
 

การสํารวจความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
1. เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
      ด้ วย ในปี งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๕ 
กรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
      กิจกรรมหลักที่ ๓  การส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

      กิจกรรมย่อยที่ ๑ โครงการขยายผล
หมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

      กิ จ ก ร ร ม ที่  ๑  ส ร้ า ง วิ ท ย า ก ร
กระบวนการพัฒนาหมู่ บ้ าน เศรษฐกิ จ
พอเพียงต้นแบบ    
     วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
พัฒนาชุมชนให้มีความรู้  ในหลักการเพิ่ม
ประสิท ธิภาพแกนนําหมู่ บ้านและการจัด
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

     วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไข
ของกิจกรรม 
     ๑. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่ม
จั ง ห วั ด  ดํ า เ นิ นก า รฝึ ก อบรม พัฒนากร
ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมาย ตามหลักสูตร
ฝึกอบรม ระยะเวลา ๓ วัน  
     ๒ .ส่ วนกลางและจั งหวัด ติดตามการ
ดําเนินงานโครงการเพื่อประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชน   

     เป้าหมาย 
     พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ อําเภอละ ๒ คน รวมจํานวน 
๑,๗๕๖ คน 

     พื้นที่ดําเนินการ ดําเนินการ ณ สถานที่ใน
กลุ่มจังหวัด  ๑๘  กลุ่มจังหวัด 

 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ด้านวิชาการ 
๑. มีความสํานึกและเชื่อมั่นว่า กรมการพัฒนาชุมชน
ได้แสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติภารกิจที่ดี มีคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยนําแนว
พระราชดําริที่ผ่านการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติ
ทุกหมู่เหล่า และเป็นการบ่งชี้ ว่าทางรัฐบาลและ
หน่วยราชการของกรมการพัฒนาชุมชน มีความ
รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ เป็น
เป้าหมายสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๒. การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมไทยและยั่งยืนตลอดไป ต้องเป็นระบบที่
พ่ึงพาตนเองได้ โดยยึดพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหลัก 
และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
ปรับเปลี่ยนแนวคิดพัฒนาวิธีการทํางาน โดยใช้
ความรู้ คุณธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นพื้นฐาน
ดําเนินการ 
๓. เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและควรส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาผู้รับผิดชอบและขยายหมู่ บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ
เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อวัดความสามารถของแกนนํา
หมู่บ้าน และจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาไปสู่
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบยังยืนเป็นรูปธรรม
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน      
๔. การดําเนินงานของโครงการส่งเสริมและพัฒนา
หมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ ดี แต่วิธีการ
ดําเนินกลยุทธ์ของทางราชการที่มีต่อประชาชนเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการรับเอาแผนงานโครงการไป
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ยังยืนในวุฒิชีวิต
ของชาวบ้าน เ ป็นเรื่องที่สมควรหยิบยกข้ึนมา
พิจารณาอย่างท่องแท้เปรียบเทียบโครงการแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทองและโครงการอื่นๆที่เคยล้มเหลว 
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       ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

      พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบมีความรู้  ความเข้าใจใน
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพ แกนนําหมู่บ้านและ
การจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นคําถาม 
๑ .  ท่ านที่ ป รึ กษาผู้ ต รวจราชการภาค
ประชาชนมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร  
 

มาแล้ว  ขอให้นํา เอาข้อบกพร่องที่ล้มเหลวมา
พิจารณาด้วย โดยเฉพาะนโยบายราชการต้องชัดเจน 
ยังยืนแบบของ แซมาเอิล อุน ดงของเกาหลีใต้ เขา
เน้นนักการเมือง ข้าราชการ ชาวบ้านต้องออกมา
พูดคุยกําหนดนโยบายร่วมกัน โครงการจึงจะยั่งยืน 
๕. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ 
พออยู่พอกินเป็นส่วนมาก ภาครัฐ ควรพัฒนาให้ดีขึ้น
คือ อยู่ดีกินดีและมั่งมีศรีสุข ให้อยู่ในเกณฑ์ต้ังแต่ 
๕๐% ขึ้นไป จะทําให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านยอด
เยี่ยมและยังยืน และในองค์กรรวมคือพร้อมที่นํา
ความเจริญสู้กลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. นับเป็นโครงการที่ดีมากอีกโครงการหนึ่ง มีความ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจยุคปัจจุบันซึ่งในปัจจุบัน
เศรษฐกิจของเรามีแนวโน้มว่าจะต้องมีการพ่ึงพา
ปัจจัยจากภายนอกขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นหากเราสามารถ
กลับมาใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้ก็จะเป็นโอกาสให้เรา
มีเศรษฐกิจที่โตได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง 
๒. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศที่เหมาะสมกับสภาพและวิถีชีวิต
ของไทยที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ได้รับความสนใจ
จากประเทศของประเทศในประเทศอาเซียนด้วยกัน
และนําไปปรับใช้กับประเทศของตนทั้งปีเพราะ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสอนให้รู้จัก
พ่ึงตนเองโดยเฉพาะด้านการผลิตในภาคการ
เกษตรกรเศรษฐกิจการเกษตรโดยใช้ปรัชญาการใช้
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้ างรายได้ ให้แ ก้
เกษตรกรทําให้เกษตรกรมีฐานะดีขึ้น เริ่มต้ังแต่
ยากจน ยากไร เป็นหนี้เป็นสิน จนถึงพออยู่พอกินไป
จนถึงอยู่ดีกินดี ไปจนถึงมั่งมีศรีสุขได้ขึ้นก็เพราะมี
การนําการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
3. การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
พัฒนาที่ต้ังอยู่บนฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาทโดยคํานึงถึงความประมาท ความมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบกับการวางแผนการ
ตัดสินใจและการกระทําซึ่งทุกในหมู่บ้าน อยู่รวมกัน 
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  อย่างเอื้ออาทร มีความคิดที่จะแจกจ่ายแบ่งปันผู้อ่ืน 

จะทําให้ได้เพื่อนและเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่จะช่วย
ลดความเห็นแก่ตัว และสร้างความเพียงพอให้เกิดใน
จิตใจ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ด้านสังคม 
๑. เป็นโครงการพัฒนาที่ดี แต่เกณฑ์การประเมิน
ตัวช้ีวัดเห็นว่า ควรมีแนวทางการพัฒนาที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนา และรูปแบบของการติดตาม
ประเมินผลเพื่อสร้างตัวช้ีวัดที่สามารถบอกได้ถึง
คุณค่า สิ่งที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง มีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์  แ ล ะ คุ ณ ค่ า ที่ เ กิ ด จ า ก
กระบวนการพัฒนา รูปแบบกระบวนการคืออะไร 
ด้วยการประเมิน และติดตามอย่างเป็น ระยะที่
ต่อเนื่อง และสังเคราะห์ข้อมูลให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการและแผนงาน มาใช่แค่ตัวช้ีวัดที่เกิดจาก
การกําหนด KPI กับการสร้างตัวช้ีวัดมากมาย แต่ไม่
สามารถสังเคราะห์ให้เกิดคุณค่า หรือองค์ความรู้ที่จะ
เป็นการ ชุดความรู้ หรือการสร้างนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา (การตอบโจทย์ การต้ังคําถาม ผลจาก
ผลผลิ ต  ผลลั พ ธ์  และก า รส่ ง ผ ลก ระทบต่ อ
กระบวนการพัฒนาตามแผนงานโครงการฯ) ที่สําคัญ
กระบวนการถอดบทเรียน และการจัดการความรู้ 
เป็นเรื่องสําคัญต่อกระบวนการพัฒนา เพราะจะ
ช้ีให้เห็นถึงคุณค่าการนําข้อมูลต่างๆ มาสังเคราะห์
และจัดการเรื่องความรู้ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่มีส่วนต่อ
กระบวนการพัฒนาในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อสร้างเครือข่ายและการขยายผล ในการสร้าง
ต้นแบบแห่งการเรียนรู้   
 ๒. ได้ศึกษาโครงการและกิจกรรมแล้วเห็นว่าเป็น
เรื่องที่ดีมากเพราะเป็นโครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย จ ริ ง ๆ  ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้  แ ล ะ มี
ความสามารถ ในการสร้างกระบวนการได้ และมี
จิตสํานึก ในการที่จะบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้าน
อย่ างเป็นระบบและทุกส่วนมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงาน เพื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้       
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  ในทางปฏิบัติในส่วนตัวเห็นว่า การประเมินหมู่บ้าน

เพื่อเป็นหมู่ บ้านต้นแบบใช้เกณฑ์มากไป เพราะ
หน่วยงานอื่นก็มีเกณฑ์ประเมินส่วนกลาง ควรมี
การบูรณาการทุกหน่วยงานที่นําเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ใช้เกณฑ์ที่ประเมินเดียวกัน จะได้เป็น
มาตรฐานและรักษาระดับได้ 
๓. มีความเห็นว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่สําคัญ
มากต่อหมู่บ้าน/ชุมชน เพราะสามารถสร้างจิตสํานึก 
การเรียนรู้ การอยู่อย่างพอเพียงได้มากขึ้น สามารถ
สร้างความมั่นใจให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างมี
ความสุข 
๔. การดําเนินงานที่ผ่านมานับว่าได้ผลดี ควรส่งเสริม
สนับสนุน และหาแนวทางป้องกันจากภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติ โดยกําหนดห้วงเวลา ที่จะทําการเกษตรใน
ห้วงที่มีน้ําหลาก ควรส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้มีการ
ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง ที่เหลือก็สามารถ
นําไปจําหน่ายได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้
ทําให้ชุมชนมีความกระตือรือร้นในการทําเกษตรเป็น
อย่างดี 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องเดิมๆ ซึ่ง
คุ้ น เ ค ยกั น อ ยู่ แ ล้ ว  ไ ม่ ใ ช่ ข อ ง ใ หม่  เ พี ย ง แ ต่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมาจัดระบบ 
จัดระเบียบ กําหนดหลักการเป็น ๓ หลัก คือ 
 - พอประมาน 
 - มีเหตุมีผล 
 - มีภูมิคุ้มกัน 
กับอีก ๒ เงื่อนไข คือ ความรู้ และวัฒนธรรม คนไทย
ที่ยึดหลักดังกล่าวก็จะมีความสุข อยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข พอกินพอใช้ตามอัตภาพ 
๒. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบถูกกําหนดโดย 
สํานักงานพัฒนาชุมชน การดําเนินการจึงต้องเน้น
เรื่องความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่ามี
ความหมายว่าอย่างไร มีวัตถุประสงค์เช่นไร มี
ขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร หนึ่งปีที่ผ่านมาการ
ดําเนินการของพัฒนาชุมชนได้บรรลุตามเป้าที่ต้ังไว้ 
แต่ควรจะมีกิจกรรมท้องถิ่นไว้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติหน้าที่จริงจังด้วย 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ๓. สืบเนื่องจาก พ้ืนฐานการดํารงชีพเดิม สังคมไทย 

อาศัยธรรมชาติ ดิน น้ํา ลม ไฟ ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่ความผิดพลาดของ
ภาคราชการส่งเสริมอุตสาหกรรมเร็วเกินไปไร้
ขอบเขต ทําให้เหลือ คนสูงวัยอยู่ท้องถิ่น สําหรับคน
รุ่นใหม่ทิ้งงานเกษตรโดยสิ้นเชิง จึงต้องสร้างทัศนคติ
ของคนรุ่นใหม่ ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเกษตร ศ.
๒๕๑๗  ตามพระราชดําริ แต่ไม่ปฏิบัติตาม ทําให้
ภาคเอกชนขาดต้นแบบของการทําเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ยังขาดบางเรื่อง เช่น การทําใบโอดีเซล ใช้เองจาก
น้ํามันพืชที่ใช้แล้วมาเป็นพลังงานทางเลือก ขาดการ
นําเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ เช่น การตัดแต่งกิ่ง
ไม้มาผลิตเป็นพลังงาน คือ ในการเผ่าถ่านด้วยถัง
น้ํามัน ๒๐๐ ลิตร ได้น้ําส้มควันไม้มาใช้ไล่แมลงแทน
การใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุน 
๕. โครงการหมู่บ้านต้นแบบ โครงการขยายพัฒนา
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ ดี
หลายๆ ภาคส่วนกล่าวถึงกลับบุคคล ส่วนราชการ  
มี บุคคล กลุ่มบุคคล หมู่ บ้าน ผู้นําหัวหน้าส่วน
ราชการได้ฟังนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ส่วนที่มีผลกระทบทําให้เสียระบบ เพราะมาจาก
ระบบการ เมื อ ง ระดั บน โยบายที่ ทํ า ใ ห้ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ 

 ๒. ท่านได้รับทราบและเข้าร่วมกับโครงการนี้
หรือไม่ ด้วยวิธีใด 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. จากหน่วยงานทั้งทางราชการ รัฐวิสาหกิจและเข้า
ร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดสุโขทัย สถาบันการศึกษา
และการเป็นกรรมการ และนําไปปฏิบัติทั้งทางส่วน
ตน ครอบครัว องค์กร ชุมชนจนประสบผลสําเร็จใน
ระดับที่น่าพอใจ 
๒. ได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการนี้ ในลักษณะ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ สั ง เ ก ต ก า รณ์  ร ว ม ทั้ ง ใ ห้
ข้อเสนอแนะ ต่อผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา โดยเน้น
เรื่องความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ ความอดทนอดกลั้น ควรสร้างกระบวนการ
เรียนรู้อยู่เสมอ ตระหนักในสภาพของครอบครัว 
หมู่บ้านและชุมชนในเบื้องต้น 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ๓. ข้าพเจ้าเพิ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า ให้ดํารง

ตําแหน่งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่ก็ไม่
เห็นจะมีการกระทําอะไรให้ชัดเจน จึงมีความคิดว่า
ทุกส่วนราชการที่ทํางานตามหน้าที่ไปวันต่อวันตาม
ระบบราชการแบบเดิมๆ พอมีโครงการอะไรก็รับไว้ 
พอได้รับงบประมาณก็คงจะเล็กน้อยไม่น่าสนใจ ก็
เลยปล่อยให้เป็นกิจกรรมเล็กๆในองค์กร ที่ทางหน่วย
เหนือสั่งการมาก็สั่งลงไประดับล่าง 
๔. ทราบและเข้าร่วมโครงการนี้ ข้าพเจ้าเป็น
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้า
ประชุมสัมมนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
ออกไปดูงานการปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 
     - ปลูกผักไรสารพิษของชาวบ้าน 
     - การใช้พลังงานทดแทน ระบบโซล่าเซลล์ในการ
ทําเศรษฐกิจพอเพียงที่ อําเภอประโคนชัยและอําเภอ
พุทไธสง 
     - ชาวบ้านแดงใหญ่ อําเภอพุทไธสง ปลูกผักไร
สารพิษโดยระบบปั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายได้
เฉลี่ยเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท มี ๔๐ ครัวเรือน ปลอด
หนี้ มีรอยยิ้มสดชื่นแจ่มใส 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ได้รับทราบมาบางแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสเข้ารวม
อย่างเต็มที่แต่ได้มีการทดลอง ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในครอบครัวและกลุ่มเครือญาติ ซึ่งก็ให้ผล
ระดับหนึ่งจึงอยากให้ทางภาครัฐมีการส่งเสริมและจัด
วิทยากรมาช่วยฝึกอบรมในชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้น 
๒. ได้รับทราบและมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ ใน
ลักษณะของการเข้าร่วมประชุมในหัวข้อเรื่องการ
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย ซึ่งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจั งหวั ด  ไ ด้นํ า เอาแนวคิดปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางด้าน
การเกษตร และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนส่วนใหญ่
ของจังหวัดเพื่อแก้ไขความยากจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติโดยเป็นหนึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งนั้น ที่ประชมได้มี 
การพูดถึงการปฏิบัติตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ของจังหวัดนั้นยังขาดโครงการที่จะนํานโยบาย ลงสู้

การปฏิบัติในนโยบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
ได้ผลนั้นควรจะมีโครงการปฏิบัติให้เห็นเป็นเชิงแระ
จักร เป็นการเน้นการปฏิบัติงานจริงและได้ผล
สัมฤทธ์ิให้เห็นประจักรแก่สายตาถึงผลสัมฤทธ์ิของ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะโครงการ
หลายๆโครงการ นั้นล้วนเป็นการฝึกอบรมเท่านั้นยัง
ขาดโครงการที่จะทําให้เห็นเป็นจริงว่าสามารถทําได้
และได้ผลดีจริงเมื่อมาเห็นเรื่องโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ของกรมการพัฒนาชุมชนที่ตรงกับความต้องการ 
๓. ข้าพเจ้าได้ติดต่อสอบถามข้อมูลกับพัฒนาชุมชน 
ทราบว่าขณะนี้ยังมีอยู่ในกิจกรรมที่ ๑ ได้ปฏิบัติที่
เขตตรวจราชการที่ ๔ เป็นการสัมมนาเจ้าหน้าที่
ชุมชนอําเภอละ ๒ คน ราชบุรี มี ๑๐ อําเภอ ๒๐ 
คน จังหวัดได้อบรมให้แกนนําหมู่บ้านทุกหมู่บ้านละ 
๖  คน  ผลลัพ ธ์ที่ ไ ด้  ผู้ เข้ าร่ วมอบรม  มีความรู้
ความสามารถบริหารหมู่บ้านได้จริง ได้มีการพาไปดู
งาน  ด้ านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ อ ให้มี
ประสบการณ์จริงนํามาบริหารหมู่บ้าน ส่งเสริมให้
ครอบครัวปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดําริ ราชบุรีมี ๑๐ อําเภอ จัดทําอําเภอละ ๑ 
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม งบเพิ่งมาในเดือน
มีนาคม – เมษายน ๒๕๕๕ นี้ เลยทําให้แค่ ๑ 
กิจกรรมและข้าพเจ้าได้แจ้งไปว่าขอดูโครงการของ
แต่ละหมู่บ้านที่จัดทําและขอเข้าร่วมดูงานในครั้ง
ต่อๆไปด้วย 
๔. ทราบและได้เข้าร่วมทําโครงการ โดยเสนอตัว  
เข้าร่วมกันทําโครงการในหมู่บ้านใหม่ หมู่ ๓ ตําบล
สวาท อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับจังหวัด โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางอําเภอ  
ที่เข้าไปประชุม เวทีชาวบ้านเพื่อสอบถามความ
ต้องการของหมู่บ้าน ชาวบ้านมีความพอใจและตื่นตัว
มาก ที่หมู่บ้านเข้าได้รับการเสนอให้เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสังคม 
๑. ไม่เคยมีการเชิญเข้าร่วมแผนงานโครงการฯ เลย
สักครั้ง ส่วนใหญ่จะทราบจากเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ 
ด้วยเครือข่ายการพัฒนาในแต่ละกลุ่ม องค์กร 
เครือข่ายในตําบลบางตําบล เป็นแกนหลัก และร่วม
กระบวนการทํางานในภาคประชาสังคม โดยท่ี
ข้าพเจ้าฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการสร้าง
เสริมชุมชนเข้มแข็ง ในภาคส่วนของภาคประชา
สังคม (เป็นผู้ประสานงานโครงการฯต่างๆ ในระดับ
จังหวัด และพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่หน่วยงาน ไม่ได้เชิญ
เข้าไปมีส่วนร่วมเลย) ในบ้างครั้งข้าพเจ้าก็จะหา
วิธีการประสานงานร่วมด้วยการออกจดหมายเชิญ
หน่วยงานเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
เชิงบูรณาการร่วมกัน แต่ก็ได้รับความร่วมมือบ้าง 
ไม่ได้รับบ้าง แล้วแต่โอกาส บางหน่วยงานก็ให้โอกาส
ตอบรับ และมีการประสานการทํางานร่วมได้เป็น
อย่างดี อาทิ พลังงานจังหวัด และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ซึ่งมีการเสริมหนุนแผนงานร่วมชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องฉะนั้นกระบวนการพัฒนาเชิงประเด็น/เชิง
พ้ืนฐาน และเชิงนโยบาย ส่วนใหญ่จะทํางานเป็น
คู่ ข น านม ากก ว่ า  ที่ จ ะ มี ก า ร ส านแล ะส ร้ า ง
ความสัมพันธ์การทํางานร่วมกันอย่างจริงจัง 
      ข้าพเจ้ า  จะมี โอกาสเข้ าร่ วมอีกส่วนหนึ่ ง 
ก็ต่อเมื่อผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ และได้เชิญข้าพเจ้า
ในฐานะปรึกษาผู้ ตรวจฯ  เข้ าร่ วม เยี่ ยม พ้ืนที่ 
และเข้าร่วมประชุมเท่านั้น 
๒ . รับทราบ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในการเป็น
วิทยากรในการจัดทําแผนชีวิตครอบครัว และการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชน ที่ใช้ในเมืองและ
ชนบท อย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้ใช้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นตัวต้ัง
และแกนหลัก ในการดําเนินการ 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ๓. รับทราบบ้างจากอาสาสมัคร/ผู้นําท้องถิ่น แต่ไม่

ทราบลายละเอียด โดยเฉพาะตัว ช้ี วัดและการ
ประเมินผล ปัจจุบันยังขาดความเช่ือมโยงกันระหว่าง 
พัฒนาชุมชนกับที่ปรึกษาฯและผู้นําภาคประชาชนที่
เกี่ยวข้อง เพราะพัฒนาชุมชนจะทํางานกับเครือข่าย
ผู้นํา อช. เท่านั้น เนื่องจากมีปัญหาด้านงบประมาณ 
บุคลากรการให้ความร่วมมือในระดับท้องถิ่น
เนื่องจากท้องถิ่นที่มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
๔. รับทราบ และได้ติดตามโดยวิธีการสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องนี้กับชาวบ้าน เห็นควรให้ความรู้กับ
ชาวบ้านเพิ่มขึ้น ว่าแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
ชาวบ้านได้อะไรตอบแทนจากการเสียสละเวลา  
ในการทํามาหากินของชาวบ้านบ้าง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการนี้ใน
ฐานะที่ปรึกษากรรมการหมู่บ้าน บ้านบางไผ่ใหญ่ หมู่
ที่ ๓ ตําบลบางไผ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบระดับ “พออยู่พอกิน” ของอําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 
๒. การกําหนดรูปแบบบันได ๓ ขั้น พออยู่พอกิน 
ฐานแรกของการดํารงชีพจะช่วยปลดหนี้เกษตรกรได้ 
ควรส่งเสริมฐานแรกนี้ เข้มแข็งแล้วจะเกิดรูปแบบ ๒ 
แ ล ะ แ บ บ  ๓  ค น จ น มี ห นี้ สิ น ข า ด โ อ ก า ส 
ขาดความสามารถ จะเริ่มต้นเข้าระบบแรก จํานวน
มากเพราะไม่มีที่ดินทํากิน โดยเฉพาะกลไกการตลาด 
ทําให้ภาคเกษตรต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐและ
ตลอดทั้งปี จึงเกิดระบบจํานําหรือประกันสินค้าภาค
เกษตรอย่างซ้ําซาก เท่าที่อ่านบันทึกฉบับนี้ ดีใจแต่
ยังไม่เห็นหนทางจะเป็นรูปธรรมได้ เพราะการบริหาร
จัดการภาครัฐมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรม  
๓. ได้รับทราบ และในช่วงนี้ยังรับราชการอยู่ ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการจัดต้ังหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับฝ่าย
ปกครองเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการรัฐบาล
ต้องเอาจริงให้เป็นวาระแห่งชาติ ทําอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่องไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่ 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ๔. ได้เข้าร่วมเผยแพร่กับหน่วยงานของรัฐ หลาย

หน่วยงาน เช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พลังงาน
จังหวัด พัฒนาชุมชนภาคประชาสังคม และมูลนิธิ
กสิกรรมธรรมชาติ เครือท่อกสิกรรมธรรมชาติ  
ศูนย์ภูมิรักษ์ 

 ๓. ท่านคิดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาให้ชุมชนและบุคคลเกิดความ
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน หรือไม่
อย่างไร และควรมีวิธีการอย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ปัจจัยสําคัญต้องเข้าใจและพึงพอใจใน
ความสําเร็จ ผลประโยชน์ที่ได้รับ และปฏิบัติทั้งส่วน
บุคคล  ครอบครัว  หน่วยงานอย่าง ต้ัง ใจ  และ
สม่ําเสมอ พร้อมทั้งพัฒนาร่วมกับสังคมอื่นๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของตนเองในฐานะ
ประชาชนผู้จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และให้
ความร่วมมือต่อทางราชการ ชุมชน ทั้งภาครัฐเอกชน
อย่างจรงิใจสืบไป  
๒. โครงการนี้จะสร้างให้คนและชุมชนของหมู่บ้าน
เข้มแข็ง แก้ไขปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้านได้ทุกเรื่อง 
โดยเฉพาะการเลือกต้ังในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และ 
อปท. ที่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และยาเสพติดใน
หมู่ บ้าน วิ ธีการคือ อําเภอต้องเร่งสร้างหมู่ บ้าน
เข้มแข็งทุกหมู่บ้านโดยเร็ว และนําโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู่หมู่ บ้าน รัฐบาลเสริมกําลังกองทุน
หมู่บ้านให้มากขึ้นกว่าเดิม และให้มีการประกวด
หมู่บ้านดีเด่นและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
๓. โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาให้
ชุมชนและบุคคลเกิดความเข้มแข็ง พ่ึงต้นเองได้อย่าง
ยังยืนควรมีวิธีการดังนี้/สํารวจและดูข้อมูลจริงของ
ชุมชน บุคคลหมู่ บ้านกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี 
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน/พัฒนาชุมชนบุคคล 
หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความสามารถใน
หลักการ/เน้นความต่อเนื่อง สม่ําเสมอให้ย่ังยืน/มี
การประสัมพันธ์ ชมเชย ให้รางวัล 
๔. โครงการนี้จัดทําจริงจังและสร้างกระบวนการการ
ถ่ายทอดความรู้ กระตุ้นความเข้าใจ ให้ความสําคัญ
จริงจัง โดยทางฝ่ายรัฐบาลต้องประกาศเป็นวาระ
แห่งชาติ ทุ่มเทสรรพกําลังและงบประมาณให้มาก
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนมาก  
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  และข้อสําคัญต้องออกกฎหมายบังส่วนท้องถิ่นทุก

ภาคส่วนให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
 การเตรียมบุคลากรของทุกภาคส่วน ให้
ศึกษาแนวทางของโครงการ แซมาเอิล อุน ดง ของ
เกาหลีใต้มาทําในส่วนของหมู่บ้าน และแกนนําของ
ชุมชนสมควรเพิ่มหาคนที่สนใจและมีลักษณะผู้นํา
ตามธรรมชาติเข้ามารับช่องต่อจากระบบราชการให้
ได้โดยผ่านกระบวนการ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการนี้หากสามารถให้ความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนทั่วไปได้ก็จะเป็นการเริ่มต้นการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนที่มีความย่ังยืน และจะเป็น
ประโยชน์ในปัจจุ บันและในอนาคตเป็นอย่างดี  
โดยวิธีการควรส่งเสริมและให้ความรู้อย่างจริงจัง 
ปลูกฝั่งการพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก มีการประชุม
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสิ้นค้าหรือวิธีการ ในการที่จะแปร
รูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและธุรกิจ 
๒ .  การมี โครงการส่ ง เสริมและพัฒนาหมู่ บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ คือคําตอบต่อคําถามของ
ข้าพเจ้าว่าเมื่อใดเกษตรกรในวิถีชีวิตเดิมๆ ของ
ประเทศไทยจะหันมาสนใจในแนวคิดการเกษตร 
ทฤษฎี ใหม่ที่ ส ามารถให้ ผลตอบแทนแก่ภาค
การเกษตรเสียที เพราะตราบใดที่ไม่มีต้นแบบให้ดูให้
เห็นจริงหรือที่เราเรียกกันว่าเชิงประจักรนั้นย่อมขาด
สิ่งจูงใจที่จะเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการ
ผลิตแบบเดิมๆซึ่งเป็นวิธีดังเดิมเป็นวัฒนธรรมภาค
การเกษตรเดิมๆของคนไทยมาแต่โบราณนานมาได้ 
โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มาทันเวลาและจะทํา
หน้าที่เป็นต้นแบบให้ดูว่าจะทําอะไร ทําไมจะต้องทํา 
ทําเสร็จจะได้อะไร ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลในทางดี
ขึ้นได้ อย่างไรเข้าทํานองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบ
ตาเห็นมาเท่ามือคลํา โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาให้ชุมชนและบุคคลรวมถึงเกษตรกรให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ๓. โครงการนี้จะมีประโยชน์มาก บุคคลเกิดความ

เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ควรมีวิธีการ คือ ถ้าผู้นําท้องถิ่น
นําหลักการมาใช้บวกกับมีงบประมาณ ลงมือปฏิบัติ
ตามขั้นตอนหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงจะได้
ผลลัพธ์ที่ดี มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยให้ความรู้
อย่างจริงจัง ติดตามผล กระจายผลลัพธ์ให้ทั่วถึงทุกๆ
หมู่บ้านจะดีมาก 
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาแสดงถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนทุกระดับ ให้ดําเนินไปในทางสาย
กลางด้วยความพอเพียง ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดี ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้โดยมีวิธีการ การแก้จน
ด้วยต้นเองมี ๗ ขั้นตอน ๑.ปรับความคิดพิชิตความ
จน ๒.วางแผนชีวิต ๓.ทําบัญชีรายรับรายจ่ายของ
ครัวเรือน ๔.ลดรายจ่าย ๕.เพิ่มรายได้ ๖.สะสมเงิน
ออม ๗.แสวงหาโอกาส 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. โครงการต่างๆ ที่เน้นแนวทางการพัฒนาเชิง
รูปธรรม ถือว่าเป็นโครงการฯที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากสามารถสนับสนุน 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการกระจาย
บทบาทหน้าที่ในการทํางานเชิงบูรณาการที่ต่อเนื่อง  
จะส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตอบ
โจทย์ความย่ังยืนในการพึ่ งตนเองได้อย่างเป็น
รูปธรรม แต่กระบวนการที่ผ่านมาไม่สามารถตอบ
โจทย์ได้จริง เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ไม่ได้รับ
การเชื่อมโยง และกระบวนการสร้างเครือข่ายที่
ต่อเนื่อง เป็นเพียงทําตามกรอบแผนงานโครงการฯ 
เชิงนโยบายหรือแผนงานของหน่วยงาน เริ่มต้นและ
สิ้นสุดโครงการเท่านั้น จึงไม่เห็นกระบวนการเรียนรู้
ที่เนื่อง หมดโครงการก็ขึ้นโครงการใหม่ และตาม
แผนงบประมาณเท่านั้น   
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  ๒. เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในทางปฏิบัติควรให้ทุก

ส่วนให้ทุกส่วนท้องถิ่น ท้องที่ อําเภอ องค์กรเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการตั้งแต่ต้น วางแผนการ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ส่วนกลางควรบูรณาการทุก
หน่วยงานที่ลงปฏิบัติงานในตําบล หมู่ บ้าน ให้
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน แบ่งหน้าที่งาน
รับผิดชอบให้ชัดเจนและสังการลงมาสู้พ้ืนที่ จะได้
ร่วมกันปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม 
๓ .  วิ ธี ก า ร  ต้ อ ง ม อบหม า ย โ ค ร ง ก า ร นี้  ใ ห้
คณะกรรมการหมู่ บ้าน (กม . ) เป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงจึงจะสัมฤทธิ์ผลได้เป็นอย่างดี/หน่วยงานทุก
ระดับเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม 
พร้อมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
๔. ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมีน้ําไหลผ่านตลอดเหมาะใน
การทําเกษตรหลายชนิด ควรมีการส่งเสริมการปลูก
พืชเกษตร ให้สามารถส่งขายได้เป็นสินค้าส่งออก ทํา
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข รัฐควรส่งเสริมให้เยาวชนคน
รุ่นใหม่ได้เห็นความสําคัญมากกว่าอุตสาหกรรม 
เพราะในอนาคตสินค้าเกษตรจะมีคุณค่ามหาศาล 
สามารถเลี้ยงคนทั้งโลก เพราะทุกคนต้องกินต้องใช้ 
๕. ในหลักการโครงการนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนและบุคคลตามวัตถุประสงค์ แต่ปัจจุบันแทบ
จะไม่เกิดประโยชน์เพราะแค่นําร่อง เริ่มต้น ที่สําคัญ
คือน้ําท่วมเสียหายหมดเห็นควรเสนอ/กระบวนการ 
ระเบิดจากภายใน โดยประชารัฐทองถิ่น ระดับตําบล 
ประเทศ เจตนารมณ์แล้วลงมือทําข้อมูลที่ตรวจสอบ
ทุกฝ่าย โดยกระทรวงมหาดไทยหรือแต่ละจังหวัด 
กําหนดระเบียบคําสั่งบทบาทหน้าที่ขององค์กรภาค
ประชาชน ท้องที่ ท้องถิ่น ในตําบล ทั้งนี้ให้ภาค
ประชาชน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม
วิชาการ เข้าร่วมพิจารณาข้อกําหนด/ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมคิดต้ังแต่กระบวนการถึงการประเมินผล
ร่วมกัน/ท้องถิ่นจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ
อย่างพอเพียง 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาให้
ชุมชนและบุคคลเกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน เพราะกระแสทุนนิยมมุ่งหาผลประโยชน์จากผู้
ตามกระแสหรือจากการโฆษณาชวนเชื่อ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นสอนให้รู้จักประเมินตนเอง รู้
จัด พ่ึงตนเอง  รู้ จักใช้ ปัญญา เหตุผล ตลอดจน
คุณธรรมในการดํารงชีวิต ถ้าคนไทยทุกคนน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นหลักในการ
ดํารงชีวิต จะรอดพ้นจากภัยพิบัติ จะหมดทุกข์ เริ่ม
จาก “พออยู่พอกิน” หมดนี้ ก็จะ “อยู่ดีมีสุข” ไม่
โลภใช้ปัญญาไม่ลืมตัว สุดท้ายจะ “มั่งมีศรีสุข”  
๒. ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนขึ้นกับวิธีมีส่วน
ร่วมกับภาคประชาชน และรัฐบาลต้องยกเลิกระบบ
GDP ที่กําหนดตามสากล ไม่ได้กําหนดตามจริงใน
การดํารงชีพ  ต้องยกเลิกระบบประชานิยม ทําให้คน
เกียจคร้าน  แต่ต้องกลับมาใช้ระบบเดิมของประเทศ
ที่ต้องพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรขั้นพื้นฐานครัวเรือน
จริงจัง เพราะวิกฤตภัยรุนแรงมาก 
๓ .  ถ้ารัฐสนับสนุนอย่างจริงจังและจริงใจ เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและบุคคลอย่างแน่นอน ดังนี้ 
     - จัดอบรมในชุมชนทุกครัวเรือน และรับสมัคร
ครัวเรือนที่ เข้าโครงการในปีแรก ให้ ชุมชนเห็น
รูปธรรม ก่อนขยายสู่ชุมชนต่างๆ 
     - มีการประกวดครัวเรือนและชุมชนดีเด่น เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัว และเป็นตัวอย่าง เพื่อให้
เกิดแรงจูงใจในครัวเรือนและชุมชน 
๔. โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ ในการพึ่งตนเอง 
ถ้าชุมชนบุคคลน้อมนําไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ควรใช้
วิธีเสริมพลังทางบวก 
     - ช่ืนชมเรื่องดี คนดี 
     - ส่งเสริมการคิดค้นใหม่ๆ 
     - ทุกส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของงาน ร่วมคิด ร่วมทํา 
ร่วมรับผิดชอบ   
      - โปรงใส ใช้งบคุ้มค่า ตอบโจทย์เป้าหมาย  
ตรวจสอบได้ 
      - เป็นความสัมพันธ์ทาง จิตใจ กาย อยู่อย่างเป็นสุข 
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 ๔. ท่านคิดว่าท้องถิ่นและอําเภอ ควรเข้ามามี

บทบาทเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้อย่าง
ย่ังยืนอย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑ . ต้องถือ ว่า เป็น  นโยบายที่ สํ าคัญ  ที่นํ าแนว
พระราชดําริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกระดับ
และลงมือปฏิบัติทั้งในส่วนตน ครอบครัว ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ โดยเน้นชี้แนะให้ลงมือทํา นํา
ความคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีการวิธีการ
สาธิตให้ดูเป็นแม่แบบ และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
ต่อเนื่อง สืบไป โดยคํานึกถึง “ ช้ีให้ทํา นําให้คิด 
สาธิตให้ดู เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง” 
๒. อําเภอต้องกํากับดูแล อปท.และหมู่บ้านอย่าง
จริงจังให้มีการจัดทําแผน ต้ังงบประมาณสนับสนุน
แผนปฏิบั ติการมีการปฏิบั ติ  และต้องติดตาม
ประเมินผล กํานันผู้ใหญ่บ้าน อปท. และกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชนต้องเป็นธุระเข้าร่วมดําเนินการตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กรมการพัฒนาชุมชนและ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
๓. ท้องถิ่น ท้องที่และอําเภอควรเข้ามามีบทบาท 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนโดย ประสานงานเป็น
เครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอ 
ออกตรวจเยี่ยมให้ข้อมูล ให้ความรู้ ให้คําแนะนํา 
ให้ขวัญและกําลังใจสม่ําเสมอ/มีการประกวดชุมชน 
บุ ค ค ล ห มู่ บ้ า น เ ข้ ม แ ข็ ง ดี เ ด่ น ร ะ ดั บ ตํ า บ ล , 
อําเภอ มอบรางวัล ที่ ๑ , ๒ , ๓ มีการประกาศ  
เกียรติคุณ ฯลฯ 
๔. สมควรให้อําเภอเป็นศูนย์กลาง ในระดับอําเภอ 
และดึงเอาทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน
เป้าหมายมาร่วมทํางาน ในรูปแบบของการบูรณา
การจริงจัง สําหรับส่วนท้องถิ่น สมควรให้ส่วนกลาง
ออกกฎหมาย  ระเบียบให้ส่วนท้องถิ่นจ่ายเงิน
งบประมาณอุ ดหนุ นจากรมอุ ดหนุ นทองถิ่ น  
(จากรัฐบาลกลาง) ให้ลงมาอุดหนุนโครงการเหล่านี้
จะเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาล
กลางได้มากมาย เพราะทุกวันนี้ส่วนท้องถิ่น หลาย
แห่งมีงบประมาณเหลือเฟือ (มีมากกว่าของอําเภอ
และจังหวัดเสียอีก) แต่ใช้จ่ายงบประมาณ         
 

 



- 16 -  
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  แบบสุรุ่ยสุร่ายมูมมาม ไม่ตรงเป้าหมายของการ

กระจายอํานาจ ศึกษาดูงานเอาไปเป็นงบที่ละลาย
แม่น้ํ า  เ ป็นการท่อง เที่ ยวของหัวคะแนนและ
ผู้สนับสนุน 
๕. ท้องถิ่นและอําเภอ เป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่ง
จะต้องบูรณาการ โครงการต่างๆร่วมกัน 
    - บูรณาการ งบประมาณ 
    - บูรณาการ โครงการให้ตรงเป้าหมาย 
    - ประกันความเสี่ยงให้ดี 
    - บูรณาการแก้ไข ปรับปรุง 
    - สร้างขวัญ กําลังใจ ทุกภาคส่วน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ในส่วนภาครัฐควรมีการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่องโดยควรให้ความช่วยเหลือในเรื่องความรู้
และงบประมาณ ในส่วนของอําเภอควรมีหน้าที่เป็น
ตัวการประสานระหว่างภาครัฐกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
รับทราบปัญหาจากฝ่ายชุมชนและนําความช่วยเหลือ
จากภาครัฐมาให้ส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องเป็นฝ่าย
ปฏิบัติในการชักจูงให้ประชาชนเห็นถึงความสําคัญ 
ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งรวบรวมปัญหา
ต่างๆ เพื่อรายงานให้กับอําเภอดําเนินการต่อไป 
๒. ปัจจุบันประเทศไทยเรามีการกระจายอํานาจใน
การปกครองจากเดิม ส่วนกลางเป็นศูนย์กลางของ
อํานาจและกําหนดให้จังหวัดอําเภอและท้องถิ่น
ปฏิบัติตามคําสั่งและนโยบายที่ส่วนกลางกําหนดให้ 
เพราะฉะนั้นความต้องการของอําเภอและท้องถิ่นจึง
อาจไม่สอดคล้องกัน บางแห่งอยากได้ถนนแต่ได้งบ
ขุดคลองและบ่อน้ําเป็นต้น อปท . ในปัจจุ บันมี
งบประมาณเป็นของตนเองมีการบริหารพัฒนาไป
ตามความต้องการของตนเอง ชุมชนมีความคิดใน
การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
ตัวเอง มีสภามีนายกมีสมาชิกอบต. มีเจ้าหน้าที่
แผนกต่างคิดเองทําเองภายใต้รวมอํานาจของ
กฎหมายของตน ชุมชนจึงมีประชาชนดีส่วนรวม
อย่างเข้มแข็ง เป็นชุมชนเข้มแข็งรู้จักพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของชมชน  
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  บทบาทของการพัฒนาชุมชนของนั้นจริงอยู่ เป็น

อํานาจของคณะกรรมการชุมชนนั้น แต่ก็มีการ
ควบคุมใกล้ชิดเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงและดูแล
กํากับตามอํานาจหน้าที่  
๓. ท้องถิ่นอําเภอควรเข้ามามีบทบาทเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง
ยืน ควรมีงบประมาณลงมาให้ท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เข้า
รวมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการให้
ความรู้ อย่ างจริ งจั ง เมื่อคนในท้องถิ่นมีความรู้ 
สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชดําริเมื่อมีประสบการณ์ทํากันจริงจัง
ทุกหมู่บ้าน ทําอย่างมีระบบจะส่งผลให้ท้องถิ่นค่อย
พัฒนาไปในทางที่ ดี ตลอดจนรวมถึงจังหวัดและ
ประเทศชาติ 
๔ . ท้องถิ่นและอําเภอ มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะ ต้อง เข้ า ไปร่ วมการดํา เนินการแบบบู รณา 
เนื่องจากท้องถิ่นและอําเภอเป็นหน่อยงานราชการที่
มีศักยภาพ ในการดําเนินงานพัฒนาหมู่ บ้านให้
ประสบผลสําเร็จ ชาวบ้านไม่มีความรู้ ไม่มีศักยภาพ
ในที่จะดําเนินงานจะต้องให้หน่วยงานทองถิ่นและ
อําเภอเข้าไปทําความเข้าใจเสนอวิธีการขับเคลื่อน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยทํากิจกรรม
ที่ขับเคลื่อนลงไปสู้การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาระดับครัวเรือนอันได้แก่ครัวเรือนต้นแบบ 
และครัวเรือนยากจนที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม โดย
มีกิจกรรมขับเคลื่อนดังนี้ 
     - จัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน 
     - จัดทําแผนชีวิตหรือแผนครัวเรือน 
     - กิจกรรมลดละเลิกอบายมุข 
     - กิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การปลูก
พืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์เป็นต้น 
     - ประหยัดและออมสนับสนุนสมาชิกในครัวเรือน
ให้เก็บออม 
     - ดําเนินกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ 
     - จัดทําเวทีให้ครัวเรือนเป้าหมายได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรมและร่วมประเมินผลตนเอง   
     - ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายได้จัดระเบียบ
ครัวเรือนให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสังคม 
๑. ควรทําหน้าที่สนับสนุน(งบประมาณ และการ
อํานวยความสะดวก และการสร้างเสริม ความรู้
ความเข้าใจ) ในการเป็นพี่เลี้ยง และให้คําปรึกษา
ชุมชน และให้คําปรึกษาชุมชน ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกในการประสานความร่วมมือในฐานะ
หน่วยงานที่ เป็นพี่ เลี้ยงหรือกองเลขาเพื่อพัฒนา
ชุมชน ทําหน้าที่เชื่อมประสาน และให้ความร่วมมือ 
ในกระบวนการเรียนรู้ในเชิงนโยบาย วิชาการ และ
เสริมหนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 
๒. ท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้ฝั่งตนเองได้
อย่างยั่งยืนได้นั้น ท้องถิ่นจะต้องมีแผนงานและ
งบประมาณรองรับและเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดํา เนินกิจกรรมด้ วย  โดยเริ่ ม ต้ั งแ ต่  คิด เลื อก
กลุ่มเป้าหมาย อําเภอต้องเป็นแกนนําประสานทุก
หน่วยงานที่ดําเนินงานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้
เป็นเรื่องเดียวกัน ทําที่เดียวกันเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
และวางแผนขยายไปยังหมู่บ้านอื่น 
๓. มีความเห็นว่า ท้องถิ่นและอําเภอ ควรมีบทบาท
ในการสนับสนุนงบประมาณ  และเป็นผู้ ให้คํ า
เสนอแนะและติดตามประเมินผลเท่านั้น ส่วนการ
ดําเนินการควรมอบหมายให้หมู่บ้านและชุมชนเป็น
ผู้ทําและเป็นผู้ปฏิบัติเองทั้งหมด 
๔. ไม่ควรเข้ามาเป็นผู้ให้ ต้องให้ชุมชนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง เกณฑ์การประเมินผลสําเร็จ ควรวัด
และประเมินปีต่อปีเพราะการพัฒนา ไม่สามารถให้
สําเร็จภายในปีเดียว และหากอําเภอและท้องถิ่นเข้า
มามีบทบาทเป็นผู้สั่งการและดําเนินการให้ ชุมชนก็
จะไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ท้องถิ่นและอําเภอควร
มีบทบาทเป็นแค่พ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษา 
๕. ท้องถิ่นและอําเภอมีบทบาทหน้าที่โดยตรง แต่
ปัจจุบันขาดการว่างแผนร่วมกัน ปัญหาคือท้องถิ่น
ต้องการทําประชานิยม (ฉาบฉวย) ไม่ย่ังยืนและคิด
อย่างต่อเนื่อง อํานาจอยู่ที่ท้องที่ผู้ได้รับประโยชน์คือ
ประชาชน ปัจจุบันภาคประชาชนต้องการสภาตําบล 
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  คือคิดร่วมกัน บริหารร่วมกัน โครงการประชารัฐ

ท้องถิ่นขอเสนอ ๓ วิธีการดําเนินงาน 
    - สํานักงานบริหารจังหวัด กําหนดรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนโดยให้องค์กรภาคประชาชนระดับ
จังหวัดร่วมกับปรึกษาภาคประชาชน เสนอรูปแบบ
ทางเลือกใหม่ 
    - อํ า เ ภอ ใช้ อํ าน าจสั่ ง ก า ร โ ดยมอบ  ปลั ด
ผู้ รับผิดชอบตําบลและพัฒนาชุมชนประสาน/
ประเมิน 
    - เครือข่ายภาคประชาชนในแต่ละหมู่ บ้าน 
รวมตัวกันโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ศูนย์ประสานตามองค์การภาคประชาชน และสภา
องค์กรชุมชนตําบล พม. 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. อําเภอให้ความสนใจติดตามความคืบหน้าของ
โครงการจากการประชุมประจําเดือน ของกํานัน
ผู้ ใหญ่ บ้านฐานะประชาชนกรรมการหมู่ บ้ าน  
ท้องถิ่นเข้าร่วมในการประชุมกรรมการหมู่ บ้าน 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามความ
ต้องการของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
๒ .  ส่วนราชการต้องเป็นต้นแบบ บุคคลท่ีเ ป็น
เจ้าหน้าที่ต้องมีจิตใจทํางานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
จริงใจ คําว่าท้องถิ่นเพราะว่าอําเภอต้องกลับมา
ทบทวนว่า มีบทบาทหน้าที่อะไรให้กับประชาชนตั้ง
เป้าว่าจะมีบททาบเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน การ
จะนําเอาทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาใช้อย่างจริงจัง 
๓. บทบาทของท้องถิ่นและอําเภอควรจะเข้ามามี
บทบาท ในการพัฒนาชุมชนให้มากกว่านี้ในปัจจุบัน
จะเห็นว่าการพัฒนาชุมชนจะเป็นไปด้วยความล่าช้า 
เนื่องจากทางท้องถิ่นและอําเภอจะอ้างว่าไม่มี
งบประมาณหรือมีน้อย ผู้บริหารส่วนใหญ่จะไม่ให้
ความสําคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 
แต่จะเน้นไปในเรื่องงานก่อสร้างถนนสร้างอาคารที่ 
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  มองเห็นเป็นตัวและผลประโยชน์ แต่ไม่เคยคิดว่าทํา

อย่างไรจะทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปมี
หนี้สิน มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ จะต้อง
พัฒนาผู้นําท้องถิ่นให้มีความคิดกว้างไกล มิใช่มองหา
แต่ผลประโยชน์อย่างเดียว 
 ๔. ท้องถิ่นและอําเภอควรเข้ามามีบทบาท
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการให้การสนับสนุน
ทั้งภาคบุคคลากรของอําเภอและงบประมาณของ
ท้องถิ่นในการเข้าไปบริหารจัดการอย่างเอาจริง  
เอาจังและอย่างต่อเนื่อง 
๕. หน่วยงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นต้องเป็นเจ้าภาพ
หลัก อําเภอ จังหวัด เป็นผู้สนับสนุน โดยเอาชุมชน
เ ป็ น ตั ว ต้ั ง  ห น่ ว ย ง า น  ภ า ค รั ฐ  ส นั บ ส นุ น  
ด้านวิชาการและงบประมาณ เพื่อพัฒนาชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็งในหมู่บ้านได้อย่างเป็นระบบ 

 5. ท่านคิดว่า การเผยแพร่แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในเบื้องต้นเพื่อลดรายจ่าย 
และพัฒนามาเป็นเพิ่มรายได้ ควรจะมีวิธีการ
อย่างไรให้ประชาชนทุกคนสามารถรับรู้และ
นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้กลายเป็น
กระแสหลักได้อย่างไร  เพราะแนวคิดนี้
สามารถแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ําได้ผลเป็น
อย่างดี เพราะอย่างไรเสียประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ประชาชน ขยัน อยู่
อย่างพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่าง 
พออยู่พอกิน หากพัฒนาก้าวหน้าขึ้นจะ อยู่ดี
กินดี เม่ือสามารถเพิ่มรายได้จนกระทั่งขยาย
ตลาดเป็นธุรกิจได้ก็จะนํามาซึ่ง ม่ังมี ศรีสุข 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. วิธีการที่น่าจะเป็นไปได้ คือ ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่
ตนทําได้ อย่างต้ังใจ เพื่อให้ตนเองพอมี พอกิน พอใช้ 
นําส่วนที่เหลือกิน - เหลือใช้ไปหารายได้ สําหรับ
รายได้ จะมีกระบวนการจัดการเก็บรักษาอย่าง
ประหยัดและเกิดประโยชน์ อย่าหลงระเริงกับคํา
โฆษณาเชิงธุรกิจ เช่น ซื้อสินค้าโดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ 
กินก่อน ใช้ก่อน ผ่อนทีหลัง การเป็นหนี้ในอนาคต 
สาระสําคัญ “การบริโภคอย่างมีศักด์ิศรี โดยไม่มี
หนี้สิน พอกิน พอให้ สมฐานะ ย่อมมีความสุข
ตลอดไป 
๒. การเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
เบื้องต้นเพื่อลดรายจ่าย และพัฒนามาเป็นการเพิ่ม
รายไ ด้  ให้ประชาชนรับรู้ และนําไปปรับใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน ให้กลายเป็นกระแสหลักนั้น ควร
ดําเนินการดังนี้ 
    - พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง ให้ผู้นํา
หมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน เข้าใจ
บทบาทหน้ าที่ ตาม ท่ีทางกระทรวงมหาดไทย
ออกแบบไว้แล้ว 
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     - ให้หมู่บ้านจัดทําแผนพัฒนา โดยใช้วิทยากรของ

อําเภอดําเนินการ เพียงเริ่มต้นก็จะเริ่มมีการพูดคุยถึง
ปัญหาความต้องการของหมู่ บ้าน ปัญหาหนึ่งที่
จะต้องพูดคุยกัน คือ ปัญหาความยากจนของคนใน
หมู่บ้าน 
    - ให้หมู่บ้านค้นหาตัวอย่างประชาชนในหมู่บ้านที่
ประกอบอาชีพโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
เป็นตัวอย่างต้นแบบ ที่หมู่บ้านจะไปศึกษาดูงาน 
หรือเชิญมาร่วมเป็นวิทยากร 
    - นํากระบวนการพัฒนาของอําเภอลงสู่หมู่บ้าน
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณดําเนินการทาง
วิชาการตามความจําเป็น 
   - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษา
ดูงานจากหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น ที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็น
เบื้องต้น เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็น
เบ้ืองต้น เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชนมีความกระตือรือร้นแล้ว
ก็พาไปศึกษาดูงานต่างท้องถิ่นที่ห่างไกล   
๓. สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนถือเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ 
จากการสังเกต 
     โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ กลุ่มที่เห็นเป็นรูปธรรมได้แก่ กลุ่ม
ทํ า ก า ร เ ก ษ ต ร ก ร ร ม , หั ต ถ ก ร ร ม แ ล ะ ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเล็กๆในครัวเรือนหรือภายใน
หมู่บ้านเป็นตัน รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
     - จัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่ชุมชน บุคคล 
ครอบครัวและกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุ่ม 
     - ปลูกจิตสํ านึก  ให้ความสํ าคัญให้มีความ
กระตือรือร้น กระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็น อยาก
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ต่ อชุ มชน  บุ คคล  ครอบครั ว และ
กลุ่ม เ ป้าหมายและสามารถถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกต่อกลุ่มเครือข่ายได้ 
    - ส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นด้านแนวคิด เทคนิค
และงบประมาณ จัดหาต้นทุน ต้นพันธ์ุในลักษณะ ให้
ฟรีหรือให้กูยืมแล้วทดแทน 
 
  

 



- 22 -  
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
       - ดูแลติดตามให้เกิดมูลค่าเพิ่มผลประโยชน์ตอบ

แทน ให้คุ้มค่า คุ้มทุนและคุ้มเวลา ขยายกลุ่ม ขยาย
เครือข่ายให้กว้างขึ้น มีตลาด มีเครือข่ายรองรับ
ผลผลิต 
๔. นโยบายของรัฐที่ผ่านมา...ว่า...ลดรายจ่าย...เพิ่ม
รายได้ . . .ขยายโอกาส  รัฐบาลนี้ สามารถนํามา
สังเคราะห์เป็นนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง เชื่อว่า
ที่รัฐบาลจริงใจและเข้าใจในวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง และตัดสินใจชูธงในการกําหนดเป็นนโยบาย
ที่เรียกว่า “วาระแห่งชาติ” ขึ้นมางานจะสําเร็จไปกึ่ง
หนึ่งแล้ว   คนที่เป็นเลขาระดับชาติของโครงการนี้
และตัวประธานจะต้องมีความรอบรู้   เป็นต้นแบบได้ 
ผู้ ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 /ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนท้องถิ่นต้อง
เข้าใจในแนวทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้
นําไปสู้การปฏิบัติให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้
กําหนดเวลาดําเนินการตามแผนงานโครงการที่
กําหนดโดยเคร่งครัด/จะต้องมีหน่วยตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลจากหลายๆหน่วยงาน หลาย
องค์กรที่ของภาครัฐและภาคเอกชน มีการกําหนด
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเป็นคะแนน และให้รางวัลสําหรับผู้ที่
ทําดีมีผลงานดีเด่นในทุกระดับ เพื่อขวัญกําลังใจและ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์จากทุกภาค
ส่วนที่มีอยู่ในองค์กร ในชุมชน เบ้ืองต้น 
๕. มีหน่วยงานที่รัฐดําเนินการแต่งต้ังไว้ทั้งในชุมชน 
หมู่บ้านจํานวนมาก ควรเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกับพัฒนาการชุมชนที่มีอยู่ทุกอําเภอ 
โดยการสร้างความร่วมมือระหว่าง บุคลากรของทุก
กระทรวง ทบวงกรมในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยต้องมี
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดกรอบการประชาสัมพันธ์
อย่างเดียวกัน ส่วนวิธีการเป็นเรื่องของแต่ละหมู่บ้าน 
จะวางกลยุทธ์ในการดําเนินงานของตนเอง เพื่อให้ทุก
ครัวเรือนในหมู่ บ้านเข้าใจแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ่ ง ตรงกับหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงและผู้ที่ เข้าร่วม
กิจกรรมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องมีคุณ
ลักษะของความพอเพียงอยู่ในตัวเองชนิดที่จะถือ
แบบอย่างได้ 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ควรตั้งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความ
สมัครใจ มีการให้ความรู้ในรูปแบบของการปฏิบัติ
จริงเห็นผลจริงสมาชิกที่ประสบความสําเร็จเป็น
ตัวอย่างในการชักชวนสมาชิกใหม่มาเข้ารูป การต้ัง
กลุ่มควรเป็นกลุ่มย่อยๆตามความถนัดและศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลและพื้นที่นั้นๆและอาจมีการประชุม
ร่วมของกลุ่มย่อยนั้นๆเพื่อคิดการหาวิธีในการพัฒนา
ปรับปรุงแปรรูปเพิ่มมูลค่าของสินค้ารวมทั้งมีการหา
ตลาดการค้าใหม่ๆโดยเน้นสิ่งการพึ่งพาตัวเองและ
กลุ่มเป็นหลักอีกทั้งขอคําแนะนําจากภาครัฐด้วยจาก
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเพิ่มรายได้แต่เรายังมีอีก
แนวทางหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติควบคู่ไปด้วยนั้นก็คือ
การลดค่าใช้จ่ายโดยค่าใช้จ่ายมีทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจ การลดค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวนั้นก็คือการใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข มีการจดบันทึกค่าใช้จ่าย
เพื่อสามารถตรวจการใช้จ่ายของเราเอง ส่วนการลด
ค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจอาจจะต้องมีการศึกษาถึง
ธุรกิจที่เราหรือกลุ่มทําอยู่เพื่อให้รู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็ง
ของธุรกิจนั้นๆ มีการรวมกลุ่มกันในชุมชน มีการใช้
เครื่องจักรเข้ามาเสริมศักยภาพในการผลิต จ้างงาน
ในชุมชนตัวเองก่อนเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีความ
แข็งแกร่งไปด้วย 
๒. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นของใหม่ 
สําหรับประชาชนคนไทยที่มีวิถีชีวิตประจําวันและ
วัฒนธรรมการผลิตในภาคเกษตรมาเป็นเวลานาน
การที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น จําเป็นต้องมี
การช้ีนําและเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและได้
เห็นคุณประโยชน์ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่ายในการผลิตภาคการเกษตรได้อย่าง
มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจชุมชนและประเทศชาติโดยรวม 
จึงจําเป็นต้องมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นโครงการนําร่องเชิง
ประจักษ์เมื่อทําสําเร็จแล้วโครงการอย่างนี้คือ 
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  ตัวอย่ างที่ ดีที่ จะนํ า ไปสู่ การขยายผลออกไปให้

กว้างขวางกลายเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สามารถแก้ไข
ความยากจนและเศรษฐกิจตกตํ่า การช้ีแนะให้ความรู้
แก่ประชาชนจําเป็นต้องทําควบคู่กันไปทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติให้เห็นประจักษ์ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี
ที่สุด การสร้างโครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบจะเป็น ต้นแบบที่ เห็น เป็น เชิ งประจั กษ์
ประชาชนยอมรับและนําไปปฏิบัติเองโดยไม่ต้องบังคับ
เพราะหากจะบังคับก็บังคับไม่ได้ จึงต้องอาศัยรายได้
เป็นมูลเหตุจงใจ นําไปปฏิบัติเป็นกระแสหลักได้เมื่อใด
เมื่อนั้นเศรษฐกิจครัวเรือน ชุมชนจะตามมาและส่งผล
ถึงเศรษฐกิจประเทศโดยรวมเพราะถ้ารายได้ภาค
การเกษตรดี ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สิ่ง
สําคัญรัฐจะต้องดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๓. การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้นต้อง
สร้ า งพื้ นฐาน  คือความพอมีพอกิน  พอใช้  ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและ
อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้
พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย
สร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขึ้นที่สูง
โดยลําดับต่อไป 
๔. การเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้
ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนําปัจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านจะได้ผล
และประชาชนยินดี ทีจะทํากิจกรรมไปดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ปัจจัยที่จะนําไปขับเคลื่อนดังนี้คือ 
จุดแข็งของสังคมไทยที่สามารถนํามาเป็นปัจจัยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน แบ่งเป็นปัจจัย
คือ 
 - ปัจจัยทุนทางสังคม 
 - ปัจจัยการรวมกลุ่มและชุมชนเข้มแข็ง 
 - ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
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ด้านสังคม 
 ๑. การทําแบบสํารวจบัญชีครัวเรือน ซึ่งจะ
นําไปสู่การตอบโจทย์ในเรื่องของการพึ่งพาตนเอง 
เพราะบัญชีครัวเรือน คือแผนที่ชีวิต เป็นเข็มทิศใน
การกําหนดอนาคตของตนเองและชุมชน  เมื่อ
สังเคราะห์ข้อมูลจะทําให้เกิดการตระหนักรู้ถึงวิกฤต
ที่ เกิดจากปัจจัยของปัญหาที่ เป็นต้นเหตุ มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม พร้อมกับการเรียนรู้
จักตัวเอง ชุมชน และรู้เท่าทันสถานการณ์ โดยต้อง
หาทางออกทางแก้ และอุดรูรั่วของระบบเศรษฐกิจ
ครัวเรือน/ชุมชน จนเกิดเป็นแผนชุมชน กับการ
พ่ึงตนเอง ในการกําหนดอนาคตของชุมชนให้มี
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งเป็นการ “อุ้มชูตนเองได้” 
ให้พอเพียงกับตนเองในบางสิ่งบางอย่างสามารถผลิต
ขึ้นเองได้ (แบบพออยู่ พอกิน) หากมากกว่าความ
ต้องการ ก็นําไปขายในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง และ
พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาด้วยการเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้ และเกิดการกระบวนการกลุ่มในการทํา
วิสาหกิจชุมชน มีความเป็นเจ้าของร่วมกันจนเกิด
รู ป แบบของ  “ธุ ร กิ จ ชุ มชน” ซึ่ ง ห าก เกิ น ขี ด
ความสามารถ ก็ประสานความร่วมมือ และการ
พ่ึงพาภาคีหน่อยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและขอคําปรึกษาหารือในกระบวน การ
พัฒน า ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง มี ส่ ว น ร่ ว ม  “ก า ร ส ร้ า ง
ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม”  
๒. การเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เบื้องต้นเพื่อลดรายจ่ายและพัฒนามาเป็นเพิ่มรายได้ 
มีวิธีการดังนี้ 
     ควรปรับแนวคิดประชาชนใหม่ว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ใช่ทําแต่เรื่องปลูกพืชผักสวนครัวกับที่และ
เลี้ยงสัตว์เท่านั้น ที่เป็นการลดรายจ่าย และเพิ่ม
รายได้  การลดรายจ่าย  ต้องให้ เขาคิดให้ ไ ด้ ว่า 
อะไรบ้างที่ทําให้เขามีรายจ่ายลดลง นอกจากอาหาร
การกิน เช่น การลดพลังงานเช่นการใช้แก๊ส การใช้
ถ่าน การใช้ไฟฟ้า มีอะไรบ้างที่เป็นพลังงานทดแทน 
การใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมีอะไรบ้างที่จะสามารถลดลง
หรือทดแทนกันได้ การประหยัด การออม  
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  ลดการบริ โภค  เช่น  สุรา  บุหรี่  การใช้ ปุ๋ย เคมี  

การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบ้านของ
ตนเองและหมู่บ้านของตนเอง การกําจัดขยะ ฯลฯ 
สิ่งสําคัญจะต้องใฝ่หาความรู้ ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์
และว่างแผน ที่จะสามารถมองเห็นโอกาสได้ 
๓. ขอให้ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความจริงใจใน
การให้ความรู้และดําเนินการโดยมีกระบวนการที่
ค่อยเป็นค่อยไป มิใช่มุ่งเพียงการทํางานให้เสร็จตาม
นโยบาย ส่วนผลจะเป็นอย่างไร ไม่มีการคํานึงถึง  
อีกทั้งในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 
พร้อมทั้งจัดงบประมาณให้อย่างเหมาะสม มิใช่
ดําเนินการแบบงานยาก อย่างเช่นที่เป็นอยู่อย่าง
ปัจจุบัน ขอให้คํานึงถึงภาคการเกษตรให้มากกว่านี้ 
มิใช่คํานึงถึงแต่เพียงอุตสาหกรรม และคํานึงเฉพาะ
เรื่องของ GDP มาเป็นตัววัดการพัฒนาประเทศ  
แต่ให้คํานึงถึงการอยู่ ดีมีสุขของเกษตรกรและ
ประชาชนฐานราก เพราะเป็นประชาการส่วนใหญ่
ของประเทศ มิใช่อุตสาหกรรมที่เป็นเพียงเศษเดน
ของต่างชาติ ในด้านอุตสาหกรรมควรเน้นให้การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมที่คิดเองและผลิตเองโดยคน
ไทย มิใช่รับจ้างต่างชาติผลิตอย่างเช่นทุกวัน  
๔. จัดทําโครงการฝึกอบรมบ่อยๆ ใช้วิทยากรที่มี
ความรู้ความชํานาญ ทั้งของรัฐ เอกชน และชุมชน 
โดยเฉพาะผู้ที่ประสบผลสําเร็จเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง พาไปดูงานในชุมชนตัวอย่างๆที่ประสบ
ผลสําเร็จ บ่อยๆเพื่อจะได้เห็นของจริงและเป็น
ตัวอย่างที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จึงจะเกิดผล 
5. แนวทางในการดําเนินงานมีดังนี้ 
    - ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการการ
และเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
    - ควรจัดให้มีตลาดกลางรับซื้อ-ขายสิ้นค้าใน
ระดับต่างๆ 
    - ในแต่ละพื้นที่จะต้องมี เครือข่าย รวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ ร่วมกันทําเป็นกลุ่ม เพื่อสามารถจัด
ให้สิ้นค้าสงตลาดได้ ทั้งปริมาณและคุณภาพสามารถ
ต่อรองราคาได้ 
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       - ควรให้การศึกษา อบรมวิชาการด้านอาชีพ 

และไปศึกษาดูงานจากพื้นที่ประสบความสําเร็จมา
เป็นแบบอย่าง 
     - หน่วยงานด้านเกษตร และชลประทานต้องมี
การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพราะที่ผ่านมายัง
ไม่มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง
เช่น ถึงฤดูการทํานา ทําสวน ชาวนามามีน้ําต้องใช้
การสูบน้ํา ทําให้เสียค่าใช้จ่ายสูง ควรจะกําหนดการ
เปิดปิดน้ําให้แน่นอน เพื่อเกษตรกรจะได้ใช้น้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายจากการสูบน้ํา  

2. เรื่อง โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 
        ในเรื่องการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นนโยบายด้านที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิที่ดิน
อย่างเป็นธรรม  กระทรวงมหาดไทยโดยกรม
ที่ดินได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว       โดย
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  พัฒนาระบบ
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อความ
มั่นคงในการถือครองที่ ดิน   และได้บรรจุ
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ และการออกโฉนดที่ดินแบบ
ท้องถิ่น ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  เพื่อ
เร่ งรัดการออกโฉนดที่ ดินสําหรับที่ ดินที่มี
หลักฐาน ส.ค.๑   และใบจอง น.ค. ๓  ,กสน.๕  
,หนังสือรับรองประโยชน์ (น.ส. ๓ ,น.ส. ๓ ก. ,
น.ส. ๓ ข ) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่สามารถ
ออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการ
ถือครองและการประโยชน์ในที่ดิน  รวมทั้งลด
ข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดินโดยสามารถทราบ
แนวเขตที่ดินของรัฐเอกชนอย่างชัดเจน 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุม
ทั่งประเทศ ข้าพเจ้าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ แก้ไข
ปัญหาการทะเลาะวิวาทกันของประชาชนเกี่ยวกับ
การล้ํ าแดนที่อยู่ ใกล้ กัน  ควรให้กรมที่ ดินหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสํารวจ และให้ความรู้แก่
ประชาชนในหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่สามารถ
ออกเป็นโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้
ทําอย่างจริงจังจริงใจ ด้วยความรวดเร็ว และเป็น
รูปธรรม ปัญหาคือเจ้าหน้าที่ทํางานช้า ไม่อธิบายให้
ประชาชนเข้าใจ 
๒. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วน
ร่วมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องนโยบายและการ
ปฏิบัติงานเพื่อความถูกต้อง เที่ยงธรรม อย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบ ตลอดจนการรับผิดชอบ
ร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม 
เพื่อความเข้าใจและเกิดความถูกต้องตามระเบียบ
ทางราชการ/ หน่วยงานทางราชการซึ่ง ปชส. ให้
ประชาชนเข้าใจในวิ ธีการปฏิบัติ ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง และตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑ .  เห็นด้วยกับนโยบายการออกโฉนดที่ ดินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศของกรมที่ดิน เพราะเป็นผล  
ดีต่อ เศรษฐกิจโดยตรง/ เห็นด้วยกับกรมที่ดิน ที่จัด
ให้มีเอกชนหรืรังวัดทีดิน ทําให้เกิดความรวดเร็วใน 
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 ๑ .  ท่ านที่ ป รึ กษาผู้ ต รวจราชการภาค

ประชาชน มีความเห็นฯต่อเรื่องนี้อย่างไร 
ท่ านคิ ด ว่ าประชาชนและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร และ
รัฐควรดําเนินการอย่างไร มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมอย่างไร 
 

กระบวนรังวัดแบ่งแยกสอบเขตที่ดิน/ เอกชนรังวัด
ทําให้แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่รั งวัด แต่รัฐคอย
ควบคุมและดูแลใกล้ ชิด และเน้นในมาตรฐาน
คุณภาพ การรังวัดของเอกชน  
๒. เป็นการดําเนินงานที่ประชาชนทุกภาคส่วนให้
ความสนใจและเข้าร่วมมืออย่างพึ่งพอใจ ผู้รอการมี
เอกสารสิทธิในที่ ดินของตน จะได้รับเอกสารที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการถือครองอย่าง
ถูกต้อง และนําไปใช้ในการเป็นหลักฐาน ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป เป็นสิ่งที่ดีและมี
ประโยชน์ต่อประชานเป็นอย่างยิ่ง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า นโยบายรัฐบาลด้าน
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง
การเร่งรัดการออกโฉนดที่ ดินให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ  เป็น เรื่ อ งที่ ดี  แต่อยากที่ จะประสบ
ความสําเร็จได้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังยึดถือ
ตัวเองเป็นหลัก ก็ไม่สามารถนําไปสู่การแก้ไข
ระเบียบกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่แท้จริงได้ 
๒. เห็นด้วยกับโครงการเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเป็นการ
กระจาย การถือครองที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม และ
ประชาชนสามารถนําเอกสารสิทธินําไปใช้ประกอบ
อาชีพได้ รวมทั้งลดการบุกรุกที่ดินของภาครัฐ ทั้งนี้
จะต้องให้มีการประชาสัมพันธ์ และรัฐจะต้องมีการ
มอบหมายให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. เป็นประโยชน์ ประชาชนได้โฉนดรวดเร็วทันใจมี
ความภาคภูมิใจ ในเอกสารสิทธิของตนเอง สามารถ
ประกอบอาชีพ ไ ด้อย่ า ง เต็ มที่ และนํ า ไป เ ป็น
หลักทรัพย์ในการสู่สถาบันการเงินมาเป็นทุนในการ
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
๒. เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลที่มองเห็นประชาชนทุก
ยากไม่มีที่ทํากิน ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเป็นการสร้าง
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ควรจํากัดการถือ
ครองที่ ดินทีมากจนเกินความจําเป็นของผู้มีฐานะ
ร่ํารวย 
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 2. ท่านที่ปรึกษาได้เข้าร่วมรับรู้รับฟังปัญหา

ดังกล่าวนี้หรือไม่ ท่านมีความคิดเห็น กรณี
การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของราษฎร
อย่างไร  การออกเอกสารสิทธิในที่ดินของ
หน่วยงานของรัฐทุกประเภทเช่น โฉนด  นส.
๓ ก.  สปก.  หรือเอกสารอื่นๆ  ทับซ้อนและ
มีความชัดเจนหรือไม่ เกิดปัญหาทับซ้อนกัน
หรือไม่ 

 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. กรณีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์มีบุคคลดังนี้ 
    - ผู้นําชุมชน ผู้มีอํานาจในท้องทีท้องถิ่น 
    - ผู้มีทีดินใกล้หรือติดกับที่สาธารณประโยชน์แล้ว
ถือโอกาสขยายปักหลักแดนรุกล้ําเข้าไปแล้วก็ทําอยู่
ทํากินเป็นเวลานาน 
 - หน่วยงานของรัฐออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน
ไม่ชัดเจน จึงเกิดปัญหาทับซ้อนชนิดเรื้อรัง 
๒ .  การบุกรุกที่ สาธารณประโยชน์ ในทุก พ้ืนที่ 
เนื่องจากความยากจนของราษฎร/ บางพื้นที่
ชาวบ้านบุกรุก แต่ดูแล้วเป็นพวกนายทุน กลุ่มผู้มี
อิทธิพล/ ความไม่ชัดเจนของแนวเขต ผู้ปกครองท้อง
ทีไม่ใสใจเข้มงวด จึงเกิดมีการทับซ้อนขึ้น 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. จังหวัดไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในการออกเอกสาร
สิทธิให้ได้ทราบ และไม่ได้เข้าร่วมรับรู้รับฟังแต่
ประการใด และจังหวัดยังไม่นําเข้าหารือในที่ประชุม 
ที่ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเข้าร่วมประชุมด้วย 
๒. ข้าพเจ้ามิได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาดังกล่าว กรณีมี
การบุกรุกที่ สาธารณประโยชน์มีสาเหตุหลาย
ประการ ในแงของเศรษฐกิจพ้ืนที่ดินถือเป็นต้นทุน
การผลิตของกระบวนการเศรษฐกิจถ้ามองในแง่ของ
กฎหมายราษฎรย่อมมีความผิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาล
ว่าจะทําอย่างไรให้ราษฎรมีที่ดินทํากินโดยไม่ทําผิด
กฎหมาย 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ไม่ได้เข้ารับฟังปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่า 
กรณีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของราษฎรควรมี
มาตรการลงโทษที่รุนแรง แต่ก่อนใช้มาตรการ
ดังกล่าว ควรมีการรังวัดขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ 
ให้ชัดเจนก่อน ส่วนการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของ
หน่วยงานของรัฐทุกประเภทมีการทับซ้อน ทําให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ขาดความเช่ือถือจาก
ประชาชน ระวางแผนที่ทุกหน่วยงานควรมีการปรับ
ให้มีมาตราส่วนเดียวกันทุกหน่วยงาน 
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  ๒. การออกเอกสารสิทธิมีปัญหาในเรื่องของ การทับ

ซ้อนของที่ดินและความล่าช้าในการรังวัด ประกอบ
กับประชาชนไม่มีที่ดินทํากินจึงทําให้เกิดปัญหาการ
บุกรุกพ้ืนที่ป่าขึ้น    
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์เป็นปัญหาใหญ่ ผู้ที่
บุกรุกส่วนใหญ่จะเป็นพวกนายทุน หรือผู้มีอํานาจใน
ท้องถิ่น การออกเอกสารสิทธิควรมีความรอบครอบ
มากกว่านี้ 
๒. เรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ ผู้มีอํานาจออกโฉนด
เ อ ก ส า ร สิ ท ธิ ใ น ที่ ดิ น  แ ล ะ มี ก า ร บุ ก รุ ก ที
สาธารณประโยชน์ แต่ทุกคนว่ามีสิทธิจับจอง 

 3 .  ท่ า น ที่ ป รึ ก ษ า ท่ า น มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า 
หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกเอกสารสิทธิของราชการทั้งหมด รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีการทํางาน
แบบบูรณาการเพื่อเร่งรัดการออกโฉนดให้กับ
ประชาชนหรือไม่ มีการทํางานรวดเร็วหรือเชิง
รุกในการดําเนินงาน เพื่อให้การดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. หน่วยงานของรัฐในพื้นที ยังทํางานช้าไม่บูรณา
การ ไม่เร่งรัด ไม่จัดลําดับก่อนหลังประชาชนไป
ติดต่อกับที่ดินในพื้นที ไม่สะดวกไม่สบายใจ รู้สึกว่า
ยังไม่ เ ป็นธรรม  เพื่อให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จควรทําดังนี้ 
    - จัดฝ่ายประชาสัมพันธ์ ช้ีแนะ ช้ีนําให้ผู้มาติดต่อ
งานได้เข้าใจ มีความรู้ เข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติ 
รวมทั้งบอกระยะเวลาว่าเสร็จสิ้นอย่างไร 
    - ให้ความสําคัญกับประชาชนเสมือนญาติและ
ทํางานให้รวดเร็วกว่าเดิม 
    - ประชาชนเกิดการเบื่อหน่ายเพราะล่าช้า ใช้
เวลานาน กลับไปกลับมาหลายครั้ง เสียเงิน เสียเวลา 
๒. ขาดการการบูรณาการในการทํางานในเชิงรุกทุก
รูปแบบ /  ควร จัด  อัตรากํ าลั งผู้ รับผิดชอบให้
เหมาะสม/ ควรจัดอบรมสัมมนา เจ้าหน้าที่ ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม จัดการความเป็นธรรมในสังคม 
ปัญหาต่างๆจะได้หมดสิ้นไป/ ภาคเอกชน ควรมี
บทบาทในการรางวัด ให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน จะทํา
ให้การทํางานเกิดบูรณาการอย่างยิ่ง เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการทํางานแบบบูรณาการ
เพื่อเร่งรัดออกโฉนดให้กับประชาชน ทุกภาคส่วนจะ
ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทํา และให้ประชาชนมีเอกสาร
สิทธิตามทีตนรอค่อย ก่อนจะออกปฏิบัติงานควรจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามทํางานใน
เชิงรุก แต่การทํางานนั้นจะต้องมีการเสียสละและ
อุทิศตัวด้วยเสมอ ผู้บริหารสูงสุดต้องทําให้เห็นเป็น
ตัวเอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ รวมทั้งยังมี
ปัญหาขอติดขัดในเรื่องของกฎหมาย 
2. การออกเอกสารสิทธ์ิเพื่อให้เกิดสิทธิครอบครอง 
เอกสารสิทธ์ิ ควรเป็นสิทธิร่วมหรือเรียกว่าโฉนด
ชุมชน ที่มีการบทบัญญัติของชุมชนมากํากับควบคุม
และจัดการบุคคลที่ละเมิด 
3. การจัดเก็บภาษีที่ดินที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ใดๆ ควร
กําหนดรายได้ที่เกิดขึ้นจาการจัดเก็บคืนสู่ ชุมชน
ท้องถิ่นอย่างชัดเจนเพื่อนําผลจากรายได้เหล่านั้นมา
สร้างและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
เกิดการพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งตามแผนยุทธศาสตร์
ของชุมชน 
4. จากแผนชุมชนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของชุมชนที่
เป็นจริงจะมีกระบวนการสร้างข้อตกลงและสร้าง
การยอมรับข้อตกลงหรือหลักเกณฑ์ของชุมชนซึ่งถือ
ว่าเป็นกฎหมายของชุมชนที่เป็นกฎหมายแบบจารีต
ประเพณี ทําผิดข้อตกลงจะมีบทลงโทษที่มากกว่า
การปรับหรือจับดําเนินคดี นั่นคือบทบัญญัติของ
ชุมชน 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การทํางานแบบบูรณาการเป็นเรื่องที่ดี แต่ในทาง
ปฏิบัติไม่เกิดขึ้น ควรทํางานเชิงรุกโดยกําหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจนโดยมีการประเมินผล โดยยึดหลักคุณภาพของ
งาน ความคุ้มค่า และความพึงพอใจของประชาชน 
๒. ยังไม่มีการทํางานแบบบูรณการเท่าที่ควร ส่วน
ใหญ่เป็นลักษณะงานใครงานมันมากกว่า มีการ
ทํางานเชิงรุกอยู่บ้างแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร บางครั้งยัง
ขาดการติดตามท่ีดี ทําให้งานล่าช้าไปบ้าง 
3. ควรมีคําสั่งแจ้งลงตามลําดับจนถึงระดับท้องที่ 
ควรมีระยะเวลาก่อนดําเนินการ 90 วัน เพื่อท้องที่
จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของที่ดินอยู่ในชุมชน และนอก
ชุมชนทราบเพื่อถึงวันนัดจะได้มารับฟังรับทราบ 
ก่อนที่ทํ าการรั ง วัดควรจะมีการประชุม ช้ีแจง
กฎเกณฑ์หรือทําความตกลงกันระหว่างชาวบ้านและ
เจ้าหน้าที่วางแผนรังวัดร่วมกัน ควรทําตามแผน  
4. ประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาที่ ดินที่ออกโฉนดไม่ได้อยู่ ในขณะนี้อยู่ทั่ว
ประเทศ เรื่องเขตอุทยานและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
ประกาศทับที่ที่ดินถือครองของประชาชน ประชาชน
ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการชี้แนวเขตในพื้นที่
ดังกล่าวที่มีเอกสานสิทธิถือครองที่ดิน ส.ด.1 น.ค.3 
กสน.5 หนังสือรับรองการทําประโยชน์ทั่วประเทศ 
เพราะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนลดความ
รุนแรงและข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชน 
เพราะจะได้สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ 

 4. ท่านที่ปรึกษาท่านมีความเห็นว่า ในการ
ดําเนินงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ประชาชนในพื้นที่
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้ประสบ
ความสําเร็จอย่างไรบ้าง 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชนทั้งท้องถิ่น
และท้องที รวมทั้งประชาชนในพื้นทีให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายของที่ ดิน ดําเนินการให้ เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว จัดทําแนวเขตให้ชัดเจน เป็นธรรม 
๒. มีหลายอําเภอที่ดําเนินการ ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม แต่บางอย่างก็สําเร็จ บางอย่างก็ยังมีปัญหา
อยู่ ขึ้นกับนโยบายภาครัฐ เป็นสําคัญ/ ควรจัดเป็น
นโยบายภาครัฐ หรือแก้กฎหมายให้ประชาชน ได้เข้า
มามีส่วนร่วม อย่างจริงจัง จะเกิดผลดีอย่างยิ่ง 
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  3.ควรจัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ หรือ Call Center 

เพื่อให้ข้อมูลเบ้ืองต้นที่ควรรู้แก้ประชาชนเกี่ยวกับ
ที่ดิน และอํานวยความสะดวกในกรณีที่มีปัญหาหรือ
ข้อร้องเรียนต่างๆ   
4. ควรสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้คนใน
ชุมชนได้เข้ามามีการออกความคิดเห็น ในการทําแนว
เขตและการชี้ระวางแนวเขต การทํากระบวนการ
ควรให้ประชาชนเข้ามาจัดการโดยคนในชุมชนเอง 
ควรให้อยู่ภายใต้ระเบียบของกรมที่ดิน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑ .  เ ป็นการดํ า เนินงานที่ ตรงประเด็น  โดยให้
ประชาชนในทุกภาคส่วนมาร่วมโครงการ จะได้ไม่มี
ปัญหาไม่เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้น การทําเดินงานจะ
บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 
๒. ประชาชนมีความต้องการโฉนดที่ดิน การเข้ามามี
ส่วนของประชาชนมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จ
หรือล้มเหลวของโครงการ 
3. กลุ่มประชาชนที่ต้องการได้สิทธิในที่ดินนั้นจริงๆ 
ก็จะมีประโยชน์มากเพราะสามารถเอาไปเป็น
หลักประกันกับกองทุนกู้ยืมได้  แต่ก็มีคนอีกกลุ่ม
หนึ่งที่อยากได้สิทธ์ิให้กลุ่มทุน แม้จะโอนกรรมสิทธ์ิ
ไม่ได้ก็ตาม หากหมู่บ้านใดมีผู้นําที่อ่อนแอหรือเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนจะทําให้เป็นสิ่งที่น่าห่วงมาก 
ภาครัฐควรให้ความสําคัญ และอย่าเห็นกับประโยชน์
ส่วนตัว จนทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. จัดให้มีการทําประชาคมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน
ทราบแนวทางในการดําเนินงานและให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการดําเนินงานด้วย 
2. ประชาชนเจ้าของที่ ดินโดยส่วนใหญ่จะเป็น
เกษตรกร ผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติจะมีชีวิต ทีดี
ขึ้นอย่างแท้จริง ถ้าได้มีสิทธิในโฉนดที่ดินเป็นของ
ตนเอง การออกโฉนดที่ ดินตามนโยบายรัฐบาล  
จะช่วยให้เกษตรกรไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่ม
นายทุน โครงการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน 
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  ครบ ๑๐๐ % จะเป็นที่ต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทุกระดับเจ้าหน้าที่ที่ดิน มีส่วน
สําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้โครงการออกโฉนดที่ดิน
ครบสมบูรณ์ 
3. รัฐบาลควรจะดําเนินการทําประชาพิจารณ์และ
เข้าร่วมประชาพิจารณ์ควรเป็นประชาชนจากทุกภาค
ส่วน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑ . การออกโฉนดที่ ดินให้ครอบคลุมทั้งประเทศ  
เป็นงานที่ใหญ่และสําคัญมาก แต่ประชาชนมีส่วน
ร่วมน้อยมาก ส่วยใหญ่ผู้ที่ได้รับโฉนดจะเป็นเจ้าของ
ที่เดิมที่เคยจําจองไว้ คนยากจนคนที่ไม่มีที่ทํากิน
ไม่ได้รับประโยชน์ 
๒. ประชาชนสนใจมากเพราะเป็นประโยชน์ ส่วน
ราชการต้องจริงใจแก้ปัญหาให้ประชาชนในเรื่อง 
แนวเขต และการออกเอกสารสิทธิครอบครองเพื่อให้
โฉนดทํากิน 
3. ควรจะทําความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบถึง
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐในการทําโครงการนี้ 
4. รัฐบาลควรกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการดําเนิน
โครงการให้นาชัด และกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน 

 5 .ท่ านคิ ด ว่ า  น โยบายด้ านนี้  ควรจะ
ดําเนินการอย่างไร  ให้ประสบผลสําเร็จ
โดยเร็ว ทั้งนี้เพราะที่ดินของประเทศไทย ก็มี
จํ านวนที่ แน่นอน  แต่ ยั งมีปัญหาอย่ า ง
มากมาย  ทั้ งติดขัดในด้านกฎหมาย  ที่ มี
มากมายหลายฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหลาย
ประเภทและมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ 
และความไม่ชัดเจนของที่ดินแต่ละประเภท
เม่ือมีการทํา Reshape แล้วจะเกิดความ
ชัดเจน ควรจะกระตุ้นภาครัฐอย่างไร ที่จะ
แก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะเกิดความ
เป็นระบบ หากติดขัดด้านการเมือง ควรแก้ไข
และปรับปรุงนโยบายอย่างไร หากติดขัดด้วย  

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. รัฐควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคงไรซึ่งประโยชน์ของรัฐ 
    - จัดประเภทที่ดินให้ชัดเจน 
    - เร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิโดยเร็ว 
    - จัดความสําคัญเป็นวาระแห่งชาติ 
๒. มีปัญหามากมายจริง ติดขัดด้านกฎหมาย 
    - ความไม่ต่อเนื่องของนักการเมือง เมื่อหมดสมัย
มีรัฐบาลใหม่ แผนงาน โครงการเก่าก็ไม่สืบทอด 
ดําเนินการให้ต่อเนื่อง 
    - ควรกระตุ้นภาครัฐ ให้เป็นวาระแห่งชาติ และมี
กฎหมายชัดเจนรัดกุม ถึงจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ก็ต้อง
ปฏิบัติการต่อเนื่องจะต้องยึดหลัก โดยประชาชน   
เพื่อประชาชน 
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 ข้อกฎหมายควรมีการสังคายนากฎหมายให้

เสร็จสิ้นโดยเร็วได้อย่างไร เพื่อมิให้ยืดเย้ือ และ
สะสมปัญหาอีกทําให้เกิดข้อพิพาท โต้แย้งสิทธิ 
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร และงบประมาณ
อย่างไม่คุ้มค่ารวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และเสียประโยชน์ของ
ประชาชน  และของ รั ฐ โ ดยรวม  ท่ านมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไร      
 

3. ควรมีคําสั่งแจ้งไปตามลําดับจนถึงระดับท้องที่ 
ควรมีระยะเวลาก่อนดําเนินการ ๙๐ วัน เพื่อท้องที่
จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของที่ดินอยู่ในชุมชน และนอก
ชุมชนทราบเพื่อถึงวันนัดจะได้มารับฟังรับทราบ 
ก่อนที่ทํ าการรั ง วัดควรจะมีการประชุม ช้ีแจง
กฎเกณฑ์หรือทําความตกลงกันระหว่างชาวบ้านและ
เจ้าหน้าที่วางแผนรังวัดร่วมกัน ควรทําตามแผน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ให้ดําเนินงานโดยยึดประชาชนเป็นส่วนกลางใน
การมีส่ วนร่ วมทุกขั้ นตอน  โดยมีการวางแผน
ปฏิบัติการให้คลอบคลุมพ้ืนที่ มีการประชาสัมพันธ์
และมีการประสานงาน ให้ทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมทํา
ทุกขั้นตอนปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น 
๒. ที่ดินเป็นทรัพย์กรที่มีค่าและเป็นต้นทุนในการ
ผลิต การออกเอกสารสิทธิต้องดําเนินงานด้วยความ
รอบคอบชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายได้ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ให้มีการตรวจสอบที่ดินทุกประเภทให้มีความ
ชัดเจน และแก้ไขกฎหมายที่ทําให้เกิดอุปสรรคใน
การดําเนินการ 
2. ควรได้มีการทําประชาพิจารณ์ชุมชนหรือท้องถิ่น
ก่อนว่ามีความประสงค์เป็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ 
และควรกันไว้เพื่อส่วนรวมในส่วนหนึ่ ง เพื่อทํา
ประโยชน์ร่วมกัน 
3. เจ้าหน้าที่รัฐต้องทําหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ตรงไปตรงมา ไม่ควรปล่อยปละละเลยด้วยเหตุผลที่
คนครอบครองที่ดิน เช่น นักการเมือง เป็นผู้มีอํานาจ 
4. รัฐควรชี้แจงให้ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้ถูกต้องและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การออกโฉนดที่ดินของประเทศไทยมีปัญหา
มากมายเพราะ ขั้นตอนมีจํานวนมาก ไม่โปร่งใส เต็ม
ไปด้วยผลประโยชน์ ข้าราชการขาดความสํานึกใน
หน้าที่ ทําให้ที่ดินส่วยใหญ่ตกอยู่ในมือนายทุนและ 
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  นักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ควรออกกฎหมายเพื่อ

สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น 
๒. ผู้บริหารภาครัฐ ต้องประกาศ ขึ้นป้ายใหญ่ๆ แต่
ละชุมชน ว่าเป็นที่สาธารณะ ระบบ กฎหมาย 
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ต้องใช้กฎหมายเท่าเทียมกัน 
ตรวจสอบได้ ควบคุม รักษาทีสาธารณะเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องโปร่งใส 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อรัฐน้อยมาก
ควรทําความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น และต้อง
เข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้มากขึ้น 

 6. ท่านที่ปรึกษาท่านมีความเห็นว่า การ
ดําเนินโครงการดังกล่าว มีปัญหา/อุปสรรคที่
สําคัญอย่างไรบ้าง ที่ไม่สามารถดําเนินการ
เร่งรัดออกโฉนดที่ดินไม่สําเร็จตามเป้าหมาย 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. เจ้าหน้าทีไม่เพียงพอ 
- เจ้าหน้าที่ทํางานล้าช้า 
- งานค้างนานเกินไป 
- ทํางานไม่ต่อเนื่อง 
- ประชาชนไม่ประทับใจ 
๒. ควรปฏิบัติดังนี้ 
- การปฏิบัติงานอย่างจริงจัง จริงใจ ของภาคราชการ 
- นโยบายของรัฐบาล การดําเนินการให้เป็นวาระ
แห่งชาติต่อเนื่อง 
- การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน
หรือประชาชนจิตอาสา 
3. รัฐควรตั้งเจ้าหน้าที่รักษาผลประโยชน์โดยเฉพาะ
เพื่อดูแลส่งเสริม และไม่ควรปล่อยปละละเลย 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ปัญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนไม่ทราบระยะเวลาวัน
ดํ า เ นิ น ง านขอ ง เ จ้ า หน้ า ที่  ขอ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานอย่าถือว่าเป็นนายของประชาชน ให้ถือ
ว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชน รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนและให้ประชาชนได้เข้า
ร่วมดําเนินงานทุกขั้นตอน 
๒. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีผลต่อสัมฤทธ์ิ
ผลของงาน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐบาล
ควรทําการแก้ไข นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์
สวนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสังคม 
๑. ประชาชนไม่ทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออก
โฉนด 
- ระยะเวลารังวัดใช้เวลานาน 
- ในการดําเนินงานมีอุปสรรคในข้อกฎหมายของแต่
ละหน่วยงาน 
2. ปัญหาที่ ดินนี้ถือว่าเป็นปัญหามาตั้ งแต่อดีต  
ซึ่งแก้ไขได้ยาก เพราะรัฐไม่กล้าใช้กฎหมาย ดังนั้นรัฐ
จึงต้องกล้าใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด อย่าใช้วิธีเลือก
ปฏิบัติ 
3. การดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ควรต้องรีบ
ดําเนินการให้เสร็จสิ้น ต่อจากนั้นก็ต้องมีการควบคุม
และเฝ้าระวังโดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่ต้องคอยดูแลและแก้ไขห้ามปรามตั้งแต่ต้น  
ไม่ควรปล่อยให้มีการบุกรุกหรือครอบครองที่
สาธารณะหรือที่ของรัฐ ไม่เช่นนั้น ก็จะเกิดปัญหาไม่
จบสิ้น 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. อุปสรรคที่สําคัญที่สุดคือคนและขั้นตอนที่มาก
เกินจําเป็น ควรมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อลดขั้นตอน
ในการทํางานรวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ 
๒. เกิดจากระบบของราชการนโยบายการเมือง  
เกิดจากความขัดแย้ง เกิดปัญหาของโครงสร้าง กรม
ที่ดินเอง เกิดจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละคน
แตกต่างกัน 
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 7 .  ท่ า นที่ ป รึ ก ษ าท่ า นมี ค ว าม เ ห็ น ว่ า  

กา รดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า รดั ง ก ล่ า ว  ท่ า นมี
ข้อเสนอแนะในการดําเนินการเร่งรัดออก
โฉนดที่ดินอย่างไรบ้าง 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน 
- ดําเนินงานตามลําดับขั้นตอน 
- ไม่ปล่อยให้งานค้าง ล่าช้า 
- ประสานงานโดยเร็ว 
๒. ทําทุกวิถีทางที่ถูกต้องและเป็นธรรมในสังคม 
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ต้องบูรณาการทํางานกันทั้ง
แผนงานโครงการ งบประมาณ บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง 
- ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ช่วยในการดําเนินการ 
- ชุมชนมีส่วนร่วมจริงจัง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ควรรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในกระทรวง
เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการทํางานและสามารถบูรณา
การเป็นหนึ่งเดียวกันได้ 
๒ .  ต้องสร้างแรงจู ง ใจให้ เกิดขึ้นกับเจ้ าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธ์ิ
ผล เช่น การให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า 
3. ถ้าเป็นที่ของชุมชนใด ควรขอมติของชุมชน และ
ให้ชุมชนบริหารจัดการเอง เพราะชุมชนจะทราบ
ปัญหาของชุมชนมากกว่ าจะให้ส่ วนราชการ  
มาจัดสรร ควรใช้ประชาคมของชุมชนเป็นผู้จัดการ
เอง โดยในส่วนราชการเป็นผู้ให้คําปรึกษา ให้ความ
ช่วยเหลือตามความถูกต้อง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑ .  ควรออกโฉนดตามแต่ ละพื้ นที่ จนกว่ าจะ
ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยใช้แผนที่เป็นหลัก แก้ไข
กฎหมายให้เอื้อต่อการออกโฉนด  
2. ควรจัดสรรให้กับผู้ที่ไม่มีที่ ดินเป็นของตนเอง
เอาไว้เพื่อทํากินเท่านั้น มิให้ขายต่อกับบุคคลอ่ืน 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อรัฐน้อยมาก
ควรทําความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น และต้อง
เข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้มากขึ้น 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ 
- ขั้นตอนต้องชัดเจน 
- มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
- เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่เรียกผลประโยชน์ที่ไม่พึงได้ 
- นําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทํางาน 
๒ .  ข้อมูลหมู่ บ้าน อําเภอ จังหวัด แต่ละที่ ต้อง
ทบทวน ภาครัฐระดับประเทศต้องชัดเจน สามารถ
นํ า ไปปฏิ บั ติ  แก้ ปัญหาได้  ประชาสัม พัน ธ์ ให้
ประชาชนทราบโครงการ 
3. ควรจัดสรรที่ดินบางส่วนให้ประชาชนเช่าทํามาหา
กินโดยต้องมีการอธิบายให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้รับสิทธ์ิ
ในการเป็นเจ้าของแต่เพียงได้รับสิทธ์ิเข้าไปทํากิน 
การห้ามโอนกรรมสิทธ์ิทํากินก็แก้ไขยาก เพราะฝ่าย
ธุ รกิ จชอบแสวงหาผลประ โยชน์ โดยร่ วม กับ
ข้าราชการบางกลุ่ม 

3.  เรื่อง โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผัง
เมืองรวมจะหมดอายุ 
           ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน ท่านมีความเห็นในการดําเนิน
โครงการผังเมืองรวมอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนดเพื่อให้การวางผังเมืองรวมของ
ชุมชนและหมู่ บ้ าน  ถูกสุ ขลั กษณะความ
สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม 
คุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพ
ของสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี  เพื่อดํารงรักษา
หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีปะโยชน์หรือ
คุณค่ า ในทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม 
ประวั ติศาสตร์  หรือโบราณคดี  หรือ เพื่ อ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่
งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ    
       ๑. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวม
ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. สํานักงานโยธาฯ และผังเมือง จ.สุโขทัย มีการ
ประสานงานกับ อปท. ในพื้นที่เขตผังเมืองรวม มีการ
จัดประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจการทํางาน มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผังเมือง
พร้อม แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
๒. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชนในพื้นที่รับทราบ
นโยบายการถ่ายโอนภารกิจผังเมือง จะต้องมีการ
ประสานงานในการดําเนินโครงการ และสร้างความ
เข้าใจ เพื่อบูรณาการ การทํางานเพื่อขับเคลื่อน
โครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดผังเมืองรวมของ
สํานักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเป็นที่
ปรึกษา 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ได้ไปศึกษาข้อมูลจากสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมือง พบว่า ขณะนี้กําลังดําเนินการถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการ ขั้นตอนในการจัดทํา 
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 ร ว ม ทั้ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง มี ก า ร

ประสานงานในการดําเนินโครงการและสร้าง
ความเข้าใจเพื่อบูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการให้ประสิทธิภาพอย่างไร
บ้าง 

ผังเมืองให้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้
มีการติดตามประเมินผล จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
สํานักงานโยธาฯ ขณะนี้ทางสํานักงานได้ส่งเอกสาร
ไปยังเทศบาล อบต. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และพบว่าบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดผัง
เมือง เพราะเป็นหน่วยงานที่เล็ก กฎหมายต่างๆ
ขั้นตอนการทํางานปัจจุบันมีการลดขั้นตอนลง 
๒ .  ในการดํ า เนินโครงการดั งกล่ าวถ้าจะให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน ควรมีการติดต่อสื่อสาร
ในระบบ ๒ ทาง คือ มีการสอบถามและตอบคําถาม
จากส่วนกลางมายังส่วนท้องถิ่น และจากส่วนท้องถิ่น
ไปยังส่วนกลางเพื่อให้ทั้ง ๒ ฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน 
จะทําให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มที่ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. เรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนัก เพราะทีผ่านมาการดําเนิน
โครงการผังเมืองรวม ยังขาดการประสานงานในการ
ดําเนินโครงการ และสร้างความเข้าใจเพื่อบูรณาการ
การทํ า ง าน  เพื่ อ ขั บ เคลื่ อน โคร งการยั ง ข าด
ประสิท ธิภาพในเรื่ องนี้  หน่วยงานต่างๆ  และ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนและ
ลายละเอียดในการจัดทําผังเมืองรวมดีนัก 
๒ .  ก ร ะบ วนก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ข อ งภ าค รั ฐ  ต้ อ ง
ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการในการ
สนับสนุนอย่างบูรณาการ  โดยอยู่บนฐานของ
วิสัยทัศน์ ของชุมชนและยุทธศาสตร์เชิงพื้นทีตาม
ข้อเสนอของชุมชน ทั้งนี้มิได้หมายจะหยุดแผนงาน
โครงการใดๆ แต่การขับเคลื่อนควรมาจากชุมชน
และเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของชุมชน กลไกของรัฐ 
นโยบายและกฎหมายจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับการวางแผน การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
อย่างเหมาะสมและคุ้มครองพื้นเกษตรกรรม และผืน
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นการจัดการร่วมกันของชุมชน
และรัฐ  
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         ๒. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวม

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความสําคัญในการดําเนินโครงการและมี
แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ  อย่างไร
บ้าง 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการดําเนินการโครงการ 
เพื่อให้พ้ืนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการ
สนับสนุนงบประมาณ และสํานักงาน โยธาฯ และผัง
เมืองจังหวัดสุโขทัย เช่น หน่วยงานให้คําปรึกษาและ
อํานวยความสะดวกด้านเอกสาร 
๒. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวม ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญโดยได้
จัดต้ังงบประมาณ ในการดําเนินการผังเมืองรวมของ
ท้องถิ่นขึ้น และมีแนวทางในการขับเคลื่อนโดย
ออกเป็นบัญญัติของท้องถิ่นรองรับ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองราชบุรี ได้มีการ
ปรับปรุงผัง  ให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่มีความพร้อมด้าน
บุคลากรเครื่องมือมีการจัดทําผังชุมชน เป็นการสอบ
พ้ืนฐานให้ความรู้ ความเข้าใจคนในท้องถิ่นร่วมกัน
ดําเนินการ 
๒. จากที่ทราบผู้บริหารองค์กรมีความสนใจและให้
ความสําคัญเป็นอย่างมาก เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
พ้ืนที่รับผิดชอบโดยตรงมีการประชาสัมพันธ์ ความรู้
เบ้ืองต้นให้กับประชาชนในชุมชน 
๓. ศึกษารายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ให้ถ่วงแท้/ คัดเลือกตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ
ให้เหมาะสมในด้านความรู้  และความสามารถ และ
ประสบการณ์  เพื่ อ ให้ ที ม งานแข็ งแ รงและมี
ประสิทธิภาพที่สุด/ ประชุมและวางแผนรวมการ
ทํางานทุกขั้นตอน ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน/ ทํางานเป็นทีม มีความมุ่งมันและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์/ เข้ าใจ  และเข้าถึ งประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการประสานงานดีเยี่ยม 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. การดําเนินงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังให้ความสําคัญน้อยมาก การขับเคลื่อนไม่
ต่อเนื่องประชาชนในระดับหมู่บ้านชุมชนขาดความรู้ 
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  ด้านการทําผังเมือง แนวทางในการขับเคลื่อน 

ท้องถิ่น ควรนําขึ้นเป็นเรื่องสําคัญ เพราะการทําผัง
เมืองสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดี
ในอนาคต 
๒. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่รอการสั่งการจากหน่วยงานเบื้องบน มีส่วน
น้อยที่ จะทํ างานเชิ งรุ ก  คือ  คิด ก่อน  ทํ า ก่อน  
เมื่อทราบกรอบนโยบายว่าจะต้องทําในอนาคต  
แนวทางการแก้ไข คือ การประเมินตนเองที่หน่วย
เหนือเป็นผู้ออกแบบ เกณฑ์การประเมินหรือตัวชีวัด
ที่สําคัญ หากไม่ผ่านเกณฑ์ไม่จัดงบประมาณให้ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับผิดชอบในการ
จัดจ้างบริษัทดําเนินการ อปท. เจ้าของพื้นที่มีส่วน
ในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะบ้าง สําหรับ
ขั้นตอนในการขับเคลื่อนโครงการ และผลการ
ดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ  ไม่มั่นใจว่า อปท . 
เจ้าของพื้นที่รับทราบเพียงใด 
๒. ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น แต่ละท้องทีให้
ความสําคัญต่อการดําเนินโครงการผังเมืองรวม
แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความสนใจ และ
ผลกระทบว่ามีต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น และตัว
ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นนั้นอย่างไร
บ้าง หากมีผลกระทบมากก็จะให้ความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนโครงการเป็นอย่างมาก   

        ๓. ในการดําเนินโครงการผังเมือง
ร วมที ่ห มดอาย ุหร ือ กํ า ล ัง จ ะหมดอายุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีมาตรการอย่างไรบ้าง ที่จะทําให้ผัง
เ มื อ ง ร ว ม มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ ต่ อ ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงาน และ
ประชุมกัน โดยผลจะให้ อปท. ที่มีศักยภาพดูแลและ
จัดสร้างบริษัท ดําเนินการสํารวจและดําเนินการเพื่อ
ประกาศใช้ผังเมืองรวมต่อไป 
๒. ทําการประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด พร้อมทั้ งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ณ ที่หมดอายุ พร้อมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบขณะที่จะรอผัง
เมืองใหม่ 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. คงต้องมีการเร่งเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อนําเสนอ 
โดยหากถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ากายภาพของพื้นที
มากนักก็อาจเสนอให้ใช้ฟังเมืองเดิมได้แต่ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงจนทําให้ไม่สามารถใช่ผังเมืองเดิม อาจ
ต้องมีการเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพ
ปัจจุบัน 
๒. ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่งประเทศเข้า
ประชุมร่วมกัน ทําเรื่องรังวัดให้ กระทรวงมหาดไทย
ให้รีบดําเนินการถ่ายโอนภารกิจโดยเร็วให้ทันกรอบ
ระยะ เวลาที่ กํ าหนดหลักจากนั้ น  รวม ตัว กัน
ประชุมสัมมนา แก้ไขเพิ่มเติมกันใหม่ อีกกรณีหนึ่ง
คือ ทําการประเมิน ตืดตามผลไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้อง
มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ยังไม่เห็นมีมาตรการอะไรที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะ
รอเวลา รอดูสถานการณ์ รอหาข้อมูล มีการทํา
ประชาพิจารณ์รับทราบความเห็นบ้าง แต่ยังขาด
ความร่วมมืออย่างจริงจัง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. เท่าที่สดับตรับฟัง ยังไม่มีผู้นําท้องถิ่นคิดว่างแผน
หรือประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ที่เป็น
เอกสารการศึกษาทางวิชาการ ของระดับตําบล 
ปัจจุบันรอหน่วยงานสั่งการเท่านั้น 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวมทีหมดอายุ
หรือกําลังจะหมดอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  ควรจะกํ าหนด
มาตรการที่จะทําให้ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช้ต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการออกข้อบังคับหรือเทศ
บัญญัติของท้องถิ่นในเรื่องผังเมืองรวมโดยใช้อํานาจ
ตาม พรบ. ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น ที่เป็น
อํานาจของท้องถิ่นโดยกําหนดรายละเอียดตามผัง
เมืองรวมทีหมดอายุมาเป็นแนวทาง อาจมีการแก้ไข
ปรับปรุงรายละเอียดเพื่อความเหมาะสม เพื่อจะนํา
ประชาพิจารณ์ต่อไป 

 



- 44 -  
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  ๒. ระบบการจัดการมีการเปลี่ยนแปลง เป็นพลวัต

อันเนื่องมาจากกระบวนการที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์ และการจัดการองค์ความรู้ลักษณะ
บูรณาการยุทธศาสตร์ เชิงพื้นทีของชุมชนและ
สามารถนําไปสู่การพัฒนาและการกระจายอํานาจให้
ชุมชนกําหนดอนาคตของตนเอง   

       ๔. ท่านเห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นมีความพร้อมด้านความรู ้ระเบียบ
กฎหมาย บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ใน
การดําเนินงานด้านผังเมืองรวมที่ได้รับการถ่าย
โอนให้มีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรและควร
ดําเนินการอย่างไรให้การวางผังเมืองเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. เนื่องจาก อปท. ยังไม่มีความพร้อมเป็นผังเมือง 
จึงควรให้มีการจัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่มีการสนับสนุนงบประมาณ กําลังพล  
และดําเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเดิมผู้
ควบคุม 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มี
ความรู้  ความชํานาญด้านผัง เมืองและยังขาด
งบประมาณในการดําเนินการ การดําเนินการให้การ
วางผั ง เมื อง เป็นไปอย่ างมีประสิท ธิภาพ  เกิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ต้องดําเนินการ
ดังนี้ 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญการที่เพียงพอ 
- มีงบประมาณในการจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ 
- มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. จากที่เห็นถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคิดว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่ง แต่ยังคง
ขาดความรู้ความชํานาญ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือใน
ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะสํ า ร ว จ  ฉะนั้ น ถ้ า อ ย าก ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพควรเพิ่มหน่วยงานเฉพาะในองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เพื่อที่จะมีการจัดหาผู้เชียวชาญและ
เครื่องมือที่ทันสมัยมีการประสานงานกับส่วนกลาง
อย่างต่อเนื่อง 
๒. ข้าพเจ้าเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบาง
องค์กร ที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีเงิน
งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ ก็มีความพร้อม  
ทั้งด้านความรู้ระเบียบกฎหมายและวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในการดําเนินงานด้านผังเมืองรวมทีได้รับการ 
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  ถ่ายโอน แต่บางองค์กรถ้าราษฎรเลือกบุคลากรที่ไม่มี

ความรู้ความสามารถหรือเป็นองค์เล็กขาดแคลนเงิน
งบประมาณ เมื่อได้รับการถ่ายโอน ก็ทําไม่ได้ หรือได้
ก็ไม่มีประสิทธ์ิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองได้ ซึ่งก็มีไม่มากนัก 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. เท่าที่ ติดตาม อปท. ยังขาดการเรียนรู้เรื่องนี้
พอสมควร ทางหน่วยงานรับผิดชอบควรทําความ
เข้าใจกับท้องถิ่น และบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับผัง
เมืองให้มากขึ้น เพราะการวางผังเมืองเป็นเรื่อง
สําคัญมาก 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตําบล ไม่มี
ความพร้อมด้านความรู้ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานด้านผัง
เมือง หากได้รับการถ่ายโอน จะเกิดประสิทธิภาพได้ 
จะต้องมีระบบการสร้างความรู้เป็นสําดับแรก โดย
ต้องดําเนินการไปพร้อมกันกับ การพัฒนาฐานข้อมูล
ในแต่ละท้องถิ่น 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมในด้าน
บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ อบจ .จึงต้องว่าจ้าง
บริษัทเอกชนมาดําเนินการแทน ผังเมืองรวมเป็นการ
กําหนดปัจจุบัน และอนาคตในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม นอกจากฝ่ายปกครองและ อปท. 
เอกชนแล้วประชาชนในพื้นที่จะต้องยอมรับให้ความ
ร่วมมืออย่างจริงใจ  จึงจะเกิดประโยชน์สู งสุด  
จึงจําเป็นต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและดึง
ประชาชนมาร่วมให้มากทีสุด เพื่อเป้าหมายของผัง
เมืองรวม 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความพร้อม
ด้านความรู้ระเบียบกฎหมาย บุคลากรและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการดําเนินงานด้านผังเมืองรวม ทีได้
ขับการถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพ สําหรับผังเมืองรวม
ทีหมดอายุแล้ว ควรจะประกาศหรือออกข้อบังคับหรือ
เทศบัญญัติท้องถิ่นประกาศบังคับใช้ โดยนําประชา
พิจารณ์กับปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป  
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
       ๕ .  ท ่า น เ ห ็น ว ่า ใ น ก า ร ดํ า เ น ิน

โ ค ร งกา รผ ัง เ ม ือ ง รวม ในพื ้น ที ่ ม ีก า ร
กระทําโครงการอย่างถูกต้อง และโปร่งใส 
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่
อย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ส่วนใหญ่แล้วมีผลประโยชน์แอบแฝง ตรวจสอบ
ฝากในเรื่องของความโปร่งใส ในการดําเนินการ 
ตราบใดที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาด
วิสัยทัศน์ และจิตสํานึกแล้วก็ยากที่จะเกิดความ
ถูกต้องและโปร่งใส 
๒. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวมในพื้นที่ มีการ
กระทําโครงการอย่างถูกต้องและโปร่งใส เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมาย เนื่องจากสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด ได้มาทําการประชาพิจารณาใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับคณะ
ผู้บริหารซึ่งได้ร่วมออกประชาคม จัดทําแผนพัฒนา
ประจําปี 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ข้าพเจ้าเห็นว่าในการดําเนินการ โครงการผัง
เมืองรวมในพื้นที่ มีการทําโครงการอย่างถูกต้องและ
โปร่งใส เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมาย ก็มีอยู่
จํานวนมากอาจจะมีผังเป็นส่วนน้อยที่ไม่ถูกต้องและ
โปรงใส ซึ่งเป็นของธรรมดาในสังคมมนุษย์ แต่ส่วน
ใหญ่ก็ดีถูกต้องโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมาย แต่ปัญหาของนโยบายและแผนผังเมืองยัง
ไม่ถูกต้องแน่นอนอาจมีผิดแผนบ้าง จะโทษผู้ทําผู้
ปฏิบัติไม่ได้ 
๒. ถ้าการดําเนินงานโครงการดําเนินไปตามระเบียบ
กฎหมาย และทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดําเนินงาน
โครงการก็จะประสบผลสําเร็จ ก่อนการดําเนินงาน 
ควรเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมเวทีผังมากันก่อน เพื่อหา
จุ ดร่ วมจุ ด ต่ า ง  โดย วิ เคราะห์ สถานการณ์ ให้
ครอบคลุมทุกด้าน จึงลงมือปฏิบัติ ผลทุกอย่างก็
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกภาคส่วนได้
ร่วมคิดร่วมทําร่วมปรึกษาหารือกันแล้ว 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสังคม 
๑. การดําเนินการโครงการผังเมืองรวมในพื้นที่ยังไม่
ชัดเจน ยังขาดการมีส่วนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินการในการวางผังเมือง ที่ผ่านมากหน่วยที่
รับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินการฝ่ายเดียว ถึงทําให้การ
จัดทําผังเมืองไม่เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการ 
๒. ไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะไม่ได้เข้าไปมี
กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องของการติดตาม
ประเมินผล หรือความพึงพอใจในการให้บริการด้าน
การพัฒนาผังเมืองรวม หรือการตรวจสอบในด้าน
ความคุ้มทุนกับวิธีงบประมาณตามแผนพัฒนา
โครงการ และการใช้งบประมาณ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ที่ผ่านมาเชื่อว่าในการดําเนินโครงการผังเมืองรวม
ในพื้นที่ มีการกระทําโครงการอย่างถูกต้องและ
โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย แต่มี
ข้อจํากัดบางพื้นทีอาจยังไม่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนเท่าที่ควรเนื่องจากสถานที่บางแห่งได้
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเนื่องจากการประกาศใช้  
ผังเมืองรวมล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ทีเปลี่ยนแปลง 
๒. การจัดทําผังเมืองรวมทีผ่านมา ส่วนใหญ่ก็จะทํา
ตามขั้นตอน ประชาชนให้ความสนใจเข้าสู เวที
น้อยลง แต่มักจะมาพูดภายหลัง ว่าไม่รู้ ทั้ งๆที ่ 
ก็ประกาศบอกต่อปากต่อคํา แจกหนังสือเชิญ เป็นไป
ตามระเบียบดีพอสมควร 

         ๖. ท่านเห็นว่า การวางผังเมืองรวม
ของชุมชนและหมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะความ
สะดวกสบาย  ความเป็นระเบียบ  ความ
สวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของ
สังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และสภาพแวดล้อม  เป็นที่ยอมรับและเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ควรดําเนินการ ตามความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่น เพราะแต่ละท้องถิ่นมีความต้องการ
แตกต่างกัน ดังนั้น การดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
๒. การวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้านใน
พ้ืนที่ ถูกลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. จากที่เห็นคิดว่าทําได้ดีพอสมควรเพราะเป็นการ
ทํางาน จากการทีมีการสํารวจจากพ้ืนที่มีความรับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชน โดยมีการวิเคราะห์จาก
หลักวิชาการ และเครื่องมือที่ทันสมัย 
๒. การวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ 
ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม 
เพื่ อ ส่ ง เ สริ มการพัฒนา เศรษฐกิ จสั ง คมและ
สภาพแวดล้อม เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์แก่
ประชาชน ในพื้นทีนั้น ย่อมเป็นที่พออกพอใจของ
ชุมชนหมู่บ้านอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังเป็นที่เชิดหน้า
ชูตาต่อผู้พอเห็น เมื่อชุมชนเห็นดีเห็นงามพออกพอใจ
การจะพัฒนาอะไรก็ง่ายแบะสะดวก จะได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน คนในหมู่บ้าน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ส่วนใหญ่ทีรับทราบข้อมูลจากชุมชนโดยทั่วไป  
ก็จะมีเรื่องการขุดรอกคูคลองในพื้นที่และการกําจัด
ผักตบชวา ในท้องถิ่น แต่ไม่เคยเห็นกระบวนการการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการวางแผนงาน
โครงการร่วม หรือนําเสนอความต้องการของชุมชน 
อาจเป็นเพราะไม่เคยได้เข้าไปเยี่ยมพ้ืนทีในเรื่องของ
ชุมชนน่าอยู่น่ามอง และไม่ได้รับข้อมูลหรือเชิญให้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับทราบต่อแผนการพัฒนาผัง
เมือง 
๒. การรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ปัจจุบัน
ขาดคุณภาพ สมควรปรับปรุงโดยใช้ระบบผู้นํา
เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน และสร้างระบบให้
สามารถถ่ ายความรู้ ไป ยั งชาวบ้ าน  โครงการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ต้องมี เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินความพึงพอใจด้วย 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑ . ในกระบวนการดําเนินการตามผังเมืองรวม  
ในขั้นตอนต่างๆ แม้จะเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการแต่ประชาชนรับรู้
ข่าวสารในเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยและไม่ค่อยเข้าใจใน
รายละเอียด  ของผังเมืองรวม มีคนเป็นส่วนน้อยที
จะเข้าถึงและรับรู้กระบวนการขั้นตอนในการจัดทํา
ผังเมืองรวม 
๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่
ประชาชนยังขาดความเข้าใจเรื่องผังเมือง ว่าเขาได้
ประโยชน์ และเสียประโยชน์อะไร จึงมีคนแสดง
ความคิดเห็นค่อนข้างน้อยมาก   

       ๘. ท่านเห็นว่า การวางผังเมืองรวม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มี
ผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงในสังคมและ
กระทบผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนอย่างไร
บ้าง  
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ ในที่ดิน บางกลุ่ม
ได้ บางกลุ่มเสียประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นการลิดรอน
สิทธ์ิของประชาชน ทั่วไป และเอื้อประโยชน์ให้กับ
บุคคลบางกลุ่ม 
๒. การวางผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพื้นที่มีผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลงใน
สังคม เช่น ประชาชนในพื้นที่มีมติ ให้มีการสร้าง
ร้านค้าขายปลีก และการค้าส่งสําหรับเช่าของกิจการ
ค้าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ก็กระทบต่อผู้ค้ารายย่อย 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. มีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของคนใน
สังคม แต่เป็นไปในทางที่ ดีมีประโยชน์ / ย่อมมี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นธรรมดา ผู้ได้
ประโยชน์จะไม่คิดค้ านหรือ ต่อต้าน  แต่ผู้ เสีย
ประโยชน์จะไม่ยอมรับและต่อต้าน 
๒. การวางผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพื้นที่ มีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงสังคม
และกระทบผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชน ก็ต่อเมื่อ
วางผังเมืองโดยไม่สุจริตไม่โปร่งใส มีผลประโยชน์
แอบแฝง  กรณีอย่างนี้ผู้ที่ ไ ด้รับผลกระทบ  คือ 
ผู้ถูกกระทําโดยผู้นําองค์กรก็ไม่สุจริต มีผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือพรรคพวก หรือญาติพ่ีน้องเพื่อนฝูงได้รับ  
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  ผลประโยชน์ ถ้าเป็นสิ่งของสาธารณะสังคมชุมชน

หมู่บ้านก็จะได้รับความเดือดร้อน ยกตัวอย่างเช่น 
ตัดถนนเข้าป่าหรือที่สาธารณะ เพื่อจับจองยึดที่ดิน
มาเป็นของตนเอง ของญาติ พ่ีน้องเพื่อนฝูง เหล่านี้
เป็นต้น 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสงัคม 
๑ .  บ า ง พ้ื น ที่ ส า ม า ร ถ เ ป็ น ต้ น แ บ บ ข อ ง
กระบวนการพัฒนาได้ อาทิ ตําบลบางระกํา ที่
ส า ม า ร ถ ใ ห้ ชุ ม ช น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ต่ อ
กระบวนการพัฒนาเพื่อการสร้างสุขภาวะทีดีและ
เกิดประโยชน์ร่วมในชุมชน จนเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต และยกระดับการเรียนรู้ร่วมกัน 
๒ . ผังเมืองมีผลกระทบกับประชาชนอย่างมาก
ทางด้านสังคม และเศรษฐกิจประเทศไทยมีความ
อ่อนแอมากสําหรับเรื่องผังเมือง ไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้า ทําให้ประชาชนอยู่ในสังคมที่แออัด การ
คมนาคมไม่สะดวกสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและมีปัญหา
สังคมสูง ด้านยาเสพติด อาญากรรม 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การวางผังเมืองรวมมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลง
ในสังคมแน่นอน เพราะเป็นการกําหนดพื้นทีใช้สอย 
เจ้าของที่ดินมีผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะพื้นที่สี
เขียว ราคาทีดินจะต่ํากว่าพ้ืนที่อ่ืน เจ้าของทีดินขาย
ได้ราคาตํ่า แต่การกําหนดผังเมืองต้องการ กันพื้นที่สี
เ ขี ย ว ไ ว้ ให้ มากที่ สุ ด  การวางผั ง เมื อ งจึ ง ต้อง  
มีโครงการสนับสนุนที่ชัดเจน เช่น พ้ืนทีสีเขียว ต้องมี
รายได้จากเกษตร ที่พอเพียงต่อการดํารงชีพ เพื่อ
เจ้าของที่ ดิน จะไม่มีความจําเป็นต้องขายที่ ดิน 
ทายาท สืบทอดอาชี พ ไ ด้ /  พ้ื นที่ อ่ื นๆ  ต้ อ งมี
สาธารณูปโภคท่ีเอื้อต่อ การใช้ประโยชน์ 
๒. การวางผังเมืองรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพื้นที่มีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงใน
สังคมและกระทบผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชน
ค่อนข้างมาก จึงทําให้ขั้นตอนในการจัดทําค่อนข้าง
ล่าช้าและมีอุปสรรค  
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      ๙.  ประชาชนในพื ้นที ่ได้มีการรับรู้

แ ล ะ เ ข ้า ใ จ ใ น เ รื ่อ ง ผ ัง เ ม ือ ง ร ว ม เ ป ็น
อย่างไรบ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์
โครงการและส่งเสริมให้ความรู้หรือไม่อย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผังเมืองรวม
พัฒนาและไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร/ อปท. มี
การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบเป็นบางครั้ง 
เมื่อเกิด กรณีที่ประชาชนถามในประเด็นที่ต้องการ 
๒. ประชาชนในพื้นที่ได้มรการรับรู้และเข้าใจเรื่องผัง
เมือง เป็นจํานวนน้อยอีกทั้งเป็นเรื่องใหม่ๆ ฉะนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แ ก่
ประชาชน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนน้อยมากที่ได้มีการรับรู้
และเข้าใจในเรื่องผังเมืองรวม เนื่องจากประชาชน
ทั่วไปยังขาดความสนใจและไม่ค่อยให้ความสําคัญใน
เรื่องผังเมืองรวม การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีแต่อยู่ในวงแคบและจํากัด 
๒. ส่วนใหญ่แล้วประชาชนในพื้นที่มักจะไม่ได้ มีส่วน
ร่วมหรือมักจะไม่ได้รับรู้ และมักจะไม่เข้าใจในเรื่อง
ผังเมืองรวม รู้เฉพาะพวกเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
และมีอํานาจหน้าที่เท่านั้น หน่วยงานของรัฐทั้งหลาย
ทั้งปวงไม่ได้ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ความรู้
เลย โครงการบางอย่างจึงถูกประชาชนต่อต้านและ
คัดค้าน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. เท่าที่ทราบประชาชน ในพื้นที่ทําผังเมืองยังไม่
เข้าใจ เรื่องการทําผังเมืองเท่าไร ว่าทําแล้วเกิด
ประโยชน์อะไรกับหมู่บ้าน ชุมชน 
๒ . ปัจจุบันไม่มีการประชาสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพ
เพราะเรื่องนี้ จะต้องมีระบบกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ง
อาจจะอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่น ที่ภาคประชาชนกําลัง
รณรงค์ ต้องการให้เกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นจังหวัดนําร่อง 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยมีการรับรู้และเข้าใจใน
เรื่องผังเมืองรวม อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์
ในเรื่องนี้ยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับประชาชนอาจจะ
ขาดความสนใจเท่าที่ควร เพราะยังไม่รู้ว่าจะกระทบ
ถึงตนอย่างไรบ้าง เว้นแต่ประชาชนจะรับรู้และ
ตระหนักว่ามีผลกระทบถึงตนเอง จึงเกิดความต่ืนตัว
ในเรื่องนี้ 
๒. ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่ได้สนใจและรับรู้ใน
การจัดทําผังเมืองรวม มีเพียงส่วนน้อยที่ได้เข้าร่วม
รับฟังการชี้แจงในช่วงแรกของการทําประชาคม 
หลังจากนั้นจะมีการประชุมเฉพาะแกนนําเพียงบาง
คนที่ได้รับทราบและรับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับ
บริษัทที่รับจ้าง อบจ . ในการจัดทําผังเมืองรวม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไ ด้ประชาสัมพันธ์
โครงการในช่วงแรก ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินงานโครงการหรือความคืบหน้าในการจัดทําผัง
เมืองรวมให้ประชาชนรับทราบ    

     ๑๐. ปัญหา/อุปสรรค 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ประชาชนให้ความสนใจในเรื่องนี้น้อยไม่ค่อยเห็น
ความสําคัญของบุคลากรดําเนินการ และขาดการ
ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนทราบข้อมูลโดย
ละเอียด 
๒. บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นํา
ชุมชนขาดความรู้ความสามารถความชํานาญในการ
จัดทําผังเมือง/การจัดสรรงบประมาณยังไม่ถูกต้อง 
ลงตัว/ บุคลกรและเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑ ผู้บริหารท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งขาดนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผังเมืองขาดอายุ ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย/ขาด
การประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับสํานักงานโยธา  
ธิการให้ชัดเจน โครงการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่
กําหนด/ ประชาชน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 
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  มองว่าไม่ได้รับความยุติธรรม ไม่ เชื่อมั่นในการ

ดําเนินการ 
๒. การทําความเข้าใจกับประชาชนขาดบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางาน 
มีการดูแลและชดเชยผู้มีผลกระทบจากการจัดผัง
เมือง 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ 
- มีผู้ได้ผลประโยชน์และเสียประโยชน์ 
- ผู้เสียประโยชน์ไม่ยอมรับ 
- อาจมีการรวมมือต่อต้าน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. การทําโครงการผังเมือง ยังขาดความร่วมมือของ
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เพราะประชาชนไม่
เข้าใจในการทําผังเมืองของหน่วยงานภาครัฐ ว่าทํา
แล้วสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 
๒. ประชาชนไม่ได้รับการประสานการทํางานเชิง
กระบวนการมีส่วนร่วม และไม่เข้าใจในเรื่องของ
แผนการพัฒนาผังเมือง/ ประชาชน ไม่มีความรู้ใน
เรื่องการพัฒนาผังเมือง และไม่เข้าถึงในระบบการ
จัดการ ซึ่งบางเรื่องควรมีการให้ความรู้ เพื่อสร้าง
ความเข้ า ใจถึ งการพัฒนาผั ง เมืองรวมว่า เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและประโยชน์โดยรวม 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การทําผังเมืองรวมที่ผ่านมา รัฐบาลยังไม่ค่อยให้
ความสําคัญมากนัก เป็นผลทําให้ผังเมืองรวมจัดทํา
ล่าช้าไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ทําให้
การควบคุมพ้ืนที่ใช้สอย ในการก่อสร้างเพื่อเป็นที่อยู่
อาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรมไม่เป็นระเบียบอย่างที่
ควรจะเป็น 
๒ .  ปัญหาและอุปสรรคอยู่ที่ เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ  
การทํางานที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ขาดความต่อเนื่อง ขาดการประชาสัมพันธ์ทําให้
โครงการนี้อยู่กับที่ 
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         ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 

 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าของผัง
เมือง และให้เขาออกมาใช้สิทธิ ในการเสนอความคิด 
เพื่อชุมชนเขาเอง/ภาครัฐต้องเที่ยงตรง การทําผัง
เมือง อย่าทําตามใบสั่งของกลุ่มผู้มีอิทธิพลใดๆ 
๒. ท้องถิ่นควรมีการกําหนดตําแหน่งบุคลากรด้านผัง
เมือง เพื่อดําเนินการ/การจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางจะต้องเอื้ออํานวยความสะดวก ในการ
ดําเนินการ/ ท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวม ต้องให้
ความสําคัญกับงานการวางผังเมืองรวมและสนับสนุน
งบประมาณ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑ .  ควรมี ส่ วนงานโยธาธิ ก ารทุ กท้ อ งถิ่ นช่ า ง
ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้กฎหมายที่แท้จริง ประสานงานกับ
สํานักงานโยธาธิการอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมให้
ความรู้แก่ช่าง ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกๆคนใน
ท้องถิ่น และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย
หรือข้อมูลทีเกี่ยวข้องควรแจ้งท้องถิ่นทราบทุกครั้ง 
๒. ควรมีการส่งเสริมด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจาก
ส่วนกลางรวมทั้งส่งเสริมเรื่องงบประมาณ ให้พอใน
การทํางาน มีการดูแลผลกระทบจาการจัดผังเมือง 
ในพื้นที่ต่างๆ  
- ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 
- ให้ความรู้แก่ประชาชน 
- เน้นให้ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการอย่างเข้าใจ
ปัญหาและเข้าถึงประชาชน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ควรติดป้ายประกาศในพื้นที่ ที่ดําเนินการผังเมือง
ให้ประชาชนทราบ ให้ครบทั้ง ๑๘ ขั้นตอนการ
สํารวจข้อมูลการทําผังเมืองควรให้ประชาชนในพื้นที่
ดําเนินการรับทราบทุกครัวเรือน ทั้งก่อนดําเนินการ
และระหว่างดําเนินการ 
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  ๒. พัฒนาบุคลากร ทุกภาคส่วน ประชารัฐท้องถิ่น 

โดยเน้นที่ผู้นําองค์กร/ มีสถาบันการเรียน การสอน 
อบรม อยู่ในจังหวัดฯ/ ใช้กลไก คลังสมอง จิตอาสา 
ผู้สูงวัย ในจังหวัดฯ/ ผกดันโครงการ แผ่นดินธรรม 
แผ่น ดินทอง  เ ป็น  โ ร ง เ รี ยนพ่ อหลวงจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. รัฐบาลให้ความสําคัญในเรื่องผังเมืองรวม เพื่อให้
การกําหนดพื้นที่ ใช้สอยต่างๆ เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
ประเทศชาติ / ให้ความรู้ประชาชน ให้แนวปฏิบัติที่
ถูกต้อง รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน ท้องถิ่นที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง 
๒. ท้องถิ่นเล็กๆ อบต. ไม่มีความพร้อม มีแต่ภารกิจ 
ขาดงบประมาณน้อย  ขาดบุคลากร  ขาดการ
ประสานงาน ผู้บริหารเปลี่ยนแปลง หมดวาระลง 

4. เรื่อง โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับ
จังหวัดระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
         ปัญหาที่ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับการ
แจกจ่ายสิ่งของที่หมดอายุ ไม่มีคุณภาพ ทําให้
ราษฎรขาดความเชื่อมั่นต่อการดําเนินของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตลอดจนการดําเนินงาน
ที่อาจไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส  
ในการจัดซื้อหาสิ่งของ  การจัดเก็บสถานที่ที่ไม่
เหมาะสม การไปหมั่นตรวจเช็คสภาพสิ่งของให้
มีคุณภาพที่ ดีอย่างสม่ํ า เสมอ  รวมทั้ งการ
แจกจ่ายสิ่งของให้กับราษฎรผู้ประสบภัยอาจไม่
ทั่วถึง  หรือซ้ําซ้อนหรือไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ประสบภัย เป็นต้น ซึ่งกรมป้องกันก็ได้สั่ง
การให้มีการจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับภัยต่างๆ  
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับด้านการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. การสร้างความเข้าใจอย่างทั่งถึง เป็นเรื่องสําคัญใน
การที่ จ ะ ดํ า เนิ นการตามโครงสร้ า ง ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ เพราะการขาดการสร้างความรู้สึก ใน
การมีส่วนร่วม มักจะถูกทางราชการละเลยตลอดมา 
๒. สาธารณภัยมีหลายชนิด ประชาชนส่วนใหม่มักจะ
สนใจเฉพาะ ไฟไหม้ น้ําท่วม แผนดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด สู่ภัยด้านอื่นๆ มักจะมองข้าม เป็นเรื่องปกติ 
ให้ความสนใจน้อย เช่น ภัยจากโรคระบาด ภัยแล้ง 
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น รัฐบาลต้องถือเป็น
อํานาจหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนดังนี้ 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
สาธารณภัยอย่างกว่างขวางและทั่วถึง 
- กํากับหน่วยงานภาครัฐให้จัดประชุมสัมมนา  
ทุกระดับจนถึงหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ตระหนักและเน้น
ความสําคัญของปัญหา  
- ให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อรู้จัก
ภัยในท้องถิ่นของต้นเอง และรู้จักวิธีป้องกันหมู่บ้าน/
ชุมชน ของตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เป็น
ลําดับแรก 
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         ปัญหาในการจัดฝึกซ้อมแผน  จัดหา

อุปกรณ์ ให้ กั บราษฎรทุ กกลุ่ ม เ ป้ าหมาย  
เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย เมื่อเกิดภัยควรจะ
เร่งดําเนินการและจัดซ่อมอย่างต่อเนื่อง 
        การช่วยเหลือสงเคราะห์ในเบื้องต้น  
เพื่อความรวดเร็ว ท้องถิ่น มูลนิธิ  ภาคเอกชน
ควรเร่งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นอันดับ
แรก  มิต้องรอจังหวัด ศูนย์หรือส่วนกลาง  
เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องดําเนินการ 
       ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ภ า ค เ อ ก ช น  
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม
แผนและสร้างความตระหนักจากภัยพิบัติให้กับ
ประชาชนและเอกชน โดยควรมีมาตรการ
แนวทางปฏิบัติ คู่มือ รวมท้ังหลักสูตรในการ
ฝึกซ้อมแผนให้มีประสิทธิภาพ 
        1. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน  มีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร  
ท่านคิดว่าประชาชน  ชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ  
จังหวัด  ส่วนกลาง  และรัฐบาลควรเข้ามามี 
บทบาทและแนวทางดําเนินการอย่างไร 

 

๓. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ เป็นโครงการที่สําคัญและจําเป็นต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทรัพยากรและ
ระบบการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทและ
ความรับผิดชอบตลอดจนฝึกฝนความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานฉุกเฉิน เพิ่มความร่วมทันสมัยระหว่าง
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน และต้องเตรียม
ความพร้อมอย่างเข้มแข็งสามารถปฏิบัติการได้อย่าง
ทันท่วงที ที่เกิดภัยพิบัติขึ้น 
๔. เป็นโครงการที่ดี ภาคประชาชนควรมีส่วนร่วมทํา
ร่วมคิด ร่วมกิจกรรม และประเมินผลการดําเนินงาน 
เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้ ตรวจสอบสภาพปัญหา 
และหน่วยงานสามารถทราบจุดอ่อน  จุดแข็ ง  
ของแผน  ให้ มี การพัฒนาและสามารถระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ทั้งคนและปัจจัยเพื่อการ
ดําเนินการประสบความสําเร็จ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ให้ทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุน
เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการ โดยให้รัฐบาลมีนโยบาย
ที่ชัดเจน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ กําหนดให้
ทุกจังหวัดพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านอุทกภัยแบบ
ไหน ให้มีการฝึกซ้อมแบบนั้น และมีการซ้อมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการแจ้งผลไปยังส่วนกลางให้ทราบ 
๒. ประชาชนและท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการให้ขอ
มูลและปัญหาของภัยสาธารณะต่างๆ เพราะในแต่ละ
ท้องที่อาจมีโอกาสประสบภัย ที่แตกต่างกัน โดยถ้า
เป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นตามฤดูกาล และเกิดขึ้น
ซ้ําๆจึงควรมีการป้องกัน และมาตรการบรรเทาความ
เดือดร้อนโดยภาครัฐและใช้กลไกที่มีอยู่ระดับจังหวัด 
อําเภอ และท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหารวมทั้งให้
แนวทางและความรู้กับประชาชน ในการระวังและ
รับมือกับภัยพิบั ติ ต่างๆ  โดยปลูกฝังทั้ ง ในภาค
การศึกษาและการอบรมทั้ งผู้ นํ าท้องถิ่น  และ
ประชาชน 
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  ๓. ในการป้องกันภัยพิบัติทุกชนิด รัฐจะต้องเป็นผู้

กําหนดและว่างแผน ออกกฎระเบียบมาบังคบใช้ใน
เบื้องต้นเสียก่อน เพื่อเป็นแผนแม่บท ประชาชน 
ชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด ส่วนกลาง ล้วนแต่
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ขนาดมีกฎระเบียบกฎหมาย 
คนบางคนในสังคมยังไม่ปฏิบัติตามยังฝ่าฝืน เมื่อมี
กฎระเบียบแล้ว ก็ควรทําตามกฎระเบียบ ควรแก้ไข
โดยนําเอาแกนนําหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ภาค กลุ่มจังหวัด ที่มีภารกิจคล้ายกันมาฝึกอบรม 
ฝึกซ้อมแผนเป็นที่เข้าใจแล้ว ผู้นําที่ได้รับการฝึกก็
นําไปขยายผลต่อ 
๔. มีการสร้างความรู้ ความตระหนักในเรื่องสาธารณ
ภัย อันตรายอันเกิดจากสาธารณภัย โดยรัฐเป็น
ผู้ดําเนินการผ่านสื่อต่างของรัฐบาล/มีการฝึกซ้อม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยเชิญ
ภาคเอกชนเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนความเห็น 
โดยรัฐเข้ามามีบทบาทในการทํา/เตรียมพร้อม ด้าน
คน และเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุน/ดําเนินการ
ป้องกันมากกว่า การบรรเทาและแก้ไข 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. การกําหนดแผนปฏิบัติการนั้นทางหน่วยงานเป็น
ผู้ดําเนินการเองทั้งหมด องค์กรภาคประชาชนเพียง
เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมเท่านั้น ประชาชนยังมีส่วน
ร่วมน้อย เพราะหน่วยงานรับผิดชอบเป็นผู้กําหนด
แผนให้ดําเนินการเองทั้งหมด ประชาชนและภาค
ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นน้อย 
๒. รัฐมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยดําเนินการเพื่อการเตรียมการป้องกัน/ การศึกษา
ทําความเข้าใจ วางแผน สํารวจ เตรียมอุปกรณ์
เครื่องมือสําหรับการดําเนินการต่างๆ/ การฝึกอบรม 
บุคลากร จัดวางระบบประสานงาน ตลอดจนการอพยพ
ประชาชน กําหนดพื้นที่อยู่อาศัยหรือห้ามมิให้เข้าไปอยู่
ในเขตอันตรายหรื อเขตปฏิ บั ติการป้องกันภัย 
รักษาพยาบาลและจัดให้การสงเคราะห์แก่ประสบภัย/ 
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนงาน และเตรียมความ
พร้อมทั้งด้านบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งต้องมีกอง
กํากับดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์ให้ใช้การได้ 
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  ๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเรื่อง

ระดับชาติเกิดภัยแต่ละครั้งเกิดความสูญเสียต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ 
เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายต้ังแต่รัฐบาล ราชการส่วนกลาง 
จังหวัด ท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนทุกคนต้อง
ร่วมกันบูรณาการการป้องกันภัย โดยให้ความสําคัญ
ในการจัดทําแผนและฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความ
พร้อม กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา 
๔. การฝึกซ้อมระดับจังหวัด ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละพื้นที่ เข้าไปร่วมรับทราบและนําไปปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน โดยทางจังหวัดต้องกําหนดว่าภัยใน
แต่ละพื้นที่มีอะไร แล้วทําการแก้ไขและซักซ้อมให้
เพราะทุกฝ่ายเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง  
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตให้กับประชาชน เมื่อเผชิญเหตุ หรือสา
ธารณภัยต่างๆ  แต่ควรฝึกซ้อม  และทํากับเด็ก 
เยาวชนในสถานศึกษาบ้าง เพราะหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๑ กําหนดให้เด็กมีทักษะชีวิต 
รัฐบาลควรกําหนด หรือ บรรจุในหลักสูตรเลยทีเดียว 
๒. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ในการเตรียมความ
พร้อม เมื่อมีสถานการณ์จริง จะได้แก้ไขปัญหา
ทันท่วงที ทุกคน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ควรเข้า
มามีส่วนร่วมนับต้ังแต่ ร่วมว่างแผน ทําโครงการ 
ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผลเพื่อ สรุปปัญหา
อุปสรรค และหาทางแก้ไขร่วมกัน 
๓. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอมีประโยชน์มาก ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น 
อําเภอ จังหวัด ส่วนกลางและรัฐบาลเข้ามามีบทบาท
และกําหนดแนวทางในการฝึกซ้อมแผนอย่างจริงจัง
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และทําอย่างต่อเนื่องทุกปี 
๔. ปัจจุบันหน่วยงาน ปภ. ได้ดําเนินการโดยถือว่า
เรื่องภัยพิบัติทุกประเภท เป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้ว 
ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัดจะต้องทําแผนป้องกันภัย
พิบัติ ที่ผ่านมาหน่วยงานที่มีความพร้อมที่สุด น่าจะ
เป็นมูลนิธิ มีกําลังพลพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์  
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  อาจจะยังไม่เพียงพอ ส่วนท้องถิ่นพร้อมในเรื่องปัจจัย 

แต่อาจจะยังไม่ทั้งหมด ส่วนอําเภอ จังหวัด เป็น
หน่วยงานหลัก การประสานงานอาจจะช้าหน่อย 
ส่วนกลางเป็นหน่วยงานที่รับข้อมูลสุดท้าย อุบัติภัย
ฉับพลันกว่าส่วนกลางจะเยี่ยวยาก็อาจช้าไป ภาครัฐ
ควรจะออกเป็นนโยบาย ให้ทุกหน่วยงานเตรียม
ความพร้อมตลอดเวลา เตรียมจัดทําแผนปฏิบัติ เพื่อ
จะลงปฏิบัติได้ทุกเวลา พร้อมรับมือได้ 

        2. ท่านคิดว่าการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยมีความสําคัญต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือไม่
อย่างไร และควรได้รับการสนับสนุนจาก 
อปท. อําเภอ ภาคเอกชน และประชาชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ท่านมีวิธีการ
อย่างไร 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรกึษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมีความสําคัญและ
จําเป็นต่อชุมชน และท้องถิ่นอย่างมาก เพราะ
ปัจจุบันมีโอกาสเกิดภัยพิบัติได้ทุกส่วนของชุมชน
และท้องถิ่น ควรใช้ประชาสัมพันธ์อย่างเข้าถึงชุมชน
ท้องถิ่นและกลุ่มบุคคลทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
ต่อเนื่อง 
๒. การฝึกซ้อมแผนการป้องกันมีความสําคัญมาก 
ข้าพเจ้าเห็นว่า การทํางานให้ได้ผล ควรยึด หมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นเป้าหมายหลัก โดยดําเนินการดังนี้ 
- กํานันและ อปท. ต้องร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพงาน 
โดยมีผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และกรรมการ
ชุมชนเป็นคณะทํางานสมทบ 
- ต้องมีแผนการป้องกันภัยของหมู่บ้าน และตําบลให้
ชัดเจน งบประมาณจาก อปท. และภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ 
- มีการฝึกซ้อมแผนเป็นประจําทุกปี 
๓. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมีความสําคัญต่อชุมชน 
ท้องถิ่น มากที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่จริง ทุกๆด้าน และควรได้รับการ
สนับสนุนจาก  อปท .  อํา เภอ  ภาคเอกชนและ
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น โดยวิธีการ
ดังนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยร่วมกับ ศท. และหน่วยงานที่
เกี่ยงข้องอย่างสม่ําเสมอ จะช่วยให้เกิดความชํานาญ
ง านและ เ กิ ด ป ร ะสบก า รณ์ ร่ ว ม กั น  อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ทําให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้งเป็น
การบูรณาการประสานความร่วมมือกัน 
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  ๔. การฝึกซ้อมมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้เรียนรู้

จากการฝึกปฏิบัติ เข้าใจในปัญหา รู้ วิธีการแก้ไข
ปัญหาตลอดจนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาต่อไป
อปท. อําเภอ ภาคเอกชน และประชาชนควรเข้ามามี
ส่วนร่วมให้มากที่สุด ทําการร่วมระดมทรัพยากรและ
ร่ วม ดํ า เนิ นการ  ประ เมิ นผลการดํ า เนิ น ง าน  
ให้ มี กิ จ ก ร รมทั้ ง ใ น ระดั บหมู่ บ้ า น  อปท .  ใ ห้
ความสําคัญกับเจ้าหน้าที่ พนักงานรับผิดชอบและ
จัดต้ังงบประมาณดําเนินการ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑ .  การฝึกซ้อมแผนป้องกันมีความสํ าคัญ ต่อ
ประชาชนโดยรวมไม่ว่าจะท้องถิ่น หมู่บ้าน จังหวัด 
ควรมีวิธีการที่เป็นระดับนโยบายของรัฐลงมาให้แต่
ละจังหวัดพิจารณาเสนอแนะ มีนักวิชาการช่วย
พิจารณาแต่ละขั้นในการซ้อมแผนป้องกันภัยและ
ควรเน้นจังหวัดที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยๆ ซ้ําซากจะ
แก้ไขอย่างไร 
๒. ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยย่อมมีความสําคัญ
มากน้อย ตามท้องถิ่นที่มีสภาพภัยพิบัติที่ต่างกันโดย
ในบางพื้นที่ ก็จะมีการประสบภัยเป็นประจํา และ
อาจมีหลายภัยพิบั ติ  การเตรียมความพร้อมมี
ความสําคัญมากเพื่อลดความเสียหายในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีการร่วมมือ
ให้ความรู้และขั้นตอนในการป้องกันภัยในรูปแบบ
ต่างๆ ร่วมทั้งการทําความเข้าใจกับประชาชนถึงผลที่
จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ 
๓. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมีความสําคัญมากต่อ
ชุมชน ถ้าไม่การซ้อม ถ้าเกิดภัยขึ้นมาจะทําอะไรไม่
ถูก ไม่รู้จะทําอย่างไร ใครจะเป็นผู้สั่ง ประชาชนไม่รู้
จะฟังใครจะทําอย่างไร จะไปทิศทางไหน จะนํา
ผู้ประสบภัยไปไว้ที่ไหนอย่างไร  เพราะฉะนั้นการ
ฝึกซ้อมจึงจําเป็นอย่างยิ่ง ชุมชนแต่ละชุมชนต้องมี
หัวหน้าหรือผู้นําในการบังคับบัญชาหน่วยย่อย ดังนั้น
ทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จึงต้องว่างแผน
ร่วมกัน เครื่องมืออุปกรณ์จะใช่อะไร จะหาได้จาก
ไหน ถ้าไม่มีก็เตรียมหาไว้ 
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  ๔. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย มีความสําคัญต่อ

ชุมชนและท้องถิ่นมาก เพราะเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
จะได้ปฏิบัติได้ถูก สามารถป้องกันและลดการสูญเสีย
หรือสามารถบรรเทา  ผ่อนหนักให้ เ ป็นเบาไ ด้  
การจะให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นนั้น 
วิ ธีการจัด ต้ังอาสาสมัครบรรเทา  และป้องกัน  
สาธารณภัย ขึ้นเป็นองค์กรภาครัฐร่วมเอกชน มีการ
แต่งกายโดยเครื่องแบบและมอบประกาศนียบัตรให้
เ ป็นการรับรอง  โดยการสนับสนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นต่างๆ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมีความสําคัญต่อชุมชน 
ท้องถิ่นมาก แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องให้กลุ่ม
องค์กรภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ในพื้นที่
ประสบภัย เป็นผู้กําหนดแผนการป้องกันภัยด้วยตัว
ของชุมชน เพราะบุคคลในพื้นที่ประสบภัยเป็นบุคคล
ที่รับปัญหา 
๒. จัดแกนอาสาบรรเทาสาธารณภัยภาคประชาชน 
ในทุกตําบล เพื่อเป็นหน่วยประสานงานในพื้นที่หรือ
ตําบลเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น เพื่อการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาและการแก้ไขเบื้องต้น/ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และการนําสู่การปฏิบัติในเรื่อง การ
ป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัย/ ควรมีการ
เชื่อมกับกลุ่มงาน อปพร. หรือตํารวจชุมชน เพื่อการ
ประสานความร่วมมือ และการช่วยเหลือเกื้อกูล
ระหว่างภาคีเครือข่าย/ การจัดต้ังกองทุนเพื่อการ
ป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย  และการจัด
สวัสดิการให้กับแกนจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน 
เมื่อประสบอันตราย 
๓ . การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมีความสําคัญต่อ
ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น เพราะเป็นการเตรียม
ความพร้อมทุกๆด้านเมื่อเกิดภัย จะได้แก้ไขปัญหา 
ได้ตามแผนที่ ว่างไว้ การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย 
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก 
อปท. อําเภอ ภาคเอกชนและประชาชน เพราะการ
เกิดภัย ทุกคนทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งภาค
ราชการ เอกชนและประชาชน ต้องร่วมมือกัน  
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  แก้ปัญหา วิธีการคือภาคราชการ ทั้งจังหวัด อําเภอ 

และท้องถิ่น ต้องจัดทําแผนป้องกันภัยให้เป็นปัจจุบัน 
และให้ภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมฝึกซ้อมแผน
บ่อยๆ เพื่อเตรียมความพร้อม เวลาเกิดภัยจะได้แก่
ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ 
๔. การฝึกซ้อมปอ้งกันภัย ควรจะให้ทุกองค์กรในพื้นที่
ได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้รับทราบ เพื่อป้องกันการ
สับสนเมื่อเกิดภัยพิบัติ การฝึกซ้อมควรประกาศให้
ประชาชนได้รับทราบ และขอให้แกนนําหมู่ บ้าน 
ชุมชน หรือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยแจ้งให้ประชาชน
ทราบ อย่างทั่วถึง  
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. มีความสําเร็จอย่างยิ่ง และ อปม. อําเภอ เอกชน
ทุกภาคส่วน ควรให้การสนับสนุน มีส่วนร่วม กํากับ
ดูแล เพื่อป้องกันการสูญเสีย  
๒. การซ้อมแผนมีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อม เพื่อภัยที่ไม่คาดคิด
มาถึงจะได้แก้ไขทันที/ให้ประชาชนเข้าใจในปัญหา 
ให้ประชาชนรู้ว่าภาคประชาชนเป็นเจ้าภาพหลัก 
ฝ่ายรัฐเป็นผู้สนับสนุน 
๓. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมีความสําคัญต่อชุมชน
และท้องถิ่นมาก ควรได้รับการสนับสนุนจาก อปท. 
อําเภอภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น โดยออกเป็นกฎหมายหรือระเบียบให้เป็น
หน้าที่ของทุกคนในพื้นที่เสี่ยภัย มีหน้าที่ต้องเข้า
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและทุกส่วนทุกหน่วยต้องให้
ความร่วมมือในเรื่องนี้ด้วย 
๔. ภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ใด ผู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดจะเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นจากมือ
มนุษย์ มีค่อนข้างทุกพ้ืนที่ จากธรรมชาติก็เช่นกัน 
ดังนั้นแผนป้องกันภัยจึงมีความสําคัญต่อชุมชน 
ท้องถิ่น เป็นอย่างมาก อปท. อําเภอ มีส่วนอยู่ใกล้ 
ประชาชน ควรจะมีความพร้อมมากกว่า ที่ผ่านมา
ป้องกันภัยควรจะมีการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงกันไม่
มาจะเป็น อปท. อําเภอจังหวัด ส่วนกลาง เพราะ
ปัจจุบันสื่อก็มีความสะดวกรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับความ
ต้ังใจรับผิดชอบเท่านั้น 
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         3. ในการซักซ้อมแผนป้องกันภัย  

ท่านคิดว่าควรจะขยายต่อยอดไปยังกลุ่ม
ประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร รวมทั้ง
การสร้างจิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนและสถานศึกษา ทั้งนี้เพาะปัจจุบัน
สภาวะของโลกได้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง
และมีความถี่เพิ่มมากขึ้น เกิดความสูญเสีย
อย่างมากมายมหาศาล ดังนั้น แนวทางการ
ป้องกัน การฝึกบุคลากร การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่ม
ทักษะให้กับประชาชนจึงเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเอง ผู้อื่น
และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลง 
ซึ่งกําหนดไว้ในแผนชุมชน แผนท้องถิ่น แผน
อําเภอ และแผนจังหวัด อย่างเป็นระบบและ
มี ขั้ น ต อ น  ปั จ จุ บั น  ห น่ ว ย ง า น  ป ภ .  
ได้ดําเนินการ โดยถือว่าเรื่องภัยพิบัติทุก
ประเภทเป็นวาระแห่งชาติ (Nation Agenda) ใน
เรื่องนี้ ท่านคิดว่าจะมี วิธีการใด ที่จะให้
ประชาชนทุกคน รับรู้ รับทราบ และมีทักษะ
ในการป้องกันภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะเมื่อเกิดภัยจะเกิดขึ้นในพื้นที่ประชาชน
ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงและฉับพลันทัน
ที่ จึงจําเป็นต้องพึ่งตนเองในเบื้องต้นก่อน 
ด้านวิชาการ 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. การทํางานที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
เ ป็นเรื่องสําคัญในการขยายต่อยอดได้อย่างดี 
เยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับควรได้รับการเรียนรู้
ใ น เ รื่ อ งของภั ย พิ บั ติ  อย่ า งสม่ํ า เ สมอและให้
สถานศึกษาจัดการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง 
๒. รัฐบาลกําหนดการซักซ้อมแผนป้องกันภัยเป็น
ว า ร ะ แ ห่ ง ช า ติ  เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล้ ว  / 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องกําหนดเป็นหลักสูตร
การศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาทุกระดับนําไปจัดทํา
เป็นหลักสูตรสถานศึกษาและกําหนดให้มีการสอบ 
การวัดผลประเมินผล ให้ เป็นระบบที่ถาวรและ
ต่อเนื่องตลอด/ในระดับประชาชน หมู่บ้าน ตําบล 
และอปท. จะต้องจัดทําโครงการเพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยการกํากับดูแล
ของอําเภอและจังหวัด 
๓. ในการซักซ้อมแผนป้องกันภัยควรขยาย ต่อยอด
ไปยังกลุ่มประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น โดยการชี้ให้เห็น
ว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นถ้าเรามีเจ้าหน้าที่ บุคลากรและ
ประชาชนมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในการ
ที่จะแก้ไขปัญหา โดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยเป็น 
และรวด เ ร็ วจะสามารถแก้ ไ ข ปัญหาได้ทั นที  
การฝึกซ้อมเพ่ิมทักษะให้ประชาชนเป็นสิ่งจําเป็น 
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันภัยตัวเอง  
ผู้อ่ืน และความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลง 
๔ .  การขยายต่อยอด ควรดําเนินการในระบบ 
เครือข่าย ขยายผลสู่หมู่บ้าน ชุมชน สร้างจิตสํานึกใน
ระดับสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สถานศึกษาให้ เป็นเป็นวิทยากร ในการพัฒนา  
ทั้งนักเรียนและคนในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองใน
เบ้ืองต้น 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ในการต่อยอดแผนป้องกันภัยอาจจะต้องแบ่งการ
ซ้อมแผนเป็นกลุ่มๆ โดยมีการซ้อมเป็นระยะๆ ในแต่
ละกลุ่มและอาจมีการต้ังหัวหน้ากลุ่ม โดยคัดเลือก
จากคนที่มีประสบการณ์และเป็นที่นับถือในท้องถิ่น   
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  นั้นๆ เพราะการซ้อมแผนป้องกันภัยบางคนอาจเห็น

ว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จึงไม่เห็นความ
จําเป็น แต่หากให้บุคคลอันที่นับถือชักชวนก็จะให้ผล
ในการซ้อมที่ดีได้ รวมทั้งมีการติดต้ังเครื่องมือในการ
เตือนภัยและให้ความรู้และทักษะการป้องกันระวัง
ภัย โดยอาจมีการบรรจุไว้ในภาคการศึกษาบ่อยๆ ใน
สถานศึกษาและควรชี้ให้เห็นถึงผลของภัยพิบัติ เมื่อ
ประชาชนเห็นถึงภัยต่างๆ ก็จะมีความสนใจในการ
ซ้อมและรวมถึงการหามาตรการป้องกันตัวเองไม่ให้
ประสบภัยหรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
๒. ควรบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอน การได้
เรียน ได้รู้จากประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นของจริงเท่านั้นที่
จะช่ วยบรรเทาและป้องกันไ ด้  สื่ อภาพยนตร์ 
หนังสือพิมพ์ ภาพข่าว นําไปสอนเป็นการเรียนได้ ภัย
พิบัติทุกชนิดป้องกันและบรรเทาได้ ถ้ารู้สาเหตุมา
ก่อน ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร มีวิธีป้องกันอย่างไร 
๓. ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จะต้อง
ได้รับการประสานงานและมอบหมายหน้าที่ที่
รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการ ประชาชนส่วนใหญ่เต็ม
ใจให้ความช่วยเหลือทางราชการอยู่แล้ว ให้แจ้งหรือ
มอบหมายภารกิจ เขาจะเต็มใจปฏิบัติอยู่แล้ว  
ก่อนดําเนินการขอให้ฝึกอบรมวิธีการดําเนินการให้
เขา ให้ได้รับความรู้เบ้ืองต้นด้วยจะเป็นการดี 
๔ .  การประชาสัม พัน ธ์ ให้ประชาชนทราบถึ ง
ประโยชน์ของการป้องกันและอันตราย/จัดต้ัง
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/มีการ
ฝึกซ้อม และเหตุการณ์จําลอง สม่ําเสมอ/มอบเข็ม
เชิญชูเกียรติให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อการจูงใจ/จัด
กิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจเพื่อขยาย ปริมาณ
ความสนใจของประชาชน/แสวงหาความร่วมมือ จาก
องค์กรต่างๆท้ังภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ/สร้าง
แกนนําในการขยายงาน ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย/ขยายฐานการเรียนรู้ และปลุกจิตสํานึก
เป็นวงกว้าง ไม่กระจุกตัวเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสังคม 
๑ .  การซั กซ้ อมแผนป้ องกั น ภัย  หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นให้มากที่สุด เพื่อจะได้เกิดจิตสํานึก ใน
การรับผิดชอบมากขึ้น โดยไม่ต้องรอหน่วยงาน
ภาครัฐมากําหนดแผนให้ เพราะหน่วยงานภาครัฐ
ไม่ได้รู้ พ้ืนที่ประสบภัยจริงเท่ากับคนในหมู่ บ้าน 
ชุมชน / รัฐควรกําหนดนโยบายให้กับ ผู้นําท้องถิ่น 
ผู้นําท้องที่ กลุ่มองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม 
เป็นผู้กําหนดแผนการป้องกันภัยด้วยตนเอง โดยรัฐ
ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
๒. การจัดทําแผนเฉพาะกิจ โดยแยกประเภทชนิด
ของภัยให้ชัดเจน/ จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยโดยมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ความสามารถของหน่วยงานและบุคลากร/การอบรม
ให้ความรู้ และการเตรียมงบประมาณในการซักซ้อม
แผน โดยการนําฝึกปฏิบัติ/ การจัดชุดปฏิบัติการ
กู้ ภัย/  การจัด ต้ังชุดปฏิบั ติการ ฟ้ืนฟู  และการ
พยาบาล/ การจัดต้ังศูนย์อํานวยการ ในระดับอําเภอ
และตําบล โดยมีแกนหลักเป็นผู้ประสาน และ
นําเสนอต่อส่วนจังหวัด 
๓. เห็นด้วยทุกประการ เพราะในปัจจุบันภัยต่างๆ
เกิดขึ้นบ่อยและมีความรุนแรง มีผลกระทบต่อ
ประชาชนทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ฉะนั้นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อม โดยการ
จัดทําแผน และฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
๔ .  การซ้อมแผนป้องกัน ภัย  ควรขยายผลให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น โดยชี้แจงให้
ชุมชนและสถานศึกษาเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีความ
เสียหายมากมาย ทุกคนควรต้องรู้ วิ ธีแก้ปัญหา 
ก่อนที่ทางราชการจะเข้ามาช่วยเหลือ  
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ควรอย่างยิ่ง และขยายไปสู่ประชาชน เยาวชนทั้ง
ในวันเรียน และนอกวัยเรียน ควรสร้างจิตสํานึก 
ปลูกจิตสํานึก ปลุกจิตสํานึก ให้กับนักเรียน เยาวชน 
และประชาชน 
๒. ให้ประชาชนเข้าใจในปัญหา ให้ความสําคัญ 
ประชาสั ม พัน ธ์ ให้ แพร่ หลายในชุ ม ชุน  จั ด ต้ั ง
อาสาสมัครป้องกันภัยให้ทั่วถึง สถานศึกษามีกิจกรรม
ป้องกันภัย สอดแทรกความรู้จัดเป็นหลักสูตรใน
สถานศึกษา/วิธีการที่จะทําให้ประชาชนทุกคนรับรู้ 
รับทราบให้มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้ังแต่ การจัดเวที
ชาวบ้าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นําข้อมูลสําคัญใน
ชุมชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การกําหนดทิศทาง 
กิจกรรมชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ด้านภัย
พิบัติ การค้าหาทางออกของปัญหา 
๓. ออกกฎหมายหรือระเบียบกําหนดหน้าที่ของทุก
คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือในพื้นที่ ที่ทางราชการ
ประกาศถึงเป็นหน้าที่ ที่จะต้องให้ความร่วมมือและ
เข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันภัย ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสีย
ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้น 
๔. แผนป้องกันภัย ควรมีการฝึกซ้อม กลุ่มเป้าหมาย
น่าจะเป็นกลุ่มประชาชนในแต่ละพื้นที่ เด็กเยาวชน
ในโรงเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านมาประชาชนจะ
เป็นผู้รับเคราะห์กรรมเป็นส่วนใหญ่มีแผนป้องกันภัย 
เครื่องมือ อุปกรณ์จําเป็นก็ควรจะเตรียมให้พร้อม 
เมื่ อ เกิด ภัยพิ บั ติขึ้ นมา  อาสาสมัครควรจะนํ า
เครื่องมือออกมาใช้ได้ทันเวลาก็ได้ 

          4 .  ท่ านมี ความคิ ด เห็ นอย่ า ง ไ ร  
ในการจัดฝึกซ้อมแผนให้มีประสิทธิภาพ  
ทั้ ง ด้ า น บุ ค ล า ก รที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช าญ  
ด้ านอุ ปกรณ์ที่ ทั นสมั ย มีประสิ ท ธิ ภ าพ  
โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ถ้าสามารถสร้างความรู้สึกที่เห็นภัยต่างๆ สร้าง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน ถ้าเกิด
ภัยพิบัติเร็วไม่สามารถยับยังได้และทุกคนเข้าใจถึงการ
มีส่วนร่วมเพื่อให้ภัยเหล่านั้นเซาบางลงได้ ถ้ามีการ
ฝึกซ้อมไว้เพื่อป้องกัน ดําเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอน
ในการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใสแท้จริง ซึ่งจะสร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชนและจะได้รับความ
ร่วมมืออย่างทั่วถึง 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ๒. การฝึกซ้อมแผน เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติการ

ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
บุคลากรและประชาชนผู้เกี่ยงข้อง ตลอดจนการใช้
เครื่ องไม้ เครื่ องมือและทิศทางการปฏิ บั ติการ 
นอกจากนั้นจะได้พบอุปสรรค ขัดข้อง นําไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข 
๓. ข้าพเจ้าเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่งในการจัดฝึกซ้อม
แผน ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โดย
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๔ .  ด้ า น บุ คล าก ร  คว รกํ า หนดผู้ รั บ ผิ ด ช อบ  
ผู้ประสานงานตามลักษณะภัยพิบัติและมีการพัฒนา
ความเช่ียวชาญให้กับกลุ่มบุคคลในระดับชุมชน  
ด้านอุปกรณ์ ควรมีการศึกษาปัญหาภัยพิบัติ แต่ละ
ชุมชนเพื่อการจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการดูแล ตรวจรับอุปกรณ์ฝึกซ้อม
การใช้อุปกรณ์อยู่เสมอ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ จะต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
อย่างแท้จริงรวมทั้ งมีการศึกษาถึงรูปแบบของ
อุปกรณ์ในการช่วยบรรเทาภัยพิบัติต่างๆเพราะเดียว
นี้วิวัฒนาการของเครื่องมือต่างๆ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทั้ งการเตือนภัย การป้องกัน และการ
บรรเทาความเสียหาย ส่วนในการช่วยเหลือนั้นต้องมี
การตรวจสอบ การใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน
ร่วมกัน 
๒. การฝึกซ้อมเป็นเรื่องที่จําเป็นและมีความสําคัญ 
การฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพมั่นควรจะเป็นการฝึก
โดย จํ าลองสถานการณ์ จริ ง  โดยการจํ าลอง
สถานการณ์จริงจะทําให้ผู้ปฏิบัติได้บทเรียนที่เป็น
จริงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด การ
ฝึกซ้อมจําเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์มา
ฝึกซ้อม เพื่อให้ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้
ประสบการณ์จริ ง เพื่อสร้างบุคลากรจากด้อย
ประสบการณ์ให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นๆ จนถึงระดับ  
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  เชี่ยวชาญ น่าจะตรงประเด็นมากกว่า เพราะปกติผู้

ปฏิบัติระดับเชี่ยวชาญจะมี แต่มีจํานวนจํากัด ถ้าจะ
ขยายพื้นที่ ให้ครอบคลุมจําเป็นจะต้องเพิ่มบุคลากร
ระดับเชี่ยวชาญให้เพิ่มมากขึ้น 
๓ .  การฝึ กซ้ อมแต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งมี ก า ร ติดตาม
ประเมินผล ทั้งตัวบุคลกร และเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ 
รัฐต้องกําหนด ออกกฎหมาย ระเบียบ ว่าต้องซ้อม
และรายงานผล ภาครัฐต้องทําแผนบังคับไว้ให้ ต้อง
ทําต้องซ้อมฝึกแผนซ้อมป้องกันภัยให้แน่นอน และ
อุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องรายงานและตรวจสอบโดยตั้ง
คณะกรรมการทํางาน ควรมีองค์กรอิสสะตรวจจับ 
การทํางานตามแผนหรือไม เครื่องมืออุปกรณ์อยู่ใน
สภาพที่มีสมรรถภาพหรือไม่  บุคลากรมีความ
รับผิดชอบหรือไม มีจิตใจเสียสละหรือไม่ เป็นต้น 
๔. ขอให้มีการจัดปรับกลไกการแก้ไขปัญหาและ
จัดการภัยพิบัติในทุกระดับ โดยเน้นการจัดการใน
ระดับชุมชน ตําบล เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการ
ทํางานระหว่างชุมชน ท้องถิ่นท้องนี้ โดยระดับ
จั งหวัด เ ป็นจุด เชื่ อมโยง  บู รณาการแบบงาน  
กา รทํ า ง าน ร่ ว ม กั บทุ กหน่ ว ย ง าน ในจั ง ห วั ด 
คณะกรรมการ กลไก การแก้ไขปัญหาในระดับชาติ 
จะต้องทํางานควบคู่กับกลไกของภาคประชาชนใน
ทุกระดับ สิ่งที่ต้องดําเนินการครอบคลุมในสี่มิติคือ 
การจัดการพื้นที่ทั้งระยะรับมือ เผชิญหน้าและฟื้นฟู 
การเชื่อมโยงเครือข่าย การผลักดันนโยบายการ
จัดการภัยพิบั ติ  และการจัดการสื่ อสาธารณะ 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ สํ า คั ญ  คื อ  แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร
คณะกรรมการระบบข้อมูลและการสื่อสารและ
กองทุนการจัดการภัยพิบัติในทุกระดับ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑ .  การจัดฝึกซ้อมแผนให้มีประสิท ธิภาพต้อง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประสบ
ภัยรับทราบให้เข้าใจถึงปัญหาของภัยพิบัติ ว่ามี
ผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร แล้วเปิดรับสมัครผู้ที่
จะเข้าฝึกซ้อมแผนโดยความสมัครใจก็จะทําให้การ
ฝึกซ้อมแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  ๒. เห็นชอบด้วยกับการฝึกซ้อม เพื่อให้เกิดทักษะ

และความชํานาญในด้านการปฏิบัติ และกู้ภัย โดยมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
มีหน่วยกองช่างสําหรับบํารุงรักษา เพื่อให้คุ้มค่ากับ
วิธีงบประมาณที่ เป็นค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการ
ปฏิบัติ/ วิธีงบประมาณที่ใช้ ต้องสามารถทดสอบ
คุณภาพของอุปกรณ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้ 
และมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องและเหมาะสม  
โดยการประมูลที่เป็นธรรม โดยมีหน่วยตรวจสอบ 
และมีคณะกรรมการตรวจรับที่มีคุณธรรม 
๓. เห็นด้วย เพราะการฝึกซ้อมแผนที่ใช้บุคลากรซึ่งมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญน้อย เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้
ในปัจจุบัน จะทําให้การซึกซ้อมไม่มีประสิทธิภาพ 
เมื่อการซึกซ้อมไม่มีประสิทธิภาพ เวลาเกิดภัยจริงจะ
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
๔. การฝึกซ้อมถ้าจะให้มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่
จะต้องได้เข้ารับการอบรม และมีการฝึกซ้อมอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อให้เกิดความต่ืนตัว นอกจากฝึกซ้อม
กันเองแล้วควรจัดไปดูการฝึกซ้อมของหน่วยงานอื่นที่
มีความพร้อมมากกว่า  
ผู้ให้ขอ้มูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. เห็นด้วยกับการฝึกซ้อมแผนให้มีประสิทธิภาพ 
จริงจังและจริงใจ และโปรดตระหนักว่า การฝึกซ้อม
กับของจริงนั้นไม่เหมือนกัน ฝึกซ้อมก็คือฝึกซ้อม 
ของจริงก็คือของจริง เวลาเกิดเหตุจริงๆ มักเกิดการ
สูญเสียมากว่า สถานการณ์มันไม่เหมือนกัน 
๒. การจัดซ้อมแผนที่ปฏิบัติมา ที่ได้เห็นเป็นการซ้อม
แผนจําลองสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดเหตุ ควรมีการ
ซ้อมแผนในเขตเมืองชุมชนขนาดให้/บุคลากร อบต./
ท้องถิ่น/อําเภอ/ผู้นํา เป็นผู้ เข้าใจดีในการซ้อม 
ประชาชนยังให้ความสําคัญน้อย 
๓. เพื่อให้การจัดฝึกซ้อมแผนให้มีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ด้านอุปกรณ์ที่มี
ความทันสมัยมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด 
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  ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควรจัดให้มีการประชุม

สม่ําเสมอและชี้แจงลายละเอียดและงบประมาณ 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการดํ า เ นิ นก า รและกํ าหนดตั ว
ผู้รับผิดชอบ 
๔. การจะจัดฝึกซ้อมแผนให้มีประสิทธิภาพ ควรมี
คู่มือมีผู้ รับผิดชอบ แบ่งหน้าที่ กันแต่ละอย่างที่
รับผิดชอบ เช่น เกิดไฟไหม้ในหมู่บ้าน ถ้าจะค่อย
รถดับเพลิงจาก อบต. จากอําเภอ กว่าจะมาถึงบ้านก็
คงถูก ไฟไหม้หมด ปัจจุบันชุมชนจะมีประปาหมู่บ้าน 
ควรมีการเตรียมจุดเปิดน้ําสําหรับดับไฟไว้บ้าง เครื่อง
สูบน้ําประจําหมู่บ้านก็ควรจะมีให้สักหนึ่งเครื่อง เรือ
ท้องแบนสักหนึ่งลํา อบต. คงสามารถจัดหาให้ได้ มี
ปัญหามาแทน มีปัญหามาแทนที่จะสูญเสียมากอาจ
บรรเทาลงได้บ้าง จัดคนดูแล อาสาสมัครในหมู่บ้าน
คงพอหาได้ 

        5. ท่านคดิว่าการฝกึซอ้มแผนป้องกนั
ภัยมีปญัหา/อปุสรรคทีส่ําคญัอยา่งไรบา้ง 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ไม่สามารถให้ทุกคนมีเวลาว่างพร้อมกันหมดใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น/ไม่มีงบประมาณมากพอกับ
จํานวนบุคคลที่จะเข้าร่วมโครงการได้จํานวนมาก/
การทําแทนประชาชนมาฝึกซ้อมเพื่อให้ไปขยายผล
ควรจะไม่เกิดผลตามที่คาดหวัง เพราะแต่ละคนก็มี
งานที่ต้องปฏิบัติทุกคน/ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่
เห็นผลที่เกิดจากภัยพิบัติเพราะมีเหตุเกิดขึ้นไกลตัว 
๒. ความตระหนักของเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ยังไม่
กระตือรือร้น  รอสั่งจึงจะมีการปฏิบัติ/ ประชาชน
ยังให้ความสนใจน้อย/ แผนในระดับล่าง (หมู่บ้าน 
ตําบล และอปท.) ไม่มี หรือมีก็อาจไม่ชัดเจน ขาด
การซักซ้อมแผน/ ความร่วมมือการเตรียมการมีน้อย 
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จึงเกิดอุปสรรค จะขัดข้อง มีการ
เสียหาย 
๓. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมีปัญหา/อุปสรรคที่
สําคัญคือ 
- วิทยากรฝึกซ้อมมีจํานวนน้อย  มีความรู้และ
ประสบการณ์เฉพาะทาง ไม่ครอบคลุมภัยพิบัติ 
- อุปกรณ์การซ้อม และปฏิบัติจริง ไม่มีคุณภาพ 
- การดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ไม่โปร่งใส 
- ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 
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  ๔. ปัญหา/อุปสรรค ขาดความตระหนักและไม่ให้

ความสําคัญของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะ
พบเพียงการแก้ ปัญหา เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว/ 
งบประมาณใช้จ่ายให้เพียงพอเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา และจัดลําดับความสําคัญ เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ/ การ
ประชาสัมพันธ์ ควรให้ความสําคัญทั้งในส่วนเนื้อหา 
และประโยชน์ที่เกิดจากการฝึกอบรมและแสวงหา
ความร่วมมือจากทุกหน่วย 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ปัญหาและอุปสรรค 
- การต่ืนตระหนักของประชาชน 
- การคุมเกมส์ คุมอารมณ์ของผู้เกี่ยวข้อง 
- พวกฉวยโอกาส 
- มิจฉาชีพ ซ้ําเติมผู้ประสบเคราะห์กรรม 
๒. ความเข้าใจของประชาชนค่อนข้างน้อย/ความ
ร่วมมือของประชาชนยังน้อย/พาหนะกู้ ชีพไม่มี
เฉพาะดัดแปลงมาจากรถบริการอ่ืนๆ ยังไม่สมบูรณ์ 
ที่จะคลื่นย้ายผู้บาดเจ็บ 
๓. ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญอยู่ที่หน่วยงานต่างๆ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนที่ฝีกซ้อมแผน
ป้องกันภัยยังไม่ค่อยให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากนัก 
ขาดการเอาจริงเอาจังและขาดกาต่อเนื่องในการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยรวมทั้ งหน่วยเหนือและ
รัฐบาลยังไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าที่ควร 
๔. การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ปัญหาอุปสรรคก็อาจ
เกิดขึ้นได้ เนื่องจากบ้างคนก็ยังไม่เคยมีการฝึกซ้อม
มาก่อนเลย ทหารเรือถือเป็นเรื่องสําคัญมากในการ
ดับไฟ ที่ ดีที่สุด ควรจะให้ชุมชนมาฝึก เวลานี้มี
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) 
ประจําหมู่บ้าน หมู่ละ ๙ คน ควรใช้คนจํานวนพวกนี้ 
ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นการดี 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. การไม่เข้าใจของผู้ที่เข้ามาฝึกซ้อมแผน/ การ
กําหนดแผนปฏิบัติ ประชาชนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นน้อย เพราะหน่วยงานรับผิดชอบกําหนดแผน  
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  ไว้ก่อนแล้ว/ ด้านงบประมาณสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง 

๒. กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ขาดความรู้ และการเข้าถึงกระบวนการที่แท้จริง/ 
การประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการกับหน่วยงาน
ในการจําลองแผนในการฝึกซ้อม ส่วนใหญ่มีการทํา
เฉพาะหน่วย ไม่ได้ทําร่วม/ คบงบทรัพยากร ความรู้ 
และสื่อ ควรมีการวางระบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและคุ้มค่ากับวิธี งบประมาณ ต่อแผนการ
ฝึกซ้อม และการบริหารจัดการโปร่งใส 
๓ . ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน/ ในการฝึกซ้อมขาดเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันภัย/ ในการฝึกซ้อมบาง
สถานการณ์  แ ต่ละครั้ ง ไม่ สมจริ ง  ทํ า ให้ ขาด
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา/ บุคลากร ซึ่งใช้ใน
การฝึกซ้อมแต่ละสถานการณ์ขาดความรู้ที่แท้จริง 
๔. ปัญหาที่พบ คือ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ยังไม่
ค่อยมีส่วนร่วมอย่างอย่างแท้จริง/ ประชาชนส่วน
ใหญ่ ไม่ค่อยรับรู้แผนงานต่างๆ รู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
ในวงจํากัด/ การร่วมมือ อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมยังไม่
ค่อยสมจริง และเพียงพอเท่าที่ควร   
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑ . การซ้อมแผนป้องกันภัย ประชาชนบางส่วน
อาจจะมองไม่เห็นถึงความสําคัญ เพราะคิดว่าเป็นภัย
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นจึงควรมีการให้ความรู้ถึงภัย
พิบัติต่างๆ ทั้งนี้การให้ความรู้นั้น ควรเสนอเป็น
ภาพเคลื่ อนไหวที่ เ ป็นเหตุการณ์จริ ง ในท้องที่
ใกล้เคียง อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องงบประมาณ
อาจจะต้องมีการขอจากส่วนกลางร่วมทั้งบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและประสบการณ์ 
๒. ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประชาชนต้องให้ความร่วมมือ ยอมรับและ
เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกซ้อม ส่วน
ราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบไปด้วย
องค์กรธุรกิจน้อยใหญ่ให้ความร่วมมือและตระหนัก
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ จากการฝึกซ้อมและให้ความ
ร่วมมือปัญหาอุปสรรคก็จะน้อยลงหรืออาจไม่มีเลยก็
ได้ อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คืองบประมาณ 
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  และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งถ้าขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย 

ถึงแม้จะมีการฝึกซ้อมดีอย่างไร ประโยชน์ที่จะได้
หรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็จะด้อยลงและไม่
ได้ผลเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น 
๓. การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม ทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนจะต้องมีองค์กรชุมชนและท้องถิ่นเป็น
แกนกลางในการดําเนินการ โดยการดําเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยึดหลักการแก้ไขปัญหา 
โดยให้ ชุมชนพึ่ งตนเองในทุกนิ ติ เท่าที่จะทําไ ด้ 
เครือข่ายองค์กรชุมชนขอเชิญชวนทุกภาคส่วนใน
สังคม ใช้โอกาสของภัยพิบัติเป็นการปรับบางส่วน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของประเทศ เพื่อร่วมกันนําภาประเทศ
ไปสู่ความย่ังยืนปลอดภัยตลอดไป 
๔. ข้าพเจ้าคิดว่าการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมีปัญหา
อันเนื่องมาจาก ประชาชนขาดจิตสํานึก ขาดความรู้
ความเข้าใจ ถือว่าการซ้อมแผนป้องกันภัยเป็นปัญหา
เล็กน้อย ไม่มีความสําคัญ เสียเวลา เสียเงินเสียทอง
เปล่าๆ รัฐจะต้องมีกฎหมาย พ.ร.บฺ ป้องกันภัย ใคร
ไม่ซ้อมแผนป้องกันภัย จะต้องไม่ให้เงินชดเชยหากมี
ภัยเกิดขึ้น หรือถ้าได้เงินชดเชยก็ให้จ่ายเพียงคร่ึงหนึ่ง
ของหลักเกณฑ์ทั่วไป แบบเดียวกับการเสียสิทธิใน
การไม่ใช่เลือกต้ัง เพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องฝึกซ้อม 
ใครไปต้องมีการเซ็นต์ช่ือลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน 
เห็นมีตัวอย่างครั้งเดียวได้ผล 

        6. ท่านมีข้อคิดเห็นอื่นใดที่จะเสนอแนะ 
เพื่อกําหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ 
อย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ปัจจุบันปัญหาสาธารณภัย นับวันจะรุ่นแรงและ
หลากหลาย ซับซ้อน รัฐบาลควรกําหนดเป็นนโยบาย
ให้หน่วยงานของรัฐทุกกระทรวง มีส่วนร่วมและ
กําหนดแผนตามสภาพพื้นที่และปัญหาที่เสี่ยงต่อภัย
พิบัติในลักษณะต่างๆ 
๒ . ข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะ/ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยควร ต้ังงบประมาณในการจัดซื้อ 
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ที่ ดี มีคุณภาพ พร้อมใช้ ไม่
หมดอายุ/ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ควรงบประมาณสํารองด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ผู้ ประสบภั ย  เพิ่ ม เ ติ ม  เพราะท้ องถิ่ น  มู ลนิ ธิ 

ภาคเอกชน มีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอ 
๓. สิ่งทีควรกระทํา/การสร้างความเข้าใจ ความสําคัญ
ของสาธารณภัย  พร้อมการป้องกัน/ สร้ างจิต
สาธารณะ เพื่อการมีส่วนร่วม/รัฐบาลพึ่งกําหนด
น โ ย บ า ย ใ น ร ะ ดั บ ที่ สํ า คั ญ  แ ล ะ ป ก ป้ อ ง
สาธารณประโยชน์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๔. ภัยจากธรรมชาติ/รัฐต้องกําหนดนโยบายราปราม
การบุกรุกป่า การตัดไม้ ทําลายป่า อย่างจริงจัง/การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ ต้องให้เหมาะสมกับภูมิ
ประเทศ โดยรัฐต้องรีบจัดทําผังเมืองรวมให้ทั่วถึง
โดยเร็วที่สุด ที่ดินแปลงใดยังไม่มีผังเมือง ห้ามมิให้
นําไปใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด ทุกวันนี้มีให้เห็นทั่วไป 
ว่าใช้ที่ดินเหมาะสมเพื่อเกษตรกร ไปในการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม แล้วจึงวางผังเมืองรวมภายหลังเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหาย ตามแก้ไขกันไม่รู้จักจบสิ้น 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ควรมีการจัดทั้งหน่วยงานพิเศษในการป้องเตือน
ภัยและบรร เทาภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ  โ ดย มีการ ต้ั ง
งบประมาณไว้ต่างหาก โดยไม่ต้องมีการขออนุมัติ
ใหม่ เพราะอาจล่าช้า แต่ก็ต้องมีระบบตรวจสอบที่ดี
และโปร่งใสโดยหน่วยงานนี้ ควรมีการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก เพราะภัยพิบัติ
ต่างๆส่วนใหญ่เกิดจาการเปลี่ยนแปลในช่วงนั้นๆของ
โลก 
๒ . ภาครัฐควรมีการสํารวจข้อเท็จจริงในแต่ละ
ท้องถิ่น ในการฝึกซ้อมท้องถิ่นใดควรมีนโยบาย
ฝึกซ้อมเรื่องใดๆ และเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ บ่งชี้ว่า
จะเกิดภัยพิบัติมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
ในจังหวัดที่เกิดภัยพิบัติบ่อยๆ 
๓. จัดวาระการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติให้เป็นวาระแห่งชาติ/รัฐบาล
ให้ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ  และ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/จัด ต้ังหน่วย
ปฏิบัติการระดับเชี่ยวชาญ เคลื่อนที่ เร็ว พร้อม
ปฏิบัติการ ๒๔ ช่ัวโมง ในส่วนกลางพร้อมให้การ  
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  สนับสนุน ส่วนภูมิภาคทุกภาคและทุกจังหวัดได้อย่าง

รวดเร็วทันที ที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ เพื่อ
รับมือกับภัยพิบัติ เบ้ืองต้นได้อย่างทันเวลาและทัน
ต่อเหตุการณ์ ก่อนที่ท้องถิ่นจะดําเนินการเพื่อ
บรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทันท่วงที 
๔. แผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คือ กระบวนการพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนเชิงคุณภาพมีลักษณะสําคัญ ๔ 
ประการ 
- เน้นแผนพัฒนาตําบลที่ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมและ
เป็นเจ้าของ 
- เป็นแผนพัฒนาที่สอดคล้องตรงกัน ความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น 
- ผลจากการทําแผนฯในปฏิบัติสามารถลดปัญหา
สังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชี วิตของชุมชน 
ท้องถิ่นได้จริง 
- เชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์จริงจัง กระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตําบล 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑ .  รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณด้านการ
ฝึกอบรมไปยังพื้นที่ประสบภัยดําเนินการโดยตรง 
เพราะพื้นที่ประสบภัยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
และกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาอยู่แล้ว 
- เพราะที่ ผ่ านมาการแก้ ไขปัญหาไม่ประสบ
ความสําเร็จ เกิดจากบุคคลภายนอกพื้นที่เป็นผู้เข้าไป
ดําเนินการให้ จึงทําให้บุคคลในพื้นที่ประสบภัย ขาด
การรับผิดชอบ 
- ด่ังนั้นถ้าจะให้แก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น 
ต้องมอบให้ พ้ืนที่ จั ดการตนเองจึ งจะประสบ
ความสําเร็จ 
๒. ควรมีการจัดต้ัง WALL ROOM ในระดับจังหวัด/ 
ควรมีระบบการเตือนภัย และระบบการเฝ้าระวัง/ 
ควรมีการจัดทําแผนที่ทางอากาศในเรื่องพื้นที่เฝ้า
ระวัง และการเตือนภัยในทุกเรื่อง/ การจัดทําพ้ืนที่  
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  เสี่ยงทั้งทางน้ํา และทางบก เช่น ตึกสูง อาคาร

บ้านเรือน การตรวจสภาพการสัญจร ทุกตรอก ทุก
ซอย และหามาตรการ หากเกิดเหตุที่ไม่คาดถึง และ
เป็นปัจจุบันทันด่วน/ การจัดทําฐานข้อมูลด้านภัย
ต่างๆ โดยแยกประเภทของภัยแต่ละชนิด และ
สังเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลมาตัดสินใจ เพื่อการวาง
แผนการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
๓. การจัดทําแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยเป็น
เรื่องสําคัญจําเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ
และสามารถนํามาปฏิบัติได้ อย่าให้เป็นเพียงเอกสาร
อย่างเดียวไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการฝึกซ้อมแผนและการปฏิบัติตามแผน ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน ฉะนั้นทุกคนต้องให้ความสําคัญ ไม่ใช่
รอให้ เกิดภัยเสียก่อนจึงให้ความสําคัญ  เพราะ
เหตุการณ์บางสถานการณ์จะแก้ไขไม่ทัน จะเกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อย่างรุนแรง 
๔. ปัจจุบัน ดิน ฟ้า อากาศ มีการเปลี่ยนแปลง ภัย
พิบัติจากธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นประจํา แต่ละพื้นที่ควร
กําหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อ
แจกจ่ายให้ประชาชนทราบว่า เมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละ
ชนิดจําทําอย่างไร แจ้งหน่วยงานใด โดยเฉพาะการ
ช่วยเหลือขั้นต้น อปท. จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ข้อเสนอแนะ 
- ถือว่าสาธารณภัยเป็นภัยที่เกี่ยวข้อง 
- ควรกําหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
- มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาช่วยวางแผน 
- รัฐบาลจะต้องเตรียมแผนล่วงหน้าในการรับมือภัย
พิบัติ 
- นักการเมืองระดับชาติจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทุจริต จัดซื้อจัดจ้าง 
๒. ออกกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เป็นหน้าที่ 
ของทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสนับสนุน
และให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
และมีการฝึกซ้อมเป็นประจําอย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง 
ขณะเดียวกัน ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  พ้ืนที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ ที่ทางราชการประกาศ ได้

ตระหนักถึงความจําเป็นและความสําคัญของการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยโดยต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง
และสม่ําเสมอ 
๓. รัฐบาลควรมีนโยบาย ให้ชุมชน มีอาสาสมัคร เพื่อ
บรรเทาภัยพิบัติของชุมชน เป็นการพึ่งตนเองก่อน 
ก่อนที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาช่วย 
๔ .  ข อ ใ ห้ รั ฐ บ า ล ศึ ก ษ า ก า ร ท ร ง ง า น ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกเรื่อง ต้ังแต่ 
- การทรงงานของพระองค์ต้ังแต่วันขึ้นครองราชย์
สมบัติ 
- กระแสพระราชดํารัสในทุกโอกาส 
- แนวทางพระราชดําริ ศูนย์ศึกษาพัฒนาทุกแห่ง 
- ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
- ทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ 
ไม่ ว่า เรื่ อง  น้ํ า  ดิน  สิ่ งแวดล้อม  ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงการแก้ปัญหา
ต่างๆ ของบ้านเมือง ถ้ารัฐบาลพร้อมนํามา ประพฤติ 
ปฏิบัติ อย่างจริงใจ และจริงจัง ประชาชนและ
ประเทศชาติจะเจริญยิ่ งก ว่า ปัจจุ บันมากมาย 
พระองค์ได้ศึกษา ทดลอง จนมั่นใจแล้วจึงเผยแพร่ 
จึงขอร้อง วิงวอนให้รัฐบาลรีบนํามาใช้ ปฏิบัติ 
กําหนดเป็นนโยบายแผนงานโดยรีบด่วน เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และจัดระเบียบสังคม 
          ๑ .  ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ  
ภาคประชาชนมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร  
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดระเบียบ
สังคมปัญหานี้เป็นปัญหาที่สําคัญยิ่งของประเทศไทย
เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆอีก
มากมาย  ยาเสพติดได้มีการเปลี่ยนแปลงและ
ขยายตัวแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมาก
ขึ้นส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมอ่อนแอ ขาดพลังและ
ขาดความสมดุล ในการพัฒนาประเทศชาติโดย
สิ้นเชิง 
๒. ปัจจุบันปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาที่เป็น
ภัยรายแรงของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้
ปัญหาดังกล่าวทําลายเยาวชน ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ การดําเนินงานแก้ไขจะต้องครบวงจรตั้งแต่ 
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  ต้นเหตุของปัญหาทั้งในระดับครอบครัวขึ้นไป ให้

สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ทําการให้ความรู้และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน เป็นแกนในการดําเนินงานทั้งในระดับ
ชุมชนในการบริการและสถานศึกษาของคนด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยาเสพติด เป็นปัญหาบ่อนทําลายที่ร้ายร้ายแรง
ของชาติเป็นไปทุกหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหา
ต้องยึดพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชน เป็นหลัก ต้องร่วมมือกัน
ทุกฝ่าย อย่างจริงจังและทําต่อเนื่อง การดําเนินการ
ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ถือว่า คิดว่าง
แผนถูกทางแล้วอยู่ที่การปฏิบัติ และทํากันอย่าง
จริงจังเท่านั้น 
๔. การวางมาตรการป้องกัน ปราบปรามการเสพยา
เสพติดและการค้ายาเสพติดและการค้ายาเสพติด
เป็นแผนงานที่ดีในหลักการ แต่ผลสัมฤทธิ์ยังไม่ดี
เท่าที่ควร สมควรที่จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ
ติดตามผล เพื่อค้นหาช่องโหว่และแก้ไขให้ตรง
ประเด็น ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
บ้านเมือง   ในเขตสมุทรสาครวันนี้ยังมีผู้ค้าและผู้
เสพยาเสพติดอยู่หนาแน่นในทุกชุมชนโดยเฉพาะใน
กลุ่มแรงงานไทย คนต่างด้าวแสดงว่าผู้ค้ารายใหญ่ยัง
ไม่ได้ถูกจับกุม และทางฝ่ายตํารวจยังมิได้มีการจับ
รายเล็กเพื่อสาวไปถึงตัวใหญ่ สมควรให้ตํารวจ
กระตือรือร้นและค้นหาเจ้าหน้าที่บางรายอาจมีส่วน
ร่วมผู้ค้ายาเสพติด 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. นับเป็นโครงการที่ดีและมีความจําเป็นมากใน
สถานการณ์ของยาเสพติดในปัจจุบันโครงการควรจะ
มีทั้งการป้องกัน และปราบปรามอย่างเป็นระบบและ
จะต้องเป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนและจะต้องมี
การฟ้ืนฟูรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากนี้ยัง
ต้องมีระบบการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพ
ติด พยายามดึงประชาชนมามีส่วนร่วมในการกําจัด
ยาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่นของต้นเอง 
๒. เห็นด้วยกับโครงการฯ เนื่องจากประชาชนไม่ว่า
จะเป็น ผู้ใหญ่ วัยรุ่น นักเรียน นักศกึษา แม้กระทั้ง  
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  คนวัยทํางาน ที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบการแม้

เรื่องการแพร่หลายของยาเสพติด อีกทั้งสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษายังมีเด็กติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
ทุกวันและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
๓. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ การดําเนินการป้องกันและ
ปราบปราม จึงเป็นเรื่องที่ ต้องดําเนินงานอย่าง
เข้ มแข็ งและจริ งจั ง  เพราะผู้ ติ ดยา เสพติ ดมี
ผลประโยชน์สูงเป็นสิ่งล่อใจ จึงทําให้ยาเสพติด
ระบาดไปรวดเร็วและเป็นวงกว้าง หากไม่มีวิธีการ
ป้องกันและแก้ไขที่มีประสิทธิภาพก็จะมาสามารถ
แก้ปัญหาได้ การที่ทางภาครัฐบาลให้ความสําคัญ
หยิบยกปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ จึงเป็น
เรื่องที่ถูกต้องและตรงประเด็นและเหมาะสม การ
ดําเนินการตามแผนทางยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินของ
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีรายละเอียด
ครอบคลุมดี ทําให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้
มาก 
๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
ปัญหายาเสพติดทุกวันนี้ได้กลายเป็นปัญหาของสังคม 
ที่นับวันจะแก้ไขปัญหาได้ยากขึ้น และสลับซับซ้อน
มากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะยาเสพติดเป็นแหล่ง
ผลประโยชน์มหาศาลของพวกคนโลภทั้งหลายคน
ประเภทไม่กลัวบาป พวกไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมี
อยู่จริง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ความเห็นเรื่องนี้ เป็นเรื่องดีที่ต้องดําเนินการโดย
เร่งด่วน เพราะปัญหายาเสพติดเป็นตัวสร้างปัญหา
ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนสร้างผลกระทบต่อสถาบัน
ครอบครัว/ก่อปัญหาให้เกิดการทําลายทรัพยากร
บุคคลต้ังแต่เด็กเยาวชนและผู้ใหญ่อย่างมาก 
๒. แผนงานต่างๆ ที่ทางราชการกําหนดแนวทาง
ต่างๆ มีความครอบคลุม ในด้านต่างๆ แต่ผลการ
ดําเนินงานยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร เพราะการบูรณา
การจากหน่วยต่างๆ  ยั ง ไม่ เ ป็นรูปธรรม  และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ควรต้องมีการติดตามประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง 
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  ๓. นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดระเบียบ

สังคม เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะเป็น
ภัยพิบัติที่สามารถทําให้ประเทศเกิดวิกฤติได้ แระแส
การตอบรับของภาคประชาชนในเรื่องนี้สูงมาก 
เพราะประชาชนรอคอยการจัดการที่เป็นรูปธรรม 
ด้งนั้นจึงมีระเบียบแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุม
กว่ารัฐบาลที่ผ่านมา หากสามารถปฏิ บั ติไ ด้ ดัง
แผนงานทั้ง ๔ แผน เชื่อว่ายาเสพติดต้องหมดไป
แน่นอน ทั้งนี้รัฐต้องทุ่มงบประมาณ โดยสนับสนุน
งบประมาณตามกิจกรรมฯและประเมินเป็นระยะ 
และให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ  
(ศพส.จ.) และ(ศพส.อ) 
๔ . แผนงานทั้ง ๔ แผนงานครอบคลุมตามแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ . 
๒๕๕๕ ของจังหวัดและอําเภอ แล้วข้อสําคัญอยู่ที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละแผนงานทั่ง ๔ แผนงาน
จ ะ ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น  ไ ด้ อ ย่ า ง  
มีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือดําเนินการได้แค่ไหน  
มีปัญหาอุปสรรคข้อเท็จจริงอย่างไร โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิ งทุ กแผนงาน  ต้ อ ง ใช้ เ จ้ าหน้ าที่ ที่ มี ค ว ามรู้
ความสามารถและมีความซื่อสัตย์จะคัดคนมาทํางาน
อย่างไร งานจึงประเมินผลสําเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องพิจารณา 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์และสามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยได้และหมดได้หากทําอย่าง
จริงจังจริงใจและต่อเนื่องและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสําคัญ มีความมุ้งมั่นและเสียสละและร่วมมือ
ประสานงานกันอย่างจริงจัง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
๒. เห็นด้วยกับการจัดทําแผนถึง ๔ แผน และมี
รายละเอียดในแต่ละแผนกําหนดตัวผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการเป็นขั้นตอนดีมาก คิดแผนได้ดี และไม่
ทราบว่ามีการดําเนินการตามแผนหรือไม่  ใช้
เครื่องมืออะไรวัด ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
ครอบคลุมทุก พ้ืนที่  ทุกหน่วยงาน  และควรให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
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  ๓. เห็นด้วยให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและให้เป็น

ระบบ  ทุกภาคส่วนที่มีการทํางานร่วมกันต้อง
ประกอบร่วมกันประสารงานกันให้ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทําโครงการ
ต่างๆ 
๔ . การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ก็คงต้องทําต่อไป  
แก้ต้นเหตุ คือ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่วนใหญ่ ควรปราบให้สิ้น
ไป เจ้าหน้าที่ทราบดีว่าใครคือผู้ค้า ส่วนผู้เสพที่เป็น
วัยรุ่น เกิดจากสิ่งแวดล้อมและความรู้เท่าไม่ถึง อยาก
รู้อยากลองดู เกิดปัญหาทางสังคมตามมา 

       ๒ .  ท่านได้รับทราบและเข้าร่วมกับ
โครงการนี้หรือไม่ ด้วยวิธีใด 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑.ข้าพเจ้าได้รับทราบละเข้าร่วมกับโครงการนี้หลาย
ครั้ง เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภาคประชาชน โครงการเครือข่ายบ้านร่มเย็นอําเภอ
ชุมชน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวิทยาคม กศน. อําเภอ
ชุมชน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของสถานีตํารวจภูธร 
๒ . ได้รับทราบจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของ
หน่วยงานราชการ ที่ทางอําเภอประชาสัมพันธ์และมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในบางแผนงานเช่น การสร้าง
พลังสังคม และแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ระดับสถานศึกษา 
๓. รับทราบจากสื่อโทรทัศน์ หนังสื่อพิมพ์ และการ
พูดคุยกับชาวบ้าน การเข้าร่วมโครงการ ยังไม่ได้เข้า
ร่วม ทั้งที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่บ้านมา
เกิน ๒ ปีแล้ว และเป็นวิทยากรประชุมประชาคม 
SML ด้วย 
๔ .  รับทราบว่ามีการดําเนินงานตามโครงการ 
ส่วนมากจะเน้นการฝึกอบรมและการบําบัดผู้เสพติด 
แต่เป็นการดําเนินการ เฉพาะเจ้าหน้าที่บางกลุ่ม 
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการที่
ได้งบประมาณมา มันจึงเป็นไปตามระบบราชการ
แบบเดิมๆที่คาดหวังผลสัมฤทธ์ิได้ยากมากๆ 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ได้รับทราบมาบ้างจากหน่วยงานของราชการโดย
มีส่วนเข้าร่วมในการให้คําปรึกษาทั้งฝ่ายปกครอง
และฝ่ายปราบปราม ร่วมทั้งมีการช่วยในการจัดต้ัง
ศูนย์ป้องกันในชุมชน และช่วยสอดส่องบุคคลที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อส่งข้อมูลต่อ
ให้กับภาครัฐ 
๒. ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดกับส่วนงาน 
ศพส .   โครงการนี้ทางข้าพเจ้า ในฐานะสถาน
ประกอบการและเป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรม 
จ .ราชบุรี ได้มีการสื่อสารให้สถานประกอบการ
รณรงค์เรื่องการต่อต้านยาเสพติดโดย 
- ตรวจปัสสวะพนักงานที่มีความเสี่ยง 
- ส่งเสริมให้สถานประกอบการในจังหวัดร่วมทํา
โรงงานสีขาว โดยร่วมกับสํานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ทุกๆปี เป็นระยะ 
- มีโครงการสนับสนุนให้สถานประกอบการทํา
โครงการ TO BE NUMBER ONE  
- สร้างเครือข่ายรอบๆ สถานประกอบการเรื่องควรรู้
ยาเสพติดให้โทษ 
- ร่วมกับภาครัฐในการตรวจสารเสพติดเมื่อมี
โครงการมา 
๓. จากการที่ได้รับทราบมีโอกาสเข้าร่วมประชุมใน
ระดับจังหวัดแบบบูรณาการ ได้รับทราบแนวทางการ
ดําเนินการแต่ไม่ละเอียด เหมือนที่ ไ ด้ อ่านจาก
เอกสารฉบับที่ สอบถามความเห็นจากที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการ ได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์
และแนวทางในการดําเนิน แต่ไม่มีโอกาสเข้าร่วม
โครงการ 
๔. ได้รับทราบจากข่าวสารโดยทั่วไป และได้รับทราบ
จากการรายงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ ได้รายงานให้ผู้ตรวจกระทรวงได้ทราบ
และได้รับเอกสารมาทําความรู้ความเข้าใจใน
ภายหลัง ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสังคม 
๑. รับทราบและเข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยใช้วิธี ดังนี้ 
- เข้าร่วมประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอและ
ตําบล (ศพส.จ.) 
- เข้าร่วมกับการเปิดค่ายและเปิดศูนย์บําบัดยาเสพ
ติดในระดับอําเภอและตําบล (ศพส.จ.) 
๒. ได้เข้าร่วมเวที เสวนา รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ ตํารวจ ผู้ที่มีหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปราม กระทําได้ถูกแนวทาง  
๓. รับทราบจากการเข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
- จากการร่วมประชุมกับผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย 
- จากการร่วมประชุมกับผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข 
- จากการร่วมประชุมกับผู้ตรวจกระทรวงยุติธรรม 
- จากการขับเคลื่อนของอําเภอเสนาในพื้นที่ตําบล
บ้านโพธิ์/ตําบลบ้านแพน 
- จากการขับเคล่ือนขององค์กรภาคประชาชนใน
ฐานะประธานสภาองค์กรชุมชนตําบล 
๔. ทราบเรื่องจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานใน
การตรวจเยี่ยมของท่านผู้ตรวจราชการ และการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการของหน่วยงาน 
และร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่ งเห็นว่าเป็นการ
รายงาน ความก้าวหน้า ของแผนการดําเนินโครงการ 
และวิ ธีงบประมาณ  แต่ไม่ เห็นผลในเรื่ องของ
กระบวนการเรียนรู้ และแนวทางการแก้ไข มีแต่เรื่อง
ของการปราบปราม 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ได้รับทราบและในช่วงนี้ยังได้รับราชการอยู่ ได้
เข้าร่วมโครงการนี้มาโดยตลอดในฐานะหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการ
รณณรงค์กระตุ้นจิตสํานึกและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้านชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมทั้งการจัดระเบียบสังคม (สถาน
บริการต่างๆ ฯลฯ) 
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  ๒ .  ได้ทราบ และได้เข้าร่วมโครงการ โดยร่วม

กิจกรรมวางแผนในชุมชน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมรณรงค์สูบบุหรี่ กิจกรรมให้ความรู้ ใน
สถานศึกษา 
๓ .  ได้รับทราบโครงการดังกล่าวแล้ว จากการ
นําเสนอของเจ้าหน้าที่ และไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ โครงการใดๆ จึงไม่สาสามารถอธิบายโครงการ
นี้ได้ 
๔. ได้รับทราบเรื่องการปราบปรามยาเสพติดมา
ต ล อ ด แ ล ะ เ ข้ า ร่ ว ม กั บ โ ค ร ง ก า ร นี้ โ ด ย เ ป็ น
คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้เข้า
ติดตามครัวเรือนที่อยู่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติด   

       ๓ .  ท่ า น คิ ด ว่ า โ ค ร ง ก า รนี้ จ ะ เ ป็ น
ประโยชน์ในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดด้วยความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน หรือไม่
อย่างไร และควรมีวิธีการอย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. โครงการนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น โดยประเมิน
ว่าหลังจากมีโครงการต่างๆหลายๆโครงการเกิดขึ้น
แล้วแต่สถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีผู้ค้า ผู้ เสพ 
ขนาดย่อยไม่หมดสิ้นไปซะที กลุ่มเสี่ยงในการค้า การ
เสพ ก็ยังคงมีอยู่ หรือบําบัดแล้วก็ยังมีผู้เสพซ้ําอยู่ร่ํา
ไปควรมีวิธีการดังนี้ 
- ใช้กฎหมาย (บังคับใช้) ให้เพิ่มโทษมากขึ้น 
- ให้มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเอาจริงเอา
จัง 
- ให้เป็นวาระแห่งชาติ ทุกหน่วยงานช่วยกันปราบให้
สิ้นซาก 
- เอาผิดกับข้าราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 
๒. โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และควรรีบเร่ง
ดําเนินงาน ให้ทันกับปัญหาที่มีอยู่ ค่อนข้างซับซ้อน
และไปไกลกว่าที่คาดคิด ทั้งการจําหน่ายและการซื้อ
หาล่อลวงใช้เด็กเป็นเครื่องมือ   ควรให้สถานศึกษามี
แผนในระดับโรงเรียนรองรับโครงการดังกล่าว การ
ดําเนินการที่ดีจะต้องให้ความสําคัญระดับชุมชน 
และครอบครัว โรงเรียนผู้นําชุมชนมีบทบาทขจัด
ปัญหาดังกล่าว 
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  ๓. โครงการนี้เดินมาถูกทางแล้ว ยึดหมู่บ้าน/ชุมชน 

เป็นเป้าหมายในการทํางาน แต่ขณะนี้ยังไม่มีการ
เคลื่อนไหว (ระดับหมู่บ้าน) ฉะนั้นต้องรีบขับเคลื่อน 
อย่างน้อย นายอําเภอต้องประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และ อปท . รวมทั้งคณะกรรมการหมู่ บ้าน และ
กรรมการชุมชน โดยนายอําเภอเอง รับฟังท้องถิ่น
หรือกํ านัน  ผู้ ใหญ่ บ้ านยั งขาดศั กยภาพ  และ
ประชาชนให้ความเชื่อถือน้อย 
๔. โครงการนั้นดี สวยหรู น่าเชื่อถือ แต่การปฏิบัติ
จะต้องมีการชีวัดผลสัมฤทธ์ิจากหลายๆองค์กร  
(มิให้ทําเอง) แล้วประเมินตนเอง จะได้ผลอะไร 
เพราะผู้ปฏิบัติก็คิดว่าเมื่อทําภารกิจสําเร็จก็พูดเอาว่า 
สําเร็จแล้วตามภารกิจ ทําอย่างนี้เหมือนตําน้ําพริก
ละลายแม่น้ํา แผนโครงการจะยังยืนได้จะต้องมี การ
กําหนดตัวชีวัดโดยบุคคลภายนอก ทั้งด้านการ
ป้องกัน  การปราบปรามและการบํา บัดรักษา
ผู้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยต่อเนื่องและมีการ
กําหนดช่วงเวลาปฏิบัติตามปฏิทิน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการดังกล่าวมีประโยชน์มากในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี แต่ควรมีการสอดส่อง
ดูแล และตรวจสอบหน่วยงานในการปฏิบัติงานให้
สุจริตและโปร่งใส เนื่องจากปัญหายาเสพติด มักมี
เรื่องผลประโยชน์ทางการเงินมหาศาล บุคลากรควร
มีการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมอย่างเข้มงวด 
๒. โครงการนี้มีประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ด้วยความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ถึงทุกภาค
ส่วน คือ ข้าราชการระดับสูงของจังหวัดจนถึงชุมชน
และทุ กภาคส่ วน โดย เฉพาะ  ครอบครั วและ
สถานศึกษาเอาจริงเอาจัง 
๓. โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ด้วยความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้ก็
ต่อเมื่อมีการทําโครงการอย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนของประชาสังคมกับภาครัฐ ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวกับการปราบปราม วิธีการที่ทําต้องทําต่อเนื่อง 
และบูรณาการทุกภาคส่วนดังได้กล่าวมาแล้ว มีทั้ง
การป้องกันและปราบปรามตลอดจนการใช้กฎหมาย  
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  อย่างจริงจัง มีการปราบปรามผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน

อย่างจริงจัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องถูกลงโทษ
อย่างหนักและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอ เพื่อไม่ให้เป็น
เยี่ยงอย่าง เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลาย 
ทั้งปวง ต้องเข้มงวดตรวจตรา 
๔. การดําเนินของจังหวัด เป็นโครงการที่ดําเนินได้
ประโยชน์เนื่องจากเป็นการสร้างพลังสังคมและพลัง
ชุมชนในการเอาชนะยาเสพติด ถือว่าเป็นการจัดทําได้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ถูกต้องแล้ว 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. โครงการนี้เป็นประโยชน์มาก ที่จะทําให้หมู่บ้าน/
ชุมชน มีความเข้มแข็งมากขึ้น ควรมีวิธีการดังนี้ 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นผู้รับผิดชอบและ
ดําเนินการจัดการบุคคลในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยใช้
วิธีการทางสังคมประเพณีวัฒนธรรม ของหมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นผู้กําหนด จะประสบความสําเร็จมากขึ้น 
๒. การทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมรายได้ให้ภาค
ชุมชน  ประชาสั งคม  ไ ด้มี เวที  เสวนา  พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นประจําสม่ําเสมอ
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จะเกิดภูมิ ต้านทานที่
เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่จะได้เข้ากับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความ
จําเป็นต้องทําต่อเนื่องโดยมีระบบเฝ้าระวังภัยยาเสพ
ติด ในรู ปแบบ ต่ า งๆ  โ ดย รั ฐบาล ต้ อ งจั ดสรร
งบประมาณอย่างต่อเนื่องและปราบปรามอย่างจริงจัง 
         วิธีการเสนอ 
 - ออกกฎหมายเพิ่มโทษผู้เสพ ผู้ค้า โดยไม่มี
การอภัยโทษ 
 - ต้ังคณะทํางานสืบสวนข้อมูลเชิงลับ โดยมี
กฎหมายเอกสิทธ์ิคุ้มครองการทํางานของคณะทํางาน
ให้สามารถดักฟังข้อมูลการสื่อสารได้จากผู้ต้องสงสัย
ทั้งผู้เสพ ผู้ค้าและเจ้าหน้าที่เรือนจํา เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
หรือผู้ต้องสงสัยอ่ืนๆ 
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  ๔. ถ้าดูตามแผนงาน เป็นประโยชน์มาก ในด้านการ

ป้องกันและการแก้ไข แต่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนยัง
ไม่แน่ใจ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อย
มาก ในด้านการมีส่วนร่วมในความคิด จะเป็น
ความคิดจากชาวบ้านลงมาเสียมากกว่า วิธีการจะได้
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เรื่องนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรื่องเดียวและ
หมู่บ้าน ตําบลต้องมีส่วนร่วมคิดและร่วมฟัง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ด้วยความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน แต่
ต้องทําอย่างจริงจัง จริงใจ และต่อเนื่องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องถือเป็นวาระแห่งชาติเป็นนโยบายสําคัญ
ทุกๆรัฐบาล 
๒. ถ้าทํากันอย่างจริงจัง ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ
น่าจะช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ส่วนจะ
มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ หรือการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังแค่ไหน แต่ทุกวันนี้ย่ิงทําย่ิงแพร่
ระบาดมาก และมีทุกที่ ทุกหมู่บ้าน 
๓. การใช้วิธีการประเมินผล เป็นการควบคุมงานหรือ
ใช้การบัญชี การทํางาน ติดตามควบคุม การมีส่วน
ร่วมต้ังแต่ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ โครงการนี้
ต้องโปรงใส ผู้บริหาร มีความรู้ มีทักษะ พฤติกรรม
ค่านิยม และทัศนคติที่ดี 
๔. ยาเสพติดระบาดมาแล้วหลายสิบปี ปัจจุบันใน
เรือนจํากลับเป็นแหล่งค้ายา มีผู้ค้ารายใหญ่ ควรจะมี
การเพิ่มโทษให้หนักขึ้น เจ้าหน้าที่ ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็ควรพิจารณาโทษอย่างรุนแรงหรือให้ออกจาก
ราชการไปเลย 
 ส่ วนผู้ เ สพ เป็ น เด็ ก เยาวชน  นั ก เ รี ยน 
นักศึกษา น่าจะให้มาช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจ ตํารวจไป
ไหนก็ให้เด็กไปด้วย ขับมอเตอร์ไซด์ให้ตํารวจซ้อน
ท้ายก็ยังดี เด็กจะเกิดความสํานึก ระหว่างไปด้วยกัน
ก็อบรมไปด้วย ตํารวจมีกําลังพลไม่พอ ก็ใช้เด็กพวก
นี้ เท่าที่ทราบพ่อแม่ไม่เอา ขอมอบให้ตํารวจอบรมให้
เป็นการส่วนตัว ปัจจุบันเด็กกลับตัวเป็นคนดี 
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          ๔ .  ท่ าน เห็นว่ า  ส่วนราชการใน

จังหวัด ท้องถิ่นและอําเภอ ที่รับผิดชอบ
โครงการในป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
ได้เข้ามามีบทบาทเสริมสร้างความเขม้แขง็ใน
การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างไร
บ้าง  มีการบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วน
หรือไม่อย่างไร          
 

 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ได้เพิ่มความเข้มงวดในการจัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด 
เส้นทางลําเลียง การตรวจสถานบริการแบบบูรณา
การและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา จังหวัดได้มีการแบ่งภารกิจแผนงาน
โครงการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม ได้
ครอบคลุมครบถ้วนทุกหน่อยงาน มีเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน มีการประชุมช้ีแจง  
มีนโยบายการดําเนินงานและมีแนวคิดที่จะทํา MOU 
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
๒. ส่วนราชการทุกระดับ ควรจัดทําแผนที่ชุมชนโดย
แบ่งระดับความวิกฤติและร่วมกับผู้นําชุมชนและ
สถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อไป ปัจจุบัน
ก า ร บู รณ า ก า ร ทํ า ง า นทุ ก ภ า ค ส่ ว น ยั ง ข า ด
ประสิทธิภาพและความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
เท่าที่ควร อาจให้มีคณะกรรมการในระดับชุมชนเพื่อ
การนี้โดยเฉพาะ 
๓. ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดมีบทบาทมากขึ้นใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ยังไม่เห็นว่ามีการ
ร่วมมือกัน อย่างบูรณาการเต็มกําลัง เพราะบาง
หน่วยงานน่ิงเฉยในการแก้ไขปัญหา ทําให้เกิดปัญหา
ต่างๆตามมา 
๔. ทุกส่วนราชการที่กล่าวถึงล้วนจะต้องมีความ
รับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม บําบัดรักษา
ร่วมกัน/ทุกส่วนจะต้องค้นหาตัวปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการค้ายาเสพติดให้ ไ ด้แล้ว กําจัดเสีย 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง (ตํารวจ ฝ่ายปกครอง 
นักการเมืองท้องถิ่น ราชทัณฑ์ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้มีอิทธิพลอื่นๆ ) /ต้องค้นหาจุดร่วมจากชุมชน
เพื่อให้ออกมาช่วยกันรณรงค์แก้ไขปัญหาร่วมกัน
อาจจะทําในรูปประชาคมในกลุ่ม ต่างๆทางภาค
ประชาสั งคม ท่ัว ไปในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการของภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมกัน 
 
 

 
 
 



- 89 -  
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. จากประสบการณ์ที่ผ่านมาการร่วมมือระหว่าง
ฝ่ายปกครองกับฝ่ายปราบปรามยังไม่มีการบูรณาการ
การทํางานอย่างแท้จริง การทํางานยังไม่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างจริงจังรวมทั้งมีบุคลากรใน
องค์กรนั้นๆ บางส่วนมีส่วนเกี่ยวพันกับยาเสพติด
ด้วย ทําให้การทํางานเป็นไปได้ลําบาก 
๒. ในจังหวัดราชบุรีได้มีการบูรณาการทํางานทุกภาค
ส่วน มีการจัดทําสติกเกอร์ติดรณรงค์ รู้แหล่งผลิต  
ผู้จําหน่าย ผู้เสพ แจ้งตู้ปณ. ๑๒๓ ปณจ. ๗,๐๐๐ มี
การเปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดทุกอําเภอ 
๑๐ อําเภอ รวมจํานวนคนประมาณ  ๒,๐๐๐ คน ที่
เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะอําเภอเมือง อําเภอบ้าน
โป่ง ซึ่งมีความเสี่ยงมาก 
๓. มีความเชื่อว่าทุกส่วนของราชการที่รับผิดชอบ
โครงการนี้ มีความรับผิดชอบอย่างเข้มแข็งในการ
ดําเนินงาน และบูรณาการทุกภาคส่วน สังเกตและ
ประเมินได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีไม่มากนัก 
๔. เป็นการดําเนินการที่ใช้การบริหารแบบใหม่โดย
การบูรณาการกําลังจากทุกฝ่ายที่ เกี่ ยวข้องได้
ดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นการค้าหา บําบัดรักษา การต้ัง
ด่านตรวจค้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะให้ทุกส่วน
ม า ร่ ว ม มื อ กั น ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ง า น จึ ง มี
ประสิทธิภาพและให้ผลอย่างแท้จริง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ทุกหน่วยเขา้มามีบทบาทดังนี้ 
    - การประชุมช้ีแจ้งโครงการในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
     - การจัดคา่ยบําบัดผู้เสพยาเสพติดในระดับ
อําเภอ/ตําบล 
    - การสํารวจผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
๒. การบูรณาการร่วมกันของหน่อยงาน ควรจะมี
มากขึ้น ถ้าต่างคนต่างทํา งานไม่บรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง 
ต้องมั่นใจ จริงใจ ในการดําเนินงาน และสามารถสั่ง  
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  ก า ร ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ใ นพื้ น ที่  ทํ า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 
๓. อําเภอให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพโดยอําเภอให้หลักการ
กว้างๆ และท้องถิ่นกําหนดระเบียบและแนวทาง
กันเอง ดังนั้นความเข้มแข็งของแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากัน 
ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น เ ห็ น เ พี ย ง ก า ร ป ร ะ ช า ค ม    ห า
กลุ่มเป้าหมายและเชิญชวนให้บําบัด แต่โครงการสร้าง
จิตสํานึกในกลุ่มเยาวชนของสถานศึกษา ยังไม่มีการ
เรียนการสอนในเรื่องนี้เห็นควรให้จักทําหลักสูตรการ
เรียนการสอนในท้องถิ่นทั้ง สพฐ. และ กศน. รวมถึง
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยบรรลุเป็นวิชา
ภาคบังคบ เรียนทุกระดับช้ัน 
๔. มีโอกาสได้เข้าร่วมในเวทีการประชุมกับหน่วยงาน
ค่อนข้างน้อยมาก แค่มีโอกาสได้เข้าร่วมในการประชุม
ร่วมกับผู้ตรวจเท่านั้น จึงไม่สามารถบอกได้ถึงการบูร
ณาการได้ว่ามากน้อยพียงใด ส่วนใหญ่เป็นการรายงาน
ความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ และการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ             ตามระยะเวลาที่
กําหนดและเป็นการทํางานเชิงคําสั่งนโยบาย ไม่ได้มี
การบู รณาการแผนงานในด้ านอื่ นๆ  เพื่ อสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วม หรือการจัดทําแผนงาน
โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือโครงการอื่นๆ ที่
อยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่ 
    - ไม่เคยได้รับเชิญในกระบวนการการมีส่วนร่วมใน
โครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นโครงการใด ไม่ว่าจะเป็นใน
ฐานะภาคประชาสังคม หรือในฐานะที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการ คิดว่าการทํางานเช่นนี้ ไม่สามารถจะให้ความ
คิดเห็นได้มากกว่านี้ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ส่วนราชการจังหวัดท้องถิ่นและอําเภอมีบทบาทใน
การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดค่อนข้างดี แต่ยังมีอยู่ บ้างที่บาง
หน่วยงานยังอาจไม่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากนัก 
เพราะยังเห็นว่าไม่ใช่งานหลักของตน 
๒. สพม. สพฐ. โรงเรียนต้องมีบทบาทแรกๆ โดยการ
ให้การศึกษา/องค์กรทางศาสนา ต้องร่วมมืออย่าง
จริงจัง โดยช้ีให้เห็น บาป บุญ คุณ โทษ และกฎ    
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  แห่งกรรม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมจะได้ผลกว่าการ

ปราบปรามหรือความรุนแรง/ตํารวจ มหาดไทย ต้อง
ไม่ เป็นเสียเอง/ทหารควรมีบทบาทตามตะเข็บ
ชายแดน 
๓. ท้องถิ่นและอําเภอมีบทบาทกับชุมชน มีข้อมูลเชิง
พ้ืนที่อยู่แล้ว จังหวัดหรือเจ้าของนโยบายสามารถหา
ข้อมูลได้ การบริหารโครงการให้เข้มแข็งมีการบูรณา
การทํางานทุกภาคส่วนนั้นควรจะต้องรับทราบ 
นโยบาย ประชุมร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ 
ประเมินผล ควบคุม เปลี่ยนแปลง ต้องไม่อคติในการ
ทํางานร่วมกัน โครงการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ต้องใช้ทั้ง คน เงิน ความรู้ ทักษะ 
เครื่องมือต้องพร้อมสังคมชุมชนจึงจะเข้มแข็ง 
๔. ท้องถิ่น พอจะสนับสนุนตํารวจเป็นค่าน้ํามันรถ
บ้าง เพื่อเอาเด็กเยาวชน มาอบรมตัวต่อตัว ออก
ตรวจทุกวันทุกคืนเด็กจะได้เรียนรู้ และเกิดสํานึก ไป
อยู่สถานกักกันผลที่ได้ก็อาจมีบ้าง แต่รัฐต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมาก ถ้าท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ผู้ปกครอง
เด็กก็ย่ิงยากมีส่วนร่วม เขาต้องการให้ลูกหลานเขา
เลิกเสพยา และกลับตัวเป็นคนดี ตํารวจหนึ่งคนคุม
เด็กหนึ่งคน คงไม่เกินความสามารถ  

          ๕. ท่านคิดว่า สถานการณ์ปัญหายา
เสพติดในพื้นที่มีความรุนแรงมีระดับลดลง
หรือไม่อย่างไร  และท่านมีข้อเสนอแนะหรือมี
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑ . สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่มีความ
รุนแรงมีระดับลดลงในระดับหนึ่ง เมื่อทางราชการ
ภาคประชาชนร่วมมือกันบูรณาการยาเสพติดก็เงียบ
ไปพักหนึ่งแต่ไม่หมดสิ้นไป น่าสังเกตว่าคล้ายๆนกรู้
หรือมีสายรายงาน แนวทางแก้ไขดังนี้ 
- เน้นการประชาคมเพื่อตรวจสอบสถานะหมู่บ้าน/
ชุมชนเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง 
- ฝ่ายปราบปราม ดําเนินการปิดล้อม ตรวจค้น 
- จัดทั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินทําหน้าที่เฝ้าระวังให้
มากขึ้นและปฏิบัติภารกิจทุกวันและเป็นปัจจุบัน 
- ควรแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม 
- เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องกะจัดบุคคล ที่ทําตนเป็นผู้มี
อิทธิพลในหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัดและถือ
โอกาสนําสารเสพติดแฝงเข้ามาในชุมชน 
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  ๒. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพียงชะลอ

การเอาจริงเอาจังของหน่วยงาน อาจกล่าวได้ว่า
ความรุนแรงยังมีอยู่ เพียงรอโอกาส ควรหาแนวทาง
เพื่อให้การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งในการจัดหลักสูตร
การเรียนรู้ การรณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักเห็น
ความสําคัญเนื่องจากทําแผนระยะสั้นระยะยาว 
๓. ใน ๒ ปีต่อเนื่องกัน ฟังเสียงจากการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน SML ยังคงมีผู้ เสพเหมือนเดิม 
และประชาชนที่รู้ตัวด้วย ประชาชนกล้าพูดเพราะ
กลัวว่า ถ้าติดยามากๆ จะบ้าครั่ง อาจเผาตลาด 
สร้างความเดือดร้อนได้ ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน  อปท. ทราบดี
แต่เข้าลักษณะรูปหน้าปะจมูก ต่างคนต่างว่างตัวเฉย 
๔ . สถานการณ์ยาเสพติดมิได้ลดลงแต่อย่างใด 
เพียงแต่ว่าพอรัฐบาลและเจ้าหน้าที่เอาจริงจังกับการ
ป้องกันปราบปราม กระบวนการพวกนี้จะลดบทบาท
ไปบ้าง แต่พอฝ่ายบ้านเมืองวางมือ กระบวนการนี้ก็
จะกลับมาอีก เพราะมีเหตุจูงใจสร้างรายได้มากมาย
เป็นกิเลสต่อใจอยู่แล้ว บ้านเมืองไทยทุกวันนี้มีความ
เจริญทางด้านวัตถุสูงก็จริงอยู่ เพราะเป็นเครื่องชีวัด
ความมั่นคงและความมีหน้ามีตาในสังคม แต่ทางด้าน
ศีลธรรมและทางด้านจริยธรรมอ่อนแอและล้มเหลว
มาก แม้แต่ในวงการพระสงฆ์หลายๆระดับต่าง
แสวงหาแต่ผลประโยชน์และลาภสักการะอย่างไม่ลืม
หูลืมตา แล้วประชาชนเองจะหวังพึ่งพระสงฆ์องค์เจ้า
ได้หรือ กระบวนการยุ ติธรรมต้องรวดเร็ว และ
เด็ดขาด ควรลดขั้นตอนการลงโทษแก่ผู้ค้ายาให้ลด
วันลงและประหารชีวิตให้เห็นๆไปเลย 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. จากภาพรวมมีแนวโน้มที่จะรุ่นแรงขึ้นเพราะ
ผลประโยชน์มหาศาลทําให้มีคนที่กล้าเสี่ยงในการ
กระทําความผิดแนวทางแก้ไขจึงควรให้เป็นขั้นเป็น
ตอนโดยมีการปลูกฝั่งค่านิยม ในการกําจัดยาเสพติด
ต้ังแต่เด็กๆ โดยอาจกําหนดไว้ในหลักสูตรศึกษา 
อย่างเข้มข้นหาวิธีลดมูลค่าของยาเสพติด ทําให้ไม่คุ้ม
กั บการถู กล ง โทษของกฎหมายกํ าหนดการ
ปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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  ๒. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เท่าที่ได้ดู

จากการจับกุมและจํานวนเด็กในสถานพินิจมีจํานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ  ข้อเสนอแนะ ศพส. ต้องร่วมมือกับ
หน่วยงานที่มีความเสี่ยงให้คนติดยาเสพติดมากขึ้น 
เช่นสถานศึกษา ชุมชน ครอบครัว/การปราบปราบ
ยาเสพติดน่าจะมีความชัดเจน เข้มข้น เอาจริงเอาจัง
มากก ว่าที่ เ ป็นอยู่ /ภาครั ฐควรมี กฎหมายที่ มี
บทลงโทษหนักกว่าเดิมมากๆ เช่น มียาเสพติด
จํานวนมากติดคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 
๓ . สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัยไม่สู้มีความรุนแรงเท่าใด สังเกตได้จากการไม่
ค่อยมีข่าวปรากฏให้เห็นในสังคม  ข้อเสนอแนะควร
ให้มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ในทุกจังหวัดและอําเภออย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มที่และต่อเนื่องโดยมีการควบคุม
และติดตามประเมินผลทุกขั้นตอน และเน้นการ
ปราบปรามผู้ค้า ไม่เน้นการบําบัดอย่างเดียว 
๔. ศึกษาจากเอกสารคิดว่า ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
ที่มีความรุนแรงมีระดับลดลง รัฐบาลควรมีการปฏิรูป
สังคมให้ปลอดยาเสพติด เพื่อให้สมาชิกของสังคมทุก
คนพ้นจากพิษภัยและการทําลายล้างจากยาเสพติด
ควรดําเนินการดังนี้ 
 - ยาเสพติดถือเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรง
ปัญหาหนึ่ง ที่ทําลายสุขภาพอนามัยและชีวิตของผู้
ติดยา โดยเฉพาะเยาวชน มีผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ
ฯลฯ ทุกภาคส่วนในสังคมจึงควรร่วมมือกับรัฐบาลใน
การทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดจากยาเสพติด 
โดยทําให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดจากยา
เสพติด ทําให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติด 
การปฎิรูปสังคมให้เป็นสังคมที่ปลอดจากยาเสพติด 
จะต้องดําเนินงานอย่างจริงจังจริงใจอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งด้านอุปทานละอุประสงค์ 
 - พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องดูแล อบรมและสั่ง
สอนลูกหลาน ให้เห็นโทษและภัยของยาเสพติด ไม่
ตกเป็นทาสของยาเสพติดโดยใช้หลักธรรมของ
ศาสนาสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจเป็นภูมิคุ้มกัน
ไม่ให้ตกเป็นทาสยาเสพติด 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสังคม 
๑. สถานการณ์ยังไม่ลดลง ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย
ยังมีให้เห็นเป็นประจําแม้ในช่วงเวลากลางวัน แนว
ทางการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด ต้องมีหน่วย
เฉพาะที่ดําเนินการและมีอํานาจในการดําเนินการไม่
ควรอยู่ในความรับผิดชอบของตํารวจ เพราะที่ผ่านมา
ปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่เกิดจากนักการเมืองและ
ตํารวจรู้เห็นเป็นใจ 
๒. ขณะนี้สถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีอยู่ แต่ฝ่าย
รณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ก็ทํางานได้ดีแต่ก็
ยังไม่ค่อยทั่วถึง จึงต้องรณรงค์สร้างความเข้าใจให้กับ
ชุมชน และตามสถานศึกษาทุกแห่ง การรณรงค์ใน
สถานศึกษา ความมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะ
บางสถานที่ปกปิด เพราะกลัวเสียช่ือเสียงของ
สถานศึกษา จึงต้องมีการทําความเข้าใจกับผู้บริการ 
ได้ช่วยกันขจัดให้ หมดไปจากชุมชน 
๓. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง ก่อน
หน้านี้มีการค้าขายกันอย่างเสรี ปัจจุบันยาเสพติดมี
ราคาแพงขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์ยาบ้าลดลง แต่
มีแนวโน้มยาอีสูงขึ้น ผู้มีอาชีพค้ายาจะพยายามหา
วิธีการที่ เจ้าหน้าที่ตามไม่ทันมาประยุกต์ใช้ แนว
ทางการแก้ไข 
 - ปฏิบัติการต่อเนื่องและพัฒนาวิธีการสืบค้า
เชิงรุก เช่นแก้กฎหมายให้เอื้อต่อปราบปรามหรือ
ป้องกันเช่น การฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัย 
 - พัฒนาเครือข่ายวิทยากรทุกภาคส่วน บ้าน 
วัด โรงเรียน 
 - เพิ่มโทษทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้อง และกระทํา
ความผิดซ้ําซาก 
 - แก้ปัญหานักโทษยาเสพติด เมื่อติดคุกใช้
เงินแลกความสะดวดสบาย 
 - ลดปัญหาศูนย์การเรียนรู้ ด้ านการยุ่ ง
เกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจํา ด้วยการแยกผู้ต้องขังคดี
อุกฉกรรจ์ออกจากคดียาเสพติด 
 - จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องโทษ
ยาเสพติด หรือพิษภัยจากยาเสพติดให้เยาวชนได้
เรียนรู้ เป็นวิชาภาคบังคับ 
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  ๔. สถานการณ์ยาเสพติด มีความรุนแรงด้วยการ

ติดตามข่าวสาร มีความน่าเป็นห่วงอย่างมากต่อสังคม 
จึงควรมีการรณรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเฝ้า
ระวัง พร้อมกับการป้องกัน และปราบปราม อย่าง
เข้มงวด 
 - การบําบัด และฟื้นฟูผู้เสพ ควรมีการพัฒนา
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง และการสร้างวิทยากรกระบวนการ
ที่สามารถถ่ายทอด และทํากิจกรรมร่วมกับเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนผู้เสพ ที่อยู่ในระยะของการเฝ้าระวัง
และการดูแล ควรได้รับการเอาใจใส่ และสร้างงาน
สร้างอาชีพ เพื่อสร้างอนาคตในภาคหน้า 
 - การใช้กรณีศึกษาเป็นต้นแบบของการ
เรียนรู้ เพื่อการสื่อสาร และได้รับการยอมรับของสังคม 
เพื่อการสร้างขวัญและกําลังใจ 
 - การทํางานวิจัยและพัฒนาเชิงลึก ถึงปัจจัย
ในการเสพ และความต้องการในการแก้ปัญหา 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑ . สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่มีความ
รุนแรง ไม่ลดลงแต่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้
จากข่าวสาร ที่ปรากฏการจับกุมยาเสพติดมากขึ้น 
บ่อยครั้งและจับได้คราวละมากๆ หลายแสนหรือล้าน
เม็ด ในส่วนที่ยังจับไม่ได้ก็ยังไม่รู้อีกจํานวนเท่าไหร่ 
๒. สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดสิงห์บุรี มีความ
รุนแรงมาก ไม่เคยลด/แก้ปัญหาโดยใช้ มิติทาง
วัฒนธรรม ช้ี ให้ เห็น บาป บุญ คุณ โทษ/สร้าง
วิทยากรมืออาชีพไว้อบรมเด็กๆ/บังคับใช้กฎหมาย/
หาบุคคลต้นแบบ มายกย่องสรรเสริญ เป็นตัวอย่าง
แก่เยาวชน/มอบโล่ รางวัล หมู่บ้านที่ปลอดจากสาร
เสพติด 
๓. เป้าหมายของโครงการควรจะชัดเจน เพราะ
ประเทศไทยแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน เป้าหมาย
ควรต่างกัน ตํารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง มีข้อมูลจริง 
ข่าวสารข้อมูล หลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบแต่
ดําเนินการไม่ได้ กฎหมายมีการเอื้อประโยชน์ เห็น
แก่พวกฟ้อง สถานการณ์ปัญหายาเสพติดเลยแก้
ไม่ได้ดีเท่าที่ควร 
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  ควรจะมีแนวทางป้องกันตามแนวเขตติดต่อให้

เข้มแข็ง สร้างครอบครัวให้เป็นสังคมครอบครัว 
ครอบครัวมีสุข สังคมแห่งความเป็นธรรม ปัญหาคง
จะน้อยลง 
๔. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปัจจุบัน
ตํารวจเข้มงวด จะลดความรุนแรงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่น่า
ไว้วางใจ เพราะผู้ค้ารายใหญ่และผู้ผลิตยังคงมีอยู่ ถ้า
ปราบปรามให้หมดสิ้นเมื่อไร ผู้เสพก็คงไม่มีเสพ ผู้ค้า
ก็ไม่มีปัญหายาเสพติด ก็คงหมดไป  

         ๖. ท่านคิดว่า ครอบครัวและชุมชน
ควรมีบทบาทอย่างไรในการช่วยทางราชการ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้าง 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. บทบาทของครอบครัวและชุมชนที่จะช่วยทาง
ราชการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดดังนี้ 
- ผู้นําครอบครัวและชุมชน ไม่เสพไม่ค้ายาเสพติด 
- ผู้นําครอบครัวและชุมชน รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ภาคเอกชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- สมัครใจเข้าร่วมเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อทํา
หน้าที่ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
- สนับสนุนการดําเนินการโครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินและโครงการ TO BE NUMBER ONE  
๒. มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้าให้ครอบครัวและ
ชุมชนร่ วม กันมี บทบาท  เ ช่ น  การ ให้ ค ว ามรู้  
การสั ง เกตพฤติกรรมกลุ่ ม เสี่ ย ง  ผู้ นํ า ชุมชนมี
การศึกษาปัญหายาเสพติดในชุมชนและเข้าถึง
ครอบครัว  ร่วมกับครอบครัวขจัดปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. ครอบครัวชุมชนต้องรวมตัวกัน ต้ังเป็นองค์กร
ขับเคลื่อน และวางเครือข่าย ให้เป็นความไว้วางใจใน
การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนช่วยกัน 
รณรงค์ดูและช่วยเหลือเยาว์ชนจะทําให้เกิดปัญหายา
เสพติดลดลง หรือลูกหลานอย่างจริงจังไม่กลั่นแกล้ง
กัน 
๔. ครอบครัวและชุมชนเป็นจุดแข็งที่ทางราชการ
จะ ต้องนํ ามา ใช้ เ ป็น เครื่ อ งมื อ ในการป้องกั น
ปราบปรามและบําบัดยาเสพติดได้เป็นอย่างดี ทาง
ราชการจะต้องสร้างทัศนคติต่อครอบครัว ชุมชนให้ 
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  เข้มแข็งและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เขาได้ตลอดเวลา 

บุคลากรของรัฐทุกภาคส่วนต้องได้รับการสนับสนุน
อย่างจริงจังจากภาครัฐและสนับสนุนการดําเนินการ
ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จริงจังด้วย 
เพราะปัญหายาเสพติดการแก้ไขจะต้องใช้เวลาและมี
ความสลับซับซ้อน เราจะต้องทุ่มเทและอดทนมากๆ 
จึงจะประสบความสําเร็จ 
ผู้ใหข้้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑ . ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นหลักในการ
ช่วยกันไม่ให้บุคคลในครอบครัวหรือชุมชนเข้าไปข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติด ครอบครัวต้องให้ความอบอุ่นและ
เป็นกําลังใจในกรณีที่มีสมาชิกในครอบครัวไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับ
ทางราชการเพื่อผลในการป้องกันและปราบปราม 
และต้องให้โอกาสกับผู้ติดยาเสพติดเสมือนเขาเป็น
ผู้ป่วยและให้โอกาสในการอยู่รวมในสังคมชุมชน 
๒ . ครอบครัวและชุมชนควรมีบทบาทช่วยทาง
ราชการ 
- ครอบครัว พ่อแม่ควรเอาใจใส่บุตรหลาน อย่าให้ไป
มั่วสุมกัน ควรเฝ้าระวังเรื่องการไปเล่นเกมส์ซึ่งเป็น
แหล่งยาเสพติดอย่างมาก 
- ชุมชน หัวหน้าชุมชน ลูกบ้าน ควรมีการจัดประชุม 
อบรมให้ความรู้รณรงค์ เฝ้าระวังเรื่องไม่ให้คนใน
ชุมชนติดยาเสพติด อาจจะมีศูนย์เฝ้าระวังและทํา
อย่างต่อเนื่อง 
๓. ครอบครัวและชุมชน เป็นผู้มีบทบาทอย่างมากท่ี
จะดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติด พ่อแม่
ควรเอาใจใสอบรม สั่งสอน ให้รู้พิษภัยของยาเสพติด 
และพลังชุมชนควรจะเฝ้าระวังให้การศึกษาอบรม
เยาวชนอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ครอบครัวและ
ชุมชนเป็นพลังชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือให้
หน่วยงานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ 
๔. ครอบครัวและชุมชนควรมีบทบาทอย่างยิ่ง ใน
การช่วยบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ครอบครัวต้องอบอุ่น ไม่ทะเลาะกับพ่อแม่และทุกคน 
ในครอบครัวต้องสามัคคี พ่อ แม่ พ่ี น้อง ต้องอยู่
ด้วยกันอย่างอบอุ่น คอยเอาใจใสซึ่งกันและกัน 
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  โดยเฉพาะพ่อกับแม่ ต้องไม่แสดงการทะเลาะให้ลูกรู้ให้

ลูกเห็น พ่อแม่ต้องพูดจากับลูกๆด้วยความอ่อนหวาน 
มีเมตา มีความรัก ความห่วงใยต่อลูก พ่อแม่ต้องมี
ศีลธรรม มีวาจาสุภาพ อ่อนน้อมต่อคนทั่วไป เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้ลูกเห็น และเอาไปเป็นตัวอย่าง ค่อยตรวจ
ตราสอดส่องดูแลความประพฤติของลูก เพราะพ่อแม่
คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดลูกมากกว่าใครๆ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ดูแลลูกหลานของตนเองให้ดี และยอมรับความจริง
เมื่ อลู กหลานของตนเองติดยา ควรร่ วมมือกับ
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไข สําหรับชุมชนคงหาคนกล้าที่
จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้น้อยมากเพราะเกรงอันตรายและ
ถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอํานาจและอิทธิพลเนื่องจาก
ปัจจุบันหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ยาก
เนื่องจากกฎหมายไม่เป็นกฎหมาย เนื่องจากผู้ ใช้
กฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมู่ 
๒ .  ทุกครอบครั วต้องสอดคล้อง ดูแลบุคคลใน
ครอบครัวรวมทั้งคนในชุมชน หากไม่สามารถว่ากล่าว
ตักเตือนได้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง ให้ ช่วย
สอดส่อง ติดตามดูพฤติกรรมอย่างสม่ําเสมอ เพื่อมิให้
ไปทําร้ายคนในชุมชน 
๓. คิดว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสําคัญ
ต่อการสร้างสังคมในอนาคต ที่จะช่วยให้เด็กและ
เยาวชนได้เป็นกําลังที่สําคัญของชาติ ฉะนั้นหน่วยงาน 
ควรมีการสนับสนุน และหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงาน การทํางานเชิงบูรณาการ โดยการจัด
ค่ายครอบครัว และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การ
สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ให้ครอบครัวมีความรัก 
ความอบอุ่น และเข้าใจกันโดยการจัดกิจกรรมที่
ต่อเนื่อง และติดตาม ประเมินผลในทุกระยะ หรือ
กิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจในเครือ
เรื อน/การทํ าวิจั ยและพัฒนา ให้ เ ป็นประเด็น 
สาธารณะร่วมการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาและเอาชนะยาเสพติด โดยการทํา LSSUE 
BOOK โดยการค้นหาประเด็นที่น่าหวงใย สาเหตุ ทาง
แก้ อุปสรรคและข้อสังเกต โอกาสความน่าจะเป็นและ
แนวทางแก้ปัญหาเชิงนโยบาย 
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  ๔. ครอบครัวและชุมชนเป็นสังคมเริ่มต้นของมนุษย์

ต้องมีบทบาทสําคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดไม่ใช่ให้ทางราชการรับปัญหาฝ่ายเดียวเพราะเขา
ขาดความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชน ทาง
ราชการที่ไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้ด้าน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทสําคัญอย่างมากใน
การช่วยทางราชการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งครอบครั วสํ าคัญที่ สุ ด  ถ้ า
ครอบครัวอบอุ่น เด็กจะไม่มีปัญหาและไม่ตกเป็น
ทาสของยาเสพติด พ่อแม่สําคัญมากในการดูแล
ลูกหลานให้ดีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
๒. เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ครอบครัวตัวอย่าง/
รักลูกให้ถูกทาง/รายได้ครอบครัวต้องพอกินพอใช้/
ไม่รุนแรงกับลูกหรือเอาใจลูกจนเกินไป/ไม่ให้ลูกไป
พักค้างคืนที่บ้านเพื่อน 
๓. ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทในการช่วยทาง
ราชการแก้ ไขปัญหายาเสพติดอย่างมาก  เช่น 
ครอบครัวแต่ละครอบครัว ถ้าทุกครอบครัวพร้อมนํา 
ทฤษฎีพระพุทธเจ้ า  คือ  ศีล  ๕  ชุมชนน้อมนํา
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัว ชุมชน 
พร้อมเปิดใจให้ข้อมูลราชการช่วยกันไม่ทําผิด
กฎหมาย  ไม่ เสพติด  สุ รา  การพนัน  อยู่ แบบ
ครอบครัวสุขสันต์ ชุมชนเข้มแข็งปัญหาก็หมดไป 
๔. พ่อแม่บางครอบครัวยังไม่ทราบเลยว่าลูกเสพยา 
คนเสพยาจะไม่ยอมบอกว่าผู้ขายคือใคร ผู้ปกครอง
จะพูดกับเด็กติดยาเอง แทบจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่อง 
คนติดยากลัวตํารวจจับ เพราะถูกจับแล้วจะไม่ได้เสพ
ยา ไม่กลัวติดคุก เด็กติดยาบางคน พ่อแม่เผลอไม่ได้ 
เงินทอง ซุกซ่อน ไว้ที่ไหนหาเจอหมดของไหนขายได้
เอาไปขาย พ่อแม่บางรายถึงกับตัดหางปล่อยวัด  
เด็กสมัยนี้ไม่เชื่อพ่อแม่แต่เชื่อเพื่อน พ่อแม่ทุกคน
อยากให้ลูกเป็นคนดี แต่พูดกับลูกๆลําบากเหลือเกิน 
ลูกไม่ค่อยฟังพ่อแม่อยู่ กันอย่างประคับประคอง  
ถามครอบครัวไหนก็พูดเหมือนๆกัน ลูกไม่ค่อยเชื่อ
ฟังพ่อแม่  
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         ๗. ท่านคิดว่า ในระบบการบําบัดผู้

เสพยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งสมัครใจบําบัด และ
บังคับบําบัดของทางราชการสามารถลด
ปัญหาผู้เสพให้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีคืนสู่
ชุมชนหรือไม่  
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ระบบการบําบัดผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งผู้ที่
สมัครใจบําบัด และบังคับของทางราชการสามารถ
ลดปัญหาผู้เสพให้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีคืนสู้ชุมชน
ได้ แต่ยังมีจํานวนน้อยโดยเฉพาะผู้สมัครใจบําบัด 
ได้ผลประมาณ ๗๕% ขึ้นไป เพราะผู้สมัครใจบําบัด
ได้มีจิตสํานึกผิดไปแล้ว อาจจะเสพหรือติดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์เมื่อผิดพลาดไปก็อยากจะกลับตัว
กลับใจ บําบัดให้หายเป็นปกติเพื่อเป็นคนดีสู้สังคม
เช่นเดิม 
๒. ระบบผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านมา สามารถลดปัญหา
ผู้เสพให้กลับมาเป็นพลเมืองดีได้ อยู่ส่วนหนึ่งระดับ
หนึ่ง การพัฒนาผู้เสพ ควรมีทั้งการรักษาและฟื้นฟู
จิตใจควบคู่ กัน และประสานงานโรงพยาบาลใน
ชุมชน(สถานีอนามัย) ร่วมมือและเป็นส่วนหน้าของ
บทบาทหน้าที่ เพื่อไม่ให้หวนคืนสู่การเสพตืดอีกครั้ง 
๓. นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หลงผิด เพราะหาก
ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ก็อาจจะยังช่วยผู้
หลงผิดเหล่านี้ไม่ได้อีกทั้งยังทําให้บุคคลเหล่านี้เห็น 
โทษของยาเสพติดและภาครัฐยังช่วยในการประกอบ
อาชีพทําให้ปัญหายาเสพติดลดลง 
๔. การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเป็นทางออกที่ดีแน่
เนื่องจากตลาดขายยาเสพติดในชุมชนยังมีอยู่
มากมาย ซื้อง่าย-ขายคล่อง อย่าลืมว่ายาเสพติดมัน
เป็นเรื่องของจิตประสาทมนุษย์มันมีความอ่อนไหว
มันมีความอยาก ความกระหายอยู่ในสันดานและ
จิตสํานึกเมื่อสังคมรอบด้านเสพและชักชวน มันจึง
ดึงดูดใจผู้เสพส่วนหนึ่งที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอ หวน
กลับไปเสพอีก คนที่ติดยาและบําบัดแล้ว จะต้องอยู่
ภายใต้การดูแลและการครอบงําของชุมชน ที่ใส
สะอาดเข้มแข็งและทางครอบครัวต้องเข้าใจผู้เสพ
และเตือนสติตลอดเวลาผู้เสพจึงจะรอดพ้นจากยา
เสพติดได้ โดยไม่ปล่อยโอกาสให้ผู้เสพกลับไปสู้ชุมชน
และสังคมที่มียาเสพติดระบาด 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ก็เป็นแนวทางที่ดีที่จะดึงผู้ติดยาเสพติดบางส่วน
กับมาเป็นคนดีของชุมชนทําให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของกับ
ย า เ ส พ ติ ด มี จํ า น ว น น้ อ ย ล ง  อ า จ ทํ า ใ ห้ ผู้ มี
ประสบการณ์ที่เลวร้ายกับยาเสพติดมาเป็นวิทยากร
ในการอบรมให้ความรู้กับบุคคลในชุมชนนั้นๆได้ 
๒. ในการมีระบบบําบัดผู้ เสพยาเสพติดในพื้นที่ 
สามารถลดปัญหาผู้เสพให้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นได้ 
สถิติที่พบเมื่อติดและกลับมาก็มาเสพใหม่เป็นส่วนมาก 
ก็มีบางส่วนกลับมาแล้วเป็นพลเมืองดี  แต่สังคมชุมชน
นั้นๆ ต้องยอมรับให้อภัยผู้ปกครองครอบครัวดูแลเอา
ใจใส่มากขึ้น รวมทั้งผู้นําท้องถิ่น ข้าราชการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต้องร่วมกันสอดส่องอีกทาง 
๓ . ระบบการบําบัดทั้งสมัครใจและบังคับทั้ง ๒ 
ระบบนี้จะสามารถลดปัญหาผู้ที่ ติดยาเสพติดให้
กลับมาเป็นผลเมืองดีคืนสู่สังคมและชุมชนได้เป็น
ส่วนใหญ่ เพราะขณะนี้ยังไม่มีวิธีใดที่ดีกว่านี้ 
๔. จากการดําเนินงานของจังหวัด ถือว่าได้ผลเป็นที่
น่าพอใจ ผู้ที่ได้รับการบําบัดยาเสพติด จะไม่กลับมา
เสพอีก คืนสู่สังคมที่เป็นสีขาว ได้อย่างภาคภูมิใจ 
และเป็นผลเมืองที่ดีได้ในอนาคต 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. การบําบัด สามารถลดปัญหาผู้เสพได้ดี แต่ต้องให้
หมู่บ้านชุมชนดูแลต่อ ในการช่วยเหลือทําความ
เข้าใจกับบุคคลในหมู่บ้านชุมชนถึงพฤติกรรมจาก
ผู้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นพลเมืองดีในการ
ช่วยเหลือสังคมต่อไป 
๒ . ยังมีบางส่วน ที่ เข้ามาบําบัดรักษาแล้ว เมื่อ
ออกมาแล้วเมื่อมาอยู่ในสภาพเดิม ครอบครัวขาด
รายได้ มีฐานะยากจน บางครั้งก็ต้องกลับไปเสพยา
หรือค้าขายเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงต้องส่งเสริมให้มีอาชีพ
รายได้ก็จะทําให้สามารถลดละเลิกยากเสพติดได้ 
๓. ปัจจุบันในขั้นตอนดําเนินการของแต่ละพื้นที่
ระดับตําบลเท่าที่สังเกตการณ์บางพื้นที่ยังไม่น่าจะ
คุ้มค่ากับการลงทุนของภาครัฐโดยจัดงบประมาณต่อ
หัวเนื่องจาก ยังคงต้องปรับปรุงด้านวิทยากร ทีต้องมี 
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  ความเชี่ยวชาญและกระบวนการอบรม ทั้งนี้วิทยากร

ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถใช้จิตวิทยา ทําให้เยาวชน
ค้นหา ตัว เอง  และรับรู้ บุญคุณของบุพการี ใน
ขณะเดียวกันยังเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
ด้วย ดังนั้นในอนาคตอาจต้องมีการสร้างวิทยากรตัว
คูณให้เพียงพอโดยเบื้องต้นต้องจ้างวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์มาสอน  ทั้งนี้หลังจบหลักสูตรใน
โครงการปัจจุบัน ควรมีการติดตามกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมอีกระบะหนึ่ง 
๔. มีความเป็นไปได้น้อย ภายหลังการบําบัด เพราะ
สภาพแวดล้อมก่อนติดยาเสพติดไม่ได้เปลี่ยนแปลง 
- สภาพครอบครัวอ่อนแอ ขาดการแก้ไข ทําให้ผู้ป่วย
ภายหลังหมดโอกาสกลับตัว 
- ยาเสพติดระบาดทุกวงการ และทุกวัย ทําให้ต้อง
พิจารณาหลายวิธีการ ในการลดปัญหาการกลับมา
ของผู้ป่วย 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ระบบการบําบัดผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ทั้งสมัคร
ใจบําบัดและบังคับบําบัดของทางราชการ มีส่วน
สําคัญอย่างมาก ในการลดปัญหาผู้เสพให้กลับมาเป็น
พลเมืองดีคืนสู่สั งคม  แต่ทั้ งนี้ ต้องขึ้นอยู่ กับทีม
วิทยากรว่าทีความสามารถในการอบรมฟื้นฟูเพียงใด 
หากเป็นผู้ที่มีความสามารถดีจําทําให้ผู้เสพติดมีความ
ตระหนักในเรื่องนี้ดีและกลายเป็นคนดีคืนสู่ชุมชน 
สังคมต่อไปได้ 
๒. สามารถช่วยลดปัญหาผู้ติดยาเสพติด เป็นคนด ี 
สู่สังคมได้ กับคนที่หลงผิด และสามารถเอาชนะ
ตัวเองได้ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีกลุ่มเพื่อนที่ดี มี
ญาติให้กําลังใจ เปิดใจกว้างและถือว่าผู้ติดยา คือ 
ผู้ป่วยสามารถรักษาหายได้เปิดโอกาสให้กลับมาเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนได้ 
๓. ส่วนหนึ่งได้กลับมาเป็นพลเมืองดี ประกอบอาชีพ
ในสังคมได้/ส่วนหนึ่งยังไปเสพยาเสพติดอีก ทําให้
เป็นภาระสังคม 
๔. ผู้ติดยาเข้ารับการบําบัดแล้ว ไม่หันกลับมาเสพอีก
เลยก็มีมาก แต่ก็มีบางรายกลับมาเสพอีก มีหลาย
ปัจจัย เช่น เพื่อนๆเคยเสพนํายามาเย้ายวนให้เสพ   
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  อีกก็มี บางรายมีครอบครัวเกิดความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ เป็นคนดีทํามาหากินจริงจังก็มี ไม่ว่าจะโดย
บังคับหรือสมัครใจกลับเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวเลยก็มี
มากเหมือนกัน อีกอย่างความพร้อมของศูนย์บําบัดมี
ความพร้อมมากน้อยเพียงใด ผู้ติดยาเข้าถึงได้ง่าย 
ดูแลรักษาอย่างทั่งถึง มีครูบาอาจารย์แนะนํา จนเกิด
ความสํานึกก็จะไปสู่ความเป็นพลเมืองดีได้   

         ๘. ท่านคิดว่า ปัญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อย่างไร และข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่มีดังนี้ 
- เป็นพื้นที่ชายแดนมีอาณาเขตติดต่อหลายชุมชน 
- ผู้นําท้องถิ่น ท้องที่ไม่มีอํานาจในการดําเนินการ 
- ท้องถิ่น ท้องที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ 
- ผู้ค้า ผู้เสพ และกลุ่มเสี่ยงกระจายกันอยู่ทั่วๆไป
ยากต่อการเฝ้าระวัง 
- ข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงไม่แม่นอนจํานวน
ข้อมูล มากบ้าง น้อยบ้าง 
- บางพื้นที่มีพนักงานของรัฐคอยเป็นสายป้อนข้อมูล
การปราบปรามถึงผู้ค้า ผู้เสพและกลุ่มเสี่ยง  
๒. ขาดความร่วมมือประสานงานที่แต่ละหน่วยงานมี
บ ทบ าท  เ ส้ น ท า ง ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพค่อนข้างขาดความชัดเจนในบทบาท
และความร่วมมือ/การป้องกันที่ดีควรเริ่มที่ครอบครัว
และให้ความสําคัญในระดับสถานศึกษา เพื่อป้องกัน 
ด้วยการกําหนดไว้ให้หลักสูตรสถานศึกษา/ให้มี
คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกระตุน
ส่ ง เ สริ ม ให้ มี กิ จกรรม ต่อ เนื่ อ งสม่ํ า เ สมอ / ให้
ความสําคัญในการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
ตลอดจนการยกย่องเชิดชูและต่อต้านผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การค้าหรือเสพสารเสพติด 
๓. ผู้นําในพื้นที่ต้องเข้มแข็ง ถือเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดี อย่าทําตัว
เป็นผู้หาประโยชน์จากยาเสพติด/ต้องปราบปราม
การซื้อสิทธิขายเสียงในกระบวนการเลือกต้ังทุก
รูปแบบให้ได้ เพราะเป็นเหตุให้มีการหารายได้ในทาง
ไม่สุจริต โดยใช้อิทธิพล/ 
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  ๔ .  ข้าราชการทุกระดับ อปท .  ทุกแห่ง  ชุมชน 

ประชาคม จะต้องระดมสมองสุมหัวกันทํางานใน
ลักษณะการบูรณาการร่วม ร่วมคิด ร่วมกิจกรรม 
ร่วมปรึกษา ร่วมทํางาน ร่วมตัดสินใจร่วมกันแล้วดึง
เอาแนวคิดดีๆ จากทุกภาคส่วนมาทํางานโดยเฉพาะ
ต้องเปิดใจจริงใจ จริงจัง และต้ังปฏิญาณร่วมกัน 
ด้วยการเอาจิตใจ จิตสํานึกมาตีแผ่และแก้ไขปัญหา
ไปตามนั้น ภาครัฐบาลสมควรให้ ปัจจัยบริการ
ดําเนินงานตามเวลา อีกทั้งต้องมีหน่วยตรวจสอบ
วิเคราะห์ผลงาน เชื่อว่าบูรณาการทํากันอย่างจริงจัง
จะมิให้เป็นเรื่องยากเกนิความสามารถแต่อย่างใด 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑ . การป้องกันและปราบปรามบางส่วนอาจจะ
เป็นไปได้ยากเพราะอาจมีผู้มีตําแหน่งหน้าที่บางคนมี
ส่วนเกี่ยวข้อง รวมท้ังการประสานงานของหน่วยงาน
ของทางฝ่ายปกครองและฝ่ายปราบปรามยังไม่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทําให้ผลงานที่ได้ยังไม่เป็นที่น่า
พอใจนัก ควรจะมีการจัดการและแลกเปลี่ยน
ข่าวสารระหว่างกันให้มากกว่านี้ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ คือ เรื่องของนโยบายการเอาจริงเอา
จังของภาครัฐที่เกี่ยวข้องการต่อเนื่องการลงโทษ
อย่างรุ่นแรง  ขอเสนอแนะ ยังมีบุคลากรของรัฐที่ยัง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรปราบปรามให้หมด 
โทษต้องรุนแรง บุคลามกรเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่ทําผิด
กฎหมายเสียเอง วินัยต้องร้ายแรง 
๓. ปัญหาและอุปสรรค อาจเกิดจากการให้ความ
ร่วมมือของประชาชนในพื้นที่น้อยไปหรือการทํางาน
ของผู้รับผิดชอบเอง ไม่เข้มแข็งจริงจังและเกิดจากตัว
ผู้รับการบําบัดเองที่ไม่ปฏิบัติ ติดตามกรอบของ
ระบบการบําบัด  ข้อเสนอแนะ ดําเนินการตามแผน
อย่างเต็มที่ และต่อเนื่องมีการติดตามประเมินผลทุก
ระยะ  เน้นการปราบปราม  แหล่งค้าและผู้ค้ า 
ดําเนินการกับผู้ค้าอย่างเด็ดขาดและรุนแรง 
๔. ปัญหาและอุปสรรค ในการดําเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด / ไม่สามารถทําให้บรรลุ
เป้าหมายในภาพรวม  ข้อเสนอแนะ การบําบัดรักษา 
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  ควรกําหนดมาตรการจูงใจเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน

ควรกําหนดกรอบภารกิจหรือบทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือน้อย
เพราะไม่มั่นใจหน่วยงานภาครัฐ/การบังคับให้
กฎหมายกับผู้ค้ายาเสพติดไม่ชัดเจน ทางตํารวจจับ
ได้แล้วก็ปล่อยออกมาดําเนินการค้าขายยาเสพติดได้
อีก ทําให้ผู้ ให้ข้อมูลไม่มั่นใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
รับผิดชอบในการใช้กฎหมาย 
๒. การแก้ปัญหายาเสพติด ถ้าจะให้ได้ผลดีหน่อย
งานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการบูรณาการรวมกัน
โดยถือเป็นภาระหน้าที่ของทุกภาคส่วน ต้องทําอย่าง
จริงจังพฤติกรรมการค้าขายในเรือนจํา ซึ่งเป็นแหล่ง
รวมของผู้ค้าผู้เสพที่ถูกจับได้จะมีการมั่วสุม และติด
สินบนเจ้าหน้าที่ ทางราชการที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวด
กวดขัน อย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นก็ยังคงมียาเสพติด
จําหน่ายในพื้นที่ ฝ่ายปราบอย่างเดี่ยวก็ปราบไม่หมด 
๓. ขาดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ 
หรือการทําประชาคมที่ต่อเนื่อง 
- ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและแผนบูรณาการร่วม
ที่จะเชื่อมร้อยเครือข่ายการสร้างพลังการขับเคลื่อน 
- ควรมีการสร้างคน สร้างเครือข่ายและการสร้าง
วิทยากรกระบวนการที่อยู่ในชุมชน นอกเหนือจาก
หน่วยงาน 
- ควรมีการสนับสนุนและสร้างเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
- ควรมีการติดตาม และประเมินผลที่ต่อเนื่องอย่าง
เป็นระยะ 
- ควรมีการสรุปถอดบทเรียน การจัดการความรู้ และ
สามารถตอบโจทย์ตัว ช้ี วัดที่ เ ป็นคุณค่ากับการ
เปลี่ยนแปลงในการดําเนินการป้องกัน แก้ไขและการ
บําบัด ทั้งเชิงปริมาณและคุณค่าพร้อมกับส่งผล
กระทบต่อภายนอกได้อย่ าง ไรบ้ าง  คุ้ มค่ า กับ
งบประมาณหรือไม่อย่างไร 
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  ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางคนในระดับต่างๆ ไม่
จริงจังในการปฏิบัติหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบางคนในบางระดับเข้าไป
เกี่ยวข้องรับผลประโยชน์ จากพ่อค้ายาและผู้เสพยา
เสพติด 
- เจ้าหน้าที่บางคนขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ ที่
รับผิดชอบ 
- การแก้ปัญหาจะต้องแก้ที่ตัวเจ้าหน้าที่ แผนงาน
โครงการดีแล้ว ซึ่งอาจทําให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้น 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ถึงแม้ว่ามีการประชุมร่วมกัน แต่ในการทํางานยัง
มีลักษณะต่างคนต่างทําอยู่บ้าง และทางหน่วยงานยัง
ขาดการเอาจริงเอาจัง ในเรื่องของยาเสพติดอยู่ 
๒. ปัญหา /ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
ยาเสพติดและกฎหมาย/ราชการเข้าไม่ถึงประชาชน/
ราชการไม่ทุ่มเท ไม่อุทิศเวลา อุทิศตน/ชาวบ้านไม่มี
อ า ชี พ ที่ มั่ น ค ง  ไ ม่ มี ร า ย ไ ด้ แ น่ น อน  ตก ง าน  
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ / ติดอาวุธทางปัญญา
ให้กับประชาชนและเยาวชน/ภาคราชการไม่ทํา
ตัวแปลกแยกจากประชาชน ให้ความเป็นกันเอง ไม่
กดขี่ ข่มเหง/อบรมอาชีพระยะสั้น/หางานให้กับ
ประชาชนมีงานทํา 
๓. ผู้นํา ผู้ปกครอง ปิดบังข้อมูล ประชาชนขาดความ
เชื่อถือส่วนราชการ ข้อแนะนํา ส่วนราชการควร
ปรับตัวเข้าหาประชาชน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทํางานร่วมกันและควรส่งเสริมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
- เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
- เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
- เสริมสร้างชุมชนและสังคมเข้มแข็ง 
- เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 
๔. ปัญหา/คงมีแทบทุกแห่ง ข้อเสนอแนะ/ให้ผู้ติดยา
เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าตํารวจสักระยะหนึ่ง เมื่อเจ้าหน้า
เห็นว่าอดยาได้ควรปล่อยกับไปอยู่กลับพ่อแม่ หน้า
จะได้ประโยชน์มากพอสมควร 
   
 

 



การสํารวจความเห็นของที่ปรึกษาประชาคมกลุ่มอื่นๆ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
1. เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
      ด้ วย ในปี งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๕ 
กรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ         
      1. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชนมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
๑. สามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการ
เป็นต้นแบบตามเกณฑ์ เนื่องจากประชาชนเห็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติและดําเนินวีถี ชี วิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีความพึงพอใจและมี
ความสุขกับการนําแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้กับ
ครอบครัว 
2. เป็นโครงการที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน ใช้กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมใน
การทําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
หมู่บ้านเพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบ  
3. ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบและ
แนวทางในการพัฒนาชุมชนและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน พออยู่พอกิน สามารถรับรู้และ
นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
4. ขณะนี้ชุมชนส่วนมากกําลังปรับใช้แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง หากมีส่วนราชการส่งเสริมและสนับสนุน
แล้ว ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์มากมาย  
5. เห็นด้วยเนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงต้องทําด้วยใจ
คนที่ได้ประโยชน์คือคนที่ปฏิบัติจริง 
6. การดําเนินงานโครงการหมู่ บ้านพัฒนาตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
เป็นการดําเนินโครงการที่มีประโยชน์กับชาวบ้าน 
เพราะเน้นให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ตัวเอง หา
แนวทางในการปฏิบัติตัวเองตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข็มแข็ง และ
ในภาวะปัจจุบันที่ของอุปโภค บริโภค มีราคาแพง จึง
ต้ อ ง ใ ช้ แ น วท า ง เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ม า ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันเพื่อให้เหมาะสม สามารถพัฒนา
หมู่บ้านให้ดีที่สุด 

      2.  ท่านได้รับทราบและเข้าร่วมกับ
โครงการนี้หรือไม่ ด้วยวิธีใด 
 
 

๑. เข้าร่วมกับโครงการ ในฐานะผู้นําสตรีทีมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และร่วม
เป็นพลังเอื้อหนุนการทํางานแทนผู้นําในหมู่บ้านและ
ตําบล     
2 . รั บทราบและ เข้ า ร่ ว ม โคร งการ โดย เ ป็นผู้
ประสานงานหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การสนับสนุนในเรื่องความรู้ งบประมาณ 
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  3. เข้าร่วมกิจกรรมจากการประชาสัมพันธ์จากสื่อ

โทรทัศน์ เคเบิลที วีท้องถิ่น สื่อวิทยุชุมชน และ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และจากการดําเนินงานกิจกรรม 
การพัฒนาหมู่บ้านของส่วนราชการ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้นําชุมชน ครอบครัว ประชาชนที่
เข้าร่วมฯ 
4. รับทราบและเข้าร่วมโครงการโดยประสาน
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ 
5. ได้รับทราบโครงการนี้จากสื่อทั่วไป แต่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการ  
6.ได้รับทราบข่าวสารจากการทําประชุมและร่วมเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 

       3 .  ท่ า น คิ ด ว่ า โ ค ร ง ก า ร นี้ จ ะ เ ป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชนและบุคคล
เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน 
หรือไม่อย่างไร และควรมีวิธีการอย่างไร 
 
 

 

๑. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชน และบุคคลเกิดความเข้มแข็ง พ่ึงต้นเองได้
อย่างยั่งยืน เนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน
ของชีวิตมนุษย์ให้รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ทําให้
บุคคลเกิดความสุขกับวิถีพอเพียงไม่เดือดร้อนตนเอง 
และผู้อ่ืน โดยใช้วิธีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง 
2. โครงการนี้เเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาให้ชุมชน และบุคคลเกิดความเข้มแข็ง 
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และอย่างน้อยที่สุดคือการ
ปลุกให้พ่ีน้องประชาชน ผู้นําชุมชน กล้าที่จะก้าว
และน้อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน นําไปสู่ความ
พ อ เ พี ย ง  พ อ ป ร ะ ม าณ  พ อ ดี  มี ภู มิ คุ้ ม กั น 
ขณะเดียวกันย่อมนําไปสู่ความอบอุ่นของครอบครัว 
และเกิดความเอื้ออาทร สวัสดิการ การแข่งขันของ
หมู่บ้าน/ชุมชนในที่สุด และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้
รอบด้านของการพึ่งตนเอง คือ การพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัวชุมชนเรื่องอาหารพื้นบ้าน เครื่องนุ่งห่ม ที่
อยู่อาศัย และการรักษาสุขภาพ   
3. บุคคลหรือครัวเรือนเป้าหมายมีหลักการในการ
ดํารงชีวิต ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ครอบครัวมี
การประชุมปรึกษาหารือ วางแนวทาง การดํารงชีวิต 
มีการปลูกผักส่วนครัว การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ลดละเลิกอบายมุข พ่ึงตนเองได้ 
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   4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ระดมความคิด 

ค้นหาปัญหา หาแนวทางแก้ไข จัดทําโครงการ ใน
ลักษณะพึ่งตนเองก่อน วางกฎระเบียบของหมู่บ้าน
แก้ไขปัญหาต่างๆในระดับครัวเรือน ยกย่องแนะนํา  
ครัวเรือนที่ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ๘๔ พรรษาให้ครัวเรือนอื่นๆ นําไปเป็น
แบบอย่าง การทําให้ดู แนะนําให้คิดและปฏิบัติ   
5. มีประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชนและบุคคลเกิด
ความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่ งยืนและ
ต่อเนื่อง  หน่วยงานควรสนับสนุนงบประมาณ
ครัวเรือนพัฒนาเพราะหมู่บ้านยังขาดงบประมาณใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

       4. ท่านคิดว่าท้องถิ่นและอําเภอ ควร
เข้ามามีบทบาทเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืนอย่างไร 
 

๑ .อําเภอและท้องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณ
โดยเฉพาะบางโครงการที่ต้องใช้งบประมาณมาก 
ให้กับหมู่บ้าน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของหมู่บ้านต้นแบบ และขยายให้เป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ 
๒.อําเภอควรเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาการดําเนินงาน 
๓ . ควรบรรจุ กิจกรรม/โครงการที่ เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าข้อบัญญั ติประจําปี เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณในสัดส่วนที่มากขึ้น และเป็น
ประจําทุกปี  
๔. ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณดําเนินกิจกรรมผ่าน
ข้อบัญญัติ อําเภอติดตามสนับสนุนโดยใช้กลไกของ
คณะกรรมการหมู่ บ้าน ควรทํางานระดับตําบล 
อําเภอติดตามอย่างใกล้ชิดโดยใช้แผนชุมชนเป็น
เครื่องมือกํากับทิศทางการพัฒนาภายใต้กรอบ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. อบต.สนับสนุนงบประมาณ อําเภอเป็นพี่เลี้ยงให้
คําปรึกษา 
๖. สนับสนุนงบประมาณ ความรู้ พาไปศึกษาดูงาน
จากแหล่งเรียนรู้ที่นําได้ดีแล้ว 
7. ท้องถิ่นต้องให้การสนับสนุนในกิจกรรมโครงการฯ 
ทั้งงบประมาณและบุคลากร ซึ่งท้องถิ่นมีความพร้อม
ตรงนี้อยู่แล้ว ควรให้ท้องถิ่น อําเภอ และพัฒนา
ชุมชน ทํางานประสานกันเป็นภาคีพัฒนาการทํางาน
บูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ชุมชน 
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  8. ควรเป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการลง

มาให้ทุกๆหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดําเนินการ
ร่วมกันหมู่บ้านเดียวหรือตําบลเดียวในปีนั้น เช่น 
เกษตร กศน .  และพัฒนาชุมชนก็ได้รับงบเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง  ก็ควรให้ทุกหน่วยงานคัดเลือก
หมู่บ้านเป้าหมายร่วมกัน และดําเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน น่าจะทําให้เห็นผลชัดเจน
กว่า และชาวบ้านก็ไม่ต้องมาร่วมเวทีประชาคมบ่อย
เกินความจําเป็น  

        5. ท่านคิดว่า การเผยแพร่แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเบื้องต้นเพื่อลด
รายจ่าย และพัฒนามาเป็นเพิ่มรายได้ ควรจะ
มีวิธีการอย่างไรให้ประชาชนทุกคนสามารถ
รับรู้และนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้
กลายเป็นกระแสหลักได้อย่างไร เพราะ
แนวคิดนี้สามารถแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ได้ผลเป็นอย่างดี เพราะอย่างไรเสียประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชน ขยัน 
อยู่อย่างพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
อย่าง พออยู่พอกิน หากพัฒนาก้าวหน้าขึ้น
จะ  อยู่ ดี กิ นดี  เ ม่ื อสามารถ เพิ่ ม ราย ได้
จนกระทั่งขยายตลาดเป็นธุรกิจได้ก็จะนํามา
ซึ่ง ม่ังมี ศรีสุข 
 

๑. ด้านการลดรายจ่าย แนะนําให้ครัวเรือนจัดทํา
บัญชีครัวเรือน ต้อรายจ่ายที่ไม่จําเป็น ปลูกผักส่วน
ครัว กินทุกอย่างที่ปลูก สนับสนุนให้มีการออม 
๒. การเพิ่มรายได้ สนับสนุนให้มีการทําไร่นาสวน
ผสม ปลูกหลายอย่าง เหลือไว้ขายสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ แกนนําหมู่บ้านร่วมกับอําเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยหาช่องทางการตลาด และ
การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓. การเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง
การลดรายจ่าย เก็บรายได้เป็นหลักปฏิบิตพ้ืนฐาน ใน
การต่อสู่กับสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบันเป็นการพัฒนา
ด้านจิตใจของคนในชุมชนให้มีความพอเพียง พอใจ
ในสิ่งที่ตนมีอยู่ แต่ต้องมีความขยัน อดทน กับอาชีพ
ที่ทําอยู่โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม  
4. มีการประชาสัมพันธ์ ยกตัวอย่างบุคคล ชุมชนที่
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทั่วไป
รับทราบข้อมูลและยกย่องเชิดชูคุณงามความดีที่เป็น
บุคคลตัวอย่างชุมชนตัวอย่าง 
5. ควรประชาสัมพันธ์และนํากิจกรรมการประกวด
ครัวเรือนที่ทําครบวงจรมาประกวดและมอบรางวัล
สําหรับครัวเรือนที่ชนะเลิศในกิจกรรมการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ท้องถิ่นควรตั้งงบประมาณสนับสนุน
ในการพัฒนาด้วย 
6. ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดควรมีแผนงานและ
กิจกรรมการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้
เกิดความเคยชิน และมีการปฏิบัติและพัฒนาให้เกิด
เป็นประโยชน์สูงสุดของชุมชน เกิดการรวมตัวกัน
ทํางานหรือกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่เป็นประโยชน์ 
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  7. ต้องสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาให้ประชาชน

เข้าใจอย่างสมบูรณ์ นําไปปฏิบัติได้และทําตัวอย่าง
ความสําเร็จมาเผยแพร่ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กว้างขวางที่สุดในอนาคต อยากเห็นสถาบันที่
อบรมเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ   

2. เรื่อง โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 
        ในเรื่องการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นนโยบายด้าน
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิ
ที่ดินอย่างเป็นธรรม  กระทรวงมหาดไทยโดย
กรมที่ ดิน ไ ด้ตอบสนองนโยบายดั งกล่ าว  
โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  พัฒนา
ระบบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อ
ความมั่นคงในการถือครองที่ดิน  และได้บรรจุ
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ และการออกโฉนดที่ดินแบบ
ท้องถิ่น ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  เพื่อ
เร่งรัดการออกโฉนดที่ ดินสําหรับที่ ดินที่มี
หลักฐาน ส.ค.๑   และใบจอง น.ค. ๓  ,กสน.๕  
,หนังสือรับรองประโยชน์ (น.ส. ๓ ,น.ส. ๓ ก. ,
น.ส. ๓ ข ) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่สามารถ
ออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิ
การถือครองและการประโยชน์ในที่ดิน  รวมทั้ง
ลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดินโดยสามารถ
ทราบแนวเขตที่ดินของรัฐเอกชนอย่างชัดเจน 
         1. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน มีความเห็นฯต่อเรื่องนี้อย่างไร 
ท่ านคิ ด ว่ าประชาชนและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร และ
รัฐควรดําเนินการอย่างไร มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมอย่างไร 
 

๑. ประชาชนที่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองมีน้อย
มาก เพราะการทํางานเดินสํารวจปัจจุบันพื้นที่ที่เป็น
กลุ่มและมีจํานวนปริมาณแปลงพอที่จะทําผลงานได้
ในแต่ละเดือน ปัญหาที่พบคือ พ้ืนที่ดําเนินการทั้ง
อําเภอโดยให้สายสํารวจเลือกพื้นที่ เฉพาะที่จะ
สามารถได้ผลงานเท่านั้นที่สําคัญ การส่งข้อมูลให้
สายตรวจในต้นปี และสํานักงานที่ดินบางพื้นที่ที่ไม่มี
แผนถ้าปฏิบัติงานจะต้องรอโดยไม่มีกําหนดว่าจะเข้า
ดําเนินการเมื่อใด   
       กรณีพ้ืนที่ชายแดนใต้ ๓ จังหวัด ๔ อําเภอ  
ถ้าจะให้สัมฤทธ์ิผล ต้องระดมกําลังเข้าเต็มพ้ืนที่และ
มี จนท.รปภ.เป็นกลุ่มตามกําหนดจะได้ดีกว่าการสุ่ม
เข้าพ้ืนที่ 
๒. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน เป็นโครงการฯ 
ที่ ดี ช่ วยแก้ ไขปัญหาการถือครองที่ ดิน ให้แ ก่ผู้
ครอบครองที่ ดินให้มีกรรมสิทธ์ิในที่ ดิน ซึ่งเป็น
เอกสารที่มั่นคง สามารถนําไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน
การกู้ยืมเงินมาลงทุนเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มี
ความกินดีอยู่ดี และลดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน 
        ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการดําเนินงานทําให้
ประชาชนได้รับโฉนดที่ดินเร็วขึ้นมากกว่าในอดีต 
        รัฐควรจัดให้มีโครงการฯ ต่อไป เนื่องจาก
ประชาชนยังมีความต้องการออกโฉนดที่ดินอีกเป็น
จํานวนมากแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่มีไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๓. เป็นโครงการที่ ดี ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วม คือ ประชาชนควร
ร่วมประชุมและร่วมตรวจสอบการชี้แนวเขตและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรเข้ามามีส่วนร่วมและ
รับทราบขั้นตอนการดําเนินการดังกล่าว  
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          2. ท่านที่ปรึกษาได้เข้าร่วมรับรู้รับฟัง

ปัญหาดังกล่าวนี้หรือไม่ ท่านมีความคิดเห็น 
กรณีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของ
ราษฎรอย่างไร  การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ของหน่วยงานของรัฐทุกประเภทเช่น โฉนด  
นส.๓ ก.  สปก.  หรือเอกสารอื่นๆ  ทับซ้อน
และมีความชัดเจนหรือไม่ เกิดปัญหาทับซ้อน
กันหรือไม่ 
 

๑. การบุกรุกที่สาสาธารณประโยชน์เท่าที่เคยรับรู้
รับฟังปัญหาหาในหลายพื้นที่ จะคล้ายกันคือ 
ภาครัฐไม่ ใช้ อํานาจตามกฎหมายในเบื้องต้น 
อนุโลมให้มีการครองครอง แล้วจึงแก้ปัญหา จึงไม่
สามารถแก้ปัญหาการบุกรุกได้ การออกเอกสาร
สิท ธิในที่ ดินนอกจากโฉนดและ  น .ส .๓  แล้ว 
ประชาชนแทบจะไม่ยอมรับและไม่มี เอกสาร
หลักฐานก็ยังซื้อขายเสมือนว่าเป็นเจ้าของที่ดินโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
๒. เคยเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหากับประชาชน 
เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไข 
โดยทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ กรณีที่มี
การ บุกรุ กที่ สาธารณประโยชน์  โดยแ จ้ง ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงข้อกฎหมายในการบํารุง
ดูแลรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 ปัญหาเรื่องโฉนดที่ ดิน น .ส .๓ ก. หรือ
เอกสารอื่นๆ ทับซ้อนไม่ชัดเจน ไม่ปรากฏในพื้นที่
ดําเนินการ 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน์ตามกฎหมาย แต่ก็ไม่
ชัดเจนในเรื่องของเอกสารสิทธิในที่ดิน จึงอาจเกิด
ความไม่ชัดเจนและมีการทับซ้อนได้ ดังนั้นการดูแล
ที่สาธารณประโยชน์สํานักงานที่ดินเป็นหน่วยงาน
หลักในการดูแลในเรื่องของความชัดเจนด้าน
เอกสาร   

         3. ท่านที่ปรึกษาท่านมีความเห็นว่า 
หน่วยงานของรัฐในพื้นที่เกี่ยวขอ้งกบัการออก
เอกสารสิทธิของราชการทั้งหมด รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีการทํางาน
แบบบูรณาการเพื่อเร่งรัดการออกโฉนดให้กับ
ประชาชนหรือไม่ มีการทํางานรวดเร็วหรือ
เชิงรุกในการดําเนินงาน เพื่อให้การทํางาน
ประสบความสําเร็จหรือไม่อย่างไร 
 

๑. การออกเอกสารสิทธิเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลและ
ชาวบ้านยอมรับ แต่ถ้าเป็นการออกหนังสือสําคัญที่
หลวงจะเกิดกรณีคัดค้านทันที ดังนั้น การออก
เอกสารสิทธิจะรวดเร็วหรือยังไม่เป็นปัญหามาก
เท่าใดเป็นเรื่องเทคนิคในการดําเนินการ 
๒ .  หน่ วยงานของรั ฐทุ กหน่ วยงาน ในพื้ นที่
ปฏิบัติการตามโครงการฯ ดังกล่าว ได้ให้ความ
ร่วมมือด้วยดี ได้เห็นความสําคัญของงานนโยบาย 
จึงทําให้ผลการปฏิบัติงานสําเร็จตามเป้าหมายและ
โฉนดที่ดินถึงมือประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
๓ .  หน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่ กับการออก
เอกสารสิทธิในพื้นที่ มีการทํางานล่าช้า บางคนไม่
ย่ืนเอกสาร น.ค. ๓ ไว้นานยังไม่มาทําการรังวัด
ออกโฉนดที่ดินให้ 
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          4. ท่านที่ปรึกษาท่านมีความเห็นว่า 

ในการดําเนินงานโครงการเร ่งรัดการออก
โ ฉ น ดที ่ด ิน ใ ห ้ค ร อ บ ค ล ุม ทั ่ว ป ร ะ เ ท ศ
ประชาชนในพื้นที่ ได้ เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างไรบ้าง 

 

๑. ได้กล่าวแล้วว่า การออกโฉนดเป็นสิทธิเฉพาะตัว
และเป็นการแก้ปัญหา การจัดที่ดินให้ประชาชนที่
ครองครองที่ ดินมาหลังประมวลกฎหมายที่ ดิน 
เท่านั้น ฉะนั้น ถ้าแนวเขตของรัฐไม่ชัดเจน ประเด็น
ปัญหาต่างๆคงไม่เกิดขึ้น 
๒. ประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี จึงทํา
ให้โครงการฯ ประสบความสําเร็จ ในการดําเนินการ 
มีประชาชนเพียงส่วนน้อยที่อยู่ต่างพื้นที่ไม่สามารถ
นําเดินสํารวจได้ จึงทําให้เสียโอกาสในการนําเดิน
สํารวจในปีงบประมาณนี้ และทําให้รัฐไม่สามารถ
ออกโฉนดที่ดินให้เต็มพ้ืนที่ได้ 
๓. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ก่อนทีจะมีการ
รังวัดและชี้แนวเขตที่ดิน จะมีการประชุม ประชาชน
ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดทําให้เกิดการ
มีส่วนร่วม การดําเนินการโครงการ จึงประสบ
ความสําเร็จ 

           5. ท่านคิดว่า นโยบายด้านนี้ ควรจะ
ดําเนินการอย่างไร  ให้ประสบผลสําเร็จ
โดยเร็ว ทั้งนี้เพราะที่ดินของประเทศไทย ก็มี
จํานวนที่แน่นอน แต่ยังมีปัญหาอย่างมากมาย 
ทั้งติดขัดในด้านกฎหมาย ที่มีมากมายหลาย
ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหลายประเภทและมี
หลายหน่วยงานรับผิดชอบ และความไม่
ชัดเจนของที่ดินแต่ละประเภทเมื่อมีการทํา 
Reshape แล้วจะเกิดความชัดเจน ควรจะ
กระตุ้นภาครัฐอย่างไร ที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้
เสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะเกิดความเป็นระบบ หาก
ติดขัดด้านการเมือง ควรแก้ไขและปรับปรุง
นโยบายอย่างไร หากติดขัดด้วยข้อกฎหมาย
ควรมีการสังคายนากฎหมายให้ เสร็จสิ้น
โดยเร็วได้อย่างไร เพื่อมิให้ยืดเย้ือและสะสม
ปัญหาอีกทําให้เกิดข้อพิพาท โต้แย้งสิทธิ ใช้
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร และงบประมาณ
อย่างไม่คุ้มค่า  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และเสียประโยชน์ของ
ประชาชน  และของรั ฐ โดยรวม  ท่ านมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไร      

๑ .  กฎหมายเ ก่ียวกับที่ ดินของรัฐทุกประเภท  
มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน การรีเชฟ 
เป็นเพียงเขียนในกระดาษแค่นั้น ไม่มีจุดหมายใน
พ้ืนดินให้เป็นรูปธรรม ไม่มีหลักเขตที่แน่นอน ชัดเจน 
เมื่อเกิดปัญหาได้แย่งสิทธิภาครัฐจะตอบได้อย่าง
เดียว คือ การอ่านแปลภาพถ่าย และก็ไม่มีการตัดสิน
ยุติปัญหาลงได้ ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก็
สามารถแก้ไขได้ 
๒. ควรให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาให้งานตาม
นโยบายของรัฐเดินหน้าไปได้ และประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์เป็นอย่างมาก/ ด้านกฎหมาย ควรไปแก้ไข
ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
๓. ควรเป็นการร่วมกันทํางานแบบบูรณาการของทุก
ฝ่าย และการดําเนินการดังกล่าว ควรโปร่งใสไม่
กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน และการตรวจสอบของ
สํานักงานที่ดิน ควรมีหลักฐานที่ชัดเจน 
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          6. ท่านที่ปรึกษาท่านมีความเห็นว่า 

การดําเนินโครงการดังกล่าว  มีปัญหา/
อุปสรรคที่สําคัญอย่างไรบ้าง ที่ไม่สามารถ
ดําเนินเร่งรัดออกโฉนดที่ดินไม่สําเร็จตาม
เป้าหมาย 

 

๑. พ้ืนที่ดําเนินการกระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่มก้อน 
มี ปัญหาเรื่องแนวเขตที่ ไม่ ชัดเจน  ที่ ดินไม่ตรง
ตําแหน่งตามหลักฐานที่ดินระเบียบกฎหมายไม่อ้ือต่อ
การปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว 
๒ . เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน/ ที่สาธารณะ ไม่มีการกันแนวเขตที่ชัดเจน
และควรออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) 
ก่อนที่ข้างเคียงที่ติดสาธารณประโยชน์จะนําเดิน
สํารวจออกโฉนดที่ดิน เพราะจะลดปัญหาข้อพิพาท
โต้แย้งสิทธิกัน 
๓. โครงการดังกล่าวมีปัญหาเรื่องแนวเขตที่ดินที่ไม่
ชัดเจน เช่น เอกสารสิทธิครอบครองของประชาชน 
มีอยู่จํานวน ๕ ไร่ แต่เมื่อ เจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดิน
ออกไปสํารวจทําการรังวัด ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าว 
วัดได้จํานวน ๖ ไร่ ปริมาณเนื้อที่จึงไม่ตรงกัน จึงทํา
ให้เป็นอุปสรรคสําคัญที่ไม่สามารถเร่งรัดออกโฉนด
ได้สําเร็จตามเป้าหมาย 

        7. ท่านที่ปรึกษาท่านมีความเห็นว่า 
กา รดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า รดั ง ก ล่ า ว  ท่ า นมี
ข้อเสนอแนะในการดําเนินการเร่งรัดออก
โฉนดที่ดินอย่าไงบ้าง 
 

๑ .  การเดินสํารวจถ้าคิดว่าจะให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศได้รวดเร็วควรระดมอัตรากําลังเท่าที่มีอยู่
ดํ า เนินการในแต่ละภาคให้ เสร็ จสิ้ นนั้ น ไปใน
ระยะเวลาอันสมควร จะได้ผลดีกว่าการกระจายตาม
จุดต่างๆในแต่ละภาคแต่ละจังหวัด กลายเป็นเบี้ยหัว
แตก เดินเท่าไรก็ไม่หมด 
๒. ควรแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน/ ควรเพ่ิมเจ้าหน้าที่สายสํารวจ 
เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง/ 
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ดู แ ล ที่
สาธารณประโยชน์ ควรดําเนินการกันแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ 
๓ .  โครงการดั งกล่าวเป็นโครงการที ดีและมร
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก ขอเสนอแนะเรื่อง 
ความชัดเจนของพื้นที และการร่วมช้ีและระวังเขต
ของพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการป้องกันการกระทบ
สิทธิและลดข้อพิพาท ควรให้เจ้าของที่ ดิน พ้ืนที่
ใกล้เคียงมาร่วมช้ีแนวเขตด้วย 
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3.  เรื่อง โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผัง

เมืองรวมจะหมดอายุ 
           ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน ท่านมีความเห็นในการดําเนิน
โครงการผังเมืองรวมอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนดเพื่อให้การวางผังเมืองรวมของ
ชุมชนและหมู่ บ้ าน  ถูกสุขลักษณะความ
สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม 
คุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพ
ของสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี  เพื่อดํารงรักษา
หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีปะโยชน์หรือ
คุณค่ า ในทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม 
ประวั ติศาสตร์  หรือโบราณคดี  หรือเพื่ อ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่
งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ    
       ๑. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวม
ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ร ว ม ทั้ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง มี ก า ร
ประสานงานในการดําเนินโครงการและสร้าง
ความเข้าใจเพื่อบูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการให้ประสิทธิภาพอย่างไร
บ้าง 

๑. การประสานงานในการดําเนินการโครงการผัง
เมืองรวมในจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีการติดต่อในทุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบตั้งแต่สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง  ต้ั งแต่ระดับปฏิบั ติการไปจนถึงระดับ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ทําให้งานมีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติหน้าที่ในทุกภาคส่วน และหากมีข้อติดขัด
ในขั้นตอนการดําเนินงานก็จะร่วมแก้ไขให้ถูกต้อง
ต่อไป 
2. มีการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.สิงห์บุรี 
ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการให้คําปรึกษาและแนะนํา
ข้อปัญหาได้เป็นอย่างดี 
จ.ขอนแก่น 
๓. สํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น มี
การประสานให้ทางท้องถิ่นรับทราบถึงภารกิจการ
ถ่านโอนงานทางด้านการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
รวมทั้งได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การวางและจัดทําผังเมืองให้กับทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
เพื่อให้มีความเข้าใจและเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งในขณะนี้เทศบาลเมืองชุม
แพ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานวางและจัดทําผัง
เมืองชุมแพไปแล้ว แต่เนื่องจากภารกิจงานดังกล่าว 
ทางเทศบาลเมืองชุมแพ ยังมีบุคลากรไม่เพียงพอ จึง
ดําเนินการด้วยการจัดจ้างบบริษัทที่ปรึกษาโดยให้
ทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกํากับการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบแผนงาน  
๔. การวางผังเมืองของชุมชนและหมู่บ้าน สิ่งสําคัญที่
จะต้องคํานึงถึ งความสะดวกสบาย  ความเป็น
ระเบียบ คือต้องให้คนในชุมชนทําประชาวิจารณ์หรือ
เปิดพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นว่าชุมชนต้องการอะไร 
อาคารต่างๆ ควรคํานึงถึงศิลปกรรมโบราณคดีใน
ท้องถิ่นให้เกิดอัตลักษณ์รูปแบบวัฒนธรรมอีสาน 
และไม่ควรมีการรื้อสิ่ งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ ไม่ควรให้วัฒนธรรมอีสานในชุมชนหายไป
ด้วย 
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         ๒. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวม

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความสําคัญในการดําเนินโครงการและมี
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น โ ค ร ง ก า ร  
อย่างไรบ้าง 
 
 

๑. ในปัจจุบันเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ความสําคัญกับภารกิจงานด้านผังเมืองมาก 
และได้ส่งเสริมบุคลากร และงบประมาณเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงผังเมืองกาฬสินธุทุกขั้นตอน 
2. คณะผู้บริหารให้ความสําคัญต่อโครงการผังเมือง
เป็นอย่างสูงสุด เพื่อเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น การ
ดําเนินงานโดยผ่านการประชาคม เพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชน  โดย เรื่ อ งตามลํ า ดับ
ความสําคัญ และที่เป็นที่ให้ความสําคัญ คือ การวาง
ผังเมืองให้ถูกสุขลักษณะ สะดวก ปลอดภัย และมี
ระบบ 
3. หลังการถ่านโอนอํานาจผังเมืองรวม องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางระบือได้เร่งจัดทําแผนวางผัง
เมืองตําบลและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัดสิงห์บุรีในการจัดทําแผนโดยการสนับสนุน
จากผู้บริหาร 
4. การดําเนินงานที่ผ่านมาทางผู้บริหารได้ ให้
ความสําคัญต่อภารกิจงานวางและจัดทําผังเมืองรวม
เป็นอย่างสูง  โดยให้ความร่วมมือในการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวางและจัดทําผังเมืองรวม ตาม
หลักสูตรที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนดไว้ 
นอกจากนี้ยังรับมอบภารกิจงานวางและจัดทําผัง
เมืองรวม และในขณะนี้ได้จัดสรรเงินงบประมาณ
ของเทศบาล สําหรับการจัด  จ้างงบบริษัทที่ปรึกษา 
เข้ามาดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองชุม
แพแล้ว 

           ๓. ในการดําเนินโครงการผังเมือง
รวมที ่หมดอาย ุห ร ือกําล ัง จะหมดอายุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มีมาตรการอย่างไรบ้าง ที่จะ
ทําให้ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช้ต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. จังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้แจ้งให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธ์ุ ให้
เร่งรัดการออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ประกาศใช้ใช้ไปพลางๆก่อนที่ผังเมืองรวมเมือง
กาฬสินธ์ุฉบับปรับปรุงจะประกาศใช้จริงต่อไป  
ซึ่ง อปท. ทุกแห่งก็ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
2. โครงการต่างๆ ล้วนมีความสําคัญอันก่อเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสิ้น มาตรการท่ีบังคับใช้ต่อ
อายุ คือ การขยายเวลาออกไป โดยการใช้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือบูรณาการ
ความรู้เข้าด้วยกัน หรือ ท้องถิ่นและผังเมืองออก
สอบถามความต้องการของประชาชน 
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  3. ได้มีการจัดทําผังเมืองตําบลไว้รองรับที่เหมาะสม

กับสภาพท้องถิ่นสามารถบังคับใช้และปฏิบัติได้เป็น
อย่างดีขณะนี้ผังเมืองรวมเมืองชุมแพ อยู่ในระหว่าง
การบังคับใช้ตามกฎหมาย และทางเทศบาลเมืองชุม
แพได้ดําเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการ
วางจัดลําดับ แต่เนื่องจากขบวนการและขั้นตอน
ทางด้านกฎหมายมีหลายขั้นตอน อาจทําให้การ
บังคับใช้ผังที่มีความต่อเนื่องไม่เป็นไปตามท่ีวางไว้ 
ทางเทศบาลได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือ
กับทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ในการจัดทํา
ข้อมูลบัญญัติท้องถิ่น เพื่อใช้บังคับไปก่อน จนกว่า
การดําเนินการวางแผนและจัดทําผังเมืองรวมจะมี
สภาพบังคับใช้ต่อไป 

         ๔. ท่านเห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นมีความพร้อมด้านความรู ้ระเบียบ
กฎหมาย บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ใน
การดําเนินงานด้านผังเมืองรวมที่ได้รับการถ่าย
โอนให้มีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรและควร
ดําเนินการอย่างไรให้การวางผังเมืองเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 
 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายพอสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านผังเมือง 
ทําให้งานด้านผังเมืองดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมที่จะ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจมีปัญหาด้านบุคลากร 
คือ  การสับ เปลี่ ยน บุคลากร  ซึ่ งจะทํ า ให้ การ
ดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง ส่วนด้านอุปกรณ์ท้องถิ่นต้อง
อาศัยงบประมาณอีกเป็นจํานวนมากในการสรรหา
วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและความเหมาะสม 
3. มีความพร้อมเมื่อได้รับความรู้ในการถ่ายโอนทํา
ให้ทราบระเบียบข้อปฏิบัติสามารถจัดเตรียมความ
พร้อมของท้องถิ่นในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
4. ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาด
บุคลากรทางด้านงานผังเมืองซึ่ งผู้ผลักดันการ
ดําเนินงาน จึงจําเป็นต้องดําเนินงานด้วยการจัดจ้า
งบริษัทที่ปรึกษา เข้ามาดําเนินงาน ทั้งนี้ ภายในพื้นที่
เขตผังเมืองรวม ประกอบด้วยเทศบาล และพื้นที่
บางส่วนของหลายองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้น
ในการดําเนินงานวางผัง อบต .  หลายแห่งขาด
งบประมาณในการดําเนินการ จึงเป็นภาระที่ทําให้
ทางเทศบาลต้องแบกรับภาระเงินงบประมาณในการ
ดําเนินงานวางผังนอกเขตพื้นที่ของเทศบาล 
 
 
 



- 12 - 
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
           ๕ .  ท ่า น เ ห ็น ว ่า ใ น ก า ร ดํ า เ น ิน

โ ค ร ง ก า รผ ัง เ ม ือ ง ร วม ในพื ้น ที ่ ม ีก า ร
กระทําโครงการอย่างถูกต้อง และโปร่งใส 
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่
อย่างไร 
 

๑. การดําเนินการโครงการผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด 
มีการทําโครงการเป็นไปตามขั้นตอนของผังเมืองตาม
แผนงานปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ - 
๒๕๕๖ ได้ทําโครงการอย่างถูกต้อง และโปร่งใส เป็น
ตามระเบียบและกฎหมาย ในการดําเนินการโครงการ
ตามขั้นตอน ๑ – ๔ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และ
ขั้นตอนที่ ๕ – ๘ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมี
ส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตาม
ระ เบี ยบกฎหมายที่ กํ าหนดไว้  มี การแต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการคณะทํางาน โดยมีประชาชนในท้องที่
เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมจัดทําโครงการ 
3. ในการดําเนินงานในส่วนนี้ เป็นไปตามกรอบและ
ขั้นตอนทางด้านกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก ขึงน่าจะกลั่นกรองถึงความ
โปร่งใส แต่ประเด็นที่น่าจะเป็นผลกระทบการ
ดําเนินการ คือ ความยุ่งยาก ซับซ้อนของขั้นตอนใน
การดําเนินการโดยประกาศเป็นกฎหมาย 

           ๖. ท่านเห็นว่า การวางผังเมืองรวม
ของชุมชนและหมู่บ้าน ถูกสุขลักษณะความ
สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัย
ของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมเพื่อ
ส่ ง เสริ มการพัฒนา เศรษฐกิ จสั งคมและ
สภาพแวดล้ อม   เป็นที่ ยอมรับและ เกิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง 
 
 

๑. การวางผังเมืองรวมของชุมชน เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการ ใช้ประโยชน์ ในทรัพย์ สิ นของ
ประชาชน อย่างเป็นระเบียบและความปลอดภัยของ
ประชาชน ในด้านผังเมืองรวม ในด้านความปลอดภัย
ในอาคารและพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีได้โดยการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน อย่างเป็นสัดส่วนและนําผังเมืองเข้าโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. การวางผังเมืองของชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัย
เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ สะดวก ปลอดภัย  แต่ยังมี
บางพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้าน การระบายน้ํา เนื่องจากเป็น
ปัญหาที่อยู่ในระหว่างการช่วยกันแก้ไขของหลาย
องค์กร เพื่อให้มีสภาพที่น่าอยู่ สวยงาม และไม่ทําให้
เกิดความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่อ่ืนๆ 
๒. มีประโยชน์สามารถใช้ควบคุมการต้ังถิ่นฐานและ
จัดระเบียบชุมชนให้กับประชาชนได้ถูกต้อง เป็น
ระเบียบ ควบคุมได้ง่าย โดยชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วม
เป็นที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 
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  ๓. การวางและจัดทําผังเมืองรวม ถือได้ว่าเป็น

ขบวนการที่ดีในการพัฒนาพื้นที่ ที่นําไปสู่ความเป็น
ระบบ ระเบียบ และความปลอดภัยของชุมชน แต่มี
ประเด็นที่น่าจะต้องทบทวน คือ การพัฒนาตามผัง
เมือง ที่กําหนดโครงการเอาไว้ ไม่ได้มีการจัดสรรเงิน
งบประมาณลงสู่พ้ืนที่วางผัง ทําให้โครงการตามผัง
เมืองรวมที่กําหนดไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้จริงตาม
ผังเมืองรวม ก่อให้เกิดการเสียโอกาสในการพัฒนา
พ้ืนที่ชุมชน 

             ๗. ในกระบวนการดําเนินการ
ตามผังเมืองรวมในขั้นตอนต่างๆ ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินโครงการ หรือวิธีการอื่นใดที่
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเห็น
ค ุณประโยชน์ในการดํา เน ิน โครงการ 
อย่างไรบ้าง 
 

๑. ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในด้านการ
วางผังเมือง นั้นเป็นกระบวนการ ตามขั้นตอนที่ ๑ – 
๔ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ ข่าวสาร การผังเมือง
และมีส่ วนร่ วมในการแสดงความคิด เห็นของ
ประชาชนต่อการวางผังเมืองในด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคตด้านการใช้เครือข่ายคมนาคมขนส่ง 
และด้านข้อกําหนดผังเมือง 
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม  โดยการดํา เน ินโครงการประชาคมหร ือ 
เ ท ศ บ า ล เ ค ลื ่อ น ที ่ เ พื ่อ เ ป ็น ก า ร พบป ะ ก ับ
ประชาชน สอบถามความต้องการความคิดเห็น
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ใน
การใช้งบประมาณต่างๆ เพื่อส่วนรวม 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําผัง
เมืองรวมเป็นอย่างมากทุกขั้นตอน กระบวนการ 
ช ุม ช น จ ะ เ ข ้า ม า เ กี ่ย ว ข ้อ ง  ไ ม ่ว ่า จ ะ เ ป ็น
คณะกรรมการ ผู้สังเกตการณ์ ผู้ติดตาม ผู้เก็บ
ข้อมูล  ผู ้วางแผนกําหนดข้อระเบียบ  ล้วนให้
ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  
4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในขั้นตอนของการวางแผนและจัดทําแผน จะมี
อยู ่ในขั ้นตอนตอนประชุมประชาชนเพียงครั ้ง
เดียว ซึ่งยังถือว่างไม่เพียงพอ เนื่องจากความรู้
ทางด้านผังเมือง มีความซับซ้อนในเรื ่องความ
เข้าใจ ประกอบกับประชาชนที่อยู ่ในเขตพื้นที่
วางผ ัง   ยัง ไม่ม ีความรู ้ที ่ล ึกซึ ้งต ่องานด้านผัง
เ ม ือ ง  ด ัง นั ้น น ่า จ ะ ต ้อ ง เ ป ิด ใ ห ้ม ีก า ร
ประชาสัมพันธ์ โครงการในหลายช่องทาง ก่อน
ประกาศบังคับเป็นกฎหมาย 
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      ๘. ท่านเห็นว่า การวางผังเมืองรวมของ

อ งค์ ก ร ปกค รอ ง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น ใ นพื้ น ที่ มี
ผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงในสังคมและ
กระทบผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนอย่างไร
บ้าง  
  

 
 

๑. มีผลกระทบในเชิงนโยบาย เพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่คํานึงถึงฐานเสียงประชา
นิยมทําให้ขาดหลักวิชาการที่ถูกต้องในการวางผัง
เมืองที่ได้มาตรฐาน ซึ่งหากคํานึงถึงหลักประชานิยม
มากเกินไปอาจทําให้เป็นการวางผังเมืองแบบไร้
ทิศทางในการพัฒนาชุมชนให้ย่ังยืนต่อไป 
๑. การวางผังเมืองมีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่าง
มาก เพื่อระบบผังเมืองที่เน้นอยู่ในปัจจุบัน อาจยังไม่
ดีพอ ทั้งนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง คาดว่าต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีมีระบบและเหมาะสม  
๒ . มีผลกระทบเพราะตามระเบียบและควบคุม
ข้อบังคับคนในชุมชนพื้นที่ของตนให้ปฏิบัติแต่ล้วน
เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงจาก
ระเบียบข้อบังคับเดิมมานัก’ 
๓. ในการออกข้อบังคับด้านผังเมือง ต้องต้องทําให้มี
ผู้ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ต่อการกําหนด
ข้อบังคับเป็นกฎหมายหากแต่ในกรณีของผู้ที่เสีย
ประโยชน์ ไม่ได้รับการชดเชยที่ดี ย่อมก่อให้เกิดการ
เสียโอกาสพัฒนาพื้นที่ โดยภาพรวมของท้องถิ่น 
ดังนั้น การกําหนดโครงการในผังเมืองรวม ควรต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามผัง และผู้เสียผลประโยชน์ 
ควรได้รับการชดเชยอย่างสมเหตุสมผล 
๔. มีผลกระทบมาก เพราะประชาชนเป็นผู้อยู่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหากวางผังเมืองแบบ
ผิดๆ ควรที่จะทําการแยกโซนที่เป็นอุตสาหกรรม
ออกจากที่อยู่อาศัยคุณภาพประชากรก็จะพัฒนา  
ซึ่ง จ.มุกดาหาร กําลังเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม 
เริ่มมีโรงงานมากมายมาตั้ง จึงควรแยกโซนนิคม
อุสาหกรรมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

         ๙.  ประชาชนในพื ้นที ่ได้มีการรับรู้
และเข้าใจในเรื่องผังเมืองรวมเป็นอย่างไร
บ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์โครงการ
และส่งเสริมให้ความรู้หรือไม่อย่างไร 
 

๑. ในการวางผังเมืองรวมในฉบับปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนในท้องที่
เขตวางผังเมืองรวมได้รับทราบในแนวทางปฏิบัติใน
การแสดงความคิดเห็นทุกขั้นตอน และจัดให้มีการ
แสดงความคิดเห็นในสถานที่ต่างๆ ที่ทางเทศบาล
และ อปท. ที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเพื่อให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้แสดงความคิดเห็นในการวางผังเมืองชุมชนใน
พ้ืนที่ของตนเองในทุกขั้นตอนการปรับปรุงผังเมือง
รวมเมืองกาฬสินธ์ุ 
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  ๑. การดําเนินงานตามโครงการของท้องถิ่น ทุกๆ 

โครงการจะมีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านผู้นําชุมชน
ของแต่ละชุมชน และมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับความรู้ให้
มากที่สุด 
๒. ส่วนมากผู้นําชุมชนจะเป็นผู้บอกการนําไปใช้
ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ปฏิบัติต่างยอมรับ
และปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี ส่วนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. การประชาสัมพันธ์ งานทางด้านผังเมืองที่ผ่าน
มายังไม่ได้พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างดี
และมีประสิทธิภาพ ทําให้ประชาชนโดยภาพรวมไม่
มีความเข้าใจในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชรน้อย ไม่
สะเทือนถึงความต้องการของภาคประชาชนอย่างที่
ควรจะเป็น 
๑. จากการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม ได้มีการ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว ติด
ประกาศตามสถานที่ ต่างๆ  ได้มีผู้มาร่วมรับฟัง
ความเห็นคิดเห็นเป็นจํานวนมาก  คิดว่าประชาชนใน
พ้ืนที่ ยังได้ตระหนักถึงความสําคัญของผังเมือง 
ตลอดจนผลที่คาดว่ากระทบจากกระบวนการวางผัง 
ซึ่งยังได้มีขั้นตอนการให้ความรู้และตอบข้อซักถาม 

 ๑๐ ปัญหา/อุปสรรค 

 
 

๑ .  ปัญหา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นยังขาด
กระบวนการนําเสนอประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 
    อุปสรรค ประชาชน และผู ้ประกอบการไม่
เห็นความสําคัญในการจัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่
ของตน มุ่งแต่จะทําประกอบการบางประเภทที่
ขัดกับงานผังเมือง 
2 . ร ะ บ บ ว า ง ผ ัง เ ม ือ ง  เ ป ็น ง า น ที ่ต ้อ ง ใ ช้
งบประมาณจํานวนมาก ซึ่งต้องอาศัยหน่วยงาน
ห ล า ย ๆ ห น ่ว ย ง า น  เ พื ่อ เ ป ้า ห ม า ย อ ัน เ ก ิด
ประโยชน์ที่สูงสุด 
จ.สิงห์บุรี 
3. ยังคงมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น การเข้ามา
ข อ ง ห น ่ว ย ง า น เ อ ก ช นห ร ือ อ ง ค ์ก ร ใ น ก า ร
ดํา เน ิน งานในพื ้นที ่ ซึ ่ง อ งค ์ก รปกครองส ่วน
ท้องถิ่นก็ยึดระเบียบหรือหารือไปยังสํานักงาน  
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  โยธาธิการและผังเมืองได้ การเข้าใจผิดในเรื่อง

พื ้นที ่ครอบคลุมผัง เมืองของประชาชนซึ ่งทาง
อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถิ ่น ก ็ไ ด ้ชี ้แ จ ง
ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขได้อย่างดี  
4. ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ตามผังที่กําหนด 
ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ ขาดบุคลากร
เฉพาะทาง ในองค ์ก รที ่จ ะ เข ้ามา ดํา เน ินการ
รวมทั้งขั้นตอนในการดําเนินการมีความซับซ้อน 

      ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 
 

 

๑. ต้องการให้การถ่ายโอนภารกิจด้านผังเมืองสู้
ท้องถิ่น  ควรให้องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ดําเนินการ และจัดการในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอนาคต ข้อกําหนดผังเมือง และการพัฒนาในพื้นที่
ของตนเอง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้จัดการดูแลผังเมืองรวมด้วยตนเอง 
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรร่วมหาเงิน
งบประมาณเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาโครงการ ที่ได้
กําหนดไว้ในผัง 
3. ควรแก้ไขข้อกฎหมาย เพื่อลดขั้นตอนทางด้าน
กฎหมายในการประกาศผังบังคับใช้ 
4. ขั้นตอนในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม
ประกอบด้วย ๑๘ ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนการ
ตรวจสอบมากมาย เห็นควรให้สามารถดําเนินเร็วขึ้น
และประกาศใช้ได้เร็ว 

4. เรื่อง โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับ
จังหวัดระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
         ปัญหาที่ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับการ
แจกจ่ายสิ่งของที่หมดอายุ ไม่มีคุณภาพ ทําให้
ราษฎรขาดความเชื่อมั่นต่อการดําเนินของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตลอดจนการดําเนินงาน
ที่อาจไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส  
ในการจัดซื้อหาสิ่งของ  การจัดเก็บสถานที่ที่ไม่
เหมาะสม การไปหมั่นตรวจเช็คสภาพสิ่งของให้
มีคุณภาพที่ ดีอย่างสม่ํ า เสมอ  รวมทั้ งการ
แจกจ่ายสิ่งของให้กับราษฎรผู้ประสบภัยอาจไม่
ทั่วถึง  หรือซ้ําซ้อนหรือไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ประสบภัย เป็นต้น ซึ่งกรมป้องกันก็ได้สั่ง
การให้มีการจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับภัยต่างๆ   

๑ .  ท้องถิ่นควรมีบทบาทในการเข้า ช่วยเหลือ
ประชาชนในอันดับแรก เนื่องจากใกล้ชิดกับราษฎร
ที่สุดชุมชนด้วยกันเองควรมีการช่วยเหลือซึ่งกันละ
กัน แต่ถ้าหากเกินความสามารถของตนเองจึงร้อง
ขอให้หน่วยงานภายนอกเข้าไปช่วยเหลือ ส่วนกลาง
อาจเป็นหน่วยสนับสนุนช่วยเหลือหากท้องถิ่นร้องขอ
ความช่วยเหลือ ส่วนกลางอาจเป็นหน่วยสนับสนุน
ช่วยเหลือหากท้องถิ่นร้องขอความช่วยเหลือ 
2. ให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พิจารณาเรื่องงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
กําหนดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และห้ามนําไปใช้อย่างอื่น 
หากเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน เพื่อไม่ให้เป็นข้ออ้างว่าไม่
มีงบประมาณในการจัดซื้ออีกต่อไป 
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 และฐานข้อมูลเกี่ยวกับด้านการสงเคราะห์

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        ปัญหาในการจัดฝึกซ้อมแผน จัดหา
อุปกรณ์ ให้ กับราษฎรทุกกลุ่ ม เ ป้ าหมาย  
เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย เมื่อเกิดภัยควรจะ
เร่งดําเนินการและจัดซ่อมอย่างต่อเนื่อง 
        การช่วยเหลือสงเคราะห์ในเบื้องต้น  
เพื่อความรวดเร็ว ท้องถิ่น มูลนิธิ  ภาคเอกชน
ควรเร่งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นอันดับ
แรก  มิต้องรอจังหวัด ศูนย์หรือส่วนกลาง  
เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องดําเนินการ 
       ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ภ า ค เ อ ก ช น  
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม
แผนและสร้างความตระหนักจากภัยพิบัติให้กับ
ประชาชนและเอกชน โดยควรมีมาตรการ
แนวทางปฏิบัติ คู่มือ รวมท้ังหลักสูตรในการ
ฝึกซ้อมแผนให้มีประสิทธิภาพ 
        1. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน  มีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร  
ท่านคิดว่าประชาชน  ชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ  
จังหวัด  ส่วนกลาง  และรัฐบาลควรเข้ามามี 
บทบาทและแนวทางดําเนินการอย่างไร 

3. การฝึกซ้อมแผน ในระดับชุมชนมีความสําคัญมาก 
แต่ไม่มีผู้นําที่จะมาขับเคลื่อนให้มีการฝึกซ้อมบ่อยๆ
หลังจากที่จังหวัดได้เป็นหน่วยหลักไปจัดการฝึกซ้อม
ไว้ให้เป็นแนวทาง 
4. ควรมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน 
5. ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ภัยพิบัติและ
กําหนดแผนในการตั้งรับและแผนป้องกัน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

          2. ท่านคิดว่าการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยมีความสําคัญต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือไม่
อย่างไร และควรได้รับการสนับสนุนจาก 
อปท. อําเภอ ภาคเอกชน และประชาชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ท่านมีวิธีการ
อย่างไร 
  

๑. การฝึกซ้อมแผนมีความสําคัญมากเนื่องจากจะทํา
ให้ประชาชน และชุมชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองหากเกิดภัยขึ้น และควรมีการบูรณาการการ
ทํางานร่วมกันระหว่างงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้
สามารถเข้าใจการทํางาน 
      การมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีการทําการ
ประชาสัมพันธ์ ความเป็นมา ความสําคัญของการ
ฝึกซ้อมแผน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฝึกซ้อมแผน
เพิ่มขึ้น การลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น 
2. ในการฝึกซ้อมแผนนั้น กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ควรทําหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง ให้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณในการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ 
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  ตําบลหรือระดับท้องถิ่น โดยประสานของรับการ

สนับสนุนคณะวิทยากรจากสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในการดําเนินการฝึกซ้อม
แผนฯดังกล่าว 
3. ควรเน้นความสําคัญกับกลุ่มอาสาสมัคร อสม. 
และแม่บ้าน เพราะ อสม.มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล สามารถแนะนําและช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจากเหตสุาธารณภัยต่างๆในขั้นต้นได้    
4 .  สื่ อควร เผยแพร่ภาพที่ เน้ นความ เป็นจริ ง 
ประชาชนจะได้ต่ืนตัวและให้ความสําคัญในการ
ป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
5. ควรให้รางวัลในการฝึกซ้อมแผนที่มีประสิทธิภาพ
และประชาชนในจังหวัดเห็นความสําคัญและให้
ความร่วมมือในการฝึกซ้อมแผน                           

           3. ในการซักซ้อมแผนป้องกันภัย 
ท่านคิดว่าควรจะขยายต่อยอดไปยังกลุ่ม
ประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร รวมทั้ง
การสร้างจิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนและสถานศึกษา ทั้งนี้เพาะปัจจุบัน
สภาวะของโลกได้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง
และมีความถี่เพิ่มมากขึ้น เกิดความสูญเสีย
อย่างมากมายมหาศาล ดังนั้น แนวทางการ
ป้องกัน การฝึกบุคลากร การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่ม
ทักษะให้กับประชาชนจึงเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเอง ผู้อื่น
และลดความสูญเสียลง ซึ่งกําหนดไว้ในแผน
ชุมชน แผนท้องถิ่น แผนอําเภอ และแผน
จั งหวัด  อย่ าง เป็นระบบและมีขั้ นตอน 
ปัจจุบัน หน่วยงาน ปภ. ได้ดําเนินการ โดย
ถือว่าเรื่องภัยพิบัติทุกประเภทเป็นวาระ
แห่งชาติ (Nation Agenda) ในเรื่องนี้ ท่านคิดว่า
จะมีวิธีการใด ที่จะให้ประชาชนทุกคน รับรู้ 
รับทราบ และมีทักษะในการป้องกันภัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อเกิดภัยจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ประชาชนย่อมได้รับผลกระทบ
โดยตรงและฉับพลันทันที่ จึงจําเป็นต้อง
พึ่งตนเองในเบื้องต้นก่อน 
 

๑. การให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติควรเริ่มต้ังแต่วัยเด็ก 
การให้ความรู้ภายในโรงเรียนแก่เด็กนัดเรียนการ
ปลูกจิตสํานึกในเรื่องของภัยพิบัติ และการปฏิบัติตน
เบ้ืองต้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ การประชาสัมพันธ์เป็นเรื่อง
สําคัญที่จะทําให้ประชาชนทราบความเคลื่อนไหว 
การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทุกคน รับรู้ 
รับทราบ และมีทักษะการป้องกันตัวจากภัยที่เกิดขึ้น 
2. ในการฝึกซ้อมแผนควรเริ่มจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะต้องมีระบบเฝ้าระวัง เช่น 
จัดต้ังสมาชิก อปพร. หรือทีมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพ
กู้ภัย (OTOS) ที่เป็นกําลังสําคัญที่มีในแต่ละพื้นที่ 
3. การแจกจ่ายของให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
เกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย หรือภัยต่างๆ ทางราชการ
อาจจะไม่ได้รับข้อมูลความต้องการของประชาชน 
ดังนั้นทางหน่วยงานควรจะสอบถามความต้องการ
ของผู้ประสบภัยก่อน 
4. เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงภาวะความเสี่ยงและ
คุกคามที่ เกิดขึ้น จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
กว้างขวางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุก
ระดับและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานระดับ
นโยบายตลอดจนท้องถิ่น และชุมชนกับส่วนกลางให้
เป็นระบบที่เข้าร่วมได้ง่ายและใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
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           4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการ

จัดฝึกซ้อมแผนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านอุปกรณ์ที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  โดยให้ผู้ มีส่ วน
เกี่ ยวข้ อ งตระหนั ก ถึ งหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 
  
 

๑. การฝึกซ้อมแผนที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นการ
ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถดําเนินการ
ไปด้วยความเรียบร้อย การรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น การเข้าใจและรู้
บทบาทหน้าที่ของผู้อ่ืน ควรมีการจัดประชุมพูดคุย
กันระหว่างหน่วยงานไม่เพียงเฉพาะเวลาที่จะฝึกซ้อม
แผนเท่านั้น แต่ควรมรการพูดคุยถึงความก้าวหน้า
และสถานการณ์ที่เป็นจริง ควรมีการประเมินผลเมื่อ
การซ้อมแผนเสร็จสิ้น 
2. ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหาร
ราชการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล อาทิ การมี
งบประมาณในการให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมการ
บริหารงาน การดําเนินกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมี
ทรัพยากรด้านอื่นๆที่สามารถนํามาใช้งานได้จริง การ
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนิน
กิจกรรม การมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่
หรือผู้นําชุมชนหรือประชาชนกลุ่มต่างๆ  
3. ควรมีการทํางานที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดย
การมีบรรยากาศของการไว้วางใจ การเคารพสิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเองที่จะทําเพื่อสังคม 
4. ใช้กระบวนการสร้างบรรยากาศที่ทําให้สมาชิกทุก
คนรู้จักคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืนและมีการจัดการ
แบบธรรมชาติ 
5. มีการกระตุ้นและให้กําลังใจกันในการทํางานมี
การพบปะเยี่ยมเยือนโดยผู้บริหารของจังหวัด 
การศึกษาดูงานทั้งของประชาชนและข้าราชการ โดย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

           5. ท่านคิดว่าการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยมีปัญหา/อุปสรรคที่สําคัญอย่างไรบ้าง 
 

๑. ปัญหาความสําคัญของการฝึกซ้อมแผน คือการไม่
เห็นความสําคัญของการฝึกซ้อม การไม่ให้ความ
ร่วมมือของหน่วยงานและประชาชน เพราะเห็นว่า
เป็นเรื่องที่ไกลตัว และไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง 
เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือเท่านั้น แผน
บางแผนเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น ประชาชนจึงมองไม่
เห็นความสําคัญของการฝึกซ้อมแผน 
2. จัดต้ังหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
ประจําหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่นและในโรงเรียน ฝึกฝน
อบรมให้เกิดความรู้ความชํานาญ พร้อมจะปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตลอดเวลา โดยมอบประกาศนียบัตรรับรอง
ให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
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  3. หลังจากการฝึกซ้อมแผนฯ เสร็จแล้วให้มีการสรุป

บทเรียนเพื่อหาข้อบกพร่องโดยให้แต่ละหน่วยงาน/
องค์กรได้แสดงความคิดเห็นร่วม เพื่อนํามาเป็น
บทเรียนในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป 
4. ควรเน้นการป้องกัน โดยการขุดลอกหนองบึง 
แหล่งรับน้ํา และการขุดคลองเชื่อม เพื่อการกระจาย
น้ํา ระบายน้ําอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับปัญหา
ภัยแล้ง เป็นการแก้ปัญหาทั้ง ๒ ภัย 
5 .  หน่ วยงานป้องกัน ภัยจั งหวัดควร เ ปิด เวที
ประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา ภูมิปัญญาชาวบ้านใน
การแก้ปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้งในแต่ละพื้นที่ให้เป็น
รูปธรรมอย่างยั่งยืน 
6. หน่วยงานในพื้นที่ ควรจัดทําฐานข้อมูลว่าพ้ืนที่ใด
มีโอกาสเกิดสาธารณภัยประเภทใด มีความรุนแรง
ระดับใด โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเอกสารหรือ
บุคคลในพื้นที่ หรือทดสอบโดยเทคโนโลยีการเตือน
ภัยแต่ละประเภท เพื่อสรุปเป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนแก้ไขทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด    

           6 .  ท่ านมี ข้ อคิ ด เห็ นอื่ น ใดที่ จ ะ
เสนอแนะ เพื่อกําหนดเป็นนโยบายของ
รัฐบาลหรือไม่ อย่างไร 
 

๑. รัฐบาลความดําเนินการอย่างจริงจัง ไม่ควรต่ืนตัว
เมื่อภัยมาเท่านั้น ควรมีการวางแผนระยะสั้น ระยะ
กลางและระยะยาว เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ ควรมี
แผนการป้องกันก่อนการเกิดภัย และควรมีแผนให้การ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยแล้ว ควรให้ความสําคัญกับทุกๆ
ภัยที่เกิดขึ้นในประเทศ 
2. หน่วยงานในพื้นที่ ควรจัดทําฐานข้อมูลว่าพ้ืนที่ใดมี
โอกาสเกิดสาธารณภัยประเภทใด มีความรุนแรงระดับ
ใด โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเอกสารหรือบุคคลใน
พ้ืนที่ หรือทดสอบโดยเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ละ
ประเภท เพื่อสรุปเป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ในการวางแผน
แก้ไขทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด 
3. หน่วยงานป้องกันภัยจังหวัดควรเปิดเวทีประชาคม 
เพื่อรับฟังปัญหา ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแก้ปัญหา
น้ําท่วม น้ําแล้งในแต่ละพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่าง
ย่ังยืน 
4. เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงภาวะความเสี่ยงและ
คุกคามที่ เกิดขึ้น จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
กว้างขวางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย 
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5. เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม 
          ๑ .  ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ  
ภาคประชาชนมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร  
 

๑. เรื่องปัญหายาเสพติดเป็นภัยมหันต่อคนในชาติ 
ต้องเร่งปราบและปราบอย่างจริงจัง ไม่ใช่ทําแบบไฟ
ไหม้ฟางดังก่อน ต้องใช้วิธีการปราบอย่างเด็ดขาดกับ
ผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย โดยให้ออกกฎหมาย
สําหรับผู้ค้าให้เพิ่มโทษประหารชีวิตให้หมด จะได้ไม่
เปลืองงบประมาณ และภาษีประชาชน  
2. ให้ภาครัฐเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน 
การแก้ ไขปัญหายาเสพติดเพื่ อให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงความรุนแรงเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
3. ให้ความสําคัญกับกลไกชุมชนหมู่บ้านในการเข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อจะทําให้ปัญหายา
เสพติดมีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากย่ิงขึ้น 
4. ให้ภาครัฐเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความรุนแรงเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพ 

          ๒. ท่านได้รับทราบและเข้าร่วมกับ
โครงการนี้หรือไม่ ด้วยวิธีใด 
 
 

๑. รับทราบ และขอเข้าร่วมกับโครงการนี้อย่างเป็น
รูปธรรมและอย่างต่อเนื่องในทุกวิถีทาง ในการทํา
โครงการทั้งหมดในเล่มนี้ ขอฝากวิธีการบําบัดด้วย 
ขอให้นําไปเข้าค่ายทหารหรือ วิวัฒน์พลเมือง ซึ่งการ
ปฏิบัติระเบียบทหารจะมีวินัยดีกว่า จึงเป็นการปรับ
พฤติกรรมที่ได้ประโยชน์อย่างมาก  
2. การทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมรายได้ให้ภาค
ชุมชน  ประชาสั งคม  ไ ด้มี เวที  เสวนา  พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นประจําสม่ําเสมอ
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จะเกิดภูมิ ต้านทานที่
เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่จะได้เข้ากับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
3. ได้รับทราบจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของ
หน่วยงานราชการ ที่ทางอําเภอประชาสัมพันธ์และมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในบางแผนงานเช่น การสร้าง
พลังสังคม และแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ระดับสถานศึกษา 
4. รับทราบจากสื่อโทรทัศน์ หนังสื่อพิมพ์ และการ
พูดคุยกับชาวบ้าน การเข้าร่วมโครงการ ยังไม่ได้เข้า
ร่วม ทั้งที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่บ้านมา
เกิน ๒ ปีแล้ว และเป็นวิทยากรประชุมประชาคม  
SML ด้วย 



- 22 - 
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
         ๓ .  ท่ านคิ ด ว่ า โครงการนี้ จ ะ เป็ น

ประโยชน์ในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดด้วยความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน หรือไม่
อย่างไร และควรมีวิธีการอย่างไร 
 
 

๑ . วิ ธีการนี้ เป็นวิธีการที่ ดี และขอให้ทําอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในเรื่องกฎหมาย ขอให้แยกผู้ค้าต้องใช้
มาตรา การทางกฎหมายเพิ่มโทษให้ขนาดของ  
ยาเสพติด แล้วให้เพิ่มโทษให้รุนแรงกว่าในปัจจุบันนี ้ 
2. ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายและขั้นตอนตามกฎหมายในการจับกุม ยึด
ทรัพย์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัด อําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. โครงการดังกล่าวมีประโยชน์มากในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี แต่ควรมีการสอดส่อง
ดูแล และตรวจสอบหน่วยงานในการปฏิบัติงานให้
สุจริตและโปร่งใส เนื่องจากปัญหายาเสพติด มักมี
เรื่องผลประโยชน์ทางการเงินมหาศาล บุคลากรควร
มีการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมอย่างเข้มงวด 
4. โครงการนี้มีประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ด้วยความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ถึงทุกภาค
ส่วน คือ ข้าราชการระดับสูงของจังหวัดจนถึงชุมชน
และทุ กภาคส่ วน โดย เฉพาะ  ครอบครั วและ
สถานศึกษาเอาจริงเอาจัง 

 ๔ .  ท่านเห็นว่า  ส่วนราชการในจังหวัด 
ท้องถิ่นและอําเภอ ที่รับผิดชอบโครงการใน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เข้ามามี
บทบาทเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างไรบ้าง  
มีการบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วน
หรือไม่อย่างไร   
 

๑. การทํางานในส่วนของยาเสพติด ยังทํางานยังไม่
เข้มแข็งเท่าที่ควรเนื่องจากปัญหาด้านเงิน และตัว
บุคคลในการจัดการกับยาเสพติด โดยต้องหาบุคคลที่
ชาวบ้านไว้วางใจในการแจ้งข่าว การบูรณาการนั้นยัง
ไม่ครบทุกภาคส่วน 
2. มีความเชื่อว่าทุกส่วนของราชการที่รับผิดชอบ
โครงการนี้ มีความรับผิดชอบอย่างเข้มแข็งในการ
ดําเนินงาน และบูรณาการทุกภาคส่วน สังเกตและ
ประเมินได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีไม่มากนัก 
3. เป็นการดําเนินการที่ใช้การบริหารแบบใหม่โดย
การบูรณาการกําลังจากทุกฝ่ายที่ เกี่ ยวข้องได้
ดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นการค้าหา บําบัดรักษา การต้ัง
ด่านตรวจค้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะให้ทุกส่วน
ม า ร่ ว ม มื อ กั น ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ง า น จึ ง มี
ประสิทธิภาพและให้ผลอย่างแท้จริง 
4. การบูรณาการร่วมกันของหน่อยงาน ควรจะมี
มากขึ้น ถ้าต่างคนต่างทํา งานไม่บรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง 
ต้องมั่นใจ จริงใจ ในการดําเนินงาน และสามารถสั่ง 
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  การ ให้ หน่ ว ย ง าน ในพื้ นที่  ทํ า ง าน ไ ด้ อย่ า งมี

ประสิทธิภาพ 
5. ส่วนราชการจังหวัดท้องถิ่นและอําเภอมีบทบาท
ในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดค่อนข้างดี แต่ยังมีอยู่บ้างที่บาง
หน่วยงานยังอาจไม่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากนัก 
เพราะยังเห็นว่าไม่ใช่งานหลักของตน 

         ๕ .  ท่านคิด ว่า  สถานการณ์ปัญหา  
ยาเสพติดในพื้นที่มีความรุนแรงมีระดับลดลง
หรือไม่อย่างไร  และท่านมีข้อเสนอแนะหรือมี
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
ด้านวิชาการ 
 

๑. ไม่ลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกฎหมายมัน
อ่อนไป ข้อเสนอแนะ  
- นําผู้เสพแยกออกมาเพื่อรักษา 
- ต่อไป ครั้งที่สองถ้ายังไม่เลิกให้ใช้วิธีทางกฎหมาย 
- ผู้ค้าเพิ่มโทษในการขายว่าแต่ละขนาดน้ําหนัก ๒๐ 
กรัม ให้ประหารชีวิต 
2. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพียงชะลอ
การเอาจริงเอาจังของหน่วยงาน อาจกล่าวได้ว่า
ความรุนแรงยังมีอยู่ เพียงรอโอกาส ควรหาแนวทาง
เพื่อให้การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งในการจัดหลักสูตร
การเรียนรู้ การรณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักเห็น
ความสําคัญเนื่องจากทําแผนระยะสั้นระยะยาว 
๓ . สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัยไม่สู้มีความรุนแรงเท่าใด สังเกตได้จากการไม่
ค่อยมีข่าวปรากฏให้เห็นในสังคม   ข้อเสนอแนะ 
ควรให้มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในทุกจังหวัดและ
อําเภออย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่และต่อเนื่องโดยมี
การควบคุมและติดตามประเมินผลทุกขั้นตอน และ
เน้นการปราบปรามผู้ค้า ไม่เน้นการบําบัดอย่างเดียว 
4. สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดสิงห์บุรี มีความ
รุนแรงมาก ไม่ เคยลด/แก้ปัญหาโดยใช้ มิ ติทาง
วัฒนธรรม ช้ีให้เห็น บาป บุญ คุณ โทษ/สร้างวิทยากร
มืออาชีพไว้อบรมเด็กๆ/บังคับใช้กฎหมาย/หาบุคคล
ต้นแบบ มายกย่องสรรเสริญ เป็นตัวอย่างแก่เยาวชน/
มอบโล่ รางวัล หมู่บ้านที่ปลอดจากสารเสพติด 
5.สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปัจจุบัน
ตํารวจเข้มงวด จะลดความรุนแรงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่น่า
ไว้วางใจ เพราะผู้ค้ารายใหญ่และผู้ผลิตยังคงมีอยู่  
ถ้าปราบปรามให้หมดสิ้นเมื่อไร ผู้เสพก็คงไม่มีเสพ 
ผู้ค้าก็ไม่มีปัญหายาเสพติด ก็คงหมดไป  
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        ๖. ท่านคิดว่า ครอบครัวและชุมชนควร

มีบทบาทอย่างไรในการช่วยทางราชการใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้าง 

 
 

๑. คนในครอบครัวและในชุมชน ช่วยกันดูแลและให้
ข้ อมู ล  เบาะแส เรื่ อ งยา เสพติ ด ในชุ มชน  กับ
เจ้าหน้าที่/ เป็นกําลังใจให้กับคนทีกลับตัวเป็นคนดี 
ผ่านการบําบัด ผู้ที่พ้นโทษ เพื่อไม่ให้กลับไปเสพอีก 
๒. มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้าให้ครอบครัวและ
ชุมชนร่วมกันมีบทบาท เช่น การให้ความรู้ การ
สังเกตพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ผู้นําชุมชนมีการศึกษา
ปัญหายาเสพติดในชุมชนและเข้าถึงครอบครัว 
ร่วมกับครอบครัวขจัดปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
3. ครอบครัวและชุมชนควรมีบทบาทอย่างยิ่ ง  
ในการช่วยบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ครอบครัวต้องอบอุ่น ไม่ทะเลาะกับพ่อแม่และทุกคน 
ในครอบครัวต้องสามัคคี พ่อ แม่ พ่ี น้อง ต้องอยู่
ด้วยกันอย่างอบอุ่น คอยเอาใจใสซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะพ่อกับแม่ ต้องไม่แสดงการทะเลาะให้ลูกรู้
ให้ลูกเห็น  พ่อแม่ ต้องพูดจากับลูกๆด้วยความ
อ่อนหวาน มีเมตา มีความรัก ความห่วงใยต่อลูก พ่อ
แม่ต้องมีศีลธรรม มีวาจาสุภาพ อ่อนน้อมต่อคน
ทั่วไป เพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น และเอาไปเป็น
ตัวอย่าง ค่อยตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติ
ของลูก เพราะพ่อแม่คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดลูกมากกว่า
ใครๆ 
4. ครอบครัวและชุมชนเป็นสังคมเริ่มต้นของมนุษย์
ต้องมีบทบาทสําคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดไม่ใช่ให้ทางราชการรับปัญหาฝ่ายเดียวเพราะเขา
ขาดความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชน ทาง
ราชการที่ไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้ด้าน 
5. เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ครอบครัวตัวอย่าง/
รักลูกให้ถูกทาง/รายได้ครอบครัวต้องพอกินพอใช้/
ไม่รุนแรงกับลูกหรือเอาใจลูกจนเกินไป/ไม่ให้ลูกไป
พักค้างคืนที่บ้านเพื่อน 
5. ทุกครอบครัวต้องสอดคล้อง ดูแลบุคคลใน
ครอบครัวรวมทั้งคนในชุมชน หากไม่สามารถว่า
กล่าวตักเตือนได้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้
ช่วยสอดส่อง ติดตามดูพฤติกรรมอย่างสม่ําเสมอ 
เพื่อมิให้ไปทําร้ายคนในชุมชน 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
          ๗. ท่านคิดว่า ในระบบการบําบัด  

ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งสมัครใจบําบัด 
และบังคับบําบัดของทางราชการสามารถลด
ปัญหาผู้เสพให้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีคืนสู่
ชุมชนหรือไม่  
 

๑. ไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากหลังการบําบัด ผู้เสพยายัง
ไม่ เลิกเสพเมื่อกลับมาอยู่ ในชุมชน  แล้วยังเสพ
เหมือนเดิม และยังได้เครือข่ายเพิ่มเติม จากการไป
รู้จักผู้เข้ารับการบําบัดร่วมกันอีก 
2.นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หลงผิด เพราะหากไม่ได้
รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ก็อาจจะยังช่วยผู้หลง
ผิดเหล่านี้ไม่ได้อีกทั้งยังทําให้บุคคลเหล่านี้เห็น โทษ
ของยาเสพติดและภาครัฐยังช่วยในการประกอบ
อาชีพทําให้ปัญหายาเสพติดลดลง 
3. การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเป็นทางออกที่ดีแน่
เนื่องจากตลาดขายยาเสพติดในชุมชนยังมีอยู่
มากมาย ซื้อง่าย-ขายคล่อง อย่าลืมว่ายาเสพติดมัน
เป็นเรื่องของจิตประสาทมนุษย์มันมีความอ่อนไหว
มันมีความอยาก ความกระหายอยู่ในสันดานและ
จิตสํานึกเมื่อสังคมรอบด้านเสพและชักชวน มันจึง
ดึงดูดใจผู้เสพส่วนหนึ่งที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอ หวน
กลับไปเสพอีก คนที่ติดยาและบําบัดแล้ว จะต้องอยู่
ภายใต้การดูแลและการครอบงําของชุมชน ที่ใส
สะอาดเข้มแข็งและทางครอบครัวต้องเข้าใจผู้เสพ
และเตือนสติตลอดเวลาผู้เสพจึงจะรอดพ้นจากยา
เสพติดได้ โดยไม่ปล่อยโอกาสให้ผู้เสพกลับไปสู้ชุมชน
และสังคมที่มียาเสพติดระบาด 
4. ระบบการบําบัดทั้งสมัครใจและบังคับทั้ง ๒ 
ระบบนี้จะสามารถลดปัญหาผู้ที่ ติดยาเสพติดให้
กลับมาเป็นผลเมืองดีคืนสู่สังคมและชุมชนได้เป็น
ส่วนใหญ่ เพราะขณะนี้ยังไม่มีวิธีใดที่ดีกว่านี้ 
5. จากการดําเนินงานของจังหวัด ถือว่าได้ผลเป็นที่
น่าพอใจ ผู้ที่ได้รับการบําบัดยาเสพติด จะไม่กลับมา
เสพอีก คืนสู่สังคมที่เป็นสีขาว ได้อย่างภาคภูมิใจ 
และเป็นผลเมืองที่ดีได้ในอนาคต 
6. การบําบัด สามารถลดปัญหาผู้เสพได้ดี แต่ต้องให้
หมู่บ้านชุมชนดูแลต่อ ในการช่วยเหลือทําความ
เข้าใจกับบุคคลในหมู่บ้านชุมชนถึงพฤติกรรมจาก
ผู้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นพลเมืองดีในการ
ช่วยเหลือสังคมต่อไป 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
         ๘. ท่านคิดว่า ปัญหา/อุปสรรคใน

การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่อย่างไร และข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง 
 

๑. ปัญหาการดําเนินงานแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ 
- ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ หรือ เข้าข้างบุตร
หลานของตนเอง 
- ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ได้หลายช่องทาง ทําให้
สกัดจับได้ยาก 
- มีราคาที่ถูกจึงทําให้เยาวชนหาซื้อได้ง่าย 
- ผู้รักษากฎหมายจับผู้ค้าได้ก็ปล่อยตัว ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
- กฎหมายยังไม่รุนแรงเพียงพอ/ ผู้ ดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขมีกําลังพลน้อย 
     ข้อเสนอแนะ 
- ให้เจ้าหน้าที่ทําตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ออกกฎหมายให้รุนแรงเพิ่มขึ้น/ เอาความผิดกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ถึงที่สุด 
2. ผู้นําในพื้นที่ต้องเข้มแข็ง ถือเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดี อย่าทําตัว
เป็นผู้หาประโยชน์จากยาเสพติด/ต้องปราบปราม
การซื้อสิทธิขายเสียงในกระบวนการเลือกต้ังทุก
รูปแบบให้ได้ เพราะเป็นเหตุให้มีการหารายได้ในทาง
ไม่สุจริต โดยใช้อิทธิพล/ 
3. ปัญหา /ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
ยาเสพติดและกฎหมาย/ราชการเข้าไม่ถึงประชาชน/
ราชการไม่ทุ่มเท ไม่อุทิศเวลา อุทิศตน/ชาวบ้านไม่มี
อาชีพที่มั่นคง ไม่มีรายได้แน่นอน ตกงาน 
     แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ/ ติดอาวุธทาง
ปัญญาให้กับประชาชนและเยาวชน/ภาคราชการไม่
ทําตัวแปลกแยกจากประชาชน ให้ความเป็นกันเอง 
ไม่กดขี่ ข่มเหง/อบรมอาชีพระยะสั้น/หางานให้กับ
ประชาชนมีงานทํา 
4. ถึงแม้ว่ามีการประชุมร่วมกัน แต่ในการทํางานยัง
มีลักษณะต่างคนต่างทําอยู่บ้าง และทางหน่วยงานยัง
ขาดการเอาจริงเอาจัง ในเรื่องของยาเสพติดอยู่ 
5. ปัญหา/คงมีแทบทุกแห่ง ข้อ    เสนอแนะ/ให้ผู้
ติดยาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าตํารวจสักระยะหนึ่ง เมื่อ
เจ้าหน้าที่เห็นว่าอดยาได้ควรปล่อยกับไปอยู่กลับพ่อ
แม่ หน้าจะได้ประโยชน์มากพอสมควร 
 
 

 


