา
ดิบเพื่อการบริโภค และเพื่อการผลิตอยู่ในสภาพที่ขาดแคลน  
ทําให้หลากหลายทางชีวภาพลดลง และระบบนิเวศน์โดยรวมเสีย
สมดุลควรเพิ่มบทบาทในการดําเนินการให้มากกว่านี้ 
3. การจัดทําผังเมือง ต้องระดมความคิดเห็นอย่างจริงจัง จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและต้องประกาศ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 



 

  

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
สิ่งแวดล้อม 
1. ถ้ากําหนดผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้านยังไม่แยกการใช้
ประโยชน์ที่ชัดเจนก็เป็นเหมือนเดิม เช่น ที่อยู่อาศัย ตลาดสด ท่าเรือ
ขนส่ง การท่องเที่ยว และสถานประกอบการ ควรจัดให้เป็นระเบียบ 
คือ อย่าบุกรุกที่สาธารณะ ควรทําป้ายแนวเขตที่ชัดเจนและทุกเมือง
ควรมีสถานที่พักผ่อน (สวนสาธารณะ) ทุกเมืองและชุมชน    
2. หากมีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างจริงจังก็จะก่อให้เกิดผลดีต่อ
สังคม/ชุมชนเป็นอย่างดี 
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  3. การวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้านถ้าทําได้สําเร็จจะทํา
ให้การมาอยู่อาศัยของประชาชน  เ ป็นระเบียบเรียบร้อย  
ถูกสุขลักษณะ มีความสวยงาม มีความสะดวกสบาย เกิดความ
ปลอด ภั ย ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ ใ นท รั พ ย์ สิ น อย่ า ง คุ้ ม ค่ า  ทํ า ใ ห้
สภาพแวดล้อมดีขึ้น เกิดผลดีในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม 

3.       7 . ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ดําเนินการตามผังเมืองรวมใน
ขั้นตอนต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินโครงการ หรือวิธีการ
อื่นใดที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและเห็นคุณประโยชน์ในการ
ดําเนินโครงการ อย่างไรบ้าง 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาขนยังมีส่วนใน
เรื่ องของผั ง เมืองรวมน้อยมาก  ซึ่ งน่ าจะมาจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์และปกปิดข้อมูล บางใช้การล่าลายเซ็น เพื่อให้
ครบองค์ประกอบโดยที่ประชาชนไม่ทราบข้อเท็จจริง อาศัยเชื่อใจ
ผู้นําชุมชน 
2. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในการจัดทําโครงการ ก่อน
ดําเนินการ ขณะดําเนินการ หลังดําเนินการ ให้มาก และสามารถ
ตอบถึงปัญหาข้อดี ข้อเสีย กับพ่ีน้องในการทําโครงการ 
3. ส่วนใหญ่ไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านและชุมชนได้มีโอกาสเข้าไป
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ชาวบ้านและชุมชนไม่ได้รับทราบ และ
เข้าไปมีส่วนร่วมมากนัก 
4. ควรเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการวางแผนและขยายบทบาท
ขีดความสามารถของประชาชนควบคู่การเสริมสร้างกระบวนการ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ในการกระบวนการดําเนินการตามผังเมืองรวมมีขั้นตอนที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แก่ องค์กรภาคเอกชน ถ้าเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพิจารณาให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ พิจารณารับร่างผัง
เมืองรวมก่อนที่จะเสนอเป็นข้อยุติของที่ประชุม เพื่อให้มีการ
ประกาศใช้ตามข้ันตอนของการดําเนินการโครงการ โดยภาค



 

  

ประชาชนในฐานะเป็นองค์ประชุมในคณะกรรมการฯ ได้แลเห็น
คุณประโยชน์ในการดําเนินโครงการ ว่าจะเกิดผลดีแก่เศรษฐกิจ
และสังคมในภาพรวม 
2. การดําเนินการควรให้ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการและ
การดําเนินการในทุกขั้นตอนอย่างเต็มที่ เพราะเป็นปัญหาพื้นฐาน
ของแต่ละท้องถิ่น 
3. ควรมีการรับคําร้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการวางผังเมือง 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการวางผังเมืองรวม เพื่อยื่น
คําร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพื่อให้ตรงตามความคิดเห็นของ
ประชาชน 
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  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. กระบวนการดําเนินการวางผังเมืองรวมในขั้นตอนต่างๆ เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย เพราะสิ่งที่ประชาชน
รับรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองคือ มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและ
การก่อสร้างอาคาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ทําให้เกิด
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อกฎหมายผังเมือง 
2. ในการขออนุญาตดําเนินการ ต้องมีความรวดเร็ว และทันสมัย  
3. ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ ในหลายช่องทาง ก่อนจะประกาศ
บังคับเป็นกฎหมาย เพราะความรู้ด้านผังเมืองมีความซับซ้อนใน
เรื่องความเข้าใจ ประกอบกับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่วางผัง
เมือง ยังไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งต่องานด้านผังเมือง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
สิ่งแวดล้อม 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ
แจ้งให้ประชาชนทุกครัวเรือนทราบ และช่วยกันมองปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น หลังกําหนดการประกาศใช้ผังเมืองที่จะกระทบกับวิธีชีวิต
ของคนในชุมชนด้านต่างๆ 
2. ที่ผ่านมาประชาชนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมหรือไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบตามขั้นตอน 
3. การมีส่วนร่วม การดําเนินการส่วนใหญ่ภาครัฐเป็นผู้กําหนด 
ควรให้ประชาชน ชุมชน ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมให้มากที่สุด และมีหลักฐานมาตรฐาน กําหนดไว้เป็น
กฎหมาย และให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จะทําให้
การดําเนินการตามผังเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. การประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นการบอกกันปากต่อปาก โดย
สมาชิกอบต. เพียงบางคนที่ให้ความสําคัญกับคนในชุมชนของ



 

  

ตนเอง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด 

        8. ท่านเห็นว่า การวางผัง
เมืองรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีผลกระทบ
หรือเปลี่ยนแปลงในสังคมและ
ก ร ะ ท บผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ห รื อ
ประชาชนอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. มีผลต่อชีวิตประจําวันและวิถีชีวิตด้ังเดิมของประชาชน เช่น 
เกษตรกรรม  ตลอดจนเกิดมลพิษต่างๆ  ตามมา  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม กลุ่มที่ได้ผลประโยชน์มากก็คือ กลุ่ม
นายทุนตลอดจนนักการเมืองท้องถิ่นบางคน ผลเสียก็อยู่กับ
ประชาชน เพราะส่วนใหญ่การจัดผังเมือง ประชาชนไม่ทราบและ
ไม่ได้มีส่วนร่วม 
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  2. มีผลกระทบกับประชาชนบ้าง เนื่องจากการกําหนดโซนใน
การใช้แต่ละประเภท ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนยังไม่ความเป็นอยู่
แบบเดิม ที่ไม่เข้าใจในระบบผังเมือง ซึ่งเหมือนกับการไปจํากัด
สิทธิของเขา 
3. การจัดทําต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปกติ แต่ยึดหลักการ
ลิดรอนสิทธ์ิเพื่อส่วนรวม และเจ้าของที่ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผลการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงจะเหมาะสม 
4. การวางผังเมืองรวมที่ผ่านมามองว่าเป็นแนวทางที่ดี หากได้
มีการพัฒนา แต่ในทางปฏิบัติมีการดําเนินการตามกําหนดได้
น้อย หรือไม่มีการดําเนินการเลย โดยเฉพาะโครงการที่มีการ
พัฒนาและใช้งบประมาณสูง เช่น โครงการพัฒนาตามโครงข่าย
คมนาคม 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การวางผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ย่อมมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงในสังคมและกระทบผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของประชาชนเป็นธรรมดา แต่ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงน้ันเป็นไปในทางสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ของ
ส่วนรวม และความเป็นธรรมในสังคมประโยชน์สุขและความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นที่ต้ัง ขจัดความเอารัด
เปรียบและความเห็นแก่ตัวโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ต้ัง เมื่อเป็นเช่นนี้ ผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการเพราะทุกคนยอมรับโดยเหตุผลและความจําเป็นตาม
หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานและบรรทัดฐานที่ดีงามของ
สังคม 
2. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําผังเมือง



 

  

รวม ว่าเป็นเพราะอะไรควรจะต้องมีความสําคัญในการวางผัง
เมืองรวม เพราะประชาชนคนไทยส่วนมายึดถือวิถีตามแบบ 
ควรจัดให้มาทําความเข้าใจและลงพื้นที่พบปะเพื่อทําความ
เข้าใจกับประชาชนให้มาก 
3. โครงการนี้มีประโยชน์มาก การคมนาคม ประชาชนก็ควรให้
ความร่วมมือเพื่อเป็นการพัฒนาผังเมืองให้น่าอยู่มากย่ิงขึ้น 
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3.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ถ้ามีกําหนดไว้อย่างมีมาตรฐาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชน ประชาชนย่อมทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงคือ
ประชาชนทุกคน แต่ต้องทําให้เกิดความยุติธรรม เป็นธรรมจะ
ทําให้ทุกฝ่ายยอมรับและร่วมมือกับภาครัฐได้ 
2. ในการออกข้อบังคับผังเมือง ย่อมต้องทําให้มีผู้ที่ได้ประโยชน์
และเสียประโยชน์ ต่อการกําหนดข้อบังคับกฎหมายหากแต่ใน
กรณีของผู้ที่ เสียประโยชน์ ไม่ ไ ด้รับการชดเชยที่ ดี ย่อม
ก่อให้เกิดการเสียโอกาสพัฒนาพื้นที่โดยภาพรวมของท้องถิ่น  
3. การกําหนดโครงการในผังเมืองรวม ควรต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามผังเมืองแบะผู้เสียประโยชน์ควรได้รับการชดเชย
อย่างสมเหตุสมผล 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. มีกระทบจากการพัฒนาเมืองไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของ
ระเบียบและกฎหมายผังเมือง เช่น การดูแลสภาพแวดล้อมของ
เมือง ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี 
2. หากไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนก็จะเป็นการตัดสินใจของคนบางกลุ่มเท่านั้น 
3. การผลักดันองค์กรต่างๆ ในสังคม เช่น องค์กรชุมชน สถาน
ประกอบการ ศูนย์เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน  
พลิก ฟ้ืนแหล่ งอาหารตามธรรมชาติ กับการดํารงอยู่ ใน
สภาพแวดล้อม ที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดี สร้าง
ประโยชน์ให้สังคมที่หลากหลาย อย่างทั่วถึง 

       9.  ประชาชนในพื้นที่ได้มีการ
รับรู้และเข้าใจในเรื่องผังเมืองรวม

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 



 

  

เป็นอย่างไรบ้าง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์โครงการ
และส่ ง เสริ ม ให้ ความรู้ ห รื อ ไม่
อย่างไร 

1. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในระบบผังเมืองรวม ตลอดจน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผังเมืองรวม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ให้ความสําคัญกับประชาชนกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและจะดําเนินการกันเองระหว่างผู้บริหารและ
สมาชิกเท่านั้น 
2. การประชาสัมพันธ์งานทางด้านการผังเมืองที่ผ่านมา ยัง
ไม่ ไ ด้ พัฒนาช่ องทางการประชาสัม พัน ธ์อย่ า ง ดีและมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ประชาชนโดยรวมไม่มีความเข้าใจในการ
วางและจัดทําผังเมือง ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
น้อย ไม่สะท้อนถึงความต้องการของภาคประชาชนอย่างที่ควร
จะเป็น 
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3.  3. ควรเสริมสร้างจิตสํานึกด้านสิทธิและหน้าที่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายและความสามารถภาคในการบริหารการปกครองทุก
ระดับให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อลดความขัดแย้ง 
ภาครัฐกําหนดนโยบายมาตรการในการกํากับดูแลและ
สนับสนุนการทํางานที่เชื่อมโยงทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ ควบคู่กับสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในการกํากับดูแลและประสานงาน
กับภาคส่วนต่างๆ ที่ บูรณาการการทํางานทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ  
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ในขั้นตอนของการประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อ
พิจารณาร่างผังเมืองรวมในกระบวนการดําเนินการตาม
โครงการผังเมืองรวมนั้น คณะกรรมการในองค์กรประชุมซึ่ง
ประกอบไปด้วยส่วนราชการต่างๆและภาคประชาชนได้ดี การ
รับรู้และเข้าใจในเรื่องผังเมืองรวมเป็นอย่างดีอรรถาธิบาย ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเอกสาร
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วน 
สร้างความเข้าใจเป็นอย่างดี 
2. การรับรู้ยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นัก เพราะการปิดประกาศของ 
อบต. อยู่ที่อบต. ไม่ได้ออกหนังสือถึงประชาชนที่คาดว่าน่าจะมี
ผลกระทบ 
3. โดยรวมแล้วประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผังเมือง
ถึง 70% ส่วนมากรู้เมื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเทศบาล หรือ
ผู้ที่เคยมายื่นขออนุญาตกับเทศบาลแล้วก็จะทราบว่าเทศบาลมี
การประชาสัมพันธ์ทางด้านการออกชุมชนเคลื่อนที่และเสียง



 

  

ตามสาย 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. การวางผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศได้มีการประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว ติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ได้
มีผู้มาร่วมรับฟังความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก คิดว่าประชาชน
ในพื้นที่ยังได้ตระหนักถึงความสําคัญของผังเมืองตลอดจนผลที่
คาดว่าจะกระทบกระบวนการวางผัง ยังได้มีขั้นตอนการให้
ความรู้และตอบข้อซักถามด้วย 
2. ประชาชนบางส่วนเข้าใจด้านผังเมืองมาก เพราะกลัวว่า
อาจจะถูกเวนคืนหรือทับที่ดินบางส่วนโดยคิดว่าไม่ได้ค่าชดเชย 
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3.  3. ประชาชนในพื้นที่ได้มีการรับรู้บ้างเป็นบางส่วนและรับรู้เรื่อง
ผังเมืองเป็นส่วนน้อย หากมีนายทุนเข้ามาลงทุนก็จะมีผู้
ประสานกับเทศบาลเพื่อรับรู้ข้อมูลในการดําเนินการตาม พรบ. 
ผังเมืองว่าบริเวณใดสามารถสร้างอาคารลักษณะใด ได้บ้าง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
สิ่งแวดล้อม 
1. ทุกครั้งที่มีการจัดทําผังเมืองจะรู้ในส่วนนักธุรกิจเป็นส่วน
ใหญ่ ประชาชนในพื้นที่ไม่รู้เลย เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ไม่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเลย กําหนดเสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงรู้ 
2. ควรต้องมีการทําประชาคมและระยะเวลาต้องไม่เร็วจะ
เกินไป และต้องทําความเข้าใจในประโยชน์เรื่องผลดี – ผลเสีย 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
3. ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทราบเรื่องเท่าที่ควร แต่ผู้ใหญ่บ้าน 
กํ า นั น ไ ด้ ท ร าบ เ รื่ อ ง บ้ า ง แ ล้ ว  เ นื่ อ ง จ า กท้ อ ง ถิ่ น เ ค ย
ประชาสัมพันธ์บ้างแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจน 

3. 10. ปญัหา/อปุสรรค ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ไม่มีหน่วยงานที่จริงจังที่จะจัดทําผังเมืองทั้งๆที่ หมดอายุมา
นาน แต่ไม่ได้รับการตอบรับ เร่งรีบ ให้เกิดกระบวนการ ต้ังแต่
เริ่มต้น จนทุกวันนี้ 
2. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญและวัสดุอุปกรณ์
ในการดําเนินโครงการจึงต้องประสานกับสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด ทําให้ผลการดําเนินการล่าช้า 
3. การวางผังเมืองรวมประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ 
4. ประชาชนที่เสียผลประโยชน์มากว่าผู้ได้รับประโยชน์ 



 

  

5. การอธิบายให้เข้าใจค่อนข้างยากเนื่องจากประชาชนไม่
ยอมรับ 
6. ขาดความรู้และความเข้าใจในการวางผังเมืองรวม 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ความพยายามไม่ให้ความร่วมมือของผู้ได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการในเหตุผลหลายประการ เช่น ความ
เดือดร้อน และค่าตอบแทนหรือชดเชยในกรณีมีการเวนคืน 
เป็นต้น 
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3.  2. การพิจารณากรณีมีค่าชดเชยการเวนคืนที่ล่าช้า ของ
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ มรการกําหนดค่าชดเชยและการ
อนุมัติ เช่น ค่าชดเชยล่าช้า อาจมีสาเหตุมาจากเหตุผลในเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติเป็นสาเหตุใหญ่ 
3. ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสําคัญในการวางผังเมืองรวม 
4. การกําหนดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองบางครั้งตรง
กับภารกิจของเทศบาลที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น การประชุม
สภา และบุคลากรของเทศบาลน้อย ที่จะสามารถเข้าไปรับรู้
ข้อมูลตามวัน เวลาที่กําหนดไว้ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดความรู้ด้านผังเมือง 
2. บุคลากรที่มีความรู้ด้านผังเมืองมีน้อย 
3. เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีไม่เพียงพอ 
4. นโยบายการวางผังเมืองไม่ต่อเนื่อง 
5. ผังเมืองจังหวัดและท้องถิ่นไม่ใส่ใจเท่าที่ควร 
6. ขั้นตอนในการดําเนินการมีความสลับซับซ้อน 
7. ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. กฎหมายผังเมืองแม้จะเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ในการวาง
ผังเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดผลดีในการพัฒนาประเทศ 
และเกิดประโยชน์ต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
แต่ไปกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และภารกิจสร้าง
อาคารและการก่อสร้างอาคารของประชาชน ทําให้ขาดความ
ร่วมมือจากประชาชนและท้องถิ่นซึ่งอาศัยเสียงสนับสนุนจาก



 

  

ประชาชน 
2. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
วางผังเมืองและการเข้าถึงเรื่องข้อมูลผังเมือง 
3. เกิดการบุกรุกที่ ดินสาธารณะในกลุ่มนักธุรกิจบริการ
นักท่องเที่ยว เช่น ต้นน้ําลําธาร ถูกบุกรุกมาทําประโยชน์กับคน
กลุ่มเดียว 
4.ขาดความรู้ความเข้าใจในระผังเมือง ประชาชนไม่ให้
ความสําคัญกับการวางผังเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้
ความสําคัญอย่างจริงจัง 
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3.  5. การจัดทําโครงการผังเมือง เป็นโครงการที่ ดีแต่การ
ดําเนินการต่างๆ เป็นการทําเชิงนโยบาย แต่ภาคปฏิบัติมีการ
ดําเนินการล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เศรษฐกิจ สังคม ที่มีการ
พัฒนาอย่างไม่เป็นธรรม 

 11.  ข้อเสนอแนะ ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ควรให้ความรู้ในเรื่องผังเมืองกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ประชาชน และเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
2. ควรมีบทลงโทษต่อผู้ใช้โอกาสน้ีจัดทําผังเมืองเอง ก่อนผัง
เมืองใหม่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้มีความเกรงกลัว หากผังเมือง
ใหม่ออกมาบ้าง จะต้องมีอยู่ในระเบียบการเวนคืน  หากทําไป
แล้วไม่อยู่ในผังเมืองรวม ต้องแก้ไขตามระเบียบ  
3. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการ
ดําเนินการเป็นไปได้ด้วยดี 
4. หน่วยงานส่วนกลางควรมีการติดตามการดําเนินการอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อรับฟังปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไข เพื่อที่จะได้
พัฒนาผังเมืองให้ดีมากย่ิงขึ้น 
5. ถ้ามีปัญหาในการกําหนดระยะเวลาในการทําผังเมือง ควร
จะยึดระยะออกไปให้พอ คือทําโดยอาศัยบุคลากรจาก
ส่วนกลางมาช่วยทํา 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรมีการร่วมมือและประสานงานกันระหว่างสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการผังเมือง
รวมทุกประเภทเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นผลดีต่อ



 

  

เศรษฐกิจกับอปท. 
2. ควรฝึกอบรมบุคลากรหรือจ้างบริษัทเอกชนช่วยทํา โดยหา
บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 
3. ถึงแม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจไปให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว แต่ด้านความรู้ ความชํานาญ และเทคโนโลยีอาจ
ไม่ให้มีการถ่ายทอดไปพร้อมกันกับภารกิจ การถ่ายโอนภารกิจ
แม้จะถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่สมบูรณ์ในทางไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรพิจารณาแก้ไขในจุดนี้อย่างไร วิธีที่
ดีและสามารถเป็นไปได้คือ ยังต้องร่วมมือกันไปก่อนในการ
ขับเคลื่อนโครงการ 
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  4. ควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องของทิศทางการเติบโตของ
เมืองตามเวลา ตามความเหมาะสมและสถานการณ์บ้านเมือง 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ และในการ
ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของงบประมาณ ควรให้มีหลาย
ช่องทางหากต้องมีเวทีประชาคมก็ไม่มีความจําเป็นต้องทําใน
เวลาราชการ แต่ควรเป็นเวลาของราษฎร เนื่องจากประชาชน
ต้องทํามาหากินเพื่อเลี้ยงชีพส่วนใหญ่ 
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรร่วมหาเงินงบประมาณ เข้า
มาร่วมสนับสนุนพัฒนาโครงการ ที่ได้กําหนดไว้ในผัง 
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรแก้ไขกฎหมาย เพื่อลด
ขั้นตอนทางด้านกฎหมายในการประกาศผังบังคับใช้ 
4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเน้น
ให้ประชาชนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของผังเมืองรวม 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ควรกําหนดผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองและไม่
เลือกปฏิบัติ ที่ผ่านมากฎหมายผังเมืองไม่ได้ใช้กับประชาชน แต่
กลุ่มนายทุนได้ประโยชน์แต่ประชาชนเดือดร้อน และไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม หน่วยงานราชการเลือกปฏิบัติ 
2. ในการจัดทําเรื่องใดๆ ก็ตามต้องให้มีเวลาในการทํางาน
พอสมควรอย่างรวดเร็วจนเกินไป 
3. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ การดําเนินการ
ได้ให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น 



 

  

4. รัฐควรพิจารณา แก้ไขปรับปรุง กฎหมาย เช่นกรณีเวนคืน
ที่ ดินของผู้ยากจน จนหมด ทําให้ไม่มีที่อยู่อาศัย รัฐควร
พิจารณา จัดหาที่ใหม่ให้บุคคลผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ ไม่ให้เป็น
บุคคลไร้ที่อยู่อาศัย  

4. เรื่อง โครงการรังวัดและจัดทําแผน
ที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
           - ในเรื่องรังวัดจัดทําแผนที่
เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  เป็น
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะมุ่ง
แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินทํากิน โดย
นําที่สาธารณประโยชน์ที่มีผู้ใช้ 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ควรได้มีการทําประชาพิจารณ์ชุมชนหรือท้องถิ่นก่อนว่ามี
ความประสงค์เป็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ และควรกันไว้เพื่อ
ส่วนรวมในส่วนหนึ่งเพื่อทําประโยชน์ร่วมกัน 
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 ประโยชน์ร่วมกันมาจัดสรรให้กับผู้ไม่
มีที่ดินทํากิน แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไร
ก็ตามการชี้และรังวัดแนวเขตที่ดิน
ปัญหาทับซ้อนก็คงยังมีอยู่ และยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะ
ขาดการมีส่วนร่วมการบูรณการ
ทํางานร่วมกันของภาครัฐรวมทั้งยังมี
ปัญหาในเรื่องของการดําเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็น
ธรรม การเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่ง
ยั ง เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น ข้ อ ค ร ห า ข อ ง
ประชาชน ในการปฏิบัติงานที่ยังไม่
โปร่งใส ทั้งๆที่หน่วยงานของรัฐทํา
การช้ีแจงและประชาสัมพันธ์ ทั้ง
คุณสมบัติระเบียบหลักเกณฑ์และข้อ
กฎหมาย ซึ่งประชาชนมักอ้างสิทธิใน
การครอบครองที่ดินของรัฐโดยการ
บุกรุกมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
ประเด็นคําถาม 
          1. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน มีความเห็น
ฯต่อ เรื่ องนี้ อย่ างไร  ท่านคิด ว่า
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง ควรเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างไร  และรัฐควรดําเนินการ

2. เจ้าหน้าที่รัฐต้องทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งตรงไปตรงมา ไม่ควร
ปล่อยปละละเลยด้วยเหตุผลที่คนครอบครองที่ ดิน เช่น 
นักการเมือง เป็นผู้มีอํานาจ 
3. โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี จะช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ระหว่างรัฐและประชาชนได้ เพราะประชาชนส่วนมากไม่ทราบ
ว่าที่ดินของรัฐมีตรงไหนบ้าง ดังนั้นประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจะได้ร่วมมือกันดําเนินการมาชี้เขตรังวัดพ้ืนที่
ร่วมกัน 
4. รัฐควรชี้แจงให้ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้ถูกต้องและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการและประชาชน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อรัฐน้อยมากควรทําความ
เข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น และต้องเข้าใจข้อกฎหมายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติให้มากขึ้น 
2. การร่วมรับฟังปัญหากรณีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ไม่
ว่าจะเป็นที่ฝั่งหรือเกาะ พบว่าประชาชนจะอ้างสิทธิการ
ครอบครอง ส่วนหน่วยราชการก็อ้างกฎหมาย และที่เป็นปัญหา
มากคือไม่สามารถหาข้อยุติได้ในที่สุดประชาชนก็ยังครอบครอง
มาต้ังแต่เดิม  โดยไม่มีหน่วยงานหรือผู้ใดตัดสินให้เป็นข้อยุติ 
เป็นปัญหาเรื้อรัง  มีการต้ังคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิหลายชุด 
ประชุมหลายครั้งแต่ก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมหาข้อยุติ
ไม่ได้ เพราะถ้าได้ข้อยุติที่ดีร่วมกันแล้วที่ดินของรัฐก็จะได้รับ
การคุ้มครองดูแล ส่วนประชาชนก็มีความเข้มแข็งในการจะ
พัฒนาที่ดินที่ครอบครองให้มีประสิทธิภาพต่อไป 



 

  

อย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมอย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. เห็นด้วยกับการออกรังวัดจัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้
ถูกต้องและชัดเจน หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงออกนโยบาย
มา ยั งผู้ นํ าท้ อ งที่ ใ ห้ สํ า ร วจแนว เขตที่ ดิ นของรั ฐ  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวเขตของที่ดินของรัฐ 
รวมท้ังแจ้งข้อดีจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เป็นสาธารณ
สมบัติลูกหลานต่อไป ฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดการ
ดูแลดําเนินงานโดยเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
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  2. เมื่อเจ้าหน้าที่มาทําการรังวัด  ควรแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบ
ด้วย บางทีชาวบ้านไม่รู้ว่าที่ตรงไหนเป็นที่ดินหลวง เพราะไม่มี
ป้ายประกาศ และบางครั้งไม่ได้ต่อต้านและไม่รู้ว่าบุกรุกที่ดิน
หลวง ไม่เห็นหลวงใช้ประโยชน์ และถ้าจะมีการใช้ประโยชน์ก็
ควรแจ้งให้ทราบและหาพื้นที่ใหม่ให้อยู่ด้วย 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดลอ้ม  
1. ควรจะปักแนวเขตที่ของรัฐให้ชัดเจน ผู้ที่รุกไปแล้วให้อยู่เดิม 
โดยออกหลักฐานมีกฎหมายรองรับ ห้ามซื้อห้ามขาย เป็นต้น 
2. หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสําคัญ เรื่องการสํารวจรังวัด
จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อจะได้มีแนวเขต
ที่ถูกต้องในการพิจารณากรณีประชาชนการบุกรุกที่ดินของรัฐ
และจะได้นําข้อมูลที่ได้ไปแก้ปัญหา และควรออกสํารวจที่ดิน
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อทําการตรวจสอบ และป้องกันการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 
3 .  ที่ ป รึ ก ษ าภ า คป ร ะ ช า ชนมี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ว่ า ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์แปลงใดมีปัญหา ถ้าจะปล่อยให้ประชาชน
แก้ปัญหาเองเป็นไปได้ยาก จะต้องมีเจ้าภาพดําเนินการในเรื่อง
นี้อย่างชัดเจน ร่วมจัดเวทีประชาคมราษฎรที่บุกรุก เชิญผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมารับฟัง เชิญชวนราษฎรได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา พร้อมทั้งรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน 
ไม่แสดงการต่อต้านชาวบ้าน เพราะเขาไม่มีที่ดินทํากินจึงบุกรุก
ที่สาธารณะ ที่ดินมีเท่าเดิม แต่ประชากรมีมากขึ้นทุกวัน แล้วจะ
ได้ต้ังคณะทํางานทําการสํารวจข้อมูลเพื่อนําเสนอผู้บังคับบัญชา
แก้ไขปัญหาต่อไป 

        2. ท่านที่ปรึกษาได้เข้าร่วม ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      



 

  

รับรู้รับฟังปัญหาดังกล่าวนี้หรือไม่ 
ท่านมีความคิดเห็น กรณีการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์ของราษฎร
อย่างไร 

ด้านวิชาการ 
1. ควรมีประชาชนเป็นแกนนําน่วมกับภาครัฐ เฝ้าระวังพื้นที่ใน
ตําบล หมู่บ้านของตนเองว่ามีการบุกรุกหรือไม่ และต้องทํา
อย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ  ยกเว้นคนในหมู่บ้านของตนเองให้
สิทธ์ิเช่าที่รัฐได้เพื่อทํากันอย่างแท้จริง โดยทําสัญญาปี 1 ปี ถ้า
ทําผิดกติกาเงื่อนไขต้องตัดสิทธ์ิ 
2. ได้มีการร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน กรณีราษฎรบุกรุกที่สาธารณะ บางคนไม่รู้จริงว่าเป็นที่
รัฐ บางคนรู้แต่ต้องบุกรุกเพื่อเป็นที่ทํากิน โดยไม่คิดว่าเมื่อ
บ้านเมืองเจริญขึ้นรัฐก็จะให้สิทธ์ิได้ 
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  3. ควรจัดสรรให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองเอาไว้เพื่อทํากิน
เท่านั้น มิให้ขายต่อกับบุคคลอ่ืน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์เป็นปัญหาที่ต้องรีบ
ดําเนินการแก้ไขโดยจัดที่ดิน ให้กับประชาชนที่บุกรุกและปัญหา
การบุกรุกก็มีภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย จึงทําให้เข้าไป
แก้ไขปัญหาได้ยาก 
2. รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นให้มากขึ้น ไม่ใช่ทุกอย่างมา
จากส่วนกลาง เช่น สํานักงานที่ดิน ผังเมือง สรรพากร ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ ททท. ท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อไรที่รัฐไม่จริงใจในการ
กระจายอํานาจให้ท้องถิ่นให้มากขึ้น การทุจริต คอรัปช่ันถึงแม้
จะมีอยู่มากในการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็เกิดขึ้นร่วมกับ
หน่วยงานอื่นของรัฐร่วมกัน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ถ้าเป็นที่ของชุมชนใด ควรขอมติของชุมชน และให้ชุมชน
บริหารจัดการเอง เพราะชุมชนจะทราบปัญหาของชุมชน
มากกว่าจะให้ส่วนราชการ มาจัดสรร ควรใช้ประชาคมของ
ชุมชนเป็นผู้จัดการเอง โดยในส่วนราชการเป็นผู้ให้คําปรึกษา 
ให้ความช่วยเหลือตามความถูกต้อง 
2. ไม่เคยได้รับเชิญร่วมการประชุม ได้รับข่าวการบุกรุกที่ดิน
ตลอดเวลา และไม่เห็นมีการแก้ไข 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
1. รัฐบาลจะต้องนําข้อมูลและปัญหาที่ได้รับนําไปต้ังกรรมการ



 

  

วิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหาว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหน มีก่ีราย
เป็นผู้ยากจนจริงหรือไม่ รัฐจะต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ชาวบ้าน ถ้าหากที่สาธารณะนั้นเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้ว ก็มี
หลายทางเลือก เช่น ให้เช่าเป็นรายปี ให้ออกไปตามกฎหมาย 
มอบให้ชุมชนดูแล เป็นโฉนดชุมชน หรือจะยกเลิกที่สาธารณะ
แล้วให้หลักฐานการทํากินเหล่านี้เป็นต้น 
2. กรณีบุกรุกที่ดิน รัฐพึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ระดับท้องถิ่น ต้องตรวจตราอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ผู้บุกรุกเข้า
ไปใช้อย่างผิดกฎหมาย 
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4.        3 .  ท่ านคิ ด ว่ า  การแก้ ไข
ปัญหาการบุกรุกมาช้านาน โดย
ชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า ตาม
กฎหมายไม่สามารถครอบครองหรอื
ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
ให้กับประชาชนได้อย่างใด แต่ควร
จะนํามาจัดสรร โดยให้เช่าเป็นที่ดิน
ทํากิน น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้
ดีหรือไม่อย่างไรหรือมีวิธีการอื่นๆ 
ที่คิดว่ามีความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ทุกกิจกรรมต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ 
2. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน 
วิธีการที่ดีที่สุดคือ การให้เช่าเป็นที่ทํากิน มีกําหนดระยะเวลา
ให้แน่นอน ไม่สามารถตกทอดไปถึงทายาท รุ่นทายาทจะต้องมี
การเสนอมาใหม่ 
3. ในการรังวัดที่แนวเขตที่ ดินของรัฐนั้น เจ้าหน้าที่ควร
ดําเนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ทุกปี เพื่อจัดทําในที่ที่เร่งด่วน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรจัดสรรที่ดินบางส่วนให้ประชาชนเช่าทํามาหากินโดย
ต้องมีการอธิบายให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้รับสิทธ์ิในการเป็นเจ้าของ
แต่เพียงได้รับสิทธ์ิเข้าไปทํากิน การห้ามโอนกรรมสิทธ์ิทํากินก็
แก้ไขยาก เพราะฝ่ายธุรกิจชอบแสวงหาผลประโยชน์โดย
ร่วมกับข้าราชการบางกลุ่ม 
2. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่มีมาช้านาน น่าจะแก้ไขได้ด้วย
วิธีการทําให้เกิดการยอมรับ ไม่ว่าจะจัดสรรให้เช่า หรือให้สิทธิ
ทํากินก็ย่อมเป็นวิธีการที่สามารถทําได้เพราะจะเป็นประโยชน์
ทั้งรัฐ และประชาชนแทนที่จะให้เกิดการโต้แย้ง และขัดแย้งไม่
ทําให้แล้วเสร็จเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ 
3. การออกเอกสารซับซ้อนก็คืออีกประการหนึ่ง เจ้าหน้าที่จะเอา
ที่ของรัฐไปจําหน่ายและก็จะมีการรังวัดรุกเข้ามาในพื้นที่ของ
ชาวบ้านที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเช่นกัน ปัญหานี้จะได้หมดไป 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      



 

  

ด้านสังคม 
1. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรร หรือให้เช่าเป็นที่ดินทํากิน ควร
จะมีการช้ีแจงให้ประชาชนมีความเข้าใจมากกว่านี้ และหา
มาตรการรองรับในกรณีที่เกิดปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
ไว้ด้วย เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง  
2. ปัญหานั้นขึ้นอยู่กับว่าที่ตรงนั้น เป็นอย่างไร และจะจัดสรร
ให้ประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่นั้น ควรจะมีกฎระเบียบ มาตรการ 
ข้อห้ามที่ชัดเจน ในการจัดการ และจะต้องทําความเข้าใจกับ
ประชาชน ควรสื่อสารกันเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ 
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  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. รัฐควรเก็บค่าเช่าตามสมควร ไม่ควรเกิน 10 ไร่ ต่อ 1 
ครอบครัว 
2. รัฐควรตั้งเจ้าหน้าที่รักษาผลประโยชน์โดยเฉพาะเพื่อดูแล
ส่งเสริม และไม่ควรปล่อยปละละเลย 

         4. ท่านคิดว่า นโยบายด้าน
นี้ ควรจะดําเนินการอย่างไร ให้
ประสบผลสํา เร็จโดยเร็ว  ทั้ งนี้
เพราะที่ดินของประเทศไทย ก็มี
จํานวนที่แน่นอน แต่ยังมีปัญหา
อย่างมากมาย ทั้งติดขัดในด้าน
กฎหมาย ที่มีมากมายหลายฉบับ ที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินหลายประเภท
และมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ 
และความไม่ชัดเจนของที่ดินแต่ละ
ประเภทเมื่อมีการทํา  Reshape 
แล้วจะเกิดความชัดเจน ควรจะ
กระตุ้นภาครัฐอย่างไร ที่จะแก้ไข
ปัญหานี้ให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะเกิด
ความเป็นระบบ หากติดขัดด้าน
การเมือง ควรแก้ไขและปรับปรุง
นโยบายอย่างไร    หากติดขัดด้วย
ข้อกฎหมายควรมีการสังคยนา
กฎหมายให้ เสร็จสิ้นโดยเร็วได้
อย่างไร เพื่อมิให้ยืดเย้ือและสะสม

ผู้ให้ข้อมลู  ทีป่รึกษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชน
สืบค้นข้อมูลให้ละเอียด การให้ชุมชนมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจ
น่าจะดีกว่าการใช้กฎหมายอย่างเดียว 
2. ยุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนเพิ่มต้องการที่ดิน
ทํากินเพิ่ม ควรแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะฉบับที่ใช้มานาน  
มีความล้าหลังให้ทันสมัย โดยเฉพาะให้มันกับนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งควรจะเริ่มเสนอจากฝ่ายข้าราชการประจําไปสู่
นักการเมือง 
3. จากการได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินจังหวัดพอจะทราบ
เรื่องการบุกรุกที่ดินทํากินและได้เจรจาพูดคุย โดยสันติวิธีเป็น
ส่วนน้อยที่ยังไม่ยินยอมแต่ก็ไม่มีเหตุอันเป็นเรื่องที่ทําให้ไม่
สามารถดําเนินการได้  
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาที่ดินนี้ถือว่าเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีต ซึ่งแก้ไขได้ยาก 
เพราะรัฐไม่กล้าใช้กฎหมาย ดังนั้นรัฐจึงต้องกล้าใช้กฎหมายโดย
เคร่งครัด อย่าใช้วิธีเลือกปฏิบัติ 
2. การดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ควรต้องรีบดําเนินการ



 

  

ปัญหาอี กทํ า ให้ เ กิ ด ข้ อพิพ าท 
โต้แย้งสิทธิ ใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากร และงบประมาณอย่างไม่
คุ้มค่า รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่
ปรับ เปลี่ ยนบ่อยครั้ ง  ย่อมเป็น
อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
เจ้าหน้าที่และเสียประโยชน์ของ
ประชาชน  และของรัฐโดยรวม 
ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อย่างไร     

ให้เสร็จสิ้น ต่อจากนั้นก็ต้องมีการควบคุมและเฝ้าระวังโดย
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องคอยดูแลและแก้ไข
ห้ามปรามต้ังแต่ต้น ไม่ควรปล่อยให้มีการบุกรุกหรือครอบครอง
ที่สาธารณะหรือที่ของรัฐ ไม่เช่นนั้น ก็จะเกิดปัญหาไม่จบสิ้น 
3. นโยบายการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ ต้องทําขึ้นก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะรัฐบาล
ต้องให้ความสําคัญ เพื่อจะได้มีกรอบที่ถูกต้องในการพิจารณา
ว่าขณะนี้มีการบุกรุกของประชาชนต่อที่ดินของรัฐในส่วนใดบ้าง
มากน้อยเพียงใด จะได้นําข้อมูลที่ได้ไปดําเนินการแก้ปัญหา
ตามท่ีเสนอไว้ส่วนปัญหาจากการเมือง หรือกฎหมายไม่ใช่
ประเด็นสําคัญเท่ากับนโยบายที่ชัดเจนและต้องการนํานโยบาย 
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  ไปดําเนินการก็ ย่อมจะใช้ทั้ งอํานาจทางการเมืองในการ
แก้ปัญหาข้อกฎหมายที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. เห็นด้วยกับเรื่องโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐ เพราะจะทําให้ไม่มีการบุกรุกทําลายป่าในเขตพื้นที่นั้นๆ
เกิดขึ้น 
2. การที่เกิดการซ้ําซ้อนของที่ดินทํากินกับที่สาธารณะของรัฐ ควร
มีการทําข้อตกลงร่วมกันจนได้ข้อยุติเกิดความพอใจทั้งสองฝ่าย 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดลอ้ม  
1. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับรู้และแก้ไขปัญหา เน้นความ
เข้าใจและเข้าถึง 
 3. รัฐควรเก็บค่าเช่าตามสมควร ไม่ควรเกิน 10 ไร่ ต่อ 1 
ครอบครัว 
4. รัฐควรตั้งเจ้าหน้าที่รักษาผลประโยชน์โดยเฉพาะเพื่อดูแล
ส่งเสริม และไม่ควรปล่อยปละละเลย 

5. เรื่อง โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 
        1.  ท่านที่ปรึกษาผู้ ตรวจ
ร า ช ก า ร ภ า ค ป ร ะ ช า ช น   มี
ความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร  ท่าน
คิดว่าประชาชน ชุมชน  ท้องถิ่น  

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกบุคคลท่ีมีจิตอาสา มา
อบรมให้ความรู้ และดําเนินการฝึกซ้อมแบบปฏิ บั ติการ
ภาคสนามด้วยการสมมติสถานการณ์สาธารณภัย โดยบูรณา
การกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เน้นให้ความสําคัญต่อบุคคล
จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย จัด
ชุดกู้ภัย พร้อมให้ขวัญและกําลังใจ เพื่อจะช่วยเหลือสงเคราะห์



 

  

อําเภอ  จังหวัด  ส่วนกลาง  และ
รัฐบาลควรเข้ามามี บทบาทและ
แนวทางดําเนินการอย่างไร 

  
 

ในเบื้องต้น การฝึกซ้อมจะทําให้ได้รับประสบการณ์ตรงและมี
การปฏิบัติจริงให้บุคคลมีความพร้อมตลอดเวลาและควรได้รับ
การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ และมีวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในการฝึกซ้อมด้วย 
2. ควรมีการเตรียมความพร้อมการจัดบุคลากรให้มีความรู้และ
รู้แผนป้องกันภัยธรรมชาติ น้ําท่วมและฝนแล้งในเขตพื้นที่
จังหวัดรับผิดชอบ 4 จังหวัด  
3. ประสานสถานศึกษาจัดทําเป็นหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อป้องกันภัยพิบัติและสิ่งเสี่ยงภัยทุกประเภท และให้ 
อปท.จัดซ้อมกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ เพราะ
นักเรียนจะดูแลผู้ปกครองเมื่อมีเหตุการณ์ 
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5.  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การดําเนินงานฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยระดับจังหวัด สมควรที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนหรือมาจากหลายภาคส่วนทํางานเป็นพหุภาคี อาทิเช่น 
เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคประชาสังคม ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน เยาวชน ชาวบ้าน และนักวิชาการ เป็นต้น 
2. ส่วนกลางและรัฐบาลควรมีบทบาทในการดําเนินการร่วมกัน 
โดยมีภาครัฐเป็นผู้นํา และภาคประชาชนเป็นผู้ให้ความร่วมมือ
และให้การสนับสนุน บูรณาการและประสานให้ เห็นถึง
ประโยชน์และความผาสุกของประชาชน สังคม และความ
ปลอดภัยของส่วนรวม 
4. ให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจัดรายการในชุมชน
ทุกสถานที่ มอบให้หมู่บ้านและ อปท. จัดความรู้ตามเสียงตามสาย 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรประชาสัมพันธ์เชิงลึกให้
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ได้ทราบเรื่องแผนว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติ จะทํา
การอพยพไปสถานที่ใด ควรมีการเตือนภัยและการซักซ้อม
แผนการป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรมีการบูรณาการการทํางานระหว่างอําเภอและท้องถิ่น
ทุกระดับ ให้มีความตระหนักเรื่อง  ภัยพิบัติที่มักจะเกิดขึ้น และ
ควรมีแผนการป้องกันการไม่ ให้ เ กิ ด ภัย พิ บั ติและ ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ 
3. การฝึกซ้อมแผนหากมีความเป็นไปได้ ขอให้ทําครอบคลุม
ทุกอําเภอ เพราะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้มีประสบการณ์ 



 

  

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดี ระยะเวลาปีละ 2 ครั้ง ถือ
ว่าเหมาะสม ควรให้หน่วยงานแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบแจ้งลง
ไปทุกอําเภอ ให้แต่ละอําเภอดําเนินการจัดการโดยแยกเป็น
หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงในโรงเรียน สถานพยาบาล 
โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อโครงการแล้วเสร็จให้นําเสนอเรื่องเข้า
มาในจังหวัดอีกครั้งเพื่อสรุปและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนําเสนอ
กระทรวง 
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  2. จัดต้ังองค์กรอิสระเพื่อสนับสนุนชุมชนให้จัดทําแผนเตรียม
ความพร้อม เพื่อป้องกันภัยพิบัติและผลักดันแผนฯไปสู่การ
ปฏิบัติทุกระดับ 
3. จัดต้ังกองทุนภัยพิบัติชุมชน สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์
อย่างเพียงพอ 
4. จัดที่อยู่อาศัยช่ัวคราวแก่ผู้ประสบภัยพ้ืนที่เมื่อมีภัยพิบัติ 

         2. ท่านคิดว่าการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัยมีความสําคัญต่อ
ชุมชน ท้องถิ่น หรือไม่อย่างไร และ
ควรได้รับการสนับสนุนจาก อปท. 
อําเภอ ภาคเอกชน และประชาชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ท่าน
มีวิธีการอย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของ
ประชาชนเป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วน ต้องแก้ไขหรือบําบัดบรรเทาให้
ลดน้อยลง ควรสนับสนุนให้คนไทยเกิดแนวคิดในการช่วยเหลือ
ตนเองก่อนเมื่อเกิดภัย ซึ่งเมื่อเกิดภัยขึ้นทุกครั้งรัฐบาลก็จะเข้าไป
ช่วยเหลือโดยแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ประชาชน ทําให้รัฐต้อง
สูญเสียเงินและทรัพยากรเป็นจํานวนมาก 
2. จังหวัดควรมีผังพื้นที่เสี่ยงภัย ผังเฉพาะลุ่มน้ํา เพื่อให้เกิดการ
จัดการใช้ทรัพยากรน้ํา ป่า ชายฝั่งอย่างเหมาะสม โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น 
3. อุปกรณ์สําหรับการช่วยเหลือชีวิต รถดับเพลิง จําเป็นต้อง
จัดให้มีความทันสมัยและใช้งานได้ ในเรื่องความรู้การป้องกัน
ภัยจะต้องลงสู่ชุมชน โรงเรียน ควรมีหลักสูตร มีการฝึกซ้อม
เป็นระยะๆ ควรสอนให้ประชาชนสามารถว่ายน้ําได้ ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้เช่นกัน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารราชการมีส่วน
ร่วมอย่างมีประสิทธิผล อาทิ การมีงบประมาณในการให้ความรู้



 

  

เรื่องการมีส่วนร่วมการบริหารงาน การดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรด้านอื่นๆที่สามารถนํามาใช้งานได้จริง 
การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนินกิจกรรม 
การมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่หรือผู้นําชุมชนหรือ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ  
2. แนวทางการดําเนินการในเรื่องนี้ก่อนอื่นต้องสร้างการมีส่วน
ร่วมให้กับประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น อําเภอและจังหวัด ร่วมถึง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสําคัญถึงผลการภัย
พิบัติที่จะเกิดขึ้นโดยขาดการป้องกัน เพื่อลดความสูญเสีย เมื่อทุก
คนตระหนักถึงภัยพิบัติแล้ว ต้องแนะนําวิธีการปฏิบัติเมื่อภัยมา 
โดยการวิธีซักซ้อม และศึกษาวิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อภัยมา 
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  3. รัฐต้องมีมาตรการ มาตรฐานความเป็นธรรมในการจ่าย
ค่าชดเชย ดําเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
ใช้มาตรฐานข้อมูลของชุมชนประกอบด้วย 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย มีความสําคัญต่อชุมชนเป็นอย่าง
มาก ควรให้ อปท.ทุกแห่งมีแผนป้องกันภัยพิบัติอย่างมีคุณภาพ 
และต้ังงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
ครอบคลุมและสามารถใช้ได้ทันท่วงที รวมถึงควรมีอุปกรณ์ที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
2. จากการสังเกตการณ์ฝึกซ้อมป้องกันภัยด้านต่างๆของ
หน่วยงานในพื้นที่โล่งแจ้ง ประชาชนไม่ค่อยสนใจและเห็น
ความสําคัญ เพราะภัยยังไกลตัว รวมทั้งต้องเสียเวลา ได้
ประโยชน์น้อย เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องกระทํา 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. หน่วยงานในพื้นที่ ควรจัดทําฐานข้อมูลว่าพ้ืนที่ใดมีโอกาส
เกิดสาธารณภัยประเภทใด มีความรุนแรงระดับใด โดยศึกษา
ข้อมูลย้อนหลังจากเอกสารหรือบุคคลในพื้นที่ หรือทดสอบโดย
เทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ละประเภท เพื่อสรุปเป็นข้อมูลใช้
ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับ
จังหวัด 
2. ผู้เข้าร่วมนอกจากประชาชน ควรมีหน่วยงาน โรงเรียน 
เจ้าหน้าที่อําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน เข้ามารับรู้
รับทราบด้วย 
3. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ควรดูว่าในช่วงนั้นมีกิจกรรม



 

  

หรือการจัดงานประเพณีที่มีประชาชนมารวมกลุ่มกันมากๆ ถือ
เป็นโอกาสฝึกซ้อมการป้องกันภัย ทําให้ผู้ที่มีร่วมงานได้รับ
ประโยชน์ด้วย 

         3. ในการซักซ้อมแผนป้องกัน
ภัย ท่านคิดว่าควรจะขยายต่อยอดไป
ยังกลุ่มประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นได้
อย่างไร รวมทั้งการสร้างจิตสํานึก
ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและ
สถานศึกษา ทั้งนี้เพาะปัจจุบันสภาวะ
ของโลกได้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง
และมีความถี่เพิ่มมากขึ้น เกิดความ  

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. การจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นสิ่งที่
ดีมาก ถ้าทําได้ดังนี้ 
     - ความชัดเจนของผู้ปฏิบัติ 
     - ความรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
     - ลดความสูญเสียอย่างมีเป้าหมาย 
     - สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตรงกัน 
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 สูญเสียอย่างมากมายมหาศาล ดังนั้น 
แนวทางการป้องกัน การฝึกบุคลากร 
การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับ
ประชาชนจึงเป็นสิ่ งจําเป็น เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ตนเอง ผู้อื่นและลดความสูญเสียลง 
ซึ่ งกําหนดไว้ ในแผนชุมชน แผน
ท้องถิ่น แผนอําเภอ และแผนจังหวัด 
อย่ าง เป็ นระบบและมี ขั้ นตอน 
ปั จ จุ บั น  หน่ ว ย ง าน  ปภ .  ไ ด้
ดําเนินการ โดยถือว่าเรื่องภัยพิบัตทิกุ
ประเภทเป็นวาระแห่งชาติ(Nation 
Agenda) ในเรื่องนี้ ท่านคิดว่าจะมี
วิธีการใด ที่จะให้ประชาชนทุกคน 
รับรู้ รับทราบ และมีทักษะในการ
ป้องกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะเมื่อเกิดภัยจะเกิดขึ้นในพื้นที่
ประชาชนย่ อมได้ รั บผลกระทบ
โดยตร งและฉั บพลั นทั นที่ จึ ง
จําเป็นต้องพึ่งตนเองในเบื้องต้นก่อน 

     - ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
2. ควรมี “เครือข่าย” ระวังภัยทุกระดับต้ังแต่หมู่บ้าน ตําบล 
อําเภอ มีคณะทํางานทุกระดับ 
3. ควรฝึกซ้อมทุกระดับและควรได้รับความร่วมมือจากอําเภอ 
อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนําชุมชน และเอกชน 
4. ควรมีแผนป้องกันอุทกภัยหรือวาตภัยของจังหวัดให้ชัดเจน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะพื้นที่ อุทกภัยซ้ําซาก  
ริมทะเลสาบ และพื้นที่ลุ่มน้ํา ที่ราบลุ่ม 
5.การบริหารงานภาครัฐการจัดเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร 
อาหารแห้ง ถุงยังชีพแก่ราษฎร ผู้ประสบภัยน้ําท่วมได้ทันที 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรมีแนวคิดเชิงบวก คิดดีเพื่อจะทําความดีร่วมกันเพื่อ
สังคมมีจิตเป็นอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ ทํางานร่วมกันโดย
ไม่เห็นเป็นภาระ ทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายในการช่วยเหลือ
สังคม 
2.จัดต้ังหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยประจําหมู่บ้าน 
ชุมชน ท้องถิ่นและในโรงเรียน ฝึกฝนอบรมให้เกิดความรู้ความ
ชํานาญ  พร้อมจะปฏิบั ติหน้าที่ ไ ด้ตลอดเวลา  โดยมอบ
ประกาศนียบัตรรับรองให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
3. ขยายแนวความคิดเข้าไปในสถานศึกษา โรงเรียน จัดต้ังเป็น
ชมรมบําเพ็ญประโยชน์บรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้ฝึก
ภาคปฏิบัติภายใต้การควบคุมของครู โดยอาจมีคะแนนให้ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. หากสามารถดําเนินการได้ ควรจัดให้มีทีมวิทยากรเข้าไป



 

  

บรรยายชี้แจงให้เห็นถึงพิษภัยต่างๆที่จะมีขึ้นในพื้นที่ โดยเข้าไป
ใช้เวลาเพียงบางส่วนของการประชุม การสัมมนาของกลุ่ม
องค์กร ชมรมต่างๆ ก็จะทําให้ประชาชนและชุมชนเห็น
ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น 
2. จัดทีมสั่งการและตัดสินใจให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน เมื่อ
รับทราบเหตุด่วนทุกกรณีภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินที่ดี
และให้พ้ืนที่ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด และควรมีระดับตําบล 
อําเภอ จังหวัด   
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  ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ควรนําหลักสูตรสอนในระดับโรงเรียนประถมศึกษา -
มัธยมศึกษา ให้โรงเรียนทําเป็นหลักสูตรโรงเรียนตรงกับท้องถิ่น
ของตนเอง และตรงตามหลักสูตรปี พ.ศ.2551 เรื่องสมรรถนะ
ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กไทย 5 ข้อ คือ 
1) ด้านการคิดเป็นทําเป็น 
2) ด้านการสื่อสาร 
3) ด้านแก้ปัญหา 
4) ด้านทักษะชีวิต (เอาตัวรอดจากภัยต่างๆ) 
5) ด้านเทคโนโลยี 

       4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ใ น ก า ร จั ด ฝึ ก ซ้ อ ม แ ผ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ ด้านอุปกรณ์ที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 
1. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้นั้นเป็นสิ่งที่ดี หากทําได้จริง
ย่อมจะส่งผลดีกับประชาชน และประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน 
และลดการสูญเสียที่จะเกิดจากภัยต่าง ๆ และยังสามารถขยาย
ผลไปยังประเทศต่างๆ ได้ เห็นควรจะต้องพัฒนาให้เป็นประเทศ
ต้นแบบในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
2. ควรดูแลอุปกรณ์การฝึกซ้อมให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ช่วงที่
เกิดภัยควรมีเครื่องมือประเภทต่างๆที่สามารถกําจัดหรือทําลาย
สิ่งกีดขวางต่างๆ และสิ่งสําคัญคือ กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยควรจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อป้องกันน้ํามือ
มนุษย์ในการตัดไม้ทําลายป่า ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาอุทกภัย 
โดยเพิ่มบทลงโทษกับบุคคลเหล่านั้นด้วย อีกทั้งควรเพิ่มเป็น
นโยบายพลิกฟ้ืนผืนป่าให้สมบูรณ์มากขึ้น 



 

  

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นผลดีกับ
ทุกด้าน ย่ิงมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ประเทศต่างๆ ก็กล้าที่
จะเข้ามาลงทุนในประเทศเรามากเท่านั้น ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทํา
ให้เศรษฐกิจในประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น แน่นอนว่าเมื่อมี
ต่างชาติเข้ามาลงทุน คนไทยก็จะมีงานทําเพิ่มมากขึ้น และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นว่าจะส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อม
อีกด้วย  
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  2. หลังจากการฝึกซ้อมแผนฯ เสร็จแล้วให้มีการสรุปบทเรียนเพื่อ
หาข้อบกพร่องโดยให้แต่ละหน่วยงาน/องค์กรได้แสดงความคิดเห็น
ร่วม เพื่อนํามาเป็นบทเรียนในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ควรมีการทํางานที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการมี
บรรยากาศของการไว้วางใจ การเคารพสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่
ของตนเองที่จะทําเพื่อสังคม 
2. ใช้กระบวนการสร้างบรรยากาศที่ทําให้สมาชิกทุกคนรู้จัก
คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืนและมีการจัดการแบบธรรมชาติ 
3. มีการกระตุ้นและให้กําลังใจกันในการทํางานมีการพบปะเยี่ยม
เยือนโดยผู้บริหารของจังหวัด การศึกษาดูงานทั้งของประชาชน
และข้าราชการ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ควรมี “เครือข่าย” ระวังภัยทุกระดับต้ังแต่หมู่บ้านตําบล 
อําเภอ มีคณะทํางานทุกระดับ 
2. ควรฝึกซ้อมทุกระดับและควรได้รับความร่วมมือจากอําเภอ 
อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนําชุมชน และเอกชน 
3. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย มีความสําคัญต่อชุมชนเป็นอย่าง
มาก ควรให้ อปท.ทุกแห่งมีแผนป้องกันภัยพิบัติอย่างมีคุณภาพ 
และต้ังงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
ครอบคลุมและสามารถใช้ได้ทันท่วงที รวมถึงควรมีอุปกรณ์ที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

         5. ท่านมีข้อคิดเห็นอื่นใดที่
จะ เสนอแนะ  เพื่ อกํ าหนดเป็น

ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านวิชาการ 



 

  

นโยบายของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร 
 
 

1. หน่วยงานในพื้นที่ ควรจัดทําฐานข้อมูลว่าพ้ืนที่ใดมีโอกาส
เกิดสาธารณภัยประเภทใด มีความรุนแรงระดับใด โดยศึกษา
ข้อมูลย้อนหลังจากเอกสารหรือบุคคลในพื้นที่ หรือทดสอบโดย
เทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ละประเภท เพื่อสรุปเป็นข้อมูลใช้
ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับ
จังหวัด 
2. หน่วยงานป้องกันภัยจังหวัดควรเปิดเวทีประชาคม เพื่อรับ
ฟังปัญหา ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแก้ปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้งใน
แต่ละพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน 
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  3. เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงภาวะความเสี่ยงและคุกคามที่
เกิดขึ้น จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้อย่างกว้างขวางและสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเตรียมความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทุกระดับและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ระดับนโยบายตลอดจนท้องถิ่น และชุมชนกับส่วนกลางให้เป็น
ระบบที่เข้าร่วมได้ง่ายและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการแก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านเศรษฐกิจ 
1.นโยบายของรัฐยังไม่มีความชัดเจนที่จะทํางานแบบบูรณาการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีความชัดเจนใน
นโยบายแต่ไม่มีความชัดเจนในการทํางานหรือการปฏิบัติ 
2. รัฐบาลควรกําหนดแนวทางบทบาทของแต่ละท้องถิ่นให้
ชัดเจน โดยให้จังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น ชุมชนร่วมกันดําเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค 
3. การใช้ที่ดินของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ เอกชน 
จะต้องไม่สร้างให้ขีดขวางทางน้ําธรรมชาติที่เคยมีมาแต่อดีต 
ต้องไม่ประมาท ต้องฟังความเห็นจากประชาชนผู้อยู่ด้ังเดิมให้
ท้องที่นั้นๆ 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน      
ด้านสังคม 
1. ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารราชการมีส่วน
ร่วมอย่างมีประสิทธิผล อาทิ การมีงบประมาณในการให้ความรู้
เรื่องการมีส่วนร่วมการบริหารงาน การดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรด้านอื่นๆที่สามารถนํามาใช้งานได้จริง 
การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนินกิจกรรม 



 

  

การมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่หรือผู้นําชุมชนหรือ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
2. รัฐควรกําหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นแกนหลักใน
การจัดทําแผนป้องกันภัยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพราะเหตุที่
เกิดขึ้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหลัก ชาวบ้านในหมู่บ้านหรือชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบต้องรู้วิธีการป้องกันตนเอง 
3. เรื่องภัยพิบัติทุกประเภทให้เน้นเป็นวาระแห่งชาติ แต่ควร
วางแผนงานให้เป็นระบบภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
และตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงสูง และป้องกันให้เกิดความเสียหายในชีวิตและ
ทรัพย์สินน้อยที่สุด 
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  4. จังหวัดสํารวจจัดทําสถิติข้อมูลการเกิดสาธารณภัยประเภท
ต่างๆย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงาน 
ผู้ให้ข้อมูล  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน    
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. หากสามารถดําเนินการได้ ควรจัดให้มีทีมวิทยากรเข้าไป
บรรยายชี้แจงให้เห็นถึงพิษภัยต่างๆที่จะมีขึ้นในพื้นที่ โดยเข้าไป
ใช้เวลาเพียงบางส่วนของการประชุม การสัมมนาของกลุ่ม
องค์กร ชมรมต่างๆ ก็จะทําให้ประชาชนและชุมชนเห็น
ความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น 
2. ต้องมีมาตรการ มาตรฐานความเป็นธรรมในการจ่าย
ค่าชดเชย ดําเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
ใช้มาตรฐานข้อมูลของชุมชนประกอบด้วย 
3. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย มีความสําคัญต่อชุมชนเป็นอย่าง
มาก ควรให้ อปท.ทุกแห่งมีแผนป้องกันภัยพิบัติอย่างมีคุณภาพ 
และต้ังงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
ครอบคลุมและสามารถใช้ได้ทันท่วงที รวมถึงควรมีอุปกรณ์ที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
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1. เรื่อง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา 
        - ในการดําเนินงานโครงการ
หมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา  ผลการดําเนินการที่คาดไว้ก็
เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน นําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ใน
กระบวนการพัฒนาหมู่ บ้านเป็น
หมู่บ้านต้นแบบ และขยายผลการ
ดําเนินงานหมู่บ้านต้นแบบดังกล่าว 
ไ ป ยั ง ห มู่ บ้ า น อื่ น ๆ  เ พื่ อ ส ร้ า ง
กระบวนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน 
ด้วยหลักการพึ่งตนเองในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดระบบ
การบริหารจัดการชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
ประเด็นคําถาม 
       1. ท่านมีความเห็นต่อเรื่องนี้
อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. เป็นโครงการที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ใช้กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการทําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบ  
2. ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบและแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพออยู่
พอกิน สามารถรับรู้และนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
3. ขณะนี้ชุมชนส่วนมากกําลังปรับใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
หากมีส่วนราชการส่งเสริมและสนับสนุนแล้ว ชาวบ้านจะได้รับ
ประโยชน์มากมาย 
4. การดําเนินงานโครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเป็นการดําเนิน
โครงการที่มีประโยชน์กับชาวบ้าน เพราะเน้นให้ประชาชน
สามารถวิเคราะห์ตัวเอง หาแนวทางในการปฏิบัติตัวเองตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข็ม
แข็ง และในภาวะปัจจุบันที่ของอุปโภค บริโภค  มีราคาแพง 
จึงต้องใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน
เพื่อให้เหมาะสม สามารถพัฒนาหมู่บ้านให้ดีที่สุด 
5. แกนนําหมู่ บ้านมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางทําให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได้ระดับหนึ่ง และชุมชนมีความสุขตามอัตภาพ 

        2. ท่านได้รับทราบและเข้า
ร่วมกับโครงการนี้หรือไม่ ด้วยวิธีใด

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. รับทราบและเข้าร่วมโครงการโดยเป็นผู้ประสานงาน



 

  

 
 
 
 

หน่วยงานและองค์กรที่ เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เช่น การ
สนับสนุนในเรื่องความรู้ งบประมาณ 
2. รับทราบและเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางเวทีประชาคมมี
การพัฒนากร ประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการฯ และได้เข้าร่วม
ดําเนินโครงการดังกล่าว และเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการ
รักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่ บ้านฯ ต้นแบบ3. รับทราบ
โครงการนี้จากผู้นําในหมู่บ้าน และพัฒนากรประจําตําบล โดย
เกษตรกรได้มีส่วนในการไปร่วมศึกษาอบรม และไปดูตัวอย่าง
จากที่อ่ืนๆ ทําให้ได้รับความรู้มาพัฒนาหมู่บ้านของตัวเอง 
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  4. ทราบจากเจ้าหน้าที่มาร่วมประชาคม (ประชุม) และชี้แจง
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการ ทําให้ทราบเจตนา
ของโครงการ และได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ตลอดทุกกิจกรรม
(ทั้ง 5 กิจกรรม) 
5. ได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการนี้ในช่วงนําทัศนะศึกษาดู
งาน แลในนามผู้นําองค์กรชุมชน เห็นว่ากิจกรรมทีจัดให้มีประ
โยชนต่อครัวเรือน และสามารถประยุกต์นํามาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ได้ 
6. รับทราบโครงการนี้และเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านพัฒนาตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
ในฐานะวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และในฐานะเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนผู้ประสานงานตําบล ซึ่งรับผิดชอบหมู่บ้านดังกล่าว
จํานวน 9 หมู่บ้าน 

       2. ท่านได้รับทราบและเข้า
ร่วมกับโครงการนี้หรือไม่ ด้วยวิธีใด
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. รับทราบและเข้าร่วมโครงการโดยเป็นผู้ประสานงาน
หน่วยงานและองค์กรที่ เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เช่น การ
สนับสนุนในเรื่องความรู้ งบประมาณ 
2. รับทราบและเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางเวทีประชาคมมี
การพัฒนากร ประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการฯ และได้เข้าร่วม
ดําเนินโครงการดังกล่าว และเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการ
รักษามาตรฐานการพัฒนาหมู่บ้านฯ ต้นแบบ 

       3. ท่านคิดว่าโครงการนี้จะ
เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาให้
ชุมชนและบุคคลเกิดความเข้มแข็ง 
พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน หรือไม่

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1 .โครงการนี้มีประโยชน์โดยเริ่มจากพัฒนาในครอบครัวของ
เราก่อนแล้วขยายผลนําไปพัฒนาครอบครัวอ่ืนๆ และมา
รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชน การอบรม



 

  

อย่างไร และควรมีวิธีการอย่างไร 
 
 
 

และศึกษาดูงาน  วิถีชีวิตครอบครัวต้นแบบจากที่อ่ืนที่ ประสบ
ผลสําเร็จแล้วนํามาประยุกต์ใช้และนํามาเป็นแบบอย่าง หลัง
การศึกษาอย่างจริงจังและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ เป็นการ
กระตุ้นให้เกิดจิตสํานึก ทําให้ประสบผลสําเร็จมีผลงานที่ออกมา
เป็นสิ่งยืนยัน เกิดการพัฒนาและเรียนรู้มากขึ้น 
2. เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชน 
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ควรจะมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนทั้ง
ในภูมิภาคและต่างภูมิภาค การจัดการองค์ความรู้ โดยการ
ติดตามประเมินผล แล้วสนับสนุนงบประมาณให้ต่อเนื่อง แล้ว
ให้ครอบครัว หมู่ บ้าน/ชุมชนพึ่งพาตนเองให้รอบด้าน มุ่ง
เสริมสร้างกระบวนการให้ชุมชน  
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  3. เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม ระดมความคิด ค้นหาปัญหา หาแนวทางแก้ไข จัดทํา
โครงการ ในลักษณะพึ่งตนเองก่อน วางกฎระเบียบของหมู่บ้าน
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับครัวเรือน ยกย่องแนะนําครัวเรือนที่
ปฏิบัติตามแนวทางให้ครัวเรือนอื่นๆ นําไปเป็นแบบอย่าง  
4. เป็นโครงการที่สร้างจิตสํานึก ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่
ประชาชน เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ซึ่งจะทําให้ประชาชน หมู่บ้านชุมชนพึ่งตนเองและเข็ม
แข็งอย่างยั่งยืน ดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตของคนไทย 

        4. ท่านคิดว่าท้องถิ่นและ
อํ า เ ภ อ  คว ร เ ข้ า ม ามี บ ทบ าท
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้พึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนอย่างไร 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1.ท้องถิ่นหรืออําเภอมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนทั้ง
ในด้านงบประมาณและองค์ความรู้ เป็นผู้อํานวยความสะดวก
และเป็นพี่เลี้ยงให้หมู่บ้านชุมชน รวมทั้งทํางานประสานกันเป็น
ภาคีพัฒนาการทํางานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชน 
2. หน่วยงานภาครัฐ ควรเป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินงานและ
ประสานงานกิจกรรม  หรืองบประมาณ  และกรรมการ
ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  ให้ เ ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และกรอบของโครงการ 
3. อยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาส่งเสริมและติดตามเข้ามาดู
และแนะนําเพิ่มความรู้ ส่วนที่ ยังขาดอยู่และร่วมกันดูแล
สิ่งแวดล้อมของชุมชน รัฐบาลควรจะสนับสนุนงบประมาณ
เกี่ยวกับเรื่องการอบรมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท้องถิ่นและอําเภอ ควรเข้ามามีบทบาทเสริมสร้างความเข็ม
แข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย



 

  

การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ช้ีแจงแนวทาง
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนการจัดเวทีการเรียนรู ้
5. ท้องถิ่นและอําเภอควรเข้ามามีบทบาทเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
เพราะท้องถิ่น และอําเภอต้องทํางานในการพัฒนาร่วมกัน 
ท้องถิ่นต้องสร้างกลไกขับเคลื่อนระดับหมู่ บ้านมีการจัด
ประชาคมจัดทําแผนความพอเพียง แผนชุมชนในระดับหมู่บ้าน
และแผนชีวิตของครัวเรือนขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนความ
พอเพียง และเป้าหมาย รณรงค์สร้างกระแสปลูกเร้าสนับสนุน
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
- 163 - 

 
ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 

        5. ท่านคิดว่า การเผยแพร่
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในเบื้องต้นเพื่อลดรายจ่าย และ
พัฒนามาเป็นเพิ่มรายได้ ควรจะมี
วิธีการอย่างไรให้ประชาชนทุกคน
สามารถรับรู้และนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้กลายเป็นกระแส
หลักได้อย่างไร เพราะแนวคิดนี้
สามารถแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะอย่างไรเสีย
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ
เกษตรกรรม ประชาชน ขยัน อยู่
อย่างพอเพียง สามารถดํารงชีวิต
อยู่ ได้อย่ าง  พออยู่พอกิน  หาก
พัฒนาก้าวหน้าขึ้นจะอยู่ดีกินดี เม่ือ
สามารถเพิ่มรายได้จนกระทั่งขยาย
ตลาดเป็นธุรกิจได้ก็จะนํามาซึ่ง ม่ัง
มี ศรีสุข 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการลด
รายจ่าย เก็บรายได้เป็นหลักปฏิบัติพ้ืนฐาน ในการต่อสู่กับ
สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบันเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของคนใน
ชุมชนให้มีความพอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ แต่ต้องมีความ
ขยัน อดทน กับอาชีพที่ทําอยู่โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม  
2. ให้ทุกครัวเรือนจดบันทึกรายรับ/รายจ่ายในแต่ละวัน แล้ว
วิเคราะห์ให้เห็นรายจ่าย รายรับและหนี้สิน รวมทั้งปัญหาใน
ภาพรวมของชุมชนในหมู่บ้านที่เกิดขึ้น และจึงนําไปร่วมกัน
วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในหมู่บ้านและชุมชน และ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม และจะยั่งยืนต่อชุมชน
ในหมู่บ้านตลอดไป 
3. เศรษฐกิจพอเพียงสามรถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตน
ได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการ
พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
4. การนําไปปฏิบัติให้สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน เรา
จะต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน เพื่อที่จะเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน 
เมื่อมีกรอบในการปฏิบัติงานเป็นโครงสร้างที่เราสามารถจับต้องได้ 
คือเป็นรูปธรรมชัดเจน เราก็สามารถที่จะนําหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5. เศรษฐกิจพอเพียง ควรท่ีจะให้ประชาชนสามารถปฏิบัติและ
ปรับใช้ให้เข้ากับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต ให้เป็นไปตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การนํากรอบความคิด แผนงานที่สามารถเข้า
กับชุมชนของเรา มาปรับใช้ ให้เข้ากับชีวิตประจําวัน โดยสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางสายกลาง  



 

  

2. 
 
 
 

เรื่อง โครงการตรวจติดตามการ
ถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์) 
       - ในเรื่องนี้ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดสรรให้
จั ง ห วั ด เ พื่ อ เ บิ ก จ่ า ย ใ ห้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการดังนี้ 
1. นําไปจ่ายให้แก่แก่คนชราที่มีสิทธิ 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ได้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แก่
กลุ่มเป้าหมายส่วนมากได้ครบถ้วนทุกคน ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบตรงตามกําหนดเวลา และงบประมาณที่ได้รับเพียงพอ
สําหรับการจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบ แต่มีบางประการ ได้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้กําหนดการจ่ายเงินล่าช้า
ไปบ้าง ซึ่งควรกําหนดการจ่ายเงินให้ตรงตามวันอย่างชัดเจน 
และในกรณีเงินจัดสรรยังไม่มา ควรมีทดรองจ่ายไปก่อน เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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ในพื้นที่ซึ่งที่มีสิทธิในพื้นที่ซึ่งมีความ
ประสงค์ขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
และได้ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้ว  
ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน  
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552  
2. เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นําไปจ่ายเป็นสวัสดิการเบี้ย
ความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิใน
พ้ืนที่ ในอัตราคนละ 500 บาทต่อ
เ ดื อ น  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิ ก า ร ใ ห้ ค นพิ ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
3. เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น  เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ นก า ร
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่มี
สิทธิในพื้นที่ จํานวน 37,271 คนๆ 
ละ  500 บาทต่อเดือน  เ ป็นเงิน 
223,626,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ

3. มีการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตาม
กําหนดเวลาตามระเบียบ จนทําให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ได้รับความเดือดร้อน 
4. การจ่ายเงินโดยส่วนมากเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ใน
กรณีคนที่มีสิทธิ แต่ตกการสํารวจ บางคนไม่มีบัตรประชาชน 
หรือทะเบียนบ้าน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาวิธีการแก้ไข
ให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามจริง  
5. ส่วนมากจะเป็นของเรื่องระยะเวลาในการรับเงินอาจมีความ
ล่าช้าบ้าง เรื่องของการตกสํารวจซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ได้รับสิทธิ
เพิ่มมากขึ้นทุกปี ข้อมูลที่ได้รับก็ไม่เพียงพอ เกิดความไม่เข้าใจ
ในกฎระเบียบต่างๆ และเรื่องงบประมาณที่นํามาจัดสรรนั้นไม่
เพียงพอต่อจํานวนผู้มีสิทธิที่จะได้รับ ซึ่งทางส่วนที่เกี่ยวข้องควร
จะหาวิ ธี  แนวทางในการแก้ ไขปัญหาเหล่ านั้ น  ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
พ.ศ.2548  
ประเด็นคําถาม 
      1. ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ได้มีการจ่ายเงินได้ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบ  ตรงกําหนดเวลา 
ค รอบคลุ มทุ ก ก ลุ่ ม เ ป้ า หม า ย 
เพียงพอ หรือไม่อย่างไร 
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       2 .   องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ ไ ด้ มีการสํารวจ
ข้อมูลเพื่อปรับข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นปัจจุบัน 
หรือสํารวจข้อมูลเพิ่ม เติมที่ตก
สาํรวจหรือไม่อย่างไร 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. ได้มีการสํารวจข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร ภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปีให้เป็นปัจจุบัน และสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมที่ตก
สํารวจ ดังนี้ 
     - ประสานคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน เพื่อประกาศ
ประชาสัมพันธ์ 
     - ก่อนที่จะมีการขึ้นทะเบียนแก่กลุ่มเป้าหมาย จะให้
ประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล 
     - ประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ที่มารับเบ้ียยังชีพ เป็นประจําทุกเดือนให้มาแจ้งขอลงทะเบียน
ได้เมื่อครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
2. บางแห่งก็ไม่ได้มีการสํารวจ จึงเห็นว่าควรมีการสํารวจทุกปี 
หรือตามระยะเวลาที่สมควร เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์
เพิ่มขึ้นทุกปี ย้ายภูมิลําเนา หรือเสียชีวิต ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องไม่ไ ด้มาสํารวจ ตรวจสอบข้อมูล จะทําให้การ
ดําเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ และขาด
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ และยังสะท้อนให้เห็น
ถึงการเอาใจใส่ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  
3.  การสํารวจนั้นเป็นการที่จะควรทําอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันตรงตามจริง หากหน่วยงานใดได้มีการสํารวจ ดูแล
เอาใจใส่ต้ังแต่เริ่มแรกมาตลอดจนถึงการจ่ายเงินสงเคราะห์แล้ว 
การท่ีจะเกิดปัญหานั้นมีน้อยมาก เนื่องจากมีการแก้ไขให้เป็น
ปัจจุบันตลอด แต่หากหน่วยงานใดปล่อยปะละเลยไม่เอาใจใส่
ในเรื่องนี้แล้ว สิ่งที่จะตามมา คือ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการ
ขาดเอาใจใส่ต้ังแต่เริ่มแรก จนทําให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามยอดที่จัดสรร เนื่องจากเกิดการสํารวจตกหล่น ซึ่งจะ



 

  

สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของหน่วยงาน  

 

       3. ในขั้นตอนการสํารวจข้อมูล
กลุ่ ม เป้ าหมาย  ทั้ ง  3 กลุ่ ม  คื อ 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบที่เก่ียวข้องและ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ได้
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน หรือตัวแทน ในการ
รับรองข้อมูลและมีส่วนร่วมในการ
ติดตามผลการเบิ กจ่ าย หรื อใช้
กระบวนการประชาคม หรือไม่ อย่างไร

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. ในกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทางหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบ รับรองข้อมูล 
ของกลุ่มเป้าหมายที่จะมาขอขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
คุณสมบัติที่กําหนด ในระดับหนึ่ง 
2. มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ขาดความต่อเนื่องในการ
รับรู้ การประชาสัมพันธ์ แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ และ
การเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนว
ทางการให้ประชาชนทราบถึงความสําคัญ ที่มีความรู้ความเข้าใจ 
ขอบเขตการดําเนินงาน วิธีการจนสิ้นสุดบทบาทของประชาชน  
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  3. บางพื้นที่ยังยึดติดอยู่กับกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มหนึ่ง ทําให้
ประชาชนในพื้นที่นั้นเสียโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ ทางหน่วยงานควรให้ความสําคัญกับ
ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมทุกคน ในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจจะมา
จากกระบวนการสรรหาที่เป็นธรรม ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก  
โดยไม่ต้องยึดติดกับกลุ่มบุคคล ซึ่งจะทําให้การเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนเกิดการยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามการ
ปฏิบัติ 

2.        4. ประชาชนในพื้ นที่ หรื อ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ทราบ
สิทธิในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ หรือไม่อย่างไร 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. กลุ่มเป้าหมายและประชาชนส่วนใหญ่ จะทราบถึงสิทธิที่จะ
ได้รับเงินสงเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ วิทยุชุมชน 
และจากประชาชนด้วยกัน 
2. บางพื้นที่การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ทําให้ประชาชนขาด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรับสิทธิเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ  
3. การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานถึงตัวบุคคลนั้นไม่เกิด
ปัญหา แต่จากบุคคลถึงบุคคลนั้นจะเกิดปัญหา เนื่องจากอาจใช้
คําผิดความหมาย หรือไม่ทราบข้อมูลที่จริง แล้วบอกว่าเป็น
ข้อมูลจริง หรือสื่อสารกันไม่ตรงกับความจริง เป็นต้น ซึ่งเห็น
ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่นการทําแผ่น
พับ เอกสารเผยแพร่ความรู้ ป้ายตามสถานที่ ชุมชนต่างๆ 
ให้ทั่วถึง และต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามจริง
มากที่สุด และ เกิดความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย  
4. ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธ์  บางคนรู้ บางคน
ไม่รู้ บางคนเข้าใจ บางคนไม่เข้าใจ ดังนั้น การที่จะให้ประชาชน
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ เข้าใจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ควรจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทําความเข้าใจกับประชาชนเอง หรือจัด



 

  

กิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเปิดโอกาสให้ทํา
ความเข้าใจกัน มีเอกสารเผยแพร่ ทําการประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2.        5. หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการ
ประชาสัมพันธ์หลัก เกณฑ์การ
จ่ายเงิน คุณสมบัติ ทั้ง 3 ประเภท 
คือ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์  และสรุปผลการดําเนินงาน 
ให้กับประชาชนหรือไม่อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและ
คุณสมบัติ โดยผ่านทางคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนและเสียง
ตามสายของเทศบาล พร้อมทั้งสรุปผลการดําเนินงานให้
ประชาชนทราบ ทางวารสารรายงานกิจการของเทศบาล ที่
จัดทําเป็นประจําทุกปี 
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  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ทั้ง 3 
ประเภท อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพตามสิทธิของตนเอง 
3. ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน แต่ยังไม่ทั่วถึง
ขาดความต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่วนเรื่องการ
สรุปผลการดําเนินงานนั้นประชาชนอยากจะทราบผลการ
ดําเนินงาน แต่การได้รับข้อมูลนั้น จะมีเพียงบางพื้นที่ที่ทาง
หน่วยงานนั้นให้ความสําคัญ ซึ่งทําให้พ้ืนที่ ที่หน่วยงานไม่ได้ให้
ความสําคัญ เสียประโยชน์การรับรู้ผลงานของหน่วยงาน 

2.       6. ปัญหา/อุปสรรคที่สําคัญใน
การดําเนินโครงการ 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีการ สิทธิ
ของผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ ไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
ต่อเนื่อง  
2. การจ่ายเงินสงเคราะห์บางครั้งดําเนินการล่าช้าไปบ้าง และใน
กรณีที่เงินที่ได้รับจัดสรรยังไม่มา ควรมีการให้จ่ายเงินทดรองไป
พลางก่อน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
3. การจ่ายเงินไม่ทั่วถึง กรณีคนที่มีสิทธิ แต่ตกการสํารวจ และ
หลักฐานที่ใช้ บางคนไม่มีบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือไม่มี
เอกสารที่ใช้รับรอง หรือการรับรองตัวบุคคล ควรให้ทางหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรหาวิธีการแก้ไขให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ตามจริง 
4. การแจ้งย้าย / ตาย นอกพื้นที่ ไม่ดําเนินการแจ้งให้กอง/
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเบิก/จ่ายเงินเบี้ยยังชีพทุก
ประเภท ให้ได้ทราบ ทําให้เกิดปัญหาซ้ําซ้อน 
5. การดูแลเอาใจใสข่องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้



 

  

รับการเอาใจใสต้ั่งแต่เริ่มแรกมาตลอดจนถึงการจ่ายเงินสงเคราะห์
เท่าที่ควร 

2.        7. ข้อเสนอแนะในการดําเนิน
โครงการต่อไป 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1.  เรื่องการจ่ายเงินไม่ทั่วถึง ควรให้มีการสํารวจล่วงหน้า 
ประชาสัมพันธ์ช้ีแจงข้อมูล ระเบียบ หลักการ สิทธิ ของผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์ ขยายเวลาการขึ้นทะเบียน ตลอดจนการ
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ ให้ได้รับเงินตรงตามจริง  
2. การจ่ายเงินมีความล่าช้าในบางพื้นที่ ซึ่งควรจะให้ทางหน่วยงาน
นั้น จ่ายเงินทดรองไปก่อน และควรดําเนินการให้เร็วที่สุดด้วย  
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  3. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสําคัญ 
ช้ีแจง เอาใจใส่ และอํานวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์ตามความสมควร 
4. ควรจัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ สามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้รับเงิน การแจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล การต้ังกระทู้ถามตอบ รวมท้ังการเผยแพร่
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์ เป็นต้น  

3.  
 
 
 
 

เรื่อง โครงการมาตรการดําเนินการ
กรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ 
        ท่ า น ที่ ป รึ ก ษ า ผู้ ต ร ว จ
ราชการภาคประชาสังคมกลุ่มอื่น 
ท่านมีความเห็นในการดํ า เนิน
โครงการผังเมืองรวมอย่างไร ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด เพื่อให้การวางผังเมืองรวม
ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ ห มู่ บ้ า น  ถู ก
สุขลักษณะความสะดวกสบาย ความ
เป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้
ป ร ะ โ ย ชน์ ใ น ท รั พ ย์ สิ น  ค ว า ม
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิ
ภาพของสั งคมเพื่ อส่ ง เสริมการ
เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม  
ประเด็นคําถาม 
         1. ในการดําเนินโครงการ
ผังเมืองรวมของสํานักงานโยธาธิ

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. สํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีการประสานให้ทาง
ท้องถิ่นรับทราบถึงภารกิจการถ่ายโอนงานทางด้านการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม รวมทั้ งได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการวางและจัดทําผังเมืองให้กับทางเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น เพื่อให้มีความเข้าใจและเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การถ่ายโอนภารกิจ 
2. การวางผังเมืองของชุมชนและหมู่บ้าน สิ่งสําคัญที่จะต้อง
คํานึงถึงความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ คือต้องให้คนใน
ชุมชนทําประชาวิจารณ์หรือเปิดพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นว่า
ชุมชนต้องการอะไร อาคารต่างๆ ควรคํานึงถึงศิลปกรรม
โบราณคดีในท้องถิ่นให้เกิดอัตลักษณ์รูปแบบวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และไม่ควรมีการรื้อสิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
ไม่ควรให้วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนหายไป 
3. จากการประสานงานขององค์กรทั้ง 2 แห่ง มีการดําเนินงาน
โดยการจัดทําโครงการ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ประโยชน์อันพึงมีให้แก่ประชาชน โดยการนําตัวอย่างโครงสร้าง
ผังเมืองมาบูรณาการกัน ก่อ เสริม เติม ต่อ เพื่อประโยชน์สูงสุด 



 

  

การและผังเมืองจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีการ
ประสานงานในการดําเนินโครงการ
และสร้างความเข้าใจเพื่อบูรณา
การการทํ างานเพื่ อขับ เคลื่ อน
โครงการให้ประสิทธิภาพอย่างไร
บ้าง 
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3.  
 
 
 
 

       2. ในการดําเนินโครงการผัง
เมืองรวมผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญในการ
ดําเนินโครงการและมีแนวทางใน
การขับเคลื่อนโครงการ อย่างไร
บ้าง 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. คณะผู้บริหารให้ความสําคัญต่อโครงการผังเมืองเป็นอย่าง
สูงสุด เพื่อเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น  การดําเนินงานโดยผ่าน
การประชาคม เพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยเรื่อง
ตามลํา ดับความสําคัญ  และที่ เ ป็นที่ ให้ความสําคัญ  คือ 
การวางผังเมืองให้ถูกสุขลักษณะ สะดวก ปลอดภัย และมีระบบ
2. การดําเนินงานที่ผ่านมาทางผู้บริหารได้ให้ความสําคัญต่อ
ภารกิจงานวางและจัดทําผังเมืองรวมเป็นอย่างมาก โดยให้
ความร่วมมือในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมเก่ียวข้องเข้า
ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางและจัดทําผังเมืองรวม ตาม
หลักสูตรที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนดไว้ นอกจากนี้ยัง
รับมอบภารกิจงานวางและจัดทําผังเมืองรวม และในขณะนี้ได้
จัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาล สําหรับการจัดจ้างงบบริษัท
ที่ปรึกษา เข้ามาดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองด้วย 

3.  
 
 
 
 

       3. ในการดําเนินโครงการ
ผังเมืองรวมที่หมดอายุหรือกําลัง
จะหมดอายุหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
มีมาตรการอย่างไรบ้าง ที่จะทําให้
ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช้ต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. โครงการต่างๆ ล้วนมีความสําคัญอันก่อเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั้งสิ้น มาตรการที่บังคับใช้ต่ออายุ คือ การขยายเวลา
ออกไป โดยการใช้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น หรือบูรณาการความรู้เข้าด้วยกัน หรือ ท้องถิ่นและผัง
เมืองออกสอบถามความต้องการของประชาชน 
2. ขณะนี้ผังเมืองรวมเมืองชุมแพ อยู่ในระหว่างการบังคับใช้
ตามกฎหมาย และทางเทศบาลเมืองชุมแพได้ดําเนินการจัดจ้า
งบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการวางจัดลําดับ แต่เนื่องจากขบวนการ
และขั้นตอนทางด้านกฎหมายมีหลายขั้นตอน อาจทําให้การ
บังคับใช้ผังที่มีความต่อเนื่องไม่เป็นไปตามที่วางไว้ ทางเทศบาล



 

  

ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับทางสํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง ในการจัดทําข้อมูลบัญญัติท้องถิ่น เพื่อใช้
บังคับไปก่อน จนกว่าการดําเนินการวางแผนและจัดทําผังเมือง
รวมจะมีสภาพบังคับใช้ต่อไป 

3.  
 
 
 
 

       4 .ท ่า น เ ห ็น ว ่า อ ง ค ์ก ร
ปกค รอ งส ่ว นท ้อ ง ถิ ่น ม ีค ว า ม
พร้อมด้านความรู้ระเบียบกฎหมาย 
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ใน
ก า รทํ า ง านผั ง เ มื อ ง ร วม ให้ มี
ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมที่จะพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจมีปัญหาด้านบุคลากร คือ การสับเปลี่ยน
บุคลากร ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง ส่วนด้าน
อุปกรณ์ท้องถิ่นต้องอาศัยงบประมาณอีกเป็นจํานวนมากในการ
สรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและความเหมาะสม 
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  2. มีความพร้อมเมื่อได้รับความรู้ในการถ่ายโอนทําให้ทราบ
ระเบียบข้อปฏิบัติสามารถจัดเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นใน
การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
3. ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดบุคลากรทางด้าน
งานผัง เมืองซึ่ งผู้ ผลัก ดันการดํา เนินงาน  จึงจํ า เ ป็นต้อง
ดําเนินงานด้วยการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษา เข้ามาดําเนินงาน 
ทั้งนี้ ภายในพื้นที่เขตผังเมืองรวม ประกอบด้วยเทศบาล และ
พ้ืนที่บางส่วนของหลายองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้นในการ
ดําเนินงานวางผัง อบต. หลายแห่งขาดงบประมาณในการ
ดําเนินการ จึงเป็นภาระที่ทําให้ทางเทศบาลต้องแบกรับภาระ
เงินงบประมาณในการดําเนินงานวางผังนอกเขตพื้นที่ของ
เทศบาล 

3.  
 
 
 
 

      5. ท่านเห็นว่าในการดําเนิน
โครงการผังเมืองรวมในพื้นที่ มี
การกระทําโครงการอย่างถูกต้อง 
และโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายหรือไม่อย่างไร 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนดไว้ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการคณะทํางาน โดย
มีประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และร่วมจัดทําโครงการ 
2. ในการดําเนินงานในส่วนนี้ เป็นไปตามกรอบและขั้นตอน
ทางด้านกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวน
มาก จึงน่าจะกลั่นกรองถึงความโปร่งใส แต่ประเด็นที่น่าจะเป็น
ผลกระทบการดําเนินการ คือ ความยุ่งยาก ซับซ้อนของขั้นตอน
ในการดําเนินการโดยประกาศเป็นกฎหมาย 

3.  
 
 

      6. ท่านเห็นว่า การวางผัง
เมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้าน 
ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย 
ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การวางผังเมืองของชุมชนเทศบาลเมืองเป็นไปอย่างถูก
สุขลักษณะ สะดวก ปลอดภัย  แต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีปัญหาด้าน
การระบายน้ํา เนื่องจากเป็นปัญหาที่อยู่ในระหว่างการช่วยกัน



 

  

 
 

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิ
ภาพของสังคมเพื่อส่งเสริมการ
เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม  
เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง 
 
 
 

แก้ไขของหลายองค์กร เพื่อให้มีสภาพที่น่าอยู่ สวยงาม และไม่
ทําให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่อ่ืนๆ 
2. มีประโยชน์สามารถใช้ควบคุมการต้ังถิ่นฐานและจัดระเบียบ
ชุมชนให้กับประชาชนได้ถูกต้อง เป็นระเบียบ ควบคุมได้ง่าย 
โดยชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 
3. การวางและจัดทําผังเมืองรวม ถือได้ว่าเป็น   กระบวนการที่
ดีในการพัฒนาพื้นที่ ที่นําไปสู่ความเป็นระบบ ระเบียบ และ
ความปลอดภัยของชุมชน แต่มีประเด็นที่น่าจะต้องทบทวน คือ 
การพัฒนาตามผังเมือง ที่กําหนดโครงการเอาไว้ ไม่ได้มีการ
จัดสรรเงินงบประมาณลงสู่พ้ืนที่วางผัง ทําให้โครงการตามผัง
เมืองรวมที่กําหนดไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้จริงตามผังเมือง
รวม ก่อให้เกิดการเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน 
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3.  
 
 
 
 

      7 .  ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ดําเนินการตามผัง เมืองรวมใน
ขั ้นตอนต่างๆ  ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมใน
การดําเนินโครงการ หรือวิธีการ
อื่นใดที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและเห็นคุณประโยชน์ในการ
ดําเนินโครงการ อย่างไรบ้าง 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการ
ดําเนินโครงการประชาคมหรือ เทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อเป็น
การพบปะกับประชาชน  สอบถามความต้องการความ
คิดเห็นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ใน
การใช้งบประมาณต่างๆ เพื่อส่วนรวม 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําผังเมืองรวม
เป็นอย่างมากทุกขั ้นตอน กระบวนการ ชุมชนจะเข้ามา
เกี ่ยวข ้อง  ไม ่ว ่าจะเป ็นคณะกรรมการ  ผู ้ส ัง เกตการณ์ 
ผู้ติดตาม ผู้เก็บข้อมูล ผู้วางแผนกําหนดข้อระเบียบ ล้วน
ให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
ของการวางแผนและจัดทําแผน จะมีอยู ่ในขั ้นตอนตอน
ประชุมประชาชนเพียงครั้งเดียว ซึ่งยังถือว่างไม่เพียงพอ 
เนื่องจากความรู้ทางด้านผังเมือง มีความซับซ้อนในเรื่อง
ความเข้าใจ ประกอบกับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่วางผัง  
ยังไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งต่องานด้านผังเมือง ดังนั้นน่าจะต้อง
เปิดให้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการในหลายช่องทาง 
ก่อนประกาศบังคับเป็นกฎหมาย 

3.  
 
 
 
 

      8. ท่านเห็นว่า การวางผัง
เมืองรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ มีผลกระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงในสังคม และกระทบผู้
มีส่วนได้เสียหรือประชาชนอย่างไร
บ้าง 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การวางผังเมืองมีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อ
ระบบผังเมืองที่เน้นอยู่ในปัจจุบัน อาจยังไม่ดีพอ ทั้งนี้ ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลง คาดว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีระบบและ
เหมาะสม 
2. มีผลกระทบ เพราะตามระเบียบและควบคุมข้อบังคับคนใน



 

  

 
 

ชุมชนพื้นที่ของตนให้ปฏิบัติ แต่ล้วนเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ซึ่ง
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากระเบียบข้อบังคับเดิมมากนัก 
3. ในการออกข้อบังคับด้านผังเมือง ต้องต้องทําให้มีผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ ต่อการกําหนดข้อบังคับเป็น
กฎหมายหากแต่ในกรณีของผู้ที่เสียประโยชน์ ไม่ได้รับการ
ชดเชยที่ ดี ย่อมก่อให้ เกิดการเสียโอกาสพัฒนาพื้นที่ โดย
ภาพรวมของท้องถิ่น ดังนั้น การกําหนดโครงการในผังเมืองรวม 
ควรต้องดําเนินการให้เป็นไปตามผัง และผู้เสียผลประโยชน์ 
ควรได้รับการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล 
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  4. มีผลกระทบมาก เพราะประชาชนเป็นผู้อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ที่จะได้รับผลกระทบ หากวางผังเมืองแบบผิดๆ ควรที่จะทําการ
แยกโซนที่ เ ป็นอุตสาหกรรมออกจากที่อยู่อาศัยคุณภาพ
ประชากรก็จะพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มมีโรงงานมากมาย
มาต้ัง จึงควรแยกโซนนิคมอุสาหกรรมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3.  
 
 
 
 

       9.  ประชาชนในพื้นที ่ได้มี
การร ับรู ้และ เข ้า ใจใน เรื ่อ งผ ัง
เมืองรวมเป็นอย่างไรบ้าง และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้
ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งเสริม
ให้ความรู้หรือไม่อย่างไร 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การดําเนินงานตามโครงการของท้องถิ่น ทุกๆ โครงการจะมี
การประชาสัมพันธ์ โดยผ่านผู้นําชุมชนของแต่ละชุมชน และมี
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยการเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับความรู้ให้มากที่สุด 
2. ส่วนมากผู้นําชุมชนจะเป็นผู้บอกการนําไปใช้ให้กับประชาชน
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ปฏิบัติต่างยอมรับและปฏิบัติตามได้เป็น
อย่างดี ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. การประชาสัมพันธ์ งานทางด้านผังเมืองที่ผ่านมายังไม่ได้
พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
ทําให้ประชาชนโดยภาพรวมไม่มีความเข้าใจในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
น้อย ไม่สะท้อนถึงความต้องการของภาคประชาชนอย่างที่ควร
จะเป็น 
4. จากการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม ได้มีการประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว ติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ ได้
มีผู้มาร่วมรับฟังความเห็นคิดเห็นเป็นจํานวนมาก  คิดว่า
ประชาชนในพื้นที่ยังได้ตระหนักถึงความสําคัญของผังเมือง 
ตลอดจนผลที่คาดว่ากระทบจากกระบวนการวางผัง ซึ่งยังได้มี



 

  

ขั้นตอนการให้ความรู้และตอบข้อซักถาม 

3.  
 
 
 
 

     10. ปัญหา/อุปสรรค 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. ระบบวางผังเมือง เป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณจํานวน
มาก  ซึ ่งต ้อ งอาศ ัยหน่วยงานหลายๆ  หน่วยงาน  เพื ่อ
เป้าหมายอันเกิดประโยชน์ที่สูงสุด 
2 .  ย ังค งม ีป ัญหา ใหม ่ๆ  เ ก ิดขึ ้น  เ ช ่น  การ เข ้ามาของ
หน่วยงานเอกชนหรือองค์กรในการดําเนินงานในพื้นที่ ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยึดระเบียบหรือหารือไปยัง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองได้ การเข้าใจผิดในเรื่อง
พื ้นที ่ครอบคลุมผัง เม ืองของประชาชน  ซึ ่งทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขได้
อย่างดี 
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  3. ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ตามผังที ่กําหนด  ไม่มี
งบประมาณในการดําเนินการ ขาดบุคลากรเฉพาะทางใน
องค ์ก รที ่จ ะ เ ข ้า ม า ดํา เน ินการ รวมทั ้ง ขั ้น ตอน ในการ
ดําเนินการมีความซับซ้อน 

3.  
 
 
 
 

11. ข้อเสนอแนะ 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรร่วมหาเงินงบประมาณเข้า
มาสนับสนุนการพัฒนาโครงการ ที่ได้กําหนดไว้ในผัง 
2. ควรแก้ไขข้อกฎหมาย เพื่อลดขั้นตอนทางด้านกฎหมายใน
การประกาศผังบังคับใช้ 
3. ขั้นตอนในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมประกอบด้วย 18 
ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจสอบมากมาย เห็นควร
ให้สามารถดําเนินเร็วขึ้นและประกาศใช้ได้เร็ว 

4.  
 
 
 
 

เรื่อง โครงการรังวัดและจัดทําแผนที่
เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
        - ในเรื่องรังวัดจัดทําแผนที่
เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  เป็น
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะมุ่ง
แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินทํากิน โดยนํา
ที่สาธารณประโยชน์ที่มีผู้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันมาจัดสรรให้กับผู้ไม่มีที่ดินทํา
กิน แก้ปัญหาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
อีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตามการ
ช้ีและรังวัดแนวเขตที่ ดินปัญหาทับ
ซ้อนก็คงยังมีอยู่ และยังไม่ได้รับการ

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการ
ดําเนินโครงการประชาคมหรือ เทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อเป็น
การพบปะกับประชาชน  สอบถามความต้องการความ
คิดเห็นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ใน
การใช้งบประมาณต่างๆ เพื่อส่วนรวม 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําผังเมืองรวม
เป็นอย่างมากทุกขั ้นตอน กระบวนการ ชุมชนจะเข้ามา
เกี ่ยวข ้อง  ไม ่ว ่าจะเป ็นคณะกรรมการ  ผู ้ส ัง เกตการณ์ 
ผู้ติดตาม ผู้เก็บข้อมูล ผู้วางแผนกําหนดข้อระเบียบ ล้วน
ให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน
ของการวางแผนและจัดทําแผน จะมีอยู ่ในขั ้นตอนตอน



 

  

แก้ไขอย่างจริงจัง เพราะขาดการมี
ส่วนร่วมการบูรณการทํางานร่วมกัน
ของภาครัฐรวมทั้งยังมีปัญหาในเรื่อง
ของการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอย่างไม่ เป็นธรรม การเรียกรับ
ผลประโยชน์ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่เป็นข้อ
ครหาของประชาชน ในการปฏิบัติงาน
ที่ยังไม่โปร่งใส ทั้งๆที่หน่วยงานของรัฐ
ทําการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ทั้ง
คุณสมบัติระเบียบหลักเกณฑ์และข้อ
กฎหมายซึ่งประชาชนมักอ้างสิทธิใน
การครอบครองที่ดินของรัฐโดยการบุก
รุกมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

ประชุมประชาชนเพียงครั้งเดียว ซึ่งยังถือว่างไม่เพียงพอ 
เนื่องจากความรู้ทางด้านผังเมือง มีความซับซ้อนในเรื่อง
ความเข้าใจ ประกอบกับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่วางผัง 
ยังไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งต่องานด้านผังเมือง ดังนั้นน่าจะต้อง
เปิดให้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการในหลายช่องทาง 
ก่อนประกาศบังคับเป็นกฎหมาย 
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 ประเด็นคําถาม 
         1 .ท่ านที่ ป รึ กษาผู้ ต รวจ
ราชการภาคประชาชน มีความเห็น
ฯต่อ เรื่ องนี้ อย่ างไร  ท่านคิด ว่า
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่
เ ก่ียวข้อง ควรเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างไร และรัฐควรดําเนินการ
อย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมอย่างไร 

 

4.          2. ท่านที่ปรึกษาได้เข้าร่วม
รับรู้รับฟังปัญหาดังกล่าวนี้หรือไม่ 
ท่านมีความคิดเห็น กรณีการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์ของราษฎร
อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. เห็นด้วยกับการออกรังวัดจัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้
ถูกต้องและชัดเจน หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงออกนโยบาย
มา ยั งผู้ นํ าท้ อ งที่ ใ ห้ สํ า ร วจแนว เขตที่ ดิ นของรั ฐ  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวเขตของที่ดินของรัฐ 
รวมท้ังแจ้งข้อดีจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เป็นสาธารณ
สมบัติลูกหลานต่อไป ฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดการ
ดูแลดําเนินงานโดยเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
2. ปัจจุบันปัญหาการบุกรุกที่ดินของประชาชนเป็นปัญหาใหญ่
ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน เพราะคนรุ่นเก่าได้อาศัยอยู่ในที่ดิน
มานานก่อนกฎหมายประกาศให้เป็นเขตสงวน ทําให้ประชาชน
เดือดร้อนโดยไม่ได้ต้ังใจ ส่วนพวกนายทุนอาศัยอิทธิพลเข้าไป
แสวงหาประโยชน์โดยไม่มีใครว่าทําให้ เกิด 2 มาตรฐาน 
ชาวบ้านก็เกิดความสับสน 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3. เมื่อเจ้าหน้าที่มาทําการรังวัด ควรแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบ
ด้วย บางทีชาวบ้านไม่รู้ว่าที่ตรงไหนเป็นที่ดินหลวง เพราะไม่มี
ป้ายประกาศ และบางครั้งไม่ได้ต่อต้านและไม่รู้ว่าบุกรุกที่ดิน
หลวง ไม่เห็นหลวงใช้ประโยชน์ และถ้าจะมีการใช้ประโยชน์ก็
ควรแจ้งให้ทราบและหาพื้นที่ใหม่ให้อยู่ด้วย 
4. การทําแนวเขตที่ถาวรเป็นแนวทางที่ได้ผลสําเร็จที่จับต้องได้ คือ 
การทํารั้วของหน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานี
อนามัย สถานีตํารวจ เป็นต้น จะทําให้ไม่มีการบุกรุกพิพาทเกิดขึ้น 
5. กรณีที่มีที่สาธารณะประโยชน์หลายแปลง ซึ่งได้ดําเนินการ
ปักหลักเขตที่ดินและหลักสาธารณะพร้อมแผ่นป้ายไว้ครบถ้วนแล้ว 
ตามแปลงที่สาธารณะประโยชน์ และกรณีที่มีที่สาธารณะแปลง
ใหญ่ จึงอยากให้ทางราชการได้มีการเพิ่มเสาสาธารณะและแผ่น
ป้ายช่ืออย่างน้อย 4 แผ่น 
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4.        3 .  ท่ านคิ ด ว่ า  การแก้ ไ ข
ปัญหาการบุกรุกมาช้านาน โดย
ชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า ตาม
กฎหมายไม่สามารถครอบครองหรอื
ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
ให้กับประชาชนได้อย่างใด แต่ควร
จะนํามาจัดสรร โดยให้เช่าเป็นที่ดิน
ทํากิน น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้
ดีหรือไม่อย่างไรหรือมีวิธีการอื่นๆที่
คิดว่ามีความเหมาะสม 

 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การนําที่ดินของรัฐมาให้ประชาชนเช่าทํากินนั้น น่าจะได้รับ
การสนับสนุนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะประชาชนที่ยากจน
ส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทํากินจึงได้บุกรุกป่าสงวน 
2. ปัญหาที่รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่ขัดข้อง
ขณะนี้ เนื่องมาจากผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้ อ งกั นต ามพระ ร าชบัญญั ติ ลั กษณะปกครอ งท้ อ งที่  
พุทธศักราช 2457 มาตรา 122 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ไม่บังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 
3. ผู้มีอํานาจหน้าที่รักษาและคุ้มครองฯ ต้องบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดกับผู้บุกรุก หมั่นตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะฯ 
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เพื่อให้เกิด
ความรักและหวงแหนที่ดิน และหากมีการดําเนินการ ต้อง
ดําเนินการให้เด็ดขาดไม่มีการละเว้น 
4. การจัดทํารังวัดทําให้ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจนเนื่องจากได้
มีการปักแผ่นป้ายช่ือที่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาข้อ
ขัดแย้งกับทางราชการได้และจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านใน
การเข้าไปหาของป่าใช้ประโยชน์ในที่ดินตามความจําเป็นต่อไป 
5. ควรเร่งรัดรังวัดเพื่อแสดงแนวเขตที่ชัดเจนแล้วให้ทําแนวเขต
ถาวร เช่น ทําถนน ล้อมรั้ว ปลูกต้นไม้ ทําร่องน้ําก้ันแนวเขต 
เป็นต้น และเข้าไปทําประโยชน์ เช่น ทําแปลงเกษตร ทําประมง  
หากปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าก็จะเกิดการบุกรุกได้อีก 
6. เดิมเคยมีที่สาธารณประโยชน์ ต่อมามีการออกโฉนดที่ดิน
ให้กับชาวบ้าน และได้มีการเดินสํารวจออกเป็น น.ส.3 ก  



 

  

ไ ว้ แ ล้ ว  จึ ง อ ย า ก ใ ห้ ท า ง ร า ช ก า ร เ ร่ ง รั ด ปั ก ห ลั ก ที่
สาธารณประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ในส่วนที่ยัง
เหลืออยู่ เพื่อออก นสล.ใช้เป็นหลักฐาน และเป็นการป้องกัน
การบุกรุกของชาวบ้านต่อไป 

4.       4. ท่านคิดว่า นโยบายด้านนี้ 
ควรจะดํ า เนินการอย่ าง ไร  ให้
ประสบผลสํา เร็จโดยเร็ว  ทั้ งนี้
เพราะที่ ดินของประเทศไทย ก็มี
จํานวนที่แน่นอน แต่ยังมีปัญหา
อย่างมากมาย ทั้งติดขัดในด้าน
กฎหมาย ที่มีมากมายหลายฉบับ ที่
เ ก่ียวข้องกับที่ ดินหลายประเภท
และมีหลาย  

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. ควรตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นที่แน่นอนและเห็น
ด้วยกับการทํา Reshape รูปแผนที่ โดยให้ทุกหน่วยงานที่
รับผิดชอบมาร่วมทําความข้อตกลงกันโดยให้มีหลักฐานแผนที่
เป็นค่าพิกัดที่แน่นอน 
2. จังหวัด อําเภอ ควรสั่งการให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งที่ดินของรัฐ
อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน ทําหน้าที่ดูแลคุ้มครองป้องกันมิ
ให้มีการบุกรุกอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจากกลุ่มบุคคลใดก็ตาม เมื่อมี
การบุกรุกให้ผู้ปกครองท้องที่ดังกล่าวรายงานต่อ อําเภอ 
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 หน่วยงานรับผิดชอบ และความไม่
ชัดเจนของที่ดินแต่ละประเภทเมื่อมี
การทํา Reshape แล้วจะเกิดความ
ชัด เจน  ควรจะกระตุ้ นภาครั ฐ
อย่างไร ที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จ
โดยเร็ว ซึ่งจะเกิดความเป็นระบบ 
หากติดขัดด้านการเมือง ควรแก้ไข
และปรับปรุงนโยบายอย่างไร หาก
ติดขัดด้วยข้อกฎหมายควรมีการ
สั งคายนากฎหมายให้ เสร็ จสิ้ น
โดยเร็วได้อย่างไร เพื่อมิให้ยืดเย้ือ
และสะสมปัญหาอีกทําให้เกิดข้อ
พิพาท โต้แย้งสิทธิ ใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร  และงบประมาณ
อย่างไม่คุ้มค่า  รวมทั้งนโยบายของ
รัฐบาลที่ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ย่อม
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบั ติของ
เจ้าหน้าที่และเสียประโยชน์ของ
ประชาชน  และของรัฐโดยรวม 
ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อย่างไร    

จังหวัดเพื่อดําเนินคดีแก่ผู้บุกรุกโดยเด็ดขาดทันที หากจงใจละ
เว้นไม่รายงาน จังหวัด อําเภอ ควรมีคําสั่งให้ผู้ปกครองท้องที่
ดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งทันที 
3. กรณีราษฎรหลายรายกล่าวอ้างว่าทําการบุกรุกครอบครอง
ที่ดินของรัฐมาเป็นเวลานานแล้ว จังหวัด อําเภอ ควรแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีการบุกรุกครอบครอง
ต้ังแต่เมื่อใด เป็นเวลากี่ปี ทําประโยชน์ในที่ดินอย่างไรบ้าง 
เหตุผลที่มีการบุกรุกครอบครอง และให้พิจารณาว่ามีความ
จําเป็นที่จะจัดที่ดินดังกล่าวให้ราษฎรเหล่านั้นให้เช่าเป็นที่อยู่
อาศัยได้หรือไม่ และต้องตรวจสอบว่าราษฎรดังกล่าวมีที่ดินเป็น
ของตนเองแล้วหรือไม่ อย่างไร หากมีอยู่แล้วก็ควรให้ออกจาก
ที่ดินทันที โดยอาจพิจารณาดําเนินการทั้งทางแพ่งและทาง
อาญาก็ได้ 
4. ถ้าเป็นที่ของชุมชนใด ควรขอมติของชุมชน และให้ชุมชน
บริหารจัดการเอง เพราะชุมชนจะทราบปัญหาของชุมชน
มากกว่าจะให้ส่วนราชการ มาจัดสรร ควรใช้ประชาคมของ
ชุมชนเป็นผู้จัดการเอง โดยในส่วนราชการเป็นผู้ให้คําปรึกษา 
ให้ความช่วยเหลือตามความถูกต้อง 

 
 



 

  

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

1. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ร า ช ก า ร ภ า ค ป ร ะ ช า ช น 
มีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร ท่าน
คิดว่าประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น 
อําเภอ จังหวัด  ส่วนกลาง  และ
รัฐบาลควรเข้ามามี บทบาทและ
แนวทางดําเนินการอย่างไร 
 
 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. ให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พิจารณาเรื่องงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยโดยกําหนดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และห้ามนําไปใช้ 
อย่างอื่น หากเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน เพื่อไม่ให้เป็นข้ออ้างว่าไม่มี
งบประมาณในการจัดซื้ออีกต่อไป 
2. ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด ส่วนกลางและ
รัฐบาล ควรเข้ามามีบทบาทและแนวทางการดําเนินงาน การ
ป้องกันสาธารณภัยควรเริ่มที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ มี
ความต่ืนตัว โดยการรวมกลุ่มประชาคม จัดทําแผน/พ้ืนที่อพยพ 
จัดทําข้อมูลบุคลากร/วัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งมีการจัดทําแผนสา
ธารณภัยในเขตพื้นที่ เมื่อเกิดสถานการณ์สามารถทําแผนมา
ปฏิบัติได้ 
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  3. ปัญหาของชุมชน อําเภอ และจังหวัดนั้น ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแผนป้องกันภัยมักจะไม่ใช้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ทํา
ให้ประชาชนขาดความรู้      ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติ
และการใช้ เครื่ อ งมือขั้ น ต้น  จึ งควรให้ความสํ าคัญกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากภัย 
4. ควรมีมาตรการในการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญ
เหตุในพื้นที่ต้ังแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย 
เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากการเกิดสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ควรกําหนดให้การฝึกซ้อมแผน เป็นตัวช้ีวัดของ อปท. เพื่อ
จะได้กระตุ้นและสร้างแรงขับเคลื่อนในการทํางาน 

5. 
 

         2. ท่านคิดว่าการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัยมีความสําคัญต่อ
ชุมชน ท้องถิ่น หรือไม่อย่างไร และ
ควรได้รับการสนับสนุนจาก อปท. 
อําเภอ ภาคเอกชน และประชาชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ท่าน
มีวิธีการอย่างไร 
 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การฝึกซ้อมแผน ในระดับชุมชนมีความสําคัญมาก แต่ไม่มี
ผู้นําที่จะมาขับเคลื่อนให้มีการฝึกซ้อมบ่อยๆหลังจากที่จังหวัด
ได้เป็นหน่วยหลักไปจัดการฝึกซ้อมไว้ให้เป็นแนวทาง 
2. ควรมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิด
ความคุ้นเคย และความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
3. ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ภัยพิบัติและกําหนดแผนใน
การต้ังรับและแผนป้องกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
4. ในการฝึกซ้อมแผนนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรทําหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้ง
องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นทุ กแห่ ง  ให้ ต้ั งข้ อ บัญญั ติ
งบประมาณในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับตําบลหรือระดับท้องถิ่น โดยประสานของรับการ
สนับสนุนคณะวิทยากรจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด ในการดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯดังกล่าว 
5. ปัญหาของชุมชน อําเภอ และจังหวัดนั้น ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแผนป้องกันภัยมักจะไม่ใช้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ทํา
ให้ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติและ
การใช้เครื่องมือขั้นต้น จึงควรให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับผลกระทบจากภัย 
6. ควรเน้นความสําคัญกับกลุ่มอาสาสมัคร อสม. และแม่บ้าน 
เพราะ อสม .มีความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
สามารถแนะนําและช่วยเหลือผู้ป่วยจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ
ในขั้นต้นได้  

 
- 178 - 

 
ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 

  7. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร/ผู้นําชุมชน ได้เข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา เรื่อง บทบาทหน้าที่และความสําคัญของการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย                                                

5. 
 

           3 .  ในการซักซ้อมแผน
ป้องกันภัย ท่านคิดว่าควรจะขยาย
ต่อยอดไปยังกลุ่มประชาชนให้เพิ่ม
มากขึ้นได้อย่างไร รวมทั้งการสร้าง
จิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนและสถานศึกษา ทั้งนี้เพาะ
ปัจจุบันสภาวะของโลกได้เกิดภัย
พิบัติอย่างรุนแรงและมีความถี่เพิ่ม
มากขึ้น เ กิดความสูญเสียอย่าง
ม า ก ม า ย ม ห า ศ า ล  ดั ง นั้ น 
แนวทา งกา รป้ อ ง กั น  กา รฝึ ก
บุคลากร  การฝึกซ้อมเพื่ อ เพิ่ ม
ทั กษะให้ กับประชาชนจึ ง เป็ น
สิ่งจําเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันตนเอง ผู้อื่นและลด
ความสูญเสียลง ซึ่งกําหนดไว้ใน
แผนชุมชน      แผนท้องถิ่น แผน
อําเภอ และแผนจังหวัด อย่างเป็น

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. ควรกําหนดให้การฝึกซ้อมแผน เป็นตัวช้ีวัดของ อปท. เพื่อ
จะได้กระตุ้นและสร้างแรงขับเคลื่อนในการทํางาน 
2. ในการฝึกซ้อมแผนควรเริ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่จะต้องมีระบบเฝ้าระวัง เช่น จัดต้ังสมาชิก อปพร. 
หรือทีมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ที่เป็นกําลังสําคัญ
ที่มีในแต่ละพื้นที่ 
3. ควรมีแผ่นพับหรือการ์ตูนแจกจ่ายตามโรงเรียน สถานที่
ต่างๆ เช่น วัด ชุมชน เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจและ
ให้ประชาชนรู้ วิ ธีการป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้ อ่ืนใน
เบ้ืองต้น 
4. สื่อควรเผยแพร่ภาพที่เน้นความเป็นจริง ประชาชนจะได้
ต่ืนตัวและให้ความสําคัญในการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 
 
 
 
 



 

  

ร ะบบและมี ขั้ น ตอน  ปั จ จุ บั น 
หน่วยงาน ปภ. ได้ดําเนินการ โดย
ถือว่าเรื่องภัยพิบัติทุกประเภทเป็น
วาระแห่งชาติ (Nation Agenda) ใน
เรื่องนี้    ท่านคิดว่าจะมีวิธีการใด 
ที่ จ ะ ให้ ป ระชาชนทุ กคน  รั บ รู้ 
รั บทร าบ  และมี ทั กษะ ในกา ร
ป้องกันภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะเมื่อเกิดภัยจะเกิดขึ้นในพื้นที่
ประชาชนย่อมได้ รับผลกระทบ
โดยตรงและฉั บพลั นทั นที่  จึ ง
จําเป็นต้องพึ่งตนเองในเบื้องต้นก่อน
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5. 
 

          4 .  ท่ านมี ความคิ ด เห็ น
อย่างไรในการจัดฝึกซ้อมแผนให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ ด้านอุปกรณ์ที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  
 
 
 
 

 
 
 

1. ควรให้รางวัลในการฝึกซ้อมแผนที่มีประสิทธิภาพและ
ประชาชนในจังหวัดเห็นความสําคัญและใหค้วามร่วมมือในการ
ฝึกซ้อมแผน 
2. ควรจัดสถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ โดยที่คน
ในชุมชนจะต้องรับทราบว่าจัดเก็บอยู่ที่ใด ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ชนิดใด 
3. การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล การบริหารจัดการในการสื่อสารยังไม่มี
ความชัดเจนในการบูรณาการข้อมูล และด้านหน้าที่เมื่อเกิดภัย 
จึงทําให้ไม่สามารถสื่อสารและทํางานเป็นทิศทางเดียวกันได้ 
4. หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ยังไม่ทราบบทบาทของตนเองในการ
ฝึกซ้อมแผนฯ ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยกู้ชีพกู้ ภัย พนักงาน
ดับเพลิง  
5. ออกข้อบังคับในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัยในการ
จัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือกําหนดบุคลากรให้เหมาะสม 
 

5. 
 

         5. ท่านมีข้อคิดเห็นอื่นใดที่
จะ เสนอแนะ  เพื่ อ กํ าหนดเป็น
นโยบายของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาประชาสังคมกลุ่มอื่นๆ 
1. การแจกจ่ายของให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ
อุทกภัย วาตภัย หรือภัยต่างๆ ทางราชการอาจจะไม่ได้รับ
ข้อมูลความต้องการของประชาชน ดังนั้นทางหน่วยงานควรจะ
สอบถามความต้องการของผู้ประสบภัยก่อน 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. อุปกรณ์และสิ่งของเพื่อยังชีพ ที่นํามาใช้ในการช่วยเหลือ 
ปรากฏว่าใกล้หมดอายุหรือบางชนิดหมดอายุแล้ว ซึ่งอาจเกิด
จากการกักตุนสิ่งของไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์นําสิ่งของเหล่านี้มา
แจกจ่าย  ทําให้ผู้ประสบภัยได้รับสิ่งของที่ไม่มีคุณภาพ 
3. ควรแก้ไขกฎหมายให้เข้มงวดเรื่อง การป้องกันภัยธรรมชาติ 
เพื่อลดอัตราการเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ควรมีมาตรการการปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าอย่าง
จริงจัง 

 
 
 
 
 




