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คํานํา 
   
  การตรวจราชการเป็นกลไกที่สําคัญประการหนึ่ง ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
และเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารระดับสูงในการกํากับและติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานกลางในการประสาน
การตรวจราชการ ได้ร่วมกับ ๑๗ กระทรวง เพื่อร่วมในการจัดทําแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งได้กําหนดรูปแบบแนวทางการตรวจราชการ และการ
รายงานผลการตรวจราชการเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ จํานวน ๕ โครงการ 
ได้แก่ ๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๒) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
จัดระเบียบสังคม  ๓) โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ๔) โครงการมาตรการ
ดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ ๕) โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่ม
จังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 
๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ รับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการได้ออก
ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ประสานผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ร่วมออกตรวจราชการในรอบที่ ๑ (Project Review) รอบที่ ๒ (Project Review) และ
รอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation) ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรับผิดชอบในการ
จัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับแผนงาน/โครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการ ซึ่งได้รับการตอบสนองนโยบาย ได้เป็นอย่างดีในภาพรวม รวมทั้งผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการยังส่งผลต่อกระบวนการบริหารจัดการโครงการของส่วนราชการ ให้เป็นไปหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

   จากผลการตรวจราชการในปีที่ผ่านมาของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ             
๑๘ เขต ตรวจราชการ (๗๖ จังหวัด) ได้ตรวจสอบสมมุติฐานความเสี่ยงของโครงการ ที่ได้ต้ังไว้เพื่อลดความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ และได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
กับหน่วยรับตรวจ และยังได้รับความร่วมมือ ในการสนับสนุนการตรวจราชการ จากหน่วยรับตรวจราชการทุก
จังหวัด ตลอดจนเครือข่ายที่ปรึกษาภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ
ท้ายที่สุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของ
รัฐบาลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ เพื่อเป็นข้อมูลและสะท้อนให้ผู้บริหารได้รับทราบและ  
พิจารณากําหนดนโยบายเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในโอกาสต่อไป 

 
            สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

         ตุลาคม ๒๕๕๕ 
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สารบัญ 
 

 เรื่อง                       หน้า 
 

 หลกัการและเหตผุล                   1 

 

 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการตรวจตดิตาม                                  ๑ 
 

 ลักษณะการดาํเนนิงานโครงการ                 ๒ 
 
  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ                              ๒-๑๘
   
  - โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ                                 ๑๘-๒๖
   
  - โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ                                 ๒๗-๓๙
   
  - โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด              ๓๙-๕๓
    ระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
    
  - โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม                                        ๕๓-๖๘
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รายงานภาพรวม 

รายโครงการ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

************* 

        ๑.๑ หลักการและเหตผุล 
        ๑.๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๕  เห็นชอบให้ทุกกระทรวงดําเนินการ     
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาลประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกกระทรวงเพื่อจัดทําแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงตาม         
หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 

   ๑)ความเสีย่งด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไมส่อดคล้องกัน (Key Risk Area) ซึ่งสอดคล้องตาม 
หลักธรรมาภิบาล คือ ๑.หลักการรับผิดชอบ(K ๑) และ๒.หลักการมีส่วนรว่ม(K ๒) 
     ๒)ความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน(Political Risk) ซึ่งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล  
คือ  ๑.หลกัคณุธรรม (P ๑)  ๒.หลักความโปร่งใส (P ๒)  ๓.หลักความคุ้มค่า (P ๓)   และ๔.หลักนิติธรรม (P ๔) 
     ๓)ความเสี่ยงด้านการไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน(Negotiation Risk) 
คือ ๑.หลักการมีส่วนร่วม (N ๑)  ๒.หลักความคุ้มค่า(N ๒) ๓.หลักการสนองตอบรับ (N ๓) 
 

                 ๑.๑.๒ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล     
พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให้กระทรวงมหาดไทยตรวจติดตาม จํานวน ๕ โครงการ ดังนี้ 
     ๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (กรมการพัฒนาชุมชน) 
     ๒) โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้คลอบคุลมทั่วประเทศ (กรมที่ดิน) 
     ๓) โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ(กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
     ๔) โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด
ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
     ๕) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม (กรมการปกครอง) 
                 ๑.๑.๓ กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่ง ที่ ๑๑๒/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕    
เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕          
โดยในข้อ ๔.๑ ได้กําหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ     
ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕  
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 ๑.๒ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
        ๑.๒.๑ เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม 
      เพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมมาภิบาล ของแผนงาน/โครงการที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทย  
และผลักดันให้แผนงาน/โครงการสําเร็จ บรรลุตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
สามารถผลักดันในประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยให้ขับเคลื่อนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการบูรณาการ 
ทํางานร่วมกันได้เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เกิดความคุ้มค่า
แก่ภาครัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 
  ๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
  เพื่ อ ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการภาย ใต้นโยบายของรั ฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย โดยให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบนําไปปฏิบัติแล้ว   สามารถทําให้ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมมาภิบาลลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ไปสู่กระบวนการบูรณาการร่วมกันในการทํางานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหน่วยรับการตรวจ/ผู้รับประโยชน์     
อยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งอาจมีหลายแผนงาน/โครงการลงไปในพื้นที่เดียวกัน แต่หลากหลายแผนงานโครงการ     
จึงทําให้เกิดกระบวนการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันได้ และทําให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัดทรัพยากรในการบริหาร
จัดการอีกทางหนึ่งด้วย ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับร่วมกันเป็นการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต        
การเอื ้ออาทร การพัฒนาอาชีพต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนรวมทั ้งอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน สร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง อยู่ภายใต้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑. เพื่อเป็นการประสานสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานกับจังหวัด อย่างใกล้ชิดและเป็น
เครือข่ายให้งานการตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่อง
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล  
                       ๒. เพื่อลดความเสี่ยงในระดับโครงการของกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุไว้ตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการตรวจราชการของ    
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวม ๕ โครงการ 
            ๓. เพื่อเกิดการบูรณาการการตรวจราชการระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจราชการ
ร่วมกันในพื้นที่เขตตรวจราชการทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการ โดยได้ร่วมทํางานในพื้นที่ ร่วมคิด และร่วมแก้ไข
ปัญหา  ทําให้โครงการเกิดความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
  ๑.๓ ลักษณะการดําเนินงานโครงการ 
                 ๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์ที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดเพื่อบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบ         
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณาคัดเลือก โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ภายใต้นโยบายการสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการในการจัด Value Chan ในประเด็น INBOUND 
LOGISTICE , OPERATION และ AFTER  SALE  SERVICE  สรุปผลการตรวจราชการได้ ดังนี้ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 ๑. สอดคล้องกับนโยบาย ภายใต้นโยบายการสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                      ๒. ลักษณะโครงการ กรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
                       กิจกรรมหลักที่ ๓  การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 
                       กิจกรรมย่อยที่ ๑  โครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
                       กิจกรรมที่ ๑  สร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ    
                       วัตถุประสงค์  
              เพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้มีความรู้ ในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนํา
หมู่บ้านและการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                       วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
              (๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ดําเนินการฝึกอบรมพัฒนากรผู้รับผิดชอบ
หมู่บ้านเป้าหมาย ตามหลักสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา ๓ วัน  
              (๒) ส่วนกลาง/จังหวัดติดตามการดําเนินงานโครงการเพื่อประเมินผลแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน                 
                       เป้าหมาย  พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อําเภอละ ๒ คน รวม
จํานวน ๑,๗๕๖ คน   
                      งบประมาณ  ๕,๖๒๒,๓๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาท) จํานวน
งบประมาณ ๒๒ รุ่น กลุ่มละ ๑-๒ รุ่น  
                      ระยะเวลาดําเนินการ  
             ไตรมาสที่ ๒  
                      พื้นที่ดําเนินการ  
            ดําเนนิการ ณ สถานที่ในกลุม่จังหวัด  ๑๘  กลุ่มจังหวัด 
                      ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ แกนนําหมู่บ้านและการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                      ตัวชี้วัดกิจกรรม 
                      ร้อยละ ๙๕ ของพัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีความรู้ในหลักการ
เพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมู่บ้านและแนวทางการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                      กิจกรรมที่ ๒  สร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ   
                      วัตถุประสงค์  
             เพื่อให้แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
             (๑) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถแกนนําหมู่บ้านที่มี
คุณสมบัติ มีความพร้อมและตั้งใจจะทํางานพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องนําความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัด
กระบวนการพัฒนาบุคคลผู้ด้อยโอกาส พัฒนากลุ่มและหมู่บ้าน สร้างการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้     
เป็นกลุ่มผู้นําในการดําเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบอย่างยั่งยืน เช่น ผู้นําอช. กรรมการ
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นําอ่ืนๆ ตามหลักสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา ๓ วัน  
             (๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดกิจกรรมติดตาม นิเทศ แกนนําชุมชน ในการดําเนินงาน
โครงการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม และช่วยการจัดการความรู้ประสบการณ์การทํางานแกนนําชุมชน 
                     เป้าหมาย 
            (๑) แกนนําหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เช่น ผู้นําอช. 
กรรมการกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นําอ่ืนๆ จังหวัด ละ 1 - 2 รุ่นๆ ละ 30 - 90 คน จํานวน 
5,160  คน 
            (๒) ชุมชนได้รับการติดตามและประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการความรู้กับชุมชน 
                     งบประมาณ   
            16,193,800 บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาท) จํานวนงบประมาณ 
86 รุ่นงบประมาณการติดตามและประเมินผล จังหวัดละ 25,000 บาท เป็นเงิน 1,900,000 บาท 
                    พื้นที่ดําเนินการ   
            ดําเนินการในระดับจังหวัด  
                    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ    
                  ตัวชี้วัดกิจกรรม 
           แกนนําหมู่บ้านมีความรู้ในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 3   ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์   

  เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบ บริหาร
จัดการชุมชน 

วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  (1) จังหวัดพิจารณาดําเนินการในหมู่บ้านที่ได้ดําเนินการประเมินผลและจัดระดับหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย (23 ตัวช้ีวัด) 3 ลักษณะดังนี้ คือ “พออยู่ พอกิน”      
(ผ่านเกณฑ์ จํานวน 10 - 16  ตัวช้ีวัด) “อยู่ดี กินดี” (ผ่านเกณฑ์ จํานวน  17 - 22 ตัวช้ีวัด) “มั่งมี ศรีสุข” 
(ผ่านเกณฑ์ จํานวน  23  ตัวช้ีวัด) เลือกหมู่บ้านลักษณะใดก็ได้ ที่ต้องการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบและมี
ความพร้อมในการบูรณาการกิจกรรมของการพัฒนาของกรมฯ โดยใช้พ้ืนที่เป็นหลัก  
  (2) อําเภอดําเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามแต่ลักษณะ ด้วยกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับพ้ืนฐาน
ของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้     
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        (2.1) ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนา จํานวน 30 ครอบครัว โดยคัดเลือก
ครอบครัวพัฒนาที่สมาชิกในครอบครัวมีคุณสมบัติและมีกิจกรรมสมควรเป็นแบบอย่าง และต้องการเข้าร่วม
โครงการฯสามารถขยายผลสู่ครอบครัวอ่ืนๆ ด้วยการจัดให้เป็นจุดเรียนรู้ชุมชนได้ 
 วิธีการ ฝึกอบรมครอบครัวพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งที่เป็นแนวคิดหลักการและแนวทางปฏิบัติ และการ
เตรียมพร้อม ในการเป็นวิทยากรขยายผลสู่ครอบครัวอ่ืนใน หมู่บ้าน และนอกหมู่บ้าน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนา ให้การเรียนรู้วิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา 1 วัน  

-ผู้แทนครอบครัวพัฒนา ศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ระยะเวลา 2 วัน    

        (2.2) การเรียนรู้ตนเองและกําหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนาและแกนนําหมู่บ้าน ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่ม     

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําแผนชุมชน จํานวนอย่างน้อย 30 คน ระยะเวลา 1 วัน 
  วิธีการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนครอบครัวพัฒนาแกนนําชุมชนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือผู้รอบรู้ด้านต่างๆ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตระหนักในสภาพของครอบครัวและหมู่บ้าน    
เป็นจุดเริ่มในการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาที่ต้องการ ทั้งในระดับครอบครัวและหมู่บ้าน 
          (2.3) กิจกรรมสาธิตการดํารงชีวิตแบบพอเพียง 
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนาและผู้สนใจ ไม่น้อยกว่า 30 คน ไม่ตํ่ากว่า     
2 ประเภทๆ ละ 1 วัน  
 ลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินในหมู่บ้าน 
 “พออยู่ พอกิน” ผลที่ต้องการ คือ การดําเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งระบบคิด
และกิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเองให้ได้ 
    “อยู่ดี กินดี” ผลที่ต้องการ คือ การขยายความเข้มแข็งที่เกิดจากครอบครัวหรือปัจเจก
ขยายไปสู่ความร่วมมือ สร้างพลัง แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน สร้างและพัฒนาระบบกลุ่มเพื่อยกระดับ
คุณค่าในชุมชน                                     
 “ม่ังมี ศรีสุข” ผลที่ต้องการ คือ การสร้างเครือข่ายในการสร้างมูลค่าและความร่วมมือ
การทํางานที่ยากและอาจมีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มองค์กรอื่นๆ จากทั้งภายใน/ภายนอกหมู่บ้าน 
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   
            (2.4) การสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้นํา ผู้นํากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มและผู้แทนครอบครัวพัฒนา จํานวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน       
           (2.5) การจัดการความรู้การดําเนินการและการเตรียมเป็นหมู่บ้านต้นแบบ  
                   กลุ่มเป้าหมาย  
  (1) สําหรับการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข”หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน      
ใช้ตัวแทนครอบครัวในหมู่บ้านทุกครอบครัว หรือตัวผู้แทนชุมชน กลุ่มต่างๆ เพื่อประเมินระดับการพัฒนาของ 
หมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 
ตัวช้ีวัด) และการประเมินความ "อยู่เย็น เป็นสุข" หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน(GVH) แบบมีส่วนร่วม 
                    
 



 
รายงานภาพรวมรายโครงการ รอบที่ ๒ (Annual Inspection Report) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
  (2) สําหรับการจัดการความรู้ตัวแทนครอบครัวพัฒนาและผู้มีส่วนในการดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาหมู่บ้าน จํานวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน            
                 การประเมินหมู่บ้านและการจัดทําทะเบียนข้อมูลหมู่บ้าน 
         (1) ระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นําชุมชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
หมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีประชาคมในการประเมินฯ 
           (2) ระดับตําบล คณะทํางานฯ ผู้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาของหมู่บ้านและ
จัดการประชุมประชาคมประเมินความรู้สึก “เป็นสุข” ด้วยดัชนีช้ีวัดความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวล
รวมของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเกณฑ์ประเมินมีผู้บริหารท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน รับรองผลการประเมินความสุข
มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน 
           (3) ระดับอําเภอ คณะทํางานฯ พิจารณารับรองผลการประเมินหมู่บ้านของแต่ละตําบล และ
จัดทําทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านฯ ส่งจังหวัด  
          (4) ระดับจังหวัด รวบรวมจัดทําทะเบียนข้อมูลหมู่บ้านฯ ที่อําเภอรับรองแล้ว ส่งข้อมูลให้
กรมการพัฒนาชุมชน 
               คณะทํางานบริหารการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
            คณะทํางานในกระบวนการประเมินหมู่บ้านในแต่ละระดับ ต้ังแต่หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
อาจใช้ศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด อําเภอ 
ตําบล หมู่บ้าน  หรือตามที่แต่ละจังหวัดพิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง     
  เงื่อนไขกิจกรรม 
            (1) หมู่บ้านผ่านการประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเบื้องต้น ดําเนินการในเดือนสิงหาคมพ.ศ.2554 
           (2) ไม่เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณและประกาศเป็นต้นแบบในปี 2552 - 2554 
        (3) มีความพร้อมในการรับการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ของกรมฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ 
เพื่อการบูรณาการงาน 
                    เป้าหมาย    
        หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน  878  หมู่บ้าน (อําเภอละ 1 หมู่บ้าน) 
                     ระยะเวลาดําเนินการ  
                 ไตรมาส 2 – 4 
                   พื้นที่ดําเนินการ     
       หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน  878  หมู่บ้าน ดําเนินการในระดับอําเภอ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                   หมู่บ้าน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
          ตัวชี้วัดกิจกรรม 
                    หมู่บ้านแต่ละระดับได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทย และมีระดับความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross 
Village: GVH) เพิ่มขึ้น 
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                   กิจกรรมที่ 4 รักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
                 วัตถุประสงค์  
        เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของปีที่ผ่านมาให้ 
คงมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข”หรือ 
ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มขึ้น 
  วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
        (1) ดําเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่ได้รับงบประมาณจากกรมฯ ประจําปี               
2552 - 2554 จํานวน 2,793 หมู่บ้าน แยกหมู่บ้านเป็น 2 ลักษณะ ประกอบด้วย หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
อุทกภัยปี 2554 จํานวน 250 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบ จํานวน 2,543 หมู่บ้าน 
        (2) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
       (2.1) การเรียนรู้ตนเองและกําหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนาและแกนนําหมู่บ้าน ผู้นําชุมชน ผู้นํา
กลุ่ม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําแผนชุมชน จํานวนอย่างน้อย 30 คน ระยะเวลา 1 วัน 
       (2.2) กิจกรรมสาธิตการดํารงชีวิตแบบพอเพียง 
                      กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนาและผู้สนใจ 30 คน ไม่ ตํ่ากว่า              
1 ประเภทๆ ละ 1 วัน  
                          ลกัษณะของกิจกรรมทีด่ําเนนิในหมูบ่า้น 
          “พออยู่ พอกิน” ผลที่ต้องการ คือ การดําเนินการเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทั้งระบบ
คิดและกิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเองให้ได้ 
                           “อยู่ดี กินดี” ผลที่ต้องการ คือ การขยายความเข้มแข็งที่เกิดจากครอบครัวหรือ
ปัจเจกขยายไปสู่ความร่วมมือ สร้างพลัง แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน สร้างและพัฒนาระบบกลุ่มเพื่อ
ยกระดับคุณค่าในชุมชน 
                           “ม่ังมี ศรีสุข” ผลที่ต้องการ คือ การสร้างเครือข่ายในการสร้างมูลค่าและความ
ร่วมมือการทํางานที่ยาก และอาจมีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มองค์อ่ืนๆ จากท้ังภายใน/ภายนอก
หมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                           (2.3) การจดัการความรู้การดาํเนนิการและการเตรียมเปน็หมูบ่า้นตน้แบบ  
                                    กลุ่มเป้าหมาย  
                                 1) สําหรับการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ตัวแทนครอบครัวในหมู่บ้านทุกครอบครัว หรือตัวผู้แทนชุมชน กลุ่มต่างๆ เพื่อประเมิน ระดับ
การพัฒนาของหมู่ บ้ านตามเกณฑ์ประเมินหมู่ บ้ านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ  ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด)และการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข”หรือความสุขมวลรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน (GVH)แบบมีส่วนร่วม  
                2) สาํหรับการจดัการความรู้ตัวแทนครอบครวัพัฒนาและผู้มีส่วนในการดาํเนิน
กิจกรรมการพฒันาหมู่บ้าน จํานวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน  
                         เปา้หมาย  
                              1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 
ตามท่ีจังหวัดได้แจ้งผลการสํารวจหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ประสบอุทกภัย (หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน  
ที่ มท 0409.2/ว 1961 เรื่อง สํารวจความเสียหายจากอุทกภัย ลงวันที่ 7 ธ.ค 2554) จํานวน  250  หมู่บ้าน 
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     2) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี 2554  จํานวน  
2,543  หมู่บ้าน 
                  ระยะเวลาดาํเนนิการ    ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 
        พื้นทีด่าํเนนิการ     ดําเนินการในระดับอําเภอ  
     ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปีที่ผ่านมาสามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐาน
การเป็นต้นแบบตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 
  ตัวชี้วัดกจิกรรม 
    หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552  2554  สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและมีระดับกรม “อยู่เย็น  เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน(Gross  
Village: GVH) เพิ่มขึ้น 
                 (๔) การตรวจราชการเพื่อจดัการความเสีย่งตามหลกัธรรมาภบิาล  
                           (๔.๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการขาดการบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสําเร็จร่วมกัน เป็นความเสี่ยงตามหลัก       
ธรรมาภิบาลในเรื่องของหลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  อันเนื่องจากสาเหตุ จํานวน ๓ ประเด็น  ดังนี้ 
                                    (๑)  ขาดการบูรณาการทํางานและแผนงานในการให้การสนับสนุนจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบ
ความสําเร็จ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
และผลักดันเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ 
                                    (๒) หลักสูตร และขั้นตอนการดําเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมของโครงการ รวมทั้ง
มีคํารับรองการปฏิบัติงานค่อนข้างละเอียดมากอาจทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและแกนนําหมู่บ้านหรือประชาชน
กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจแนววิธีปฏิบัติอาจทําให้ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนงานกําหนดได้ตามเป้าหมาย 
                                    (๓) ขาดการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการในพื้นที่ทํา
ให้พลังในการขับเคลื่อนโครงการและวางแผนในการปฏิบัติงานอาจไม่รอบด้านมากขึ้น 
                            (๔.๒) แกนนําหรือผู้รับการฝึกอบรมไม่สามารถขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนและครัวเรือน
เป้าหมายได้ตามเป้าหมายที่กําหนด เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องของการมีส่วนร่วม 
(Participation) อันเนื่องมาจาก จํานวน ๓ ประเด็น ดังนี้ 
                                    (๑) แกนนําหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเมื่อได้เข้ารับการฝึกอบรมอาจไม่สามารถ
ขยายองค์ความรู้และวิธีการดําเนินการไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้อีก 
                                    (๒) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้และเข้าใจในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบทําให้ไม่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการหรือไม่เห็นความสําคัญ โดยประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
มักจะเป็นกลุ่มเดิมไม่ค่อยมีรายใหม่ 
                                    (๓) ขาดระบบในการติดตามและประเมินผลโครงการให้เห็นผลการดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม                                           
   ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงทั้ง ๒ ประเด็นดังกล่าวข้างต้น มีการประเมินการ
จัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบจังหวัดต่างๆ ดังนี้   
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เขต จังหวดั 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมนิจากการตรวจรอบ   

Project and Progress Review 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมนิจากการตรวจรอบ 

Monitoring and Evaluation 
เฝา้ระวัง ยอมรับได ้

1 นนทบุรี   

 ปทุมธาน ี   

 พระนครศรีอยุธยา   

 สระบุร ี   

2 ลพบุร ี   

 สิงห์บุร ี   

 ชัยนาท   

 อ่างทอง   

3 ฉะเชิงเทรา   

 สระแก้ว   

 ปราจีนบุรี   

 สมุทรปราการ   

 นครนายก   

4 ราชบุรี   

 กาญจนบุร ี   

 นครปฐม   

 สุพรรณบุร ี   

5 เพชรบุรี   

 ประจวบคีรีขันธ์   

 สมุทรสงคราม   

 สมุทรสาคร   

6 สุราษฎร์ธานี   

 ชุมพร   

 นครศรีธรรมราช   

 พัทลุง   

7 ระนอง   

 พังงา   

 ภูเก็ต   

 พังงา   

 กระบี่   
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เขต จังหวดั 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมนิจากการตรวจรอบ    

Project and Progress Review 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมนิจากการตรวจรอบ 

Monitoring and Evaluation 
เฝา้ระวัง ยอมรับได ้

8 สงขลา   

 สตูล   

 ปัตตานี   

 ยะลา   

 นราธิวาส   

9 ชลบุรี   

 ระยอง   

 จันทบุรี   

 ตราด   

 เลย   

11 นครพนม   

 มุกดาหาร   

 สกลนคร   

12 ขอนแก่น   

 มหาสารคาม   

 ร้อยเอ็ด   

 กาฬสินธ์ุ   

13 อุบลราชธานี   

 ยโสธร   

 อํานาจเจริญ   

 ศรีสะเกษ   

14 นครราชสีมา   

 ชัยภูมิ   

 บุรีรัมย์   

 สุรินทร ์   

15 เชียงใหม่   

 ลําพูน   

 ลําปาง   

 แม่ฮ่องสอน   
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เขต จังหวดั 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมนิจากการตรวจรอบ    

Project and Progress Review 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมนิจากการตรวจรอบ 

 Monitoring and Evaluation 
เฝา้ระวัง ยอมรับได ้

16 เชียงราย   

 พะเยา   

 แพร่   

 น่าน   

17 พิษณุโลก   

 เพชรบูรณ์   

 อุตรดิตถ์   

 ตาก   

18 นครสวรรค ์   

 อุทัยธานี   

 กําแพงเพชร   

 พิจิตร   

 

                    จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก 
(Project  and  Progress Review)  ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่อง
ภาระรับผิดชอบของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้
อย่างเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยเมื่อวิเคราะห์โครงการฯ พบว่า ในการขับเคล่ือนโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต้องอาศัยการรวมพลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยสิ่งที่สําคัญที่จะผลักดันโครงการ
สําเร็จจะต้องเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้ังแต่
ระดับท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้
ความสําเร็จตามหมู่บ้านต้นแบบสู่เป้าหมายความสําเร็จอย่างยั่งยืน  ในขณะเดียวกันก็ต้องขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพื่อยกระดับให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เช่น หมู่บ้านที่
ตกเกณฑ์ จปฐ. เป็นต้น ดังนั้น ถ้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ระดมสรรพกําลัง การขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียงต้นแบบก็จะมีความย่ังยืนมั่นคง  โดยจะต้องพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบที่พัฒนาแล้วเป็นหมู่บ้านต้นแบบอยู่
ต่อไปให้มั่นคง และพัฒนาหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ยกระดับเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 3 ระดับ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบให้ได้ 

   โดยบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารสูงสุดต้องใช้การนําองค์กรโดยบูรณการ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
พลังในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด และต้องมี
ระบบติดตามความสําเร็จโครงการและประเมินหมู่บ้านต้นแบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาให้เป็น
หมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหา 
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ครอบครัวแตกแยก เป็นต้น  ถ้าหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งแล้วปัญหาดังกล่าวก็สามารถแก้ไขได้เช่นกัน และ
ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาอาชีพและหารายได้ ตลอดจนดํารงชีวิตโดยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ทั้งนี้ จังหวัดควรขยายผลการพัฒนาหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบไปยัง      
หมู่บ้านอื่น ๆ เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และสําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555      
ก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนในพื้นที่สามารถรู้ปัญหาอย่างแท้จริงกําหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องหรืออาจสนับสนุน
งบประมาณในการเพิ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม 

                                          ในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้
ข้อเสนอแนะแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่  
คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้ 
   (๑) ให้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําบันทึกข้อตกลงและบูรณาการการทํางาน
แผนงาน โครงการ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

   (๒) ให้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบ 

   (๓ )  ให้จัดทําโครงการสร้างแกนนําหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยมี
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้นํา อช. กรรมการ กลุ่มต่างในชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นําอ่ืนๆ  
   (๔) สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ภาคีหุ้นส่วนที่
เกี่ยวข้องให้รู้และเข้าใจอย่างแท้จริง ดังนี้ 
        - นําเรื่องเข้าวาระการประชุมกรมการจังหวัด 
         - ทําหนังสือแจ้งพื้นที่เป้าหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 
        - แต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดแบบบูรณาการ 
        - จัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่ ส่วนราชการ หน่วยงานภาคี ในการบูรณาการ 
กิจกรรมร่วมกัน 
                 - ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย
พิจารณาให้การสนับสนนุ 
   และสําหรับประเด็นความเสี่ยงในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงของหน่วยรับผิดชอบโครงการ ไว้ในระดับเฝ้า
ระวังไว้ก่อน เนื่องจากหน่วยรับตรวจมีแนวทางการจัดที่ดี แต่อย่างไรก็ตามในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ จะให้ประสบความสําเร็จอย่างยืนมั่นคงต้องอาศัยหลักชุมชนเข้มแข็ง โดยหัวใจที่
สําคัญที่สุดในการพัฒนา ก็คือ ประชาชนในพื้นที่ถ้ามีความเข้มแข็ง และครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็สามารถทํา
ให้การดําเนินโครงการสําเร็จอย่างยั่งยืน เพราะถ้าหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาใน
ทุกๆเรื่องได้อย่างยั่งยืน 
   ในการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
อย่างแท้จริงจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไรเพราะแต่ละพื้นที่มีจุดแข็ง
จุดอ่อนไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงต้องดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการกําหนด
เป้าหมายระดมความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด         
รู้รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล  ในการที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ให ้
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ความสําคัญและเห็นประโยชน์ที่สําคัญในการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว  ต้องยึดหลักร่วมคิด
และร่วมทําให้รู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของโครงการเอง เมื่อประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดําเนิน
โครงการแล้ว ก็จะทําให้การทํางานสําเร็จอย่างยั่งยืน ทําให้เป้าหมายที่กําหนดบรรลุผลอย่างแท้จริง 

                               อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับทราบการดําเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนทราบ
ความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนให้ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และสามารถ
มีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต   

                               ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้
ข้อเสนอแนะแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่  
คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดังนี้ 
                  (๑) ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ต้นแบบอย่างต่อเนื่องตามช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทางเพื่อให้ประชนรับทราบความก้าวหน้าและความสําคัญของโครงการ และยึด
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
                                        (๒) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการ 
เพื่อรับทราบความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็น
คณะทํางานในระดับต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในการ
ประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม และควรมีการสํารวจผลการประเมินความพึงพอใจโดย
การประเมินจากภาคประชาชน 
   (3) ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานเพื่อ
กําหนดสถานที่ศึกษาดูงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

   (4) วิเคราะห์แผนชีวิตเพื่อกําหนด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
  (5) ให้จังหวัดนําหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบที่ประสบความสําเร็จเป็นตัวอย่างในพื้นที่
จังหวัดเป็นสถานที่ดูงานและศึกษาเรียนรู้เพื่อขยายองค์
ความรู้และแนวปฏิบัติไปยังหมู่บ้านอื่นๆในจังหวัดเพื่อการพัฒนาให้กับหมู่บ้านอื่นๆในจังหวัดและควรเผยแพร่
ผ่านช่องทางอื่นๆเช่น website 

   (6) จังหวัดควรส่งเสริมให้ประชาชนนําข้อมูลบัญชีครัวเรือน เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าว และ
ข้อมูล จปฐ. และ กชช 2 ค. หรือ เก็บข้อมูลอ่ืนๆ ของประชาชนในพื้นที่เพื่อนํามาคิดวิเคราะห์ร่วมกันโดยผ่าน
ประชาคม/เวทีเรียนรู้ของชุมชนในการแก้ไขทั้งปัญหาของตนเองและปัญหาของชุมชนร่วมกันเพื่อให้ได้ถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยบูรณาการข้อมูลความต้องการของประชาชนทั้งหมดที่มีอยู่มาจัดทําแผนชุมชน 
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่และสามารถนําไปสู่แผนท้องถิ่นและแผนจังหวัดหากเกินขีดความสามารถ
ของแผนแต่ละระดับ 
 
 
 

นายมงคล สุระสัจจะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย  เขต ๑,๑๓ 

ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ จังหวัดสระบุรี 
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  (7) ให้จังหวัดจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีองค์ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวางหลัก
ในการปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนแล้ว จึงค่อยอบรม
ให้กับคณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจวิธีการหลักเกณฑ์ต่างๆ 
เพื่อให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีมาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของประชาชนและวิถี ชี วิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยมีกระบวนงานให้สอดคล้องครบทุกขั้นตอนที่
กําหนดให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบและมีระดับอยู่เย็น เป็นสุขหรือความสุขมวลรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน(GVH) อย่างต่อเนื่อง   
 

      
  

   (8) ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัว
ในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                   (9) ให้จังหวัดจัดทําระบบติดตามประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและ   
มีระดับอยู่เย็น เป็นสุข หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน(GVH)ให้มีมาตรฐานและเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
   (10) จังหวัดควรจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโครงการฯเพื่อ
มอบรางวัลจูงใจและส่งเสริมการดําเนินโครงการ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบระดับอําเภอและจังหวัด หรือจัดประกวดหมู่ บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบ หรือจัดรูปแบบนิทรรศการ
วิถีพอเพียง เป็นต้น  

                            ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้
ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการความเส่ียงของหน่วย
รับผิดชอบในพื้นที่รอบ Monitoring and Evaluation       

เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะแนวทาง/
ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
กระทรวงมหาดไทยให้ไว้ในรอบแรก พบว่า หน่วยรับตรวจ
ราชการสามารถดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้ครบทุกจังหวัด ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยจึงประเมินค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับยอมรับได้ทั้ง ๗๖ จังหวัด 

    ความเหน็ในมุมมองของทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
           (๑) การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและยั่งยืนตลอดไป 
ต้องเป็นระบบที่พ่ึงพาตนเองได้ โดยยึดพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหลัก และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทาง ปรับเปลี่ยนแนวคิดพัฒนาวิธีการทํางาน โดยใช้ความรู้ คุณธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นพื้นฐาน
ดําเนินการ 
 

นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย  เขต ๘ 

ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ จังหวัดปัตตานี 

นายมงคล สุระสัจจะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย  เขต ๑,๑๓ ตรวจติดตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ ณ จังหวัดสมุทรปราการ (เขต ๓) 
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                              (๒) ควรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้รับผิดชอบและขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อวัดความสามารถของแกนนําหมู่บ้าน และจัด
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
แบบยังยืนเป็นรูปธรรมสามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
                              (๓) การดําเนินงานของโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ดี 
แต่วิธีการดําเนินกลยุทธ์ของทางราชการที่มีต่อประชาชนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการรับเอาแผนงานโครงการไป
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ย่ังยืนในวิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นเรื่องที่สมควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอย่าง
ท่องแท้เปรียบเทียบโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองและโครงการอื่นๆที่เคยล้มเหลวมาแล้ว ขอให้นําเอา
ข้อบกพร่องที่ล้มเหลวมาพิจารณาด้วย โดยเฉพาะนโยบายราชการต้องชัดเจน ย่ังยืนแบบของ แซมาเอิล อุน ดง
ของเกาหลีใต้ เขาเน้นนักการเมือง ข้าราชการ ชาวบ้านต้องออกมาพูดคุยกําหนดนโยบายร่วมกัน โครงการจึงจะยั่งยืน 
                              (๔) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ “พออยู่ พอกิน” เป็นส่วนมาก 
ภาครัฐควรพัฒนาให้ดีขึ้นคือ “อยู่ดี กินดี”และ”มั่งมี ศรีสุข” ให้อยู่ในเกณฑ์ต้ังแต่ ๕๐% ขึ้นไปจะทําให้ความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านยอดเยี่ยมและยั่งยืน และในภาพรวมคือพร้อมที่นําความเจริญสู้กลุ่มประเทศอาเซียนได้                 
          (๕) โครงการหมู่บ้านต้นแบบ โครงการขยายพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
โครงการที่ดีหลายๆ ภาคส่วนกล่าวถึงกลับบุคคล ส่วนราชการ มีบุคคล กลุ่มบุคคล หมู่บ้าน ผู้นําหัวหน้าส่วน
ราชการได้ฟังนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่วนที่มีผลกระทบทําให้เสียระบบ เพราะมาจากระบบ
การเมืองระดับนโยบายที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ 
           (๖) ควรมีแนวทางการพัฒนาที่เกิด
จากกระบวนการพัฒนา และรูปแบบของการติดตาม
ประเมินผลเพื่อสร้างตัวช้ีวัดที่สามารถบอกได้ถึงคุณค่า สิ่งที่
เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน ความสัมพันธ์ และคุณค่าที่
เกิดจากกระบวนการพัฒนา รูปแบบกระบวนการคืออะไร 
ด้วยการประเมิน และติดตามอย่างเป็นระยะที่ต่อเนื่อง และ
สังเคราะห์ข้อมูลให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการและ
แผนงาน มิใช่แค่ตัวช้ีวัดที่เกิดจากการกําหนด KPI กับการ
สร้างตัวช้ีวัดมากมาย แต่ไม่สามารถสังเคราะห์ให้เกิด 
คุณค่า หรือองค์ความรู้ที่จะเป็น ชุดความรู้ หรือการสร้าง
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
                             (๗) ความอยู่ดีกินดี หรือ มั่งมี ศรี
สุข เป็นเป้าหมายของหน่วยงานราชการ องค์การ องค์กรรัฐวิสาหกิจและเครือข่ายภาคีพัฒนา/ปัจจุบันขาดการ
รวมตัวกันเป็นเอกภาพ หรือมีระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรมมีปัญหาด้านงบประมาณซ้ําซ้อน/โครงการ
ต่างๆขาดความต่อเนื่องและการประเมินผลยังคงต้องปรับปรุงตัวช้ีวัด/กระทรวงมหาดไทยไม่ได้ใช้ศักยภาพของ
ศูนย์ประสานงานองค์กรให้เป็นประโยชน์/กระทรวงพัฒนาสังคมยังใช้ พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชนไม่เต็มศักยภาพ 
                            (๘) โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาให้ชุมชนและบุคคลเกิดความเข้มแข็ง 
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนควรมีวิธีการดังนี้/สํารวจและดูข้อมูลจริงของชุมชน บุคคลหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่าง
ดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน/พัฒนาชุมชน บุคคล หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความสามารถใน
หลักการ/เน้นความต่อเนื่อง สม่ําเสมอให้ย่ังยืน/มีการประสัมพันธ์ ชมเชย ให้รางวัล 

นายธานี สามารถกิจ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขต ๔,๙ 

ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ จังหวัดนครปฐม 
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           (๙) การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ควร มีการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภาคีการพัฒนา เช่น กศน. เกษตร และ อปท. โดยเป็นกระบวนการ ๗ ขั้นตอน 
  ๑. จัดระเบียบภูมิทัศน์/สิ่งแวดล้อม 
  ๒. จัดระเบียบคุ้ม 
  ๓. จัดระเบียบครัวเรือน 
  ๔. จัดระเบียบกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
  ๕. จัดระเบียบศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
  ๖. ปรับแผนชมุชน 
  ๗. จัดระเบียบการบริหารจัดการชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะระดบันโยบายหรือข้อเสนอแนะส่วนกลาง 
                         (๑) ควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งในระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และให้ความสําคัญต่อแผนชุมชนเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข็มแข็งและชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้โดยยึดวิถีชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เพื่อให้เกิดความย่ังยืนและเป็น ภูมิคุ้มกันเมื่อต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
                   (๒) รัฐบาลควรส่งเสริมให้ส่วนราชการในส่วนกลางได้มีการบูรณาการการทํางานโครงการที่
เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทุกกระทรวงให้มี แนวทางการดําเนินงานมีการขับเคลื่อนภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานมีทิศทางเดียวกันและแผนงานสามารถต่อยอดเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบสามารถเห็นผล
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                        สรุปภาพรวม 
                        1. กิจกรรมที่ 1-2 ดําเนินการเสร็จ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                       2. กิจกรรมที่ 3 ได้มีการประเมิน
ความสุขมวลรวม(GVH) ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม 
2555  และครั้งที่ ๒ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๕ และอําเภอได้ดําเนินการตามกิจกรรมที่ 
3.1-3.5 ให้เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะมีกิจกรรมที่
จะต้องดําเนินการที่สําคัญตามกิจกรรมที่ 3.5 คือ 
                  2.1 การประเมินความ “อยู่เย็น 
เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน(GVH) 
โดยกรรมการหมู่บ้านร่วมกับคณะทํางานระดับตําบล 
จัดการประเมินตามแนวทางประเมินแบบมีส่วนร่วม มี
ตัวช้ีวัดในการประเมิน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การมีสุขภาวะ 4 ตัว 2) เศรษฐกิจเป็นธรรมและ
เข้มแข็ง 4 ตัว 3) ครอบครัวอบอุ่น 4 ตัว 4) ชุมชนเข้มแข็ง 7 ตัว 5) สภาพแวดล้อมดี 5 ตัว 6) เป็นชุมชน
ประชาธิปไตย 6 ตัว 
                  2.2 การจัดการความรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
                    2.3 คณะทํางานฯ ระดับอําเภอ/จังหวัดพิจารณารับรองผลการประเมินหมู่บ้าน และส่ง
ข้อมูลให้กรมฯ ทราบ  

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย  เขต ๑๑,๑๒ 

ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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       3. กิจกรรมที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดําเนินการมาแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 
                          4. จากการดําเนินตามกิจกิจกรรมที่กําหนด ทั้ง ๔ กิจกรรม มีผลความสําเร็จ ดังนี้ 
                              ๔.๑ สามารถรักษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปี ๒๕๕๒ จํานวน ๑๖๐ หมู่บ้าน     
ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๘๗๗ หมู่บ้าน  ปี ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น ๒,๗๙๓ หมู่บ้าน และ
ดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๘๗๘ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นสามาดําเนินการได้รวม ๓,๖๗๑ หมู่บ้าน 
           ๔.๒ การประเมินหมู่บ้านตาม ๔ ด้าน ๒๓ ตัวช้ีวัด “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี  กินดี” และ 
“มั่งมี ศรีสุข”  ซึ่งประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒  มีองค์ประกอบ ๖ ตัว คือ     การมี
สุขภาวะ 4 ตัว 2) เศรษฐกิจเป็นธรรมและเข้มแข็ง 4 ตัว 
3) ครอบครัวอบอุ่น 4 ตัว 4) ชุมชนเข้มแข็ง 7 ตัว           
5) สภาพแวดล้อมดี 5 ตัว 6) เป็นชุมชนประชาธิปไตย 
สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายกําหนด ทําให้หมู่บ้านมี
ระดับความสุขมวลรวม (GVH) ของหมู่บ้านมีมากขึ้น 
                               ๔ . ๓  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ
ความสําเร็จของการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับหมู่บ้านสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด เพื่อแก้ไข
ปัญหา ๓ ไม่ คือ ไม่มีคนจน ไม่มียาเสพติด ไม่มีหนี้นอก
ระบบ กับ ๓ มี คือ สวัสดิการสังคม  สิ่งแวดล้อม ความรัก
สามัคคี 
                              ๔ .๔ ทําให้แกนนําของชุมชน/
หมู่ บ้านมีความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

 ตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่สามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พอสังเขปมีดังนี้ 
จ.เชียงใหม่      ได้แก่ บ้านหม้อ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย,บ้านแม่ใจใต้ ต.เวียง อ.ฝาง , บ้านแม่กําปอง ต. ห้วยแก้ว  
                    อ.แม่ออนและบ้านไร่กองขิง ต.หนองควาย อ.หางดง 
จ.พะเยา         ได้แก่ บ้านบวั อ.เมือง  
จ.เชียงราย      ได้แก่ บ้านสนป่าสัก อ.แมส่าย และบ้านร่องปลายนา อ.แม่ลาว  
จ.น่าน          ได้แก่ อําเภอท่าวังผา  
จ.สุโขทัย        ได้แก่ หมู่บ้านนิคมพัฒนา อ. คีรีมาศ ได้รบัรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัดปี 
                   ๒๕๕๔ 
จ. ร้อยเอด็      ได้แก่ หมู่บ้านที่ประสบความสําเร็จ ดูงานบ้านสวนมอญ หมู่ที่ ๔ ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน 
                   บ้านวังชัย หมู่ที่ ๑๑ ต.โนนชัยศรี บ้านศรีสวัสด์ิ ม. ๑๔ อ.โพนทอง บ้านเทพประทาน ม. ๑๔  
                   ต.คงสิงห์ อ.จังหาร 
จ.หนองคาย    ได้แก่  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๓ ระดับตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด ปี ๒๕๕๕ ชนะเลิศ “ระดับ 
                   มั่งมี ศรีสุข” บ้านใต้ ม.๖ ต.หินโลม อ.เมือง จ.หนองคาย  “ระดับอยู่ดี กินดี” บ้านหนองแวง 
                   ม. ๗ ต.น้ําโมง อ.ท่าบ่อ “ระดับพออยู่ พอกิน” บ้านศรีชมชื่น ม.๑๕ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่      

        - โครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๕ 
          ๑. ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตําบล(ศอช.ต.)ได้แก่ ศ.อ.ช. ต.บ้านม่วง อ.สังคม 

นายเสริมไชยณรงค์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย  เขต ๑๔ 

ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ จังหวัดมุกดาหาร 
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          ๒. ประเภทกลุ่มโครงการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตาดทอง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี 
          ๓. ผู้นาํอาสาค่ายชุมชน (ผู้นําอช.) ได้แก่นางอาฮาน กอโพธิ์ศรี ผูน้ําอช. ต.แก้งไก่ อ.สังคม และ 
                       นางสําล ีเตนางค์ ผู้นํา อช. ต.แก้งไก่ อ.สังคม 
          ๔. หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข”ได้แก่ บ้านพร้าวใต้ ม.๖ ต.หินโงม อ.เมือง  
จ.ชุมพร         ได้แก่ หมู่บ้านยายไท ม. ๓  ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ บ้านเทพวังทอง ม.๑๕ ต.ทา่ข้าม อ.ท่าแซะ 
                   และดอนรักษื ม.๑๐ ต.บางลึก อ.เมือง 
จ.กระบี ่        ได้แก่ หมู่บ้านร่าหมาด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา ,หมู่บ้านถ้ําเสือ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก ,หมู่บ้าน 
                  เขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง และหมู่บ้านควนออก ต.พรุเตียว อ.เขาพนม 
จ.พังงา         ได้แก่ หมู่บ้านตีนเป็ด ต.ลําภี อ.ท้ายเมือง 
จ.นครราชสีมา  ได้แก่ หมู่บ้านทับสวาย หมู่ที ่๑ ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง, ม.บุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ําเขียว 
          หมู่บ้านสระแทด ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง 
จ.อ่างทอง      ได้แก่ หมู่บ้านพายทอง หมู่ที่ ๑ ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญและหมู่บ้านโพธ์ิราษฎร์ หมู่ที่ ๔  
                   ต. บางเจ้าฉ่า อ.โพธ์ิทอง 
จ.นครปฐม      ได้แก่ หมู่บ้านศาลาดิน หมู่ที่ ๓ ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล ,บ้านสะแกราย หมู่ที่ ๙ ต.ดอน- 
                   ยายหอม อ.เมือง  บ้านรางอีเม้ย หมู่ที่ ๗ ต.ห้วยขวาง อ.กําแพงแสน  
                 

๒) โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
      1. ลักษณะโครงการ เป็นการดําเนินการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่
สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา 58 และมาตรา 58 ทวิ(1)-(3) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเร่งรัดการ
ออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค.1, ใบจอง ,น.ค.3, กสน.5 หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, 
น.ส.3 ก ,น.ส.3 ข ) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

     2. พ้ืนที่ดําเนินการ มีศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินฯ จํานวน 18 ศูนย ์ใน
พ้ืนที่ดําเนินการจํานวน 64 จังหวัด ดังนี้ 
                              2.1 ภาคเหนือ ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน กําแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์  

         2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย 
หนองบัวลําภู บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา  
                              2.3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนครนายก ลพบุรี สระบุรี 
สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี  
                              2.4 ภาคใต้ ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง 
กระบี่ พังงา ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา  
               ยกเว้น 13 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ภูเก็ต (เนื่องจากใน
จังหวัดดังกล่าว จากการสํารวจข้อมูลของจังหวัดปรากฏว่า มีพ้ืนที่ที่จะออกโฉนดที่ดินจํานวนน้อยหากราษฎรมี          
ความต้องการออกโฉนดที่ดิน ให้จังหวัดจัดทําแผนงานโครงการเสนอกรมที่ดินพิจารณาเป็นรายจังหวัด ทั้งนี้   
ต้องมีอัตรากําลังและเงินงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการดําเนินการด้วย) 
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      3. วัตถุประสงค์ เพื่อดําเนินการให้ที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน น.ค.3, กสน.5 และหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ( น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.3ข) ออก
โฉนดที่ดินได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
                       4. เป้าหมายดําเนินการ ออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
จํานวน 100,720 แปลง 

   5. ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555 
              6. ตัวช้ีวัด โฉนดที่ดินออกให้แก่ประชาชน 

                      7. แผนการปฏิบัติงานกําหนดโดยมีมาตรฐานการทํางาน ดังนี้ 
                             (1) ดําเนินการโดยวิธีเดินสํารวจโดยใช้ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ  มาตรฐานการ
ทํางาน 80  แปลง/สาย/เดือน เฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออก มาตรฐานการทํางาน 70 แปลง/สาย/เดือน 
และเฉพาะจังหวัดปัตตานี มาตรฐานการทํางาน 50 แปลง/สาย/เดือน 
          (2) ดําเนินการโดยวิธีการเดินสํารวจภาคพ้ืนดิน  มาตรฐานการทํางาน  110  แปลง/
สาย/เดือน (เฉพาะจังหวัดสงขลา  ในพื้นที่อําเภอนาทวี  จะนะ  เทพา และอําเภอสะบ้าย้อย  และพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี  นราธิวาส ยะลา มาตรฐานการทํางาน 80 แปลง/สาย/เดือน) 
                             (3) การดําเนินการโดยวิธีเปลี่ยน น.ส. 3 ก. เป็นโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ตรี แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดินให้ดําเนินการเฉพาะพื้นที่หมู่ที่เดินสํารวจอยู่ในขณะนั้น และราษฎรไม่มานํารังวัด ทั้งนี้ 
เพื่อให้ปิดพ้ืนที่เป็นระวาง กรณีจําเป็นนอกเหนือจากนี้ให้ขออนุมัติผู้อํานวยการศูนย์ฯ เป็นครั้งคราวไป 
                            (4) สําหรับการแจกโฉนดที่ดิน ให้แต่ละศูนย์อํานวยการเดินสํารวจฯ แจกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ราษฎรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
                   ๘. การตรวจติดตามเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

                                   ๘.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการฯได้กําหนดพื้นที่เดินสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
แปลงที่ดินและเอกสารสิทธิคลาดเคลื่อนส่งผลให้การดําเนินงานไม่สําเร็จตามเป้าหมาย เป็นความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องของหลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) เนื่องจากในทางปฏิบัติในพื้นที่มีปัญหาใน
การช้ีแนวเขตมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่หลายหน่วยต้อง
ไปช้ีแนวเขตที่ ดิน ทําให้อาจจัดเวลาลงพื้นที่พร้อมกันซึ่งอาจกระทบต่อเป้าหมายได้รวมทั้งหน่วยงาน 
ของราชการ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ สํานักงาน ส.ป.ก. จังหวัด เป็นต้น ซึ่งจะต้องรับรองแนวเขตข้างเคียงที่ดิน     
แต่ละแปลง จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกสารสิทธิประชาชน 
ที่ดินโฉนด,นส.3ก. เป็นต้น 
                             ๘.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันความสําเร็จโครงการ  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากยังขาดการจัดทําระบบข้อมูลเอกสารสิทธิ
ที่ดินทุกประเภทในพื้นจังหวัดทําให้ขาดความชัดเจนและมีมาตรฐานเดียวกัน 
                             ๘.๓ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้เสียโครงการทําให้         
การดําเนินโครงการไม่สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Participation)                
                     ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงทั้ง ๓ ประเด็นดังกล่าวข้างต้น มีการประเมินการ
จัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบจังหวัดต่างๆ ดังนี้   
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เขต จังหวดั 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมนิจากการตรวจรอบ 

 Project and Progress Review 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมนิจากการตรวจรอบ  

Monitoring and Evaluation 
เฝา้ระวัง ยอมรับได ้

1 สระบุร ี   

2 ลพบุร ี   

3 ฉะเชิงเทรา   

 สระแก้ว   

 ปราจีนบุรี   

 นครนายก   

4 ราชบุรี   

 กาญจนบุร ี   

 นครปฐม   

5 เพชรบุรี   

 ประจวบคีรีขันธ์   

6 สุราษฎร์ธานี   

 ชุมพร   

 นครศรีธรรมราช   

 พัทลุง   

7 พังงา   

 กระบี่   

 ระนอง   

 ตรัง   

8 สงขลา   

 สตูล   

 ปัตตานี   

 ยะลา   

 นราธิวาส   

9 ชลบุรี   

 ระยอง   

 จันทบุรี   

 ตราด   

10 อุดรธานี   

 หนองบัวลําภู   

 หนองคาย   

 เลย   
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เขต 
 

จังหวดั 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมนิจากการตรวจรอบ  

Project and Progress Review 

ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมนิจากการตรวจรอบ  

Monitoring and Evaluation 
เฝา้ระวัง ยอมรับได ้

11 นครพนม   

 มุกดาหาร   

 สกลนคร   

12 ขอนแก่น   

 มหาสารคาม   

 ร้อยเอ็ด   

 กาฬสินธ์ุ   

13 อุบลราชธานี   

 ยโสธร   

 อํานาจเจริญ   

 ศรีสะเกษ   

14 นครราชสีมา   

 ชัยภูมิ   

 บุรีรัมย์   

 สุรินทร ์   

15 เชียงใหม่   

 ลําพูน   

 ลําปาง   

 แม่ฮ่องสอน   

16 เชียงราย   

 พะเยา   

 แพร่   

 น่าน   

17 พิษณุโลก   

 เพชรบูรณ์   

 อุตรดิตถ์   

 ตาก   

 พิษณุโลก   

18 นครสวรรค ์   

 กําแพงเพชร   

 พิจิตร   
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  จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project  
and  Progress Review)  ในประเด็นการความเสี่ยงในเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการฯได้กําหนดพื้นที่
เดินสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดินและเอกสารสิทธิคลาดเคลื่อนส่งผลให้การดําเนินงานไม่สําเร็จตามเป้าหมาย  
เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องของภาระรับผิดชอบ (Accountability)  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง เนื่องจากเห็นว่า โครงการเร่งรัดการออก
โฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงานเช่น อําเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมท้ังหน่วยงานของราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงาน ส.ป.ก. จังหวัด เป็นต้น       
ซึ่งจะต้องรับรองแนวเขตข้างเคียง  จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิที่ดินของรัฐ และ
ประชาชน โดยแนวทางการจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังไม่เพียงพอที่จะขจัดความเสี่ยงได้เพราะงานอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดและอําเภอ สามารถสนับสนุนและแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงได้ ดังนั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดจึงควร
จัดทําแผนระดับพ้ืนที่ให้มีความชัดเจนแล้วประสานกับศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อกําหนดแผน
ในภาพรวมระดับประเทศต่อไป 
                  ในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้
ข้อเสนอแนะแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงแก่หน่วย
รับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่  ดังนี้ 
                     (๑) ให้สํานักงานที่ดินจังหวัดประสานกับ
ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ ดินสํารวจข้อมูล
ปริมาณงานเพื่อนํามาวิเคราะห์จัดทําแผนเดินสํารวจออก
โฉนดที่ดินและให้จัดทําแผนที่แสดงพื้นที่ในภาพรวมของ
ประเทศเพื่อหมายสีแสดงบริเวณที่ดําเนินการเดินสํารวจฯ 
ปิดพ้ืนที่แล้วและพื้นที่ที่ยังคงดําเนินการอยู่เพื่อความสะดวก
ในการพิจารณาพื้นที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ให้
สามารถกําหนดพื้นที่ดําเนินโครงการในแต่ละปีได้อย่าง
ชัดเจน และเพื่อเป็นแนวทางกําหนดนโยบายของกรมที่ดิน 
                     (๒) ให้สํานักงานที่ ดินจังหวัดประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เอกสารสิทธิ หน่วยงานของรัฐและที่ดินเอกชนเพื่อจัดทําข้อมูลที่ดินในพื้นที่จังหวัด 
               จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project  
and  Progress Review) ในประเด็นความเสี่ยงในเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการขาดการบูรณาการ     
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันความสําเร็จโครงการ  เป็นความเสี่ยงตามหลัก       
ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง  เนื่องจากเห็นว่า จากการตรวจติดตาม 
และตรวจดูแนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงของจังหวัด พบว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงาน    
ที่มีส่วนในการผลักดันโครงการให้ประสบความสําเร็จอาจมีความเสี่ยงในการบูรณาการการทํางาน               
โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประสานส่วนราชการระดับจังหวัดและอําเภอ รวมท้ัง อปท.  
เพื่อสนับสนุนโครงการให้สําเร็จ  ดังนั้น  แนวทางทางจัดการความเสี่ยงของจังหวัดยังคงไม่สามารถจัดความเสี่ยง
ได้เพียงพอโดยผู้บริหารจังหวัดควรกําชับสํานักงานที่ดินจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อําเภอ  
 

นายมงคล สุระสัจจะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑,๑๓ 

ตรวจติดตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 
รายงานภาพรวมรายโครงการ รอบที่ ๒ (Annual Inspection Report) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
และอปท. ให้ผนึกกําลังโครงการเนื่องจากเป็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยในที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัดเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานภาพรวมและเร่งรัดการทํางาน  ตลอดจนแก้ไขปัญหาใน
ภาพรวม  และในระดับอําเภอควรเร่งรัดการทํางานและสนับสนุนในการประชุมระดับอําเภอประจําเดือน 
ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อนัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในการออกโฉนดที่ดินต่อไป 
               ในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่  ดังนี้ 
                      (๑) ให้มีการปรับแผนฯให้สายสํารวจเข้าดําเนินการในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
                      (๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดทําแผนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อร่วมปฏิบัติงานเดิน
สํารวจที่ดินและชี้แนวเขตที่ดินในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
                จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการใน
จังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project  and  Progress 
Review) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้
เสียโครงการทําให้การดําเนินโครงการไม่สําเร็จตามเป้าหมายที่
กําหนด เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Participation)เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการ
จัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างดีพอควร 
ดังนั้น ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจงประชาชนให้ทราบใน
ช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล/
การออกเสียงตามสาย/  การจัดทําประกาศ ณ หมู่บ้าน/ชุมชน 
การจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล  ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง/มาตรการ
จัดการความเสี่ยงแก่หน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบ
โครงการในระดับพ้ืนที่  ดังนี้ 
                      (๑) ให้ประชาสัมพันธ์โครงการตามช่องทาง
ต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้เสียโครงการให้
รับทราบแนวทางการดําเนินงานหรือกําหนดการดําเนินงาน 
และผลประโยชน์ของชุมชนที่ได้รับจากโครงการ 
                      (๒) ให้นํารายละเอียดโครงการแจ้งในที่
ประชุมประจําเดือนระดับอําเภอเพื่อแจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
นายก อบต.  และสมาชิก อบต. เพื่อแจ้งให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบและเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ         
                  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่
ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับผิดชอบในพื้นที่รอบ Monitoring and Evaluation   
 

นายมงคล สุระสัจจะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑,๑๓ 

ตรวจติดตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ณ จังหวัดยโสธร 

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 3,15  

 ตรวจติดตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ณ จังหวัดลําพูน 



 
รายงานภาพรวมรายโครงการ รอบที่ ๒ (Annual Inspection Report) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยให้ไว้ในรอบแรก พบว่า หน่วยรับตรวจราชการสามารถดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ครบทุกจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจึงประเมินค่าความ
เสี่ยง อยู่ในระดับยอมรับได้ทั้ง ๖๔ จังหวัด 
             ความเห็นในมุมมองของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
                 (๑) โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่งประเทศเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่
สาธารณะ แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทกันของประชาชนเกี่ยวกับการล้ําแดนที่อยู่ใกล้กัน ควรให้กรมที่ดินหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสํารวจ และให้ความรู้แก่ประชาชนในหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามารถออกเป็นโฉนด
ที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ทําอย่างจริงจังจริงใจ ด้วยความรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม ปัญหาคือ
เจ้าหน้าที่ทํางานช้า ไม่อธิบายให้ประชาชนเข้าใจ 

                 
                  (๒) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วน
ร่วมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องนโยบายและการปฏิบัติงาน
เพื่อความถูกต้อง เที่ยงธรรม อย่างโปร่งใสและตรวจสอบ 
ตลอดจนการรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/ ประชาชน 
ต้องมีส่วนร่วม เพื่อความเข้าใจและเกิดความถูกต้องตามระเบียบ
ทางราชการ/ หน่วยงานทางราชการ ให้ประชาชนเข้าใจในวิธีการ
ปฏิบัติ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 

     (๓) เป็นการดําเนินงานที่ประชาชนทุกภาคส่วนให้
ความสนใจและเข้าร่วมมืออย่างพึ่งพอใจ ผู้รอการมีเอกสารสิทธิ
ในที่ดินของตน จะได้รับเอกสารที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การถือครองอย่างถูกต้อง และนําไปใช้ในการเป็นหลักฐาน       
ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป เป็นสิ่งที่ ดีและมี
ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 

                  (๔) ขาดการการบูรณาการในการทํางานใน
เชิงรุกทุกรูปแบบ/ ควรจัด  อัตรากําลังผู้ รับผิดชอบให้
เหมาะสม/ ควรจัดอบรมสัมมนา เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้คู่
คุณธรรม จัดการความเป็นธรรมในสังคม ปัญหาต่างๆจะได้
หมดสิ้นไป/ ภาคเอกชน ควรมีบทบาทในการรางวัด ให้เสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน จะทําให้การทํางานเกิดบูรณาการอย่างยิ่ง เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
                   (๕) การทํางานแบบบูรณาการเพื่อเร่งรัดออก
โฉนดให้กับประชาชน ทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทํา 
และให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิตามทีตนรอค่อย ก่อนจะออก
ปฏิบัติงานควรจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
 
 

นายวันชัย สุทธิวรชัย  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 3,15    
ตรวจติดตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ   
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๘  

ตรวจติดตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ณ จังหวัดปัตตานี 



 
รายงานภาพรวมรายโครงการ รอบที่ ๒ (Annual Inspection Report) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
                 (๖) ยังไม่มีการทํางานแบบบูรณาการเท่าที่ควร ส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานใครงานมันมากกว่า 
มีการทํางานเชิงรุกอยู่บ้างแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร บางครั้งยังขาดการติดตามท่ีดี ทําให้งานล่าช้าไปบ้าง 
  (๗) ควรจัดเป็นนโยบายภาครัฐ หรือแก้กฎหมายให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม อย่างจริงจัง 
จะเกิดผลดีอย่างยิ่ง 
                  (๘) จัดให้มีการทําประชาคมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้
ประชาชนทราบแนวทางในการดําเนินงานและให้ประชาชน
มีส่วนรวมในการดําเนินงานด้วย 
                 (๙) การออกโฉนดที่ดินของประเทศไทยมี
ปัญหามากมายเพราะ ขั้นตอนมีจํานวนมาก ไม่โปร่งใส เต็ม
ไปด้วยผลประโยชน์ ข้าราชการขาดความสํานึกในหน้าที่  
ทําให้ที่ดินส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือนายทุนและนักการเมืองและ
ผู้มีอิทธิพล ควรออกกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้
เกิดขึ้น 
                 (๑๐) ผู้บริหารภาครัฐ ต้องประกาศ ขึ้น
ป้ายใหญ่ๆ แต่ละชุมชน ว่าเป็นที่สาธารณะ ระบบ กฎหมาย 
อํา เภอ  ตําบล  หมู่ บ้ าน  ต้องใช้กฎหมายเท่ า เทียมกัน 
ตรวจสอบได้ ควบคุม รักษาที่สาธารณะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
โปร่งใส 
 
ข้อเสนอแนะสว่นกลาง  

          ปัญหาสืบเนื่องจาก สาเหตุ ดังนี้ 
           -  ผู้ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์และประชาชนที่ไม่ทราบแนวเขตที่ดินของรัฐชัดเจน ส่งผล

ให้การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินบางส่วนไม่สามารถดําเนินการให้ได้ จังหวัดไม่สามารถวางระบบแนวเขตที่ดิน
ของรัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดได้ครบถ้วน เพราะที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง ทําให้ไม่แนวเขตที่ชัดเจน 
  - ไม่มีงบประมาณในการสอบเขตพื้นที่ของรัฐอย่างชัดเจน รัฐควรสนับสนุนงบประมาณ

ดําเนินการ ปักเขตที่สาธารณประโยชน์ หรือที่สงวน หวงห้าม
อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
        - ประสบปัญหาการทับซ้อนที่ดินของรัฐกับที่ดิน
ทํากินของประชาชนในหลายพื้นที่ เช่น อ.เมือง  อ.กุฉินารายณ์ 
เป็น อ.ที่ถูกกําหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอําเภอ ต้ังแต่   
พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือบางอําเภอประสบปัญหาการบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ป่าไม้ 

        แนวทางแก้ไข  
        ควรจะแก้ไขเขตปฏิรูปที่ดิน ที่กําหนดไว้ทั้ง

อําเภอให้เหลือเฉพาะเขตตําบลท่ีดําเนินการเท่านั้น เพื่อให้กรม
ที่ดินดําเนินการเดินสํารวจ กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์/ที่ป่าไม้  
ควรมีการขีดเขตป่าไม้ให้ชัดเจน มีการรังวัดตรวจสอบแนวเขต
หรือออก นสล. ทั้งจังหวัด 

นายสมศักด์ิ ขําทวีพรหม  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๖,๑๐  
ตรวจติดตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ณ จังหวัดบึงกาฬ 

นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๔,๙ 

ตรวจติดตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนด
ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ณ จังหวัดราชบุร ี
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                 สรุปภาพรวม 
  โครงการ เ ร่ ง รั ดการออกโฉนดที่ ดิ น ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นการดําเนินการเดินสํารวจออกโฉนด
ที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา 
58 และมาตรา 58 ทวิ(1)-(3) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค.1, 
ใบจอง ,น.ค.3, กสน.5 หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.
3, น.ส.3 ก ,น.ส.3 ข ) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่สามารถออก
โฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยให้มี
การกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรม  

 
 
          
           ซึ่ ง จ า ก ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า มข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
กระทรวงมหาดไทย สรุปได้ว่า หน่วยงานรับผิดชอบมีการจัดการ
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในประเด็นความเสี่ยงได้ทุก
ประเด็น ทําให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2555) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
(แปลง) 

ผลการรังวดั/สอบสวนสทิธ ิ
(แปลง) 

ผลการลง
นาม 

(แปลง) 

ผลการแจก 
(แปลง) 

ค้างแจก 
(แปลง) 

ค้างระหว่าง
ดําเนนิการ 
(แปลง) 

100,720 111,318 108,358 104,780 2,637 1,486 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑๔ 

ตรวจติดตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ณ จังหวัดอํานาจเจริญ 

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๑,๑๒ 
ตรวจติดตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน 

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์ (เขต ๑๔) 



 
รายงานภาพรวมรายโครงการ รอบที่ ๒ (Annual Inspection Report) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

 

3) โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอาย ุ
                   1.1 ความเป็นมา 

                        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ มาตรา 78 (3) ได้บัญญัติ ให้รัฐต้องดําเนินการแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึง และเท่าเทียม
กันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด  

                    แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐดังกล่าว ปัจจุบันก็มีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมารองรับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ       
โดยกําหนดให้ราชการส่วนกลางมีหน้าที่ต้องดําเนินการถ่ายโอนภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนการกระจายอํานาจฯ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                 โดยในภารกิจสําคัญที่ ต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผน        
การกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการฯ ก็คือ ภารกิจด้านการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนของ      
กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว 

         ที่ ต้องดําเนินการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาต้ังแต่
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ได้แก่ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการวาง/ปรับปรุงผัง โดยกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจะดําเนินการจนผังประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้วดําเนินการถ่ายโอน และกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประสงค์จะดําเนินการวางและจัดทําผังด้วยตนเองก็ตาม  ผลการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวที่ผ่านมา 
ในทางข้อเท็จจริงก็พบว่าผังเมือง รวมเมือง/ชุมชนที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการ
ดําเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้ ทําให้มีผังที่หมดอายุการใช้บังคับ และมีแนวโน้มจะหมดอายุการใช้บังคับ
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังปรากฏปัญหาอุปสรรคอีกหลายประการในการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งใน
ขั้นตอนการรับการถ่ายโอนและภายหลังที่ได้ถ่ายโอนภารกิจไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าในการดําเนินงาน 
การไม่สามารถบังคับใช้ผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นต้น  
                       1.2 วัตถุประสงค์ 
            1.2.1. เพื่อเร่งรัดติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงาน/ปรับปรุงผัง
เมืองรวมที่ได้ประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับแล้วและได้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจตลอดจนผังเมืองรวมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของการดําเนินการและจัดทําผังเมืองใหม่ให้มีประสิทธิภาพไม่ขาดอายุ 
          1.2.2. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะให้แก่จังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดให้ไปตามแบบที่กําหนดและเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจน มาตรการให้หาแนวทางเพื่อให้ผังเมืองมีข้อบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง 

          1.2.3. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย 
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   1.3 เป้าหมาย 

     เร่งรัดการสํานักงานและผังเมืองรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัด 75 จังหวัด 99 ผังเมืองให้บรรลุตามเป้าหมาย 
                                          1.4 ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 18 ขั้นตอน 

          1. สํารวจ กําหนดเขตผังเมืองรวม จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล  
          2. วิเคราะห์ วางผังเมือง 

           3. ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาด้านผังเมือง(กรม)ประชุมคณะอนุกรรมการ   
ผังเมืองพิจารณา ประสานงานวางและจัดทําผังเมือง 

          4. การโฆษณา การปิดประกาศ และประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

5. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 

6. ปิดประกาศผัง 90 วัน 
7. รวบรวมและพิจารณาคําร้อง 

8. จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย 

9. เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย 

10. คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ 

11. ครม.พิจารณาและส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

12. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

13. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

14. กรมฯ จัดทําร่างกฎกระทรวง 10 ชุด 

15. สนง.กฤษฎีกาส่งเลขานุการ ครม.และกระทรวง 

16. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 

17. กรมฯจัดพิมพ์แผนที่ แผนผัง 

18. ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
   1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

                         (๑.๒.๑) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ      
รวมทั้งไม่สามารถผลักดันการดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด เป็นความเสี่ยงตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในเรื่องของภาระรับผิดชอบ (Accountability)  อันเนื่องมาจากยังขาดระบบกํากับและติดตาม
ประเมินผลผังเมืองรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้คําแนะนําหรือความรู้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
                                    (๑.๒.๒) บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทาง
หรือความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง
ชองภาระรับผิดชอบ (Accountability) อันเนื่องมาจาก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผล
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด และผู้บริหารองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติด้าน         
ผังเมือง และไม่มีเจ้าหน้าทีที่มีความเชี่ยวชาญในผังเมือง   
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   (๑.๒.๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้
การดําเนินโครงการผังเมืองอาจไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
เรื่องการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation)  อันเนื่องมาจาก ขาดแนวทางในการใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
                                 (๑.๒.๔) ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม 
ส่งผลให้ประชาชนไม่ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ใน
พื้นที่มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวางผังเมือง  ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการ
หรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติโครงการ เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องหลักคุณธรรมของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการ (Virtue) อันเนื่องมาจาก ประชาชนไม่เข้าใจเข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน และไม่เห็น
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อวางระเบียบการสร้างชุมชน/หมู่บ้านมีความสวยงาม 
ย่ังยืนต่อไปเมื่อได้รับผลกระทบจึงคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 
                                (๑.๒.๕) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและ
ประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์ของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้
บังคับการวางผังเมืองรวมตามกฎหมาย เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation) อันเนื่องมาจาก ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายผังเมืองจึงไม่ให้
ความสําคัญเท่าที่ควรในขั้นตอนของกฎหมาย   
                                (๑.๒.๖) การวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง        
มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องการปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่
แท้จริงเป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการหลักการสนองตอบรับ (Responsiveness)  
อันเนื่องมาจากมีการปรับตัวของสภาพแวดล้อม หรือปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นอาจทําให้สภาพแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยตลอด 
 

                    ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงทั้ง ๖ ประเด็นดังกล่าวข้างต้น มีการประเมินการจัดการความ
เสี่ยงเปรียบเทียบจังหวัดต่างๆ ดังนี้  
 

เขต จังหวัด 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ    

Project and Progress Review 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ 

Monitoring and Evaluation 
เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

1 นนทบุรี   

 ปทุมธาน ี   

 พระนครศรีอยุธยา   

 สระบุร ี   

2 ลพบุร ี   

 สิงห์บุร ี   

 ชัยนาท   

 อ่างทอง   
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Monitoring and Evaluation 
เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

3 ฉะเชิงเทรา   

 สระแก้ว   

 ปราจีนบุรี   

 สมุทรปราการ   

 นครนายก   

4 ราชบุรี   

 กาญจนบุร ี   

 นครปฐม   

 สุพรรณบุร ี   

5 เพชรบุรี   

 ประจวบคีรีขันธ์   

 สมุทรสงคราม   

 สมุทรสาคร   

6 สุราษฎร์ธานี   

 ชุมพร   

 นครศรีธรรมราช   

 พัทลุง   

7 ภูเก็ต   

 พังงา   

 กระบี่   

 ระนอง   

 ตรัง   

8 สงขลา   

 สตูล   

 ปัตตานี   

 ยะลา   

 นราธิวาส   

9 ชลบุรี   

 ระยอง   

 จันทบุรี   

 ตราด   
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เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

10 อุดรธานี   

 หนองบัวลําภู   

 หนองคาย   

 เลย   

11 นครพนม   

 มุกดาหาร   

 สกลนคร   

12 ขอนแก่น   

 มหาสารคาม   

 ร้อยเอ็ด   

 กาฬสินธ์ุ   

13 อุบลราชธานี   

 ยโสธร   

 อํานาจเจริญ   

 ศรีสะเกษ   

14 นครราชสีมา   

 ชัยภูมิ   

 บุรีรัมย์   

 สุรินทร ์   

15 เชียงใหม่   

 ลําพูน   

 ลําปาง   

 แม่ฮ่องสอน   

16 เชียงราย   

 พะเยา   

 แพร่   

 น่าน   

17 พิษณุโลก   

 เพชรบูรณ์   

 อุตรดิตถ์   

 ตาก   

 พิษณุโลก   
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เขต จังหวัด 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Project and Progress Review 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Monitoring and Evaluation 
เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

18 นครสวรรค ์   

 อุทัยธานี   

 กําแพงเพชร   

 พิจิตร   

 

  จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project  
and  Progress Review)  ในประเด็นผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถ
ผลักดันการดําเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่า
ดัชนีความเส่ียงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง  เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจมีแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กําหนด โดยเมื่อวิเคราะห์โครงการฯ พบว่า มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีมาตรการเพื่อกําหนดให้มีติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการที่ถ่ายโอนโครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคืบหน้าในการ
ดําเนินการให้มีความสําเร็จเพียงใด โดยพบข้อมูลว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจที่จะ
ผลักดันโครงการให้ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเพื่อจะทําให้ผังเมืองที่จะหมดอายุมีการดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนดแล้วเสร็จตามเป้าหมายได้ทันกําหนดเวลามีสภาพบังคับไว้ได้ ขณะเดียวกันจังหวัดควรหา
มาตรการเสริมระหว่างการดําเนินการผังเมืองหมดอายุให้หามาตรการกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ต่อไปเพื่อ
ป้องกันผู้ใช้โอกาสระหว่างผังเมืองหมดอายุใช้ช่องว่างหาผลประโยชน์ได้ เช่น ใช้กฎหมายควบคุมอาคารข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรือการมีคําสั่งคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะ และกําหนดแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองให้มีผล
บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย แต่ขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญคือ เมื่อกําหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางการ
ดําเนินงานแล้ว ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและให้ปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางการดําเนินงานที่
กําหนดแต่ ไม่เพียงพอ ดังนั้น ควรมีมาตรการเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดบัพ้ืนที่  ดังนี ้
  (๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้มีการกําหนดแนวทางและมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงโดยการให้เจ้าหน้าที่ด้านผังเมืองทําหน้าที่ในการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดและให้คําปรึกษาแนะนําอย่าง
ใกล้ชิดให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีแนวและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยการ
ให้เจ้าหน้าที่ด้านผังเมืองทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและให้คําปรึกษาแนะนําอย่างใกล้ชิดให้กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (๓) ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานถึงแนวทางในการกํากับ
โครงการติดตามผังเมืองให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกหมายและเป็นแนวทางเดียวกัน      
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  จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project  
and  Progress Review)  ในประเด็น ผู้บริหารฯ ของท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทําให้ขาดแนวทางหรือ
ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ในระดับ
เฝ้าระวัง  อันเนื่องมาจาก เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการ
ผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

                     ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่  ดังนี้ 
  (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงตามภารกิจการวางและจัดทํา
ผังเมืองให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจังหวัดโดยได้ทําหน้าที่ในการติดตามและให้คําแนะนํากรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผังเมืองและรายงานให้ผู้บริหาร 

  (๒) กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํา
บันทึกข้อตกลงเพื่อดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจังหวัดได้ทําหน้าที่ในการ
ติดตามและให้คําแนะนํากรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผังเมืองและผู้บริหาร 

  (๓) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ความสามารถในการบริหารจัดการ คน เงิน งาน 
โดยมีแผนรองรับอย่างเป็นระบบ  

  (๔) ประสาน/ติดตาม/เร่งรัดการดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวมของท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
  จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project  
and  Progress Review)  ในประเด็น สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง ทําให้การ
ดําเนินโครงการผังเมืองอาจไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่า
ดัชนีความเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง  เนื่องจากเห็นว่า มีแนวทางจัดความเสี่ยงที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะลดความ
เสี่ยงได้อย่างเพียงพอ   สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเป็นที่ปรึกษาด้านการดําเนินงานด้านผังเมืองที่
ถ่ายโอนให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็น
ความสําคัญในการดําเนินการผังเมืองที่รับผิดชอบว่ามีประโยชน์การจัดระบบการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบแบ่ง
พ้ืนที่อย่างชัดเจน สามารถจัดผังเมืองของชุมชนหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งเขตเมืองต่างๆ รวมทั้งเขตพื้นที่อ่ืนๆ ได้
อย่างเป็นระบบสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาอุทกภัยและการไหลของน้ํา
สามารถระบายได้อย่างรวดเร็วตัวชุมชนเมืองไม่ขวางทางน้ําการจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน การจัดการ เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น อีกทั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ คน เงิน งาน ได้อย่างเป็นระบบ แต่หาก
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ่อยๆ จึงทําให้การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มี
ผลข้อบังคับใช้มีประสิทธิภาพไม่ได้ ฉะนั้นจังหวัดจะต้องเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอํานาจการแต่งต้ังโยกย้าย
ท้องถิ่น ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว เมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว การขับเคลื่อนโครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้
จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถลดความเสี่ยงลงได้ ดังนั้น จังหวัดควรมีมาตรการให้ความรู้ ผู้บริหาร อปท.ให้
เข้าใจในเรื่องของผังเมืองรวมและขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมาย 
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  ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่  ดังนี้                
  (๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้ดําเนินการประสาน/ติดตาม/เร่งรัดการดําเนินวางและ
จัดทําผังเมืองรวมของท้องถิ่นให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

                    (๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้
มีการประสานความร่วมมือกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน
เขตผังให้ทราบสถานะของผังและการดําเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายเพื่อให้ผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับได้อย่างต่อเนื่อง 
          (๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้
มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่
ในเขตผังให้ทราบสถานะของผังและการดําเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายเพื่อให้ผังเมืองรวมมีผังเมืองรวมมีผลบังคับได้
อย่างต่อเนื่อง 

           (๔) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้
ดําเนินการโดยจัดส่งคู่มือแนวทางการออกเทศบัญญัติของ
ท้องถิ่นเพื่อรองรับกรณีผังเมืองขาดอายุการใช้บังคับและให้ 

                 คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
  (๕) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัด
การดําเนินการปรังปรุงผังอย่างต่อเนื่องและกรณีผังเมืองรวมหมดอายุมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ดําเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับไปก่อน 
            จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project  
and  Progress Review) ในการดําเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนไม่
ยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในพื้นที่มองว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการวางผังเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง  
เนื่องจากเห็นว่า  มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้
เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อวางระเบียบการสร้าง
หรือพัฒนาเมืองใหม่มิให้เสียหาย มีความเป็นระเบียบ  ความ
สวยงามการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน   ความปลอดภัยของ
ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคม 
และสภาพแสดล้อมที่ เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง               
โดยในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องมีการรับฟัง
จากทุกภาคส่วนของชุมชนและหมู่บ้าน   
      ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง/
มาตรการจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยรับตรวจหรือหน่วย
รับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่  ดังนี้                        

 

นายมงคล สุระสัจจะ  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑,๑๓ 

ตรวจติดตามโครงการมาตรการดําเนินการกรณี 
ผังเมืองรวมจะหมดอายุ ณ จังหวัดพัทลุง (เขต ๖) 

นายวันชัย สุทธิวรชัย  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 3,15  
ตรวจติดตามโครงการมาตรการดําเนินการกรณี

ผังเมืองรวมจะหมดอายุ ณ จังหวัดลําพูน 
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   (๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อ
วางระเบียบการสร้างชุมชน/หมู่บ้านมีความสวยงาม ย่ังยืนต่อไป เช่น การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบ
ด้านต่างๆ หรือการประชาสัมพันธ์หรือช่องทางอื่นๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทุกภาคส่วน 

         (๒)  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรประสาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงการดําเนินงานด้านผัง
เมืองไว้ในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้านมีการรับฟัง
ความคิดเห็นอยู่แล้วโดยให้สอบถามความต้องการและสร้างทําความ
เข้าใจกับประชาชนในการดําเนินงานดังกล่าวว่าเป็นไปตามความ
ประสงค์ของชุมชน/หมู่บ้านและเห็นคุณประโยชน์ในการวางผัง
เมือง 
 จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัด
ต่างๆในการลงพื้นที่รอบแรก (Project and  Progress Review) 
ในประเด็นขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการ
วางผังเมืองและประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์ของการวางผังเมือง
และจัดทําผังเมืองรวมเป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการ
วางผังเมืองรวมตามกฎหมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ได้กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง  เนื่องจากเห็นว่า มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถลด
ความเสี่ยงได้อย่างดีพอควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีการทําความช้ีแจง
ประชาชนให้ทราบในช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตําบล ในช่องทาง วิทยุกระจายเสียงประจํา
หมู่บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนให้รู้คุณประโยชน์ในด้านการวางผังเมือง
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้โดยตรงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 
                     ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่  ดังนี้  
  (๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน
จัดทําผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่น โดยสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเป็นผู้ให้คําแนะนําด้านวิชาการ 
  (๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน

จัดทําผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่นเป็นผู้ให้คําแนะนําด้านวิชาการ 
  (๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผังเมือง
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน 
 
 

 

นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ   
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๘ 
ตรวจติดตามโครงการ มาตรการดําเนินการ 

กรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ ณ จังหวัดนราธิวาส 

นายธานี สามารถกิจ  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๔,๙ 

ตรวจติดตามโครงการมาตรการดําเนินการกรณี 
ผังเมืองรวมจะหมดอายุ ณ จังหวัดหนองบัวลําภู 
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การเข้ามาเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการวางผังให้สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
  (๔) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้
เข้าใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อวางระเบียบการ
สร้างชุมชน/หมู่บ้านมีความสวยงาม ย่ังยืนต่อไป เช่น การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบด้านต่างๆ หรือ
การประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางอื่นๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทุกภาคส่วน 
                     (๕) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุให้
ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการดําเนินงาน ในช่องทาง วิทยุกระจายเสียง
ประจําหมู่ บ้าน หอกระจายข่าว ตลอดจนทางช่องอื่นๆกับ
ประชาชนในพื้นที่ทราบ 
  จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการใน
จังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project  and  Progress 
Review) ในประเด็นการวางผังเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง  มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โ ดย ต้ อ งก า รปรั บปรุ ง น โ ยบายกา ร ว า งแผน ให้ สอดรั บ
สภาพแวดล้อมที่แท้จริงเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้
กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง  เนื่องจากเห็นว่า 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังอาจไม่เพียงพอในการลดความ
เสี่ยงดังกล่าวได้ เนื่องจากมีการปรับตัวของสภาพแวดล้อม หรือ
ปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นอาจทําให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยตลอด ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดทําระบบ
ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมการจัดทําผังเมืองต่อไปในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัด
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควรมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวและที่เกี่ยวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมือง
ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย 
  ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนที่  ดังนี้  
  (๑) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดการวางผังเมืองจะต้องยึดหลักศักยภาพและวิถีชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนเป็นหลักผสมผสานกับหลักวิชาการทางด้านการผังเมือง  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  
นอกจากนั้นประชาชนสามารถร้องขอให้ดําเนินการทบทวนแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้โดยไม่ต้องรอให้ผัง
ครบวาระการบังคับใช้ (5ปี) 
  (๒) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดให้คําแนะนําและชี้แจงกับผู้ประกอบการกับผลกระทบ
ของการไม่ปฏิบัติให้เป็นกฎหมายซึ่งจะส่งผลในระยะยามและต่อเนื่องจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านผังเมืองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้ามาเสนอความคิดเห็นเพื่อ
เป็นแนวทางในการวางผังให้สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กํากับติดตามให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
                     (๓) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดควรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดทําระบบข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมการจัดทําผังเมือง
ต่อไปในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควรมีการเก็บข้อมูลดังกล่าว
และที่เกี่ยวข้องข้องเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ควบคู่กับการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนด้วยประกอบการวางแผนในระยะยาว  

นายเสริม  ไชยณรงค์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๔  

ตรวจติดตามโครงการมาตรการดําเนินการกรณี 
ผังเมืองรวมจะหมดอายุ ณ จังหวัดมุกดาหาร 
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  (๔) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่ต้นโครงการเพื่อรับทราบ
ความคิด และกําหนดเป้าหมาย ตลอดจนตั้งเป็นคณะทํางานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินผล
โครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชน           

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่
ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับผิดชอบในพื้นที่รอบ Monitoring and Evaluation เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะแนวทาง/มาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ไว้ในรอบ
แรก พบว่า หน่วยรับตรวจราชการสามารถดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ครบทุก
จังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจึงประเมินค่าความ
เสี่ยง อยู่ในระดับยอมรับได้ทั้ง ๗๖ จังหวัด 
 

   ความเห็นในมุมมองของที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน 
                     (๑) ควรประสานงานกับ อปท. ในพื้นที่เขตผังเมืองรวม มีการจัดประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจการ
ทํางาน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผังเมืองพร้อม แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา  เพื่อบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดผังเมืองรวมของ
สํานักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเป็นที่ปรึกษา 
                     (๒) ควรมีการติดต่อสื่อสารในระบบ ๒ ทาง คือ มีการสอบถามและตอบคําถามจากส่วนกลางมายังส่วน
ท้องถิ่น และจากส่วนท้องถิ่นไปยังส่วนกลางเพื่อให้ทั้ง ๒ ฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน จะทําให้การขับเคลื่อนโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ 
                    (๓) กระบวนการส่งเสริมของภาครัฐ ต้องประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการในการสนับสนุนอย่าง
บูรณาการ โดยอยู่บนฐานของวิสัยทัศน์ ของชุมชนและยุทธศาสตร์เชิงพื้นทีตามข้อเสนอของชุมชน ทั้งนี้มิได้หมายจะ
หยุดแผนงานโครงการใดๆ แต่การขับเคลื่อนควรมาจากชุมชนและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของชุมชน กลไกของรัฐ 
นโยบายและกฎหมายจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการวางแผน การใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างเหมาะสมและ
คุ้มครองพื้นเกษตรกรรม และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นการจัดการร่วมกันของชุมชนและรัฐ  
                   (๔) ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญโดยได้จัดต้ัง
งบประมาณ ในการดําเนินการผังเมืองรวมของท้องถิ่นขึ้น และมีแนวทางในการขับเคลื่อนโดยออกเป็นบัญญัติของ
ท้องถิ่นรองรับ 
                  (๕) ศึกษารายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการให้ถ่วงแท้/ คัดเลือกตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ
ให้เหมาะสมในด้านความรู้  และความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้ทีมงานแข็งแรงและมีประสิทธิภาพที่สุด/ 
ประชุมและวางแผนรวมการทํางานทุกขั้นตอน ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน/ ทํางานเป็นทีม มีความมุ่งมัน
และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ/ เข้าใจ และเข้าถึงประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการประสานงานดีเยี่ยม 
                 (๖) ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวมที่หมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะกําหนดมาตรการที่จะทําให้ผังเมืองรวมมีผลบังคับใช้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ          
โดยการออกข้อบังคับหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่นในเรื่องผังเมืองรวมโดยใช้อํานาจตาม พรบ. ควบคุมอาคารและ 
 
 

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๑,๑๒ 

ตรวจติดตามโครงการมาตรการดําเนินการ 
กรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ ณ จังหวัดแพร่ 
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กฎหมายอื่น  ที่เป็นอํานาจของท้องถิ่นโดยกําหนดรายละเอียดตามผังเมืองรวมทีหมดอายุมาเป็นแนวทาง อาจมีการ
แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดเพื่อความเหมาะสม เพื่อจะนําประชาพิจารณ์ต่อไป 
                 (๗) อปท. ยังไม่มีความพร้อมเป็นผังเมือง จึงควรให้มีการจัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่มีการสนับสนนุงบประมาณ กําลังพล  และดําเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเดิมผู้ควบคุม 
                 (๘) การดําเนินการโครงการผังเมืองรวมในพื้นที่ยังไม่ชัดเจน ยังขาดการมีส่วนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินการในการวางผังเมือง ที่ผ่านมากหน่วยที่รับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินการฝ่ายเดียว ถึงทําให้การจัดทําผังเมืองไม่เป็นไป
ตามท่ีประชาชนต้องการ ควรให้มีการคัดเลือกผู้แทนของชุมชนเข้าเป็นคณะกรรมการในการวางผัง   และทําหน้าที่
ตรวจสอบว่าได้ดําเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังที่วางไว้หรือไม่อย่างไร 
                 (๙) ควรดําเนินการ ตามความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น เพราะแต่ละท้องถิ่นมีความต้องการ
แตกต่างกัน ดังนั้น การดําเนินการให้สอดคล้องกับประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
                 (๑๐) ควรมีการอบรมให้ความรู้ ด้านผังเมือง แก่เยาวชน ให้เกิดการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการป้องกันภัยพิบัติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและท้องถิ่นของตนให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลังต่อไป 
ทั้งนี้ควรให้กระทรวงศึกษากําหนดไว้ในหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเป็นทรัพยากรที่สําคัญของ
ประเทศต่อไป 
                (๑๑) การวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้านถูกลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความ
สวยงามการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม ฯลฯ ยังไม่ค่อยเป็นทียอมรับ 
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นทีเท่าทีควร เนื่องจากขั้นตอนการจัดทําและการประกาศบังคับใช้ค่อนข้างล่าช้าไม่
ทันสถานการณ์ต่างๆ ทีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
                       ข้อเสนอแนะระดับนโยบายหรือข้อเสนอแนะส่วนกลาง 

                             (๑) ควรใช้งานผังเมืองเป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแผนงาน/โครงการต่างๆ     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีแผนงาน/โครงการในพื้นที่ที่มีผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับ                              
                       (๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เน้นย้ําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการภารกิจ
ด้านผังเมือง หรือกําหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

                             (๓) ควรแก้ไขกฎหมายตามพระราชบัญญัติผังเมืองให้มีสภาพบังคับใช้ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ      
แต่สามารถปรับปรุงแก้ไขผังเมืองได้ หรือในกรณีถ้าจะใช้กฎหมายผังเมืองเช่นเดิมที่มีอายุบังคับใช้ 5 ปี ก็ขอให้แก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายผังเมืองกรณีหมดอายุให้ผังเมืองรวมมีสภาพบังคับใช้พลางไปก่อนเพื่อเป็นมาตรการป้องกันผังเมือง
หมดอายุควรแก้ไขกฎหมายตามพระราชบัญญัติผังเมืองให้มีสภาพบังคับใช้ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ แต่สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขผังเมืองได้ หรือในกรณีถ้าจะใช้กฎหมายผังเมืองเช่นเดิมที่มีอายุบังคับใช้ 5 ปี ก็ขอให้แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายผังเมืองกรณีหมดอายุให้ผังเมืองรวมมีสภาพบังคับใช้ไปพลางก่อนเพื่อเป็นมาตรการป้องกันผังเมืองหมดอายุ 
                       (๔) ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการประกวดชุมชนเมืองดีเด่นในเรื่องการวางผังเมืองที่มีระเบียบดู
สวยงาม และมีการจัดระบบอย่างดีในการบริการจัดการ 
                             สรุปภาพรวม 
                             โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ เป็นโครงการที่มีระบบจัดทําข้อมูล 
การวางผังเมืองมีมาตรฐานเดียวและอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ การวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมู่บ้านถูก
สุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ
ประชาชน และสวัสดิภาพของสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งจากการตรวจติดตาม
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ว่า หน่วยงานรับผิดชอบมีการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน 
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ประเด็นความเสี่ยงทั้ง ๖ ประเด็น ได้ครบถ้วน  ทําให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด คือ ผังเมืองที่
กําหนดเป็นเป้าหมายตรวจติดตามที่มีความเสี่ยงจะหมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุ  รวมท้ังสิ้น จํานวน 89 ผัง  
ประกอบด้วย ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่หมดอายุแล้ว จํานวน  66 ผัง  ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่หมดอายุในปี 
2555  จํานวน  11  ผัง  และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ที่หมดอายุในปี 2556  จํานวน 12 ผัง โดยในภาพรวมมี
ขั้นตอนที่อยู่ในพื้นที่ คือ ขั้นตอน 1-4  จํานวน 31 ผัง และมีขั้นตอนที่ดําเนินงานส่วนกลาง คือ ขั้นตอน 5-18 
จํานวน 58 ผัง  โดยการดําเนินการมีความคืบหน้าก้าวหน้า   และระหว่างที่ดําเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประสานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขยายเวลาผังเมืองหรือออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อป้องกันไม่ให้ผัง
เมืองหมดอายุผังเมืองเดิมจึงมีสภาพบังคับใช้ไปพลางก่อน  
 

   ๔) โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับ
จังหวัดระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

                 1.1 นโยบาย 

                        กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเป็นหน่วยงานกลาง
ของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ 
พิจารณาเห็นว่าการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ ร่วมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าสม่ําเสมอ จะช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติที่ความชํานาญและเกิด
ประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้
ประชาชน ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการประสาน
ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้กําหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยทั้ง 4 ระดับ ต้ังแต่การฝึกซ้อมแผนฯระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับอําเภอ 
ในพื้นที่ทั่วประเทศ 
                1.2 วัตถุประสงค์ 
                    1.2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบการปฏิบัติการ      
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชํานาญในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

                   1.2.2 เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

                     1.2.3 เพื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                               1.3 การปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(Work Flow) ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม 90 วัน 
                  1.3.1 ทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการ 

                                        (1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
                                 (2) นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

                                     (3) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยในแต่ละระดับ 

                                     (4) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

                                     (5) องค์กรเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                     (6) ทักษะและความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                                     (7) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 

                         1.3.2 กระบวนการการดําเนินงาน 

                                (1) กําหนดประเภทของภัย 

                                    (2) กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยและเลือกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนฯ 



  
รายงานภาพรวมรายโครงการ รอบที่ ๒ (Annual Inspection Report) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
          (3) จัดทาํโครงการ/งบประมาณ 

                                      (4) การเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผนฯ 

                                  (4.1) แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

                                  (4.2) กําหนดสถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์สมมุติ 

                                  (4.3) ประชุมเตรียมการก่อนฝึกซ้อมแผนฯ 

                                  (4.4) การแจ้งกําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ 

                                  (4.5) การจัดเตรียมสถานที่และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 

                                      (5) ดําเนนิการฝึกซ้อมแบบในที่บังคับการ(CPX) 
                                     (6) ดําเนินการฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) และประเมินผลการ
ฝึกซ้อมฯ 

                                     (7) การรายงานผลการฝึกซอ้มแผนฯ 

                                         (8) สรุปผลการฝึกซ้อมแผนเป็นรูปเล่ม 

                             1.3.3 ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

                            (1) ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                            (2) ความสามารถในการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาธารณภัย 

                               1.4 การปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(Work Flow) ในระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม 90 วัน 

                                        1.4.1 การเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผน(21 วัน) 
                                       (1) กําหนดประเภทของภัย(1วัน) 
                                       (2) กําหนดสถานที่ฝึกซ้อมแผน(3 วัน) 
                                       (3) เลือกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนฯ(2วัน) 
                                       (4) จัดทําโครงการ/งบประมาณและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ (12 วัน) 
                                       (5) แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน(2วัน) 
                                        1.4.2 การประชุมเตรียมการและแบ่งมอบภารกิจ(36วัน) 
                                        1.4.2.1 ประชุมคณะทํางานเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผน(20วัน) 
                                          (1) กําหนดสถานการณ์สมมุติ 

                                          (2) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกซ้อมแผนฯ 

                                          (3) มอบหมายภารกิจกําหนดบุคลากรเครื่องมือ อุปกรณ ์

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

                                          (2) คําสั่งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

                                          (3) โครงการฝึกซ้อมแผนฯ 

                                          (4) รายงานการประชุม 

                                          (5) สถานการณ์สมมุติ 

                                          (6) ภาพถ่ายกิจกรรม 

                                          (7) ภาพเคลื่อนไหวของการฝึกซ้อมฯบนัทึก VCD/DVD 

                                                    (8) สรุปผลการดําเนินงาน 

 
   1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

                         ๑.๒.๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใน
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง เป็น
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องของภาระรับผิดชอบ (Accountability) อันเนื่องมาจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนไม่ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกัน 
และผู้ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ อาจไม่ใช้ผู้ปฏิบัติงานจริง โดยมอบตัวแทนเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ทําให้อาจเกิด
ความสับสนในการฝึกซ้อม และเมื่อหลังจากการฝึกซ้อมแผนฯ อาจไม่ได้ปฏิบัติจริงจึงเป็นความเสี่ยงที่อาจยังมีอยู่
และในการฝึกซ้อมแผนฯดังกล่าว สิ ่งที ่เป็นเรื ่องสําคัญให้การซ้อมแผนฯ เป็นไปตามแผนที ่กําหนดและมี
เหตุการณ์สมจริงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                                   ๑.๒.๒) ขาดการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation)  อันเนื่องมาจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหลายหน่วยงาน และหลายระดับ คือ ส่วนราชการระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาจขาดการประสานงานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื ่อขับเคลื่อนการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และขาดการประสานงานในการวางแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดีพอ และไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องให้มีความ
พร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยที่จะสามารถเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที 
                                  ๑.๒.๓) การฝึกปฏิบัติจริง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แท้จริง 
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผน ทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ เป็นความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) อันเนื่องมาจาก ประชาชนขาดความ
ตระหนกและความเข้าใจเป็นอย่างดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งไม่เห็นความสําคัญในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแผน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความประสบความสําเร็จของโครงการ 
                                ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจประเมินผลการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะที ่ได ้ให ้ไว ้แก ่หน่วยรับตรวจในประเด ็นดังกล่าว  ซึ ่งผลการประเม ินการจัดการความเสี ่ยง
เปรียบเทียบจังหวัดต่างๆ เป็นดังนี้ 
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เขต จังหวัด 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Project and Progress Review 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Monitoring and Evaluation 
เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

1 นนทบุรี   

 ปทุมธาน ี   

 พระนครศรีอยุธยา   

 สระบุร ี   

2 ลพบุร ี   

 สิงห์บุร ี   

 ชัยนาท   

 อ่างทอง   

3 ฉะเชิงเทรา   

 สระแก้ว   

 ปราจีนบุรี   

 สมุทรปราการ   

 นครนายก   

4 ราชบุรี   

 กาญจนบุร ี   

 นครปฐม   

 สุพรรณบุร ี   

5 เพชรบุรี   
 ประจวบคีรีขันธ์   
 สมุทรสงคราม   
 สมุทรสาคร   

6 สุราษฎร์ธานี   
 ชุมพร   
 นครศรีธรรมราช   
 พัทลุง   

7 ภูเก็ต   
 พังงา   
 กระบี่   
 ระนอง   
 ตรัง   
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เขต จังหวัด 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Project and Progress Review 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจ รอบ Monitoring 

and Evaluation 
เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

8 สงขลา   
 สตูล   
 ปัตตานี   
 ยะลา   
 นราธิวาส   

9 ชลบุรี   
 ระยอง   
 จันทบุรี   
 ตราด   

10 อุดรธานี   
 หนองบัวลําภู   
 หนองคาย   
 เลย   

11 นครพนม   

 มุกดาหาร   

 สกลนคร   

12 ขอนแก่น   

 มหาสารคาม   

 ร้อยเอ็ด   

 กาฬสินธ์ุ   

13 อุบลราชธานี   

 ยโสธร   

 อํานาจเจริญ   

 ศรีสะเกษ   

14 นครราชสีมา   

 ชัยภูมิ   

 บุรีรัมย์   

 สุรินทร ์   

15 เชียงใหม่   

 ลําพูน   

 ลําปาง   

 แม่ฮ่องสอน   
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เขต จังหวัด 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Project and Progress Review 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Monitoring and Evaluation 
เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

16 เชียงราย   

 พะเยา   

 แพร่   

 น่าน   

17 พิษณุโลก   

 เพชรบูรณ์   

 อุตรดิตถ์   

 ตาก   

 พิษณุโลก   

18 นครสวรรค ์   

 อุทัยธานี   

 กําแพงเพชร   

 พิจิตร   

 

                          จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project  
and  Progress Review)  ในประเด็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนในลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริงทําให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง  เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจราชการดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมพอ โดยต้องเพิ่มช่องทางข้อมูลเข้าถึงประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยให้มากขึ้น และเพิ่มองค์ความรู้เบ้ืองต้นให้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนสร้างความตระหนักและความเข้าใจเป็นอย่างดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
พร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ทั้งนี้ ควรสร้างเครือข่ายผู้แจ้งเหตุ
ภัยต่างๆควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ในนวัตกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อให้เด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกําลัง
สําคัญของชาติในอนาคตได้ตระหนักเรื่องภัยใกล้ตัวและภัย
พิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ของโลกเพื่อเตรียมความ
พร้อมการป้องกันและการร่วมแก้ไขปัญหาต่อไป และควรจัดทํา
คู่มือประจําบ้านในการ  เป็นต้น   
                            ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้
ได้ผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะใน
ระดับพ้ืนที่เพิ่มเติม ดังนี้ 
                            (๑) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจั งหวัดควรประสานหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทุก
หน่วยงานในการเตรียมการป้องกันและสาธารณภัยให้จัดทํา 

นายมงคล สุระสัจจะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑,๑๓ ตรวจติดตามโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่ม
จังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ณ จังหวัดปทุมธานี 
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละหน่วยงานโดยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และครอบคลุมภารกิจในการลดความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสา
ธารณภัยขึ้น 
                              (๒) จังหวัดควรกําชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเพื่อผลักดันโครงการฯให้ประสบความสําเร็จโดยมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนเนื่องจากต้องระดมทรัพยากรทุกด้านเช่น บุคลากรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ฯลฯเพื่อผนึกกําลัง  
โดยเฉพาะบุคลากรต้องได้รับการการฝึกซ้อมให้เข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เกิดทักษะ เพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             (๓) จัดประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนเพื่อกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติและกําชับให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
             (๔) ผลักดันให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น
ขึ้นมาจนถึงระดับอําเภอ และจังหวัด เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            (๕) ประชุมช้ีแจงความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
            (๖) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานฝึกซ้อมแผน  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งมอบภารกิจรับผิดชอบ รวมทั้งมี
การซักซ้อมสถานการณ์สมมุติ บทบาทหน้าที่ ก่อนวันฝึกซ้อม
ปฏิบัติการจริง 

       (๗) จัดทํารายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน
เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯได้เรียนรู้และเป็นคู่มือในการ 

                                                          ปฏิบัติ 
 

   จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการใน
จังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project  and  Progress 
Review)  ในประเด็นขาดการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่า
ดัชนีความเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง  เนื่องจากเห็นว่า มีแนวจัดการ
ความเสี่ยงได้ไม่ครอบคลุมเพียงพอเพราะในการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในจังหวัด คือ 

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะต้องประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่สําคัญอย่างยิ่งที่ ใกล้ ชิด
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย คือ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานเบื้องต้นในการเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเพื่อลดความสูญเสียกับผู้ประสบภัย ดังนั้น จึงควรต้องมีการ 
 
 
 

นายมงคล สุระสัจจะ  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑,๑๓  
ตรวจติดตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด  
ระดับอําเภอ  

นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๘ ตรวจติดตามโครงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ

กลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ  
ณ จังหวัดสตูล 
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ประสานงานในการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดีพอ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยสามารถเข้าดําเนินการ
แก้ไขปัญหาได้ทันทีด้วยความพร้อม 
                            ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในระดับพ้ืนที่เพิ่มเติม ดังนี้ 

                         (1) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในการเตรียมการ
ป้องกันและสาธารณภัยให้จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของแต่ละหน่วยงานโดยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และครอบคลุมภารกิจใน
การลดความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 

                                   (2) จังหวัดควรกําชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเพื่อผลักดันโครงการฯให้ประสบ
ความสําเร็จโดยมีส่วนร่วมจาก   ทุกภาคส่วนเนื่องจากปัญหาการเกิด  
สาธารณภัยด้านต่างๆมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากและระดับจะรุนแรงมาก     
โดยให้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยทุกหน่วยงาน 
และในระดับลงมา คือ อําเภอควรมีการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน  ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นก็ควรมีการซ้อมแผนเช่นเดียวกัน  สําหรับสถานประกอบการเอกชนที่มีขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม       
ควรส่งเสริมให้มีการซ้อมแผนฯดังกล่าวด้วย 

                  (3) ควรจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในจังหวัด  โดยกําชับให้เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเฝ้าระวัง ตลอดจนมี
แผนงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
                            (4) ควรกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆเช่น รถดับเพลิง 
ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมีความ
พร้อมรับสถานการณ์สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสา
ธารณภัยโดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสาร 
                            (5) ควรมีแผนเชื่อมโยงความช่วยเหลือ
ในระหว่าง ตําบล/ชุมชน อปท.ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด
เพื่อระดม/ผนึกกําลังเข้าช่วยเหลือหากเกินขีดความสามารถ
ของแต่ระดับได้อย่างทันการณ์  
 
                           
 

นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๘ ตรวจติดตาม
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ ณ จังหวัดปัตตานี 

นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๔ ตรวจติดตามโครงการ

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 

ณ อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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 จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project  
and  Progress Review)  ในประเด็นการฝึกปฏิบัติจริง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติที่แท้จริงขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผน ทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ 
กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง  เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
ราชการดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมพอ โดยต้องเพิ่มช่องทางข้อมูลเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มากขึ้น 
และเพิ่มองค์ความรู้เบ้ืองต้นให้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 

ตลอดจนสร้างความตระหนักและความเข้าใจเป็นอย่างดีในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ  
ทั้งนี้ ควรสร้างเครือข่ายผู้แจ้งเหตุภัยต่างๆควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ
ภัยพิบัติต่างๆ ในนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตได้ตระหนัก
เรื่องภัยใกล้ตัวและภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ของ
โลกเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและการร่วมแก้ไขปัญหา
ต่อไป และควรจัดทําคู่มือประจําบ้านในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยระดับชุมชน ตลอดจนมีแผนชุมชุนของชุมชนเองใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
                          ในการจัดการความเสี่ ย ง ดั งกล่ าว ให้ ไ ด้ผล     
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะในระดับพ้ืนที่
เพิ่มเติม ดังนี้ 
                                
 

      (๑) ให้ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่ม
จังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ให้ประชาชนในพื้นที่สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจเป็นอย่างดีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
พร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ และแนวทางการดําเนินงาน ใน
ช่องทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน หอกระจายข่าว 
สถานศึกษาลักษณะประกอบการโรงงานตลอดจนทางช่องอื่นๆ
กับประชาชนในพื้นที่ 
                 (๒) ขอให้จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในงานที่สําคัญ เช่น นิทรรศการ 
การฉาย VDO และสื่อต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการส่งเสริมเพื่อจูงใจ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
                 (๓) ให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจกับประชาชน 
โดยวิธีการประชุมประจําเดือนของอําเภอให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนถิ่นไปแจ้งให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เพื่อทราบต่อไป 
                 (๔) ควรประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแผน เพื่อให้มีทักษะ 
ความรู้ในการปฏิบัติในหน้าที่ที่รับมอบหมายนําไปสู่การช่วยเหลือตนเอง และผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีเมื่อต้อง 
 

นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๔ ตรวจติดตามโครงการ

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ  

ณ จังหวัดราชบุร ี

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑๔ ตรวจติดตาม

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 

ณ จังหวัดอํานาจเจริญ 



  
รายงานภาพรวมรายโครงการ รอบที่ ๒ (Annual Inspection Report) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
เผชิญกับสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันการณ์อย่างชัดเจน สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มเกิดถี่ขึ้นและเพิ่มระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยให้มีการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันสาธารณภัยทุกหน่วยงานเพราะจําเป็นและมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง 
                   (๕) ควรจัดทําคู่มือการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเบ้ืองต้นให้กับประชาชน เพื่อใช้ศึกษาและเกิดทักษะ
สามารถนําไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริงในชุมชน/หมู่บ้านที่ต้องเผชิญเหตุด้วยการพ่ึงตนเองของครอบครัว/ชุมชนก่อนที่
จะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและอื่นๆ 
                   (๖) ควรจัดทําคู่มือการเพิ่มความรู้ ทักษะให้กับสถานศึกษา โรงเรียน ลักษณะประกอบการโรงงาน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ (ในพื้นที่) 
                 (๑) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัยประชาชนในพื้นที่มีส่วนสําคัญเพราะเป็น
ผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นเอง โดยการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ควรมี
แผนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนเพื่อ
ลดความสูญเสียจากปัญหาต่างๆได้รอบด้านและถูกต้องตรงกับ
สถานการณ์จริงและมีความพร้อมรวมทั้งแก้ไขสถานการณ์ได้ 
                  (๒) ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อม 
                             
 

 ความคิดเห็นในมุมมองของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
                            (๑) ควรส่งเสริมให้มูลนิธิ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับภาครัฐ 
                            (๒) โครงการนี้ เพราะเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับประชาชน เมื่อเผชิญเหตุ หรือ        
สาธารณภัยต่างๆ แต่ควรฝึกซ้อมและทํากับเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาบ้าง เพราะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 
๒๕๕๑ กําหนดให้เด็กมีทักษะชีวิต รัฐบาลควรกําหนด หรือ บรรจุในหลักสูตรเลยทีเดียว 
                            (๓) เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ในการเตรียมความพร้อม เมื่อมีสถานการณ์จริง จะได้แก้ไข
ปัญหาทันท่วงที ทุกคน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมนับต้ังแต่ ร่วมว่างแผน ทําโครงการร่วมปฏิบัติ 
ตลอดจนประเมินผลเพื่อ สรุปปัญหาอุปสรรค และหาทางแก้ไขร่วมกัน 
                            (๔) ให้ทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการ โดยให้รัฐบาล
มีนโยบายที่ชัดเจน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ กําหนดให้ทุกจังหวัดพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านอุทกภัยแบบไหน  
ให้มีการฝึกซ้อมแบบนั้น และมีการซ้อมอย่างต่อเนื่อง มีการแจ้งผลไปยังส่วนกลางให้ทราบ 
                            (๕) ประชาชนและท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการให้ขอมูลและปัญหาของภัยสาธารณะต่างๆ 
เพราะในแต่ละท้องที่อาจมีโอกาสประสบภัย ที่แตกต่างกัน โดยถ้าเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นตามฤดูกาล และเกิดขึ้น 
ซ้ําๆ จึงควรมีการป้องกัน และมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนโดยภาครัฐและใช้กลไกที่มีอยู่ระดับจังหวัด อําเภอ และ
ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหารวมทั้งให้แนวทางและความรู้กับประชาชน ในการระวังและรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ โดย
ปลูกฝังทั้งในภาคการศึกษาและการอบรมทั้งผู้นําท้องถิ่น และประชาชน 

 
 

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑๔ ตรวจติดตามโครงการ

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ  

ณ จังหวัดสกลนคร 
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      (๖) ในการป้องกันภัยพิบัติทุกชนิด รัฐจะต้องเป็นผู้กําหนดและว่างแผน ออกกฎระเบียบมาบังคบ
ใช้ในเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อเป็นแผนแม่บท ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด ส่วนกลาง ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ขนาดมีกฎระเบียบกฎหมาย คนบางคนในสังคมยังไม่ปฏิบัติตามยังฝ่าฝืน เมื่อมีกฎระเบียบแล้ว ก็ควรทําตาม
กฎระเบียบ ควรแก้ไขโดยนําเอาแกนนําหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค กลุ่มจังหวัด ที่มีภารกิจคล้ายกันมา
ฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนเป็นที่เข้าใจแล้ว ผู้นําที่ได้รับการฝึกก็นําไปขยายผลต่อ 
                          (๗) เป็นโครงการที่ดี ภาคประชาชนควรมีส่วนร่วมทําร่วมคิด ร่วมกิจกรรม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้ ตรวจสอบสภาพปัญหา และหน่วยงานสามารถทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ของแผนให้มี
การพัฒนาและสามารถระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ทั้งคนและปัจจัยเพื่อการดําเนินการประสบความสําเร็จ 
                           (๘) การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมีความสําคัญต่อชุมชนและท้องถิ่นมาก ควรได้รับการสนับสนุน
จาก อปท. อําเภอภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยออกเป็นกฎหมายหรือระเบียบให้เป็น
หน้าที่ของทุกคนในพื้นที่เสี่ยภัย มีหน้าที่ต้องเข้าฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและทุกส่วนทุกหน่วยต้องให้ความร่วมมือในเรื่อง
นี้ด้วย 
                           (๙) การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยมีความสําคัญต่อชุมชนและท้องถิ่นมาก ควรได้รับการสนับสนุน
จาก อปท. อําเภอภาคเอกชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยออกเป็นกฎหมายหรือระเบียบให้เป็น
หน้าที่ของทุกคนในพื้นที่เสี่ยภัย มีหน้าที่ต้องเข้าฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและทุกส่วนทุกหน่วยต้องให้ความร่วมมือ 
                          (๑๐) จัดแกนอาสาบรรเทาสาธารณภัยภาคประชาชน ในทุกตําบล เพื่อเป็นหน่วยประสานงานใน
พื้นที่หรือตําบลเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาและการแก้ไขเบื้องต้น/ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจ และการนําสู่การปฏิบัติในเรื่อง การป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัย/ ควรมีการเชื่อมกับกลุ่มงาน อปพร.  
หรือตํารวจชุมชน เพื่อการประสานความร่วมมือ และการช่วยเหลือ
เกื้อกูลระหว่างภาคีเครือข่าย/ การจัดต้ังกองทุนเพื่อการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย และการจัดสวัสดิการให้กับแกนจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือชุมชน เมื่อประสบอันตราย 
                            (๑๑) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ถึงประโยชน์ของการป้องกันและอันตราย/จัดต้ังอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย/มีการฝึกซ้อม และเหตุการณ์จําลอง 
สม่ําเสมอ/มอบเข็มเชิญชูเกียรติให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อการจูงใจ/
จัดกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจเพื่อขยาย ปริมาณความสนใจ
ของประชาชน/แสวงหาความร่วมมือ จากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ 
เอกชน รัฐวิสาหกิจ/สร้างแกนนําในการขยายงาน ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/ขยายฐานการเรียนรู้ และปลุกจิตสํานึกเป็นวง
กว้าง ไม่กระจุกตัวเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง 
                            (๑๒) การซักซ้อมแผนป้องกันภัย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด เพื่อจะได้เกิดจิตสํานึก ในการรับผิดชอบมาก
ขึ้น โดยไม่ต้องรอหน่วยงานภาครัฐมากําหนดแผนให้ เพราะหน่วยงานภาครัฐไม่ได้รู้พ้ืนที่ประสบภัยจริงเท่ากับคนใน
หมู่บ้าน ชุมชน / รัฐควรกําหนดนโยบายให้กับ ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําท้องที่ กลุ่มองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม เป็นผู้
กําหนดแผนการป้องกันภัยด้วยตนเอง โดยรัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ 
 
 
 
 

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑๑,๑๒ ตรวจติดตาม

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ  

ณ จังหวัดน่าน 
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                          ข้อเสนอแนะระดับนโยบายหรือข้อเสนอแนะส่วนกลาง 
                           (๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรแจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ให้ความสําคัญในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และให้กําหนดแผนงาน/โครงการบรรจุไว้
งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
                           (๒) กระทรวงทุกกระทรวงควรมีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยในอาคารและทําการฝึกซ้อมแผนฯ เป็นประจําทุกปี 
                           (๓) กระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ในหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว และ
สามารถไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ปกครอง และให้มีการฝึกซ้อมแผนฯในสถานศึกษาด้วย 

                            
สรุปภาพรวม 
    โครงการฝึ กซ้ อมแผนการป้ อ งกั นและบรร เทา           
สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นโครงการที่จะช่วยให้หน่วยงานปฏิบัติ
ที่ความชํานาญและเกิดประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันแก้ไข
และบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
จะทําให้ประชาชน ในพื้นที่มีความเช่ือมั่นและมั่นใจในความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการประสาน
ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจากการ
ตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ว่า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดมีการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด 
ระดับจังหวัดระดับอําเภอ ทําให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนด  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑๑,๑๒ ตรวจติดตาม

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ  

ณ จังหวัดสุรินทร์ 
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ลําดับ
ที่ 

เรื่อง ประเด็นการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

 
๑ 

 
กา รฝึ ก ซ้ อมแผนกา ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะบ ร ร เ ท า  
สาธารณภัยระดับกลุ่ม
จังหวัดของศูนย์ ปภ.เขต 

 
-ระดับกลุ่มจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
ทุกเขต ดําเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด  จํานวน ๑ ประเภทภัย  
แ บ่ ง เ ป็ น ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม แ ผ น บ น โ ต๊ ะ  ( Table-top 
Exercises:TTX)จํ า น วน  ๑  ค รั้ ง  แล ะฝึ ก ซ้ อ มแบบ
ปฏิบัติการภาคสนาม(Field Training Exercises : FTX)
จํานวน ๑ ครั้ง  โดยให้มีความเชื่อมโยงกัน ท้ังนี้ ใ ห้
พิจารณาฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติเป็นลําดับแรกหรือตาม
สภาพพื้นที่เสี่ยงภัยของกลุ่มจังหวัด ด้วยการสมมุติตาม
สถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่ ท่ีมีผลกระทบรุนแรง
กว้างขวาง หรือสาธารณภัยท่ีจําเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
หรืออุปกรณ์พิเศษความรุนแรงระดับ ๓ จําเป็นต้องบูรณา
การการทํางานร่วมกันในกลุ่มจังหวัดและศูนย์ ปภ.เขต ให้
แล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
-ปัจจุบัน ได้รับการรายงานผลการ
ฝึกซ้อมแผนฯ ระดับกลุ่มจังหวัด 
จํานวน ๑๘ ศูนย์ ปภ. เขต ดังนี้  
ศูนย์ ปภ. เขค ๗ สกลนคร 
ศูนย์ ปภ. เขต ๑๔ อุดรธานี 
ศูนย์ ปภ. เขต ๑๐ ลําปาง 
ศูนย์ ปภ. เขต ๕ นครราชสีมา 
ศูนย์ ปภ. เขต ๑๓ อุบลราชธานี 
ศูนย์ ปภ. เขต ๖ ขอนแก่น 
ศูนย์ ปภ. เขต ๑๕ เชียงราย 
ศูนย์ ปภ.เขต ๓ ปราจีนบุรี 
ศูนย์ ปภ.เขต ๑๘ ภูเก็ต 
ศูนย์ ปภ.เขต ๘ กําแพงเพชร 
ศูนย์ ปภ.เขต ๙ พิษณุโลก 
ศูนย์ ปภ.เขต ๒ สุพรรณบุรี 
ศูนย์ ปภ.เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี 
ศูนย์ ปภ.เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ 
ศูนย์ ปภ.เขต ๑๗ จันทบุรี 
ศูนย์ ปภ.เขต ๑๖ ชัยนาท 
ศูนย์ ปภ.เขต ๑๒ สงขลา 
ศูนย์ ปภ.เขต ๑ ปทุมธานี 
สรุปประเภทภัยท่ีฝึกซ้อมแผนฯ 
-อุทกภัย ๑๓  ครั้ง 
-แผ่นดินไหว/อาคารถล่ม ๑ ครั้ง 
-อัคคีภัย ๑ ครั้ง 
-สารเคมีและวัตถุอันตราย ๒ 
ครั้ง 
- คมนาคมขนส่งทางน้ํา ๑ ครั้ง 
  จํานวน ๑๘ ประเภทภัย 
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ลําดับท่ี เรื่อง ประเด็นการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 
 

๒. 
 
การฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัด 

 
ระดับจังหวัด กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัด 
(๗๖ จังหวัด) ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ จํานวน ๑ 
ประเภทภัย  แบ่ง เป็นการฝึก ซ้อมแผนบนโต๊ะ 
Table-top Exercises:TTX)จํานวน ๑ ครั้ง และ
ฝึกซ้อมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(Field Training 
Exercises : FTX)จํานวน ๑ ครั้ง  โดยให้มีความ
เชื่อมโยงกัน ท้ังนี้ ใ ห้พิจารณาฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยท่ีเกิดจากภัย
ธรรมชาติเป็นลําดับแรกหรือตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย 
ด้วยการสมมุติตามสถานการณ์สาธารณภัยขนาด
กลาง ท่ีมีผลกระทบรุนแรงระดับ ๒ ผู้อํานวยการ
จังหวัดเข้าควบคุมสถานการณ์  ให้แล้วเสร็จอย่างช้า
ไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
-ปัจจุบัน ได้รับการรายงานผลการ
ฝึ กซ้อมแผนฯ ระดั บจั งหวั ด 
จํานวน ๗๖ จังหวัด ดังนี้ 
กระบี่  นครนายก  อุตรดิ ตถ์ 
แ ม่ ฮ่ อ ง ส อ น  ย โ ส ธ ร 
น ค ร ร า ช สี ม า  น ค ร พ น ม  
นราธิวาส แพร่  สุราษฎร์ธานี 
ภูเก็ต สุโขทัย ลําปาง ลําพูน 
น่าน ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ชลบุรี ศรี
สะ เกษ  ก า ฬ สิ น ธุ์  สุ ริ น ท ร์ 
ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  ชั ย น า ท 
พระนครศรีอยุธยา  หนองคาย  
อุดรธานี  พิษณุโลก เพชรบุรี  
มุกดาหาร  บึงกาฬ อํานาจเจริญ 
สกลนคร ระยอง กําแพงเพชร 
อ่างทอง สระบุรี อุบลราชธานี 
พังงา พัทลุง นครปฐม สตูล ตรัง 
ปราจีนบุ รี  สิ ง ห์บุ รี  ปัตตานี 
หนองบัวลําภู  มหาสารคาม 
สมุทรสาคร  พะเยา   ลพบุรี 
ปทุมธานี  บุรีรัมย์  นครสวรรค ์ 
ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม  ส ร ะ แ ก้ ว 
อุทัยธานี สุพรรณบุรี  จันทบุรี 
เชี ย งราย  นครศรี ธรรมราช  
เพชรบูรณ์ สงขลา กาญจนบุรี 
นนทบุรี  ชัยภูมิ พิจิตร ราชบุรี 
ย ะ ล า  ร ะ น อ ง  เ ล ย 
ส มุ ท ร ป ร า ก า ร  ชุ ม พ ร 
ประจวบคีรีขันธ์ 
สรุปประเภทภัยท่ีฝึกซ้อมแผนฯ 
-อุทกภัย ๔๗ ครั้ง 
-ไฟป่า/หมอกควัน ๑ ครั้ง 
-แผ่นดินไหว/อาคารถล่ม ๒ ครั้ง 
-คลื่นสึนามิ ๔ ครั้ง 
-พายุหมุน (คลื่นซัดฝั่ง) ๒ ครั้ง 
-อัคคีภัย ๕ ครั้ง 
-สารเคมีและวัตถุอันตราย ๖ 
ครั้ง 
- คมนาคมขนส่งทาง (บก/น้ํา/
อากาศ) ๘ ครั้ง 
- การก่อวินาศกรรม ๑ ครั้ง 
จํานวน ๗๖ ภัย 
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5) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
        ๑) รัฐบาลได้กําหนดให้การเอาชนะยาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนจะต้อง

ร่วมกันดําเนินการให้แล้วเสร็จ และได้มีคําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๔          
ลงวันที่ ๒๒กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยได้กําหนดกลยุทธ์ 
แผนงานแนวทางการดําเนินงานเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ตามกลยุทธ์ ๗ แผน ๔ ปรับ  ๓ หลัก ๖ เร่ง 

        ๒) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕  ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยจึงได้กําหนดแนว
ทางการดําเนินตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ ของจังหวัดและอําเภอ โดยมีแผนงานที่
สําคัญ ดังนี้  
                       (๑) แผนงานที่ ๑ คือ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 
                             แนวทางการดําเนินงานประกอบด้วย 
                                     -รณรงค์ กระตุ้นจิตสํานึก เสริมสร้างให้พลังสังคมทุกหมู่เหล่าตระหนักถึงวาระแห่งชาติ
ในเรื่องยาเสพติด สร้างกระแสในวงกว้าง 
                                     - สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยอาศัยพลังของชุมชนในพื้นที่ ร่วมกับกลไกภาครัฐ  ลดปัญหายาเสพติดอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 
                                     - สร้างความเข้มแข็งให้กับทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายหมู่บ้าน/ชุมชน
ใหม่ที่เน้นกระบวนการที่มีคุณภาพ 
                                     - ทุกจังหวัด ส่งเสริม การรวมกลุ่มภาคประชาสังคมด้านยาเสพติด เป็นกลไกพลังสังคม
ในการป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด  ควบคู่กับภาครัฐ ทําหน้าที่สะท้อนปัญหาและเจตนารมณ์ของชุมชนประชาสังคม 
โดยให้การรวมตัวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินในจังหวัดที่เป็นการรวมตัวนี้ จึงเป็นการรวมของภาคประชาสังคม    
ในการแลกเปลี่ยนปัญหา การดําเนินงานด้านยาเสพติด และข้อเสนอแนะต่อจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
                                      - พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาคชุมชน และการสนับสนุนจากภาครัฐในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้พลังชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 

 

ลําดับท่ี เรื่อง ประเด็นการดําเนินการ ผลการดําเนินการ 
 

๓. 
 
การฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ระดับอําเภอ 

 
ระดับจังหวัด กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัด 
แจ้งอําเภอ (๘๗๘ อําเภอ) ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยให้เลือกการฝึกซ้อมแผนบน
โต๊ะTable-top Exercises:TTX) หรือฝึกซ้อมแบบ
ปฏิบัติการภาคสนาม(Field Training Exercises : 
FTX) ตามความจําเป็นของสภาพพื้นที่และข้อมูล
พื้นที่เสี่ยงภัย ด้วยการสมมุติสถานการณ์ สาธารณ
ภัยขนาดเล็กมีความรุนแรงระดับ ๑ ผู้อํานวยการ
ท้องถิ่น ผู้อํานวยการอําเภอ เข้าควบคุมสถานการณ์
และจัดการระงับภัยได้โดยลําพัง ให้แล้วเสร็จ อย่าง
ช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
-ปัจจุบัน ได้รับการรายงานผลการ
ฝึ ก ซ้ อมแผนฯ  ระดั บอํ า เภอ 
จํานวน ๘๗๘ อําเภอ 
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                  - สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ ดูแลการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณสําหรับกิจกรรมของกลุ่มพลังแผ่นดินในพื้นที่งบประมาณด้าน
บําบัดรักษาและการช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด งบประมาณกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน  
                            (๒) แผนงานที ่๒ คือ การแกไ้ขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด (Demand) 
                   - การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ 
                                    - ค้นหาและนําผู้เสพเข้าบําบัดฯในระบบสมัครใจ ทั่วประเทศ เพื่อสามารถลด Demand 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายในทุกพ้ืนที่  
                                    - การรักษาในระบบบังคับบําบัด 
                                    - การติดตาม ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู 
                            (๓) แผนงานที ่๓ คือ การสรา้งภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) 
                   - การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
                                     - จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมทุก
สถานศึกษาที่กําหนดเป็นเป้าหมายเสริมสร้างการป้องกัน 
                                     - พัฒนากลไกดําเนินงานเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังพฤติการณ์เสี่ยงของเยาวชนนอก
สถานศึกษาและดําเนินการต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาอย่างจริงจังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราผู้เสพรายใหม่ 
                                     - ทุกจังหวัดจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจัง ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อเยาวชน 
                                     - พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ 
                      (๔) แผนงานที ่๔ คือ การปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย (Supply) 
                     - จัดชุดปฏิบัติการดําเนินการตามมาตรการของจังหวัด 
                                     - สนธิกําลังดําเนินการต่อเป้าหมายในพื้นที่ 
                                     - ดําเนินการกับข้อร้องเรียนของประชาชน 
                                     - มอบหมายให้กํานันผู้ใหญ่บ้านดําเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 
                            (๕) แผนงานที่ ๗ คือ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
                                     - อํานวยการ บูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณของทุกหน่วยงานในพื้นที่ 
                                     - เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ศพส.จ. และ ศพส.อ. ทุกอําเภอ  
                        ๓) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

                                    (๓.๑) ศพส.จ. ขาดการบูรณาการทํางานร่วมงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation)  เนื่องมาจาก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมี
หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น ส่วนราชการระดับจังหวัด  อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องรวม
พลังการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เบาบางลง  จึงอาจขาดการประสานความร่วมมือในการทํางานและขาดความเป็น
เอกภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด     
                            (๓.๒) สังคม ชุมชน ขาดการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งผลให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) 
เนื่องมาจาก  ผู้ปกครอง สังคม และชุมชน ไม่เห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมองว่า ปัญหาดังกล่าว
เป็นหน้าที่ของรัฐเพียงฝ่ายเดียว จึงทําให้ขาดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งผลให้การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไม่ย่ังยืน 
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                            ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการตรวจประเมินผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะที่
ได้ให้ไว้แก่หน่วยรับตรวจในประเด็นดังกล่าว ซึ่งผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบจังหวัดต่างๆ เป็นดังนี้ 
 

เขต จังหวัด 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Project and Progress Review 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Monitoring and Evaluation 
เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

1 นนทบุรี   

 ปทุมธาน ี   

 พระนครศรีอยุธยา   

 สระบุร ี   

2 ลพบุร ี   

 สิงห์บุร ี   

 ชัยนาท   

 อ่างทอง   

3 ฉะเชิงเทรา   

 สระแก้ว   

 ปราจีนบุรี   

 สมุทรปราการ   

 นครนายก   

4 ราชบุรี   

 กาญจนบุร ี   

 นครปฐม   

 สุพรรณบุร ี   

5 เพชรบุรี   

 ประจวบคีรีขันธ์   

 สมุทรสงคราม   

 สมุทรสาคร   

6 สุราษฎร์ธานี   

 ชุมพร   

 นครศรีธรรมราช   

 พัทลุง   

7 ภูเก็ต   

 พังงา   

 กระบี่   

 ระนอง   

 ตรัง   
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เขต จังหวัด 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Project and Progress Review 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Monitoring and Evaluation 
เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

8 สงขลา   

 สตูล   

 ปัตตานี   

 ยะลา   

 นราธิวาส   

9 ชลบุรี   

 ระยอง   

 จันทบุรี   

 ตราด   

10 อุดรธานี   

 หนองบัวลําภู   

 หนองคาย   

 เลย   

11 นครพนม   

 มุกดาหาร   

 สกลนคร   

12 ขอนแก่น   

 มหาสารคาม   

 ร้อยเอ็ด   

 กาฬสินธ์ุ   

13 อุบลราชธานี   

 ยโสธร   

 อํานาจเจริญ   

 ศรีสะเกษ   

14 นครราชสีมา   

 ชัยภูมิ   

 บุรีรัมย์   

 สุรินทร ์   
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เขต จังหวัด 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Project and Progress Review 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ประเมินจากการตรวจรอบ  

Monitoring and Evaluation 
เฝ้าระวัง ยอมรับได้ 

15 เชียงใหม่   

 ลําพูน   

 ลําปาง   

 แม่ฮ่องสอน   

16 เชียงราย   

 พะเยา   

 แพร่   

 น่าน   

17 พิษณุโลก   

 เพชรบูรณ์   

 อุตรดิตถ์   

 ตาก   

 พิษณุโลก   

18 นครสวรรค ์   

 อุทัยธานี   

 กําแพงเพชร   

 พิจิตร   

 
                                  (๓.๓) จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัดต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก 
(Project  and  Progress Review)  ในประเด็นความเสี่ยง ศพส.จ. ขาดการบูรณาการทํางานร่วมงานกับหน่วยงาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง อันเนื่องมาจากมีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีระดับ
หนึ่ง แต่อาจไม่เพียงพอเพราะไม่สามารถดําเนินการตามเป้าหมายในระดับค่อนข้างตํ่า ซึ่งอาจไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้  ถึงแม้จะมีการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและนายอําเภอทุกอําเภอ และนายอําเภอจัดทํา MOU  โดยลงนามร่วมกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ตามเพราะว่า สถานการณ์ยาเสพติดมีระดับค่อนข้างรุนแรงเป็นปัญหาที่มีลักษณะ
สลับซับซ้อนและเป็นผลประโยชน์ขนาดใหญ่และมีรายได้สูง ทําให้ขบวนการค้ายาเสพติดมีศักยภาพในการต่อต้านและ
หลบหนีการจับกุมได้ มีอาวุธที่ร้ายแรง และมีการทําตลาดให้กับประชาชนรวมทั้งเครือข่ายในทางลับค่อนข้างเข้มแข็ง  
                                     ดังนั้น ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2555 จะมีพลังในการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและขบวนการต่างๆ ให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมี
การป้องกันภัยปัญหายาเสพติดจะต้องมีระบบคุมกันจากชุมชนครอบครัวและภาคราชการอย่างเข้มแข็ง โดยจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการในพื้นที่ทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ 
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เบาบางลงให้ได้ โดยการบริหารงานแก้ไขปัญหาภายใต้ ศพส.จังหวัด และ ศพส.อ. ให้เป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  โดยส่วนราชการทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดพ้ืนฟู จะต้องมีแผนงาน
สอดคล้องกันและมีการทํางานแบบบูรณาการ ร่วมมือทุกภาคส่วนมิใช่ทํางานเฉพาะส่วนแผนงานที่ส่วนราชการ
รับผิดชอบเท่านั้น  โดยให้ยึดเป้าหมายรวมของ ศพส.จ. และ ศพส.อ. เป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                                    โดยกลไกผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่และ
ภาวการณ์เป็นผู้นําเพื่อประสานงานส่วนราชการในพื้นที่ร่วมมือร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ      
ซึ่งควรหามาตรการพิเศษในการติดตามงานอย่างจริงจังมีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อําเภอทุกอําเภอและ 
อปท. ในการติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุแผนงานที่กําหนดสําหรับการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและนายอําเภอทุกอําเภอที่ได้กําหนดเป้าหมายในการทํางานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนงานแต่ละส่วน
ขอให้มีระบบติดตามผลการทํางานและติดตามตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่กําหนดให้ทุกส่วนมีการประเมินตนเอง
ในการปฏิบัติงานด้วยเพื่อเป็นการติดตามงานอย่างเข้มข้นมีประสิทธิภาพ 
                                   กลไกในพื้นที่ที่จะเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนโดยตรงและมี
งบประมาณในการสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแผนงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน ๗ แผนงาน คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้แก่ อบจ. เทศบาล  และอบต. ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเติมเต็มแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจุดอ่อนเพื่อเป็นพลังเสริมในการแก้ไขปัญหา โดยผ่าน ศพส.จังหวัด  
และ ศพส. อําเภอ เพื่อให้แผนงานในการแก้ไขปัญหาเกิดเป็นเอกภาพเกิดบูรณการการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปในทิศทางเดียว 
                                   ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้
ข้อเสนอแนะในระดับพ้ืนที่เพิ่มเติม ดังนี้ 

                   (๑) ศพส.จังหวัดควรหามาตรการหรือแผนงานพิเศษ
ตลอดจนปรับแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อําเภอทุกอําเภอ และ อปท. ในการเร่งรัด
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้บรรลุแผนงานและตามเป้าหมายที่
กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    (๒) ขอให้ ศพส.จังหวัดมีระบบติดตามการจัดทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ
นายอําเภอทุกอําเภอที่ได้กําหนดเป้าหมายในการทํางานแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามแผนงานแต่ละส่วนโดยมีระบบติดผลการทํางานและ
ติดตามตามคํารับรองที่กําหนดให้ทุกส่วนมีการประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติงานด้วยเพ่ือเป็นการติดตามงานอย่างเข้มข้นและรายงานผล
ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

                (๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอทุกอําเภอวางระบบในการติดตามงานการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในภาพรวมของจังหวัด อําเภอและของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบแต่ละแผนงานเพื่อติดตามการทํางาน 
โดยจัดประชุมเพื่อเร่งรัดการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาการดําเนินงานที่ทําให้เป้าหมายค่อนข้างตํ่าทั้งนี้เพื่อเร่งรัดการ
ทํางานในภาพรวมให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
 

นายมงคล สุระสัจจะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑,๑๓ 

ตรวจติดตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม  

ณ จังหวัดยโสธร 
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  (๔) จังหวัดควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้แก่ อบจ. เทศบาล และอบต. ในการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเติมเต็มแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจุดอ่อนเพื่อเป็น
พลังเสริมในการแก้ไขปัญหา โดยผ่าน ศพส.จังหวัด  และศพส.อําเภอ เพื่อให้แผนงานในการแก้ไขปัญหาเกิดเป็น
เอกภาพเกิดบูรณการการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียว 

(๕) ให้จังหวัดบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ตํารวจ ทหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในการวางแผนเพื่อรับทราบปัญหา/
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และร่วมกันกําหนดแผนในการกําหนดวัน
กวาดล้าง (D-day) ยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกัน 
                     (๖) ให้จ ังหวัดมุ ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมของ
สถานบริการ ร้านเกมส์ ร้าน Internetและร้านขายสุราให้มีการ
ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการเปิด - ปิด โดยเฉพาะ
สถานบริการให้เข้มงวด กวดขัน เพราะว่าเป็นสถานที่จําหน่ายและ 
เสพยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียน/นักศึกษา โดยเฉพาะ    
ในช่วงเวลา02.00 น.- 04.00 น. เพราะเป็นเวลาเสี่ยงของกลุ่ม
วัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติด 

(๗) ให้จังหวัดที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ให้มี
การจัดต้ังจุดสกัดและลาดตระเวนโดยสนธิกําลังทุกฝ่ายอย่างเข้มงวด
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ ติดชายแดนและเป็นเส้นทาง
ลําเลียง รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นด้าน สปปล. เพื่อร่วมกันปราบปรามการลักลอบการนําเข้า
ยาเสพติดระหว่างสํานักงาน BLO อ.ศรีเชียงใหม่ และสํานักงาน BLO เวียงจันทร์ เป็นต้น  
            (๘) ให้จังหวัดเฝ้าระวังและวางมาตรการยาเสพติดยาไอซ์แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้มีฐานะดี 
เพราะกําลังเป็นที่นิยมและหาซื้อได้ง่าย  

                (๙) สถานการณ์ยาเสพติดทางภาคใต้ที่กําลังแพร่
ระบาดมีการนําใบกระท่อมมาต้มเป็นน้ําและใช้เป็นส่วนผสมของ
ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ควรวางมาตรการ
พิเศษในการป้องกันและปราบปราม 
                                     
              จากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงโครงการในจังหวัด  
ต่างๆ ในการลงพื้นที่รอบแรก (Project and Progress Review)  
ในประเด็นความเสี่ยงสังคม ชุมชน ขาดการมีส่วนร่วม ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ย่ังยืน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดค่าดัชนีความเสี่ยง
อยู่ในระดับเฝ้าระวัง อันเนื่องมาจาก  มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดี
ระดับหนึ่ง แต่อาจไม่เพียงพอเพราะไม่สามารถดําเนินการตาม
เป้าหมายในระดับค่อนข้างตํ่า  ซึ่งอาจไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
ได้ เนื่องจากปัญหายาเสพติดมีสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง  
ส่งผลปัญหาในทางสังคมค่อนข้างมากเช่น ปัญหาครอบครัว    
แตกแยกปัญหาอาชญากรรมประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน   
   

นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๘ ตรวจติดตามโครงการ  
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบ

สังคม ณ จังหวัด จังหวัดยะลา 

นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๘ ตรวจติดตามโครงการ  

ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม  
ณ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จังหวัดยะลา 
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ด้านการศึกษา  และการตกงาน รวมทั้งปัญหาด้านอื่นๆมากมาย เป็นต้น โดยเมื่อวิเคราะห์กลุ่มผลกระทบปัญหา       
ยาเสพติดในสังคม/หมู่บ้านแล้ว พบว่า กลุ่มวัยทํางาน และเยาวชน เข้ามาติดยาเสพติดจํานวนมากรวมทั้งมีสถานที่
เกี่ยวที่ทําโอกาสมาเกี่ยวข้องยาเสพติดได้  ซึ่งส่งผลการพัฒนาประเทศในภาพรวมระยะยาว  โดยเมื่อมองมิติด้านการ
ปฏิบัติงานคือการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดฟ้ืนฟูจะอาศัยพลังงานของทางราชการอย่างเดียวมิสามารถทําให้การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมีสถานการณ์ลดลงได้หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นหูเป็นตาติดตามผู้เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟู  
ว่าได้หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่เพื่อเป็นเครือข่ายประสานทางราชการในการแก้ไขปัญหาเป็นต้น         
ดังนั้น  ภาครัฐควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมในหมู่บ้านมีโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเองเพื่อให้
ความสําคัญ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ชุมชน/สังคมมีแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาแต่ละสังคมหรือ
กําหนดแผนงานหรือวิธีการพิเศษของแต่ละชุมชน  รวมทั้งระบบติดตามและประเมินผลในพื้นที่ 
                       อย่างไรก็ตาม กลไกแต่เดิมที่เข้าแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านและตําบลได้ใช้คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ตําบลเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง เพราะถือเป็นตัวแทนหน่วยงานของรัฐที่
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้น  รวมทั้งควรเน้นการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนหรือจัดชุดลง
พ้ืนที่ช้ีแจงให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจโครงการเพื่อดึงการเข้ามามีส่วนร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเอง ดูแล 
ปกป้องคนในชุมชนของตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้ได้ 
                            ในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ผล  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อเสนอแนะในระดับ
พ้ืนที่เพิ่มเติม ดังนี้ 
                      (๑ )  ให ้ป ระชาส ัมพ ันธ ์ก า รดํา เน ิน ง าน
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินให้
ประชาชนในพื้นที่สร้างความตระหนักถึงปัญหาและเข้ามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐ ในช่องทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมู่บ้าน 
หอกระจายข่าว สถานศึกษาลักษณะประกอบการโรงงาน
ตลอดจนทางช่องอื่นๆ กับประชาชนในพื้นที่ 

                                           
 
 

    (๒) จังหวัดควรต้ังผู้แทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โครงการหรือผู้ประสานพลังแผ่นดินกับทางราชการ 
               (๓) จังหวัดควรสนับสนุนให้ชุมชนหมู่บ้านมีแผนงานเพื่อให้
ชุมชน/สังคมมีแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาแต่ละสังคมหรือ
กําหนดแผนงานหรือวิธีการพิเศษของแต่ละชุมชน  รวมทั้งระบบติดตาม
และประเมินผลในพื้นที่ 
               (๔) จังหวัดควรสร้างเครือข่ายของชุมชนและหมู่บ้านในการ
ติดตามและประเมินผลผู้ เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูว่าได้หวนกลับไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่เพื่อเป็นหูตาให้กับภาครัฐรวมทั้งมิติอ่ืนๆ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทําให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                                           
     

นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงมหาดไทย เขต ๔,๙ ตรวจติดตามโครงการ  

ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม 
ณ จังหวัดบึงกาฬ 

นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๔,๙ ตรวจติดตาม

โครงการ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการ
จัดระเบียบสังคม ณ จังหวัดนครปฐม 



  
รายงานภาพรวมรายโครงการ รอบที่ ๒ (Annual Inspection Report) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
   (๕) จังหวัดควรส่งเสริมให้คณะกรรมการหมู่บ้านและตําบลเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา            
ยาเสพติดเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง  
                      (๖) ให้จังหวัดเน้นการทํางานร่วมกับภาคประชาชนในชุมชน/สังคมร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเพราะเมื่อผู้ที่ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดหรือผู้ต้องโทษ เมื่อได้ผ่านการบําบัดหรือกรณีพ้นโทษแล้ว ต้อง
กลับเข้ามาสู่สังคม/ชุมชน เมื่อพบสภาพแวดล้อมอย่างเดิมก็จะหวนกลับมาเสพยาเสพติดอีก ดังนั้น จึงให้มีการวาง
ระบบการทํางานร่วมกับภาคประชาชนแบบลงขันร่วมกันแก้ไขปัญหาและติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง  

            (๗) ให้จังหวัดใช้กลไก ๒๕ ตาสับปะรด และ
เครือข่ายภาคีภาครัฐในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐเพื่อรับทราบ
สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
              ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ (ในพื้นที่) 
                    (๑) ขอให้จังหวัดทบทวนเป้าหมายตามแผน
ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่
ได้กําหนดเป้าหมายไว้เพื่อตรวจสอบเป้าหมายที่กําหนดมีความ
ซ้ําซ้อนระบบของตัวเลขหรือไม่ หรือตัวเลขสูงเกินข้อเท็จจริงใน
พ้ืนที่หรือไม่ เพื่อปรับแผนงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอีก
ครั้งให้ตรงตามข้อเท็จจริงและไม่คลาดเคลื่อน โดยอาจจะต้อง
ทําการ Re-check กลุ่มเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งและต้องมีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย (Update) 
                   (๒) ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัด อําเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   (๓) ควรส่งเสริมให้ใช้กลไกทางศาสนา เช่น ใช้วัด มัสยิดและ สถาบันการศึกษา สถานศึกษาปอเนาะ 
เป็นจุดศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่ออบรมให้ความรู้เยาวชนเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้ห่างไกลยาเสพติด 

              (๔) จังหวัดควรส่งเสริมสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและการสร้างแรงจูงใจรางวัลให้
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อเป็น
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเช่นระบบการให้รางวัลดังกล่าว
ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้ตามหลักธรรมาภิบาล  (ให้รางวัล/การ
พิจารณาความดีความชอบ/อ่ืนๆให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑๔  

ตรวจติดตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
และการจัดระเบียบสังคม ณ จังหวัดอํานาจเจริญ 

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๑๔  

ตรวจติดตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม  

ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัดบ้านสําโรง  
ต.พรหมสวัสด์ิ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ (เขต ๑๓) 



  
รายงานภาพรวมรายโครงการ รอบที่ ๒ (Annual Inspection Report) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
                            ความคิดเห็นในมุมมองของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
                                 (๑) ให้ภาครัฐเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติดเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความรุนแรงเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                      (๒) ให้ความสําคัญกับกลไกชุมชนหมู่บ้านในการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อจะทําให้
ปัญหายาเสพติดมีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากย่ิงขึ้น 
             (๓) การบําบัดฟ้ืนฟู ควรหาสถานที่บําบัดฟ้ืนฟูที่ห่างไกลชุมชน และห่างไกลต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ 
เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้ติดยาเสพติดมีจิตใจอ่อนไหวง่าย และต้องให้ความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตร โดยเฉพาะเรื่อง
ระยะเวลาในการบําบัด ซึ่งที่เหมาะสมเห็นว่าน่าจะเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ระยะเวลา เป็นปี สําหรับการประเมินวัด
ความสําเร็จโครงการฯ ควรประเมินผลเชิงคุณภาพ (วัดความพึงพอใจ) มากกว่าเชิงปริมาณ ส่วนการเฝ้าระวังไม่ให้      
ผู้ผ่านการบําบัดเข้าไปเสพซ้ําอีก ควรหลีกเลี่ยงหรือนําผู้ที่ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ  
                            (๔) ให้ภาครัฐเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความรุนแรงเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                            (๕) ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
มากขึ้นเพื่อเพิ่มบทบาท 
                            (๖) ปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาที่เป็นภัยรายแรงของสังคม โดยเฉพาอย่างยิ่งขณะนี้ปัญหา
ดังกล่าวทําลายเยาวชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การดําเนินงานแก้ไขจะต้องครบวงจรตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหาทั้งใน
ระดับครอบครัวขึ้นไป ให้สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ทําการให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นแกนในการดําเนินงานทั้งใน
ระดับชุมชนในการบริการและสถานศึกษาของคนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                             (๗) ยาเสพติด เป็นปัญหาบ่อนทําลายที่ร้ายร้ายแรงของชาติเป็นไปทุกหมู่บ้าน/ชุมชน           
การแก้ไขปัญหาต้องยึดพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชน เป็นหลัก ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย อย่างจริงจังและทําต่อเนื่อง การ
ดําเนินการของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ถือว่า คิดวางแผนถูกทางแล้วอยู่ที่การปฏิบัติ และทํากันอย่างจริงจัง 
                                              (๘) การวางมาตรการป้องกัน ปราบปรามการเสพยาเสพติด

และการค้ายาเสพติดเป็นแผนงานที่ดีในหลักการ แต่ผลสัมฤทธ์ิยังไม่ดี
เท่าที่ควร สมควรที่จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบติดตามผล เพื่อ
ค้นหาช่องโหว่และแก้ไขให้ตรงประเด็น ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและบ้านเมืองในเขตสมุทรสาครวันนี้ยังมีผู้ค้าและผู้เสพ           
ยาเสพติดอยู่หนาแน่นในทุกชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานไทย           
คนต่างด้าวแสดงว่าผู้ค้ารายใหญ่ยังไม่ได้ถูกจับกุม และทางฝ่ายตํารวจ
ยังมิได้มีการจับรายเล็กเพื่อสาวไปถึงตัวใหญ่ สมควรให้ตํารวจ
กระตือรือร้นและค้นหาเจ้าหน้าที่บางรายอาจมีส่วนร่วมผู้ค้ายาเสพติด 
                  (๙) แผนงานต่างๆ ที่ทางราชการกําหนดแนวทางต่างๆ 
มีความครอบคลุม ในด้านต่างๆ แต่ผลการดําเนินงานยังไม่บรรลุผล
เท่าที่ควร เพราะการบูรณาการจากหน่วยต่างๆ ยังไม่เป็นรูปธรรม และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ควรต้องมีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 
                  (๑๐) นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดระเบียบ
สังคม เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะเป็นภัยพิบัติที่สามารถ

ทําให้ประเทศเกิดวิกฤติได้ กระแสการตอบรับของภาคประชาชนในเรื่องนี้สูงมาก เพราะประชาชนรอคอยการจัดการที่
เป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีระเบียบแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุมกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา หากสามารถปฏิบัติได้ดังแผนงาน
ทั้ง ๔ แผน เชื่อว่ายาเสพติดต้องหมดไปแน่นอน 
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โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และการจัดระเบียบสังคม  

ณ จังหวัดแพร่ 
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ทั้งนี้รัฐต้องทุ่มงบประมาณ โดยสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมฯและประเมินเป็นระยะ และให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของ (ศพส.จ.) และ (ศพส.อ) 
                              (๑๑) แผนงานทั้ง ๔ แผนงานครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของจังหวัดและอําเภอ แล้วข้อสําคัญอยู่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละแผนงานทั่ง ๔ แผนงานจะสามารถ
ดําเนินการตามแผน ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือดําเนินการได้แค่ไหน มีปัญหาอุปสรรคข้อเท็จจริงอย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกแผนงาน ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์จะคัดคนมาทํางานอย่างไร 
งานจึงประเมินผลสําเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องพิจารณา                                       

                 (๑๒) สถานการณ์ของยาเสพติดในปัจจุบันโครงการควร
จะมีทั้งการป้องกัน และปราบปรามอย่างเป็นระบบและจะต้องเป็นการ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนและจะต้องมีการฟื้นฟูรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดทั้งทางตรง และทางอ้อมนอกจากนี้ยัง
ต้องมีระบบการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด พยายามดึง
ประชาชนมามีส่วนร่วมในการกําจัดยาเสพติดให้หมดไปจากท้องถิ่น
ของตนเอง 
                   (๑๓) โครงการนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น โดยประเมินว่าหลังจากมี
โครงการต่างๆหลายๆโครงการเกิดขึ้นแล้วแต่สถานการณ์ยาเสพติด
ยังคงมีผู้ค้า  ผู้เสพ ขนาดย่อยไม่หมดสิ้นไปซะที กลุ่มเสี่ยงในการค้า 
การเสพ ก็ยังคงมีอยู่ หรือบําบัดแล้วก็ยังมีผู้เสพซ้ําอยู่ร่ําไปควรมี
วิธีการดังนี้ 
    - ใช้กฎหมาย (บังคับใช้) ให้เพิ่มโทษมากขึ้น 

                                       - ให้มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเอาจริงเอาจัง 
                                       - ให้เป็นวาระแห่งชาติ ทุกหน่วยงานช่วยกันปราบให้สิ้นซาก 
                                       - เอาผิดกับข้าราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
                            (๑๔) โครงการนี้เดินมาถูกทางแล้ว ยึดหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเป้าหมายในการทํางาน แต่ขณะนี้ยัง
ไม่มีการเคลื่อนไหว (ระดับหมู่บ้าน) ฉะนั้นต้องรีบขับเคลื่อน อย่างน้อย นายอําเภอต้องประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 
อปท. รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และกรรมการชุมชน โดยนายอําเภอเอง รับฟังท้องถิ่นหรือกํานัน ผู้ใหญ่บ้านยัง
ขาดศักยภาพ และประชาชนให้ความเชื่อถือน้อย 
                            (๑๕) การทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมรายได้ให้ภาคชุมชน ประชาสังคม ได้มีเวที เสวนา พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นประจําสม่ําเสมอร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จะเกิดภูมิต้านทานที่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่จะได้
เข้ากับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
                            (๑๖) ทุกส่วนราชการที่กล่าวถึงล้วนจะต้องมีความรับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม 
บําบัดรักษาร่วมกัน/ทุกส่วนจะต้องค้นหาตัวปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดให้ได้แล้วกําจัดเสีย 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง (ตํารวจ ฝ่ายปกครอง นักการเมืองท้องถิ่น ราชทัณฑ์ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีอิทธิพล
อ่ืนๆ ) /ต้องค้นหาจุดร่วมจากชุมชนเพื่อให้ออกมาช่วยกันรณรงค์แก้ไขปัญหาร่วมกันอาจจะทําในรูปประชาคมในกลุ่ม 
ต่างๆทางภาคประชาสังคมทั่วไปในสถานศึกษาและสถานประกอบการของภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมกัน 
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ตรวจติดตามโครงการ  
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัด

ระเบียบสังคม ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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                          (๑๗) ครอบครัวและชุมชนเป็นจุดแข็งที่ทางราชการจะต้องนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
ปราบปรามและบําบัดยาเสพติดได้เป็นอย่างดี ทางราชการจะต้องสร้างทัศนคติต่อครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็งและคอย
เป็นพี่เลี้ยงให้เขาได้ตลอดเวลา บุคลากรของรัฐทุกภาคส่วนต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐและสนับสนุน
การดําเนินการของพวกเขาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จริงจังด้วย เพราะปัญหายาเสพติดการแก้ไขจะต้องใช้เวลาและมี
ความสลับซับซ้อน เราจะต้องทุ่มเทและอดทนมากๆ จึงจะประสบความสําเร็จ 
                          (๑๘) คิดว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสําคัญต่อการสร้างสังคมในอนาคต ที่จะช่วยให้
เด็กและเยาวชนได้เป็นกําลังที่สําคัญของชาติ ฉะนั้นหน่วยงาน ควรมีการสนับสนุน และหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงาน การทํางานเชิงบูรณาการ โดยการจัดค่ายครอบครัว และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัว ให้ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น และเข้าใจกันโดยการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และติดตาม 
ประเมินผลในทุกระยะ หรือกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน/การทําวิจัยและพัฒนา ให้เป็น
ประเด็น สาธารณะร่วมการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาและเอาชนะยาเสพติด โดยการทํา ISSUE BOOK 
โดยการค้นหาประเด็นที่น่าหวงใย สาเหตุ ทางแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อสังเกต โอกาสความน่าจะเป็นและแนว
ทางแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย 
                         (๑๙) ในการมีระบบบําบัดผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ สามารถลดปัญหาผู้เสพให้กลับมาเป็นพลเมืองที่
ดีขึ้นได้ สถิติที่พบเมื่อติดและกลับมาก็มาเสพใหม่เป็นส่วนมาก ก็มีบางส่วนกลับมาแล้วเป็นพลเมืองดี แต่สังคมชุมชน
นั้นๆ ต้องยอมรับให้อภัยผู้ปกครองครอบครัวดูแลเอาใจใส่มากขึ้น รวมทั้งผู้นําท้องถิ่น ข้าราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องต้อง
ร่วมกันสอดส่องอีกทาง 
                                ข้อเสนอแนะระดับนโยบายหรือข้อเสนอแนะส่วนกลาง 
                                 (๑) การดําเนินการปราบปรามยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผู้ค้า/ผู้เสพ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เกรงกลัวกฎหมาย ดังนั้น รัฐบาลควรปราบปราม ผู้กระทําผิดหรือ           
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดและจริงจังมากขึ้น ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มโทษ
ผู้กระทําผิดให้มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําผิดควรเพิ่มโทษเป็นสองเท่าหรือมากกว่า นอกจากนี้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นต้นสังกัดในส่วนกลางควรมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเคร่งครัด และในขณะเดียวกันรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อสร้างขวัญและกําลังให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วย 

                                 (๒) ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ควรมีการพิจารณานําเสนอ
แก้ไขบทลงโทษผู้ค้ายาเสพติดที่ใช้เยาวชนเป็นเหยื่อ เพราะขณะนี้กฎหมายได้กําหนดโทษเยาวชนที่มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ได้รับโทษน้อยกว่าผู้ใหญ่ เช่น หากจับกุมได้และพบว่าเป็นผู้ค้าจํานวน 1-10 เม็ด เยาวชน
ได้รับการส่งตัวเข้าสู่การบําบัด ทําให้ผู้ค้ายาเสพติดเห็นช่องทางและสนใจที่จะใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการค้ายาเสพติด 
ควรให้ได้รับโทษตามระดับความผิดโดยไม่สมควรได้รับโทษการลดโทษหรือการเสนอขอพระราชทานอภัยโทษ           
หรือสมควรเพิ่มโทษสูงกว่าปกติ 
                                 (๓) การพัฒนาระบบคุ้มครองพยานและสายลับ จากปัจจัยสําคัญที่ทําให้การปราบปราม   
ยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมายยังไม่บรรลุผลสําเร็จ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้แก่ ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง   
ของชุมชน/ประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หน่วยงานภาครัฐทราบมีแนวโน้มน้อยลง    
เนื่องจากความ ไม่ปลอดภัยของประชาชนบางคนที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ ทําให้ชุมชน/ประชาชนส่วนใหญ่
เกรงว่าการให้ความร่วมมือดังกล่าวจะทําให้ไม่ปลอดภัยหรือถูกกลั่นแกล้ง นอกจากนี้ บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังขาดความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งในเรื่องนี้ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชุม 
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ปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการกําหนดมาตรการในการคุ้มครองประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ
บุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น และควรมีมาตรการสร้าง
แรงจูงใจสําหรับผู้ที่แจ้งเบาะแส 

                                (๔) ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายและขั้นตอนตามกฎหมายใน
การจับกุม  ยึดทรัพย์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                (๕) ควรส่งเสริมให้ใช้กลไกทางศาสนา เช่น ใช้วัด มัสยิดเป็นจุดศูนย์กลาง โดยมีการ  เชิญ
ผู้นําศาสนา/ผู้นําจิตวิญญาณ เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดกรองค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะได้รับการร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่ออบรมให้ความรู้เยาวชนเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้ห่างไกลยาเสพติด  
               (๖) ควรมีมาตรการในการลงโทษอย่างเด็ดขาดกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ให้มีโทษเพิ่มขึ้นหรือมีมาตรการทางการปกครองโดยผู้บังคับบัญชาต้องสอดส่องดูแลพฤติกรรมว่าเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ถ้าว่ามีพบพฤติการณ์เกี่ยวข้องให้ลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด หรือโยกย้ายมิให้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ
ปราบปรามยาเสพติด 
                                (๗) การคัดแยกกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการบําบัด ต้องดําเนินการผ่านกระบวนการประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการบําบัดแล้ว ต้องคืนคนเหล่านี้สู่สังคม และสังคม/ชุมชนต้องดูแล
คนเหล่านี้ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพัฒนากระบวนการคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน จากการตรวจติดตามการ
บําบัดรักษาโดยการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ซึ่งเป็นการนําผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบําบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพให้มากที่สุด โดยศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้มีการกําหนดแนวทางในการบําบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติดในลักษณะการเข้าค่ายบําบัด  ซึ่งจากการตรวจติดตามพบว่า การดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ดําเนินไปอย่างครบถ้วน แต่ในส่วนของการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูยังไม่มีการรายงานที่ชัดเจน 
ว่ามีผลสัมฤทธ์ิมากน้อยเพียงใด ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควรศึกษาและ  
ติดตามประเมินผลการบําบัดในลักษณะการเข้าค่ายบําบัดหรือการทํากิจกรรมร่วมกันว่าเกิดผลสัมฤทธ์ิของโครงการ
มากน้อยเพียงใด ร้อยละของผู้เสพที่ไม่กลับไปเสพซ้ํา การเข้ารับการฟื้นฟูมีความสัมพันธ์ในลักษณะการรวมกลุ่มมาก
ย่ิงขึ้น แนวโน้มในการพัฒนาไปสู่การขยายเครือข่ายเป็นผู้ค้ายาเสพติดด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา  
การขยายเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย 

               (๘) การคัดกรองเข้าค่ายบําบัดฟ้ืนฟู ๑ อําเภอ ๑ ค่ายบําบัดฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           
ต้องคัดกรองตามข้อเท็จจริง ไม่ควรนําเยาวชนที่อาสาสมัคร ที่ไม่ได้ติดยาเสพติดมาเข้าค่ายโดยไม่ต้องคํานึงว่า      
จะต้องหาคนเข้าค่ายให้ครบตามเป้าหมาย เพราะจะได้ไม่คุ้มเสีย ทําให้ผู้บําบัดยาเสพติดได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุด
การอบรม สําหรับกับการอบรมและหลักสูตรดังกล่าวจํากัดด้วยระยะเวลาที่สั้นจึงเห็นควรให้ ศพส.กําหนดหลักสูตร
กลางให้เหมาะสม และเพิ่มระยะเวลาให้เหมาะสม 
               (๙) การดําเนินการด้านการปราบปราม การจับกุม ควรได้รับการสนับสนุนทั้งด้านกําลังคน
ที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมยุทธวิธี มีทักษะในการเผชิญเหตุ สนับสนุนอาวุธ เครื่องมือต่างๆให้มีความปลอดภัยในชีวิต
รวมท้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่นมีรางวัลนําจับ เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าข่าว และสวัสดิการอื่นๆเพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ 
                            (๑๐)  การกําหนดเป้าหมายตามแผนตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด           
ควรโดยใช้วิธีประชาคมในชุมชนในพื้นที่เพื่อให้การกําหนดกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่สําคัญ เป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริง   
มีความแม่นยําที่ทันสมัย (Update) ไม่เกิดความซ้ําซ้อนระบบของตัวเลข หรือตัวเลขสูงเกินข้อเท็จจริงในพื้นที่ทําให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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                            สรุปภาพรวม 

       โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม  เป็นโครงการที่จะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งได้กําหนดแผนงานในการดําเนินการ “ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ” และ “ตามกลยุทธ์ ๗ แผน ๔ ปรับ  ๓ หลัก ๖ เร่ง” เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาศัยพลัง
การทํางานแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนของหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม       
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชุมชน สังคมและครอบครัวเพื่อรวมพลังการทํางานในพื้นที่  โดยสําหรับในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ 
ต้องใช้กลไกของ ศพส.จังหวัด และ ศพส.อ. เป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อ
ประสานพลังการบูรณาการการทํางานของภาคราชการทุกภาคส่วน และภาคประชาชนก็ทําให้สถานการณ์ยาเสพติด
ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  มีการแก้ไขปัญหาที่ย่ังยืนทําให้ให้สังคม ชุมชนกลับเป็นสังคมที่น่าอยู่ ครอบครัว
มีความอบอุ่น  มีคุณธรรม ศีลธรรม ปราศจากอบายมุขและอาชญากรรม  สังคมและชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง      
เป็นเมืองที่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม โดยกลุ่มเสี่ยงเยาวชนและนักศึกษา รวมทั้งประชาชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ      
เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  ซึ่งจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย      
สรุปได้ว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คือ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมีการจัดการความเสี่ยง  
ตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๕๕  ทําให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด  ดังนี้ 

๑. ศพส.จ.ได้มีการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามเป้าหมาย (MOU) ตามแผนยุทธศาสตร์
พลังงานแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ที่ได้ลงนามกับปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยได้ถ่ายทอดเป้าหมายไปยัง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดทํา (MOU) กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

           ๒. ศพส.จ.ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามเป้าหมาย MOU ตามแผนยุทธศาสตร์
พลังงานแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕โดยมีกลยุทธ์ที่สําคัญในการดําเนินการ คือ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ 
เร่ง ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรัดผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งได้บูรณาการการทํางานร่วมกับส่วน
ราชการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้มีแผนงานที่
สําคัญ ๕ แผน ที่สําคัญ ดังนี้ 

                     แผนงานที่ ๑ คือ การสร้างพลังสังคมและพลงัชุมชนเอาชนะยาเสพตดิ 
              ศพส.จังหวัด และศพส.อําเภอ ซึ่งได้มีการรณรงค์ กระตุ้นจิตสํานึก เสริมสร้างให้พลังสังคม
ทุกหมู่เหล่าตระหนักถึงวาระแห่งชาติในเรื่องยาเสพติด เพื่อสร้างกระแสในวงกว้างเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ 
รวมทั้งมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาศัยพลังของ  
ชุมชนในพื้นที่ ร่วมกับกลไกภาครัฐ ลดปัญหายาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจังหวัดได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายหมู่บ้าน/ชุมชนใหม่ที่เน้นกระบวนการที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริม
การรวมกลุ่มภาคประชาสังคมต้านยาเสพติด เป็นกลไกพลังสังคมในการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคู่กับภาครัฐ ทําหน้าที่
สะท้อนปัญหาและเจตนารมณ์ของชุมชนการจัดทําประชาสังคมรวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคม    
ในการแลกเปลี่ยนปัญหาการดําเนินงานด้านยาเสพติดและให้ข้อเสนอแนะต่อจังหวัด มีการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการภาคชุมชน และการสนับสนุนจากภาครัฐในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้พลังชุมชนมีความ
เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนให้ อปท. เข้ามารับผิดชอบดูแลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีผลการดําเนินงานตามเป้าหมายดังนี้  
 
 
 



  
รายงานภาพรวมรายโครงการ รอบที่ ๒ (Annual Inspection Report) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
    1) ได้มีการประชาคมไปแล้ว จํานวน 320,906 ครั้ง ใน 76,977 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 92.22  
    2) จัดต้ังผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (25 ตาสับปะรด) จํานวน 4,267,761 คน      
คิดเป็นร้อยละ 202.62 
    3) พบผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จํานวน  146,660  คน  
    4) ผู้ค้า จํานวน 25,745  คน 
    5) นําผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดระบบสมัครใจ จํานวน 115,784  คน   

                   แผนงานที่ ๒ คือ การแก้ไขปญัหาผู้เสพ/ผูต้ดิ ยาเสพตดิ (Demand) 
      ศจพ.จังหวัดมีผลการดําเนินในแต่ละด้าน สามารถดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนด และ
มาตรการเร่งด่วนในการดําเนินงาน  การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ การรักษาในระบบบังคับบําบัด การติดตาม 
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เป้าหมายที่มอบให้กระทรวงมหาดไทย ๔๐๐,๐๐๐ คน มีผลการดําเนินดังนี้ 
                      (๑) ผู้เสพ/ผู้ติดมียอดการเข้าสู่กระบวนการบําบัดทุกระบบ จํานวน ๔๓๑,๒๑๕ คน ซึ่งเกิน
กว่าเป้าหมายกําหนด 

  (๒) สําหรับโครงการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 อําเภอ 1 ค่าย หรือเข้ารับการบําบัดใน
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ระบบสมัครใจบําบัด นําผู้เสพยาเสพติดเข้าบําบัด รวมทั้งสิ้น 207,500 คน แยกเป็น 

           ๒.1) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 อําเภอ 1 ค่าย จํานวน 177,218  คน 
              ๒.๒) โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จํานวน 30,282  คน                  

                   แผนงานที่ 3 คือ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
     ศพส.จังหวัดมีผลการดําเนินงานในแต่ละด้าน สามารถดําเนินการตามเป้าหมาย และให้มี
มาตรการเร่งด่วนในการดําเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง        
ยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาที่กําหนดเป็นเป้าหมาย มีการเสริมสร้างการป้องกัน พัฒนากลไก
ดําเนินงานเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังพฤติการณ์ของเยาวชนนอกสถานศึกษาและดําเนินการต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอก
สถานศึกษาอย่างจริงจังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการเสพรายใหม่ ทุกจังหวัดจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจัง ขจัด
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อเยาวชน พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการแต่เนื่องจากเยาวชนเป็นอนาคตของชาติและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อ่อนไหวต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง นอกจาก ครอบครัวแล้วสถานศึกษามีส่วนสําคัญโดยเฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการต้องวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็ง โดยการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 

1) ตรวจสถานบริการ  จํานวน 8,583  แห่ง จํานวน 29,810  ครั้ง 
2) ตรวจสถานประกอบการ  จํานวน 3,917 แห่ง 
3) ดําเนินมาตรการทางกฎหมาย สั่งปิด ๑49 แห่ง สั่งพักใบอนุญาต จํานวน 19 แห่ง 

                   แผนงานที่ 4 คือ การปราบปรามยาเสพตดิและการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Supply) 
      ศจพ.จังหวัด มีผลการดําเนินในแต่ละด้าน สามารถดําเนินการตามเป้าหมาย และมีมาตรการ
เร่งด่วนในการดําเนินงาน  จัดชุดปฏิบัติการดําเนินการตามมาตรการของจังหวัด สนธิกําลังดําเนินการ  ต่อเป้าหมายใน
พ้ืนที่ ดําเนินการกับข้อร้องเรียน ของประชาชน และการมอบหมายให้กํานันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหา
ยาเสพติด มีเครือข่ายเฝ้าระวัง  ผลการดําเนินงานดังนี้ 
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   ผลการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด จับกุมผู้ค้า/ผู้เสพได้ จํานวน 338,111 คดี ผู้ต้องหา  330,448 
คน แยกเป็น (ข้อมูลจาก nispa) 
   1) คดีเสพ 181,332 คดี ผู้ต้องหา  168,384  คน 
   2) คดีครอบครองเพื่อเสพ 100,133 คดี ผู้ต้องหา  99,393  คน 
   3) คดีครอบครองเพื่อจําหน่าย 35,458 คดี ผู้ต้องหา 39,505  คน 
   4) คดีจําหน่าย  16,794  คดี  ผู้ต้องหา  18,446  คน 
   5) คดีนําเข้า-ส่งออก  411  คดี ผู้ต้องหา  440  คน 
   6) คดีผลิต  2,335  คดี  ผู้ต้องหา  3,798  คน 
   7) คดีอ่ืนๆ 648 คดี  ผู้ต้องหา  482  คน 
 

    แผนงานที่ ๗ คือ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
    ศพส. จังหวัด และ ศพส. อําเภอดําเนินงานโดยมีแนวทางในการบูรณาการแผนงาน 
โครงการ งบประมาณของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ ของจังหวัดและอําเภอ         
ให้ อปท. สนับสนุนงบประมาณ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดและอําเภอโดยต้องผ่านการขอความเห็นชอบ  
ต่อ ศพส.จ และศพส.อ. เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ รวมท้ังให้ ศพส.จ.ประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด     
ในพื้นที่ว่ามีความรุนแรงในด้านใดมากน้อยเพียงใด สามารถดําเนินการในทุกด้านตามเป้าหมายของรัฐบาล  และจุดเน้น
เรื่องใดและมีจุดอ่อนด้านใดที่กังวลที่จะไม่สามารถดําเนินการได้บ้าง และให้จังหวัดได้ดําเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทําบันทึกข้อตกลง  
ความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอําเภอ    
ทุกอําเภอทั้งนี้ให้กําหนดเป้าหมายการดําเนินการเป็นเป้าหมายรายหน่วยงาน รายอําเภอ และให้มีระบบติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการดังกล่าว โดยให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานหรือข้อเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานหรือประสงค์ให้ส่วนกลางสนับสนุนส่งผลให้การ
ดําเนินงานในพื้นที่มีการบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วนทําให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานการณ์มีระดับลง 
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