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การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตรตามหลักธรรมาภิบาล
ความเปนมา

ระบบการตรวจราชการของประเทศไทย มีการพัฒนา ปรับปรุง อยางตอเนื่องมาเปนลําดับโดยเริ่มมีการ
พัฒนาระบบราชการ โดยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2545 ไดศึกษาวิจัย สังเคราะห ประมวลผล
รวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบตรวจราชการจนนําไปสูการจัดใหมีการปรับปรุง พัฒนาระบบ
และวิธีการตรวจราชการ จากรูปแบบเดิมซึง่ เปนการตรวจตามภารกิจของแตละกระทรวงเปนหลักมาเปนการตรวจ
ราชการแนวใหมที่เรียกวา “การตรวจราชการแบบบูรณาการ” ครม.เมื่อ 26 สิงหาคม 2546 มีมติเห็นชอบใหมีการ
ดําเนินการตามระบบดังกลาวที่ไดรับการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
เป น การตรวจราชการตามยุ ท ธศาสตร แ ละนโยบายของรั ฐ บาลที่ มุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานซึ่ ง ให
ความสําคัญกับการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการสําคัญของรัฐบาลในแตละสมัยใหเกิดความเชื่อมโยงสอดคลอง
(Value Chain) เพื่อนําไปสูการเพิ่มมูลคาของแผนงาน/โครงการในภาพรวมเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามตามนโยบายหรือ
ตามประเด็นจุดเนน (Issue) ที่สําคัญ
เปนการตรวจ ติดตาม หนวยงานของรัฐ ในการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและมีการใชงบประมาณของรัฐอยางคุมคา โดยอาศัยเครื่องมือและแนวทาง “การวิเคราะหความเสี่ยง
ตามหลักธรรมภิบาล” ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันใหภาครัฐไดดําเนินโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางความ
เชื่อถือ เชื่อมั่น (Public Trust) ใหเกิดกับภาคประชาชน
เปนการตรวจราชการที่ครอบคลุมทุกประเด็น โดยมีเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนและใหทุกสวนราชการ
รวมมือและสนับสนุนระบบการตรวจราชการแนวใหม โดยมีลักษณะของการเปน “การตรวจราชการเชิงรุก” หรือ
เปนการตรวจราชการเพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาใหแกผูบริหารหนวยงาน
รวมทั้งการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพื่อพัฒนา ขีดสมรรถะขององคกร หรือแนะนําวิธีดําเนินงานที่เหมาะสม
(Best Fit) สงผลใหการตรวจราชการจําเปนตองมีการเตรียมการออกตรวจฯที่เปนระบบ มีการวิเคราะหจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน/โครงการ พืน้ ที่ดําเนินงานและประเด็นเพื่อสอบทานลวงหนา มีการจัดทําแผนการตรวจที่
สอดรับกับการดําเนินโครงการในพื้นที่ อีกทั้งยังเปน การตรวจราชการที่ส นับสนุ นใหทุกสว นราชการรว มมื อ
ประสานระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยใหมีการจัดทําแผนการตรวจราชการและกําหนดประเด็น
ตัวชี้วัดการตรวจราชการรวมกัน
เปนการตรวจราชการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ โดยที่ระบบการตรวจราชการจะจัดใหมี การวางระบบตรวจสอบ
ติด ตามและประเมิ นผลการดํ าเนิน งานโดยมุ งผลสั มฤทธิ์ก ารลดความเสี่ย งตามหลัก ธรรมาภิ บ าล โดยมีก าร
เปรียบเทียบผลงานจริงที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคและเปาหมายตามเกณฑที่ระบุไวในตัวชี้วัดผลดําเนินงานดานตางๆ
ตามที่ผูบริหารในแตละระดับขององคกรไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรหรือในคํารับรองการปฏิบัติราชการเปนการ
ตรวจราชการโดยยึดหลักการประสานความรวมมือ (Collaborative Network) ระหวางผูตรวจราชการของสํานัก
นายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการกระทรวงตางๆ กับ “ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน” ซึ่งทําหนาที่ใน
การรวมใหขอมูลในการตรวจราชการ และใหขอเสนอแนะในเชิงพื้นที่
เปนการตรวจราชการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของหนวยงานรับตรวจทั้งในดาน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการและการพัฒนาองคกรในรูปแบบของรายงานผลการตรวจราชการ
ทั้งรายเขต และรายงานรายรอบเพื่อรายงานเสนอตอหนว ยนโยบาย และมีการจัดระบบขอมูล รายงานผลให
ประสานเชื่อมโยงกันเปนเครือขายผานระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ส นับสนุนระบบการตรวจราชการอยาง
ตอเนื่อง
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มีการนํารายงานผลการตรวจราชการไปใชประโยชนในการแกไขปญหา ติดตามปรับปรุงการปฏิ บัติ
ราชการอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง
เปนการตรวจราชการที่ควบคูไปกับการพัฒนา สงเสริมการเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่งกัน
และกันในลักษณะของการเรียนรูจากการปฏิบัต(ิ Action Learning) รวมทั้งไดมีโอกาสเรียนรูจากแบบอยางที่ดีของ
หนวยงานที่มีความพรอมดานการตรวจราชการ (Best Practice)
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
นิยาม : หมายถึง ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตรเมื่อนําสูการปฏิบัติแลวอาจมีเหตุปจจัยที่ไมสอดคลองตามหลัก
ธรรมาภิบาลอันจะสงผลโดยตรงตอความเชื่อถือ ศรัทธา ในการดําเนินการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
(Public Trust) ของหนวยงาน/เจาหนาที่
คํานิยาม
 ความเสี่ยงดานแนวทางการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกัน (Key Risk Area ) : การกําหนดแผนงาน/
โครงการโดยไมไดพิจารณาถึงเจตนารมณเชิงยุทธศาสตรทุกระดับ ความพรอมของหนวยงาน ขาดการ
ประสานการดําเนินงานระหวางภาคี หุนสวนที่เกี่ยวของกับผลสําเร็จ
 ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง(Political Risk) : การวางแผนและบริหารโครงการไมเปนไปตาม
เปาประสงคของผูใชประโยชนและประเทศชาติ อันเนื่องมาจากปจจัยทางการเมือง
 ความเสี่ยงดานการตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชน (Negotiation Risk) : การขาดการมี
สวนรวมของประชาชน/ผูไดรับประโยชนโดยตรงจากแผนงาน/โครงการ ไมมีการกระจายผลประโยชนที่
ถูกตองชอบธรรมไปยังผูที่ควรไดรับประโยชนอยางแทจริง
แบงตามหลักธรรมาภิบาลได 8 ประการ คือ
1. หลักภาระรับผิดชอบตอสาธารณะ (Public Accountability) แผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลตาม
หลักภาระรับผิดชอบตอสาธารณะ จะตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือ
หนวยงาน โดยผูรับผิดชอบจะตองรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดจากแผนงาน/โครงการนั้น ๆ หลักความ
รับผิดชอบตอสาธารณะเปนหลักธรรมาภิบาลที่สําคัญที่สุด แผนงาน/โครงการยอมไมอาจบรรลุเปาหมาย
การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพหากขาดธรรมาภิบาลขอนี้
2. หลักการมีสวนรวมของสาธารณะ (Public Participation) แผนงาน/โครงการที่ใชหลักธรรมาภิบาลตาม
หลั ก การมี ส ว นร ว มของสาธารณะ ต อ งเป น แผนงาน/โครงการที่ เ ป ด โอกาสให ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
(Stakeholders) ไดรับรูและรวมตัดสินใจ โดยการมีสวนรวม อาจอยูในรูปแบบของการเขารวมโดยตรง
หรือมีสวนรวมโดยผานหนวยงาน สถาบัน หรือผูแทนตามระบอบประชาธิปไตย
3. หลั ก การสนองตอบรั บ (Responsiveness) แผนงาน/โครงการที่ มี ธ รรมาภิ บ าลข อ นี้ ต อ งสามารถ
สนองตอบรับปญหาของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ภายใตกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล และเปนไป
ตามแนวทางที่ตกลงกัน
4. หลักนิติธรรม (Rule of Law) แผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลตามหลักนิติธรรม ตองเปนแผนงาน/
โครงการที่อยูภายใตกฎ ระเบียบ และกฎหมายเดียวกัน ไมเลือกปฏิบัติ ไมลําเอียง ประชาชนไดรับการ
ปฏิบัติอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน แผนงาน/โครงการนั้นตองไมขัดตอสิทธิมนุษยชน ถึงแมวาจะเปน
ชนกลุมนอย โดยทั่วไปการบังคับใชก ฎหมายจะสัมฤทธิ์ผลก็ตอเมื่อระบบศาลมีความเปนอิสระ ไมถูก
คุกคามจากอิทธิพลใดใด และผูรักษากฎหมายตองไมมีพฤติกรรมฉอราษฎรบังหลวง
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5. หลักคุณธรรม (Virtue) แผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลตามหลักคุณธรรม ตองเปนแผนงาน/โครงการ
ที่มีผู รับ บริ การโครงการและที มงานที่ส ามารถปฏิ บัติ ห น าที่ต ามที่ไ ดรั บมอบหมายอยางสุจ ริต ให เกิ ด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน โดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกตนเอง หนวยงาน และผูที่เกี่ยวของอื่น
6. หลักความโปรงใส (Transparency) แผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลตามหลักความโปรงใส ตองเปน
แผนงาน/โครงการที่มีการตรวจสอบความถูกตอง มีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา และผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากแผนงาน/โครงการสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงาย ขอมูลที่ไดรับตองพอเพียง และอยูใน
รูปแบบการนําเสนอที่งายแกการเขาใจ
7. หลักความเสมอภาค (Equity) แผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลหลักความเสมอภาค ตองเปนแผนงาน/
โครงการที่สมาชิกของสังคมทุกคนที่เกี่ยวของมีโอกาสไดรับประโยชนโดยเสมอภาค ไมมีกลุมใดที่ถูกกีดกัน
และกลุมที่ออนแอ หรือดอยโอกาสตองไดโอกาสในการปรับปรุงหรือคงไวซึ่งการรับประโยชนโดยเสมอ
ภาคตามสถานภาพเดิม
8. หลักความคุมคา (Value for Money) แผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลหลักความคุมคา ตองพิจารณา
จากวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู การไดผลตอบแทนที่คุมคากับเงินที่ลงทุน หรือการใชทรัพยากรใหได
ประโยชนสูงที่สุดตอสวนรวม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูทีไมไดเกี่ยวของ รวมถึงสิ่งแวดลอม และมี การ
พัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่องและยั่งยืน

ประเภทความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร
ประเภทของความเสี่ยง
เชิงยุทธศาสตร

ปจจัยเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงดานแนวทางการ
๑.๑ เนื้อหาของแผนงาน /โครงการไมตอบสนองตอประเด็น
ดําเนินงานที่ไมสอดคลองกัน (Key ยุทธศาสตรหรือนโยบายของจังหวัด กลุมจังหวัดและรัฐบาล
Risk Area)
K
๑.๒ ขาดการประสานการดําเนินงานระหวางภาคีหุนสวนที่
เกี่ยวของกับผลสําเร็จอยางยั่งยืนของแผนงาน/โครงการ
๒. ความเสี่ยงดานภาพลักษณทาง ขาดความรับผิดชอบตอการใชงบประมาณจํานวนมากใหเกิด
การเมือง ( Reputation and ความคุมคา โดยมีกลไกที่พอเพียงในการตรวจสอบประเมินจน
Political Risk)
อาจสงผลใหเกิดผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนได

ความสอดคลอง
กับความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล

 หลักภาระรับผิดชอบ = K ๑
 หลักการมีสวนรวม = K ๒

 หลักคุณธรรม = P ๑
 หลักความโปรงใส = P ๒
 หลักความคุมคา = P ๓
P
 หลักนิติธรรม = P ๔
๓. ความเสี่ยงดานการสนองตอบ ๓.๑ ขาดการมีสวนรวมของประชาชนผูไดรับประโยชนโดยตรง  หลักการมีสวนรวม = N ๑
ความตองการที่แทจริงของประชาชน ตอแผนงาน/โครงการ
(Negotiation Risk)
๓.๒ การดําเนินงานตามแผนงาน /โครงการ มิไดกระจาย  หลักความเสมอภาค = N ๒
ผลประโยชนที่ถูกตอง ชอบธรรม และเสมอภาค ไปยังภาคสวน
ที่ควรไดรับประโยชนอยางแทจริง
N
๓.๓ เนื้อหาของแผนงาน /โครงการไมสามารถสนองตอบรับ  หลักการสนองตอบรับ = N ๓
ปญหาของผูมีสวนไดสวนเสียภายใตกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล
และเปนไปตามแนวทางที่ตกลงกันไว
36
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การวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล กําหนด 3 ประเภท
ความเสี่ยงเชิงยุทธศสตร 3
ประเภท

1.ความเสี่ยงดานแนว
ทางการดําเนินงานที่ไม
สอดคลองกัน
2.ความเสี่ยงดาน
ภาพลักษณทางการเมือง
3.ความเสี่ยงดานการ
ตอบสนองความตองการที่
แทจริงของประชาชน

ความเสี่ยงเชิงตามหลักธรรมาภิบาล 8
ประเภท

1.ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักภาระ
รับผิดชอบ
2.ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวนรวม
ของหนวยรับผิดชอบโครงการ
3.ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักคุณธรรม
4. ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักโปรงใส
5. ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความคุมคา
ในการลงทุนโครงการ
6. ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักนิติธรรม
7. ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักการมีสวน
รวมของประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสีย
8. ความเสี่ยงตอการไมเปนไปตามหลักความคุมคา
ในเรื่องของการกระจายผลประโยชนของโครงการ
อยางเปนธรรมไปยังภาคสวน

ความเสี่ยงเชิงดานอื่น 6
ประเภท

1.ความเสี่ยงดานการเมือง
และสังคม
2.ความเสี่ยงดานการเงินและ
เศรษฐกิจ
3.ความเสี่ยงดานกฎหมาย
4. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
5.ความเสี่ยงดานการ
ดําเนินการ
6.ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม

นิยามความสี่ยง
- ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณ ที่ไม
พึงประสงคที่ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
- ความเสี่ยง คือ เหตุการณ/การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน การเปลี่ยนแปลง
และสงผลกระทบ หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคทั้งในระดับ
องคกร ระดับหนวยงาน และระดับบุคคลได
- การหา โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือ เหตุการณที่ไมพึง
ประสงคที่ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด และทําการบริหาร จัดการ
ควบคุม ความเสี่ยงนั้นโดยการปองกัน การลดผลกระทบดานลบ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหงานประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไวสวนราชการตองมีขั้นตอนการดําเนินการ หลักเกณฑในการวิเคราะห
ประเมิ น และจั ด การความเสี่ ย งอย า งเหมาะสม ตามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) คือ...
1. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring)
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ความเสี่ยงกับการบริหารยุทธศาสตร
1. การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ /การบริหารยุทธศาสตร สงผลใหองคกร จําเปนตองรับมือกับ
ปจจัยที่สงผลใหเกิดความผิดพลาด เบี่ยงเบนจากเปาหมาย/วัตถุประสงคที่

Input

Internal
Factors

Process

Output

Outcome

External Factors
บทบาทความรับผิดชอบ: ผูบริหารระดับสูง/ผูตรวจราชการ
- ตระหนักและเขาใจในความเสี่ยงสําคัญทีม่ ีผลกระทบตอ การบรรลุเปาหมายและภาระกิจหลัก
- กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับทีย่ อมรับได
- ติดตามและรายงานสถานะของความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- สนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหาร และการปฏิบัติงาน
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วิเคราะหความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลของ
แผนงาน/โครงการ

ขั้นตอนการวางแผน
ดําเนินงาน

ความเสี่ยงดานแนว
ทางการดําเนินงานที่ไม
สอดคลองกัน

ความเสี่ยงดาน
ภาพลักษณทาง
การเมือง

ขั้นตอนของการวางแผนโครงการ
ขั้นริเริ่มโครงการและการวิเคราะห
เบื้องตน
ขั้นการวิเคราะหและวางแผนรายละเอียด
โครงการ
ขั้นการวิเคราะหและจัดสรรงบประมาณ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนิน
โครงการ
ขั้นการติดตามผลการดําเนินที่ผานมา
กรณีโครงการตอเนื่องและโครงการเกาที่
ตองการขยายผล

กรอบความสัมพันธระหวางความ
เสี่ยงเชิงยุทธศาสตร และความเสี่ยง
เชิงธรรมาภิบาล
ความเสี่ยงเชิงธรรมาภิบาล
•หลักความรับผิดรับชอบฯ
•หลักการมีสวนรวมฯ
•หลักการสนองตอบรับ
•หลักนิติธรรม
•หลักคุณธรรม
•หลักความโปรงใส
•หลักความเสมอภาค
•หลักความคุมคา

สํารวจ
ระดม
ความเห็น

ความเสี่ยงดานการ
ตอบสนองความตองการที่
แทจริงของประชาชน

ที่มา : คูมือการปฏิบัติดานการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล
ฉบับผูพิจารณาคําของบประมาณ
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ประเภทของความเสี่ยง
เชิงยุทธศาสตร

ปจจัยเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงดานแนวทางการ
๑.๑ เนื้อหาของแผนงาน /โครงการไมตอบสนองตอประเด็น
ดําเนินงานที่ไมสอดคลองกัน (Key ยุทธศาสตรหรือนโยบายของจังหวัด กลุมจังหวัดและรัฐบาล
Risk Area)
K
๑.๒ ขาดการประสานการดําเนินงานระหวางภาคีหุนสวนที่
เกี่ยวของกับผลสําเร็จอยางยั่งยืนของแผนงาน/โครงการ
๒. ความเสี่ยงดานภาพลักษณทาง ขาดความรับผิดชอบตอการใชงบประมาณจํานวนมากใหเกิด
การเมือง ( Reputation and ความคุมคา โดยมีกลไกที่พอเพียงในการตรวจสอบประเมินจน
Political Risk)
อาจสงผลใหเกิดผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนได

ความสอดคลอง
กับความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล

 หลักภาระรับผิดชอบ = K ๑
 หลักการมีสวนรวม = K ๒

 หลักคุณธรรม = P ๑
 หลักความโปรงใส = P ๒
 หลักความคุมคา = P ๓
P
 หลักนิติธรรม = P ๔
๓. ความเสี่ยงดานการสนองตอบ ๓.๑ ขาดการมีสวนรวมของประชาชนผูไดรับประโยชนโดยตรง  หลักการมีสวนรวม = N ๑
ความตองการที่แทจริงของประชาชน ตอแผนงาน/โครงการ
(Negotiation Risk)
๓.๒ การดําเนินงานตามแผนงาน /โครงการ มิไดกระจาย  หลักความเสมอภาค = N ๒
ผลประโยชนที่ถูกตอง ชอบธรรม และเสมอภาค ไปยังภาคสวน
ที่ควรไดรับประโยชนอยางแทจริง
N
๓.๓ เนื้อหาของแผนงาน /โครงการไมสามารถสนองตอบรับ  หลักการสนองตอบรับ = N ๓
ปญหาของผูมีสวนไดสวนเสียภายใตกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล
และเปนไปตามแนวทางที่ตกลงกันไว
36

การระบุเหตุการณ (Event Identification)
การบงชี้ถึงความเสี่ยง (risks) และ โอกาส (opportunities)
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณที่ไมแนนอนซึ่งอาจจะมีผ ลกระทบใน เชิงลบตอการบรรลุ
วัตถุประสงค
ระบุความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลที่อาจกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกรทั้งที่เกิดจากปจจัยภายใน
และภายนอกองคกร
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ส า เห ต ุข อ ง ค ว า ม เส ี่ย ง

ส า เห ต ุข อ ง
ค ว า ม เส ี่ย ง

ประเภทของความ
เสี่ยง
เชิงยุทธศาสตร
๑. ความเสี่ยงดาน
แนวทางการ
ดําเนินงานที่ไม
สอดคลองกัน ( Key
Risk Area)

K

40

O UTPUT
OUTCOM E

ค ว า ม เส ี่ย ง
ต า ม ห ล ัก
ธ ร ร ม า ภ ิบ า ล

ปจจัยเสี่ยง
๑.๑
เนื้อหาของ
แผนงาน /โครงการไม
ตอบสนองตอประเด็น
ยุทธศาสตรหรือนโยบายของ
จังหวัด กลุมจังหวัดและ
รัฐบาล

ผ ล ท ี่เ ก ิด จ า ก
ค ว า ม เส ี่ย ง

ความสอดคลอง
กับความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล
 หลักภาระรับผิดชอบ = K ๑

๑.๒
ขาดการ
 หลักการมีสวนรวม = K ๒
ประสานการดําเนินงาน
ระหวางภาคีหุนสวนที่
เกี่ยวของกับผลสําเร็จอยาง
ยั่งยืนของแผนงาน/โครงการ

ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ก า ร
ด ํา เน ิน ง า น /
เป า ห ม า ย โค ร ง ก า ร
ท ี่ร ะ บ ุใ น แ ผ น ก า ร
ตรวจราช การ

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
•แผนไมสอดคลองกับนโยบายฯ
•ไมยินดีใหมีการตรวจสอบ
•ไมรับผิดขอบตอผลที่เกิดขึ้น
•ขาดเปาหมายและแผนงานที่
ชัดเจนในการดําเนินการ
•งานไมสําเร็จตามเปาหมาย
•ไมประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
•แบงพรรคแบงพวกในการทํางาน
•ไมใหความรวมมือในการทํางาน
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เสี่ย ง
เชิง ยุท ธศาสตร
๒. ความเสี่ย งดา น
ภาพลัก ษณ ท าง
การเมือ ง
(Reputation and
Political Risk)

ปจ จัย เสี่ย ง
ขาดความรับ ผิด ชอบตอ
การใชง บประมาณ จํา นวน
มากใหเ กิด ความคุม คา
โดยมีก ลไกที่พ อเพีย งใน
การตรวจสอบประเมิน จน
อาจสง ผลใหเ กิด ผลกระทบ
ทางลบจากสื่อ มวลชนได






ความสอดคลอ ง
กับ ความเสี่ย ง
ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล
หลัก คุณ ธรรม = P ๑
หลัก ความโปรง ใส = P ๒
หลัก ความคุม คา = P ๓
หลัก นิต ิธ รรม = P ๔

P
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ประเภทของความ
ความสอดคลอง
เสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
กับความเสี่ยง
เชิงยุทธศาสตร
ตามหลักธรรมาภิบาล
๓. ความเสี่ยงดานการ ๓.๑ ขาดการมีสวนรวมของ  หลักการมีสวนรวม = N ๑
สนองตอบความ
ประชาชนผูไดรับประโยชน
ตองการที่แทจริงของ โดยตรงตอแผนงาน/โครงการ
ประชาชน
(Negotiation Risk)

N
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๓.๒การดําเนินงานตาม
 หลักความเสมอภาค = N ๒
แผนงาน /โครงการ มิได
กระจายผลประโยชนที่ถูกตอง
ชอบธรรม และเสมอภาค ไป
ยังภาคสวนที่ควรไดรับ
ประโยชนอยางแทจริง
๓.๓เนื้อหาของแผนงาน /  หลักการสนองตอบรับ = N ๓
โครงการไมสามารถ
สนองตอบรับปญหาของผูมี
สวนไดสวนเสียภายใตกรอบ
เวลาที่สมเหตุสมผล และ
เปนไปตามแนวทางที่ตกลง
กันไว

ประเด็น ความเสี่ย งที่อ าจจะ
เกิด ขึ้น
•ใชอ ํา นาจหนา ที่เ พื่อ เอื้อ
ประโยชนต อ พวกพอ ง
•ใชช อ งโหวท างกฎหมายเพื่อ
แสวงหาประโยชนส ว นตัว
•ไมเ ปด เผยขอ มูล และขั้น ตอน
การดํา เนิน การ
•เปด เผยขอ มูล ไมค รบถว น
บิด เบือ นขอ มูล
•ไมเ ปด เผยขอ มูล เพื่อ การ
ตรวจสอบการทํา งาน
•ปฏิบ ัต ิต อ ผูร ับ บริก ารอยา งไม
เปน ธรรมเสมอภาค
•เอื้อ ประโยชนใ หก ับ กลุม ใดกลุม
หนึ่ง เปน พิเ ศษ
•เจา หนา ที่ร ับ สิน บนในการ
ทํา งาน
•ไมค ุม คา
•ใชง บประมาณ สิ้น เปลือ ง

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
•ไมประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
•แบงพรรคแบงพวกในการทํางาน
•ไมใหความรวมมือมรการทํางาน
•ปฏิบัติตอผูรับบริการอยางไมเปน
ธรรมเสมอภาค
•เอื้อประโยชนใหกับกลุมใดกลุมหนึ่ง
เปนพิเศษ
• ขาดกลุมเปาหมายและแผนงานที่
ชัดเจนในการดําเนินการ
•งานไมสําเร็จตามเปาหมาย
• ไมสามารถแกไขปญหาในพื้นที่ได
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วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis & Assessment)

• ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นตอการบรรลุวัตถุประสงค
• การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 2 ดาน:
- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood)
- ผลกระทบ (Impact)
• เพื่อวัดระดับความเสี่ยง (ตามเกณฑ)
• สามารถทําไดทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
• เปนการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป (inherent risk) และ ความเสี่ยงที่เหลืออยู (residual risk)

การกําหนดคาดัชนีความเสี่ยง

การคํานวณคาดัชนีความเสี่ยง
คาดัชนีความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1 นอย
1 นอย
2 คอนขางนอย
2 คอนขางนอย
3 ปานกลาง
3 ปานกลาง
4 มีแนวโนม
4 มาก
5 แนนอน
5 รุนแรง
โอกาสและผลกระทบ หมายถึง องค ป ระกอบที่ จ ะบ ง บอกค า ดั ช นี ค วามเสี่ ย งของความ เสี่ ย ง
แตละประเภท (ดัชนีความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)
กําหนดคาดัชนีความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ
ดัชนีความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
1.00 – 9.00
ระดับยอมรับได
9.01 – 14.00
ระดับเฝาระวัง
14.01 – 19.00
ระดับเรงรัดจัดการ
19.01 – 25.00
ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
- ประเมินจากความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
- ประเมินเปนรอยละ (%) ของโอกาสที่เปนความเสี่ยง
ผลกระทบของความเสียหายตอองคกร ไดแก
- ดานการเงิน ความเสียหายที่เปนตัวเงิน
- ดานเวลา มีความลาชาเสียหาย มาก/นอย เพียงใด
- ดานชื่อเสียงองคกร เปนขาว มาก/นอย เพียงใด

- 11 จัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของความเสี่ย ง

คิดเปนคาตัวเลข คํานวณจากโอกาส (๑-๕) คูณ

ผลกระทบ (๑-๕)
การวิเคราะหความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง คือ ผลกระทบ x โอกาส = คาดัชนีความเสี่ยง แบงออกเปน มี
ความเสี่ยงสูงมาก มีความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงปานกลาง และมีความเสี่ยงต่ํา การวิเคราะหความเสี่ยงปรากฏดัง
แผนภาพ ดังนี้

ผลกระทบของความเสี่ ยConsequences(C)
ง

แผนผังประเมิน ความเสี่ย ง (Risk Assessment Matrix)
สูง มาก
Almost Certain

5

5

10

15

20

25

สูง
Likely

4

4

8

12

16

20

ปานกลาง
Moderate

3

3

6

9

12

15

ต่ํา
Unlikely

2

2

4

6

8

10

นอ ยมาก
Rare

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

นอยมาก
Insignificant

นอย
Minor

ปานกลาง
Moderate

สูง
Major

สูง มาก
Catastrophic

โอกาสที่จ ะเกิด ความเสี่ย ง Likelihood (L)

ที่ม า : อภิชัย สุท ธาโรจน

ผลกระทบของความเสี่ยCง onsequences(C)

แผนผังประเมิน ความเสี่ย ง (Risk Assessment Matrix)
5

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

4

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

3

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง

2

ต่ํา

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

1

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

1

2

3

4

5

โอกาสที่จ ะเกิด ความเสี่ย ง Likelihood (L)

สูง

ที่ม า : อภิชัย สุท ธาโรจน
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ความสัม พัน ธข องความเสี่ย ง การควบคุม และความเสี่ย งที่เ หลือ อยู

การควบคุม

การควบคุม

ความเสี่ย งที่
เหลือ อยู

แผนการ
ปรับ ปรุง
ความเสี่ย ง
ที่เ หลือ อยู

ความเสี่ย ง

การควบคุม
ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ

ระดับ ความเสี่ย ง
ที่ย อมรับ ได

การจัด การความเสี่ย ง (Risk Managem ent)
การยอมรับ ความเสี่ย ง
(Risk Acceptance)
การควบคุม ความเสี่ย ง
(Risk Control /Risk Reduction)
การถา ยโอนความเสี่ย ง
(Transfer risk)
การหลีก เลี่ย ง/กํา จัด ความเสี่ย ง
(Risk Avoidance)

ติด ตามทบทวน
การควบคุม ภายใน
ประกัน ภัย /รับ ผิด ชอบรว มกัน
ระงับ /ยกเลิก

ก ิจ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ ค ุม (C o n tro l A c tiv itie s)
•

น โย บ า ย แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ท ี่ท ํา ให ม ั่น ใจ ว า ได ม ีก า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม เส ี่ย ง
อ ย า ง เห ม า ะ ส ม

•

ก ิจ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ ค ุม เก ิด ข ึ้น ใน ท ุก ส ว น ง า น ข อ ง อ ง ค ก ร แ ล ะ ก ํา ห น ด
ผ ูร ับ ผ ิด ช อ บ ท ี่ช ัด เจ น
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ความสําเร็จในการบริหารราชการและการตรวจราชการ เปนดังนี้
ความสํา เร็จ ในการบริห ารราชการและการตรวจราชการ
ความสํา เร็จ ในการ
บริห ารราชการ
นโยบาย/ยุท ธศาสตร
สาระ Feasibility

ความสํา เร็ จ

ความชอบธรรม

ระบบและการบริห าร
ระบบ POSDCOR B

ระบบและการปฏิบ ัต ิ
กระบวนการงานขั้ น ตอน

การมีส ว นรว ม
ความรู ค วามเข า ใจ
ความเปน เจา ของ

ความเสี่ย ง

O utput

๑.

๑. กิจ กรรม
๒. สถานที่
๓. วัต ถุป ระสงค

๒.

ความสํา เร็ จ

ความชอบธรรม

การปฏิบ ัต ิ

ความเสี่ย ง

แผนปฏิบ ัต ิก ารการ
ตรวจราชการ

ประเด็น
การตรวจราชการ

ความเสี่ย ง

P rocess

๓.

๔. ขั้น ตอนการกํา หนดเวลา

ความสํา เร็ จ
ความเสี่ย ง
ความสํา เร็ จ

Input

๔.

๕. ผูร ับ ผิด ชอบ
๖. ทรัพ ยากร

๕.

ความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล : มุมมองผานการวิเคราะหโครงการภายใตหวงโซ
แหงคุณคา (Value Chain) โดย ผศ.ฉัตรมงคล แนนหนา ไดอธิบายใหเห็นถึงภาพการวิเคราะหโครงการ
ภายใตหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) ในกรอบแนวคิดของ Michael E. Porter กลาวคือ แนวคิด
V
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9

Inbound Logistic คือ การเคลื่อนยายวัตถุดิบมายังโรงงาน ตัวอยางเชน บริษัทเทสโก
โลตัส ใชรถขนสินคาซึ่งเปนของบริษัทฯ เอง ขนสงสินคาไปยังหางสรรพสินคาเทสโก โลตัส ในสาขาตางจังหวัด แต
พบวา ถาปรับเปลี่ยนเปนการจางเหมาบริษัทขนสง หรือ FedEx จะลดตนทุนการขนสงสินคาไดถึง 40 % จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการขนสงสินคาดวยวิธีการการจางเหมา นั่นคือ ไดมีการคิดโครงการ/กิจกรรมในเชิง Inbound
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Logistic ขึ้นแลว และ Margin เกิดขึ้นในแงของตนทุน แตถาเปนโครงการภาครัฐ ก็แปลวา เปนโครงการประเภท
ที่มีการขนสง เชน เรื่องภัยพิบัติ ก็แปลวาระบบการเขาถึงแหลงที่เกิดภัยเปนไปไดชา นั่นหมายความวา โครงการ
ดาน Inbound Logistics ที่จะเขาไปมีปญหา เพราะฉะนั้น การตรวจในระดับโครงการตองมองภาพใหออกวา
โครงการที่ไปตรวจมีความครบถวนหรือไม ซึ่งตามแนวคิด E. Porter นั้น ความครบถวนอัน ดับแรกก็คือ
มีโครงการ/กิจกรรมประเภท Inbound Logistics หรือไม
Operations คื อ ขั้ น ตอนการดํ า เนิน งานการขายสิ น ค า ทํ า อย า งไรให เ กิ ด Margin
ยกตัวอยางในภาคธุรกิจ หางสรรพสินคาโลตัส ลูกคายืนเขาแถวเพื่อรอชําระเงินคาสินคา ก็จะมีพนักงานคอยดูวา
แถวยาวแลว ก็จะเปดชองชําระเงินเพิ่ม ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจวาไดมีการปรับปรุงขั้นตอนการชําระเงินคา
สินคาใหเร็วขึ้น หากเปนเรื่องภัยพิบัติ โครงการ/กิจกรรมอะไรที่จะมาเกี่ยวของกับการดําเนินงานในเรื่องของการ
ปองกัน แกไข และฟนฟู ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึง่ นั่นคือ โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ Operations
Outbound คือ ขั้นตอนของการขนสงสินคาที่ผลิตเสร็จแลวไปยังแหลงที่ตองการซื้อ เชน
หากพบวามีปญหาระบบขนสงทางถนน ไมสามารถสงสินคาใหไดไมทันเวลาที่กําหนด ควรจะปรับระบบการขนสง
เปนระบบราง เปนตน
Marketing and Sales หมายถึง โครงการที่ทําใหผูรับประโยชนไดรับเกินกวาที่คาดวาจะ
ไดรับ ตัวอยางเชน สถานที่ทองเที่ยวบางแหงในประเทศ เมื่อนักทองเที่ยวไปเที่ยวแลว จะสงรูปถายใสกรอบอยาง
ดีกลับมาให เพื่อมีความรูสึกประทับใจ และหวังวา นักทองเที่ยวจะกลับไปเที่ยวอีกและมีการบอกตอ เรียกวา
Marketing and Sales
After Sale Service หมายถึง การบริการหลังการขาย ปจจุบันมีผลอยางมากตอการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา เชน ซื้อรถยนต บางคนยอมซื้อรถยนตราคาแพงเพราะบริการหลังการขายดีกวา
เปนตน
สรุปแลว ทั้ง 5 หวงโซ ที่เรียกวา เปนหวงโซแหงคุณคา สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบโครงการที่กําลังจะดําเนินการ หรือโครงการที่มีอยูแลว ครอบคลุมหรือไม หรือ ณ ขณะนี้มีแตโครงการที่
อยูในชองของ Inbound หรือมีแต Operation แตขาด Outbound, Marketing and Sale และ After Sale
Service
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ขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผูตรวจราชการกระทรวงตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554ของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อใหการตรวจราชการ เปนไปตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผูตรวจราชการกระทรวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และนําไปสูการปฏิบัติเกิดผลเปนรูปธรรมจึงกําหนดขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจรอบ Project
Review เป น การสอบทานความเสี่ ย งตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าล โดยผู ต รวจราชการกระทรวงกํ า หนดประเด็ น ความเสี่ ย งของโ ครงการตามแบบ PPR1
(Project and Progress Review 1) และสงใหหนวยรับตรวจในพื้นที่เพื่อประเมินคาดัชนีความเสี่ยงตามประเด็นความ
เสี่ยงที่ผูตรวจราชการกําหนด พรอมแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่หนวยรับตรวจพิจารณาเห็นวา จะสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงได สงใหผูตรวจราชการกระทรวงพิจารณา (ผูตรวจราชการกระทรวงจะออกตรวจติดตามใน
รอบนี้ในพื้นที่ หรือไม ก็ได) (ดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ 2554)
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจรอบ Progress Review ผูต รวจราชการกระทรวงออกตรวจ ติด ตาม
ความกาวหนาในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบผลการจัดการความเสี่ ยงของหนวยรับตรวจในพื้นที่เปรียบเทียบกับแบบ
PPR1 หนวยรับตรวจประเมินและจัดทําแนวทางจัดการความเสี่ยงไว โดยมีวิธีการพิจารณา ดังนี้
 กรณี ที่ พ บว า หรื อ ประเมิ น ว า แนวทางจั ด การความเสี่ ย งใดของหน ว ยรั บ ตรวจใน
ประเด็นความเสี่ยงใดที่เมื่อพิจารณาจากปจจัยเสี่ยงหรือ สาเหตุความเสี่ยงแลว ผูตรวจราชการ เห็นวา แนวทาง
จัดการความเสี่ยงนาจะจัดการกับความเสี่ยงนั้น ใหอยูในระดับยอมรับได ใหผูตรวจราชการกระทรวงเรงรัด
หนวยรับตรวจใหดําเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว โดยในการสรุปวิเคราะหในรายงาน (ดูแบบ
รายงาน SEAR (Semi-Annual Report)) คาดัชนีความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงดังกลาวจะถูกลดระดับลงสู
“ระดับเฝาระวัง” เพื่อจะนําไปติดตามประเมินผลในรอบ Monitoring and Evaluation ตอไป
 แตหากพบวา แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจในประเด็นความเสี่ยงใด
ที่เมื่อวิเคราะหจากปจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุความเสี่ยงแลว ผูตรวจราชการกระทรวงเห็นวา แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงนั้นไมนาจะสามารถจัดการความเสี่ยงได ใหผูตรวจราชการกระทรวงเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยง
ใหมเปนขอเสนอแนะใหหนวยรับตรวจรับไปปฏิบัติ โดยในสวนของการรายงานในแบบรายงาน SEAR ใหกําหนดคา
ดัชนีความเสี่ยงในประเด็นนั้นไวที่เรงรัดจัดการโดยเร็วที่สุด หรือเรงรัดจัดการ ไวกอน และสงแนวทางจัดการความ
เสี่ยงตามประเด็นดังกลาวใหหนวยรับตรวจไปดําเนินการตามแบบ PPR2 (Project and Progress Review 2)
เพื่อใหหนวยรับตรวจรับไปปฏิบัติ โดยผูตรวจราชการจะทําการติดตามผลในรอบ Monitoring and Evaluation
เพื่อตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงจากผลการดําเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยงตามขอเท็จจริงตอไป
(ดําเนินการภายในชวงเดือนมีนาคม 2554)
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทํารายงานผลการตรวจ รอบที่ 1 โดยผูตรวจราชการกระทรวง จัดทํารายงานราย
เขต รอบที่ 1 ตามแบบ SEAR (Semi-Annual Report) สงใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ดําเนินการ
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2554)
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ขั้นตอนที่ 4 แจงขอเสนอแนะ โดยนําขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจราชการรอบ SEAR ไปกรอก
ในแบบ PPR2 สงใหหนวยรับตรวจไปพิจารณาดําเนินการ และแจงผลการจัดการความเสี่ยงตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจราชการกลับไปใหผูตรวจราชการทราบ เพื่อเปนขอมูลการตรวจรอบ Monitoring and Evaluation
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจรอบ Monitoring and Evaluation ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยงในทุกประเด็นความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ และประเมินคาดัชนีความเสี่ยงตามขอเท็จจริงของ
ผลการจัดการความเสี่ยง (ดําเนินการในชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2554)
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 โดยผูตรวจราชการกระทรวง จัดทํา
รายงานรายเขต รอบที่ 2 ตามแบบ AIR (Annual Inspection Report) สงใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(ดําเนินการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554)
1. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา (พช.)
2. โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (ทด.)
3. โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมหมดอายุ (ยธ.)
4. โครงการติดตามการถายโอน (เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยโรคเอดส (สถ.)
5. โครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุมจังหวัด ระดั บจังหวัด ระดับอําเภอ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (ปภ.)
คํ า สั่ ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 591/2551 เรื่ อ งแผนการตรวจราชการของผู ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
สําหรับการรายงานผลการตรวจราชการนั้น มี 2 ประเภท
1. รายงานผลแผนการตรวจราชการ กรณีปกติตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทยนโยบาย
เรงดวนของรมต.มท. งานตามภารกิจของหนวยงาน กรณีพิเศษตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. รายงานผลแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการเพื่ อ มุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล มี
5 โครงการ
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจําป2554
มติครม.1 ก.พ.54 มีดังนี้
1. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา (พช.)
2. โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ (ทด.)
3. โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมหมดอายุ (ยธ.)
4. โครงการติดตามการถายโอน (เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยโรคเอดส (สถ.)
5. โครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุมจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (ปภ.)
เนื่องจากผลการตรวจราชการ ถือเปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ดังนั้น จึงขอให
จังหวัดไดกรุณารายงานผล เมื่อจังหวัดไดรับการตรวจโดยผูตรวจราชการไดใหขอเสนอแนะในเรื่องใดใหกับจังหวัด
ขอความกรุณาใหจังหวัดไดรายงานผลการดําเนิน การตามขอเสนอแนะตอบกลับมายังสํานักตรวจฯ ดวยทุกครั้ง
ซึ่งแบบรายงายไดแจงเวียนใหทุกจังหวัดทราบดวย
ซึ่งหากจังหวัดใดยังมิไดรายงานจะมีหนังสือ / ผูชวยผูตรวจจะไดติดตามทวงถาม เพราะขอเสนอแนะ
จะตองไดรับการตอบสนอง ใหทราบถึงผลการดําเนินงานความกาวหนา
แบบการรายงานมี 2 รูปแบบ
- แบบการรายงานผลตามแผนการตรวจกรณีทั่วไป
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- แบบการรายงานผลตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ฯ เปนการรายงานที่มี
รูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกันทุกกระทรวง ซึ่งจะมีขอเสนอแนะในแตละดาน ซึ่งผูตรวจฯ แตละเขต จะไดแจงผล
การตรวจการประเมินคาความเขมแข็งตามหลักเกณฑ PMQA พรอมทั้งขอเสนอแนะในแตละดาน ไปยังเขตตรวจฯ
เมื่อไดรับแบบฯ แลวใหจังหวัดตอบขอเสนอแนะดังกลาวกลับมาดวยซึ่งจะสงไปพรอมกับการประเมินผลการตรวจฯ

ผลการตรวจราชการในรอบที่1 (Project Review) และรอบที่ 2 (Progress Review) ทั้ง 5
แผนงาน/โครงการ ในภาพรวม 18 เขตตรวจราชการรวม (75) จังหวัด ดังนี.้
1) โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
1.1) การดําเนินการโดยสังเขปโครงการหมูบานเศรษฐกิจ พอเพียงตนแบบเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา มี 5 กิจกรรมยอย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การสรางความรูความเขาใจเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของ
1.วัตถุ ประสงค เพื่ อเจ าหนาที่ ผูมี สว นเกี่ ยวขอ งมีค วามเขาใจในแนวทางการ
ดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
2.1 ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
2.3 จัดทําเอกสาร คูมือ และสื่อการเรียนรู
2.4 ติดตามผลการดําเนินงาน นิเทศ จัดการความรู
3. เปาหมาย สรางระบบบริหารจัดการดําเนินงานโครงการหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ
4. งบประมาณ 2,578,220 บาท
5. พื้นที่ดําเนินการ ดําเนินการโดยสวนกลาง
6 ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ การบริหารจัดการโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบที่มีประสิทธิภาพ
7.ตัวชี้วัดกิจกรรม คือ เจาหนาที่สามารถนําแนวทางการดําเนินโครงการหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบไปปฏิบัติในพื้นที่
ตนแบบ

กิจกรรมที่ 2 โครงการสรางวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

1.วัตถุประสงค เพื่อเสริมศักยภาพเจาหนาที่พัฒนาชุมชนใหมีความรูในหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแกนนําหมูบานและการจัดการกระบวนการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
2.1 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเปนตัวแทนกลุมจังหวัดในเขตตรวจราชการ
รวม 18 ตรวจราชการ ดํา เนิน การฝ กอบรมพัฒ นากรผูรั บผิด ชอบหมูบ านเปา หมาย ตามหลัก สูต รฝ กอบรม
ระยะเวลา 3 วัน
2.2 สวนกลางและจังหวัดติดตามการดําเนินงานโครงการเพื่อประเมินผลแบบมี
สวนรวมกับชุมชน
3. เปาหมาย พัฒนากรผูรับผิดชอบหมูบานเปาหมายการพัฒนาหมูบานตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง หมูบานละ 1 คน อําเภอละ 2 คน รวมจํานวน 1,756 คน

- 18 -

4. งบประมาณ 6,898,750 บาท
5. พื้นที่ดําเนินการ จังหวัด 18 กลุมจังหวัด
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ พัฒนาผูรับผิดชอบหมูบานเปาหมายมีความรู ความ
เข าใจในหลั ก การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพแกนนํ า หมู บา นและการจั ด กระบวนการพั ฒ นาหมู บา นตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
7. ตัวชี้วัดกิจกรรม คือ พัฒนากรผูรับผิดชอบหมูบานเปาหมาย มีความรูในหลักการ
เพิ่มประสิ ทธิภ าพแกนนําหมูบ านและแนวทางการจัดกระบวนการพั ฒ นาหมูบ านตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
กิจกรรมที่ 3 โครงการสรางแกนนําหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
1. วัตถุประสงค เพื่อใหแกนนําหมูบานมีความรูในหลักการ และแนวทางการพัฒนา
หมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
2.1 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถแกนนํา
หมูบาน ตามหลักสูตรฝกอบรม ระยะเวลา 3 วัน
2.2 ติดตามการดําเนินงานโครงการเพื่อประเมินผลแบบมีสวนรวมกับชุมชน
3. เปาหมาย
3.1 แกนนําหมูบานเปาหมายการพัฒนาหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เชน
ผูนํา อช. กรรมการกลุมตาง ๆ
3.2 ในชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูนําอื่น ๆ จํานวน 84 รุน จังหวัดละ 1-2 รุน ๆ
ละ 30 – 90 คน จํานวน 5,150 คน
4. งบประมาณ 16,486,500 บาท
5. พื้นที่ดําเนินการ ในจังหวัด 75 จังหวัด
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ แกนนําของหมูบานมีความรู ความเขาใจในการพัฒนา
หมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนหมูบ านตนแบบ
7. ตัวชี้วัดกิจกรรม คือ แกนนําหมูบานมีความรูในหลักการและแนวทางการพัฒนา
หมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 4 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ พออยู พอกิน มั่งมี ศรีสุข
1. วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมกานใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในการพัฒนา
หมูบานใหมีระบบบริหารจัดการชุมชน
2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
2.1 จังหวัดพิจารณาดําเนินการในหมูบานที่ไดดําเนินการประเมินผลและจัด
ระดับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑของกระทรวงมหาดไทย (23 ตัวชี้วัด) 3 ลักษณะดังนี้ คือ
- ระดับพออยูพอกิน
- ระดับอยูดี กินดี
- ระดับมั่งมี ศรีสุข
2.2 อําเภอดําเนินการพัฒนาหมูบานตามแตลักษณะ ดวยกิจกรรม โดยยอ ดังนี้
1) ระดับพออยู พอกิน
- สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนตนแบบ

- 19 -

- ฝกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดวยการจัดทําแผนชีวิต
- ฝกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริมแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- เสริมสรางศักยภาพการเปนหมูบานตนแบบ
โดยมีเปาหมาย หมูบานระดับพออยู พอกิน จํานวน 1,278 หมูบาน
2)ระดับอยูดีกินดี
- สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนตนแบบ
- ฝกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดวยการทบทวนแผนชุมชน
- ฝกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชุมชนพัฒนากระบวนการกลุม
- สงเสริมแนวคิดการบริหารจัดการแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- เสริมสรางศักยภาพการเปนหมูบานตนแบบ
โดยมีเปาหมาย หมูบานระดับอยูดี กินดี จํานวน 250 หมูบาน
3)ระดับมั่งมี ศรีสุข
- สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนตนแบบ
- ฝกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดวยการปรับแผนชุมชน
- ฝกปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชุมชนพัฒนากระบวนการเครือขาย
- สงเสริมแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- เสริมสรางศักยภาพการเปนหมูบานตนแบบ
โดยมีเปาหมาย หมูบานระดับมั่งมี ศรีสุข จํานวน 228 หมูบาน
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการรักษามาตรฐานพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
1. วัตถุประสงค เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพความเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบปที่ผานมาใหคงมาตรฐานตามเกณฑการประเมินหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และการประเมิน
ความสุขมวลรวมของชุมชน
2. วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
2.1 เงื่อนไขดําเนินการในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบที่ไดรับการประกาศ
เปนตนแบบ ประจําป 2552 - 2553 (ป 2552 จํานวน 160 หมูบาน ป 2553 จํานวน 877 หมูบาน รวม 1,037
หมูบานครบทุกอําเภอ)
2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
- แกนนํ า หมู บ า นเศรษฐกิจ พอเพี ย งต น แบบ ป 2552 - 2553 จั ด เวที
ประชาคม ประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑการประเมินและเกณฑการจัดความสุขมวลรวม ตามแบบที่กรมกา
พัฒนาชุมชน กําหนด
- สรุ ป ผลการประเมิ น โดยข อ ที่ ยั ง ไม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ให ชุ ม ชน
วางแผนพัฒนาเพื่อใหผานเกณฑ โดยตองเปนโครงการที่ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2554
- จังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม
- อําเภอรวมกับแกนนําชุมชนดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับ
อนุมัติ
- อําเภอรว มกับแกนนําชุมชนประเมินตามเกณฑการประเมินภายหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม แจงผลการประเมินภายในเดือนมิถุนายน 2554
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3. เป าหมาย จํา นวน 1,037 หมู บา น ที่ไ ดรั บงบประมาณตามโครงการหมูบ า น
เศรษฐกิจตนแบบป 2552 – 2553
4. งบประมาณ งบขับเคลื่อนกิจ กรรมตามขอเสนอของชุมชน เพื่อพัฒ นาใหผาน
เกณฑการประเมินตามระดับที่ไดรับงบประมาณในป 2552 - 2553 และเกณฑการวัดความสุขมวลรวมของชุมชน
งบประมาณหมูบานละ 15,000 บาท จํานวน 1,037 หมูบาน เปน 15,555,000 บาท
5. พื้นที่ดําเนินการ ดําเนินการในระดับอําเภอ
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบในปที่ผานมาสามารถ
รักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเปนตนแบบตามเกณฑการประเมินทีกําหนด
7. ตัวชี้วัดกิจกรรม คือ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ป 2552 – 2553 สามารถ
ผานเกณฑการประเมินหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบและเกณฑการวัดความสุขมวลรวมของชุมชน
1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบวา การดําเนินงานของจังหวัดในแตละกิจกรรมการดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2554 แบงไดเปน 2
สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ 1-2) มี 5 กิจกรรม คือ 1) ประชุม
เชิงปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 2) การสรางวิทยากรกระบวนการ พัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 75 จังหวัด 3) การสรางแกนนําหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ 4) สงเสริมและสนับสนุนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 3 ระดับ คือ “พออยู พอกิน” ระดับ
“อยูดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” 5) สนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบและสวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ 3-4 ) มีผลดังนี้
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ 1-2)
1.1) กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสร า งความรู ค วามเข า ใจเจ า หน า ที่
ผูเกี่ยวของ
เปาประสงค การบริหารจัดการโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบที่มี
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย สรางระบบบริหารจัดการโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
ผลการดําเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู
ความเขาใจเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในไตรมาสที่ 1 ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้ง 18 เขตตรวจราชการ 75 จังหวัด อําเภอละ
2 คน รวม 1,756 คน โดยผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติ มีความรู ความเขาใจ ในขั้นตอน แนวทาง และวิธีการ
ดําเนินโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและสามารถนําไปถายทอดในระดับ
จังหวัด และสรางวิทยากรกระบวนการระดับจังหวัด /อําเภอได ทําใหเกิดระบบบริหารจัดการการดําเนินงาน
โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
1.2) กิ จ กรรมที่ 2 การสร า งวิ ท ยากรกระบวนการพั ฒ นาหมู บ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียงตนแบบ
เปาประสงค พัฒนากรผูรับผิดชอบหมูบานเปาหมาย มีความรู ความเขาใจใน
หลักการเพิ่มประสิทธิ ภ าพแกนนําหมูบานและการจัดกระบวนการพัฒ นาหมูบานตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
เปาหมาย พัฒนากรผูรับผิดชอบหมูบานเปาหมายการพัฒนาหมูบานตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงหมูบานละ 1 คน อําเภอละ 2 คน รวมจํานวน 1,756 คน
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ผลการดําเนินงาน ในภาพรวมมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู ความ
เขาใจในการดําเนินกิจกรรม เพื่อสรางวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ทําให
พัฒนากรผูรับผิดชอบหมูบานเปาหมาย มีความรู ความเขาใจในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมูบานและการ
จัดกระบวนการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 22 รุน จํานวน 1,756 คน โดยมีการ
ดําเนินงานตามจังหวัดกลุมที่ 1-18 ซึ่งสอดคลองกับเขตตรวจราชการของกรมฯ และกระทรวงฯ รายละเอียด
แสดงตามตาราง
จังหวัดกลุมที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
รวม

จํานวนรุน
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
22

จํานวนคน
84
64
74
80
44
122
68
112
72
114
74
154
126
176
106
100
94
92
1,756

1.3) กิจกรรมที่ 3 การสรางแกนนําหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
เปาประสงค แกนนําของหมูบานมีความรูในหลักการและแนวทางการพัฒนา
หมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนหมูบานตนแบบ

เชน ผูนําอช. กรรมการกลุมตางๆ
90 คน จํานวน 5,150 คน
จัดการความรูกบั ชุมชน

เปาหมาย
(1) แกนนําหมูบานเปาหมายการพัฒนาหมูหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูนําอื่นๆ จํานวน 84 รุน จังหวัดละ 1-2 รุนๆ ละ 30(3) ชุมชนไดรับการติดตามและประเมินผลโครงการแบบมีสวนรวมเพื่อการ
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ผลการดําเนินงาน จังหวัดดําเนินการฝกอบรมแกนนําหมูบานเปาหมายฯ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําอื่นๆ 75 จังหวัด 878 อําเภอๆละ 2 หมูบาน รวม 1,756 หมูบาน จํานวน 5,150 คน คิดเปน
รอยละ 100 สงผลใหแกนนําของหมูบานมีความรูความเขาใจในการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.4) กิจกรรมที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 3 ระดับ
คือ “พออยู พอกิน” ระดับ “อยูดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข”
การพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบในแตละระดับ มีผลการดําเนินงาน
ตามกรอบแนวทางและขัน้ ตอนการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
(1) ระดับพออยู พอกิน
เปาประสงค หมูบาน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
กระบวนการพัฒนาหมูบานเปนหมูบานตนแบบ
เปาหมาย หมูบานระดับ “พออยู พอกิน” จํานวน 1,278 หมูบาน
ผลการดําเนินงาน 75 จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ ดังนี้
(1.1) การจัดกิจกรรมสงเสริมครอบครัวพัฒนา หมูบานละ 30 ครัวเรือน
จํานวน 1,278 หมูบาน รวมทั้งสิ้น 38,340 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
(1.2) เรียนรูตนเองและกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การฝกปฏิบัติจัดทําแผนชีวิตของครัวเรือน จํานวน 1,278 หมูบาน โดยมีผูแทนครอบครัวเขากิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น 38,340 คน คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
(1.3) กิจกรรมสาธิตการดํารงชีวิตแบบพอเพียง การประชุมเชิงปฏิบัติการ
/สัมมนา/สาธิตกิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับพออยูพอกิน ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 3
(1.4) เสริมสราง/จัดกิจกรรมเพื่อสรางระบบการบริหารจัดการชุมชนและ
การเรียนรูเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย อยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 3
(1.5) จัดการความรูวิธีปฏิบัติการพัฒ นาหมูบาน(ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตัว แทนครอบครั วพั ฒนา) เพื่อติดตามประเมินผลความสุขมวลรวมของชุมชนและการจัดการความรู อยู ระหว าง
ดําเนินการ
(2) ระดับ “อยูดี กินดี”
เปาประสงค หมูบาน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
กระบวนการพัฒนาหมูบานเปนหมูบานตนแบบ
เปาหมาย หมูบานระดับ “อยูดี กินดี” จํานวน 250 หมูบาน
ผลการดําเนินงาน 75 จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ ดังนี้
(2.1) การจัดกิจกรรมสงเสริมครอบครัวพัฒนา หมูบานละ 30 ครัวเรือน
จํานวน 250 หมูบาน รวมทั้งสิ้น 7,500 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
(2.2) เรียนรูตนเองและกําหนดเปาหมายการพัฒนา ดวยการฝกปฏิบัติการ
ปรับแผนชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1,278 หมูบาน โดยมีผูแทน
ครอบครัวเขากิจกรรม รวมทั้งสิ้น 38,340 คน คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
(2.3) กิจกรรมสาธิตการดํารงชีวิตแบบพอเพียง การประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา/สาธิตกิจกรรมการดํารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยูด ีกินดี ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 3
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(2.4) เสริมสรางระบบการบริหารจัดการชุมชนและการเรียนรูเรื่องการ
พัฒ นาประชาธิปไตย และสรางความสมานฉันทสามัคคีของหมูบาน อยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ไตรมาส 3
(2.5) กิจกรรมจัดการความรูว ิธีปฏิบัติการพัฒนาหมูบาน(ประชุมเชิงปฏิบัติ
การตั ว แทนครอบครั ว พั ฒ นา) เพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลความสุ ข มวลรวมของชุ ม ชนและการจั ด การความรู
อยูระหวางดําเนินการ
(3) ระดับมั่งมี ศรีสุข
เปาประสงค หมูบาน/ชุมชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
กระบวนการพัฒนาหมูบานเปนหมูบานตนแบบ
เปาหมาย หมูบานระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จํานวน 228 หมูบาน
ผลการดําเนินงาน 75 จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการ ดังนี้
(3.1) การจัดกิจกรรมสงเสริมครอบครัวพัฒนา หมูบานละ 30 ครัวเรือน
จํานวน 228 หมูบาน รวมทั้งสิ้น 6,840 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
(3.2) เรี ยนรูต นเองและกํ าหนดเป าหมายการพั ฒนาหมูบ าน ผู นํา /ผู นํ า
กลุม สมาชิกกลุม ผูแทนครอบครัวพัฒนาและประชาชน โดยฝกปฏิบัติการปรับแผนชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน จํานวน 228 หมูบาน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 6,840 คน คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
(3.3) กิจกรรมสงเสริมทักษะดานการจัดสวัสดิการชุมชนหรือการเสริมสราง
เครือขายภายใน/ภายนอก ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 3
(3.4) กิจกรรมเพื่อระบบการบริหารจัดการชุมชนและการเรียนรูเรื่องการ
พัฒนาประชาธิปไตย และสรางความสมานฉันทสามัคคีของหมูบาน อยูระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ไตรมาส 3
(3.5) กิจกรรมจัดการความรูวิธีปฏิบัติการพัฒนาหมูบาน(ประชุมเชิงปฏิบัติ
การตั ว แทนครอบครั ว พั ฒ นา) เพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลความสุ ข มวลรวมของชุ ม ชนและการจั ด การความรู
อยูระหวางดําเนินการ
1.5) กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ
เปาประสงค หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบในปที่ผานมาสามารถรักษา
ระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเปนตนแบบตามเกณฑการประเมินที่กําหนด
เปาหมาย จํานวนหมูบาน 1,037 หมูบาน ประกอบดวย
- หมูบานที่ไดรับงบประมาณในป 2552 จํานวน 160 หมูบาน
- หมูบานที่ไดรบั งบประมาณในป 2553 จํานวน 750 หมูบาน
- หมูบานที่ประกาศเปนตนแบบ จํานวน 127 หมูบาน โดยไมไดรับ
งบประมาณจากกรมฯ
ผลการดําเนินงาน ในภาพรวมไดรับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการรักษา
มาตรฐานการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ใหดําเนินการในไตรมาสที่ 3-4 โดยมีเปาหมาย 1,037
หมูบาน (หมูบานที่ดําเนินการในป 2552 จํานวน 160 หมูบาน หมูบานที่ดําเนินการในป 2553 จํานวน 750
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หมูบาน และหมูบานที่ประกาศเปนหมูบานตนแบบ โดยไมไดรับงบประมาณดําเนินการจากกรม จํานวน 127
หมูบาน) ขณะนี้จงั หวัดกําลังดําเนินการ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน (ระดับความสําเร็จขั้นตอนที่ 3-4)
2.1) ระดับการเพิ่มขึ้นของเงินสัจจะสะสมของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตดังนี้
เปาประสงค
(1) เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู เนื่องในวโรกาสทรง
พระเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
(2) เกิดกระแสการออมทรัพยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ผู เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานกลุ ม ออมทรั พ ย เ พื่ อ การผลิ ต มี ข วั ญ และ
กําลังใจในการดําเนินงาน
เปาหมาย
(1) เงินสัจจะสะสมของกลุมออมทรัพยฯ เพิ่มขึ้น รอยละ 3 (26,221,048,301
บาท)
(2) ระดั บ เพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น สั จ จะสะสมของกลุ ม ออมทรั พ ย ฯ ร อ ยละ 5
(26,730,194,870 บาท)
(3) ระดั บ เพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น สั จ จะสะสมของกลุ ม ออมทรั พ ย ฯ ร อ ยละ 7
(27,239,341,439 บาท)
ผลการดําเนินงาน ในภาพรวมอําเภอ จังหวัด จัดเก็บขอมูลการเพิ่มขึ้นของ
เงินสัจจะสะสมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ทุกกลุมที่มีอยูในฐานขอมูลกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตของกรมการ
พัฒ นาชุมชน ซึ่งผลการดําเนินงานเงินสัจจะสะสมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดตามตาราง
ตารางแสดงผลการดําเนินงานภาพรวมของประเทศระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมูบาน

เปาหมาย
ผลการ
เปาหมาย
เปาหมาย
เปาหมาย
การ
ดําเนินงาน ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน ระดับเพิ่มขึ้นของเงิน
ดําเนินงาน
หมูบาน
สัจจะสะสมของกลุม สัจจะสะสมของกลุม สัจจะสะสมของกลุม
หมูบาน
เศรษฐกิจ
ออมทรัพยฯ
ออมทรัพยฯ
ออมทรัพยฯ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
รอยละ 3
รอยละ 5
รอยละ 7
พอเพียง
(หมูบาน)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,756
1,756
26,221,048,301
26,730,194,870
27,239,341,439

ผลการเพิ่มขึ้นของเงิน
สัจจะสะสมของกลุม
ออมทรัพยฯ
(บาท/รอยละ)
25,517,070,238
(0.22)

ทีม่ าของขอมูล : 1. ฐานขอมูลกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ประจําป 2554 (ณ เดือน 30 กันยายน 2553)
2. รายงานผลตามคํารับรอง PA 54 กรมการพัฒนาชุมชน (ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554)

จากการตรวจราชการ พบวา การดําเนินงานของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ มีการออมทรัพยจาก
ฐานขอมูล 25,457,328,448 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ผลการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
มีเงินสัจจะสะสมของกลุมออมทรัพยฯ เปนจํานวนเงิน 25,517,070,238 บาท คิดเปนรอยละ 0.22
ในส ว นของการตรวจติ ด ตามเพื่ อ จั ด การกั บ ความเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได
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ขอใหหนวยรับตรวจ หรือหนวยรับผิดโครงการ คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ กําหนดระดับของ
ความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ใน 3 เรื่อง 1) การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเพื่อขยายผลหมูบานตนแบบไปยังหมูบานอื่นเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด 2) การบูร
ณาการ การทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหมีความสําเร็จอยางยั่งยืน และ 3) การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินการโครงการ ซึ่งในสวนของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดทําการตรวจติดตามและประเมินคาดัชนี
ความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดตาง ๆ เปนดังนี้
หนวยรับตรวจประเมินตนเอง
เขต

จังหวัด

1

นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
ลพบุรี
สิงหบุรี
ชัยนาท
อางทอง
ฉะเชิงเทรา
สระแกว
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
นครนายก
ราชบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุราษฎรธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ภูเก็ต
พังงา

2

3

4

5

6

7

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด
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เขต

8

9

10

11
12

13

14

15

จังหวัด

กระบี่
ระนอง
ตรัง
สงขลา
สตูล
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
อุดรธานี
หนองบัวลําภู
หนองคาย
เลย
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
อุบลราชธานี
ยโสธร
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เชียงใหม
ลําพูน

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด
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เขต

จังหวัด

ลําปาง
แมฮองสอน
16 เชียงราย
พะเยา
แพร
นาน
17 พิษณุโลก
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
ตาก
สุโขทัย
18 นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
พิจิตร

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด


























































จากการตรวจติดตามของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการจะ
ประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับเฝาระวังไวกอน โดยมีเหตุปจจัยจําแนกในแตละประเด็นความเสี่ยงดังนี้
(1) การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเพื่อ
ขยายผลหมู บ า นต น แบบไปยั ง หมู บ า นอื่ น เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด เป น ความเสี่ ย งตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าลในเรื่ อ งภาระผิ ด ชอบของหน ว ยงานหรื อ หน ว ยรั บ ผิ ด ชอบ โครงการ (Accountability)
อันเนื่องมาจาก ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมูบานเศรษฐกิจตนแบบเพื่อขยายผลหมูบาน
ตนแบบไปยังหมูบานอื่นเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด ในเรื่องนี้ หนวยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดยสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได และมีแนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ดังนี้
(1.1) ออกคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการบูรณการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด-ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) การ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับระดับจังหวัด
(1.2) กําหนดรายชื่อหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัดใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน
(1.3) บูรณการกิจกรรม/โครงการภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหนวยงาน
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป 2554 ในพื้นที่หมูบาน
(1.4) แต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบตามภารกิ จ ของหน ว ยงาน เป น ที ม นิ เ ทศสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจําป2554
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(1.5) ทีมนิเทศฯรว มกันประเมินหมูบานเปาหมาย ตามตัวชี้วัดเกณฑการประเมิน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อมีการติดตาม นิเทศเพื่อเปนการทราบผลความกาวหนาของการขับเคลื่อนหมูบานได
เปนระยะๆ
(1.6) จัดทํารายงานผลความกาวหนาของการดําเนินงานขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับผูวาราชการจังหวัดฯไดทราบเปนระยะๆ
(1.7) กําหนดผูรับผิดชอบโครงการ
(1.8) สรางตระหนักและความรับผิดชอบแกเจาหนาที่ทุกระดับอยางแทจริง
(1.9) ประชุมชี้ แจงทํา ความเขาใจตอ เจ าหน าที่ ทุกระดับ ภาคีพัฒ นา หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ
(1.10) อบรมสร า งวิ ท ยากรกระบวนการเพื่ อ ขยายเผยแพร ค วามคิ ด และวิ ธี ก าร
ดําเนินงาน
(1.11) จั ด เวที ป ระชาคมหมู บ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตน แบบ ประชาสั ม พั น ธ การ
ดําเนินการ สรางกระบวนการมีสวนรวม สรางความรู และความเขาใจ
ผู ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได ป ระเมิ น ค า ดั ช นี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อ งภาระ
รับผิดชอบของหนวยรับผิดชอบโครงการ ไวในระดับเฝาระวังไวกอน เนื่องจากเห็นวา แนวทางการจัดการความ
เสี่ยงของหนวยรับตรวจมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดีระดับหนึ่ง แตยังไมอาจครอบคลุมภารกิจไดอยางเพียง
พอที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยเมื่อวิเคราะหโครงการฯ พบวา ในการขับเคลื่อนโครงการหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพี ย งต น แบบต อ งอาศั ย การรวมพลั ง ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งและองค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการ
ดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมาย โดยสิ่งที่สําคัญที่จะผลักดันโครงการสําเร็จจะตองเชื่อมโยงของแผนงาน/
โครงการของทุก หนว ยงานเพื่ อให ส อดคลอ งไปในทิ ศทางเดี ยวกั น ซึ่ งตั้ง แตร ะดับ ทองถิ่น แผนพัฒ นาอํา เภอ
แผนงาน/โครงการของสว นราชการที่เกี่ยวของและแผนพัฒ นาจังหวัดเพื่อใหความสําเร็จตามหมูบานตนแบบ
เปาหมายสําเร็จอยางยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ตองขยายผลหมูบายเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบไปยังหมูบานตาง ๆ
ในพื้นที่จังหวัดเพื่อยกระดับใหเปนหมูบานตนแบบ เชน หมูบานที่ตกเกณฑ จปฐ. เปนตน ดังนั้น ถาสวนราราชการ
ที่เกี่ยวของที่รวมสรรพกําลังการขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบก็จะมีความยั่งยืนมั่นคง โดยจะตอง
พัฒนาหมูบานตนแบบที่พัฒนาแลวเปนหมูบานตนแบบอยูตอไปใหมั่นคง และพัฒนาหมูบาน ที่ยังไมไดยกระดับ
เปนหมูบา นตนแบบทั้ง 3 ระดับ ใหเปนหมูบานตนแบบใหได
โดยบทบาทผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารสูงสุดตองใชการนําองคกรโดยบูรณการ
สวนราชการที่เกี่ยวของที่มีโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปน
พลังในการขับเคลื่อนโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบใหสําเร็จตามเปาหมายกําหนด และตองมีระบบ
ติดตามความสําเร็จโครงการและประเมินหมูบานตนแบบดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาใหเปนหมูบาน/
ชุมชนที่เขมแข็งสามารถแกไขปญหาในดานอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคม เชน ปญหายาเสพติด และป ญหาครอบครัว
แตกแยก เปนตน ถาหมูบานชุมชนเขมแข็งแลวปญหาดังกลาวก็สามารถแกไขไดเชนกัน และขณะเดียวกันก็มีการ
พัฒนาอาชีพและหารายได ตลอดจนดํารงชีวิตโดยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ จังหวัดควรขยายผลการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบไปยังหมูบ าน
อื่น ๆ เพื่อยกระดับเปนหมูบานเศรษฐกิจ พอเพียงตนแบบ และสําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ก็ขอให
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนใน
พื้นที่สามารถรูปญหาอยางแทจริงกําหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของหรืออาจสนับสนุนงบประมาณในการเพิ่ม
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม
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(2) การบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหมีความสําเร็จอยางยั่งยืน เปน
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีสวนรวมของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาด
การบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหมีความสําเร็จอยางยั่งยืน เรื่องนี้ หนวยรับผิดชอบในระดับ
จังหวัด คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทาง
จัดการกับความเสี่ยงไว ดังนี้
(2.1) ประชุ ม หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงและบู ร ณาการการทํ า งาน
แผนงาน โครงการ ของสวนราชการที่เกี่ยวของ
(2.2) จัดเวทีประชาคมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสรางกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการรับสมัครครัวเรือนตนแบบ
(2.3) จั ด ทํ า โครงการสร า งแกนนํ า หมู บ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต น แบบโดยมี
กลุมเปาหมายไดแก ผูนํา อช. กรรมการ กลุมตางในชุมชน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูนําอื่นๆ จํานวน 1 รุน 50 คน
ระยะเวลา 3 วัน
(2.4) สรางความรูความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแกภ าคีหุนสว นที่
เกี่ยวของใหรูและเขาใจอยางแทจริง ดังนี้
- นําเรื่องเขาวาระการประชุมกรมการจังหวัด
- ทําหนังสือแจงพื้นที่เปาหมายใหสวยราชการที่เกี่ยวของทราบ
- แตงตั้ งคณะทํางานขั บเคลื่ อนหมูบานเศรษฐกิจ พอเพียงระดับ จังหวั ดแบบ
บูรณาการ
- จัดประชุมสรางความเขาใจแก สวนราชการ หนวยงานภาคี ในการบูรณาการ
กิจกรรมรวมกัน
- ประสานความรว มมื อกับองคกรปกครองสว นทองถิ่นที่มีหมูบานเปาหมาย
พิจารณาใหการสนับสนุน
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวม
ของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหมี
ความสําเร็จอยางยั่งยืน ไวในระดับเฝาระวังไวกอน เนื่องจากเห็นวา แนวจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจราชการ
มีแนวการจัดการที่ดีระดับหนึ่ง แตยังไมอาจครอบคลุมภารกิจไดอยางเพียง โดยในการขับเคลื่อนโครงการหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ใหสําเร็จตามเปาหมายอยางยั่งยืนหนวยงานที่เกี่ยวของและ
องคกรปกครองสว นทองถิ่นในพื้นที่ ตองบูร ณการการทํางานโดยยึดหลั กเปาหมายเดียวกันจะพัฒ นาหมูบา น
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งต น แบบให สํ า เร็ จ อย า งยั่ ง ยื น และต อ งบู ร ณการทรั พ ยากรบุ ค คลวั ส ดุ อุ ป กรณ ตลอดจน
งบประมาณใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และกําหนดแผนปฏิบัติงานสอดคลองกัน ทํางานในพื้นที่หมูบานเปาหมาย
เปนทีม และควรกําหนดแผนปฏิบัติงานรวมกัน ตลอดจนรวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตามความกาวหนาและ
รับทราบปญหาอุปสรรคเพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นในแตละระดับ
โดยอาจตั้งคณะทํางานรวมกันทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการทํางานรวมกันในทิศทางเดียวกัน ติดตามความกาวหนาของโครงการและปญหาอุปสรรค
เพื่อหาทางแกไขปญหาใหโครงการมีความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใหคณะทํางานงานระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอดีการประชุมอยางตอเนื่องเพื่อติดตามความกาวหนาและรับทราบปญหาอุปสรรคโดยตลอดเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดและเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตนแบบอยาง
แทจริง
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(3) การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ เปนความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญ
เพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชนโดยตรง เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวใน
ระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว ดังนี้
(3.1) สรางวิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงฯเปาหมาย
(3.2) จัดเวทีประชาคมเพื่อชี้แจง สรางความรูความเขาใจแกผูนําชุมชนและประชาชน
ครอบครัวพัฒนา เพื่อใหความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(3.3) สรางแกนนําหมูบานใหมีความรูในหลักการและแนวทาวงการพัฒนาหมูบานให
มีความรูในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
(3.4) นําผูแทนครอบครัวพัฒนาในหมูบานเปาหมาย/ผูนําชุมชน/แกนนําหมูบานไดไป
ศึกษาดูงานประสบการณการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหลงเรียนรูตนแบบและนํามาวิเคราะหเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาหมูบาน
(3.5) จัดเวทีประชาคมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบสรางความรู ความเขาใจ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผูนําชุมชนและประชาชนใหทราบและเขาใจอยางแทจริง
(3.6) ประชาสัมพันธการดําเนินงานใหประชาชนมีสวนไดสวนเสียทราบถึงประโยชน
ตอตนเองและชุมชน
(3.7) พิธีการประกาศเจตนารมณและมอบธงสัญลักษณหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ประชุมชี้แจงผูนํา/กลุม/องคการและนําเขาเวทีประชาคมในหมูบาน
(3.8) สรา งความเข าใจในแนวคิด เศรษฐกิจ พอเพียงโดยประชุ มชี้แ จงผูนํา /กลุม /
องคกรและนําเขาสูเวทีประชาคมในหมูบาน
(3.9) การประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย และวิทยุชุมชนในพื้นที่หมูบานเปาหมาย
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการ
ไมไดประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับ
ตรวจหรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา หนวยรับตรวจมีแนวทางการจัดที่ดี แตอยางไรก็ตามในการขับเคลื่อน
โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบฯ จะใหประสบความสําเร็จอยางยืนมั่นคงตองอาศัยหลักชุมชนเขมแข็ง
โดยหัวใจที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา ก็คือ ประชาชนในพื้นที่ถามีความเขมแข็ง และครอบครัวมีความอบอุนแลวก็
สามารถทําใหการดําเนินโครงการสําเร็จอยางยั่งยืน เพราะถาหมูบาน/ชุมชนมีความเขมแข็งแลวก็สามารถแกไข
ปญหาไดอยางยั่งยืน
ในการดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
อยางแทจริงจะตองอาศัยการมีสวนรวมของภาคประชาชนวามีความตองการอยางไรเพราะแตละพื้นที่มีจุดแข็ง
จุดออนไมเหมือนกัน ดังนั้น จึงตองดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ ใหเขามามีสวนรวมโครงการในการกําหนด
เปาหมายระดมความคิดเห็น และการฝกอบรมใหทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามา
ประยุกตใหในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใชทรัพยากรทองถิ่น ประหยัด รูรักสามัคคี
รักษาสิ่งแวดลอม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล
ในการที่จะทําใหประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญและเห็นประโยชนที่สําคัญในการ
ดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการมีสวนรวมแลว ตองยึดหลักรวมคิดและรวมทําใหรูสึกวาเปนเจาของโครงการเอง
เมื่อประชาชนไดตระหนักเห็นประโยชนในการดําเนินโครงการแลว ก็จะทําใหการทํางานสําเร็จอยางยั่งยืน ทําให
เปาหมายที่กําหนดบรรลุผลอยางแทจริง
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อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะกระตุนและรับทราบการดําเนินโครงการอยาง
ตอเนื่อง จะตองมีการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบโดยตลอดทุกชองทางเพื่อใหประชนรับทราบ
ความกาวหนาและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนใหยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และสามารถมี
รายไดที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต
ผูตรวจราชกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับเฝาระวังไวกอน
เนื่องจากเห็นวาแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจอาจจะไมเพียงพอ จึงไดใหขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวแลวเชื่อ
วาจะสามารจัดการความเสี่ยง และโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวไดในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้
(1) ใหจังหวัดมอบหมายใหพัฒนาการอําเภอตรวจสอบผลการดําเนินงานวาเปนไปตาม
แนวทางที่กรมฯ กําหนดไวหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องผลลัพธสุดทายของการดําเนินงานตามโครงการ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบฯ การเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน และการกําหนดประเด็นศึกษาดูงาน
(2) ใหจังหวัดเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการของทุกหนว ยงานเพื่อใหส อดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งตั้งแตระดับทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนงาน/โครงการของสวนราชการที่เกี่ยวของและ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหขับเคลือ่ นความสําเร็จตามหมูบานตนแบบใหบรรลุเปาหมาย โดยใหกําหนดยุทธศาสตรใน
การขับเคลื่อนที่จะพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบใหครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดอยางตอเนื่องและกําหนด
เปาหมายอยางชัดเจน
(3) ใหจังหวัดระดมสรรพกําลังของสวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขอใหเพิ่มเปาหมาย
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเพื่อขยายไปยังหมูบานอื่นเพิ่มเติมจากเปาหมายที่กําหนดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา
(4) ใหกําหนดเกณฑการคัดเลือกครัวเรือนเปาหมายที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
เพื่อลดขอรองเรียนผูไดรับผลกระทบและมิไดรับผลประโยชนจากโครงการ และ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
(5) ใหจังหวัดใหความสําคัญกับระบบติดตามความกาวหนาโครงการอยางเปนระยะโดย
ตลอด และใหมุงเนนการประเมินผลการดําเนินโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษาใหสามารถเปนหมูบานตนแบบไดอยางแทจริง

(6) ใหจังหวัดใหความสําคัญกับระบบติดตามความกาวหนาโครงการอยางเปนระยะโดย
ตลอด และใหมุงเนนการประเมินผลการดําเนินโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพี ยงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษาใหสามารถเปนหมูบานตนแบบไดอยางแทจริง
(7) ใหจังหวัดศึกษารายละเอียด/การดําเนินงานตามขั้นตอนแนวทางที่ กรมฯ กําหนด พรอม
รับการตรวจติดตามจากผูตรวจราชการ/ผูบังคับบัญชา ตลอดเวลา และหากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานใหทราบทันที
(8) ควรมีการประชาสัมพันธโครงการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางกระแสใหประชาชนตื่นตัวใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(9) ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบั ติงานรวมกันในพื้นที่เพื่อบูรณาการทํางานของ
ทุกภาคสวนใหเปนทิศทางเดียวกันในพื้นที่เปาหมาย
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(10) ใหตั้งคณะทํางานในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในระดับจังหวัดและ
อําเภอโดยใหมีการประชุมอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามความกาวหนาโครงการและปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
(11) ใหจังหวัดประชาสัมพันธโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษาอยางตอเนื่องตามชองทางตางๆ เชน วิทยุชุมชน การแจกแผนพับประชาสัมพันธ เปนตน เพื่อใหประชาชน
ทราบโดยตลอดทุกชองทางเพื่อใหประชนรับทราบความกาวหนาและความสําคัญของโครงการ และยึดวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
(12) ควรสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมในการดําเนินโครงการตั้งแตตนโครงการเพื่อ
รับทราบความคิด และกําหนดเปาหมาย ตลอดจนตั้งเปนคณะทํางานในระดับตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเขามามีสว นรวม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึงพอใจ
หรือประเมินจากภาคประชาชน
(13) จังหวัดควรจัดทํารายชื่อหมูบานตนแบบที่ประสบความสําเร็จและสามารถเปนแหลง
เรียนรูใหแกประชาชน ผานทาง Website ของ สพจ. หรือของกรมฯ และควรจัดทําบัญชีหมูบานตนแบบพรอมทั้ง
ระบุประเภทกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จเปนตนแบบ ใหหมูบานตางๆ สามารถไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบ
การณรวมกัน
(14) จังหวัดควรดําเนินการใหมีการจัดทําบัญชีครัว เรือนของประชาชนใหมีผ ลในทาง
ปฏิบัติอยางจริงจัง และเพื่อกระตุนใหมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน
(15) ควรจัดใหมีการประกวดครัวเรือนที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนดีเดนในแตละระดับ
เพื่อเปนการกระตุนใหครัวเรือนไดมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่เปนรูปธรรมอยางแทจริง
(16) ใหจังหวัดกําหนดมาตรการแนวทางการดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจฯ ใหเปนหมูบาน
ปลอดยาเสพติดทุกแหง
(17) ใหกําหนดจุดดูงานการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับตางๆ ใหสอดคลองกับ
ระดับการพัฒนาหมูบานและแนวทางของกรมฯ
(18) ใหรักษามาตรฐานการดําเนินงานของหมูบานพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในป 2552 –
2553 อยางตอเนื่อง
(19) จังหวัดควรที่จัดทําฐานขอมูลเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานของ
กรม สวนที่ 2 เปาหมายและผลการดําเนินงานของจังหวัด หรือหากมี ปญหาขอสอบถามใหประสานงานโดยตรงกับ
หนวยที่รับผิดชอบของกรมฯ
(20) กรมพั ฒ นาชุ ม ชน ควรซั ก ซ อ มไปยั ง จั ง หวั ด ที่ มี จํ า นวนเป า หมายยั ง ไม ค รบ
ใหดําเนินการใหครบตามจํานวนที่จังหวัดนั้นรับผิดชอบ และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
(21) กรมพัฒนาชุมชน ควรแจงใหสํานักที่รับผิดชอบดําเนินการเรงรัดใหจังหวัดทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และใหจังหวัดจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง โดยใหความสําคัญ ในการจัดการความเสี่ยงของโครงการฯพรอมทั้งอบรม/ชี้แจง เพื่อสราง
ความเขาใจแกเจาหนาที่ทุกระดับ เพื่อใหการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด
โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เปนโครงการที่จะ
ชวยสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี ใน 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุมกัน และ 2 เงื่อนไข คือ ความรอบรู รอบดาน ความรอบคอบ และความตระหนักในคุณธรรม
โดยจังหวัด สํานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับจังหวัด ดําเนินการตามแบบแนว
ทางการดําเนินกิจกรรมรวม 5 กิจกรรม ประกอบดวย การสรางความรูความเขาใจหนาที่ผูเกี่ยวของเพื่อใหเขาใจใน
แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การสรางวิทยากรกระบวนการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
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พอเพียงตนแบบ เพื่อเสริมศักยภาพเจาหนาที่พัฒนาชุมชนใหมคี วามรูในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนําหมูบาน
และการจัดกระบวนการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสรางแกนนําหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ เพื่อใหแกนนําหมูบานมีความรูในหลักการและแนวทางการพัฒ นาหมูบานตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ “พออยู พอกิน อยูดี กินดี มั่งมี ศรีสุข” และการ
สนับสนุนการรักษามาตรฐานการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ โดยมีเปาประสงค คือ หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบในปที่ผานมาสามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการเปนตนแบบตามเกณฑการประเมิน
ที่กําหนด
อยางไรก็ตามโครงการฯ ยัง มีความเสี่ยงตามหลัก ธรรมาภิบาลที่ยังคงตองเฝาระวัง 3
ประการ คือ
- การกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเพื่อขยาย
ผลหมูบานตนแบบไปยังหมูบานอื่นเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด
- การบูรณาการ การทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหมีความสําเร็จอยางยั่งยืน
- การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการโครงการ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไดใหขอเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 3 ประเด็นขางตนไวแลว และเชื่อวา เมื่อหนวยรับผิดชอบรับขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําใหคาดัชนีความเสี่ยงลดลงสูระดับยอมไดรับ และจะทําใหโครงการบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ กํ า หนดในแต ล ะกิ จ กรรม ซึ่ ง ผู ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะได ติ ด ตาม
ประเมินผลในรอบ Monitoring and Evaluation เพื่อสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับผิดชอบ
โครงการในระดับพื้นที่ตอไป
1)

โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ
1.1 ความเปนมา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ มาตรา 78 (3) ไดบัญญัติ ใหรัฐตองดําเนินการแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินโดยกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของท อ งถิ่ น ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึง และเทาเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ
ของประชาชนในจังหวัด
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดังกลาว ปจจุบันก็มีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมารองรับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แผนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ โดยกําหนดใหราชการสวนกลางมี
หนาที่ตองดําเนินการถายโอนภารกิจที่กําหนดไวในแผนการกระจายอํานาจฯใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยในภารกิจ สําคัญที่ตองถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนการ
กระจายอํ า นาจและแผนปฏิ บัติ การฯ ก็ คือ ภารกิ จ ดา นการวางและจั ด ทํา ผั งเมือ งรวมเมื อ ง/ชุม ชนของกรม
โยธาธิการและผังเมืองที่ถือเปนสวนหนึ่งในภารกิจดานโครงสรางพื้นฐานภายใตแผนปฏิบัติการดังกลาวที่ตอง
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ดําเนินการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2548 – ปจจุบัน ไดแกผัง
เมืองรวมที่อยูร ะหวางการวาง/ปรับ ปรุงผัง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการจนผังประกาศเป น
กฎกระทรวงใชบังคับแลวดําเนินการถายโอน และกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะดําเนินการวางและ
จัดทําผังดวยตนเองก็ตาม ซึ่ง ณ ขณะนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการถายโอนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่
ประกาศใชบังคับแลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 107 ผัง มีผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่ถายโอนแลวได
หมดอายุการใชบังคับกวา 50 ผัง
ผลการถายโอนภารกิจดังกลาวที่ผานมา ในทางขอเท็จจริงก็พบวาผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนที่ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญมีการดําเนินการลาชากวาแผนที่กําหนดไว ทําใหมีผังที่
หมดอายุการใชบังคับ และมีแนวโนมจะหมดอายุการใช บังคับเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังปรากฏปญหาอุปสรรคอีกหลาย
ประการในการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในขั้นตอนการรับการถายโอนและภายหลังที่ไดถายโอน
ภารกิจไปแลว ไมวาจะเปนความลาชาในการดําเนินงาน การไมสามารถบังคับใชผังเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เปนตน
ดังนั้น เพื่อใหการถายโอนภารกิจดานการวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนเปนไป
ดว ยความเรีย บรอย และมีป ระสิ ทธิภ าพ และใหการดําเนินการถ ายโอนภารกิจ ดังกลาวบรรลุ ผ ลสํ าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค จึงจําเปนตองมีการติดตามประเมินผลการถายโอนภารกิจงานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ขึ้น เพื่อติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานพรอมปญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแกไขการถาย ดังนั้น
กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดแผนการตรวจราชการเพื่อติดตามโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวม
หมดอายุ โดยตั้งเปาหมายผังเมืองรวมที่ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ พศ. 2554
จํานวน 111 ผัง
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1.เพื่อเรงรัดติดตามและประเมินผลการถายโอนภารกิจงาน/ปรับปรุงผัง
เมืองรวมที่ไดประกาศกฎกระทรวงใชบังคับแลวและไดดําเนินการถายโอนภารกิจตลอดจนผังเมืองรวมที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของการดําเนินการและจัดทําผังเมืองใหมใหมีประสิทธิภาพไมขาดอายุ
1.2.2.เพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะใหแกจังหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดใหไปตามแบบที่กําหนดและเสนอน
แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจน มาตรการใหหาแนวทางเพื่อใหผังเมืองมีขอบังคับใชอยางตอเนื่อง
1.2.3.เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะที่นําไปสูการแกไขปญหาในระดับนโยบาย
1.3 เปาหมาย
เรงรัดการสํานักงานและผังเมืองรวมทีถ่ ายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่จังหวัด 75 จังหวัด 111 ผังเมืองใหบรรลุตามเปาหมาย
1.4 ขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม 18 ขั้นตอน
1. สํารวจ กําหนดเขตผังเมืองรวม จัดเก็บ รวบรวมขอมูล
2. วิเคราะห วางผังเมือง
3. ประ ชุ ม คณะ กรรมก ารการ พิ จ ารณ าด า นผั งเมื อง (กรม) ประชุ ม
คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณา ประสานงานวางและจัดทําผังเมือง
4. การโฆษณา การปดประกาศ และประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน
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5. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
6. ปดประกาศผัง 90 วัน
7. รวบรวมและพิจารณาคํารอง
8. จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
9. เสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
10. คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ
11. ครม.พิจารณาและสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
12. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
13. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
14. กรมฯจัดทํารางกฎกระทรวง 10 ชุด
15. สนง.กฤษฎีกาสงเลขานุการ ครม.และกระทรวง
16. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยลงนาม
17. กรมฯจัดพิมพแผนที่ แผนผัง
18. ประกาศราชกิจจานุเบกษา
1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบวา การดําเนินงานของจังหวัดไดมีการดําเนินตามแตละขั้นตอนที่กฎหมายเพื่อขับเคลื่อน
โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุใหมีผลบังคับประสิทธิภาพ เพื่อใหการวางผังเมืองรวม
ของชุมชนและหมูบาน ถูกสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนใน
ทรั พ ย สิ น ความปลอดภั ย ของประชาชน และสวั ส ดิ ภ าพของสั ง คมเพื่ อ ส ง เสริ ม การเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีปะโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทาง
ธรรมชาติ โดยจังหวัดมีขั้นตอนทีการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด ตั้งแตขั้นที่ 1-4 สวนในขั้นตอนที่ 5-18
การดําเนินงานอยูกับสวนกลาง แตอยางไรก็ดีเพื่อใหกฎหมายผังเมืองมีผลบังคับใชอยางตอเนื่องผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไดกําชับใหจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อกําหนดแผนมารองรับระหวางการดําเนินการผัง
เมืองรวมไมแลวเสร็จเพื่อขยายอายุการบังคับใชผังเมือง หรือหามาตรการกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชนกฎหมายควย
คุมอาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งทางปกครองใหผังเมืองมี ผลบังคับใชอยางตอเนื่อง มิเกิดสูญญากาศทาง
กฎหมาย ซึ่งอาจใชชองวางดังกลาวไมปฏิบัติตามผังเมืองที่ไดมีผลบังคับใช โดยใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเปนผูสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว และใหคําปรึกษาแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับผิดชอบใหผัง
เมืองรวมดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินการตามที่แผนปฏิบัติกําหนด โดยสรุปผลการดําเนินงานใน
ภาพรวม ดังนี้
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ถายโอนภารกิจดานการผังเมือง จํานวน 115 ผัง
ลําดับ
จังหวัด
ผังที่มี
จํานวน
ความกาวหนา
ผัง
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)
1
กาฬสินธุ
เมืองกาฬสินธุ
1

2

วันที่
หมดอายุ

ขั้นตอน
เริ่มดําเนินการ
ปจจุบันระดับ ลาสุดเมื่อว/ด/ป
กรม

24 ธ.ค.51

คกก.ผม.

23 ธ.ค.53

08 ต.ค.49

2 มี.ค. 54
26 ม.ค. 54

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา

เมืองทาใหม
เมืองบางคลา

1
1

19 ธ.ค.52

คกก.ผม.
สวผ.

5

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา
เมืองโนนสูง

1
1

25 ก.ค.52
21 มี.ค.53

คกก.ผม.
สพม.

23 ธ.ค.53
ก.ย.52

6

นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

1

23 มี.ค.53

สพม.

20 เม.ย.54

7

ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

1

10 มี.ค.51

สพม.

19 ต.ค.53

8
9
11

พังงา
พัทลุง
รอยเอ็ด

เมืองพังงา
เมืองพัทลุง
เมืองรอยเอ็ด

1
1
1

26 ธ.ค.55
23 ส.ค.54
10 ต.ค.54

สพม.
สพม.
สพม.

ก.พ.53
2554
24 พ.ย.53

3
4

ผลการดําเนินการสาเหตุความลาชา

-ทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร

- ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง 2 ครั้งและ
ในการตรวจสอบแก ไขตามความเห็ นคณะอนุ กรรมการฯใช ระยะ
เวลานาน
อยูระหวางขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนพิจารณาใน คกก.ผม
อยูระหวางขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบแผนที่แผนผังใหถูกตองตรงกับ
ปจจุบัน
อยูระหวางขั้นตอนที่ 4 รอเขาคณะอนุกรรมการประสานฯ
อยูระหวางขั้นตอนที่ 2 ติดขัดเรื่องการดําเนินการจัดจางบบริษัทที่
ปรึกษา
อยูระหวางขั้นตอนที่ 3 บริษัทที่ปรึกษาฯจัดทําเอกสารมีขอมูลผิดพลาด
ตองแกไขปรับปรุงใหม
1.ประชุมคณะที่ปรึกษาผังราง ครั้งที่ 3
2.มีการแกไขผังรางหลายครั้ง
3.มีการประชุมคณะที่ปรึกษา 2 ครั้ง และใหไปดําเนินการจัดทําใหม
ติดตามผลผัง
อยูระหวางขั้นตอนที่ 1
1.มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาตรฐานของเอกสารในการนํ า เสนอ
คณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง เชน รูปแบบ และ
รายละเอียดเนื้อหา
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ลําดับ

จังหวัด

ผังที่มี
ความกาวหนา
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)

จํานวน
ผัง

วันที่
หมดอายุ

ขั้นตอน
เริ่มดําเนินการ
ปจจุบันระดับ ลาสุดเมื่อว/ด/ป
กรม

ผลการดําเนินการสาเหตุความลาชา

2.เจาหนาที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีภารกิจมากและมี
ผังที่ตองดําเนินการหลายผัง ไมสามารถติดตามไดอยางใกลชิด
3.ทองถิ่นเปลี่ยนผูบริหาร ทําใหขาดความตอเนื่อง
4.อปท.ขาดความพรอมดานบุคลากร

12

ระยอง

เมืองแกลง

1

11 ต.ค.49

คกก.ผม.

23 ธ.ค.53 22 มี.ค.54

13

ลพบุรี

เมืองลพบุรี

1

7 พ.ย.51

สวผ.

7 ก.ค.53

14
15
16

สระบุรี

เมืองหนองแค
เมืองสระบุรี
เมืองแกงคอย

1
1
1

30 พ.ย.48
15 พ.ย.53
28 ธ.ค.54

กนต.
สวผ.
สพม.

20 ม.ค.54
5-19 เม.ย.54
15 ม.ค.54

17

สตูล

เมืองสตูล

1

1 ก.ค.52

คกก.ผม.

พ.ค.53

รวบรวมตรวจสอบคํารอง
อปท.บางแหงไมขออยูในเขตผังเมือง
อยูระหวางขั้นตอนที่ 8
อยูระหวางขั้นตอนที่ 5
อยูระหวางขั้นตอนที่ 2
1.หลังการปดประกาศ 15 วัน ประชาชนและคณะที่ปรึกษาผังเมือง
รวมขอแกไขเปลี่ยนแปลง แผนที่แผนผังและขอกําหนด
2.ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมมากกวา 1 ครั้ง
3.ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองฯมากกวา 1 ครั้ง
4.มีประเด็นตองตรวจสอบแกไขรายละเอียดแผนผังกอนปดประกาศ
90 วัน
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ลําดับ

18
19
20
21
22
23

จังหวัด

สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สุราษฎรธานี
อางทอง

ผังที่มี
จํานวน
ความกาวหนา
ผัง
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)
เมืองสมุทรปราการ
1

วันที่
หมดอายุ

ขั้นตอน
เริ่มดําเนินการ
ปจจุบันระดับ ลาสุดเมื่อว/ด/ป
กรม

21 มิ.ย.49

คกก.ผม.

20 พ.ย.53

เมืองอัมพวา

1

11 ก.พ.53

สพม.

3 มี.ค.54

ชุมชนเกาะสมุย
เมืองพุนพิน

1
1

24 ก.ค.54
12 พ.ย.50

สพม.
สพม.

ม.ค.54
พ.ย.52

เมืองอางทอง
เมืองปาโมก

1
1

21 มี.ค.48
4 ก.ย.48

กนต.
กนต.

4 เม.ย.54
11 ส.ค.53

ผลการดําเนินการสาเหตุความลาชา

ขั้นตอนที่ 7 ประชุมคํารองหลายครั้งและมีปญหาคํารอง กนอ. (บัญชี
อ.4)
ประชุมที่ปรึกษาฯปรับแกไขการวางผังการใชประโยชนที่ดินอนาคต
หลายครั้ง
- การดําเนินการจัดจางบริษัทที่ปรึกษาลาชา
1.เดิม สยผจ.เปนผูดําเนินการแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอมา
ทองถิ่นประสงคจัดจางบริษัทที่ปรึกษา
2.การดําเนินการจัดจางบริษัทที่ปรึกษาลาชา
อยูระหวางขั้นตอนที่ 10
เสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
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ลําดับ

จังหวัด

ผังทียังอยูระหวาง
ดําเนินการ
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)

จํานวน
ผัง

วันที่
หมดอายุ

1
1

04 มิ.ย.48

ขั้นตอน
ปจจุบัน
ระดับกรม
หนวยที่
รับผิดชอบ
สพม.
คกก.ผม.

เริ่มดําเนินการ
ลาสุดเมื่อว/ด/ป

1
2

กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี
เมืองทาเรือพระแทน

3
4

กําแพงเพชร
ขอนแกน

เมืองกําแพงเพชร
เมืองชุมแพ

1
1

19 ธ.ค.52
23 ธ.ค.52

คกก.ผม.
สพม.

14 ก.ค.53
มี.ค.53

เมืองจันทบุรี

1

11 ก.พ.50

คกก.ผม.

2 มี.ค.54

เมืองขลุง

1

คกก.ผม.

ม.ค.54

1
1
1
1
1

6 มิ.ย.54
21 พ.ค.51
23 มี.ค.53
10 ต.ค.44
14 ก.ย.58

สวผ.
คกก.ผม.
สวผ.
สวผ.
สพม.

14 ก.ย.53
22 ก.พ.54
26 มี.ค.54
23 มี.ค.53
2554

1

23 ส.ค.55

สพม.

2554

5

จันทบุรี

6
7
8
9
10
11

ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท

เมืองฉะเชิงเทรา
เมืองพัทยา
เมืองพนัสนิคม
เมืองบานบึง
เมืองชัยนาท

12

ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

04 ก.ย.53

ผลการดําเนินการสาเหตุความลาชา

พ.ย.53-ส.ค.53 - ติดขัดการดําเนินการจัดจางบริษัทที่ปรึกษา
29 ก.พ.54
อยูข ั้นตอนที่ 5
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองมากกวา 1 ครั้ง (คํารอง)
1.ทองถิ่นใชเวลาในการหารือในเรื่องการดําเนินการวางจัดทําผังลาชา
กวาแผนมาก
2.มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารภายในทองถิ่นทําใหการดําเนินการไม
ตอเนื่อง
3.การดําเนินการจัดจางบริษัทที่ปรึกษาใชเวลานาน
ขั้นตอนที่ 5 1.มีการปรับแกเอกสารและทองถิ่นขอปรับแกผังการใช
ประโยชนที่ดินอนาคต บางพื้นที่
2.สํานักงานคณะกรรมการผังเมืองบรรจุวาระเขาประชุมลาชา
- รอเชาประชุมคณะกรรมการผังเมือง
-รอเขาประชุมคณะกรรมการผังเมือง
-รอประชุมคณะกรรมการผังเมือง (คํารอง)
อยูขั้นตอนที่ 4
ทองถิ่นไมเห็นดวยกับความเห็นของกรมฯ จึงไมดําเนินการตอ
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ลําดับ

จังหวัด

13
14

ชุมพร

ผังทียังอยูระหวาง
ดําเนินการ
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)

จํานวน
ผัง

วันที่
หมดอายุ

เริ่มดําเนินการ
ลาสุดเมื่อว/ด/ป

ผลการดําเนินการสาเหตุความลาชา

23 มิ.ย.50

ขั้นตอน
ปจจุบัน
ระดับกรม
หนวยที่
รับผิดชอบ
สวผ.

ชุมชนปากน้ําหลัง
สวน

1

ธ.ค.53

1

2 ก.ค.50

สวผ.

ม.ค.54

1.สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีภารกิจมาก
2.คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองมีความเห็นใหปรับปรุง และ
ตรวจสอบหลายประเด็น
1.การดําเนินการการจัดจางบบริษัทที่ปรึกษาลาชา
2.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองมากกวา 1 ครั้ง

เมืองหลังสวน

15
16

เชียงราย
ตรัง

เมืองเชียงราย
เมืองกันตัง

1
1

6 มี.ค.55
29 พ.ย.48

สพม.
กนต.

8 มี.ค.50
9 มี.ค.54

17

ตาก

เมืองตาก

1

1 ก.ย.43

กนต.

29 ก.ย.53

18
19

ตราด
นครนายก

เมืองตราด
เมืองนครนายก

1
1

30 มิ.ย.50
20 ก.พ.54

กนต.
สพม.

5 เม.ย.54
เม.ย.54

20
21

นครปฐม

เมืองนครปฐม
ชุมชนออมใหญ

1
1

07 ต.ค.49
25 เม.ย.54

สวผ.
สวผ.

30 ม.ค.53
22 เม.ย.54

อปท.หยุดดําเนินการเนื่องจากมีปญหากับบริษัทที่ปรึกษา (ฟองรอง)
ประชุมอนุประสานฯ

22

นครพนม

เมืองนครพนม

1

02 ต.ค.49

สวผ.

12 ก.ย.52

ขั้นตอนที่ 5 1.มีการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ดานผังเมือง 4 ครั้ง และในการตรวจสอบแกไขตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯใชระยะเวลานาน
2.ทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจึง

1.คํารองมากและประชุมอนุกรรมการพิจารณาดานผังเมืองมากกวา 1
ครั้ง
2.เตรียมประชุมอนุกรรมการพิจารณาคํารอง
สงเอกสาร 30 ชุดใหกองนิติกร
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ลําดับ

23
24
25
26
27
28
29
30
31

จังหวัด

นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นราธิวาส
นาน

ผังทียังอยูระหวาง
ดําเนินการ
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)

จํานวน
ผัง

วันที่
หมดอายุ

ขั้นตอน
ปจจุบัน
ระดับกรม
หนวยที่
รับผิดชอบ

เริ่มดําเนินการ
ลาสุดเมื่อว/ด/ป

เมืองบัวใหญ
เมืองทุงสง
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองตาคลี
เมืองชุมแสง

1
1
1
1
1

07 ธ.ค.51
05 พ.ย.51
12 ก.พ.50
10 มี.ค.59
27 พ.ค.57

คกก.ผม.
สวผ.
สวผ.
กนต.
สพม.

8-25 ก.พ.54
20 พ.ย.52
21 ต.ค.53
27 พ.ค.52

เมืองนราธิวาส
ชุมชนตากใบ
เมืองสุไหงโก-ลก
เมืองนาน

1
1
1
1

22 มี.ค.48
4 ก.ย.48
29 พ.ย.48
23 มี.ค.48

คกก.ผม.
คกก.ผม.
กนต.
คกก.ผม.

ม.ค.54
ม.ค.54
ม.ค.54
22 พ.ย.53

ผลการดําเนินการสาเหตุความลาชา

ขาดความตอเนื่อง
3.ขาดความพรอมดานบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานการวางผังเมือง
- รอเขาคณะอนุกรรมการผังเมือง (หมดวาระ)
- ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ มากกวา 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง มากกวา 1 ครั้ง
เมืองตาคลี
เมืองชุมแสง
อยูขั้นตอนที่ 7
อยูขั้นตอนที่ 5
อยูขั้นตอนที่ 8
- รอประชุมคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง
(คณะกรรมการผังเมืองหมดวาระ)

- 43 -

ลําดับ

จังหวัด

32

ผังทียังอยูระหวาง
ดําเนินการ
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)

จํานวน
ผัง

วันที่
หมดอายุ

เริ่มดําเนินการ
ลาสุดเมื่อว/ด/
ป

ผังทียังอยูระหวางดําเนินการ
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)

17 ต.ค.49

ขั้นตอน
ปจจุบัน
ระดับกรม
หนวยที่
รับผิดชอบ
สวผ.

เมืองนางรอง

1

23 ก.พ.54

1
1

26 มิ.ย.50
15 พ.ค.55

สพม.
สพม.

28 ม.ค.53
2554

1.ประชุมประชาชน 2 ครั้ง
2.มีความขัดแยงในพื้นที่และมีการปรับผังรางระบบโครงขายคมนาคม
หลายครั้ง
- ไมสามารถตกลงเรื่องเขตผัง และงบประมาณ
-

เมืองบุรีรัมย
เมืองหนองเสือ-คลอง
หลวง-ธัญบุรี
เมืองทาโขลง-คลอง
หลวง-รังสิต

1

27 ธ.ค.57

สพม.

2554

ชุมชนบางสะพาน

1

12 ต.ค.51

สวผ.

20 ส.ค.53

เมืองกบินทรบุรี

1

3 ก.ค.48

สวผ.

17 ก.ย.51

บุรีรัมย
33
34
35

ปทุมธานี

36

ประจวบคีรีขัน
ธ
ปราจีนบุรี

37

- เอกสารเตรี ย มป ด ประกาศ 90 วั น ไม ส มบู ร ณ ถู ก ต อ งตามมติ
คณะกรรมการผังเมือง
- ปรับปรุงรูปเลมเอกสารใหมและจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม
ทางดานวิศวกรรมเพื่อเขาประชุมประสานแผน
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ลําดับ

จังหวัด

38

ปตตานี

เมืองสายบุรี

1

39
40
41

พระนครศรีอยุธยา

เมืองทาเรือ
เมืองเสนา
ชุมชนบานแพรกโรงชาง-มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
เมืองพะเยา
เมืองตะกั่วปา

42
43

พะเยา

44
พังงา

ผังทียังอยูระหวาง จํานวน
ดําเนินการ
ผัง
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)

วันที่
หมดอายุ

เริ่มดําเนินการ
ลาสุด เมื่อ ว/ด/ป

ผลการดําเนินการสาเหตุความลาชา

29 พ.ค.50

ขั้นตอน
ปจจุบัน
ระดับกรม
หนวยที่
รับผิดชอบ
สวผ.

26 พ.ย.53

1
1
1

19 เม.ย.59
13 ก.ค.54
15 พ.ค.55

สพม.
สพม.
สพม.

ก.ย.54
2554
2554

1.ทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงผังลาชา
2.องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับถายโอน ยังไมความพรอมไมมี
โครงสรางองคกร และบุคลากรที่รับผิดชอบดานผังเมืองโดยตรง
3.องคกรปกครองสวนทองถิ่นขอใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดใหการสนับสนุนในการดําเนินการ
4.ปญหาความไมสงบในพื้นที่อุปสรรค ในการสํารวจและเก็บขอมูล
เพื่อใชในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
- ขยายอายุการใชบังคับ 5 ป

1
1

28 มิ.ย.57
26 ธ.ค.53

สพม.
สวผ.

2554
24 ธ.ค.53

1

2 ก.ย.50

สพม.

พ.ย.52

- เตรียมปดประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน
1.อปท.ที่รับถายโอนยังไมมีความพรอมไมมีโครงสรางองคกรและ
บุคลากรที่รับผิดชอบดานผังเมืองโดยตรง
2.ทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงลาชา
3.ท องถิ่ นขอให สํ านั กงานโยธาธิ การและผั งเมื องจั งหวั ดให การ
สนับสนุนดําเนินการ

ลําดับ

45
46
47
48

จังหวัด

พิจิตร

เพชรบุรี

ผังทียังอยู
ระหวาง
ดําเนินการ
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)

จํานวน
ผัง

เมืองบางมูลนาก
เมืองตะพานหิน
เมืองพิจิตร

1
1
1

เมืองชะอํา
เมืองเพชรบุรี
เมืองเพชรบูรณ

49
50

เพชรบูรณ

51

มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม

52
53

ยโสธร
ยะลา

เมืองยโสธร
เมืองยะลา

วันที่
หมดอายุ

ขั้นตอน
ปจจุบัน
ระดับกรม
หนวยที่
รับผิดชอบ
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เริ่มดําเนินการ
ลาสุด เมื่อ ว/ด/ป

กนต.
กนต.
สพม.

17 ก.พ.54
7 เม.ย.54
22 ต.ค.53

1

25 พ.ย.49
28 ส.ค.50
25 เม.ย.
59
29 พ.ย.48

คกก.ผม.

8 มี.ค.54

1
1

7 ส.ค.55
27 ก.ย.55

สพม.
สพม.

21 ม.ค.54
2554

1

25 มิ.ย.50

คกก.ผม.

25 ม.ค.54

1

12 ต.ค.53

สพม.

17 ธ.ค.52

1

21 มี.ค.48 กนต.

มี.ค.54

ผลการดําเนินการสาเหตุความลาชา

4.สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีภารกิจในความรับผิดชอบเปน
จํานวนมาก
5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดตั้งงบประมาณดําเนินการ
- เสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
- เสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
- ขยายอายุบังคับใช 5 ป
- ประชุมคณะอนุกรรมการ 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการมากกวา 1 ครัง้

ขั้นตอนที่ 5 1.การบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆลาชา
เนื่องจากคณะกรรมการผังเมืองหมดวาระ
2.ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมืองฯ 2 ครั้ง
3.ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 2 ครั้ง
- เปนไปตามแผนเนื่องจาก ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อขยายอายุบังคับใชไปอีก 5 ป แลวมีผูคัดคาน
อยูขั้นตอนที่ 17
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ลําดับ

จังหวัด

54

ระนอง

59
60
61

ลพบุรี

62
63
64
65
66
67
68

ลําปาง
เลย

สงขลา

สระแกว

ผังทียังอยู
จํานวน
วันที่
ระหวาง
ผัง
หมดอายุ
ดําเนินการ
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)
เมืองระนอง
1
11 ก.พ.58

ขั้นตอน
ปจจุบัน
ระดับกรม
หนวยที่
รับผิดชอบ
สพม.

เริ่มดําเนินการ
ลาสุด เมื่อ ว/ด/ป

ผลการดําเนินการสาเหตุความลาชา

2554

เมืองบานหมี่
เมืองโคกสําโรง
เมืองลําปาง

1
1
1

17 พ.ย.50
5 มิ.ย.53
4 ก.ย.43

กนต.
สวผ.
กนต.

3 ก.พ.54
5 ก.ย.52
23 พ.ย.53

อยูขั้นตอนที่ 10
- ทองถิ่นไมพรอมดําเนินการ
- เตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

เมืองเลย

1

11 ต.ค.49

คกก.ผม.

17 พ.ย.53

เมืองสงขลา
เมืองสะเตา
เมืองหาดใหญ
ชุมชนทาเรือน้ํา
ลึก
เมืองอรัญ
ประเทศ
เมืองสระแกว

1
1
1
1

23 มิ.ย.50
15 มี.ค.51
5 มิ.ย.53
26 ธ.ค.53

คกก.ผม.
คกก.ผม.
สพม.
สพม.

16 ต.ค.53
เม.ย.52
พ.ย.53
16 ต.ค.53

ขั้นตอนที่ 7
1.ปรับปรุงและเพิ่มเติมขอมูลเพื่อมานําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาดาน
ผังเมือง เพื่อพิจารณาคํารอง
- รอประชุมคณะกรรมการผังเมือง (คณะกรรมการผังเมืองหมดวาระ)
- รอประชุมคณะกรรมการผังเมือง (คณะกรรมการผังเมืองหมดวาระ)
-

1
1

29 พ.ย.48
6 ต.ค.57

คกก.ผม.
สพม.

10 ก.พ.54
25 พ.ค.52

อยูขั้นตอนที่ 8
-

ลําดับ

จังหวัด

69
70
71

สระบุรี

72

ผังทียังอยูระหวาง
ดําเนินการ
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)
ชุมชนทาลาน
ชุมชนทับกวาง
ชุมชนหินกองโคกแย
เมืองพระพุทธบาท
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จํานวน วันที่หมดอายุ ขั้นตอนปจจุบัน เริ่มดําเนินการ
ผลการดําเนินการสาเหตุความลาชา
ผัง
ระดับกรม
ลาสุด เมื่อ ว/ด/ป
หนวยที่
รับผิดชอบ
1
21 ธ.ค.53
คกก.ผม.
29 ก.พ.54
- รอประชุมคณะกรรมการผังเมือง (คณะกรรมการผังเมือง
1
23 ส.ค.55
สพม.
2554
หมดวาระ)
1
24 ก.ค.55
สพม.
2554
1
25 พ.ค.57
สพม.
2554
1
1 ก.ค.50
คกก.ผม.
19 พ.ย.53- ตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานคํารองซึ่งมีจํานวนมาก
15 ก.พ.54
1
17 ต.ค.49
คกก.ผม.
7 มี.ค.54
- มีการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองถึง 4 ครั้ง
1
5 ธ.ค.55
สพม.
2554
1
12 ก.ค.58
สพม.
2554
- ขยายอายุการใชบังคับ 5 ป
1
12 พ.ย.57
สพม.
14 พ.ย.52
1
4 ก.ย.48
คกก.ผม.
17 พ.ย.53
- รอประชุมคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง

73

สมุทรสงคราม

เมืองสมุทรสงคราม

74
75
76
77
78

สมุทรสาคร

สุพรรณบุรี

เมืองกระทุมแบน
เมืองสมุทรสาคร
เมืองสวรรคโลก
เมืองสุโขทัย
เมืองสองพี่นอง

81

สุรินทร

เมืองสุรินทร

1

27 เม.ย.54

สพม.

2554

82

อํานาจเจริญ

เมืองอํานาจเจริญ

1

23 มี.ค.48

กนต.

25 ม.ค.54

สุโขทัย

- ทองถิ่นดําเนินการจัดจางบบริษัทที่ปรึกษาปงบประมาณ
2554
ขั้นตอนที่ 10
1.รอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ
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ลําดับ

จังหวัด

จํานวน
ผัง

วันที่
หมดอายุ

สุราษฎรธานี

ผังทียังอยูระหวาง
ดําเนินการ
ชื่อกฎกระทรวง
(ผังเมืองรวม)
เมืองสุราษฎรธานี

83

1

8 เม.ย.50

สวผ.

10 ม.ค.54

84

หนองบัวลําภู

เมืองหนองบัวลําภู

1

10 ธ.ค.49

คกก.ผม.

11 พ.ย.537 ก.พ.54

85
86
87
88

อุดรธานี
อุตรดิตถ

เมืองอุดรธานี
เมืองลับแล
เมืองอุตรดิตถ
เมืองอุทัยธานี

1
1
1
1

8 ก.ค.58
25 ต.ค.49
20 ธ.ค.57
23 ธ.ค.52

สพม.
กนต.
สพม.
สวผ.

2554
27 เม.ย.53
2554
8 เม.ย.-6 ก.ค.54

ชุมชนชองเม็ก

1

7 ธ.ค.51

คกก.ผม.

ธ.ค.53

1

15 เม.ย.52

สพม.

ธ.ค.53

1

9 ก.ย.52

คกก.ผม.

21 ม.ค.54

89
90
91

อุทัยธานี

เมืองอุบลราชธานีและวาริน
ชําราบ
อุบลราชธานี
เมืองพิบูลมังสาหาร

ขั้นตอนปจจุบัน
เริ่มดําเนินการ
ระดับกรม
ลาสุด เมื่อ ว/ด/
หนวยที่รับผิดชอบ
ป

ผลการดําเนินการสาเหตุความลาชา

- รอบริษัทที่ปรึกษาส งตนฉบับแผนที่ แผนผังและรายการ
ประกอบแผนผังมาตรวจสอบ เพื่อปดประกาศ 15 วัน
ขั้นตอนที่ 7
1.เตรียมเขาประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง
(คณะกรรมการผังเมืองหมดวาระ)
- รอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยูขั้นตอนที่ 6
1.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง เพื่อพิจารณา
คํารอง 3 ครั้ง
1.มี การขยายเขตผั ง เนื่ องจากศาลากลางถู กเผาและมี การ
กําหนดที่ตั้งของสวนราชการใหม
1.จั ดทํ าเอกสารเตรี ยมเข าประชุ มคณะกรรมการผั งเมื อง
พิจารณาประสานงานวางและผังเมือง
2.สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีภารกิจมากและมี
ผังเมืองรวมที่เขาแผนหลายผัง
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ในส ว นของการตรวจติ ด ตามเพื่ อ จั ด การกั บ ความเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลโครงการ
มาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดขอใหหนวยรับตรวจ หรือ
หนวยรับผิดโครงการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง ใน 6 เรื่อง 1) ผูบริหารระดับจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของขาดการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองใหมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายไดดีอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไมสามารถ
ผลักดันการดําเนินงานไมเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 2) ผูบริห ารฯ ของทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง
บอยครั้งทําใหขาดแนวทางหรือความรูความเขาใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองใหมีผลบังคับ
ใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสรางความ
เขาใจเรื่องผังเมือง ทําใหการดําเนินโครงการผังเมืองอาจไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ตลอดจนขาด
แนวทางในการใชกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อบังคับใชกฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพื่อมี สภาพบังคับมีผลใช
เพื่อใหเกิดประโยชนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 4)ในการดําเนินโครงการผังเมืองไมมีการดําเนินงานอยางชัดเจน
และเปนธรรม สงผลใหประชาชนไมยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ประโยชนในพื้นที่มองวาไมไดรับความเปนธรรมในการวางผังเมือง ซึ่งสงผลกระทบความเชื่อมั่นในการดํา เนิน
โครงการหรือหนวยงานผูปฏิบัติโครงการ 5)ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและ
ประชาชนยังไมเห็นประโยชนของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเปนเหตุใหไมตองการใหมีการใช บังคับการ
วางผังเมืองรวมตามกฎหมาย และ 6) การวางผังเมืองซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงคอนขางสูง มี
ผลกระทบกับผูมีสวนไดสวนเสียโดยตองการปรับปรุงนโยบายการวางแผนใหสอดรับสภาพแวดลอมที่แทจริง ซึ่งใน
สวนของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดทําการตรวจติดตามและประเมินคาดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกัน
ในจังหวัดตาง ๆ เปนดังนี้
หนวยรับตรวจประเมินตนเอง
เขต

จังหวัด

1

นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
ลพบุรี
สิงหบุรี
ชัยนาท
อางทอง
ฉะเชิงเทรา
สระแกว
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
นครนายก
ราชบุรี

2

3

4

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด
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เขต

จังหวัด

กาญจนบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
5 เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
6 สุราษฎรธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
7 ภูเก็ต
พังงา
กระบี่
ระนอง
ตรัง
8 สงขลา
สตูล
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส
9 ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
10 อุดรธานี
หนองบัวลําภู
หนองคาย
เลย
11 นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
12 ขอนแกน
มหาสารคาม

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด
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เขต

13

14

15

16

17

18

จังหวัด

รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
อุบลราชธานี
ยโสธร
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เชียงใหม
ลําพูน
ลําปาง
แมฮองสอน
เชียงราย
พะเยา
แพร
นาน
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
ตาก
สุโขทัย
นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
พิจิตร

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด










































































































จากการตรวจติดตามของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการจะ
ประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับเฝาระวังไวกอน โดยมีเหตุปจจัยจําแนกในแตละประเด็นความเสี่ยงดังนี้
(1) ผูบริหารระดับจังหวัดและหนวยงานที่เ กี่ยวของขาดการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองใหมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายไดดีอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม
สามารถผลั ก ดั น การดํ า เนิ น งานไม เ ป น ไปตามขั้ น ตอนที่ ก ฎหมายกํ า หนด เป น ความเสี่ ย งตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าลในเรื่ อ งภาระผิ ด ชอบของหน ว ยงานหรื อ หน ว ยรั บ ผิ ด ชอบโครงการ (Accountability)
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อันเนื่องมาจาก กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการผังเมืองใหมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายไดดี
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไมสามารถผลักดันการดําเนินงานไมเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ในเรื่องนี้
หนวยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวใน
ระดับยอมรับได และมีแนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ดังนี้
(1.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดมีการกําหนดแนวทางและมาตรการใน
การจัดการความเสี่ยงโดยการใหเจาหนาที่ดานผังเมืองทําหนาที่ในการกํากับดูแลอยางใกลชิดและใหคําปรึกษา
แนะนําอยางใกลชิดใหกับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีแนวและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงโดยการให
เจาหนาที่ดานผังเมืองทําหนาที่ในการกํากับดูแลและใหคําปรึกษาแนะนําอยางใกลชิดใหกับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1.3) ผูบริหารระดับจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของไดประสานงานถึงแนวทางในการ
กํากับโครงการติดตามผังเมืองใหมีผลบังคับใชไดตามกหมายและเปนแนวทางเดียวกัน
ผู ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได ป ระเมิ น ค า ดั ช นี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อ งภาระ
รับผิดชอบของหนวยรับผิดชอบโครงการ ไวในระดับเฝาระวังไวกอน เนื่องจากเห็นวา แนวทางการจัดการความ
เสี่ยงของหนวยรับตรวจมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดีระดับหนึ่ง แตยังไมอาจครอบคลุมภารกิจไดอยางเพียง
พอที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยเมื่อวิเคราะหโครงการฯ พบวา มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแตยังไมเพียง
พอที่จะลดความเสี่ยงไดอยางสมบูรณ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองและสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของตองหาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมี
มาตรการเพื่อกําหนดใหมีติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการที่ถายโอนโครงการดังกลาวใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความคืบหนาในการดําเนินการใหมีความสําเร็จเพียงใด โดยพบขอมูลวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังขาดความรูความเขาใจที่จะผลักดันโครงการใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายเพื่อจะทําใหผังเมืองที่จะ
หมดอายุมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดแลวเสร็จตามเปาหมายไดทันกําหนดเวลามีรสภาพบังคับไวได
ขณะเดียวกันจังหวัดควรหามาตรการเสริมระหวางการดําเนินการผังเมืองหมดอายุใหหามาตรการกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของบังคับใชตอไปเพื่อปองกันผูใชโอกาสระหวางผังเมืองหมดอายุใชชองวางหาผลประโยชนได เชน ใช
กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น หรือการมีคําสั่งคุมครองผลประโยชนสาธารณะ และกําหนดแนวทางใน
การกํากับโครงการผังเมืองใหมีผลบังคับใชไดตามกฎหมาย แตขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญคือ เมื่อกําหนดเปน
นโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานแลว ตองแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบและใหปฏิบัติตามนโยบาย/
แนวทางการดําเนินงานที่กําหนดแต ไมเพียงพอ ดังนั้น ควรมีมาตรการเรงรัดติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ผูบริหารฯ ของทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งทําใหขาดแนวทางหรือความรู
ความเขาใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองใหมีผลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม
เปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด เปนความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบของหนวยงาน
หรือหนวยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจาก เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรูความเขาใจใน
การดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองใหมีผลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไมเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดเรื่องนี้ หนวยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได
ประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว ดังนี้
(2.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงตามภารกิจการ
วางและจัดทําผังเมืองใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจังหวัดโดยไดทําหนาที่ในการติดตามและใหคําแนะนํากรณีมี
การเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานผังเมืองและรายงานใหผูบริหาร
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(2.2) กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทํา
บันทึกขอตกลงเพื่อดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจังหวัดไดทําหนาที่ในการติดตามและให
คําแนะนํากรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานผังเมืองและผูบริหาร
(2.3) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใชความสามารถในการบริหารจัดการ
คน เงิน งาน โดยมีแผนรองรับอยางเปนระบบ
(2.4) ประสาน/ติดตาม/เรงรัดการดําเนินงานวางและจัดทําผังเมืองรวมของทองถิ่น
ใหเปนไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอยางตอเนื่อง
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องในเรื่องภาระผิดชอบของ
หนวยงานหรือหนวยรับผิดชอบโครงการ(Accountability) เนื่องจากขาดแนวทางหรือความรูความเขาใจในการ
ดําเนินงานในการขับเคลื่ อนโครงการผังเมืองใหมีผ ลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ไวในระดับเฝาระวังไวกอน
เนื่องจากเห็นวา มีแนวทางจัดความเสี่ยงที่ดีแตยังไมเพียงพอที่ จ ะลดความเสี่ยงไดอยางเพียงพอ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเปนที่ปรึกษาดานการดําเนินงานดานผังเมือ งที่ถายโอนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญในการดําเนินการผัง
เมืองที่รับผิดชอบวามีประโยชนการจัดระบบการวางผังเมืองอยางเปนระบบแบงพื้นที่อยางชัดเจน สามารถจัดผัง
เมืองของชุมชนหมูบานและชุมชน รวมทั้งเขตเมืองตางๆ รวมทั้งเขตพื้นที่อื่นๆ ไดอยางเปนระบบสามารถปองกัน
ปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ปญหาอุทกภัยและการไหลของน้ําสามารถระบายไดอยางรวดเร็วตัว
ชุมชนเมืองไมขวางทางน้ําการจัดใหมีพื้นที่สาธารณะประโยชนเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การจัดการ เสนทางคมนาคม
สาธารณูปโภคตางๆ ฯลฯ เปนตน อีกทั้ง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญ เปนผูมีความรู ความสามารถใน
การบริหารจัดการ คน เงิน งาน ไดอยางเปนระบบ แตหากการเปลี่ยนแปลงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บอยๆจําทําใหการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการผังเมืองใหมีผลขอบังคับใชมีประสิทธิภาพไมได ฉะนั้นจังหวัด
จะตองเสนอใหผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจการแตงตั้งโยกยายทองถิ่น ไดรับทราบปญหาดังกลาว เมื่อไดรับการ
แกไขปญหาแลว การขับเคลื่อนโครงการผังเมืองใหมีผลบังคับใชจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถลดความเสี่ยง
ลงได ดังนั้น จังหวัดควรมีมาตรการใหความรู ผูบริหาร อปท.ใหเขาใจในเรื่องของผังเมืองรวมและขั้นตอนตางๆตาม
กฎหมาย
(3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้ง
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสรางความเขาใจเรื่องผังเมือง ทําใหการ
ดําเนินโครงการผังเมืองอาจไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใชกฎหมายที่
เกี่ยวของเพื่อบังคับใชกฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพื่อมี สภาพบังคับมีผลใชเพื่อใหเกิดประโยชนและ
เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เป น ความเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในเรื่ อ งการมี ส ว นร ว มของประชาชน
(Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชน
โดยตรง เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงไว ดังนี้
(3.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดดําเนินการประสาน/ติดตาม/เรงรัดการ
ดําเนินวางและจัดทําผังเมืองรวมของทองถิ่นใหเปนไปตามขั้นตอนกฎหมายอยางตอเนื่อง
(3.2) สํานักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดไดมีการประสานความร ว มมือกับองค
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตผังใหทราบสถานะของผังและการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อใหผัง
เมืองรวมมีผลใชบังคับไดอยางตอเนื่อง
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(3.3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดมีการประสานความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตผังใหทราบสถานะของผังและการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อใหผัง
เมืองรวมมีผังเมืองรวมมีผลบังคับไดอยางตอเนื่อง
(3.4) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดดําเนินการโดยจัดสงคูมือแนวทางการ
ออกเทศบัญญัติของทองถิ่นเพื่อรองรับกรณีผังเมืองขาดอายุการใชบงั คับและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด
(3.5) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีการประสานงานกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเรงรัดการดําเนินการปรังปรุงผังอยางตอเนื่องและกรณีผังเมืองรวมหมดอายุมีการประสานงานกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการออกขอบัญญัติทองถิน่ ใชบังคับไปกอน
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคา ดัช นีค วามเสี่ยงในเรื่องการมี สว นร ว มของ
ประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมได
ประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ
หรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแตยังไมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ สํานักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการแตเดิมกอนที่จะถายโอนเปน
หนวยงานที่มีประสบการณการทํางานอยูกอนแลว ดังนั้นจึงควรเปนผูสนับสนุนการดําเนินการโครงการผังเมืองรวม
จะหมดอายุในภาพรวม โดยควรรวมกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดในการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ
ขับเคลื่อนโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยขณะเดียวกันควรมี
การวางแผนการทํางานในการกอนระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงจะสิ้นสุดลง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกั นเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตาม
กฎหมายใหแลวเสร็จเพื่อขยายการบังคับใชผังเมืองตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการ
แกไขปญหาผังเมืองรวมไมทันก็ขอใหจัดเตรียมขยายเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงไปอีก 2 ครั้ง ไมเกินหนึ่งป ทั้งนี้
ขอใหจัดเตรียมแผนจะใชกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวของใหผังเมืองมีผลบังคับใช และ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบางแหงที่อยูในเขตผังเมืองรวมไดรับการถายโอนภารกิจการปรับปรุงผังเมืองรวม แลว จะไมบูรณาการ
การทํางานและการประสานความรวมมือกับสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนั้น แตกลับวาจางบริษัทที่ปรึกษา
ดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมแทน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯอาจจะไมมีความเขาใจเรื่องผังเมืองในพื้นที่นั้นดีพอ จะทํา
ใหไมส ามารถดําเนิ นการไดแลว เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ กําหนด การดําเนิน โครงการผัง เมืองก็จ ะไม ประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้น อปท.ควรมีการบูรณาการทําใหมากยึ่งขึ้นโดยประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอยางเครงครัดเพื่อเรงรัดการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
(4) ในการดําเนินโครงการผังเมืองไมมีการดําเนินงานอยางชัดเจนและเปนธรรม สงผล
ใหประชาชนไมยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียประโยชนในพื้นที่
มองวาไมไดรับความเปนธรรมในการวางผังเมือง ซึ่งสงผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือ
หน ว ยงานผู ป ฏิ บั ติ โ ครงการ เป น ความเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในเรื่ อ งการมี ส ว นร ว มของประชาชน
(Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชน
โดยตรง เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงไว ดังนี้
(4.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดดําเนินการผังเมืองถูกตรวจสอบโดย
องคกรภาครัฐและประชาชนตามที่พระราชบัญญัติการผังเมืองกําหนดไวในหลายขั้นตอนไดแก
4.1.1.การประชุมคณะปรึกษาผังเมืองรวม
4.1.2.การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานวางผังเมืองรวม
4.1.3. การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นประชาชน
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4.1.4.การประชุมคณะกรรมการผังเมือง
4.1.5 การปดประกาศ 90 วันซึ่งหากประชาชนหรือกลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่

มองวาไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมใน
(4.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดดําเนินการผังเมืองถูกตรวจสอบโดย
องคกรภาครัฐและประชาชนตามที่พระราชบัญญัติการผังเมืองกําหนดไวในหลายขัน้ ตอนไดแก
4.2.1. การประชุมคณะปรึกษาผังเมืองรวม
4.2.2. การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานวางผังเมืองรวม
4.2.3. การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นประชาชน
4.2.4. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง
4.2.5. การปดประกาศ 90 วันซึ่งหากประชาชนหรือกลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่
มองวาไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมในการวางผังเมืองก็สามารถใชสิ ท ธิ ใ นฐานะผู มี ส ว นได เ สี ย ในการยื่นคํารองคัดคานได
(4.3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดดําเนินการกรณีผังขาดอายุใหมีการออก
ขอบัญญัติทองถิ่นบังคับไปกอนจนกวาจะมีการประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับใหมใชบังคับ
(4.4) สํ า นัก งานโยธาธิ การและผัง เมือ งจั งหวั ดและหน ว ยงานอื่ น ๆที่ เ กี่ย วขอ งได
ประสานงานในเรื่องการบริหารจัดการในกรณีสภาพการผังเมืองหมดอายุการใชบังคับ รวมทั้งการใชกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคา ดัช นีค วามเสี่ยงในเรื่องการมี สว นร ว มของ
ประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมได
ประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ
หรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีแตเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเพิ่มชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหเขาใจระเบียบกฎหมายและ
ขั้นตอน ตลอดจนประโยชนที่จะไดรับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบเพื่อวางระเบียบการสรางหรือพัฒนาเมือง
ใหมมิใหเสียหาย มีความเปนระเบียบ ความสวยงามการใชประโยชนทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชนและ
สวัสดิภาพของสังคม สงเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแสดลอมที่เกิดประโยชนแกชุมชนของตนเอง โดย
ในชวงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตองมีการรับฟงจากทุกภาคสวนของชุมชนและหมูบาน ทั้งนี้ เพื่อให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็นอยางทั่วถึงและทราบขั้นตอนอยางแทจริง ควรเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานดานผังเมืองไวในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมูบานมีการรับฟงความคิดเห็นอยูแลวโดยใหสอบถาม
ความตองการและสรางทําความเขาใจกับประชาชนถือวาเปนชองทางหนึ่งใหทราบความตองการของประชาชนอีกทาง
หนึ่งเชนกันเพื่อใหไดความตองการที่แทจริงของประชาชนและรับทราบทิศทางการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
(5) ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชน
ยังไมเห็นประโยชนของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเปนเหตุใหไมตองการใหมีการใชบังคับการวางผัง
เมืองรวมตามกฎหมาย เปนความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน (Participation)
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชนโดยตรง เรื่องนี้ หนวย
รับตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว ดังนี้
(5.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย
การประชุมกลุม ยอยในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในระดับชุมชนจัดทําผังเมืองรวม
รวมกับทองถิ่น โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนผูใหคําแนะนําดานวิชาการ
(5.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย
การประชุมกลุมยอยในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในระดับชุมชนจัดทําผังเมืองรวม
รวมกับทองถิ่นเปนผูใหคําแนะนําดานวิชาการ
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(5.3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสรางความรู
ความเขาใจดานผังเมืองอยางตอเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสรางการมีสวนรวมในการเขามาเสนอความคิดเห็น
เพื่อเปนแนวทางในการวางผังใหสอดคลองกับความตองการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
(5.4) กํากับติดตามใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงผัง
เมืองรวม
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคา ดัช นีค วามเสี่ยงในเรื่องการมี สว นร ว มของ
ประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมได
ประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ
หรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไมสามารถลดความเสี่ยงไดอยางดีพอควรเพิ่ม
ชองทางการประชาสัมพันธในชองทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทราบ และมีการทําความชี้แจงประชาชนใหทราบในชองทาง
ตางๆ เชน การประชุมคณะกรรมการหมูบาน/ตําบล ในช อ งทาง วิท ยุก ระจายเสีย งประจํา หมูบา น หอกระจาย
ขาว ตลอดจนทางชองอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนใหรูคุณประโยชนในดานการวางผังเมืองที่สงผลกระทบ
ตอประชาชนไดโดยตรงเพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากที่สุด
(6) การวางผั ง เมื อ งซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ สภาวะการเปลี่ ย นแปลงค อ นข า งสู ง
มีผลกระทบกับผูมีสวนไดสวนเสียโดยตองการปรับปรุงนโยบายการวางแผนใหสอดรับสภาพแวดลอมที่แทจริง
เปนความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนใน
พื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชนโดยตรง เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคา
ดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว ดังนี้
(6.1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดการวางผังเมืองจะตองยึดหลักศักยภาพและวิถี
ชีวิตของประชาชนในชุมชนเปนหลักผสมผสานกับหลักวิชาการทางดานการผังเมือง เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอชุมชน นอกจากนั้นประชาชนสามารถรองขอใหดําเนินการทบทวนแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินไดโดย
ไมตองรอใหผังครบวาระการบังคับใช (5ป)
(6.2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดใหคําแนะนําและชี้แจงกับผูประกอบการกับ
ผลกระทบของการไมปฏิบัติใหเปนกฎหมายซึ่งจะสงผลในระยะยามและตอเนื่องจังหวัดเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อ
สรางความรูความเขาใจดานผังเมืองอยางตอเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสรางการมีสวนรวมในการเขามาเสนอความคิดเห็นเพื่อ
เปนแนวทางในการวางผังใหสอดคลองกับความตองการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กํากับติดตามใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคา ดัช นีค วามเสี่ยงในเรื่องการมี สว นร ว มของ
ประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมได
ประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ
หรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังอาจไมเพียงพอในการลดความเสี่ยงดังกลาวได
เนื่องจากมีการปรับตัวของสภาพแวดลอม หรือปญหาอุทกภัยเกิดขึ้นอาจทําใหสภาพแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย
ตลอด ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการจัดทําระบบขอมูลดานสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมการ
จัดทําผังเมืองตอไปในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควรมีการเก็บ
ขอมูลดังกลาวและที่เกี่ยวของของเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหควบคูกับการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย
ในการดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
อยางแทจริงจะตองอาศัยการมีสวนรวมของภาคประชาชนวามีความตองการอยางไรเพราะแตละพื้นที่มีจุดแข็ง
จุดออนไมเหมือนกัน ดังนั้น จึงตองดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ใหเขามามีสวนรวมโครงการในการกําหนด
เปาหมายระดมความคิดเห็น และการฝกอบรมใหทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามา
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ประยุกตใหในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใชทรัพยากรทองถิ่น ประหยัด รูรักสามัคคี
รักษาสิ่งแวดลอม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล
ในการที่จะทําใหประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญและเห็นประโยชนที่สําคั ญในการ
ดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการมีสวนรวมแลว ตองยึดหลักรวมคิดและรวมทําใหรูสึกวาเปนเจาของโครงการเอง
เมื่อประชาชนไดตระหนักเห็นประโยชนในการดําเนินโครงการแลว ก็จะทําใหการทํางานสําเร็จอยางยั่งยืน ทําให
เปาหมายที่กําหนดบรรลุผลอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะกระตุนและรับทราบการดําเนินโครงการอยาง
ตอเนื่อง จะตองมีการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบโดยตลอดทุกชองทางเพื่อใหประชนรับทราบ
ความกาวหนาและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนใหยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และสามารถมี
รายไดที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต
ผูตรวจราชกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับเฝาระวังไวกอน
เนื่องจากเห็นวาแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจอาจจะไมเพียงพอ จึงไดใหขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวแลวเชื่อ
วาจะสามารจัดการความเสี่ยง และโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ บรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการที่กําหนดไวไดในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้
(1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดําเนินสรุปผลการดําเนินการโครงการผังเมืองใน
ภาพรวมที่ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารจังหวัดเพื่อรับทราบและใหเรงรัดการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเรงรัดการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดเพื่อดําเนินการผังเมืองใหเปนไปตามเปาหมาย
ตลอดจนเตรียมจัดทําแผนงาน เพื่อหามาตรการบังคับผังเมืองจะหมดอายุใหมีสภาพบังคับใช
(2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ควรกําหนดแผนปฏิบัติงานรวมกันในติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการผังเมืองที่ถายโอนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ มีความสําเร็จตามเปาหมายหรือไม
(3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผังเมืองจะ
หมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุแลวใหกําหนดแผนในการจัดการปญหาดังกลาวและหามาตรการเสริม กฎหมายที่
เกี่ย วขอ งเพื่อ ปองกันการใชบังคับผังเมืองหมดอายุในระกวางการดําเนินการหรือผังเมืองที่หมดอายุไปกอน จนกวาจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกําหนดแลวเสร็จ
(4) จัดคูมือในการดําเนินงานผังเมือง โดยมีร ะเบียบขั้นตอน และกฎหมาย ตลอดจน
แนวทางการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาเพื่อเปนคูมือในการศึกษาและเรียนของผูบ ริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
(5) ใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดรวมกับจัดทําแผนหรือแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองรวมไมใหหมดอายุ ตลอดจน
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานที่จะขยายอายุผังเมืองและการใชกฎหมายที่เกี่ยวของแจงไปใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ
เพื่อเรงรัดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
(6) ให อ งค ก รปกครองส ว นจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านของแต ล ะแห ง เพื่ อ วางแผนในการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามกฎหมายใหถูกตอง เพื่อกําหนดเปนเปาหมายอยางชัดเจน
(7) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรเพิ่มชองทางการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนใหเขาใจระเบียบกฎหมายและขั้นตอน ตลอดจนประโยชนที่จะไดรับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบ
เพื่อวางระเบียบการสรางชุมชน/หมูบานมีความสวยงาม ยั่งยืนตอไป เชน การเปดชองทางการรับฟงความคิดเห็น
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ในรูปแบบดานตางๆ หรือการประชาสัม พัน ธ หรือ ชอ งทางอื่น ๆ จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนทุกภาค
สวน
(8) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรประสานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อ
เชื่อมโยงการดําเนินงานดานผังเมืองไวในแผนชุมชนซึ่งประชาชนทุกชุมชน/หมูบานมีการรับฟงความคิดเห็นของทุกภาค
สวนอยูแลวโดยใหสอบถามความตองการและสรางทําความเขาใจกับประชาชนในการดําเนินงานวาเปนไปตามความ
ประสงคของชุมชน/หมูบาน
(9) ใหป ระชาสัม พัน ธก ารดํา เนิน งานโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะ
หมดอายุใหประชาชนในพื้นที่เพื่อใหรับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการดํา เนิ น งาน ในช อ งทาง
วิทยุกระจายเสียงประจําหมูบาน หอกระจายขาว ตลอดจนทางชองอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ทราบ
(10) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดควรจัดกิจกรรมสงเสริมและการเรียนรูดานการผัง
เมือง เพื่อใหประชาชนรับทราบและเขาใจเพื่อเขามามีสวนรวม เชน นิทรรศการตางๆกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในโรงเรียน
หรือกิจกรรมอื่นๆ เปนตน
(11) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดควร
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการจัดทําระบบขอมูลดานสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมการจัดทําผัง
เมืองตอไปในระยะยาวและในระดับภาพรวมจังหวัดสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ควรมีการเก็บขอมูล
ดังกลาวและที่เกี่ยวของของเพื่อประกอบการวางผังเมืองในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหควบคูกับการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนดวยประกอบการวางแผนในระยะยาว
(12) ควรสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมในการดําเนินโครงการตั้งแตตนโครงการเพื่อ
รับทราบความคิด และกําหนดเปาหมาย ตลอดจนตั้งเปนคณะทํางานในระดับตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ประเมินผลโครงการควรมีตัวแทนภาคประชาชนเขามามีสวนรวม และควรมีการสํารวจผลการประเมินพึงพอใจ
หรือประเมินจากภาคประชาชน
โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุเปนโครงการที่จะชวยการ
ดํา เนิน งานตามแตละขั้นตอนที่กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะ
หมดอายุใหมีผลบังคับประสิทธิภาพ เพื่อใหการวางผังเมืองรวมของชุมชนและหมูบาน ถูกสุขลักษณะความ
สะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน
และสวัสดิภาพของสังคมเพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่
และวัตถุที่มีปะโยชนหรือคุณคา ในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพื่อ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ แตเนื่องจากผังเมืองรวม
ดังกลาวไดถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น เพื่อปองกันผังเมืองจะหมดอายุหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองรวมชวยกันผลักดันโครงการดังกลาวใหประสบความสําเร็จ โดยใหการให คําปรึกษา ใหการสนับสนุนใน
ดานวิชาการ และในดานอื่นเพื่อทําใหการขับเคลื่อนโครงผังเมืองรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนใน
ทรั พ ย สิ น การคมนาคมและการขนส ง การสาธารณู ป โภค บริ ก ารสาธารณะและแวดล อ ม เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงคของการผังเมือง
อยางไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงตองเฝาระวัง 6
ประการ คือ
- ผูบริหารระดับจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของขาดการกําหนดนโยบายหรือแนวทางใน
การกํากับโครงการผังเมืองใหมีผลบังคับใชไดตามกฎหมายไดดีอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไมสามารถผลักดันการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด
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- ผูบริหารฯ ของทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้งทําใหขาดแนวทางหรือความรูความ
เขาใจในการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองใหมีผลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไมเปนไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด
- สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของขาดการบูรณาการการทํางานในการเพื่อสรางความเขาใจเรื่องผังเมือง ทําใหการดําเนินโครงการผัง
เมืองอาจไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ตลอดจนขาดแนวทางในการใชกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อบังคับใช
กฎหมายในกรณีผังเมืองหมดอายุเพื่อมีสภาพบังคับมีผลใชเพื่อใหเกิดประโยชนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
-ในการดําเนินโครงการผังเมืองไมมีการดําเนินงานอยางชัดเจนและเปนธรรม สงผลใหประชาชน
ไมยอมรับนโยบายการวางผังเมืองเพราะประชาชนหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียประโยชนในพื้นที่มองวาไมไดรับ
ความเปนธรรมในการวางผังเมือง ซึ่งสงผลกระทบความเชื่อมั่นในการดําเนินโครงการหรือหนวยงานผูปฏิบัติ
โครงการ
- ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการวางผังเมืองและประชาชนยังไมเห็น
ประโยชนของการวางผังเมืองและจัดทําผังเมืองรวมเปนเหตุใหไมตองการใหมีการใชบังคับการวางผังเมืองรวมตาม
กฎหมาย
-การวางผังเมืองซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงคอนขางสูง มีผลกระทบกับผูมี
สวนไดสวนเสียโดยตองการปรับปรุงนโยบายการวางแผนใหสอดรับสภาพแวดลอมที่แทจริง
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไดใหขอเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประเด็นขางตนไวแลว และเชื่อวา เมื่อหนวยรับผิดชอบรับขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําใหคาดัชนีความเสี่ยงลดลงสูระดับยอมไดรับ และจะทําใหโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดในแตละกิจกรรม ซึ่งผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะไดติดตาม
ประเมินผลในรอบ Monitoring and Evaluation เพื่อสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับผิดชอบโครงการ
ในระดับพื้นที่ตอไป
1) โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
1.1) การดําเนินการโดยสังเขปโครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้
(1) หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด เปนพันธ
กิจหนึ่งของกรมที่ดินซึ่งการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําหรับที่หลวงเปนมาตรการที่สําคัญในการที่จะปองกัน
ที่ดินของรัฐอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มิใหถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังสามารถลดปญหาการพิพาท
โตแยงเกี่ยวเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินระหวางรัฐกับเอกชนในอนาคต การดําเนินการแผนดําเนินการจัดการที่ดินของรัฐ
ใหมีแนวเขตที่ดินชัดเจนทั่วประเทศ
(2) วัตถุประสงค
(2.1) เพื่อใหการสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
(2.2) เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทพลเมืองใชรวมกันที่มีหนังสือสําหรับที่หลวงแลว แตมีแนวเขตหรือตําแหนงที่ตั้งไมชัดเจน ใหประชาชน
โดยทั่วไปไดรับทราบถึงแนวเขตที่ดิน ที่ตั้ง เนื้อที่ของที่ดินสาธารณประโยชนที่ถูกตองชัดเจน เปนการปองกันการ
บุกรุกที่ดินของรัฐ และลดขอพิพาทโตแยงเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน
(2.3) เพื่อปองกันการออกหนังสือหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินทับซอนกับที่ดินของ
รัฐ
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(2.4) เปนขอมูลในการจัดทําระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ
ใหเปนไปตามมาตรฐานของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงในที่ดิน
ของรัฐ พ.ศ. 2550
(3) เปาหมาย
ดํ า เนิ น การรั ง วั ด ออกหรื อ ตรวจสอบหนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวง ในที่ ดิ น
สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชรวมกัน เปาหมาย 1,500 แปลง
(4) พื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินการตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ใหมี
แนวเขตที่ชัดเจนทั่ว ประเทศ รวม 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน ตาก แพร อุตรดิตถ สุโ ขทัย สุพรรณบุรี
หนองคาย อุ ด รธานี ขอนแก น มหาสารคาม นครราชสี ม า สระแก ว ประจวบคี รี ขั น ธ สุ ร าษฎร ธ านี
นครศรีธรรมราช ตรัง และจังหวัดสงขลา ในการดําเนินการไดจัดแบงพื้นที่ดําเนินการออกเปนกลุมจังหวัด จํานวน
3 กลุม ดังนี้
(4.1) กลุ ม ที่ 1 มี 6 จั ง หวั ด ได แ ก จั ง หวั ด น า น ตาก แพร อุ ต รดิ ต ถ
สุโขทัย และจังหวัดสุพรรณบุรี มีเปาหมายดําเนินการ 530 แปลง โดยมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 6 คน
(4.2) กลุมที่ 2 มี 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแกน
มหาสารคาม นครราชสีมา และจังหวัดสระแกว มีเปาหมายดําเนินการ 530 แปลง โดยมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 6
คน
(4.3) กลุมที่ 3 มี 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช ตรัง และจังหวัดสงขลา มีเปาหมายดําเนินการ 440 แปลง โดยมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 5 คน
(5) วิธีการดําเนินการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทําการคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชนจากบัญชีสํารวจ ซึ่งทบวงการเมือง
ผูดูแลรักษาแสดงความประสงคผานสํานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อขอรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชนเขารวมโครงการและดําเนินการ ดังนี้
(5.1) นําบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณูประโภคประโยชนที่สํานักงานที่ดินจังหวัด
จัดสงใหกรมที่ดินตรวจสอบกับบัญชีสรุปผลการดําเนินการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่ไดดําเนินการ
แลวในปงบประมาณตางๆที่ผานมาและตรวจสอบจากบัญชีควบคุมและจัดเก็บหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงของ
กรมที่ดนิ วามีที่ดินสาธารณประโยชนแปลงใดไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงหรือไม
(5.2)คัด เลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน ที่ยังไมไ ดรังวัดออกหนังสื อ
สําคัญสําหรับที่หลวงจากการตรวจสอบตามขอที่ 5.1 มาตรวจสอบกับทะเบียนที่สาธารณประโยชนวามีแปลงใดได
จัดทําทะเบียนที่สาธารณประโยชนแลว และพิจารณาวาอยูในหลักเกณฑที่จะทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงไดโดยจะตองเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน ไมมีผูบุกรุกคัดคานเขตแนว
หรือผูดูแลรักษาสามารถนําทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญที่หลวงได
(5.3) นําแปลงที่ดินสาธารณประโยชนที่ไดคักเลือกแลว จัดทําเปนรายชื่อ
ที่ดินสาธารณประโยชนเพื่อขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการจัดการที่ดินของรัฐ ทั้งนี้ ในการดําเนินการรังวัดออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงจากแปลงที่ไดคัดเลือกแลวดังกลาว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรังวัดพิจารณาถึ งการ
ดําเนินการในแปลงที่ดินสาธารณประโยชนที่ทราบแนวเขตแนนอน ผูดูแลรักษาสามารถนําชี้แนวเขตได หรือแปลง
ที่มีผูบุกรุกบางสวนไมมีปญหาพิพาทเรื่องแนวเขตดําเนินการกอนเพื่อใหไดผลงานตามเปาหมายสําหรับแปลงที่มี
ปญหาขอพิพาทหรือแปลงที่ผูดูแลรักษาไมสามารถนําชี้แนวเขตได จะตองมีการพิจารณาดวยความรอบคอบกอน
ดําเนินการเปนการเฉพาะรายตอไป
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(5.4) เมื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแลว จะไดทําการแจงจังหวัดในพื้นที่
ตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติเพื่อใหจังหวัดแจงใหอําเภอรับผิดชอบแจงความประสงคขอรังวัดออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงตออธิบดีกรมที่ดิน ผานเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา เพื่อลงบัญชีรายวันรับทําการ(บ.ท.ด.2)และ
ลงบั ญ ชี เ รื่ อ งการรั ง วั ด (บ.ท.ด.11)และให อํ า เภอแจ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองทองถิ่นชวยเหลือในการดําเนินการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.2543 ซึ่งในพื้นที่ดังกลาวหากทบวงการการเมืองผูดูแลรักษามีความประสงคจะ
ขอตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับหลวง เนื่องจากสภาพแปลงที่ดินมีแนวเขตหรือตําแหนงที่ตั้งไมถูกตองชัดเจนให
ยื่นความประสงคตอเจาพนักงานทีด่ ินจังหวัด/สาขา/สวนแยก ในพื้นที่ดําเนินการเพื่อปรับนําเขาแผนโครงการรังวัด
และจัดทําแผนที่เพื่อแสดงเขตที่ดินของรัฐ
(5.5) เจาหนาที่ผูไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติห นาที่หัว หนาหนว ยรังวัดฯและ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรังวัดฯในพื้นที่เดินทางไปรายงานตัว ตอผู วาราชการจังหวัดในพื้นที่รับมอบหมาย เพื่อ
ปฏิบัติงานรังวัดตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และเตรียมการกอนปฏิบัติงาน
รังวัดฯโดยใหดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและขอรับเรื่องคําขอรังวัดจากสํานักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/สวน
แยก ในพื้นที่ดําเนินการเขาประสานงานกับอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากมีที่ดินสาธารณประโยชน
แปลงใดไมสามารถดําเนินการตามคําขอรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไดใหแจงขอขัดของ โดยบันทึก
ถอยคําถึงเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดจากผูดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนรายงานหัวหน าหนวยรังวัดฯ ขอ
ความเห็นชอบจากเจาพนักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/สวนแยก ในพื้นที่ดําเนินการใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรังวัดฯ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานรังวัดฯประจําเดือน แลวใหเสนอแผนปฏิบัติงานรังวัดประจําเดือนพรอมทั้งรายงานการ
เดินทาง 7 วัน นับตั้งแตวันเดินทางผานเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก ในพื้นที่ดําเนินการใหกรมที่ดิน
ทราบภายใน 15 วัน และนัดทําการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตามคําขอรังวัดซึ่งได
ลงบัญชีรับเรื่องรังวัด(ร.ว.12)ไวเปนหลักฐานโดยใหเปนไปตามลําดับแผนปฏิบัติงานรังวัดประจําเดือน ซึ่งชางรังวัด
ไดจัดทําขึ้นและไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ที่รับผิกชอบพื้นที่ดําเนินการ
(5.6) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการรังวัดฯตองไปทําการรังวัดฯตามกําหนดวัน
นัดทําการรังวัดที่ไดแจงใหผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงและผูไมเกี่ยวของไประวังชี้แจงแนวเขต และลงนามรับรองเขต
ที่ดินหรือไปรวมตรวจสอบการรังวัดตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งปรากฏตามระเบียบการแจงขางเคียง พรอมทั้ง
จัดเตรียมหลักฐานแผนที่และเบิกวัสดุสําหรับใชในการรังวัด ไดแก หลักเขตที่ดิน หลักเขตที่สาธารณประโยชน
หมุดหลักฐาน แผนที่ แผนปายชื่อที่สาธารณประโยชนพรอมเสาเพื่อใชในการดําเนินการ
(5.7) การรังวัดออกหรือตรวจหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง(พ.ศ.2517)แกไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกรมที่ดินวา
ดวยการออกหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ ลวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2520) ฉบับที่4(พ.ศ.2522) ฉบับที่
5 (พ.ศ.2530)และฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539) ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการเพิกถอนหรือแกไขหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวงพ.ศ.2529 และระเบียบสํานักรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานระวางแผนที่และชุมชนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ
พ.ศ.2550 ตลอดจนระเบียบคําสั่งและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ โดยจะตองดําเนินการเรื่องรังวัดใหเสร็จเรียบรอย
เพื่อใหหัวหนาหนวยรังวัดฯ ตรวจระเบียบความถูกตองของเรื่องรังวัดและรายการรังวัดที่เกี่ยวของทั้งหมดแลวสง
เรื่องรังวัดใหสํานักงานทีด่ ินจังหวัด/สาขา/สวนแยก ในพื้นที่ดําเนินการภายใน 20 วันนับแตทําการรังวัดเสร็จ โดย
สงเรื่องรังวัดใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก ในพื้นที่ดําเนินการหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูรับเรื่อง
หาดไมสามารถสงเรื่องรังวัดภายในกําหนดจะตองชี้แจงใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก ทราบถึง
เหตุผลที่ขัดของและตองรายงานใหกรมที่ดินทราบ
(5.8) ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรังวัดฯ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําทุก
เดือนสิ้ นเดือ น พร องสง เอกสารสํา เนาแผนที่ตน ราง รายการคํา นวณ ขอมูล ดิ จิตอล รูปแผนที่ล งนามที่ส ธ.1
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ภาพถายแปลงที่ดินและสงใบสําคัญคาใชจายใหหัวหนาหนวยรังวัดฯ ตรวจสอบความถูกตองแลวเสนอผาน เจา
พนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก ในพื้นที่ดําเนินการ เพื่อรายงานและนําเอกสารใหกรมที่ดินดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของตอไป
(5.9)มาตรฐานการปฏิบัติงานรังวัดกําหนดใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานรังวัด
ระดับชํานาญงานหรอระดับปฏิบัติงาน 1คน/คนงาน 6 คน/ปริมาณงาน 9-10แปลง/เดือน
1.2)การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
การดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบว า การดําเนินงานตามแผนงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
กําหนดใหมีการรังวัดฯแนวเขตที่ดินของรัฐใหมีความชัดเจนทั่วประเทศ รวม 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน ตาก
แพร อุตรดิตถ สุโ ขทัย สุพรรณบุรี หนองคาย อุ ดรธานี ขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีม า สระแก ว
ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธ านี นครศรีธรรมราช ตรัง และจังหวัดสงขลา ในการดําเนินการไดจัดแบงพื้นที่
ดําเนินการออกเปนกลุมจังหวัด จํานวน 3 กลุม โดยมีชั้นตอนแผนปฏิบัติงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยสรุป ดังนี้
1.ขั้นตอนการเตรียมการ
-ตรวจสอบบัญชีสํารวจแปลงที่ดินสาธารณะประโยชนเพื่อคัดคานนํามาเปนขอมูล
ในการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
-จัดทําแผนปฏิบัติงานรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
-แจงรายละเอียดแผนงานและโอนเงินงบประมาณเพื่อจัดทําวัสดุกอสรางตางที่
เกี่ยวของ
-จัดทําคําสั่งแตงตั้งใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
-ใหจังหวัดตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติแจงอําเภอแจงความประสงคขอรังวัดออก
หรือตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
2.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
-เจาหนาที่ผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติงานเดินทางไปรายงานตัวในพื้นที่จังหวัดที่ไดรับ
มอบ/ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
-จัดหาสถานที่ทําการหนวยรังวัดฯ
-ตรวจสอบความถู ก ต อ งของแผนงานในพื้ น ที่ หากไมถู ก ต อ งหรื อ ไมส ามารถ
ดําเนินการได หรือมีขอขัดของดวยเหตุผลใด ใหปรับเปลี่ยนแผนงานไดโดยรายงานผานหัวหนาหนวยรังวัดฯ ขอ
ความเห็นชอบตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก
-จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําเดือน/รายงานการเดินทาง 7 วัน ใหกรมที่ดิน
ทราบ
-หัวหนาหนวยนัดรังวัด/ชางฯจัดเตรียมเอกสารเรื่องรังวัด ตรวจคนรายการรังวัด
เดิม ตรวจคนเสนโครงการหมุดหลักฐานแผนที่บริเวณที่ดินที่ทําการรังวัดฯ
-ทําการรังวัดฯตามแผนปฏิบัติงานประจําเดือน
3.การตรวจติดตาม ควบคุม และประเมินผล
-หัวหนาหนวยรังวัดฯตรวจติดตามการปฏิบัติงานของชางรังวัดฯในพื้นที่จังหวัดที่
ไดรับมอบหมาย/พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน
-หัวหนางาน-หัวหนาฝายรังวัดฯออกตรวจติดตาม/ประเมินผล
-สรุปผลการปฏิบัติงาน/ประเมินผล
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ผลการดําเนินงาน ในภาพรวมจังหวัดตามกลุมเปาหมายทั้ง 17 จังหวัดสามารถดําเนินการ
รังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ไดตามแผนงานที่กําหนดแตยังคงมีบางจังหวัดที่แตมีบาง
จังหวัดที่ประสบปญหาในการดําเนินงานบางเล็กนอย ทําใหงานไมคอยคืบหนาเทาที่ควร จึงไดกําชับใชมีการเรงรัด
ในการดําเนินงานและแกไขปญหาในการดําเนินโครงการ ตลอดจนปรับแผนการดําเนินงาน โดยสรุปผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม ซึ่งสอดคลองกับเขตตรวจราชการของกรมฯ และกระทรวงฯ รายละเอียดแสดงตามตาราง
โดยสรุปดังนี้

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

จังหวัด

นาน
ตาก
แพร
อุตรดิตถ
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
หนองคาย
อุดรธานี
ขอนแกน
มหาสารคาม
นครราชสีมา
สระแกว
ประจวบคีรีขันธ
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
ตรัง
สงขลา
รวม

เปาหมาย
ดําเนินการ
จํานวนแปลง
88
89
89
88
88
88
89
88
88
89
88
88
88
88
88
88
88
15,000

ผลการดําเนินการได

จํานวนแปลง
7
10
9
11
2
16
11
10
11
12
11
9
14
9
11
8
13
174

จํานวนเนื้อที่/ไร
281-3-40.0
118-3-05.0
100-1-52.0
75-0-63.0
1,004-1-05.0
50.1.16.0
81-1-97.0
106-3-45.0
164.1-55.0
69-0-38.0
157-2-56.0
159-1-73.0
74-1-47.0
60-1-58.0
108-2-51.5
140-0-71.0
65-3-26.0
2,918-3-98.5

ผลงานสะสมตั้งแตเดือนพ.ย.53-เม.ย.54
จํานวน/แปลง
37
43
51
47
37
69
46
41
56
53
44
47
65
37
50
56
88
877

จํานวนเนื้อที่/ไร
1,381-0-11.2
745-3-51.0
527-1-80.0
688-1-26.0
1,984-2-02.0
488-3-93.0
1,157-3-34.0
855-2-11.0
740-2-95.0
556-1-77.0
861-1-24.24.0
1,339-2-58.0
430-0-43.4
1,476-1-79.0
1,016-3-41.5
473-2-03.2
228-3-69.0
14.953-1-98.3

ในสวนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดขอใหหนวยรับ
ตรวจ หรือหนวยรับผิดโครงการ คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด 17 จังหวัด กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง ใน 4 เรื่อง 1) จังหวัดขาดแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐใหมีความสําเร็จตามเปาหมายและขอมูลบัญชีสํารวจที่ดินสาธารณะประโยชนที่จังหวัดสงใหกรมที่ดินบางสวนไม
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 2) การบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหมี
ความสํ า เร็ จ อย า งยั่ ง ยื น 3) การรั ง วั ด มิ ไ ด เ ป น ไปตามแนวเขตที่ กํ า หนดเนื่ อ งจากมี ป ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน ซึ่ง อาจทําใหการดําเนิน งานไมเปนไปตามเป าหมายที่กําหนดและ 4) การมีสว นรว มของ
ประชาชนในการดําเนินการโครงการ ซึ่งในสวนของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดทําการตรวจติดตามและ
ประเมินคาดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดตาง ๆ เปนดังนี้

- 64 หนวยรับตรวจประเมินตนเอง
เขต

จังหวัด

3
4
5
6

สระแกว
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
ตรัง
สงขลา
อุดรธานี
หนองคาย
ขอนแกน
มหาสารคาม
นครราชสีมา
แพร
นาน
อุตรดิตถ
ตาก
สุโขทัย

7
8
10
12
14
16
17

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จั ด ก า ร
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โ ด ย เ ร็ ว
ได
จัดการ
ที่สุด


































































จากการตรวจติดตามของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการจะ
ประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับเฝาระวังไวกอน โดยมีเหตุปจจัยจําแนกในแตละประเด็นความเสี่ยงดังนี้
(1) จังหวัดขาดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐใหมีความสําเร็จตามเปาหมาย และขาดการกําหนดพื้นที่อื่นๆ เปนเปาหมายเพิ่มเติมในกรณี
อปท.มีค วามประสงคเปนผูดําเนินการใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมายภาพรวมของจังหวัดไดทั้งหมด เปนความเสี่ยง
ตามหลั กธรรมาภิบ าลในเรื่ อ งภาระผิ ด ชอบของหนว ยงานหรื อ หน ว ยรั บ ผิ ด ชอบโครงการ (Accountability)
อันเนื่องมาจาก ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมูบานเศรษฐกิจตนแบบเพื่อขยายผลหมูบาน
ตน แบบไปยั งหมูบ า นอื่ น เพื่ อให ครอบคลุ มพื้ นที่ ใ นจั ง หวั ด ในเรื่อ งนี้ หน ว ยรั บ ผิด ชอบในระดั บจั ง หวั ด โดย
สํานักงานที่ดินจังหวัด ทํา ไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได และมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง
ดังนี้
(1.1) มีการติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลใหผูตรวจราชการกรมที่ดินทราบทุก
30 วัน
(1.2) เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานรับฟงปญหา/อุปสรรค ตลอดทั้งใหแนวทางการ
ปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน และรายงานใหผูตรวจราชการกรมที่ดินทราบทุก 30 วัน
(1.3) มีแนวทางการติดตามการดําเนินงานของเจาหนาที่เปนประจําทุกเดือน
(1.4) รายงานผลการดําเนินงานใหกรมที่ดินทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน
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(1.5) ไดมีการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูปกครองทองที่ราษฎรใน
พื้นที่เพื่อตรวจสอบและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐรวมกันและเรงรัดติดตามผลการดําเนินงาน รับฟงปญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนใหแนวทางการปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือนในที่ประชุมสํานักงานที่ดินจังหวัด
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบของ
หนวยรับผิดชอบโครงการ ไวในระดับเฝาระวังไวกอน เนื่องจากเห็นวา แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับ
ตรวจมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีแตยังไมครอบคุลมทุกดาน โดยในการดําเนินงานโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อ
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ จะขับเคลื่อนประสบความสําเร็จไดจะตองมีหนวยงานที่เกี่ยวของอยูหลายหนวยงานเชน
อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งหนวยงานของราชการอื่นๆที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงาน ส.ป.ก. จังหวัด
เปนตน ซึ่งจะตองรับรองแนวเขตขางเคียง จากสวนราชการที่เอกสารสิทธิที่ดินของรัฐ และประชาชน โดยแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังไมอาจเพียงพอที่จะขจัดความเสี่ยงไดเพราะงานอยูในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ สามารถ
สนับสนุนและแกไขปญหาลดความเสี่ยงได โดยอาศัยพลังความรวมมือจากทุกภาคสวนเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหแลว
เสร็จดวยตามเหตุดังกลาวขางตน
สําหรับการดําเนินการโครงการตองใชงบประมาณจากสวนกลางอาจไมเพียงพอครอบคลุมทุก
พื้นที่ ดังนั้น ควรสํารวจความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่มีความพรอมดานงบประมาณควรใหยื่นออก
เฉพาะรายเปนการเพิ่มเติม
(2) ขอมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชนที่จังหวัดจัดสงใหกรมที่ดินยังมีบางสวนที่ไม
อยูในหลักเกณฑออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได เปนความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีสว นรว มของ
หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให
มีความสําเร็จอยางยั่งยืน เรื่องนี้ หนวยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ สํานักงานกรมที่ดินจังหวัด ไดประเมินคา
ดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว ดังนี้
(2.1) ในการจั ด ทํา ข อ มู ล บั ญ ชี สํารวจที่สาธารณประโยชนที่จังหวัดจัดสงกรมที่ดิน
ไดแจงอําเภอ และอปท. สํารวจแปลงที่ดินสาธารณประโยชนซึ่งอยูในหลักเกณฑที่สามารถออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงได
(2.2) มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นที่ ส าธารณประโยชน อื่ น มาทดแทนให เ ป น ไปตาม
เป า หมาย
(2.3) จังหวัดไดตรวจสอบขอมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชนใหถูกตองและชัดเจน
กอนสงใหที่ดินจัดทําแผนงานและโครงการ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวม
ของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหมี
ความสําเร็จอยางยั่งยืน ไวในระดับเฝาระวังไวกอน เนื่องจากเห็นวา ขอมูลที่จังหวัดสงใหกรมที่ดินไดใหอํา เภอ
และอปท. สํารวจแปลงที่ดินที่อยูในหลักเกณฑสามารถหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได แตอาจพบปญหาขอขัดของ
ในกรณีทับซอนของแปลงที่ดินของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิขางเคียงและสวนราชการที่เอกสารสิทธิอื่นๆ ซึ่งจะตอง
รับรองแนวเขตที่ดิน ตลอดจนปญหาบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชนจึง อาจทํา ใหไ มส ามารถดํา เนิน โครงการ
ไดตามเปาหมาย โดยแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกลาวยังคงไมเพียงพอ อาจมีความเสี่ยงคงอยูในการกระทบ
กับโครงการได ซึ่งหนว ยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนเพื่อ ชว ยในการแกไ ขปญ หาในเบื้อ งตน คือ ผูบริห าร
ปกครองทองที่และทองถิ่นรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ และสําหรับระยะยาวจะตองมีการจั ดทําขอมูลที่
สาธารณประโยชนใหมีขอมูลตรงกับความจริงในปจจุบันมากที่สุด
3) หน ว ยงานที ่ รั บผิ ดชอบระดั บจั งหวั ดผู บริ หารปกครองท องที่ แ ละผู บ ริห ารองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนหน ว ยงานที่เกี่ยวของขาดการ บูรณาการทํา งานและประสานการดําเนินการ
ใ น โ ค ร ง ก า ร ใ ห มี ความสํา เร็ จ ยั่ ง ยื น ในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบเปนความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
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การมีสวนรวมของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการใหมีความสําเร็จอยางยั่งยืน เรื่องนี้ หนวยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ สํานักงานกรมที่ดิน
จังหวัด ไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว ดังนี้
(3.1) จั ง หวั ด ได แ จ ง ให ห น ว ยงานและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งถื อ เป น นโยบายสํ าคั ญในการ
ดําเนินการตามโครงการดังกลาว
(3.2) แจงใหหนวยงานรัฐอื่นๆที่มที ี่ดินขางเคียงสาธารณประโยชนใหความรวมมือในการนําชี้
แนวเขตที่ดินในการดําเนินโครงการดังกลาว
(3.3) ประสานงานกับอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนใหความรวมมือ
เปนไปตามเปาหมายโครงการ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวม
ของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหมี
ความสําเร็จอยางยั่งยืน ไวในระดับเฝาระวังไวกอน เนื่องจากเห็นวา มีหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่สําคัญ คือ อําเภอ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่ นที่มีสวนผลักดันมีสวนในการผลักดันโครงการใหประสบความสําเร็จซึ่งอาจเกิด
ความเสี่ยงในการบูรณาการการทํางานได โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดซึ่งเปนเจาภาพในการประสานสวนราชการ
ระดับจังหวัดและอําเภอ รวมทั้ง อปท. เพื่อสนับสนุนโครงการใหสําเร็จอยางยั่งยืน ดังนั้น เมื่ อวิเคราะหแนวทาง
ทางจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังคงไมสามารถจัดความเสี่ยงไดเพียงพอ โดยผูบริหารจังหวัดควรเรงรัดการ
ทํางานของสํานักงานที่ดินจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด อําเภอและอปท. ใหผนึกกําลังโครงการ
เนื่องจากเปนนโยบายที่สําคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยอาจแจงในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานภาพรวมและเรงรัดการทํางาน ตลอดจนแกไขปญหาในภาพรวมและในระดับอําเภอ
ควรเรงรัดการทํางานและสนับสนุนในการประชุมระดับอําเภอประจําเดือน ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อนัด
สวนราชการที่เกี่ยวของหรือผูที่เกี่ยวของลงพื้นที่ในการชี้แนวเขตเพื่อรังวัดที่ดิน เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
4) ในการรั ง วั ด มิ ไ ด เ ป น ไปตามแนวเขตที ่ สาธารณประโยชน ตามที่ กํ าหนดไว
เนื่องจากมีการบุกรุกที่ส าธารณประโยชน และการรังวัดที่สาธารณประโยชนอ าจคลาดเคลื่ อ นได เปน
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่
ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชนโดยตรง เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนี
ความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว ดังนี้
(4.1) ในการรังวัดตามโครงการดังกลาวไดควบคุมตรวจสอบการทํางานของเจาหนาหี่ให
ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัด
(4.2) ในการรังวัดไดใหผูมีหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนนํารังวัดไปตามแนวเขตที่
ไดสงวนหวงหามไวแตเดิม และไดแจงใหประชาชนซึ่งมีที่ดินติดตอกับที่สาธารณประโยชนมามาระวังแนวเขตของตนดวย
(4.3) ประสานงานกับหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลและคุมครองปองกันตรวจสอบความ
ชัดเจน
(4.4) ชี้แจง/ทําความกับหนวยงานผูขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและประสานกับ
ทีด่ ินของราษฎรเพื่อทราบแนวเขตที่ดินชัดเจน
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการ
ไมไดประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับ
ตรวจหรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา มีความเสี่ยงที่ดินสาธารณประโยชนบางแหงมีหลักฐานคอนขางเกา และ
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พยานในการรับรองตั้งแตเดิมเปนผูสูงอายุ เชน กํานัน ผูใหญบาน จึงทําใหแนวเขตอาจคลาดเคลื่อนได และบางแหงมี
การบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชนอาจเกิดขอพิพาทขึ้นได ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงของจังหวัดจึงยังไมเพียงพอที่จะ
ลดความเสี่ ยงลงมาอยู ในระดั บยอมรั บได ดั งนั้ น จึ งควรวางมาตรการเพิ่ มเติ มในการขั บเคลื่ อนโครงการประสบ
ความสําเร็จไดตามเปาหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ ใหมีความถูกตอง เปนธรรม และสําเร็จตามเปาหมาย
5) ขาดการมีสว นรว มของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนวรังวัดเพื่อออกหนังสือ
สําคัญสํา หรั บ ที่ ห ลวงหรื อ ประชาชนผูมีที่ดินขางเคียงไมไดชี้แนวเขตทําใหโครงการลาชา เปนความเสี่ยงตาม
หลัก ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน (Participation) เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนี
ความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว ดังนี้
(5.1) ในการรังวัดตามโครงการดังกลาวไดทําการสอบสวนผูสูงอายุในพื้นที่ ซึ่งทราบความเปนมา
ของที่สาธารณประโยชนซึ่งทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง

(5.2) ประสานกับผูขอออกหนังสือสําคัญที่หลวงหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจง
ประชาชนใหมีสวนรวมนําชี้เขตที่ดิน
(5.3) ประชาชนเขามาเขามามีสวนรวมตรวจสอบการรัววัดและจัดทําแผนที่แสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐเพื่อใหไดรูปแผนที่เนื้อที่ถูกตองชัดเจนและในฐานะที่เปนเจาของที่ดินหรือประชาชนผูไดประโยชน
ที่ดินโดยทั่วไปโดยประกาศรูปแผนที่และเนื้อที่ที่สาธารณประโยชนใหทราบ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการ
ไมไดประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับ
ตรวจหรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไมสามารถลดความเสี่ยงไดอยางดีพอควร
เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธในชองทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทราบ และมีการทําความชี้แจงประชาชนใหทราบใน
ชองทางตางๆ เชน การประชุมคณะกรรมการหมูบาน/ตําบล เพื่อดึงเขามามีสวนรวมในโครงการในการชี้แนวเขตที่ดินที่
พิพาท หรือระงับไกลเกลี่ยขอพิพาทของประชาชนโดยประชาชนดําเนินการเอง ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนมีความ
หวงแหนรักษาที่ดินสาธารณประโยชนรวมกัน
6) ประชาชนในพื้นทีข่ าดการมีสวนรวมในโครงการเนื่องจากไมเห็นความสําคัญใน
การดู แลที่ สาธารณประโยชน เ ป น ความเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในเรื่ อ งการมี ส ว นร ว มของประชาชน
(Participation) เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงไว ดังนี้
(6.1) ในการดําเนินการตามโครงการไดชี้แจงใหประชาชนทราบถึงประโยชนของการออก
หนังสือสําคัญที่หลวงวานอกจากจะเปนการปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐแลว ยังเปนการลดปญหาขัดแยงระหวางรัฐ
กับประชาชนเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและทํากินดวย
(6.2) ประสานกับผูขอออกหนังสือสําคัญที่หลวงหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจง
ประชาชนใหมีสวนรวมนําชี้เขตที่ดิน
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการ
ไมไดประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับ
ตรวจหรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไมสามารถลดความเสี่ยงไดอยางดีพอควร
เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธในชองทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทราบ และมีการทําความชี้แจงประชาชนใหทราบใน
ชองทางตางๆ เชน การประชุมคณะกรรมการหมูบาน/ตําบล เพื่อดึงเขามามีสวนรวมในโครงการในการชี้แนวเขตที่ดินที่
พิพาท หรือระงับไกลเกลี่ยขอพิพาทของประชาชนโดยประชาชนดําเนินการเอง ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนมีความ
หวงแหนรักษาที่ดินสาธารณประโยชนรวมกัน แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไมสามารถลดความเสี่ยงไดอยางดี
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พอควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธในชองทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทราบ และมีการทําความชี้แจงประชาชนใหทราบใน
ชองทางตางๆ เชน การประชุมคณะกรรมการหมูบาน/ตําบล
ในการดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
อยางแทจริงจะตองอาศัยการมีสวนรวมของภาคประชาชนวามีความตองการอยางไรเพราะแตละพื้นที่มีจุดแข็ง
จุดออนไมเหมือนกัน ดังนั้น จึงตองดึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ใหเขามามีสวนรวมโครงการในการกําหนด
เปาหมายระดมความคิดเห็น และการฝกอบรมใหทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามา
ประยุกตใหในการทํางานและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยใชทรัพยากรทองถิ่น ประหยัด รูรักสามัคคี
รักษาสิ่งแวดลอม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล
ในการที่จะทําใหประชาชนในพื้นที่ใหความสําคัญและเห็นประโยชนที่สําคัญในการ
ดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการมีสวนรวมแลว ตองยึดหลักรวมคิดและรวมทําใหรูสึกวาเปนเจาของโครงการเอง
เมื่อประชาชนไดตระหนักเห็นประโยชนในการดําเนินโครงการแลว ก็จะทําใหการทํางานสําเร็จอยางยั่งยืน ทําให
เปาหมายที่กําหนดบรรลุผลอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะกระตุนและรับทราบการดําเนินโครงการอยาง
ตอเนื่อง จะตองมีการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบโดยตลอดทุกชองทางเพื่อใหประชนรับทราบ
ความกาวหนาและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนใหยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และสามารถมี
รายไดที่มนั่ คงเพียงพอในการดํารงชีวิต
ผูตรวจราชกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับเฝาระวังไวกอน
เนื่องจากเห็นวาแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจอาจจะไมเพียงพอ จึงไดใหขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวแลวเชื่อ
วาจะสามารจัดการความเสี่ยง และโครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการที่กําหนดไวไดในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้
(1) สํานักงานที่ดินจังหวัดควรสรุปรายงานใหผูบ ริห ารระดับ จัง หวัด เพื่อ ทราบ โดย
วิเคราะหปญ หาอุป สรรคในการดํา เนิน โครงการตลอดจนวิเคราะหความเสี่ยงในภาพรวมเพื่อหาแนวทางแกไ ข
ปญหาในระยะสั้นและระยะยาวที่สาธารณประโยชนในพื้นที่
(2) ควรจั ด ประชุ ม หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อง เ พื ่ อ เ ร ง รั ด ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า ใ น ก า ร
ดําเนินงานสนับสนุนการดําเนินโครงการในเสร็จตามเปาหมาย และการวางแผนในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดง
แนวเขตที่ดินของรัฐที่มีอยูในพื้นที่ในระยะยาวใหมีความชัดเจน
(3) ควรประสานสํานักงานทองถิ่นจังหวัดใหสํารวจองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่มีความ
พรอมในดานงบประมาณใหยื่นออกเฉพาะรายในการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น
(4) ในระยะสั้นใหสํานักงานที่ดินจังหวัด ประสานผูบ ริห ารปกครองทองที่และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสวนราชการที่มีเอกสารสิทธิอื่นๆ ใหเขามามีสว นรว มในการสนับสนุนในการรังวัด
ที่ดิน สาธารณประโยชนใ นพื้น ที่เ ปา หมายกํา หนดไวเ พื่อ แกไ ขปญ หาที่อ าจเกิด ในพื้นที่ในการรับรองแนวเขต
เพื่อปองกันปญหาการทับซอนและแกไขปญหาขอพิพาทในพื้นที่
(5) ในระยะยาว ควรสํ า รวจขอ มูล ที ่ดิน สาธารณประโยชน ทั้ ง หมดให ท ราบ
สถานะป จ จุ บั น ว า มี พื้ น ที่ อ ยู ต รงที่ ใ ด เอกสารที่ น.ส.ล. มี ค วามชั ด เจนหรื อ ตลอดจนมี ผู บุ ก รุ ก หรื อ ทั บ ซ อ น
กั บ เอกสารสิ ท ธิ อื่ น ๆหรื อ ไม เพื่ อ จั ด ทํา ฐานขอมูลไวใชเปนแนวทางการดําเนินและวางแผนโครงการและหาแนว
ทางแกไขปญหาในภาพรวมตอไป ตลอดจนหาแนวทาง
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(6) สํานักงานที่ดินจังหวัดควรนําเรื่องดังกลาวเขาในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัด
เพื่อใหผูบริหารจังหวัดไดเรงรัดผลการดําเนินการและกําชับสวนราชการที่เกี่ยวของใหบูรณาการการทํางานเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการใหสําเร็จ
(7) อําเภอควรนําเรื่องการดําเนินการเขาในประชุมหัว หนาสว นระดับอําเภอเพื่อกําชับ
ผูบริห าร อปท. กํานัน ผูใหญบาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของเพื่อ สนั บ สนุ น การทํา งานของผู ออกรังวัดตลอดจน
ตัวแทนภาคประชาชนในการชี้แนวเขต และไกลเกลี่ยขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
(8) จัดทําแผนปฏิบัติงานในการออกรังวัดที่สาธารณประโยชน โดยกําหนดวันลงพื้นที่
เพื่อแจงกําหนดเวลาใหผูแทนผูบริหารปกครองทองที่และผูแทนองคกรปกครองทองถิ่นไปชี้แนวเขตพื้นที่กําหนด
ตามแผนปฏิบัติงาน
(9) ควรจัดเวทีประชาคมในหมูบาน/ชุมชนโดยมีตัวแทนจากทุกภาคสวน เชน ผูแทนองคกร
ปกครองทองที่และทองถิ่น จากตัวแทนประชาชน และหนวยงานของรัฐเพื่อหาแนวทางรวมกันในแกไขปญหาการบุกรุก
ที่สาธารประโยชนและการรับรองแนวเขตเพื่อทําความเขาใจใหประชาชนรับทราบและเขาใจ ตลอดจนใหหามติความเห็น
พองรวมกันในการชี้แจงแนวเขตที่ดินขางเคียง
(10) ควรหามาตรการแก ไขป ญหาการบุ กรุ กที่ ดิ นของรั ฐเพื่ อจู งใจให ผู บุ กรุ กได มี การ
ครอบครองหรือใชประโยชนอยางถูกตอง
(11) ผูบริหารปกครองทองที่และทองถิ่นควรตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของควรตรวจสอบ
เอกสารที่สาธารณประโยชนเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ตลอดจนดูแนวเขตใหชัดเจน โดยใหประชาชนในทองถิ่นผู
เกาแกเปนผูชี้แนวเขต เพื่อรวมชี้แจงแนวเขตใหชัดเจนอยางถูกตองและเปนธรรม
(12) ใหป ระชาสัม พัน ธก ารดํา เนิน งานโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนว
เขตที่ดินของรัฐใหประชาชนในพื้นที่เพื่อใหรับทราบขั้นตอนการชี้แนวเขตและแนวทางการดํา เนิ น งาน ใน
ช อ งทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมูบาน หอกระจายขาว ตลอดจนทางชองอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่
(13) ขอใหประสานทางอําเภอใหประชาสัมพันธกับประชาชนในการประชุมคณะกรรมการ
หมูบาน/ตําบลเพื่อซักซอมทําความเขาแนวทางการดําเนินงานและขั้นตอนตามแผนปฏิบัติงานกําหนดไว
(14) ใหประสานผูบริหารปกครองทองที่และทองถิ่น ในการทําความเขาใจกับประชาชนใน
การประชุ มคณะกรรมการหมู บ าน/ชุ มชนหรื อเวที ประชาคม ให มี ความตระหนั กในการหวงแหนและรั กษาที่ ดิ น
สาธารณประโยชนที่ใหพลเมืองใชรวมกัน
(15) ใหประสานผูบริหารปกครองทองที่และทองถิ่นควรหากิจกรรมหรือวัฒนาธรรมในการใชที่
สาธารณะประโยชนรวมกันเพื่อสรางความหวงแหนและรักษาที่ดินสาธารณประโยชนรวมกัน
โครงการรังวัดจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเปนโครงการการบริหารจัดการ
ที่ดินของรัฐใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด เปนพันธกิจหนึ่งของกรมที่ดินซึ่งการรังวัดออกหรือ
ตรวจสอบหนังสือสําหรับที่หลวงเปนมาตรการที่สํา คัญในการที่จะปองกันที่ดินของรัฐอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน มิใหถูกบุกรุกหรือเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังสามารถลดปญหาการพิพาทโตแยงเกี่ยวเกี่ยวกับแนวเขต
ที่ดินระหวางรัฐกับเอกชนในอนาคต การดําเนินการแผนดําเนินการจัดการที่ดินของรัฐใหมีแนวเขตที่ดินชัดเจน
ทั่วประเทศ อยางไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงตองเฝาระวัง 6 ประการ คือ
- จังหวัดขาดนโยบายหรือแนวทางในการกํากับโครงการรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขต
ที่ดินของรัฐใหมีความสําเร็จตามเปาหมาย และขาดการกําหนดพื้นที่อื่นๆ เปนเปาหมายเพิ่ มเติมในกรณี อปท.มี
ความประสงคเปนผูดําเนินการใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมายภาพรวมของจังหวัดไดทั้งหมด
- ขอมูลบัญชีสํารวจที่สาธารณประโยชนที่จังหวัดจัดสงใหกรมที่ดินยังมีบางสวนที่ไมอยูใน
หลักเกณฑออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได
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- หน ว ยงานที่ รับผิดชอบระดับจังหวัดผูบริหารปกครองทองที่และผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตลอดจนหน ว ยงานที่เกี่ยวของขาดการ บูรณาการทํา งานและประสานการดําเนินการในโ ครงการ
ให มี ค วามสํา เร็ จ ยั่ ง ยื น ในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
- ในการรังวัดมิไดเ ป น ไปตามแนวเขตที่ สาธารณประโยชนตามที่กําหนดไว เนื่องจากมีการ
บุกรุกทีส่ าธารณประโยชน และการรังวัดที่สาธารณประโยชนอ าจคลาดเคลื่ อ นได
- ขาดการมีสว นรว มของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนวรังวัดเพื่อออกหนังสือสําคัญ
สํา หรั บ ที่ ห ลวงหรื อ ประชาชนผูมีที่ดินขางเคียงไมไดชี้แนวเขตทําใหโครงการลาชา
-ประชาชนในพื้นที่ข าดการมีสว นรว มในโครงการเนื่อ งจากไมเห็นความสําคัญในการดูแลที่
สาธารณประโยชนเปนความเสี่ยงตามหลัก
- ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไดใหขอเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประเด็นขางตนไวแลว และเชื่อวา เมื่อหนวยรับผิดชอบรับขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ จะทําใหคาดัชนีความเสี่ยงลดลงสูระดับยอมไดรับ และจะทําใหโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดในแตละกิจกรรม
และผูปวยเอดส)

1) โครงการตรวจติดตามการถายโอน (เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ

1.1 แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผูสูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.1.1 กรอบแนวความคิดในการปฏิบัติ
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามนโยบายที่ตองการสรางหลักประกันดานรายได
ใหแกผูสูงอายุ โดยจัดสรรเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินการจายสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังขีพ ซึ่ง
ในปงบประมาณผานมากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเบี้ยยังขีพผูสูงอายุใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนที่ไดรับตามภารกิจถายโอน) และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (ตามนโยบายของรัฐบาล) ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นจึงไดรวมงบประมาณทั้ง 2 ประเภท เปนโครงการเดียวกัน โดยใหดําเนินการในลักษณะของเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณ และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
1.1.2 หลักเกณฑและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ
หลักเกณฑ
(1) จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
ตามจํานวนผูสูงอายุที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศรายชื่อไวแลวใน
อัตราคนละ 500 บาท ตอเดือน
(2) เมื่อเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลไดรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุด หนุ น เฉพาะกิ จ แล ว ใหนํ า งบประมาณที่ ไ ด รั บ การจัด สรรไปดํ า เนิ น งานตามโครงการฯ โดยไม ต อ งตรา
ขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายรองรับ และใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลนําเงินอุดหนุนที่ไดรับ
การจัดสรรไปใชจายตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ให สํ านั กงานส งเสริ ม การปกครองทอ งถิ่น จัง หวัด แจง รายละเอีย ดการ
จัดสรรงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลทุกแหงไดรับทราบ
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(2) เมื่อสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ไดรับแจงการจัดสรรเงิน
อุด หนุ นเฉพาะกิจ สํา หรั บโครงการสร างหลั กประกัน รายไดใ หแ กผู สูง อายุต ามนโยบายของรั ฐ บาล ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2554 แลว ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดดําเนินการเบิกจาย เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ดังกลาว จากสํานักงานคลังจังหวัด โดยใชบัญชีรายละเอียดการจัดสรรฯ ตามที่ไดรับแจง เปนเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจายงบประมาณ โดยถือวากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีหนี้ใกลถึงกําหนดชําระที่
สามารถขอเบิกจากคลังได (ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.
2551 ขอ 15)
(3) ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพตามที่ไดรับจัดสรร ใหแกผูสูงอายุที่มีสิทธิ ในอัตราคนละ 500 บาทตอเดือน ภายในวันที่ 10
ของทุกเดือน โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
(4) หากมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวแลว ไมวาใน
กรณีใดๆ ใหเทศบาล/องคกรบริหารสวนตําบล สงคืนเงินเหลือจายใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
โดยทันทีเพื่อดําเนินการสงคืนงบประมาณใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตอไป
1.1.3 การติดตามผล
ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน
การเบิกจายงบประมาณใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดทราบทุก 3 เดือนตามแบบที่กําหนด โดย
ใหรายงานกอนวันที่ 15 ของรอบถัดไป สําหรับครั้งที่ 1 ใหรายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2554
ทุพพลภาพ
ปงบประมาณ พ.ศ.
งบประมาณ (บาท)
เปาหมาย (คน)

1.2 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ
2553
1,374,039,000
458,013

2554
4,739,580,000
789,930

เพิ่ม/ลด
3,365,541,000
331,917

รอยละ
71.01
19.64

1.2.1 หลักการและเหตุผล/ความจําเปน
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดใหภารกิจการจายเบี้ยยังชีพคนพิการเปนภารกิจที่ตองถายโอนใหองคกร
ปกครองสว นทองถิ่น ประกอบกับรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 มาตรา 80 (1) ได
กําหนดใหรัฐตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร และผูพิการหรือทุพ พลภาพ และผูอยูใน
สภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมการจัด
สวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแกผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได ดังนั้นเพื่อเปนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพิการเปนไปอยางทั่วถึง และเปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล จึงเสนอขอรับงบประมาณเพื่อจัดสรรเปนสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพิการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นําไปจายใหแกผูพิการที่มีสิทธิในพื้นที่ในอัตราคนละ 500 บาทตอเดือน

นโยบายของรัฐบาล

1.2.2 วัตถุประสงค
1.2.2.1 เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพตาม
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1.2.2.2 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามอํานาจหนาที่
1.2.3 งบประมาณที่เสนอขอ
จํานวน 4,739,580,000 บาท
1.2.4 เหตุผลที่เพิ่ม/ลดงบประมาณ
1.2.4.1 ปงบประมาณที่ผา นมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐ เพื่อดําเนินการดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพิการ ใน 2 ประเภท คือ 1) เงินอุดหนุนทั่วไป
ตามอํานาจหนาที่ และ 2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งไดรับจัดสรรจํานวน 6 เดือน (เดือน
เมษายน-กันยายน 2553) ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อใหการดําเนินงานดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปในทิศทางเดียวกัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงไดรวมงบประมาณทั้ง
2 ประเภท เปนโครงการเดียวกัน โดยใหดําเนินการในลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของงบประมาณ และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
1.2.4.2 ผูพิการที่มีสิทธิ และมีความประสงคขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น
จํานวน 13,695 คน จึงทําใหจํานวนงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพที่เสนอขอมีจํานวนเพิ่มขึ้น
1.2.5 หลักเกณฑการจัดสรร
เพื่อจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําไปจายเปนสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ใหแกผูพิการที่มีสิทธิในพื้นที่ ในอัตราคนละ 500 บาทตอเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553)

5,727,798,000 บาท
3,352,032,000 บาท
4,739,580,000 บาท
5,727,798,000 บาท

1.2.6 แผนการดําเนินงาน
1.2.6.1 เปาหมายโครงการทั้งหมด

จํ า นวน 954,633 คน เป น เงิ น

1.2.6.2เปาหมาย ป 2553

จํ า นวน 799,119 คน เป น เงิ น

1.2.6.3เปาหมาย ป 2554

จํ า นวน 789,937 คน เป น เงิ น

1.2.6.4 เปาหมาย ป 2555

จํ า นวน 954,633 คน เป น เงิ น

1.2.7 เปาหมาย
1.2.7.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2.7.1 ผูพิการ

จํานวน 7,776 แหง
จํานวน 789,930 คน

1.2.8 สถานที่ดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
1.2.9 ปญหาอุปสรรค
1.2.9.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดการประชาสัมพันธใหแกผูสูงอายุในพื้นที่ทราบ
ถึงขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกัน
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1.2.9.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงดําเนินการจายเบี้ยยังชีพลาชา ทําใหเกิดการ

รองเรียน

1.2.10 ขอเสนอแนะ
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2554 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดเสนอขอ
งบประมาณตามที่ไดรับรายงานขอมูลจํานวนผูพิการในเบื้องตน จํานวน 789,930 คน เปนเงิน 4,739,580,000
บาท ซึ่งตอมาไดรับรายงานจํานวนผูพิการที่มีสิทธิเพิ่มเติม อีกจํานวน 164,703 คน เปนเงิน 988,218,000 บาท
ทําใหมีจํานวนผูพิการที่มีสิทธิทั้งสิ้น 954,633 คน เปนเงิน 5,714,610,000 บาท ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงาน
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพตามนโยบายของรัฐบาลเปนไปดวยความเรียบรอยและ
บรรลุวัตถุประสงคเห็นควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจํานวน 5,714,610,000 บาท เพื่อจายเปนสวัสดิการเบี้ย
ความพิการใหผูพิการที่เพิ่มเติม จํานวน 164,703 คน
1.3 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
ปงบประมาณ พ.ศ.
จํานวนเงิน
เปาหมาย (คน)

2553
223,626,000
37,271

2554
223,626,000
37,271

เพิ่ม/ลด
0
0

รอยละ
0.00
0.00

1.3.1 หลักการและเหตุผล/ความจําเปน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 กําหนดใหภารกิจการจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสเปนภารกิจที่ตองถายโอนใหองคกร
ปกครองสว นทองถิ่น ซึ่งไดรับภารกิจ ถายโอนจากกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เมื่อ
ปงบประมาณ 2547
1.3.2 วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการสังคมสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามอํานาจหนาที่
1.3.3 งบประมาณที่เสนอขอ
จํานวน 223,626,000 บาท
1.3.4 หลักเกณฑการจัดสรร
เพื่อจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนคาใชจายในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสที่มีสิทธิในพื้นที่ จํานวน 37,271 คนๆละ 500 บาทตอเดือน เปนเงิน 223,626,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548

223,626,000 บาท
223,626,000 บาท
234,810,000 บาท

1.3.5 แผนการดําเนินงาน
1.3.5.1 เปาหมาย ป 2553

จํานวน 37,271 คน

เป น เงิ น

1.3.5.2 เปาหมาย ป 2554

จํานวน 37,271 คน

เปนเงิน

1.3.5.3 เปาหมาย ป 2555

จํานวน 39,135 คน

เป น เงิ น
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352,954 คน

สถิติขอมูลผูปวยเอดสทั่วประเทศ ของกระทรวงสาธารณสุข ป 2527-2552 จํานวน
1.3.6 เปาหมาย
1.3.6.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3.6.2 ผูปวยเอดส

จํานวน 7,776 แหง
จํานวน 37,271 คน

1.3.7 สถานที่ดําเนินการ
ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
1.3.8 ปญหาอุปสรรค
เนื่องจากตั้งแตปงบประมาณ 2551 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมีมติใหแบงประเภทเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน 2 ประเภท คือ เงิน
อุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งจากเดิมไดแบงเปน 3 ประเภท คือ (1) เงินอุดหนุนทั่วไป (2) เงิน
อุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยไดเปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุ ประสงค ไปเปน แบบเงิ นอุด หนุ นทั่ว ไป เพื่ อใหอ งค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น มีอิ ส ระในการบริ การจัด การ
งบประมาณของตนเองไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการไปแลวไดเกิดปญหาบาง
ประการขึ้น ดังนี้
1.3.8.1 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรงบประมาณ ไม ท ราบว า
งบประมาณที่ไดรับเปนรายการใดบาง เนื่องจากยอดเงินที่แจงจัดสรรไปเปนยอดรวมไมระบุรายการ
1.3.8.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไมไดเรียงลําดับความสําคัญของการใช
จายงบประมาณวาตองไปดําเนินการในเรื่องใดกอนหรือหลัง
1.3.8.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ นํางบประมาณที่
ได รั บ ไปใช ใ นด า นอื่น เป น เหตุ ใ ห ง บประมาณไม เพี ย งพอหรื อ ไม ดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ซึ่ ง ทํ า ให การใช จ า ย
งบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค
1.3.9 เอกสารประกอบชี้แจงเพิ่มเติม (ถามี)
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดํ าเนิน งานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติด ตามของผู ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบวา การดําเนินงานของจังหวัดในแตละขั้นตอนของโครงการตรวจติดตามการถายโอน (เงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ) มีการดําเนินงานถูกตอง เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
กําหนด มีความโปรงใส โดยยึดระเบียบที่กําหนดเปนสําคัญ ทําใหการเบิกจายเงินสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูป ว ยเอดส เ พื่ อช ว ยเหลื อให มีคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ขึ้น พึ่ง ตนเองได เพื่อ สนับ สนุ นการดํ า เนิน งานด า นการสั ง คม
สงเคราะห ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แตอยางไรก็ดีไดกําชับใหจังหวัดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดวางมาตรการและแผนปฏิบัติงานในปง บประมาณ พ.ศ. 2554 ใหเรง
ดําเนินตามโครงการใหสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาลกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักถูกตอง ทั่วถึงและ
เปนธรรม ซึ่งทําใหการดําเนินงานของโครงการประสบความสําเร็จอยางยัง่ ยืนตอไป
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดขอใหหนว ยรับตรวจ หรือหนวยรับผิดโครงการ คือ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง ใน 3
เรื่อง 1) จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถายโอนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

- 75 -

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2) การดําเนินงานยังขาดขอมูลที่เปนปจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงผันแปรและไมสม่ําเสมอทําใหสงผลกระทบตั้งงบประมาณถายโอนยังไมครอบคลุม 3) หนวยงานที่
เปนหุนสวนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาดการบูรณาการ การทํางาน การเชื่อมโยงขอมูล
ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนใหการดําเนินโครงการสําเร็จไดออกอยางยั่งยืน 4) ขั้นตอนการ
จายเงินสงเคราะหใหกลุมเปาหมายอาจมีการจายเงินไปไมถึงกลุมเปาหมายที่กําหนด 5) ประชาชนขาดการมีสวน
รวมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จายเงินสงเคราะหใหมีความถูกตองและสามารถแกไขปญหา
บุคคลกลุมเปาหมาย และ 6) การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจายเงินสงเคราะหไมครอบคลุม
เปาหมายไดอยางถูกตองไปยังกลุมเปาหมายที่ควรไดรับในหมูบานหรือชุมชน ซึ่งในสว นของผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยไดทําการตรวจติดตามและประเมินคาดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดตาง ๆ เปนดังนี้
หนวยรับตรวจประเมินตนเอง
เขต

จังหวัด

1

นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
ลพบุรี
สิงหบุรี
ชัยนาท
อางทอง
ฉะเชิงเทรา
สระแกว
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
นครนายก
ราชบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุราษฎรธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง

2

3

4

5

6

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด


































































































- 76 หนวยรับตรวจประเมินตนเอง
เขต

จังหวัด

7

ภูเก็ต
พังงา
กระบี่
ระนอง
ตรัง
สงขลา
สตูล
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
อุดรธานี
หนองบัวลําภู
หนองคาย
เลย
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
อุบลราชธานี
ยโสธร
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เชียงใหม

8

9

10

11
12

13

14

15

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด






































































































































- 77 หนวยรับตรวจประเมินตนเอง
เขต

จังหวัด

ลําพูน
ลําปาง
แมฮองสอน
16 เชียงราย
พะเยา
แพร
นาน
17 พิษณุโลก
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
ตาก
สุโขทัย
18 นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
พิจิตร

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด






























































จากการตรวจติดตามของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการจะประเมินคาดัชนี
ความเสี่ยงไวในระดับเฝาระวังไวกอน โดยมีเหตุปจจัยจําแนกในแตละประเด็นความเสี่ยงดังนี้
(1) จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถายโอนเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนความเสี่ยงตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าลในเรื่ อ งภาระผิ ด ชอบของหน ว ยงานหรื อ หน ว ยรั บ ผิ ด ชอบโครงการ (Accountability)
อันเนื่องมาจาก ขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถายโอนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในเรื่องนี้ หนวยรับผิดชอบในระดับจังหวัด โดย
สํานักงานสงเสริมการปกครองสว นทองถิ่นจังหวัด ไดประเมินคาดัชนี ความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได และมี
แนวทางจัดการกับ ความเสี่ยง ดังนี้
(1.1) เปนนโยบายของรัฐบาลที่มอบให อปท. ตองดําเนินการ และผูบริหาร อปท.
ก็ไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวอยูแลว จังหวัดไดกํากับดูแลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
(1.2) จังหวัดประชุมผูบริหาร อปท. เพื่อมอบนโยบายที่ชัดเจนในการจายเงิน
เบี้ยยังชีพฯ เปนประจําทุกเดือนและนโยบายการตรวจติดตาม
(1.3) มีคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ออกตรวจนิเทศดานการเงินบัญชีและ
การจายเงินเบี้ยยังชีพของ อปท. ปละ 2 ครั้ง
(1.4) จังหวัดแจงซักซอมแนวทางการดําเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพฯให อปท.
ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน
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ผูรับผิดชอบอยางใกลชิด

(1.5) กํ า ชั บ ให ผู บ ริ ห าร อปท. กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องภาระรับผิดชอบ
(Accountability) ของหนวยรับผิดชอบโครงการ ไวในระดับเฝาระวังไวกอน เนื่องจากเห็นวา แนวจัดการความเสี่ยง
ของหนวยรับตรวจราชการของจังหวัดมีแนวการจัดการความเสี่ยงอยูในระดับที่ดี แตอยางไรก็ดีในการเบิกจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสให กับบุคคลที่มีสิทธิไดตามระเบียบกําหนดไว เปน
นโยบายที่ สํ า คัญ ของรั ฐ บาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ ช ว ยเหลื อเป น สวั ส ดิ ก าร จํ า นวน 500 บาทต อ คน
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ดังนั้น เพื่อเปนการใหมีการดําเนินการอยางถูกตอง
ไมตกหลน สามารถชวยเหลือบุคคลตามเปาหมายไดอยางแทจริงหนวยรับตรวจราชการควรวางมาตรการในการ
กําชับอปท. มีร ะบบรายงาน และตรวจติดตามอยางใกลชิด อยางตอเนื่องทุกไตรมาสเพื่อติดตามความกาวหนา
โครงการและรับทราบปญหาอุปสรรค ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหา และไดมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
และมอบหมายภารกิจใหแกหนวยงานตางๆถือปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งถือวาดีระดับหนึ่ง แตยังอาจไม
เพียงพอ โดยจังหวัดควรมีแนวทางการเรงรัด ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว เพราะงานดังกลาว
เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหมีการเบิกจายเงินสงเคราะหใหแกผูพิการ ผูสูงอายุ
และผูปวยเอดสใหไดเปนไปตามเปาหมายครอบคลุมทุกภาคสวนถูกตองเปนธรรมและรวดเร็ว ดังนั้น จังหวัดควรมี
มาตรการเรงรัด ติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(2) การดําเนินงานยังขาดขอมูลที่เปนปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไม
สม่ําเสมอทําใหสงผลกระทบตั้งงบประมาณถายโอนยังไมครอบคลุมเปนความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง
ภ า ร ะ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ห น ว ย ง า น ห รื อ ห น ว ย รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร ( Accountability)
อั น เนื่ อ งมาจาก ขาดข อ มู ล ที่ เ ป น ป จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผั น แปรและไม ส ม่ํ า เสมอทํ า ให ส ง ผลกระทบตั้ ง
งบประมาณถายโอนยังไมครอบคลุมในเรื่องนี้ หนวยรับผิดชอบในระดับจังหวัด คือ สํานักงานสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัด ไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางจัดการกับความเสี่ยงไว
ดังนี้
(2.1) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูลยายไปปฏิบัติงานที่อื่นงานไมตอเนื่อง จึงได
ตรวจติดตามการบันทึกขอมูลทาง Internet ของ อปท. ใหเปนปจจุบัน
(2.2) ใหมอบหมายงานใหเรียบรอยและแนะนําการปฏิบัติเพิ่มเติมให จนท.
ที่มาปฏิบัติงานใหมแทน
(2.3) อปท. รับลงทะเบียนผูสูงอายุ และผูพิการ รายใหมที่ยังไมเคย ลงทะเบียน
มากอน และผูที่ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหมในพื้นที่ อปท. ภายในเดือน พ.ย. ของทุกป
(2.4) รวบรวมขอมูลที่เปนปจจุบันโดยให อปท.รายงานขอมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพของ สถ.
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนี ความเสี่ยงเรื่องภาระผิดชอบของ
หนวยงานหรือหนวยรับผิดชอบโครงการ (Accountability) ขาดขอมูลที่เปนปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและ
ไมสม่ําเสมอทําใหสงผลกระทบตั้งงบประมาณถายโอนยังไมครอบคลุม ไวในระดับเฝาระวังไวกอน เนื่องจากเห็นวา
มีแนวทางจัดการความเสี่ยงที่ดีในระดับหนึ่งแตอยางไรก็ตามประเด็นความเสี่ยงดังกลาวการจัดการความเสี่ยงของ
หนวยรับตรวจราชการยังไมครอบคลุมอยางเพียงพอ โดยประเด็นที่สําคัญในการดําเนินโครงการตรวจติดตามการ
ถายโอน เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ) มีหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆที่มีขอมูลใน
การดําเนินดังกลาวเชนกัน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีขอมูลผูปวยเอดส สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดมีขอมูลผูพิการ และที่ทําการปกครองจังหวัดมีขอมูลผูสูงอายุ ดังนั้น ควรตรวจสอบ
ขอมูลดังกลาวกับหนวยที่เกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง และในขณะเดียวกันจังหวัดควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
อําเภอรับลงทะเบียนเพิ่มเติม หรือตรวจสอบ ขอมูลการดําเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งเพื่อปองกันปญหาตกหลนของ
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กลุมเปาหมาย หรืออาจเปดตูเพื่อรับขอมูลการแจงเพิ่มเติม ทั้งนี้ สําหรับผูปวยเอดสอาจจะเปดใหแจงขอมูลเพราะ
ผูปวยเอดสอาจไมกลาแสดงตนโดยขอใหปกปดเรื่องดังกลาวเปนความลับ
(3) หนวยงานที่เปนหุนสวนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาด
การบูรณาการ การทํางาน การเชื่อมโยงขอมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนั บสนุนใหการดําเนิน
โครงการสําเร็จไดออกอยางยั่งยืน เปนความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
(Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชนโดยตรง
เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว
ดังนี้
(3.1) การประสานงานระหวา ง อปท. และจัง หวั ดล า ช า บางครั้ ง จนท.
เขาใจผิดจากแบบฟอรมการรายงาน ดังนั้น จึงไดซักซอมความเขาใจกับเจาหนาที่ และผูบริหาร
(3.2) ใหอปท. กําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหชัดเจนเพื่อใหการประสาน
ขอมูลมีความถูกตองแมนยํา
(3.3) มีการเชื่อมโยงขอมูลกับ สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดปทุมธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(3.4) มีการเชื่อมโยงขอมูลผูสูงอายุกับ สนง. ทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น เพื่อให
มีขอ มูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน
(3.5) จังหวัดจัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ อปท.ทุกแหง เพื่อ
ซักซอมแนวทางปฏิบัติ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวน
รวมของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการ
ไมไดประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับ
ตรวจหรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดี แตอาจไมเพียงพอ เพื่อปองกันความเสี่ยงได
ทุกดาน จังหวัดควรวางมาตรการใหอปท. ในการจายเงินใหมีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัด
ตลอดจนจะตองมีการตรวจสอบบัญชีกลุมเปาหมายอีกครั้งใหจํานวนตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยใหจายเงิน
ถูกตองตามบัญชี และมีการสํารวจขอมูลใหถูกตองและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่งแตยังอาจไมเพียงพอ โดยจังหวัด
ควรมีการสํารวจขอมูลกลุมเปาหมายอีกครั้งใหจํานวนตรงกับความเปนจริงมากที่สุด ในพื้นที่มากที่สุด
(4) ขั้ น ตอนการจ า ยเงิ น สงเคราะห ใ ห ก ลุ ม เป า หมายอาจมี ก ารจ า ยเงิ น ไปไม ถึ ง
กลุ ม เป า หมายที่ กํ า หนด
เป น ความเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในเรื่ อ งการมี ส ว นร ว มของประชาชน
(Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชน
โดยตรง เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงไว ดังนี้
(4.1) บางพื้นที่ อปท. นําเงินสดไปจายใหผูรับและใชโอกาสในการหาเสียง
ทําใหเสียเวลา โดยไดวางมาตรการพยายามใหจายผานธนาคารทุกรายแมจะเปนปญหากับผูรับบางรายการเพราะ
ไมสะดวกในการเดินทางไปธนาคาร
(4.2) กํากับใหมีการจายเงินอยางทั่วถึงใหถึงกลุมเปาหมายตามเหมาะสม
(4.3) การจ า ยเงิ น สงเคราะห ทุ ก ประเภทความเสี่ ย งจํ า ดํ า เนิ น การผ า น
โรงพยาบาล เนื่ องจากมีง บประมาณของทุ กคนที่มี อายุ เกิ น 60 ป และสามารถตรวจสอบความถู กต อ งจาก
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
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ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการ
ไมไดประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับ
ตรวจหรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดี แตอาจไมครอบคลุมภารกิจไดอยางเพียงพอ
จังหวัดควรวางมาตรการใหอปท. ในการจายเงินใหมีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด ตลอดจนจะตองมี
การตรวจสอบบัญชีกลุมเปาหมายอีกครั้งใหจํานวนตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยใหจายเงินถูกตองตามบัญชี
ขณะเดียวกันควรเปนการบริการประชาชนผูสูงอายุควรจัดบริหารประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่เพื่ออํานวยความ
สะดวก และควรมีระบบตรวจสอบการจายเงินดังกลาวอีกครั้ง อปท. เรงมีสอบตามการเบิกจายเงินใหกับกลุมเปาหมาย
ทั้ง 3 กลุมในพื้นที่อีกดวย อีกทั้งมีการสํารวจขอมูลใหถูกตองและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่ง แตอาจไมเพียงพอ
กลุมเปาหมาย โดยใหปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและควรบูรณาการเพื่อปองกันการเบิกจายใหตรงตามเปาหมายได
อยางแทจริง
(5) ประชาชนขาดการมีส ว นร ว มในการดํา เนิน โครงการเพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการ
จายเงินสงเคราะหใหมีความถูกตองและสามารถแกไขปญหาบุคคลกลุมเปาหมาย เปนความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญ
เพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชนโดยตรง เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวใน
ระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว ดังนี้
(5.1) การประชาสัมพันธกําหนดระยะเวลาปฏิบัติไมทั่วถึง
(5.2) บางรายขาดผูที่ใหความชว ยเหลือในการนําเสนอขอมูล โดยไดว าง
มาตรการ ให อปท. ตองเขาตรวจสอบขอมูลในพื้นที่อยางละเอียด
(5.3) แจง อปท. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ โดยเปดเผยให
ประชาชนผูสนใจตรวจสอบ หากมีบุคคลใดขาดคุณสมบัติ สามารถแจง อปท.เพิกถอนรายชื่อได
(5.4) จังหวัด โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดไดมีการชี้แจงใหผู ที่มี
หนาที่รับผิดชอบไดเขาใจและตระหนักในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการจายเงินสงเคราะหใหมีความ
ถูกตองและสามารถแกไขปญหาบุคคลกลุมเปาหมาย
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการ
ไมไดประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับ
ตรวจหรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจราชการดีในระดับหนึ่ง
แตเพื่อปองกันความเสี่ยงอยางดีพอควรเพิ่มชองทางใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการโดยอาจ
ตั้งผูแทนภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโครงการหรือในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และขอใหประกาศรายชื่อผูรับ
สิทธิรับเบี้ยยังชีพฯและคนพิการโดยเปดเผยใหประชาชนผูสนใจตรวจสอบ หรืออาจใชมาตรการประชาคมหมูบาน/
ชุมชนตรวจจองอีกทางหนึ่ง และขอใหประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบความกาวหนาโครงการเปนระยะดวย
มีการตรวจสอบโดยประชาชนในหมูบาน/ชุมชนซึ่งถือวาดีในระดับหนึ่งแตอาจไมเพียงพอ ดังนั้น จังหวัดควรหา
มาตรการเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการโดยมีการประชุมใหมีสวนรวมเห็นความสําคัญของโครงการ ทําใหมี
สวนผลักดันใหโครงการสําเร็จตามเปาหมาย
(6) การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจายเงินสงเคราะหไมครอบคลุม
เป า หมายได อ ย า งถู ก ต อ งไปยั ง กลุ ม เป า หมายที่ ค วรได รั บ ในหมู บ า นหรื อ ชุ ม ชน เป น ความเสี่ ย งตามหลั ก
ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญ
เพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชนโดยตรง เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวใน
ระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว ดังนี้
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(6.1) จั ง หวั ด โดยสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ได จั ด
เจาหนาที่ที่ติดตามการจายเงินอยางเครงครัด
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมได
ประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ
หรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา ไดดําเนินการตามระเบียบกําหนดใหประชาชนมีคุณสมบัติครอบถวน สามารถ
มีสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพไดทุกคน มีการสํารวจขอมูลใหถูกตองและชัดเจนเพียงพอดีในระดับหนึ่ง แตอาจไมเพียงพอ
โดยควรวางมาตรการประชาสัมพันธหลักเกณฑโดยการใหประชาชนทราบเพื่อใหมีสวนรวมและรวมดําเนินโครงการให
เปนไปตามกระบวนการที่กําหนด
อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะกระตุนและรับทราบการดําเนินโครงการอยาง
ตอเนื่อง จะตองมีการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบโดยตลอดทุกชองทางเพื่อใหประชนรับทราบ
ความกาวหนาและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนใหยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และสามารถมี
รายไดที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต
ผูตรวจราชกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับเฝาระวังไวกอน
เนื่องจากเห็นวาแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจอาจจะไมเพียงพอ จึงไดใหขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวแลวเชื่อ
วาจะสามารจัดการความเสี่ยง และโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวไดในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดควรประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อกําหนด
แนวทางในการดําเนินงานและมาตรการในการควบคุมการในการดําเนินโครงการใหมีการดําเนินงานถูกตองตามระเบียบ
ที่กําหนด อยางทั่วถึง เปนธรรม และโปรงใส ตลอดจนสรางระบบการควบคุมการรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม
ใหกับผูบริหารระดับจังหวัดทราบโดยตลอดและสรุปปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ รวมทั้งกําชับการดําเนินงาน
ตามนโยบายใหผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นทราบนโยบายและแผนการดําเนินงาน
(2) จังหวัดควรกําหนดแนวทางการในการตรวจติดตามการดําเนินโครงการ โดยใหมอบหมาย
เจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของในระดับจังหวัดและอําเภอรวมกันออกตรวจนิเทศดาน การจายเงินตามโครงการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวามีความคืบหนาเพียงใดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม อยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(3) ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดประสานไปหนวยงานที่เ กี่ยวของ
ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีขอมูลผูปวยเอดส สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมี
ขอมูลผูพิการ และที่ทําการปกครองจังหวัดมีขอมูลผูสูงอายุ เพื่อบูรณาการการทํางานโดยมีการตรวจสอบขอมูล
ดังกลาวกับหนวยงานดังกลาว เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ใหขอมูลถูกตองเปนไปทิศทางการเบิกจายงบประมาณ
ใหกับกลุมเปาหมายไดครบถวน ทั่วถึง ถูกตองและเปนธรรม
(4) จังหวัดควรใหองคกรปกครองสว นทองถิ่นตรวจสอบขอมูล กลุมเปาหมาย ไดแก
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส อีกครั้งหนึ่ง โดยรับลงทะเบียนขอมูลเพิ่มเติม รายใหมที่ไมไดลงทะเบียนมากอน
และผูที่ยายภูมิลําเนาใหขอเปนปจจุบัน ถูกตองที่สุด หรืออาจเปดชองทางที่แจงสิทธิดังกลาวแกประชาชนในระดับ
อําเภอและจังหวัด ทั้งนี้สําหรับผูปวยเอดสขอใหปกปดเปนความลับดวย
(5) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่ นจังหวัดควรสรางระบบรายงานขอมูล ทาง
สารสนเทศใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพื้นที่รายงานขอมูลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ใหเปนปจจุบนั
(6) ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ที่ทํา
การปกครองจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปน
ตน หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการในรูปแบบคณะทํางานเพื่อรว ม
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ทํางานในระดับเจาหนาที่เพื่อหาแนวทางการทํางาน และมีกฎระเบียบกฎหมาย ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมู ล
และประสบการณทํางานดังกลาว
(7) ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชื่อมโยงขอมูลกลุมเปาหมายของ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปทิศทางเดียวกันใหถูกตองและเปนปจจุบันเพื่อใหประโยชนของขอมูลในการ
ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน
(8) ใหจังหวัดวางมาตรการใหอปท. ในการจายเงินใหมีความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายอยางเครงครัดตลอดจนจะตองมีระบบติดตามผลการดําเนินงานทุกระยะเพื่อใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
(9) จังหวัดควรให อปท.จัดบริการประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวก
และควรมีการวางมาตรการตรวจสอบการเบิกจายเงินอีกครั้ง และให อปท. ควรมีสอบทานการเบิกจายเงินใหกับ
กลุมเปาหมายทั้ง 3 กลุมในพื้นที่อีกดวยวาเปนไปตามเปาหมายที่ครบถวน ตลอดจนมีการวางระบบการควบคุม
ภายในและ อปท.
(10) ควรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการและความกาวหนาโครงการ การเบิกจายให
ประชาชนทราบโดยตลอดในพื้นที่ในระดับอปท. /อําเภอ และในระดับจังหวัดในภาพรวมตามชองทางตางๆ เพื่อให
ประชาชนไดรับทราบและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการกระตุนการทํางานใหดียิ่งขึ้นเพื่อมิใหเกิดปญหาขอ
รองเรียนความเปนธรรม
(11) จังหวัดควรกําหนดใหมีระบบการรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดและอําเภอ เปนประจําทุกเดือนและมีการเรงรัดผลการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
(12) ควรมีการพัฒนาระบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานโดยใชระบบสารสารสนเทศการ
เชื่อมโยง เครือขายในการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(13) จังหวัดควรเรงรัดใหองคกรปกครองสว นทองถิ่นควรมีการประสานงานบริห าร
ขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลกับสํานักทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของในการตรวจสอบขอมูล ณ
ปจจุบัน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและวางแนวทางการตรวจสอบขอมูลกลุมเปาหมายอีกครั้งเพื่อคนหาผูที่อาจ
ตกบัญชีสํารวจ
(14) จังหวัดควรกําชับเจาหนาที่ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดและจัดทําฐานขอมูล
ใหเปนปจจุบัน เพื่อใหการเชื่อมโยงขอมูลมีความตองการครบถวนสมบูรณ
(15) จังหวัดควรมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูล กลุมเปาหมายทั้ง 3 กลุมเปาหมายของ
โครงการ ใหเปนปจจุบันและถูกตองตลอดเวลา พรอมสําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัย ทั้งนี้ สําหรับกลุม
ผูปวยเอดสขอใหเก็บเปนความลับดวย
(16) จังหวัดควรมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบันและถูกตองตลอดเวลาพรอม
สําหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัยประกอบกับควรให อปท. สอบทานการเบิกจายเงินใหกับกลุมเปาหมายวา
ตรงกับบัญชีหรือไม โดยมีการวางระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการใชจายงบประมาณใหถูกประเภท เปนไป
ตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางเครงครัด
(17) จังหวัดควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับหลักเกณฑวิธีการ
ขั้นตอนตางๆในการขอรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส อยางทั่วถึง
(18) ตองจายตรงเวลา เต็มจํานวนโดยทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
(19) ตองไมใหมีเรื่องรองเรียนความไมเปนธรรม
โครงการตรวจติดตามการถายโอน (เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูปวยเอดส) เปนโครงการที่จะชวยสรางหลักประกันดานรายไดใหแกผูสูงอายุ โดยจัดสรรเปนเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินการจายสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแกผู สูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้น
ไป ที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังขีพ สงเคราะหและจัดสวัสดิการ
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ใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร และผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
พึ่งพาตัวเองได รวมถึงการสงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแกผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ
และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการ
สังคมสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
อยางไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงตองเฝาระวัง 6
ประการ คือ
- จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกํากับโครงการตรวจติดตามการถายโอนเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
- การดําเนินงานยังขาดขอมูลที่เปนปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและไมสม่ําเสมอ
ทําใหสงผลกระทบตั้งงบประมาณถายโอนยังไมครอบคลุม
- หนวยงานที่เปนหุนสวนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการกับโครงการทั้งหมดขาดการบูร
ณาการ การทํางาน การเชื่อมโยงขอมูล ตลอดจน แนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนใหการดําเนินโครงการ
สําเร็จไดออกอยางยั่งยืน
- ขั้ น ตอนการจ า ยเงิ น สงเคราะห ใ ห ก ลุ ม เป า หมายอาจมี ก ารจ า ยเงิ น ไปไม ถึ ง
กลุมเปาหมายที่กําหนด
- ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการ จายเงิน
สงเคราะหใหมีความถูกตองและสามารถแกไขปญหาบุคคลกลุมเปาหมาย
- การดําเนินตามแผนงานโครงการอาจกระจายการจายเงินสงเคราะหไมครอบคลุม
เปาหมายไดอยางถูกตองไปยังกลุมเปาหมายที่ควรไดรับในหมูบานหรือชุมชน
1) โครงการฝ กซ อ มแผนการป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ยระดั บ กลุ มจั งหวัด ระดั บ
จังหวัดระดับอําเภอประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.1 นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเปนหนวยงานกลาง
ของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวของรัฐในการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
พิจารณาเห็นวาการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ รวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของอยาสม่ําเสมอ จะชวยใหหนวยงานปฏิบัติที่ความชํานาญและ
เกิดประสบการณรวมกันในการปองกันแกไขและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะ
ทําใหประชาชน ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้งยังเปนการบูรณาการ
ประสานความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไดกําหนดใหมีการฝกซอมแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ทั้ ง 4 ระดั บ ตั้ ง แต ก ารฝ ก ซ อ มแผนฯระดั บ ชาติ ระดั บ กลุ ม จั ง หวั ด ระดั บ จั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร และระดับอําเภอ ในพื้นที่ทั่วประเทศ
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อเตรียมความพรอมดานบุคลากร ทรัพยากร และระบบการปฏิบัติการ ให
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขาใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนฝกฝนความชํานาญในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
1.2.2 เพื่อเพิ่มความรวมมือระหวางเครือขายเจาหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
1.2.3 เพื่อพิจารณาถึงจุดออนจุดแข็งของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.3 การปฏิบัติงานตามกระบวนการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(Work Flow) ใชระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม 90 วัน
1.3.1 ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการ
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ฝกซอมฯ

(1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
(2) นโยบายกระทรวงมหาดไทย
(3) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารภัยในแตละระดับ
(4) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
(5) องคกรเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) ทักษะและความรูความเขาใจของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
(7) อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย
1.3.2 กระบวนการการดําเนินงาน
(1) กําหนดประเภทของภัย/
(2) กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยและเลือกรูปแบบการฝกซอมแผนฯ
(3) จัดทําโรงการ/งบประมาณ
(4) การเตรียมการกอนการฝกซอมแผนฯ
(4.1)แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
(4.2)กําหนดสถานการณจําลองหรือสถานการณสมมุติ
(4.3)ประชุมเตรียมการกอนฝกซอมแผนฯ
(4.4)การแจงกําหนดการฝกซอมแผนฯ
(4.5)การจัดเตรียมสถานที่และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ
(5) ดําเนินการฝกซอมแบบในที่บังคับการ(CPX)
(6) ดําเนินการฝ กซอมแบบปฏิบัติ ก ารภาคสนาม(FTX) และประเมินผลการ

(7) การรายงานผลการฝกซอมแผนฯ
(8) สรุปผลการฝกซอมแผนเปนรูปเลม
1.3.3 ผลลัพธที่ตองการ
(1) ความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) ความสามารถในการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาธารณภัย
1.4 การปฏิ บั ติ ง านตามกระบวนการฝ ก ซ อ มแผนการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
(Work Flow) ในระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม 90 วัน
1.4.1 การเตรียมการกอนการฝกซอมแผน(21 วัน)
(1) กําหนดประเภทของภัย(1วัน)
(2) กําหนดสถานที่ฝกซอมแผน(3 วัน)
(3) เลือกรูปแบบการฝกซอมแผนฯ(2วัน)
(4) จัดทําโครงการ/งบประมาณและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ (12 วัน)
(5) แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน(2วัน)
1.4.2 การประชุมเตรียมการและแบงมอบภารกิจ(36วัน)
1.4.2.1 ประชุมคณะทํางานเตรียมการกอนการฝกซอมแผน(20วัน)
(1) กําหนดสถานการณสมมุติ
(2) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฝกซอมแผนฯ
(3)มอบหมายภารกิจกําหนดบุคลากรเครื่องมือ อุปกรณ
1.4.2.2 การแจงกําหนดการฝกซอมแผนฯ(13วัน)
1.4.2.3 จัดเตรียมสถานที่ จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ(3วัน)
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1.4.3 ดําเนินการฝกซอมแผนฯ (3 วัน)
1.4.3.1 ดําเนินการฝกซอมเฉพาะหนาที่ (Functional Exercise) (1วัน)
1.4.3.2 ดําเนินการฝกซอมแบบในที่บังคับ (CPX) (1วัน)
1.4.3.3 ดําเนินการฝกซอมแบบปฏิบัติการภาคสนาม (FTX) (1วัน)
1.4.3.4 ประเมินผลหลังการฝกซอม(ไมเกิน 5 ช.ม.)
1.4.4 รายงานและสรุปผลการฝกซอมแผนฯ (30วัน นับจากวันฝกซอมฯ)
1.4.4.1 รายงานผลการฝกซอมฯ (3 วัน นับจากวันฝกซอมฯ)
1.4.4.1 สรุปผลการฝกซอมฯ (27 วัน นับจากวันฝกซอมฯ)
(1) แบบรายงานผลการฝกซอมฯ
(2) คําสั่งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
(3) โครงการฝกซอมแผนฯ
(4) รายงานการประชุม
(5) สถานการณสมมุติ
(6) ภาพถายกิจกรรม
(7) ภาพเคลื่อนไหวของการฝกซอมฯบันทึก VCD/DVD
(8) สรุปผลการดําเนินงาน
1.2) การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการจากการตรวจติดตามของผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พบวา การดําเนินงานของจังหวัดในแตละกิจกรรมการดําเนินงานโครงการฝกซอมแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุมจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มี
การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(Work Flow) ตามขั้นตอนที่กําหนด โดยบรรลุผลตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งมีศูนย ปภ.เขต ไดดําเนินการ
ฝกซอมระดับกลุมจังหวัด จังหวัดไดดําเนินการซอมแผนฯ ครบจํานวน 2 ครั้ง และบางจังหวัดมีการดําเนินการ
เพียง 1 ครั้ง ในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนในระดับอําเภอไดมีการฝกซอมแผนฯบางสวนแลวเสร็จและบางสวนอยู
ระหวางการดําเนินงาน ซึ่งผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดเรงรัดใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดําเนินการใหแลวเสร็จตามเปาหมายและใหประสานงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อขับเคลื่อนโครงการใหสําเร็จตอไป โดยมีผลสรุปผลการดําเนินการดังนี้
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2

เรื่อง
ประเด็นการดําเนินการ
การฝ ก ซอ มแผนการป องกั นและ -ปภ.สั่ ง การให ศู น ย ปภ.เขต ทั้ ง 18 ศู น ย เ ขต
บรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ กลุ ม ดําเนินการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสา
จังหวัดของศูนย ปภ.เขต
ธารณภั ยระดั บกลุ ม จั ง หวั ด ฝ ก ซ อมแบ บ
ปฏิบัติการภาคสนาม(FTX)ตามสภาพความเสี่ยง
ภัยในพื้นที่ จํานวน 1 ครั้งและสมมุติสถานการณ
สาธารณภัยขนาดใหญ ที่มีผลกระทบรุนแรงกวาง
ขาวง ความรุนแรงระดับ 3 จําเปนตองบูรณาการ
การทํางานรวมกันในกลุมจังหวัดและศูนย ปภ.
เขต ให แ ล ว เสร็ จ ภายในไตรมาสที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป พ.ศ.2554หรืออยางชาไมเกินวันที่ 15
สิงหาคม 2554

การฝ ก ซอ มแผนการป องกั นและ - มท สั่ ง การให ทุ ก จั ง หวั ด ดํ า เนิ น การฝ ก ซ อ ม
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด แผนฯตามสภาพพื้นที่และขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่
เห็นวาเปนปญหาสําคัญหรือเปนปญหาใหญ แบบ
ปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) จํานวน 2 ครั้ง ดวย
การสมมุ ติ ส ถานการณ ส าธารณภั ย ขนาดกลาง
ความรุนแรงระดับ 2 ใหแลวเสร็จภายในไตรมาส
ที่ร ะบุ ไ ว ใ นแผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ า ย
งบประมาณ ประจําป พ.ศ.2554 หรืออยางชาไม
เกิน วันที่ 15 สิงหาคม 2554

ผลการดําเนินการ
-ปจจุบัน ไดรับรายงานการฝกซอมแผนฯ
ของศูนย ปภ.เขต แลวจํานวน 5 ศูนยเขต
ดังนี้ ศูนยปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี,ศูนย ปภ.
เขต4ประจวบคี รี ขั น ธ , ศู น ย ปภ.เขต 5
นครราชสี ม า,ศู น ย ปภ.เขต 10 ลํ า ปาง
ศูนยปภ.เขต 15 เชียงราย สําหรับศูนย
ปภ.เขตอี ก 13 เขตอยู ร ะหว า งการ
ดําเนินงานและรายงานผลใหทราบ

-ปจจุบันไดรับรายงานการฝกซอมแผนฯ
ระดับจังหวัดแลว จํานวน 45 จังหวัด รวม
จํ า นวนทั้ งสิ้ น 73 ครั้ ง ดั งนี้ จั งหวั ด ที่
ฝกซอมครบทั้ง 2 ครั้ง จํานวน 18จังหวัด
ไดแก กระบี่ กาฬสินธุ ขอนแกน จันทบุรี
บุรี รัม ย พระนครศรี อยุ ธยา ภูเ ก็ต มุก ดา
การ ยโสธร ระนอง สมุทรสาคร สมุทรสา
คราม สุ ริ น ทร อํ า นาจเจริ ญ จั ง หวั ด ที่
ฝกซ อม 1 ครั้ ง จํา นวน37 จั งหวั ดไดแ ก
กาญจนบุ รี ฉะเชิ งเทรา ชั ย นาท ชุ ม พร
ตราด ตาก นครปฐม นครราชสี ม า
น ค ร ส ว ร ร ค น น ท บุ รี ป ทุ ม ธ า นี
ประจวบคี รี ขั น ธ ป ต ตานี พั ง งา พั ท ลุ ง
เพชรบุรี แพร มหาสารคาม แมฮองสอน
ร อ ยเอ็ ด ระยอง ลํ า ปาง ลํ า พู น เลย
สงขลา สตู ล สมุ ท รปราการ สระบุ รี
สิงหบุรี สุโขทัย สุราษฎรธานี หนองคาย
หนองบัวลําภู อุดรธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ
อุ บ ลราชธานี โดยมี ป ระเภทที่ ซ อ มภั ย
ดังนี้
อุทกภัย
10 ครั้ง
สึนามิ
7 ครั้ง
ไฟปา
5 ครั้ง
แผนดินไหว
4 ครั้ง
อัคคีภัย
18 ครั้ง
สารเคมีและวัตถุอันตราย 10 ครั้ง
อุบัติเหตุทางถนน
13 ครั้ง
อุบัติภัยทางน้ํา
3 ครั้ง
ชุมนุมประทวง
1 ครั้ง
การขนสงทางทําเล
1 ครั้ง
คลื่นซัดฝง(Storm surge)
1 ครั้ง
รวม
73 ครั้ง
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3

เรื่อง
ประเด็นการดําเนินการ
การฝ ก ซอ มแผนการป องกั นและ -มท สั่ ง การให ก รุ ง เทพมหานคร ดํ า เนิ น การ
บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย ฝ ก ซ อ มแผนฯ ตามสภาพพื้ น ที่ แ ละข อ มู ล พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร
เสี่ยงภัยที่เห็นวาเปนปญหาสําคัญเปนปญหาใหญ
แบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) จํานวน 2 ครั้ง
ดวยการสมมุติสถานการณสาธารณภัยขนาดกลาง
ความรุนแรงระดับ 2 ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15
สิงหาคม 2554
การฝ ก ซอ มแผนการป องกั นและ -มท สั่ ง การให อํ า เภอทุ ก แห ง รวม 878 แห ง
บรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอ ดํ า เนิ น การฝ ก ซ อ มแผนฯ ตามสภาพพื้ น ที่ สี่ ย ง
อยางนอย 1 ครั้ง ดวยการสมมุติสถานการณสา
ธารณภั ย ขนาดเล็ ก ความรุ น แรงระดั บ 1 โดย
ดําเนินการฝกซอมแบบในที่บังคับการ (CPX)หรือ
ฝกซอมแบบปฏิบัติการภาคสนาม(FTX) ใหแลว
เสร็จ ภายในไตรมาสที่ ระบุไ วในแผนปฏิบั ติงาน
และแผนการใช จา ยงบประมาณประจํ าป พ.ศ.
2554 หรื อ อย า งช า ไม เ กิ น วั น ที่ 15 สิ ง หาคม
2554

4

ผลการดําเนินการ
-ป จ จุ บั น ได รั บ การรายงานการฝ ก ซ อ ม
แผนฯของกรุงเทพมหานคร

-ปจจุบันไดรับรายงานการฝกซอมแผนฯ
ระดับอําเภอ จํานวน 69 อําเภอ
-ยังไมไดรับรายงานผลการฝกซอมแผนฯ
ระดับอําเภอ จํานวน 809 อําเภอ

ในส ว นของการตรวจติ ด ตามเพื่ อ จั ด การกั บ ความเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
โครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุมจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดขอใหหนวยรับตรวจ หรือหนวยรับผิดโครงการ คือ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กําหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ใน 4 เรื่อง 1) ผูบริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการใหประสบความสําเร็จและในแผนการ
ฝกซอมก็ไมไดเขารวมโดยมอบหมายระดั บรองลงมาเปนผูบัญชาการ ทําใหไมเขาใจบทบาทในการบังคับการใน
สถานการณไดอยางแทจริง 2) หนวยงานที่เกี่ยวของที่เขารวมในการฝกซอมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอน
การปฏิบัติห นาที่ในการฝกปฏิบัติจ ริง ทําใหไมส ามารถแบงภารกิจ ในสถานการณไดถูกตอง 3) หนว ยงานที่
รับผิดชอบระดับจังหวัด ผูบริหารปกครองทองที่ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อ
ประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอยางยั่งยืนใหมีความสําเร็จไดตามเปาหมายที่กําหนด และ 4)
การฝกปฏิบัติจริงประชาชนสว นใหญไมเขาใจบทบาทสมมุติ ที่แทจ ริงขาดการมีสวนรว มของประชาชนในการ
ฝกซอมแผนทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จ ซึ่งในสวนของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดทําการ
ตรวจติดตามและประเมินคาดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกันในจังหวัดตาง ๆ เปนดังนี้
หนวยรับตรวจประเมินตนเอง
เขต

จังหวัด

1

นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด
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เขต

จังหวัด

2

ลพบุรี
สิงหบุรี
ชัยนาท
อางทอง
ฉะเชิงเทรา
สระแกว
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
นครนายก
ราชบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุราษฎรธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ภูเก็ต
พังงา
กระบี่
ระนอง
ตรัง
สงขลา
สตูล
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี

3

4

5

6

7

8

9

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด






































































































































- 89 หนวยรับตรวจประเมินตนเอง
เขต

จังหวัด

ตราด
10 อุดรธานี
หนองบัวลําภู
หนองคาย
เลย
11 นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
12 ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
13 อุบลราชธานี
ยโสธร
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
14 นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
15 เชียงใหม
ลําพูน
ลําปาง
แมฮองสอน
16 เชียงราย
พะเยา
แพร
นาน
17 พิษณุโลก
เพชรบูรณ
อุตรดิตถ
ตาก
สุโขทัย
18 นครสวรรค

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด






































































































































- 90 หนวยรับตรวจประเมินตนเอง
เขต

จังหวัด

อุทัยธานี
กําแพงเพชร
พิจิตร

ยอมรับ
ได


เฝาระวัง

เรงรัด
จัดการ

จัดการ
โดยเร็ว
ที่สุด

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน
จากการตรวจ
จัดการ
ยอมรับ
เรงรัด
เฝาระวัง
โดยเร็ว
ได
จัดการ
ที่สุด










จากการตรวจติดตามของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขตตรวจราชการจะ
ประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับเฝาระวังไวกอน โดยมีเหตุปจจัยจําแนกในแตละประเด็นความเสี่ยงดังนี้
(1) ผู บ ริ ห ารระดั บ จั ง หวั ด ขาดแนวทางในการสนั บ สนุ น โครงการให ป ระสบ
ความสําเร็จและในแผนการฝกซอมก็ไมไดเขารวมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเปนผูบัญชาการ ทําใหไม
เ ข า ใ จ บ ท บ า ท ใ น ก า ร บั ง คั บ ก า ร ใ น ส ถ า น ก า ร ณ ไ ด อ ย า ง แ ท จ ริ ง เ ป น ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม ห ลั ก
ธรรมาภิ บ าลในเรื่ อ งภาระผิ ด ชอบของหน ว ยงานหรื อ หน ว ยรั บ ผิ ด ชอบโครงการ (Accountability)
อันเนื่องมาจาก ขาดการกําหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมูบานเศรษฐกิจตนแบบเพื่อขยายผลหมูบาน
ตน แบบไปยั งหมูบ า นอื่ น เพื่ อให ครอบคลุ มพื้ นที่ ใ นจั ง หวั ด ในเรื่อ งนี้ หน ว ยรั บ ผิด ชอบในระดั บจั ง หวั ด โดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได และมีแนวทางจัดการกับ ความ
เสี่ยง ดังนี้
(1.1) จัดฝกซอมแผนในที่บังคับการ (CPX) จํานวน 2 ครั้ง โดยซอมทั้งแบบแยกสวนและ
แบบรวมหนวยงาน
(1.2) หัวหนาหนวยงานตองชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจําเปนความสําคัญใหกับ
ผูบริหาร
(1.3) หัวหนาหนวยงานหรือเจาหนาที่ตองสรุปประเด็นสําคัญพรอมภาพถายพื้นที่จริงใน
การฝกซอมฯนําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อศึกษารายละเอียดในการฝกซอมแผนฯ
(1.4) จัดประชุมคณะกรรมการฝกซอมแผนเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติและกําชับให
ผูที่ไดรับมอบหมายเขารวมประชุมทุกครั้ง
(1.5) ผลักดันใหมีการฝกซอมแผนฯ ตั้งแตระดับท องถิ่นขึ้นมาจนถึงระดับอําเภอ และ
จังหวัด เพื่อใหปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
(1.6) ประชุมชี้แจงความเขาใจบทบาทหนาที่ของหนวยงานตามแผนปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย
(1.7) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานฝกซอมแผนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยแบง
มอบภารกิจรับผิดชอบ รวมทั้งมีการซักซอมสถานการณสมมุติ บทบาทหนาที่ กอนวันฝกซอมปฏิบัติการจริง
ผู ต รวจราชการกระทรวงมหาดไทยได ป ระเมิ น ค า ดั ช นี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อ งภาระ
รับผิดชอบของหนวยรับผิดชอบโครงการ ไวในระดับเฝาระวังไวกอน เนื่องจากเห็นวา แนวจัดการความเสี่ยงของ
หนวยรับตรวจราชการยังไมสามารถลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลไดอยางเพียงพอ โดยเมื่อวิเคราะหโครงการฯ มี
หนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยที่เขามีสวนเกี่ยวของผลักดันโครงการที่สําเร็จ เชน สํานักงาน ปภ. จังหวัด ที่ทํา
การปกครองจังหวัด สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัดและองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ซึ่งจะตองรวมมือในการทํางานแบบบูรณาการใหประสบความสําเร็จ โดยผูวาราชการ
จังหวัดจะตองใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวเพื่อสั่งราชการใหสว นราชการที่เ กี่ย วขอ งเพื่อ สนับสนุนการทํางาน
รวมกันเพื่อปองกันและลดสาธารณภัยทุกดาน ตลอดจนบรรเทา ช ว ยเหลื อ ฟ น ฟู ผูประสบภัยอยางครบรอบดาน
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อยางดีพอ โดยแผนปฏิบัติงานของทุกสวนราชการตองเชื่อมโยงกันสอดคลองกับแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดอยางเปนระบบมีการบางภารกิจการทํางานของเพื่อลดความสูญเสียของสถานการณภัยตางๆ ตลอดจน
ฟนฟูผูประสบภัยเพื่อสามารถแกไขปญหาอยางทันทวงทีกับประชาชน สําหรับประเด็นความเสี่ยงก็ไมไดเขารวม
โดยมอบหมายระดั บ รองลงมาเป น ผูบัญชาการ ทําใหไมเขาใจบทบาทในการบังคับการในสถานการณไดอยาง
แทจริง โดยกรณีดังกลาวถือวามีความสําคัญยิ่งเพราะผูวาราชการจังหวัดถื อวาเปนผูบังคับบัญชาการเหตุการณ
สมมุติตองทําการฝกซอมสาธารณภัยขนาดใหญ อยางจริงจังเพื่อเตรียมการเสมอเหมือนเหตุการณจริงสามารถ
บัญชาการไดอยางถูกตอง
(2) หนวยงานที่เกี่ยวของที่เ ขารวมในการฝกซอมแผนเกิดความสับสนใจลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ในการฝกปฏิบัติจริง ทําใหไมสามารถแบงภารกิจในสถานการณไดถูกตอง เปนความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีสวนรวมของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการ
บูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการใหมีความสําเร็จอยางยั่งยืน เรื่องนี้ หนวยรับผิดชอบในระดับจังหวัด
คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางจัดการกับ
ความเสี่ยงไว ดังนี้
(2.1) จัดทํารายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติของทุกหนวยงานเพื่อใหหนวยงานที่
เขารวมฝกซอมแผนฯไดเรียนรูและเปนคูมือในการปฏิบัติ
(2.2) จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดการฝกซอมแผนฯใหมีจํานวนครั้งเพิ่มมากขึ้น
(2.3) จัดทํ าคูมือ การปฏิบัติง านการฝกซอ มแผนการป องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยใหหนวยปฏิบัติใชเปนแนวทางการดําเนินงาน
(2.4) ออกกฎระเบี ย บโดยให ทุ ก หนว ยงานปฏิ บั ติ ต ามแผนเฉพาะกิ จ อย า ง
เครงครัด
(2.5) จังหวัดไดกําหนดแผนงาน โครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับกลุมจังหวัด/จังหวัด ประจําป 2554
(2.6) ไดแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และกําหนดการฝกซอมแผนฯ รวมทัง้ ไดฝกซอมปฏิบัติจริงภาคสนาม
(2.7) ผลักดันใหมีการฝกซอมแผนฯ ตั้งแตระดับทองถิ่นขึ้นมาจนถึงระดับอําเภอ
และจังหวัด เพื่อใหปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมี
สวนรวมของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการบูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ใหมีความสําเร็จอยางยั่งยืน ไวในระดับเฝาระวังไวกอน เนื่องจากเห็นวา มีแนวจัดการความเสี่ยงที่ดีในระดับหนึ่งแต
อยางไรก็ดีในประเด็นความเสี่ยงดังกลาวการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจราชการยังไมครอบคลุมอยาง
เพียงพอ โดยประเด็นที่สําคัญที่อาจพบและเกิดความเสี่ยงของหนวยงานที่เขารวมฝกซอมแผนดังกลาว ผูที่เขารวม
ฝกซอมแผนฯ อาจไมใชผูปฏิบัติงานจริง โดยมอบตัวแทนเขารวมฝกซอมแผนฯ ทําใหอาจเกิดความสับสนในการ
ฝกซอม และเมื่อหลังจากการฝกซอมแผนฯ อาจไมไดปฏิบัติจริงจึงเปนความเสี่ยงที่อาจยังมีอยูและในการฝกซอม
แผนฯดังกลาว สิ่งที่เปนเรื่องสําคัญใหการซอมแผนฯ เปนไปตามแผนที่กําหนดและมีเหตุการณสมจริงอาจมีความ
เสี่ยงในเรื่องกาสรสื่อสารกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ จังหวัดไดกําหนดแผนงาน โครงการฝกซอมแผนการ
ปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระดับ กลุม จัง หวัด /จัง หวัด ประจํา ป 2554 และไดแ ตง ตั้ง คณะกรรมการ/
คณะทํางานฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดการฝกซอมแผนฯ รวมทั้ง ไดฝกซอมปฏิบัติจริง
ภาคสนาม แตยังขาดการชี้แจง ทําความเขาใจกับทุกภาคสว น (รัฐ เอกชน ประชาชน) ในลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติห นาที่ใ นการฝก ซอมแผนฯ การฝก ปฏิบัติจ ริง แตล ะแผนฯในพื้น ที่ ดัง นั้น ควรเนน ที่ผูบัญ ชาการและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ควรศึกษาขั้นตอนการดําเนินการอยางละเอียดใหเขาใจอยางทองแท
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(3) หนวยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด ผูบริหารปกครองทองที่ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอยางยั่งยืนใหมี
ความสําเร็จไดตามเปาหมายที่กําหนด เปนความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
(Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชนโดยตรง
เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว
ดังนี้
(3.1) ควรมีนโยบายหรือขอสั่งการจากผูบริหารระดับสูง(รัฐบาล/กระทรวง) ให
ทุกหนวยงานที่มีหนวยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นความใหสําคัญกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย โดยกําหนดใหหนวยงานบรรจุแผนและงบประมาณสําหรับการฝกซอมแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใชในแผนงานประจําปของหนวยงานดวย
(3.2) สรางมาตรการบังคับและจูงใจใหห นวยที่เขารวมในการฝกซอมแผนฯ
เชน การกําหนดเปนตัวชี้วัดของหนวยงานเปนตน
(3.3) ผู บริ ห ารระดั บสู งของจั งหวัด ได เน นย้ํ ากั บสว นราชการ และองค การ
ปกครองทองที่ ใหความสําคัญและใหความรวมมือในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
(3.4) ใหหนวยงานที่รับผิดชอบหาแนวทางหรือจัดกิจกรรมดานฝกซอมแผนฯให
มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง พรอมทั้งใหความสําคัญกับการฝกซอมแผนฯ
(3.5) อําเภอควรจัดใหมีการประขุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ผูรับผิดชอบงานดานการปองกันละบรรเทาสาธารณภัย เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและผลักดันใหทองถิ่นดําเนินการ
ฝกซอมแผนฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวมของ
ประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมได
ประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ
หรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา มีแนวจัดการความเสี่ยงไดไมครอบคลุมเพียงพอเพราะในการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหนวยงานที่เปนเจาภาพหลักในจังหวัด คือ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดจะตองประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
หนวยงานที่สําคัญอยางยิ่งที่ใกลชิดประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย คือ อําเภอ และองคกรปกครองส วนทองถิ่นจะเปน
หนวยงานเบื้องตนในการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาเพื่อลดความสูญเสียกับผูประสบภัย ดังนั้น จึงควรตอง
มีการประสานงานในการวางแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหดีพอ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองมีการฝกซอมเจาหนาที่และเครื่องมือ อุปกรณ ที่เกี่ยวของใหมีความพรอมเมื่อเกิดสาธารณภัยสามารถ
เขาดําเนินการแกไขปญหาไดทันทีดวยความพรอม จังหวัดไดกําหนดแผนงาน โครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับกลุมจังหวัด /ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2554 และไดแตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดการฝกซอมแผนฯ รวมทั้งไดฝกซอมปฏิบัติจริง
ภาคสนาม แตยังขาดการบูร ณาการความรว มมือ กับทุกภาคสว น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
ทองถิ่น และจะตองประสานการดําเนินงานโครงการฯ ในทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหโครงการฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค
(4) การฝกปฏิบัติจริงประชาชนสวนใหญไมเขาใจบทบาทสมมุติที่แทจริงขาดการมี
สวนรวมของประชาชนในการฝกซอมแผนทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จ เปนความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญ
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เพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมไดประโยชนโดยตรง เรื่องนี้ หนวยรับตรวจประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวใน
ระดับยอมรับได โดยวางแนวทางการจัดการความเสี่ยงไว ดังนี้
(4.1) หนว ยปฏิ บัติ การในพื้น ที่จ ะต องเรง ดํา เนิ นการการประชาสัม พัน ธใ ห
ความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและแนวทางในการปองกันและชวยเหลือตนเองในเบื้องตนใหประชาชนไดรับทราบ
อยางสม่ําเสมอและทั่วถึง
(4.2) ดําเนินการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคประชาชนอยางสม่ําเสมอจะชวยใหเกิดความ
ชํานาญ
(4.3) ใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯและ
ปฏิทินการซอมแผนฯ พรอมดวยวัน เวลาและสถานที่ที่ชัดเจนแนนอน
(4.4) ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ซอมแผนฯไดทราบถึงผลดีของการ
ฝกซอมแผนฯ
(4.5) ใหหนวยงานในทองที่ ซักซอมใหความรูกับแกนนําชุมชม/ประชาชนใน
พื้นที่ไดเขาใจบทบาทสมมติ ขั้นตอน วิธีการในการฝกซอมแผนฯ กอนการฝกซอมจริง
(4.6) การประชาสัมพันธการฝกซอมแผนใหประชาชนในชุมชนทราบอยาง
ตอเนื่อง และเชิญเขามารวมฝกซอมแผน เพื่อสรางความเขา ใจในการฝกซอมแผน และสรางความมั่นใจในความ
ปลอดภัย
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงในเรื่องการมีสวนรวมของ
ประชาชน (Participation) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไมใหความสําคัญเพราะเห็นวาการดําเนินโครงการไมได
ประโยชนโดยตรง จากการตรวจติดตามประเมินความเสียงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ
หรือหนวยรับผิดชอบโครงการ เห็นวา จากการตรวจติดตามและการวิเคราะหแนวจัดการความเสี่ยงในพื้นที่เขต 3
พบวา แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจราชการดีในระดับหนึ่ง แตยังไมครอบคลุมพอ โดยตองเพิ่ม
ชองทางขอมูลเขาถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยใหมากขึ้น และเพิ่มองคความรูเบื้องตนใหกับประชาชนในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสรางความตระหนักและความเขาใจเปนอยางดีใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและพรอมเขารวมฝกซอมแผนฯ ทั้งนี้ ควรสรางเครือขายผูแจงเหตุภัยตางๆควรเพิ่ม
ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติตางๆในนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหเด็กแบะเยาวชน ที่จะเติบโตเปนกําลังสําคัญของชาติ
ในอนาคตไดตระหนักเรื่องภัยใกลตัวและภัยพิบัติตางๆที่เกิดขึ้นตามสถานการณของโลกเพื่อเตรียมความพรอมการ
ปองกันและการรวมแกไขปญหาตอไป และควรจัดทําคูมือประจําบานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน
ตลอดจนมีแผนชุมชุนของชุ ม ชนเองในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย เปนตน
อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะกระตุนและรับทราบการดําเนินโครงการอยาง
ตอเนื่อง จะตองมีการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบโดยตลอดทุกชองทางเพื่อใหประชนรับทราบ
ความกาวหนาและความสําคัญของโครงการและชี้ชวนใหยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และสามารถมี
รายไดที่มั่นคงเพียงพอในการดํารงชีวิต
ผูตรวจราชกระทรวงมหาดไทยไดประเมินคาดัชนีความเสี่ยงไวในระดับเฝาระวังไวกอน
เนื่องจากเห็นวาแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจอาจจะไมเพียงพอ จึงไดใหขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวแลวเชื่อ
วาจะสามารจัดการความเสี่ยง และโครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุมจังหวัด
ระดับจังหวัดระดับอําเภอประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554บรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวไดในที่สุด
และในทุกจังหวัด ดังนี้
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(1) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกหนวยงานในการเตรียมการปองกันและสาธารณภัยใหจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของแตละ
หนวยงานโดยใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ
ครอบคลุมภารกิจในการลดความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น
(2) จั งหวัดควรกําชั บใหส วนราชการที่เกี่ยวข องเขามามีสวนรวมและบูรณาการในการ
ฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเพื่อผลักดันโครงการฯใหประสบความสําเร็จโดยมีสวน
รวมจากทุกภาคสวนเนื่องจากปญหาการเกิดสาธารณภัยดานตางๆมีแนวโนมเกิดขึ้นมากและระดับจะรุนแรงมาก โดย
ใหมีการเตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัยทุกหนวยงาน และในระดับลงมา คือ อําเภอควรมีการซักซอม
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเชนกัน ตลอดจนถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ควรมีการซ อม
แผนเชนเดียวกัน สําหรับสถานประกอบการเอกชนที่มีขนาดใหญ โรงงานอุตสาหกรรม ควรสงเสริมใหมีการซอม
แผนฯดังกลาวดวย
(3) สํ า หรั บ ในประเด็ น ผู บ ริ ห ารระดั บ จั ง หวั ด อาจไม ไ ด เ ข า ร ว มฝ ก ซ อ มแผนฯขอให
สํานักงานปองกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการในการฝก ซอมดังกลาวใหมีการกําหนดวัน
เวลาใหชัดเจน โดยอาจจัดใหมีการซักซอมแบบโตะและซักซอมจากสถานที่จริงที่มีความเหมาะสมกําหนดวันให
ผูบริหารระดับจังหวัดไดฝกซอมแผนในการบังคับสถานการณ ซึ่งถาผูบริหารระดับจังหวัดไมสามารถเขารวมได
ขอใหมอบผูบริหารระดับรองลงมาใหมีอํานาจในการตัดสินใจไดอยางแทจริง
(4) ควรกําชับหนวยงานที่เกี่ยวของและมูลนิธิเอกชน หรือทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหสง
ผูเขารวมฝกซอมแผนฯ ที่เปนผูปฏิบัติงานจริงสามารถตัดสินใจแกไขสถานการณไดและสามารถนําความรูที่ไดรับ
จากการฝกซอมไปปฏิบัติงานได ตลอดจนถายทอดองคความรูแกผูปฏิบัติระดับรองลงมาตอไปได
(5) ให จั ด ทํ า แผนการสื่ อ สารโดยเฉพาะและจั ด การฝ ก ซ อ มเฉพาะส ว นการสื่ อ สาร
ตลอดจนแผนการสื่อสารในการปฏิบัติงานจริงดวย และควรจะมีการบริหารจัดการเรื่องระยะเวลาใหรวดเร็วทัน
การณ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนการสื่อสาร
(6) ควรจัดประชุม หนว ยงานที่เกี่ยวข อง ไดแ ก สว นราชการที่เ กี่ยวของและองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด โดยกําชับให
เตรีย มความพรอ มในการปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ยในระดับ เฝา ระวั ง ตลอดจนมีแ ผนงานเพื่อ รองรั บ
สถานการณที่อาจเกิดขึ้น
(7) ควรกําชับใหหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบความ
พรอมของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเครื่องมือ อุปกรณ ตางๆเชน รถดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือที่เกี่ยวของใหมีความ
พรอมรับสถานการณสามารถใชงานไดอยางทันทวงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย
(8) ใหประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับกลุมจังหวัดระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหประชาชนในพื้นที่
สรางความตระหนักและความเขาใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอตนเองและประชาชนในชุมชน/ทองถิ่นเปนอยางดี
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและพรอมเขารวมฝกซอมแผนฯ และประชาสัมพันธแนวทางการดําเนินงาน
ในชองทางตางๆโดยผานทาง วิทยุกระจายเสียงประจําหมูบาน หอกระจายขาว สถานศึกษาลักษณะประกอบการ
โรงงานตลอดจนทางชองอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่
(9) ขอใหจัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในงาน
ที่สําคัญ เชน นิทรรศการ การฉายVDO และสื่อตางๆ รวมทั้งรูปแบบการสงเสริมเพื่อจูงใจใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
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(10) ใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธและทําความเขาใจ
กับประชาชน โดยวิธีการประชุมประจําเดือนของอําเภอใหกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคกรปกครองสวนถิ่น ไป
แจงใหประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบตอไป
(11) ควรจัดทําคูมือการแกไขปญหาสาธารณภัยเบื้องตนใหกับประชาชนเพื่อใชศึกษาใน
ชีวิตจริงในชุมชน/หมูบาน
(12) ควรจั ด ทํ า คู มื อ การเพิ่ ม ความรู ทั ก ษะให กั บ สถานศึ ก ษา โรงเรี ย น สถาน
ประกอบการโรงงาน
(13) ผูบริหารระดับสูงของจังหวัดตองใหความสําคัญกับการฝกซอมแผนฯ โดยอาจจะ
เลือกรูปแบบการฝกซอมแผนบนโตะ (Table top Exercise: TTX) และควรเขารวมเปนผูบัญชาการการซอมแผนฯ
ดวยตนเอง
โครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุมจังหวัดระดับจังหวัด
ระดับอําเภอประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนโครงการที่จะชวยเตรียมความพรอมดานบุคลากร ทรัพยากร
และระบบการปฏิบัติการ ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขาใจบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนฝกฝนความชํานาญ
ในการปฏิบัติงานฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความรวมมือระหวางเครือขายเจาหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
พิจารณาถึงจุดออนจุดแข็งของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ รวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของอยาสม่ําเสมอ จะชวยใหหนวยงานปฏิบัติที่ความชํานาญและ
เกิดประสบการณรวมกันในการปองกันแกไขและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะ
ทําใหประชาชน ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้งยังเปนการบูรณาการ
ประสานความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไดกําหนดใหมีการฝกซอมแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ทั้ ง 4 ระดั บ ตั้ ง แต ก ารฝ ก ซ อ มแผนฯระดั บ ชาติ ระดั บ กลุ ม จั ง หวั ด ระดั บ จั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร และระดับอําเภอ ในพื้นที่ทั่วประเทศ
ประการ คือ

อยางไรก็ตามโครงการฯ ยังมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่ยังคงตองเฝาระวัง 4

-ผูบริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการสนับสนุนโครงการใหประสบความสําเร็จและ
ในแผนการฝกซอมก็ไมไดเขารวมโดยมอบหมายระดับรองลงมาเปนผูบัญชาการ ทําใหไมเขาใจบทบาทในการบังคับ
การในสถานการณไดอยางแทจริง
-หนวยงานที่เกี่ยวของที่เขารวมในการฝกซอมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติหนาที่ในการฝกปฏิบัติจริง ทําใหไมสามารถแบงภารกิจในสถานการณไดถูกตอง
-หนวยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด ผูบริหารปกครองทองที่ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงานดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอยางยั่งยืนใหมี
ความสําเร็จไดตามเปาหมายที่กําหนด
- การฝกปฏิบัติจริงประชาชนสวนใหญไมเขาใจบทบาทสมมุติที่แทจริงขาดการมีสวนรวม
ของประชาชนในการฝกซอมแผนทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จ
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไดใหขอเสนอแนะเพื่อจัดการความเสี่ยงตามหลัก ธรรมาภิ บาลทั้ง 4
ประเด็นขางตนไวแลว เมื่อหนวยรับผิดชอบรับขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติ
จะทําใหคาดัชนีความเสี่ยงลดลงสูระดับยอมไดรับ และจะทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
ในแตละกิจกรรมสามารถปองกันและบรรเทาความสูญเสียใหเบาบางลงไดอันเกิดประโยชนตอประชาชนและเกิด
ความคุมคาในการใชจายงบประมาณของแผนดิน
*********************

