


คํานํา 
 

 การตรวจราชการ เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นกลไกสําคัญ ในการ
ขับเคล่ือนให้การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐและกระทรวง บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
ซ่ึงการตรวจราชการมีมายาวนาน และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจราชการอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมกับภาครัฐ โดยแบ่งระดับ 
กล่าวคือ การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การวางแผนร่วมกัน 
ทํางานร่วมกัน (Involve) การให้ความร่วมมือ (Collaborate) การเสริมอํานาจให้แก่ประชาชน 
(Empower) ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในการดําเนินงานทางการบริหาร หรือ การดําเนินกิจการของรัฐ เพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อันนําไปสู่พัฒนาของชุมชนให้พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
 

 
 

 
    สํานักตรวจราชการและเรือ่งราวร้องทกุข์ 

      สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
   หน้า 

พระราชดาํรัส ก 
ปฐมบท ข 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจราชการ ๑ 
ส่วนที่ ๑ การตรวจราชการ ๑ 

 ๑. ความเป็นมา ๑ 
 ๒. ลักษณะงานการตรวจราชการ ๒ 
 ๓. วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ๒ 
 ๔. ลักษณะความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการ ๒ 
 ๕. อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ ๓ 
 ๖. ผู้รับการตรวจมีหน้าที ่ ๓ 
 ๗. กระบวนการการตรวจราชการ ๓ 

ส่วนที่ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ๑. ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ๕ 
 ๒. ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ๖ 
 ๓. องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน ๘ 
 ๔. เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน ๘ 
 ๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารราชการ ๘ 
 ๖. การเร่งรัดและปรับปรุงการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๙ 
 ๗. ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคม    ๙ 
 ๘. กระบวนการออกตรวจติดตามและเสรมิสรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๐ 
 ๙. ความสําคัญและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบตรวจราชการไทย ๑๕ 
 ๑๐. หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ๑๕ 
 ๑๑. รูปแบบการบริหารระบบราชการแบบมีส่วนร่วม ๑๖ 
 ๑๒. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและการตรวจราชการ ๑๗ 
 ๑๓. การตรวจราชการ และ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๘ 
 ๑๔. ขั้นตอนการออกตรวจราชการกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๙ 

ส่วนที่ ๓ การเขียนรายงานการตรวจราชการ  
 ๑ ความสําคัญ ๒๒ 
 ๒ ประเภทของการเขียนรายงาน ๒๒ 
 ๓ วิธีการเขียนรายงานรายรอบ ๒๒ 
 ๔ ตัวอย่างการเขียนรายงานแบบ แบบ PPR ๑ ๒๔ 
 ๕ ตัวอย่างการเขียนรายงานแบบ แบบ PPR ๒ ๓๕ 
 ๖ ตัวอย่างการเขียนรายงานแบบ แบบ แบบ SeAR ๓๙ 

ส่วนที่ ๔ กรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ                
           และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

๔๒ 

 



สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

ส่วนที่ ๕  รายชื่อผู้แทนเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ๘๒ 
ส่วนที่ ๖ รา่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ๘๕ 

- ตอนที่ ๑ การประเมนิสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 
- ตอนที่ ๒ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
- ตอนที่ ๓ การบริหารจดัการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑       

สู่การปฏิบัติ 
 

๘๕ 
๑๒๐ 
๑๓๒ 

 
                    
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-ก- 

 
พระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
“ ...ในการพัฒนาประเทศนั้นจาํเป็นต้องทําตามลําดับขั้นตอน 

เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน 
คือความมกีินมีใช้ของประชาชนก่อน 

ด้วยวิธีการที่ประหยดัระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลกัวิชา 
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมัน่คงพอควรแล้ว 

จึงค่อยสรา้งเสรมิความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับ 
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดนั้น 

ก็เพื่อป้องกันความผดิพลาดล้มเหลว 
และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์... ” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ข- 
ปฐมบท 

ภูมิคุ้มกันกับการพัฒนาประเทศ 
 

จากพ้ืนฐานประเทศไทยที่เป็นสังคมเกษตร ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตขึ้นกับปัจจัยต่างๆ   
ไม่มากนัก มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีหลากหลายและดินฟ้าอากาศที่เอื้ออํานวยต่อการประกอบอาชีพ ไม่มี      
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ผู้คนมีชีวิตที่สุขสบายตามอัตภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคแต่ละสมัยคนไทย
ยึดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจและได้ทรงปกป้องประเทศไทยให้ยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกอย่าง
เต็มภาคภูมิ อยู่รอดปลอดจากการเป็นประเทศราชเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคน้ี และสถาบันศาสนาเป็น
ศูนย์กลางยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทั้งสองสถาบันเป็นเสาหลักของสังคมไทย ครอบครัวและชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน วังและวัดเป็นแหล่งสําคัญในการให้การศึกษาและสร้างโอกาสให้คน สังคมไทยเปิดกว้างยอมรับ
วัฒนธรรมจากภายนอก มีการผสมผสานอย่างหลากหลายแต่ลงตัวระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ เมื่อ
เวลาผ่านไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทยมีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการปฏิรูป
ระบบการเมือง การปกครอง ระบบราชการและการศึกษาเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ ๕ ต่อเนื่องถึงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ซึ่งการพัฒนาได้รับอิทธิพลจาก
ต่างประเทศมากขึ้นและรูปแบบของการแทรกแซงเปลี่ยนไปจากยุคการแสวงหาอาณานิคมและเผยแพร่ศาสนา 
/วัฒนธรรมมาเป็นยุคของการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ การเอารัดเอาเปรียบทางการค้าและการครอบงํา
ทางความคิด หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ แม้ว่าประเทศไทยจะอยู่รอด แต่ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น 
ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน การตกเป็นเหยื่อของลัทธิบริโภคนิยม /วัตถุนิยม และเหยื่อทางวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีด้วยความไม่รู้เท่าทัน การขาดภูมิคุ้มกันและขาดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ส่งผล
กระทบต่อคนไทยและสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : หลักการพัฒนาประเทศ 

“...ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้นตอน เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือ  
ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐาน
เกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอน
บริบูรณ์...” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๑๗ และพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ศาลาดุสิดา
ลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ 

“…ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่า 
มีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะ
ยอดยิ่งยวดได้...” 

จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่ได้พระราชทานตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกินการรู้จัก
ความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทย



ไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบ
ในการดํารงชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ใช้พื้นที่ในพระตําหนักที่
ประทับเพื่อการทดลองโครงการต่างๆ อาทิ แปลงนาทดลอง บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงโคนม โรงสี และโรงงานแปรรูป
นมโค หลักทรงงานของพระองค์ท่านจะเน้นการ “เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา” อย่างสอดคล้องกับ        
“ภูมิสังคม” ให้ความสําคัญกับความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ วัฒนธรรมเศรษฐกิจ ประเพณี เพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชน โดย ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดําเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์ 
ระมัดระวัง “ทําตามลําดับขั้นตอน” มีการทดลองด้วยความเพียรจนมั่นใจจึงนําไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ใน
สาธารณะ 

กระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศได้น้อมนํามาเป็นหลักการสําคัญในการวางแผนพัฒนาโดยปรับ
วิธีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) ที่เน้นการพัฒนาทางวัตถุ
เป็นประเด็นหลัก มาเป็นการพัฒนาที่มีมิติด้านสังคมต้ังแต่ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒ และมีบทเรียนสําคัญ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔ ที่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนผ่านระบบสาธารณสุขมูล
ฐาน ทําให้ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการวางแผนครอบครัวและการลดอัตราเพิ่มของประชากร 
ขณะเดียวกัน ประเทศประสบภาวะผันผวนทั้งภาวะการเมืองในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลก จนเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔ ทําให้การวางรากฐานการพัฒนาให้ประเทศเข้มแข็งในระยะยาว 
ต้องกลับมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทน และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๕เป็นช่วงที่ต้องฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ มีการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการให้มีความหลากหลาย ได้ริเริ่มจัดทําแผนงานแบบมี
ส่วนร่วมทั้งแผนพัฒนาชนบทยากจนที่เป็นการวางแผนแบบจากล่างขึ้นบนโดยใช้ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) ในการกําหนดแผนงานโครงการ และแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุก ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ - ๗ ได้กําหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยบรรจุการพัฒนาวัฒนธรรมด้านจิตใจ และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผน ผลการพัฒนาจากอดีตจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ มีข้อสรุปที่
ชัดเจนว่า การพัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้าการพัฒนาสังคมมีปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีปัญหา 
การพัฒนาไม่ย่ังยืน การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังพึ่งพิงการนําเข้าวัตถุดิบจากภายนอกมาผลิตสินค้าเพื่อการ
ส่งออก ทําให้มีความเสี่ยงเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกแต่ละครั้งจะส่งผลกระทบกับการจ้างงาน และคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยโดยรวม 

การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการวางแผนจาก
การดําเนินการ “โดยราชการเพื่อประชาชน” เป็นการมี “ประชาชนเข้าร่วม” เปลี่ยนจุดมุ่งหมายจาก“การ
เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” เป็นการยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้คนเป็นผู้ตัดสินใจหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาที่คํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนฐานของความรอบรู้ 

ความรอบคอบและคุณธรรม ควบคู่กับการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกัน
ในสังคม การสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม สร้างสรรค์พลังในทางบวก นําไปสู่การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน กระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าวได้ดําเนินการต่อเนื่องมา
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ และต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ที่ยังคงยึดแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและการบริหารประเทศ ให้



ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุล การอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขระหว่างคนกับคน ระหว่างคนกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๐ ได้ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ทั้งระบบเศรษฐกิจโลก ตลาดการค้า ตลาดทุน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญภาวะโลกร้อนและการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเพื่อให้สามารถใช้ความรู้ได้อย่างถูกหลักวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห์สถานะทุน
ของประเทศใน ๓ ทุน ได้แก่ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนและการนําทุนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่าง
เชื่อมโยง พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารพัฒนาประเทศให้อยู่บนหลัก   
ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย 
 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงแผนฯ ๑๐ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการประยุกต์ใช้และมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ประเทศไทย
เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐ และมีความสําคัญต่อเนื่องจนถึงช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ซึ่งในช่วง
เวลานั้นประเทศไทยต้องขับเคลื่อนประเทศภายใต้วิกฤตหลายด้าน ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆด้วยการน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งในบางเรื่องสามารถอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน
สูงขึ้น บางเรื่องอยู่ในระหว่างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจต้องใช้เวลาแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในบาง
เรื่องประชาชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรุนแรงในเบื้องต้นแต่สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งเมื่อ
ประมวลความก้าวหน้าในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งหวัง
ให้เกิดภูมิคุ้มกันแก่ ตัวเอง ครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศ ซึ่งสามารถประมวลความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานของแต่ละภาคส่วนดังนี้ 

๑. ภาครัฐ ได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในการกําหนดนโยบายและการ
ปฏิบัติตามนโยบายโดยส่วนราชการ อาทิ นโยบายของรัฐบาลย้อนหลังไปทั้ง ๕ รัฐบาลได้ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้วางระเบียบทางการคลังเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับประเทศ เช่น การส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนจากพืชพลังงานที่ผลิตในประเทศ การ
กําหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตผลมวลรวมประชาชาติในระดับที่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐และการรักษาให้
อัตราส่วนภาระการชําระหนี้ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๕ เป็นต้น รวมทั้งการปรับโครงสร้างธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมบทบาทการรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศมีภูมิคุ้มกัน
ทางการเงินเพิ่มขึ้นต่อผลกระทบจากความผันผวนภายนอกตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ ปี๒๕๔๐ และวิกฤต
เศรษฐกิจปี ๒๕๕๑ และภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลสามารถลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 
ได้อย่างมีเหตุผลและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ และ
โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นตัวอย่างของโครงการขนาดใหญ่ที่ได้ออกแบบให้มีการ
กระจายการลงทุนอย่างสมดุลมีขนาดของโครงการที่เหมาะสม และครอบคลุมทุกสาขาโดยเฉพาะสาขาการ
พัฒนาชุมชนที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาขาการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาในชนบทและเมืองทั้งระบบ สาขาสาธารณสุขที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย



เป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ภาระทางการคลังของรัฐ ตลอดจนมีการพิจารณาผลตอบแทนของ
การลงทุนอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นส่วนราชการต่างๆ ได้น้อมนําไปสู่การปฏิบัติทั้งภายในส่วนราชการเอง 
เช่น การพัฒนาภายในกองทัพต่างๆ และการจัดทําเป็นโครงการที่มุ่งประโยชน์สู่ประชาชนและชุมชน เช่น 
โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งต้องบูรณาการโครงการต่างๆ 
ในการปฏิบัติที่พื้นที่เดียวกัน 

๒. ภาคธุรกิจเอกชน มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ทั้งในมิติการผลิต 
การลงทุนที่ใช้ศักยภาพของประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันการส่งออกกลุ่มสินค้าที่มีการใช้วัตถุดิบในประเทศและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น เครื่องสําอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ซึ่งผลกําไรมีการกระจาย
สู่ชุมชนมากขึ้นทั้งในเชิงรายได้และการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม
และวิสาหกิจชุมชนอีกจํานวนไม่น้อยเป็นองค์กรตัวอย่าง เช่น กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติคีรีวง อําเภอลานสภา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านธาราทิพย์ อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมี
การบริหารธุรกิจบนฐานของการสร้างกลุ่มที่เข้มแข็ง ศึกษาศักยภาพของทุนในชุมชนทั้งทุนที่เป็นวัตถุดิบ องค์
ความรู้พื้นฐานและการตลาด โดยเน้นการใช้เงินทุนและขยายกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกําลังของตนเอง 
มีกระบวนการผลิตที่ประหยัด มีการวิจัยและพัฒนาสินค้ามุ่งคุณภาพและมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา สร้างสินค้าที่
มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ขณะเดียวกันแบ่งผลกําไรคืนสู่สมาชิกและชุมชนอย่างมีคุณธรรม 

บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ภาคธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งได้มีการทบทวนและปรับกล
ยุทธ์การลงทุนให้กิจการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวาง 
เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และ ปตท. เป็นตัวอย่างของกิจการขนาดใหญ่ที่มีการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปรับกลยุทธ์หลายประการทั้งการปรับลดจํานวนบริษัท
ในเครือเมื่อวิเคราะห์ความเส่ียงในอนาคตด้วยความรู้ตามหลักวิชาการ มีการพัฒนาและเตรียมทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ มีการประเมินตัวเองด้านความสามารถในการลงทุนไม่ทําให้มีภาระมากจนเกินไป ทํา
ตามความสามารถที่มีอยู่ ไม่ทุ่มจนสุดตัว คํานึงถึงคําว่า “พอ” ตามกําลังของธุรกิจและกิจการมีความ
เจริญก้าวหน้าด้วย และหากมีวิกฤตการณ์ใดๆ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่
คาดไม่ถึง กิจการต้องอยู่ได้โดยไม่ทําให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงินที่ให้กู้ และสังคมเดือดร้อน 
นอกจากนั้น ในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์รายงานว่ามีหลายองค์กรธุรกิจและหลายบริษัทใน
ประเทศไทยมีความต่ืนตัวในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และนําไปเช่ือมโยงกับกระแสการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากโครงการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ทําร่วมกับชุมชน
ของหลายองค์กรจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อาทิ โครงการปลูกป่า โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา /การ
รักษาต้นน้ํา โครงการทําความสะอาดแม่น้ําลําคลองหรือทะเล เป็นต้น สะท้อนถึงธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
เอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น 

๓. ภาคเกษตร เป็นภาคที่มีความสําคัญและมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ใน
ทุกระดับอย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ ซึ่งหลักการของเกษตรทฤษฎี
ใหม่เป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรมที่นําไปสู่ความพออยู่พอกิน 
มีความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ลดรายจ่าย พึ่งตนเองได้ และแก้ปัญหาความยากจน ภาคครัวเรือนและ
ภาคชุมชนมีเกษตรกรที่น้อมนําปรัชญาไปประยุกต์ใช้และมีความก้าวหน้าแตกต่างกันไปตั้งแต่ขั้นต้น ขั้นกลาง
และขั้นก้าวหน้า อย่างเช่นเกษตรกรที่หนองสาหร่าย ปลูกมันสําปะหลังมาร่วม ๒๐ ปีมีแต่หนี้ย่ิงปลูกมากย่ิงหนี้
มากตามเพราะหมดเงินไปกับค่าปุ๋ยไร่ละ ๕๐๐ บาท ได้ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน ค้นหาผู้นําที่แท้จริงใน



ชุมชนที่สามารถพูดชักชวนให้ชุมชนเชื่อถือ สร้างแรงกระตุ้นให้ชาวบ้านทําบัญชีครัวเรือน สํารวจรายได้
รายจ่ายของตัวเอง มาคิดหาวิธีลดรายจ่าย เลิกใช้ปุ๋ยเคมี นํามูลสัตว์มาหมักเป็นปุ๋ยน้ําชีวภาพเสียค่าใช้จ่ายไร่
ละประมาณ ๓๐ บาท ไม่เพียงลดรายจ่ายได้ ยังมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เป็นแรงจูงใจให้มีพลังคิดหาวิธีพึ่งพา
ตนเอง เกษตรกรหนองสาหร่ายใช้เวลาเพียง ๔ ปี ใช้หนี้หมดคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
มากขึ้น 

นอกจากนั้นมีเกษตรกรดีเด่นทั้งที่เป็นเกษตรกรรายย่อยเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในพระราชพิธี
แรกนาขวัญปีละ ๑๔ สาขาอาชีพ และสหกรณ์ดีเด่นปีละ ๗ สหกรณ์ เป็นประจําทุกปี อาทิ นายบุญศรี ใจเป็ง 
อาชีพทําไร่จาก ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายกิมฮก แซ่เตีย อาชีพไร่นาสวนผสมจาก ต.ตาลสุม     
จ.อุบลราชธานี และสมาชิกยุวเกษตรกร น.ส.นันธา ใหม่เจริญ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
และกลุ่มบริหารการใช้น้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยสะแบก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็นต้น ประกอบ
กับการต่ืนตัวเรื่องการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นกระแสโลก ทําให้
เกษตรกรมีความต่ืนตัวกับการทําเกษตรอินทรีย์ การทําเกษตรผสมผสานซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่รักษาระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับระดับนโยบายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ภาคเกษตรเป็น
ต้นธารเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและภาคบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มคุณค่าของสินค้าด้วยความรู้และภูมิ
ปัญญาไทย การสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและของโลกท่ามกลางความท้าทายการบริหารจัดการ
พื้นที่การเกษตรทั้งที่เป็นพืชอาหารคน พืชอาหารสัตว์และพืชพลังงาน 

๔. ภาคประชาชนและชุมชนน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวาง จากผล
การสํารวจของโครงการ พ.ศ. พอเพียงในช่วงปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านสื่อโทรทัศน์ /หนังสือพิมพ์ /วารสาร /นิตยสาร และวิทยุ 
โดยมีความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไขการมีความรู้ การมีคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์
สูงถึงร้อยละ ๗๕ - ๘๕ ส่วนความเข้าใจในหลักความมีเหตุผลมีสัดส่วนร้อยละ ๔๔ โดย 

ในระดับปัจเจก ภาครัฐรณรงค์ส่งเสริมการออม หากแต่หนี้สินระดับปัจเจกไม่ได้ลดลงมากนัก 
ในระดับครอบครัว พิจารณาจากบทบาทของครอบครัวไทย สัมพันธภาพในครอบครัวและ

ความสามารถในการพึ่งพิงตนเองของครอบครัว โดยดัชนีครอบครัวอบอุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๖๒.๒๔ 
ในปี ๒๕๔๙ เป็นร้อยละ ๖๓.๙๔ ในปี ๒๕๕๑ โดยเฉพาะการมีปัจจัยพ้ืนฐานที่เพียงพอในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น 
ทั้งการมีรายได้ที่พอเพียง มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และการมีปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 

ในระดับชุมชน ชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่าเน้นการมีส่วนร่วม การพ่ึงตนเอง พัฒนาวัฒนธรรม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต๒ ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลางถึง
ร้อยละ ๗๔ ของกลุ่มตัวอย่าง และระดับมากร้อยละ ๑๓.๖ นอกจากนี้ มีการประกวดชุมชนพอเพียง และ
ชุมชน /หมู่บ้านเกือบร้อยละ ๗๐ มีความต่ืนตัวในการจัดทําแผนชุมชน ที่เริ่มจากการสํารวจข้อมูลหรือทุนใน
ชุมชน และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อทําความเข้าใจร่วมคิดร่วมตัดสินใจที่จะพัฒนา
ชุมชน /หมู่บ้านของตัวเอง มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน หลายชุมชนมีแผนชุมชนที่มี
คุณภาพมีภูมิคุ้มกันตนเองที่เข้มแข็งจนสามารถเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นๆ ได้ เช่น ชุมชนไม้เรียง ชุมชนบ้าน
ปากพูน เป็นต้น 

๕. การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ นอกจากการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การนําปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ แล้ว สังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ



เศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น และมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ศึกษาและรวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าในปัจจุบันมีการพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามีจํานวน ๒๖ หลักสูตร /รายวิชา ใน ๑๙ สถาบัน
พร้อมทั้งมีการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนในสถาบันเหล่านั้นให้เข้มข้นยิ่งขึ้น 

จากความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วนใน
ภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไป ทั้งในครอบครัว 
ชุมชน สังคม แต่เมื่อพิจารณาถึงการวางรากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง ประเทศพึ่งตนเองได้ นั้นจําเป็นต้อง
สร้างภูมคุ้มกันภายในประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจโลกและผลกระทบทางด้านลบจากโลกาภิวัตน์ 

“...วิถีทางดําเนินของบ้านเมืองและของประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด 
เนื่องมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลกยากยิ่งที่เราจะ
หลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่โดย
ประหยัด เพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี...” พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ 

จากพระราชดํารัสดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และคาดว่าผลกระทบ
จะมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ภูมิคุ้มกันของคนไทยและสังคมไทยที่มีอยู่คงไม่เพียงพอที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองและชนบท และความขัดแย้งขาดความสมานฉันท์
ภายในประเทศ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาที่ช่วยให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง โดยการ
สร้างภูมิคุ้มกันทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ภูมิคุ้มกันด้านวัตถุ ๒. ภูมิคุ้มกันด้านสังคม ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางสังคม ให้รู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน เป็นเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ ๓. ภูมิคุ้มกันด้าน
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ที่ทํางาน ชุมชนเมือง-ชนบท และประเทศร่วมใส่ใจและสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสิ่งแวดล้อม และ ๔. ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมจากโลกภายนอกและสังคม
ประเทศไทย ต้องสร้างวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เข้มแข็ง 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงต้องมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ พิจารณาสถานะของประเทศตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ละเอียดและเชื่อมโยงมากขึ้นทั้งทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน และทุนทางวัฒนธรรมที่จะเชื่อมโยงกับทุนอื่นๆ เพื่อการพัฒนาสังคม
และการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสร้างพันธมิตรการพัฒนาในประชาคมโลก 
โดยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างและการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์



และคุณค่าของชาติ ให้เป็นฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิ
บาลและความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ 
 



 
                    
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๑  
การตรวจราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจราชการ 
ส่วนที่ ๑ การตรวจราชการ 

 

๑. ความเป็นมา 
การตรวจราชการอยู่คู่กับการบริหารราชการมาช้านาน และเป็นตําแหน่งที่ถือว่าทํางานต่างพระเนตรพระ

กรรณของพระเจ้าแผ่นดิน โดยในช่วงแรก พระเจ้าแผ่นดินออกตรวจราชการ ติดตามการทํางานของข้าราชการและ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระองค์เอง ในยุคต่อมา เมื่อโครงสร้างการบริหารซับซ้อนขึ้น นอกจาก   
ออกตรวจด้วยพระองค์เอง พระเจ้าแผ่นดินแต่งต้ังข้าราชบริพารช่วยในการตรวจราชการต่างพระเนตรพระกรรณ  
การตรวจราชการที่เป็นระบบและมีแบบแผนชัดเจนปรากฎขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๔๓๗  อันเป็นผลจากการปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ         
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงทําหน้าที่ตรวจราชการด้วยพระองค์เอง และกําหนดให้ผู้บังคับบัญชา          
ในส่วนกลาง รวมทั้งสมุหเทศาภิบาลและหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาคออกตรวจราชการในพื้นที่ด้วย 

ระบบการตรวจราชการมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและอาจกล่าวว่า  
เป็นรากฐานของระบบการตรวจราชการในปัจจุบัน รูปแบบการตรวจราชการมีลักษณะของการแต่งต้ังบุคคลหรือ
หน่วยงานมารับผิดชอบงานตรวจราชการโดยตรง อย่างไรก็ตามบทบาทและขอบเขตการตรวจราชการ                 
มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๖ กําหนดให้มีข้าหลวง
ใหญ่ขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรีทําหน้าที่ตรวจตราควบคุม แนะนํา ช้ีแจงข้อราชการทั่วไปตามกฎหมาย ระเบียบ       
แบบแผนและนโยบายอื่นๆของรัฐบาล และข้าหลวงตรวจการ ซึ่งกระทรวง ทบวง หรือ กรมแต่งตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ลักษณะเดียวกับข้าหลวงใหญ่ในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ตําแหน่งทั้งสองถูกยุบไปพร้อมกับ       
การปรับปรุงการบริหารราชการใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕        
โดยกําหนดให้มีภาคในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และกําหนดตําแหน่งผู้ว่าราชการภาคขึ้นทําหน้าที่เป็นหัวหน้า
ฝ่ายบริหารของภาคและผู้ตรวจราชการประจําภาคไปพร้อมกัน แต่ตําแหน่งนี้ถูกยกเลิกในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และ
กําหนดให้มีตําแหน่งผู้ตรวจราชการแทน ซึ่งอยู่ในสังกัดราชการส่วนกลางทําหน้าที่คล้ายคลึงกับตําแหน่งข้าหลวงตรวจ
การ ในปี พ.ศ.๒๙๔๗ มีการตั้งกรมตรวจราชการแผ่นดินขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี และได้กําหนดตําแหน่ง      
ผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้น โดยลักษณะงานของผู้ตรวจการเน้นการสืบสวนและปราบปราบทุจริตมากกว่าการตรวจการ
ตามปกติต่อมากรมนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะงานเน้นการตรวจราชการตามแผนงาน 
และ โครงการในช่วงเวลาต่อมา มีการปรับปรุงการบริหารราชการอีกหลายครั้ง โครงสร้างของการตรวจราชการยังคง
เป็นตามรูปแบบเดิม คือ มีการตรวจราชการใน ๓ ระดับ คือ ระดับสํานักนายกรัฐมนตรี ระดับกระทรวง และ     
ระดับกรม ซึ่งกฎหมายได้กําหนดไว้คล้ายคลึงกัน คือ ให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆสามารถจัดให้มีตําแหน่ง      
ผู้ตรวจราชการได้ตามความจําเป็น หากแต่ประเด็นสําคัญที่ปรับปรุงแก้ไข คือ การเพิ่มขีดความสามารถ การพัฒนา
ระบบตรวจราชการที่เข้มแข็ง มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ และ เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๒. ลักษณะงานการตรวจราชการ 
การตรวจราชการ หมายถึง ตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะนํา สืบสวน สอบสวนสอบข้อเท็จจริง สดับตรับฟัง

เหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเย่ียม หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล 
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๓. วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ 
๓ .๑  เพื่ อ เผยแพร่นโยบาย   ประสานงานและเร่ งรัดให้หน่วยงานนํานโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทยไปจัดทําแผนงาน งานและโครงการให้ครบถ้วน 
๓.๒ เพื่อทราบความก้าวหน้า  ความสําเร็จ  ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการปฎิบัติงานตามแผนงาน 

งาน  และโครงการ  ตลอดจนผลกระทบอันพึงมี 
๓.๓ เพื่อประสานงาน  เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าและความสําเร็จ  ปัญหาอุปสรรค  และเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงานตามแผนงาน  งาน และโครงการให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ  ตลอดจน ตรวจสอบคุณภาพงาน  และ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

๓.๔ เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟัง หรือสดับตรับฟังความทุกข์ความสุข  ความคิดเห็น  ช่วยเหลือ แนะนํา ช้ีแจงให้
เจ้าหน้าที่มีสมรรถภาพและขวัญกําลังใจในการทํางาน 

๓.๕ เพื่อตรวจเยี่ยม  รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข  ความคิดเห้น  และความต้องการของประชาชน  
แนะนํา  ช้ีแจง  ในฐานะเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กับประชาชน 

๓.๖ เพื่อแสวงหาหรือสอบข้อเท็จจริง  สืบสวน  สอบสวน  หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์  เมื่อได้รับคําสั่ง       
คําร้องเรียน  หรือเมื่อเหตุอันสมควร  ตลอดจนรับทราบสภาพหรือสถานการณ์ในพื้นที่สําหรับนําไปประกอบการ
เสนอแนะ  ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมเหมาะสมกับความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชน 

๓.๗ เพื่อศึกษา  ประมวล  วิเคราะห์  ประเมินผล  และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ  พิจารณา  หรือวินิจฉัยสั่งการในอันที่จะปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ  รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
บริหารงานและการบริหารงานบุคคล 
๔. ลักษณะความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการ 

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะ ผู้สอดส่องดูแลแทน
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหน้าที่ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแล
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวง 

 
ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหน้าที่ของกรม ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี 
 
ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ต้องตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการในเรื่องเดียวกัน ให้ผู้ตรวจ

ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม  ที่เกี่ยวข้องประสานงานหรือร่วมกัน
ดําเนินการ  เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของ
ประชาชน   นอกจากนั้น  ในการแบ่งพื้นที่การตรวจราชการ ให้เป็นไปตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หมายถึง บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญและ
สนใจในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ หรือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านใดด้านหนึ่งที่อยู่ในภาคเอกชนหรือ        

 



 ๓

ภาคประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัด ซึ่งมีความพร้อมและสมัครใจเข้าเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ โดยความเห็นชอบ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจราชการระดับพื้นที่ 
 
๕. อํานาจหนา้ที่ของผู้ตรวจราชการ 

๕.๑ สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ  มติของคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี  

๕.๒ สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ   ในระหว่างการตรวจ
ราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และ
เมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน  

๕.๓ สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ      
การปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 

๕.๔ สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน  หรือมีเหตุ       
อันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ    เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

๕.๕ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ 
๕.๖ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือร่วมกัน 

๖. ผู้รับการตรวจมีหน้าที่  
 ๖.๑ อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปในสถานที่ปฏิบัติงาน           
เพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ 
 ๖.๒ จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจราชการ
ตรวจสอบได้ 
 ๖.๓ ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ 
 ๖.๔ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจราชการไว้ก่อน หากไม่
สามารถดําเนินการได้ตามท่ีผู้ตรวจราชการสั่งการ ให้ช้ีแจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบโดยเร็ว 

๖.๖ ดําเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 

๗. กระบวนการการตรวจราชการ 
กระบวนการหรือขั้นตอนการตรวจราชการทุกระดับมีความคล้ายคลึงกัน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้น คือ  
๗.๑) การจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปี  
   การจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปี โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์องค์ประกอบของแผนนอกจากหลักการ 

และเหตุผลในการตรวจ ปฏิทินการปฏิบัติงานและรายละเอียดของโครงการแล้ว ยังต้องระบุประเด็นในการตรวจ
ราชการของแต่ละโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ด้วย รวมถึงต้องจัดทําเอกสารแนวทางประกอบการตรวจด้วย 

  นอกจากนั้นแล้ว  เมื่อจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปีเสร็จแล้ว ก็จะต้องทําหน้าที่ในการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการตรวจราชการประจําปีให้กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ และเตรียมพร้อมรับการตรวจ 

๗.๒) การปฏิบัติการตรวจราชการ  
  เป็นการปฏิบัติการตรวจราชการ ซึ่งทําทั้งในลักษณะของการตรวจราชการจากเอกสาร และการออก
ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ โดยสรุป คือ 

๗.๑.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงมหาดไทย และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะทําการ
วิเคราะห์รายละเอียดของโครงการที่รับผิดชอบ โดยอาศัยข้อมูลทําการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง เพื่อทําให้เกิดภาพที่
ชัดเจนขึ้นในการวางแผนการออกตรวจราชการ 
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๗.๑.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย      
จะร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจราชการ  ซึ่งจะระบุขั้นตอนในการออกตรวจราชการ ระยะเวลา ฯลฯ 

๗.๑.๓ หลังจากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะจะทําการขออนุมัติการออกตรวจ
ราชการจากผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบแล้ว จึงเริ่มตรียมการ  เพื่อออกตรวจราชการตามระเบียบต่างๆ 
อาทิเช่น การขอยืมเงินทดรองจ่าย การขออนุมัติใช้ยานพาหนะ เป็นต้น  

และที่สําคัญที่สุด จะต้องทําการประสานแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานผู้รับการตรวจ  เพื่อเตรียมความ
พร้อม และอํานวยความสะดวกในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการเข้าไปในสถานที่ปฏิบัติงาน 
และจัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบ
ได้  นอกจากนั้น หน่วยรับตรวจช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆพร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ   
รวมทั้งหน่วยรับตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจราชการไว้ก่อน 
หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่ผู้ตรวจราชการสั่งการ ให้ช้ีแจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบ
โดยเร็ว 

๗.๑.๔ ออกตรวจราชการในพื้นที่ตามแผนที่กําหนดไว้ 
๗.๑.๕ บันทึกผลการตรวจราชการในสมุดตรวจราชการ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน 

 

๗.๓) การรายงานและการติดตามผลการตรวจราชการ 
การรายงานผลการตรวจราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. ๒๕๔๕  กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ดังนี้ 
๗.๓.๑ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ  ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรีบรายงานผลการตรวจราชการต่อ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ  หรือพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี 
๗.๓.๒ การรายงานผลการตรวจราชการ  ให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยแสดงเรื่องที่มี  การตรวจ 

ข้อเท็จจริง  ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย พยาน หลักฐาน ข้อมูลต่างๆ  ปัญหาอุปสรรค  หรือข้อขัดข้อง  ข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะ  แล้วแต่กรณี  ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน  กะทัดรัด  เข้าใจง่ายและเป็นธรรม 

๗.๓.๓ ในกรณีที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องรายงานการตรวจราชการกรณีปกติของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงให้สรุปเป็นภาพรวมของแต่ละแผน แผนงาน  งานและโครงการ  แล้วแต่กรณีตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการ
ตรวจราชการประจําปี  เสนอให้คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ   เพื่อนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ  หรือพิจารณาสั่งการ   

       การตรวจราชการกรณีพิเศษ  หากสามารถประมวลรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมได้
ก็ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  แล้วเสนอคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของ
กระทรวงมหาดไทยทราบหรือพิจารณาด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ส่วนที่ ๒ การมีส่วนรว่มของประชาชน 

๑. ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 
          มนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากในสังคม    และเป็นองค์ประกอบที่เป็นหน่วยย่อยของสังคม สังคมจะเจริญ
หรือพัฒนาได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชนที่เป็นองค์ประกอบในสังคมนั้น ๆ การท่ีสังคมจะพัฒนาได้จําเป็นต้อง
เริ่มต้นพัฒนาในหน่วยย่อยของสังคม อันได้แก่ การพัฒนาคนก่อน 
           การพัฒนาครอบครัว    หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด และประเทศ การพัฒนาสังคมในหน่วยย่อยไปสู่การ
พัฒนาสังคมที่เป็นหน่วยใหญ่ ๆ มีจุดเริ่มต้นที่เหมือนกัน  คือการพัฒนาที่ตัวบุคคล บุคคลเหล่านั้นจะกระจัดกระจาย
อยู่ตามสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนจํานวนมากอยู่ตามชนบท ถ้าประชากรเหล่านั้น  ได้รับการพัฒนาให้เป็น
บุคคลที่มีจิตใจดี มีความเอื้อเฟื้อ มีคุณธรรม รู้จักพ่ึงตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจกัน มีความคิดริเริ่มดี มีความเช่ือมั่น
ในภูมิปัญญาของตนและพร้อมที่จะรับความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  และข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมแล้วประชาชนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

          การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นชนบทหรือในเมือง การฝึกให้คนมีความสามารถและมีการเรียนรู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญ   ซึ่งการพัฒนาคนที่ดีที่สุด คือ การรวมกลุ่มประชาชนให้เป็นองค์กร
เพื่อพัฒนาคนในกลุ่ม เพราะกลุ่มนั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้ การคิดและการแก้ปัญหา กลุ่มฝึกบุคลิกภาพของคน ฝึกการ
ทํางานร่วมกัน ช่วยให้คนพัฒนาในด้านความคิด ทัศนคติ ความมีเหตุผล อันเป็นรากฐานของประชาธิปไตย 

          การพัฒนามีจุดมุ่งหมาย คือ สร้างความสุขความเจริญแก่ประชาชนช่วยให้สถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจ         
ไปสู่สถานการณ์ที่น่าพอใจ   ดังนั้นประชาชนจึงควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการทุก ๆ ขั้นตอน เพราะถ้าหาก
ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา จัดลําดับความสําคัญของปัญหา กําหนดหลักวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา  และ
เข้าร่วมการปฏิบัติงานแล้ว   จะทําให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเต็มที่ ดังนั้นบทบาทของ
ประชาชนในการพัฒนาสังคม ก็คือ ประชาชนต้องมีบทบาทท่ีต้องกระทําใน ๒ ด้าน คือ การพัฒนาตนเอง และการ
พัฒนาสังคมโดยการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
          การพัฒนาตนเอง หมายถึง    การพัฒนาตนเองด้วยตนเอง หรือการสอนใจตนเองในการสร้างอุปนิสัยที่ดีเข้า
ทดแทนอุปนิสัยที่ไม่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และประโยชน์ในการอยู่ภายในสังคมได้อย่างสงบสุข  ได้แก่ 
 - การพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น ความซื่อสัตย์ การยกย่องผู้ที่ทําความดี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักของส่วนรวม 
การตรงต่อเวลา การรู้จักเสียสละในทางที่ถูกที่ควร  
 - การพัฒนาทางด้านอารมณ์ ได้แก่ มีความเช่ือมั่นในตัวเอง การมองโลกในด้านดี การมีสติ เป็นต้น  
 - การพัฒนาด้านสติปัญญา เช่น การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การพัฒนาความคิด ฯลฯ  
 - การพัฒนาด้านการเข้าสังคม เช่น มนุษยสัมพันธ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้           
มีลักษณะของการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
        นอกจากการพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ อารมณ์ สังคม สติปัญญา แล้วบุคคลควรมีค่านิยมที่เกื้อหนุนการ
พัฒนาสังคมอีกด้วย   อันได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความขยันขันแข็งมานะอดทน การอดออม การไม่ฟุ้งเฟ้อความ
ขยันหมั่นเพียร การทํางานหนัก ความประหยัด ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การยกย่องผู้ที่ทําความดีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักของส่วนรวม ตรงต่อเวลา รู้จักเสียสละในทางที่ถูกที่ควร 

การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น
การวางแผน การดําเนินการ การจัดการตามแผน การกํากับติดตาม การประเมินผล และการรับประโยชน์จากการ
พัฒนาโดยถือว่าการพัฒนานั้นเป็นของประชาชน ซึ่งสามารถแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมได้ ๓ ระดับ คือ 
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๑. ระดับเป็นผู้ใช้ประโยชน์ เป็นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการรับประโยชน์อย่างเดียว โดยไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างอื่น ซึ่งถือเป็นระดับตํ่าสุดของการมีส่วนร่วม  

๒. ระดับเป็นผู้ให้ความร่วมมือ เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นมา ระดับนี้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยการคอยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็น      ผู้ตัดสินใจว่าจะขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในเรื่องใด และเมื่อใด การรู้จักกาลเทศะ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี ต้องตัดสินใจได้รวดเร็ว รู้จักใช้
คําพูดได้อย่างเหมาะสม และเป็นนักฟังที่ดี  

๓. ระดับเป็นผู้ตัดสินใจ ระดับนี้ประชาชนจะเป็นผู้ศึกษาสถานการณ์ และตัดสินใจที่จะดําเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ นับต้ังแต่การวางแผนการดําเนินการ การประเมินผล และการแบ่งปันผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็น
เพียงผู้คอยให้คําแนะนําปรึกษา ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม  

          อย่างไรก็ตาม การที่ให้มีตัวแทนของประชาชนเพียงบางคนเข้ามาร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่  เพื่อตัดสินใจทํา
กิจกรรมสําหรับหมู่บ้านนั้น ไม่ใช่ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  จะต้องเปิดโอกาสให้  
ทุกคน ทุกกลุ่มในหมู่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจที่จะดําเนินการใด ๆ เพื่อตัวเขา และเพื่อหมู่บ้านของเขา    
โดยตัวของเขาเอง ซึ่งลักษณะการทํางานดังกล่าวจะมีลักษณะของ  “หุ้นส่วน” ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน     
ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการทํางานลักษณะนี้ จะต้องเริ่มโดยการรวมกลุ่มประชาชน ตามกิจกรรม
พัฒนาที่จัดขึ้นและค่อย ๆ เพิ่มความสามารถและความรับผิดชอบในการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาให้แก่
ประชาชน  จนในที่สุดให้ประชาชนสามารถดําเนินงานด้วยตนเองตามลําพังได้ โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องมีความต้ังใจ
และจริงใจที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของประชาชนให้เป็นดังนี้อย่างต่อเนื่องและอดทน 
 
๒. ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น  ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น ๕ ระดับ  ดังนี้ 

ระดับที่  ๑ การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)  
ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับตํ่าที่สุด  แต่เป็นระดับที่สําคัญที่สุด  เพราะเป็นก้าวแรกของ

การที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชน   เข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ  ในการให้ข้อมูลแก่
สาธารณชน    เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหา ทางเลือกและทางออก  รวมทั้งสามารถที่จะให้ข้อมูลในเชิงสร้างความ
ตระหนัก เพื่อทําการศึกษาให้ทราบถึงการดําเนินงานของภาครัฐ ซึ่งการให้ข้อมูลมีหลายรูปแบบหรือหลายช่องทาง
ด้วยกัน กล่าวคือ โทรศัพท์ สายด่วน  จุดบริการข้อมูล ให้ข้อมูลผ่านการจัดงานนิทรรศการ หรือเปิดที่ทําการนอก
สถานที่ การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล  หรือการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ รวมทั้งการให้ข้อมูลโดยการสรุปข้อมูลให้ฟังในเวที
ประชุม  นอกจากนั้น มีการเปิดเผยข้อมูลและมีความโปร่งใสในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานโดยมี
ช่องทาง   เพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่กว้างขวางต่อประชาชนและเข้าถึงได้โดยสะดวก 

 
ระดับที่ ๒ การรับฟงัความคิดเหน็  (Consult) 

การรับฟังความคิดเห็น  หมายถึง กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล  
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  เพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ หรือเพื่อปรึกษาหารือ  การได้รับข้อมูล
ย้อนกลับจะทําให้สามารถทําการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ  และสามารถหาทางเลือกและการตัดสินใจ   นอกจากนั้น   
ควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ    เพื่อ
เปิดช่องทางการนี้อย่างจริงจัง  สําหรับการรับฟังความคิดเห็น ควรได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งด้วยกัน  คือ  

 



 ๗

๑. จดหมายข่าว รายงานความก้าวหน้า ส่งจดหมาย e-mail    
๒. การรวบรวมข้อมูล  

๒.๑ ถามรายบุคคล   
๑) แบบแสดงความคิดเห็น 
๒) การให้ข้อคดิเห็นของผู้อยู่อาศัย 
๓) สมัภาษณ ์

๒.๒ ทําวิจัย เพื่อทําการสํารวจข้อมูล 
๓. เปิดการประชุมสาธารณะ  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินนโยบายของรัฐ 
๔. กระบวนการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนทนากลุ่ม  เป็นการกําหนดขอบเขต กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

ในการสํารวจ  ตรวจสอบ  การบริการสาธารณะของภาครัฐ 
 

ระดับที่ ๓ การวางแผนร่วมกัน ทํางานร่วมกัน  (Involve) 
การวางแผนร่วมกัน ทํางานร่วมกัน หมายถึง  ทํางานร่วมกับสาธารณชนตลอดกระบวนการ  เพื่อให้แน่ใจว่ามี

ความเข้าใจในประเด็นสาธารณะและมีการพิจารณาของความห่วงกังวลของสาธารณชน   นอกจากนั้นยังเป็นการเปิด
การสนทนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เกิดกระบวนการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วน Involve 
level ในการวางแผนร่วมกัน เพื่อประกอบเป็นการตัดสินใจ  และยังเป็นการสร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจร่วมกันทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน 

มีระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ได้จากประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปประกอบการ  ปรับปรุงแก้ไข
ระบบการบริหารงาน,การให้บริการ และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ หรือนโยบายอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง  โดยมีผู้รับผิดชอบและรายงานผลการดําเนินการเชิงสรุปเสนอที่เป็น
รูปธรรมต่อเนื่อง 

 
ระดับที่ ๔ ความร่วมมือ  (Collaborate)  

ความร่วมมือ  หมายถึง กลุ่มประชาชน   ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม  โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุก
ขั้นตอนของการตัดสินใจ  และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการพัฒนาทางเลือกและการระบุ
ทางออกที่เป็นที่พอใจร่วมกัน  ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (เอกชน,ประชาชนและเครือข่ายต่าง ๆ)    
ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในกิจกรรมกระบวนงานของหน่วยงาน  สําหรับการกําหนดทิศทางแห่งนโยบาย
และกิจกรรมสาธารณะ  ที่กระทบต่อประชาชนหรือตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 

 
ระดับที่ ๕ การเสริมอํานาจแก่ประชาชน  (Empower) 

การเสริมอํานาจแก่ประชาชน  หมายถึง เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด  โดยให้ประชาชนเป็น
ผู้ตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่นําไปสู่การตัดสินใจ  
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็น
ทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ  นอกจากนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในส่วนราชการ   โดยสามารถ
เข้าถึงในการจัดกระบวนการหรือกลไกต่าง ๆ  ได้อย่างเป็นรูปธรรม และร่วมในการตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงาน  หรือผลสําเร็จของการทํางานของหน่วยงานราชการได้ 
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๓. องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมี ๓ องค์ประกอบด้วยกัน คือ 
๑)  ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน เป็นไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูก ว่าควรเข้าร่วม

หรือไม่   
๒)  ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย ต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อที่ประชาชน

จะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่   
๓)  ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อเข้าร่วมวางแผน  โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ต้ังแต่

เริ่มแรก ร่วมปฏิบัติ กล่าวคือ การเข้าถึงกิจกรรมต่างๆของประชาชน ร่วมจัดสรรประโยชน์  เป็นการจัดการ
ทรัพยากร เน้นที่ประชาชน  โดยภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรม  สื่อ  และNGOs   จะต้องสนับสนุนประชาชนให้
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันการณ์และเพียงพอ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ทุก
ภาคส่วนจะจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน และร่วมติดตามตรวจสอบ  เพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุง และแก้ไขแผน 

๔. เงื่อนไขพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ  

และความคิดเห็น  และความคิดเห็นนี้ได้ถูกใช้ประกอบในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ เพราะฉะนั้น   
ในเงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนของประชาชน ควรมี ๓ ประการ คือ   

๔.๑ ต้องมีอิสรภาพ  คือ ต้องทําให้ประชาชนทุกคนมีอิสรภาพ โดยอิสรภาพของประชาชนจะเกิดขึ้นจริง    
ก็ต่อเมื่อประชาชนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ คือ มีฐานะทางเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐหรือนักการเมือง หรือเรียก
ง่ายๆ ว่าเป็นชนชั้นกลาง ส่วนการที่จะทําให้ประชาธิปไตยเป็นอิสระ มีคุณภาพได้นั้น รัฐบาลจะต้องแปลงนโยบายเป็น
รัฐสวัสดิการ 

๔.๒ ต้องมีความเสมอภาค คือ  ความเท่าเทียมกันตามกฎหมายของปัจเจกชน ความเสมอภาคขึ้นอยู่กับหลัก
ความเที่ยงธรรม ความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและหน้าที่ เช่น ความเท่าเทียมในด้านการเสียภาษี การรับใช้ชาติโดย
การเป็นทหาร และสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง 

๔.๓ ต้องมีความสามารถ  คือ  มีสมรรถภาพ ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งบุคคลจะมีความสามารถในงานด้านใด
ได้  จะต้องมีความรู้ในงาน มีทักษะ หรือประสบการณ์จากการปฎิบัติจริงในงาน  จึงต้องเป็นผู้ที่มีใจใฝ่เรียนรู้ ฝึกฝน
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา  รู้จักพัฒนาความคิด ของตน ไม่ยึดติด ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้    
 
๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหารราชการ 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง ระบบราชการที่มุ่งประสงค์ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการดําเนินงานทางการบริหาร หรือการดําเนินกิจการของรัฐ เพื่อสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชน    

การมีส่วนร่วมทางตรง  จะเห็นได้จากการท่ีประชาชนสามารถตัดสินใจทางเลือกเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
หรือเข้าร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของรัฐในแต่ละสาขา   หรือการลงประชามติในเรื่องต่าง ๆ  หรือการเข้าร่วมเป็น
กรรมการในการดําเนินงาน อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับการจ้าง หรือการกําหนดราคาการจ้างต่าง ๆ  ได้  

สําหรับการมีส่วนร่วมทางอ้อม ก็คือการที่ประชาชนสามารถเสนอความคิดความเห็นผ่านเครือข่ายหรือกลุ่ม
ตัวแทนต่างๆ และทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการผ่านสื่อใด อาทิ วิทยุ โทรศัพท์,เว็บไซต์
หรือจดหมายข่าว 
            
 

 



 ๙

๖. การเร่งรัดและปรับปรุงการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
        ความสําเร็จของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในฐานะองค์กรของรัฐจะต้องเร่งรัด  และปรับปรุงการจัดการ
บริหาร  เพื่อก่อให้เกิดผลแห่งการพัฒนา  กล่าวคือ 

๖.๑ องค์กรต้องมีคณะทํางาน เพื่อการนี้อย่างเป็นรูปธรรมและประสานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ
วิเคราะห์สถานภาพแห่งภารกิจ ประกอบยุทธศาสตร์การบริหารและงบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อกําหนดกระบวนงาน
ที่เหมาะสมสําหรับการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมที่ดี 

๖.๒ ช่องทางของการเข้าถึง ซึ่งข้อมูลและข่าวสารใด ๆ ต้องปรากฏอย่างชัดเจนและมีหลายช่องทางที่จัด
กระทําได้   และต้องมีการประชาสัมพันธ์ทิศทางการเข้าหาหรือเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้ง
แสดงผลจากการมีส่วนร่วมด้วยความน่าเชื่อถือ  เชิงผลแห่งการกระทําจริง  และสร้างศรัทธาความเชื่อมั่น 
        ๖.๓ องค์กรต้องเปิดโอกาส เพื่อการเข้ามาเป็นส่วนร่วมในคณะทํางานหรือคณะกรรมการหรือกลุ่มใด ๆ อย่าง
กว้างขวางทั้งภาคเอกชน,ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียตามภารกิจน้ัน ๆ  ทั้งนี้จะเป็นการเข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อมก็
ได้ โดยปราศจากการปิดกั้น 

๖.๔ องค์กรต้องฟังความเห็น,ข้อเสนอ,ข้อมูล หรือแนวทางการตัดสินใจของประชาชน หรือ แนวปฏิบัติ
ให้มากที่สุด  ทั้งนี้ต้องจัดให้มีการกระทําโดยปราศจากอคติหรือบนเงื่อนไขแห่งความขัดแย้ง  อันรับไม่ได้อย่าง
สิ้นเชิง   พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชน  หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถชี้แจง หรือประกอบเหตุผลต่าง ๆ ที่สามารถ
กําหนดได้อย่างกว้างขวางในเวที 

๖.๕ องค์กรต้องรวบรวมผลแห่งความมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  พร้อมบทสรุปทั้งความสําเร็จ และ
ความขัดแย้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะอย่างสม่ําเสมอ  ถึงแม้ว่าความเห็นเหล่านั้น อาจจะนําไปสู่การตัดสินใจ
หรือไม่ตัดสินใจของผู้บริหารขององค์กร หรือของรัฐก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ให้มองเห็นความจริงใจและเป็นช่องทางต่อการนําเสนอหรือติดตามผลในลําดับต่าง ๆ 

๖.๖ การบริหารแบบมีส่วนร่วมภาคประชาชน  เป็นความยุ่งยากและมีความซับซ้อนอย่างมากสําหรับ
ผู้บริหารขององค์กรเชิงปฏิบัติ   ความสําเร็จในกิจกรรมหรือภารกิจใดที่สามารถน้อมนําความคิดเห็น ข้อเสนอของ
ประชาชนมาจัดการได้ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จ    สุดยอด  การดําเนินงานเพื่อการบริหารดังกล่าวจึงต้องร่วมมือกันทุก
ฝ่ายทั้งภายในองค์กรต่างองค์กร และประชาชน  รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือมิได้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีความคิดเห็น  กระบวนการ
วิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจ  เพื่อการใด ๆ ที่สามารถขจัดความขัดแย้ง   ความเคลือบแคลงสงสัย  ปัญหาหรือ
อุปสรรคที่เป็นปัจจัยจึงเป็นเป้าประสงค์ที่องค์กรแห่งรัฐต้ังความหวัง เพื่อการดําเนินงานอย่างสูงสุดในอนาคต 

 
๗. ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคม    
 ๗.๑ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญ
ที่สุด เพราะถ้าประชาชนยังไม่สามารถเข้าใจปัญหา และสาเหตุของปัญหาด้วยตัวของเขาเอง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ตามมา
ก็ไร้ประโยชน์ เพราะประชาชนจะขาดความเข้าใจ และมองไม่เห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้น สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุด
คือ ประชาชนเป็น   ผู้อยู่กับปัญหาและรู้จักปัญหาของตนดีที่สุด แต่อาจจะมองปัญหาของตนไม่ชัดเจน จนกว่าจะมี
เพื่อนมาช่วยตนวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 ๗.๒ การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน  การวางแผนดําเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนต่อไปที่ขาด
ไม่ได้ เพราะถ้าหากเจ้าหน้าที่ต้องการ แต่ผลงานการพัฒนาวัตถุให้เสร็จสิ้นโดยฉับไวก็จะดําเนินการวางแผนงานด้วย
ตนเอง ผลที่ตามมาก็คือต่อไปเมื่อขาดเจ้าหน้าที่ ประชาชนก็ไม่สามารถจะดําเนินการวางแผนงานได้ด้วยตนเอง 
อาจจะมีความยากลําบากที่จะผลักดันให้เจ้าหน้าที่ทําหน้าที่เป็นเพียงเพื่อนของประชาชนในการวางแผน เพราะ
ประชาชนอาจจะมีการศึกษาน้อย แต่ถ้าไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมในขั้นตอนนี้ โอกาสที่ประชาชนจะได้รับการศึกษา และ
พัฒนาตนเอง ในการวางแผนดําเนินงานก็จะหมดไป  

 



 ๑๐

สําหรับประชาชนมีแรงงาน และมีประสบการณ์ที่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมขั้นนี้ได้  เพราะในกิจกรรม
พัฒนาบางประเภทถ้าหากให้ประชาชนร่วมลงทุนในกิจกรรม จะทําให้เขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดการบํารุงรักษา    
รักและหวงแหน   ในทางตรงข้าม ถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ ถ้าการลงทุนและการปฏบัิติงานทัง้หมดมาจากภายนอก 
ถ้าเกิดอะไรเสียหาย เขาก็ไม่เดือดร้อนมากนัก เพราะเมื่อไม่ใช่ของเขา เขาก็จะไม่บํารุงรักษา ไม่รักไม่หวงแหน    

นอกจากนั้นการเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเอง จะทําให้เขาเรียนรู้การดําเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
และสามารถดําเนินกิจกรรมชนิดนั้นด้วยตนเองต่อไปได้ 

๗.๓ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน  ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลงาน เพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่างานที่ทําไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างไร ดังนั้นในการ
ประเมินผลควรที่จะต้องมีทั้งประชาชนในชุมชนนั้นเอง และคนนอกชุมชนช่วยกันพิจารณาว่า กิจกรรมที่กระทําลงไป
นั้นเกิดผลดีหรือไม่ดีอย่างไร ซึ่งจะทําให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการทํากิจกรรมนั้นร่วมกัน 

 

๘. กระบวนการออกตรวจตดิตามและเสรมิสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชน 

๘.๑ ผังกระบวนการออกตรวจติดตาม 

 กระบวนการการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลน้ัน  จะแบ่งการออกตรวจติดตาม ออกเป็น ๓ รอบดําเนินการ ดังแผนภาพข้างล่างนี้ 
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  ๑.๑) รอบที่หนึ่ง การสอบทานความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Project Review) การพิสูจน์
สมมติฐานในการตรวจติดตามรอบที่หนึ่ง เป็นการนําเอาแผนงานโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของการบริหาร
ราชการระดับชาติ มาทําการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ โดยที่แผนงาน-
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้นจะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-
based Management) ดังนี้ 

๑.๑.๑) แผนงาน-โครงการที่เป็นการดําเนินงานต้นน้ํา คือ การดําเนินงานที่เป็นปัจจัยนําเข้า 
(Input) เป็นแผนงาน-โครงการที่เกี่ยวกับการเตรียมการด้านวัตถุดิบ ด้านบุคลากรและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร เป็นต้น 

 



 ๑๑

๑.๑.๒)แผนงาน-โครงการที่เป็นการดําเนินงานกลางน้ํา คือ การดําเนินงานที่เป็นการผลิตการ
ดําเนินงานทั้งหลาย ตลอดจนการดําเนินงานในด้านกระบวนการบริหารจัดการ (Operation) 

๑.๑.๓) แผนงาน-โครงการที่เป็นการดําเนินงานปลายน้ํา คือ การดําเนินงานที่เข้าไปช่วยในการนํา
ผลผลิตและผลลัพธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การค้า การส่งออก และการบริการ
ประชาชน เป็นต้น 

ในส่วนของกระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการนั้น คือ กระบวนการในการคัดเลือก
แผนงาน-โครงการที่มีความเสี่ยงในการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์อยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลในการดําเนินงานให้ประสบ
ความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นไปได้ยากขึ้นหรืออาจจะสิ้นเปลืองทรัพยากรในการดําเนินงานมากขึ้น ส่งผล
ให้การดําเนินงานนั้นไม่บรรลุมิติช้ีวัดด้านประสิทธิภาพตามที่ต้องการ 

แนวทางในการคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์อยู่ในระดับสูง (Critical) คือ          
การวิเคราะห์รายงานความเสี่ยงและกําหนดค่าระดับของความเสี่ยง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ประการ คือ 

๑. โอกาส : ความเป็นไปได้ที่แผนงาน-โครงการจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด 
เสียหายต่อเป้าประสงค์ของแผนงาน-โครงการ ในการวิเคราะห์นั้นต้องประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามแผนงาน-โครงการ เพื่อระบุค่าระดับ ๑-๕ ตามลําดับความเป็นไปได้ในการเกิด โดยระดับคะแนน ๑ มี
โอกาสเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด และระดับคะแนน ๕ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงมากที่สุด 

๒. ผลกระทบ : ความรุนแรงของความเสี่ยงที่ส่งผลต่อเป้าหมายความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนงาน-โครงการ แนวทางการวิเคราะห์โดยการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ของแผนงาน-
โครงการ หากเกิดความเสี่ยงในการดําเนินงาน และทําการระบุค่าระดับ ๑-๕ ตามลําดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โดยค่าระดับคะแนน ๑ หมายถึง ระดับความรุนแรงน้อยที่สุด ส่วน ค่าระดับคะแนน ๕ หมายถึง ระดับความรุนแรง
มากที่สุด 

กระบวนการในการระบุแผนงาน-โครงการที่เป็น Critical Point จะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ : ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นการระบุรายละเอียดในภาคส่วนต่างๆของประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะนํามาวิเคราะห์ความเสี่ยง    

ซึ่งจะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน-โครงการที่จะนํามาวิเคราะห์
โดยจะต้องระบุให้ครบถ้วนทุกภาคส่วน ทุกประเด็น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๒ : ระบุประเภทความเสี่ยง 
เป็นขั้นตอนของ การนําแผนงาน-โครงการที่จะดําเนินการประเมินความเสี่ยงมาวิเคราะห์   เพื่อจัด

ว่าความเสี่ยงของแผนงาน-โครงการ จัดอยู่ในประเภทใด ใน ๓ ประเภทความเสี่ยง ดังนี้ 
๑.Key Risk Area หมายถึง ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไม่มีความสอดคล้องกัน      

อันเนื่องมาจากเนื้อหาของแผนงานโครงการไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของจังหวัด กลุ่มจังหวัด
และรัฐบาล ตลอดจนการขาดการประสานงานระหว่างภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลสําเร็จอย่างยั่งยืนของแผนงาน-
โครงการ ซึ่งความเสี่ยงประเภทนี้สอดคล้องกับหลักสํานึกรับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.Political Risk หมายถึง ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง อันเนื่องมาจากการขาดความ
รับผิดชอบต่อการใช้งบประมาณจํานวนมากให้เกิดความคุ้มค่า โดยมีกลไกที่เพียงพอในการตรวจสอบประเมินในเรื่องนี้ 
จนอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบในแง่ลบจากการนําเสนอของสื่อมวลชนได้ โดยความเสี่ยงประเภทนี้สอดคล้องกับหลัก
คุณธรรม ความโปร่งใสและหลักความคุ้มค่าตามหลักธรรมาภิบาล 

 



 ๑๒

๓.Negotiation Risk หมายถึง ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
อันเนื่องมาจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงต่อแผนงาน-โครงการ และการ
ดําเนินงานตามแผนงาน-โครงการนั้นมิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมไปยังภาคส่วนที่ควรได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริง โดยความเสี่ยงประเภทนี้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลเรื่องหลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า 

 
ขั้นตอนที่ ๓ : ระบุกิจกรรมหรือรายการความเสี่ยง 
ขั้นตอนนี้เป็นการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานตามแผนงาน-

โครงการ และเหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเป้าประสงค์การดําเนินงานทั้งในส่วนที่
เป็นความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

 
ขั้นตอนที่ ๔ : ระบุผลกระทบ 
เป็นขั้นตอนของการระบุผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว เมื่อเกิดความเสี่ยงตาม

รายการที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ ๓ และผลกระทบนั้นหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ความสําเร็จตาม
แผนงาน-โครงการ ทั้งนี้ความเสี่ยงที่ถูกระบุแต่ละรายการอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบหลายด้าน หรือด้านเดียวก็ได้ 

 
ขั้นตอนที่ ๕ : ประเมินระดับความเสี่ยงปัจจุบัน 
เป็นขั้นตอนการระบุผลค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นคือ ประเมินโอกาส

และผลกระทบตามค่าระดับคะแนนจากน้อยไปมาก คือ ๑-๕ ตามลําดับ 
 
ขั้นตอนที่ ๖ : ระบุแผนงาน/มาตรการควบคุมในปัจจุบัน 
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการระบุแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันเพื่อมิให้ความเสี่ยงที่ระบุไว้ในขั้นตอน

ที่ ๓ เกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การดําเนินงานตามแผนงาน-โครงการ หากรายการความเสี่ยงนั้นได้
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามแผนงาน-โครงการแล้ว ก็มีการระบุแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข 
เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของผลกระทบดังกล่าวหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป 

 
ขั้นตอนที่ ๗ : ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
การประเมินระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ จะใช้วิธีเดียวกันกับการประเมินในขั้นตอนที่๕ แต่จะมีความแตกต่างกัน

อยู่เล็กน้อย คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่นั้นเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังจากการนํา
แผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยงมาดําเนินงานจริงแล้ว 

 
ขั้นตอนที่ ๘ : ระบุผู้รับผิดชอบ 
เป็นขั้นตอนการกําหนดหน่วยงานที่จะร่วมรับผิดชอบต่อแผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยแบ่ง

ออกเป็นหน่วยงานหลัก, หน่วยงานสนับสนุน ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงและหน่วยงานภายนอกกระทรวงที่
รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลักมิเช่นนั้นแล้วอาจจะก่อให้เกิดความซ้ําซ้อนในเชิง
ภารกิจและหน้าที่ได้ 
 

ขั้นตอนที่ ๙ : จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ 
ขั้นตอนนี้ เป็นการสรุปประเภทของความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์โดยให้เหตุผลสนับสนุนพร้อมทั้งวิเคราะห์

สาเหตุ ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยใช้ตัวแบบเกณฑ์คุณภาพการจัดการภาครัฐ 
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รอบที่สอง : การติดตามความก้าวหน้า (Progress Review) 
การดําเนินการประเมินความเสี่ยงของแผนงาน-โครงการ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกแผนงาน-

โครงการที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และอาจจะส่งผลกระทบให้เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติไม่
ประสบความสําเร็จตามที่กําหนดไว้ โดยในการประเมินความเสี่ยงนี้จะมีการกําหนดหรือระบุมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขความเสี่ยงไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม มาตรการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ จะไม่สามารถลดความรุนแรงหรือกําจัดความเสี่ยง
ให้หมดไปได้ หากไม่มีการนําไปดําเนินการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ดังนั้น การดําเนินการตรวจราชการรอบที่สอง จึงมีขึ้นเพื่อติดตามและประเมินความคืบหน้าในการนํา
กระบวนการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยกระบวนการในรอบที่สองนี้จะเป็นการรายงานความคืบหน้าใน
การปฏิบัติพร้อมกับข้อมูลสนับสนุนที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะมีขั้นตอนและเครื่องมือที่สําคัญ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ ๑ : ระบุแผนงาน-โครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การระบุแผนงาน-โครงการที่มีระดับค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและมีการดําเนินการตามแผนการควบคุม

ความเสี่ยงพร้อมหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ ๒ : ระบุรายการความเสี่ยง 
เป็นการระบุรายการความเสี่ยงทุกประเภทและทุกรายการของแผนงาน-โครงการที่อยู่ในแผนการควบคุม

ความเสี่ยง 
 
ขั้นตอนที่ ๓ : ระบุมาตรการควบคุม 
เป็นการระบุแผนงาน/ มาตรการในการการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งได้ระบุไว้

เรียบร้อยแล้วในแผนการประเมินความเสี่ยงรอบที่หนึ่ง
 

ขั้นตอนที่ ๔ : ประเมินระดับความคืบหน้าของแผนงาน 
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการประเมินระดับความคืบหน้าของการนําแผนงาน/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงไป

ปฏิบัติโดยระบุเป็นค่าคะแนนความคืบหน้าต้ังแต่ ๑-๕ โดยมีความหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนนที่ ๑ – มีการกําหนดและจัดต้ังคณะทํางานทั้งในส่วนที่เป็นหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ระดับคะแนนที่ ๒ – มีการดําเนินการประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ จัดสรรบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเรียบร้อยทั้งกระบวนการ 
ระดับคะแนนที่ ๓ – มีการดําเนินการตามแผนงาน/มาตรการควบคุมตามระยะเวลาและขั้นตอนของแผนงาน

ที่กําหนดและดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ๓๐% ของแผนงาน 
ระดับคะแนนที่ ๔ – มีการดําเนินการตามแผนงาน/ มาตรการควบคุมตามระยะเวลาและขั้นตอนของ

แผนงานที่กําหนดและดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ๖๐% ของแผนงาน ตลอดจนมีการประเมินแนวทางความสําเร็จเพื่อ
การปรับปรุงแผนงานควบคุมความเสี่ยง 

ระดับคะแนนที่ ๕ – มีการดําเนินการตามแผนงาน / มาตรการควบคุมตามระยะเวลาและขั้นตอนของ
แผนงานที่กําหนดและดําเนินการเสร็จสิ้นสําเร็จตามแผนงาน ตลอดจนมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนงานโครงการพร้อมทั้งสรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่อไป 
 

 



 ๑๔

 
 

ขั้นตอนที่ ๕ : ระบุข้อมูลสนับสนุน  
การประเมินความคืบหน้าของแผนงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้น นอกจากจะเป็นการประเมินค่า

คะแนนแล้ว ก็ต้องระบุข้อมูลสนับสนุนความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมของการดําเนินงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สร้างความน่าเชื่อถือของค่าคะแนนที่ได้ประเมินไว้ อีกทั้งยังเป็นการรับประกันความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนงาน-โครงการด้วย โดยข้อมูลสนับสนุนนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

- ข้อมูลผลผลิต หมายถึง ข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการดําเนินงานตามแผนงาน / มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ยกตัวอย่าง  เช่น             
มีประชาชนยากจนเข้าร่วมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน, มีการอนุมัติโครงสร้างของคณะทํางานด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน เป็นต้น 

- ข้อมูลผลลัพธ์ หมายถึง ข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานหรือเมื่อสิ้นสุดโครงการซึ่งเป็นข้อมูลที่
สามารถอ้างอิงได้จากวัตถุประสงค์ของแผนงาน-โครงการ ยกตัวอย่างเช่น รายได้ต่อครัวเรือนต่อเดือนภายในหมู่บ้าน 
ก เพิ่มขึ้น ๒๐% เป็นต้น 

- ข้อมูลเอกสารอ้างอิง หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเอกสารในการดําเนินงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ 
และมีข้อมูลที่แสดงความคืบหน้าของแผนงาน-มาตรการควบคุมความเสี่ยงซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเอกสารและ/หรือ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนภาพถ่ายต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายแสดงการ
ตรวจราชการในพื้นที่, สื่อประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ ๖ : ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

คือ การวิเคราะห์ว่าข้อมูลสนับสนุนที่แสดงถึงความคืบหน้าของแผนงาน/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงมีความ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของข้อมูลต่อความคืบหน้าในการดําเนินงานเพียงใด โดยมีระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล ๓ 
ระดับ คือ มาก, ปานกลางและน้อย 

ขั้นตอนที่ ๗ : ระบุสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อไป 
การประเมินความคืบหน้าของแผนงาน / มาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้น เมื่อทราบความคืบหน้าของการ

ดําเนินงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการระบุกระบวนการดําเนินงาน  ซึ่งจะใช้ฐานข้อมูลในแผนงาน/ มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงที่ได้กําหนดไว้แล้ว เป็นแนวทางสู่เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอน โดยจะระบุ
และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานต่อไป  

รอบที่สาม : การประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
จุดประสงค์สําคัญของการตรวจราชการในรอบนี้ มีอยู่ด้วยกันสองประการ คือ  
ประการแรก เพื่อประเมินว่า ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการมีผลต่อการช่วยลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์

ของหน่วยรับตรวจเพียงใด เมื่อเทียบกับปัจจัยอ่ืน   
ประการที่สอง เพื่อประเมินว่าแผนงาน-โครงการที่มีค่าระดับความเสี่ยงสูงนั้นประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ

ประโยชน์เพียงใด เหตุผลความจําเป็นที่ต้องดําเนินการตามจุดประสงค์ทั้งสองข้อนี้ ก็เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
การให้ข้อเสนอแนะว่ามีผลต่อการลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องใด และเพียงใด ส่วนการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนนั้น ก็เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินระดับความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนองตอบความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) ซึ่งถือเป็นการประเมินความคุ้มค่าของโครงการประเภทหนึ่ง   
 
 
 
 

 



 ๑๕

 
 
๙. ความสําคัญและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบตรวจราชการไทย 

 การบริหารราชการแนวใหม่ต้องปรับตัวให้สอดรับกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้กติกาและ
นโยบายของประเทศตอบสนองต่อปัญหาของคนทุกภาคส่วนและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ประโยชน์สุขของ
ประชาชน ระบบราชการไม่ควรผูกขาดการตัดสินใจ ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภาครัฐ เพื่อทําให้การบริหารงานภาครัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง มีความยุติธรรมและเป็น
ประชาธิปไตย 

 ระบบการตรวจราชการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการไทยจําเป็นต้องยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน กลุ่มประชาสังคม และหน่วยรับ
ตรวจ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและกลุ่มประชาสังคมร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตรวจติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและต่อผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าการดําเนินงานของราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
๑๐. หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนรว่ม 

 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง หน่วยงานภาครัฐสร้างระบบที่เปิดให้ประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในขั้นตอนการบริหารราชการต่างๆ ต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ และร่วม
ติดตามประเมินผล ระบบดังกล่าวประกอบด้วย โครงสร้าง ขั้นตอนวิธีทํางาน การจัดองค์กร และบุคลากรรองรับ 
รวมทั้งระบบสนับสนุนหลากหลายลักษณะตั้งแต่การบริหารราชการแบบเปิดเผย โปร่งใส แจ้งหรืออธิบายกระบวนการ
ทํางานให้ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลจนถึงการกระตุ้น การเอื้ออํานวยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นให้ภาครัฐรับไปพิจารณาเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย โครงการและดําเนินการของภาครัฐ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลงาน โดยออกไปสนทนาพูดคุยกับประชาชน เป็นสื่อกลางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวผู้ตัดสินใจ 
เปิดกว้างและรับความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ และให้เห็นมุมมอง ความคิดเห็นและสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องออกมา 
ได้ถูกนํามาพิจารณาโดยผู้มีอํานาจตัดสินใจ 
 ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการเสริมสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ควรต้องยึดถือหลักการ
ดังนี้คือ 
 ๑๐.๑ หลักการครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาในกระบวนการ (Inclusiveness) ได้แก่  การให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง บุคลากรจาก
ภาคธุรกิจและประชาชนที่ห่วงใย(concerned citizens) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders’ Analysis) เป็นเครื่องมือที่ช่วยทําให้ม่ันใจว่าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม
ต้องตระหนักว่าทุกภาคส่วนอาจมีความสามารถเข้าร่วมได้ไม่เท่ากัน การอํานวยความสะดวกและการเลือกวิธีการมีส่วน
ร่วมท่ีเหมาะสมกับแต่ละภาคส่วนเป็นเรื่องสําคัญ 
 ๑๐.๒ เน้นการสื่อสารสองทาง (Dialogue) และมีการตอบโต้กลับ (Feedback) การสื่อสารสองทาง 
ได้แก่ การที่ภาครัฐให้ข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างวิธีการเพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มสามารถส่งข้อมูลกลับมายังหน่วยงาน 
ภาครัฐได้ รวมทั้งหน่วยงานควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เสียงสะท้อนกลับมาจากประชาชน เช่น อาจเขียนข้อความ
ในเชิงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเข้ามา หน่วยงานภาครัฐอาจลงไปติดต่อกับชมรมต่างๆ    
ในชุมชนนั้น หรือเข้าไปเยี่ยมชุมชน พบปะกับผู้นําชาวบ้าน เป็นต้น การสร้างวิธีการต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้

 



 ๑๖

แสดงความคิดเห็น (หรือที่เรียกว่า สร้าง Feedback loop) จะทําให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถปรับกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมให้เหมาะสม และทันกับสถานการณ์ 
 ๑๐.๓ การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการต้องยืนอยู่บนหลักการของ
ความซื่อสัตย์และเปิดเผย รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐต้องมีพันธะทางจิตสํานึก (Ethical Obligations) ที่จะ
พยายามทุกวิถีทางที่จะสื่อสารกับประชาชน หามาตรการและวิธีการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อันเป็น
หนทางสร้างความไว้วางใจแก่ประชาชน และสร้างความน่าเช่ือถือต่อหน่วยงานและโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณชน 
ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือจะนําไปสู่การสื่อสารที่ดีระหว่างหน่วยงานโครงการและประชาชนในพื้นที่และความ
ร่วมมือในการดําเนินโครงการ 
 ๑๐.๔ การวางแผนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ประสบ
ความสําเร็จนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของโชคแต่เป็นการจัดการที่ต้องอาศัย ทัศนคติที่ใจกว้างของผู้จัดและการวางแผนการ
จัดอย่างเป็นระบบ ซึ่งหมายความว่า หน่วยงานที่จัดจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ของพื้นที่ที่โครงการหรือกิจกรรม
จะลงไป เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ สถานการณ์ในพื้นที่ จํานวนหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ สามารถระบุได้ว่า กลุ่มใดบ้างเป็น
ผู้ได้เสีย และสมควรต้องจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างไรจึงจะเหมาะสม เนื่องจากแต่ละพื้นที่แต่ละโครงการมีความ
แตกต่างกัน การใช้เทคนิควิธีการการมีส่วนร่วมในพื้นที่แห่งหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับอีกแห่งหนึ่งก็ได้ การวางแผนที่
รอบคอบจึงสําคัญมากต่อความสําเร็จของการของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

๑๑. รูปแบบการบริหารระบบราชการแบบมีส่วนร่วม 
การศึกษาภารกิจหรือลักษณะงานของภาครัฐและระบบราชการ สามารถแบ่งรูปแบบการบริหารระบบราชการ

ตามลักษณะงานของระบบราชการได้ดังนี้ คือ 
๑๑.๑ การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางเกณฑ ์หรือ การออกกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่มี

ผลกระทบต่อประชาชน 
การบริหารราชการมีการออกกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกฎหมายเหล่าน้ีบางฉบับมีผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง เพราะเป็นกฎหมายที่มักออกมาควบคุมการกระทําของปัจเจกชน หากแต่ที่ผ่านมาการออกกฎหมาย
ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงน้อยมาก อาจมีเพียงพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ 
ปรับปรุงแก้ไข ที่กําหนดให้ประชาชนเข้ามาร่วมในกระบวนการจัดทําผังเมือง ซึ่งต่อมาต้องจัดทําเป็นประกาศผังเมืองและ
บังคับใช้ต่อไป โดยกฎหมายกําหนดให้จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งกําหนดให้หน่วยงานต้อง
เผยแพร่ร่างผังเมือง และกําหนดระยะเวลาให้ประชนชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นคัดค้านต่อร่างผังเมืองด้วย  

หัวใจความสําเร็จ  คือ  
๑. การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมต้องครอบคลุมให้ทุกภาคส่วนมีพื้นที่แสดงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเป้าหมายโดยตรง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับคนชรา กลุ่มคนชราควรต้องมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่าง กฎหมายเกี่ยวกับสตรี ควรรับฟังความคิดเห็นของสตรีให้ทั่วถึง และควรออกแบบให้กลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงช่องทางการมีส่วนร่วม 
 ๒. การยอมรับการปฏิบัติขึ้นอยู่กับการยอมรับกฎหมายน้ันหรือไม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่เพียงการรับ
ฟังประชาชน แต่ประชาชนจะยอมรับกฎหมายถึงแม้ไม่ตรงกับส่ิงที่ประชาชนมีความคิดเห็น และควรมีการอธิบายให้
ประชาชนฟังว่าความคิดเห็นของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายอย่างไร และมีเหตุผลอะไรจึงมีการ
ตัดสินใจที่ตา่งไป 

๑๑.๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและตัดสินใจ (Design and 
Decide of Public Services) 

การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและตัดสินใจ ย่อมทําให้ผลการตัดสินใจสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ทําให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิด และไว้วางใจระบบราชการ นอกจากนั้นยังทําให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนอีกด้วย รวมทั้งสามารถแก้ไขหรือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลทางลบจากโครงการ 

 



 ๑๗

 
  
หัวใจของความสําเร็จ คือ 
๑) การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมต้องครอบคลุมให้ทุกภาคส่วนมีพื้นที่แสดงความคิดเห็นและเข้ามีส่วนร่วม 

โดยเฉพาะคนด้อยโอกาสทางสังคม เช่น กลุ่มคนยากจน กลุ่ม 
เยาวชน และคนพิการ 

๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความหมายจริงๆ ไม่ใช่พิธีกรรม เมื่อรับฟังความคิดแล้วควรต้องมีข้อมูล
ย้อนกลับให้ประชาชนทราบว่านําข้อมูลจากประชาชนไปร่วมพิจารณาอย่างไร และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจของ
รัฐ โดยเฉพาะที่แตกต่างจากความคิดเห็นของประชาชน 

 ดังนั้น  บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการกําหนดมาตรฐานการบริการ และการวางระบบการกํากับให้เกิด
ความมั่นใจว่าประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 

๑๑.๓ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ ประกอบด้วย 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ เช่น ระบบอาสาสมัคร 
- การเปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ เช่น องค์กร

ชุมชนมาจัดบริการให้ประชาชน 
- การเปิดให้ภาคเอกชนมาร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ เช่น การให้สัมปทานภาคเอกชนในการ

จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน การจ้างเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย การให้โรงพยาบาลเอกชนร่วมเป็นโรงพยาบาลใน
โครงการประกันสังคม 

หัวใจสําคัญ คือ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการกําหนดมาตรฐานการบริการ และการวางระบบการกํากับให้
เกิดความม่ันใจว่าประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 

๑๑.๔ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในติดตามและการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในติดตามและการประเมินผล สามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ คือ  
- การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 
- การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการภาคประชาชน 
- การจัดทําสํารวจความพึงพอใจของประชาชน (Citizens’ Survey) 
- การติดตามและตรวจสอบภาคประชาชน (People Audit) 
หัวใจสําคัญ  คือ ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมินจะต้องเป็นข้อมูลนําเข้า ไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงการ

จัดบริการ มิเช่นนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานก็ไม่มีความหมาย 
 
๑๒. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและการตรวจราชการ 
 การตรวจราชการถือว่าเป็นกลไกติดตามตรวจสอบภายในระบบราชการ ซึ่งกํากับทั้งภาพรวมและภายใน
หน่วยราชการ โดยประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการ
กรม บทบาทน้ันเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยหรือผู้แทนของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานแต่ละระดับในการกํากับดูแลให้
การบริหารราชการ ประสบผลสําเร็จ การตรวจราชการโดยทั่วไปประกอบด้วย ๑) การติดตามประเมินผลตามแผนการ
ตรวจราชการ ๒) การตรวจเยี่ยมเพื่อสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรับทราบสถานการณ์และ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน  ๓) การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง 

 



 ๑๘

การตรวจราชการแนวใหม่เน้นการทํางานเชิงรุก วิเคราะห์หาความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลท่ีอาจ
เกิดขึ้นในการดําเนินการแผนงานโครงการ เน้นการบูรณาการหน่วยตรวจราชการระดับกระทรวง โดยมีการร่วมวาง
แผนการตรวจราชการ ร่วมตรวจในประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกัน ร่วมให้ข้อเสนอแนะและร่วมรับการประเมิน รวมทั้ง
การตรวจราชการเน้นผลสัมฤทธ์ิ คือ การทําให้หน่วยรับตรวจมีระบบกํากับดูแลตนเองที่เพียงพอต่อการประกันผลผลิต
ให้บรรลุผลลัพธ์  ดังนั้นเพื่อให้ระบบการตรวจราชการเป็นกลไกกํากับดูแลการบริหารราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเป็นกลไกป้องกันความเสี่ยงในการบริหารแผนงานโครงการเพื่อใหก้ารบรหิาร
ราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงการเสริมสร้างการตรวจราชการแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตามระบบราชการตรวจราชการในอดีตมีข้อจํากัดหลายประการ ดังนี้ 
 
ประการหนึ่ง การให้ความสําคัญกับข้อมูลของหน่วยราชการ การออกปฏิบัติการตรวจราชการ  จึงเป็นลักษณะประชุม
ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคจากฝ่ายราชการ บางครั้งมีการพบกับประชาชน
บ้างและประชาชนที่เป็นผู้นําชุมชน  ซึ่งหน่วยราชการเชิญมาเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ตรวจราชการและทีมงาน  ภายใต้
ระยะเวลาอันจํากัด 

ประการที่สอง การดําเนินงานมักขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการและทีมงานเป็นสําคัญ ดังนั้น การให้
ความสําคัญกับภาคประชาชนและวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนอยู่ที่ทักษะและความถนัดของผู้ตรวจ
ราชการและทีมงาน ภาคประชาชนจึงขาดความเข้าใจในบทบาทและความคาดหวังต่อระบบการตรวจราชการ รวมทั้ง
มีการต้ังคําถามต่อมาตรฐานการตรวจราชการ 

ประการที่สาม การขาดระบบการรับฟังข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากประชาชน ทําให้การฟังเสียงประชาชนไม่
ครอบคลุม อาจฟังเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งอาจทําให้เกิดอคติในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ ระบบการรับฟังความคิดเห็น 
รวมทั้งเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีความครอบคลุมและหลากหลาย 
 
๑๓. การตรวจราชการ และ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

หัวใจของการตรวจราชการ คือ การติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะทําให้
แผนงานโครงการไม่บรรลุผลที่ต้ังไว้ ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงจําเป็นที่ต้องได้ข้อมูลที่ครอบคลุม แหล่งข้อมูลที่สําคัญ 
คือ 

๑๓.๑ ข้อมูลเอกสารของแผนงาน/โครงการ: เหตุผลและความสําคัญของโครงการ กลุ่มเป้าหมายวิธีดําเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

• วิธีการเก็บข้อมูล คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการจัดส่งให้ 
๑๓.๒ ข้อมูลและความคิดเห็นจากฝ่ายราชการ: ข้อมูลในการติดตามแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑) ข้อมูลจากฝ่ายราชการระดับจังหวัด เป็นข้อมูลและสภาพปัญหาในภาพรวมของจังหวัด เช่น    
ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยเขตพื้นที่การศึกษาท้องถิ่นจังหวัด หรือพัฒนาสังคมจังหวัดเป็นต้น  

๒) ข้อมูลจากฝ่ายราชการระดับอําเภอหรือพื้นที่ดําเนินโครงการ เป็นข้อมูลและปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการจริงเช่น นายอําเภอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล พัฒนาการอําเภอหรือพัฒนากรตําบล องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเป็นต้น 

• วิธีการเก็บข้อมูล คือ ๑) การประชุมร่วมกับข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และ ๒) การสังเกตการณ์ โดย
การลงพื้นที่ดําเนินการ   

๑๓.๓ ข้อมูลและความคิดเหน็จากภาคประชาชน 
๑)  ข้อมูลจากประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง หรือ เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการใน

แผนการตรวจราชการ เช่น การตรวจราชการเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านเบี้ยยังชีพคนชรา หมายถึง คนชรา หรือ 

 



 ๑๙

โครงการบําบัดยาเสพติดหมายถึง ผู้ติดยาที่เข้าสถานบําบัด เป็นต้น ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะตอบได้ว่า
โครงการของรัฐ แก้ปัญหาของประชาชนได้หรือไม่ ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนหรือไม่ 

๒) ข้อมูลจากกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มอาจดูไม่ใช่เป็นกลุ่มผู้รับประโยชน์โดยตรง หากแต่
ความสนใจเป็นเรื่องภาพรวมของทั้งจังหวัดหรือชุมชน กลุ่มองค์กรประชาสังคมสามารถให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่
เป็นภาพรวมของความสอดคล้องของโครงการและแผนงานกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและชุมชน รวมท้ังความ
เสี่ยงของการบริหารราชการในภาพรวม อาทิ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
สามารถให้ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ กลุ่มชมรมสิ่งแวดล้อมสามารถให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งกลุ่มชมรมสุขภาพให้ข้อมูลด้านสาธารณสุข  

หัวใจสําคัญ  คือ การมีระบบฐานข้อมูลกลุ่มองค์กรเหล่านี้เพื่อเชิญมาร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็น
ในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 

• วิธีการเก็บข้อมูล คือ  
๑) การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย: เป็นวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน           

การสัมภาษณ์ คือ การพูดคุยกันเป็นรายบุคคลแบบมีแนวคําถามไว้ล่วงหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูล หรือ
การพูดคุยกันอย่างธรรมชาติ และบันทึกระหว่างสัมภาษณ์หรือบันทึกภายหลังอย่างเป็นระบบ กรณีนี้ควรเน้นการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ไม่มีพิธีรีตรอง ไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าคําตอบเป็นอย่างไร ส่วนการประชุมกลุ่ม
ย่อย หรือ Focus Group เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ ๖-๑๒ คน ใน
เรื่องที่กลุ่มให้ความสนใจ ควรมีการเตรียมประเด็นต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความรู้สึกต่อนโยบาย แผนงาน
และโครงการได้อย่างกว้างขวาง เช่น การประชุมกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับฟังผลการดําเนินงานและความ
คิดเห็นของกลุ่มต่อโครงการเป็นต้น  

๒) การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน: เป็นวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีลักษณะ
การสํารวจความคิดเห็นทั่วไปหรือเจาะจงประเด็น โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งเทคนิคนี้มีข้อดี คือ การได้ข้อมูลย้อนกลับ
จากประชาชน สามารถนํามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติทําให้มีความน่าเชื่อถือ หากสํารวจความคิดเห็นกลุ่มเล็กก็จะ
สอบถามทั้งหมด แต่หากเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะใช้วิธีการสุมแบบสอบถาม ผลจากการสํารวจนี้จะชัดเจนขึ้นหากมีการใช้
ควบคู่ไปกับการประชุมกลุ่มย่อย หรือ การสัมภาษณ์ 

๓) การแต่งต้ังที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน: เป็นเทคนิคการมีส่วนร่วมที่มุ่งนําตัวแทนกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาชนมาร่วมทํางานกับผู้ตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างเครือข่ายการตรวจ
ราชการ โดยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมีบทบาทของการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นตามที่ผู้ตรวจราชการร้อง
ขอขณะเดียวกันผู้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนต่อนโยบายและการดําเนินแผนงานโครงการ  การแต่งต้ังคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการจะส่งผลให้การ
ดําเนินงานของการตรวจราชการเป็นเชิงรุกมากขึ้น อย่างไรก็ตามการแต่งต้ังที่ปรึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นวิธีการมีส่วน
ร่วมที่ต่อเนื่อง ความสําเร็จคงอยู่ที่ความตกลงใจของที่ปรึกษาในการทําบทบาทนี้ รวมทั้งการเป็นตัวกลางรับส่งข้อมูล
จากประชาชนให้กับผู้ตรวจราชการ 
๑๔.ขัน้ตอนการออกตรวจราชการกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส่วนนี้เป็นการเสนอแนวทางการบูรณาการการออกตรวจราชการกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในที่นี้เน้นการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลจากภาคประชาชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชนและที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติในพื้นที่ขึ้นอยู่กับเวลาและความเป็นไปได้การออกตรวจราชการแบ่ง
ออกเป็น ๓ รอบ คือ  

รอบที่หนึ่ง การสอบทานความเสี่ยงความหลักธรรมาภิบาล  
รอบที่สอง การติดตามความก้าวหน้า  
รอบที่สาม การประเมินผลแต่ละรอบการออกตรวจสามารถบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดังนี้ 

 



 ๒๐

 
การออกตรวจราชการ กิจกรรมกับฝ่ายราชการ กิจกรรมกับภาคประชาชน 

รอบที่หนึ่ง 
การสอบทานความเสี่ยงตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 

เอกสารแผนงาน/โครงการควรเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อการเตรียมการออกตรวจ 
• ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า
ส่วนราชการระดับจังหวัด สอบถามถึง
การเตรียมความพร้อม และแนวทางการ 
ป้องกันความเสี่ยง 
• การเยี่ยมหน่วยงานระดับปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที่ออกตรวจติดตาม 
 

ประชุมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ 
โดยส่ งแผนงานโครงการตาม
แผนการตรวจให้ทราบ เพื่ อที่
ปรึกษาสามารถสอบถามข้อมูลให้
ได้การประชุมเพื่อเป็นการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสี่ยงทั้ง ๓ ด้านเพ่ิมเติมจากภาค
ราชการ เพื่อจัดทําข้อเสนอป้องกัน
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

รอบที่สอง 
การติดตามการนําข้อเสนอแนะไป
ปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยง และ 
ติดตามความก้าวหน้ารอบนี้ให้
ความสําคัญกบัระดับปฏิบัติในพื้นที่
และประชาชน 

- ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งเอกสารผลความก้าวหน้าของ 
แผนงาน/โครงการมาก่อนการ 
- ออกตรวจรอบที่สองพบผู้ว่าราชการ
จังหวัดประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการในระดับปฏิบัติหรือพื้นที่
ดําเนินการเพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ
โดยตรงปัญหาและอุปสรรคในการ 
ประสานงานในระดับพื้นที่ 
• การตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินโครงการ
จริง 

• การพบปะกับประชาชนผู้เป็น
กลุ่มเป้าหมายของแผนงาน
โครงการ เพื่อได้รับฟังความ 
ก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
จากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่ง
ทีมงานตรวจต้องประสานงานส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในการพบปะนี้ 
หรือ หากที่ปรกึษาผู้ตรวจราชการ
อยู่ในเครือข่ายอยู่แล้วอาประสาน
กับกลุ่มเป้าหมายนี้ 

รอบที่สาม 
การประเมินผล โดยให้ความสําคัญ
กับผลการดําเนินงานของโครงการ
ที่ต้ังเป้าในปีงบประมาณ และ 
ผลงานตามแผนงานโครงการนั้นตรง
กับความต้องการของประชาชนที่ 
แท้จริงหรือไม ่เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงนโยบาย แผนงานและ
โครงการ 

• การสํารวจหน่วยรับตรวจด้วย
แบบสอบถาม ควรส่งให้ก่อนออกตรวจ 
และเก็บแบบสาํรวจในช่วงออกตรวจ 
รอบที่สาม 
• การประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการและ
ส่วนราชการเพื่อรับทราบข้อมูลจาก
หน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการนําข้อเสนอ 
แนะไปป้องกันความเสี่ยง 
• การตรวจเยี่ยมโครงการจริงตาม
แผนงาน/โครงการ 

• ประชุมกลุ่มย่อยกับประชาชน
ผู้รับประโยชน์โดยตรง โดยในรอบ
นี้ประชาชนควรได้รับประโยชน์
จากโครงการ การประชุมนี้จะช่วย
ให้ทราบว่ากิจกรรมถึงมือผู้รบั
ประโยชน์หรือไม่ ปัญหาอุปสรรค 
และตรงตามความต้องการที่
แท้จริงหรือไม ่
• การประชุมร่วมกับที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการเพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะ 
• การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เข้าร่วมในทุกโครง- 
การตามแผนการตรวจราชการ 

 

  

 



 ๒๑

กล่าวโดยสรุป  คณะผู้ตรวจต้องกําหนดความเสี่ยงโดยครอบคลุมประเด็นสําคัญได้ดังนี้  
 ๑. ระบุความเสี่ยงโดยให้อยู่รูปของสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์(โดยใช้การบรรยาย) 
 ๒. บรรยายสถานการณ์ ผลการดําเนินงานของผู้รับตรวจที่ควรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. สิ่งที่คณะผู้ตรวจพบคืออะไร  มีปัญหาอย่างไร ลําดับเป็นข้อ 
 ๔. อธิบายเหตุผลและ/หรือหลักฐานการสนับสนุน 
 ๕. ปัญหาดังกล่าวทั้งหมดนี้อาจส่งผลให้การดําเนินงานโครงการไม่ประสบผลสําเร็จได้เพราะเหตุใด            
มีผลกระทบต่อหน่วยงานใด มีใครเป็นผู้รับผลกระทบ อย่างไร(โดยใช้การบรรยาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ๒๒

ส่วนที่ ๓ การเขียนรายงานการตรวจราชการ 
 

๑. ความสําคญั 
ในส่วนนี้เป็นการเขียนรายงานการตรวจราชการ ซึ่งการเขียนรายงานนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

ผู้ตรวจราชการเมื่อได้มีการปฏิบัติในพื้นที่จริงแล้ว เป็นการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมาย
หรือมาตรฐานของงานที่กําหนดไว้ ซึ่งการเขียนรายงานนี้ก็เพื่อควบคุมการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการให้ดําเนินไป
ตามนโยบายหรือมาตรฐานที่กําหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับทางราชการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารราชการแผ่นดินเพื่อใช้ในการตอบคําถามว่าการใช้จ่ายงบประมาณของการบริหารราชการแผ่นดิน มีการใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อีกทั้งเป็นการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบในแผนงาน/ โครงการต่างๆ รวมทั้งให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนที่ได้วางไว้ และมีความ
เหมาะสมที่จะดําเนินการปรับปรุงเพื่อปรับเปลี่ยนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
หน่วยงานผู้รับตรวจอย่างไร  

นอกจากนี้การเขียนรายงานยังหมายถึงการให้คําแนะนํา ความช่วยเหลือ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการของข้าราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายให้ข้าราชการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานตามแผน/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และที่สําคัญที่สุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง คําถามคือว่าระบบการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินคืออะไร ระบบการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน คือ การทําให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินอยู่ในความเสี่ยงที่รับได้ การบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในความเสี่ยงที่รับได้ คืออะไร แผนงานต่างๆ   
ที่ทํามานั้นมีโอกาสพลาดได้ เมื่อมีโอกาสพลาดแล้ว คือ หลักคิดนี้ต้ังอยู่บนสมมติฐานที่ว่า การบริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ในความเสี่ยงที่รับได้ กล่าวคือ แผนงานต่างๆ ที่ทํามานั้นมีโอกาสพลาดได้งานตรวจนั้นเป็นระบบย่อย เป็นการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีมาก ระบบแบบนี้ถ้าทําได้ไม่ใช่แค่ว่าการบริหารราชการแผ่นดินจะดีขึ้นแต่จะทํา
ให้ระบบการตรวจราชการดีขึ้น  
 
๒. ประเภทของการเขียนรายงาน  

๒.๑ การเขียนรายงานรายรอบ 
เป็นกระบวนการเขียนรายงานที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากการเขียนรายงานตรวจราชการหลังจากที่คณะ

ผู้ตรวจได้มีการปฏิบัติในพื้นที่จริงแล้ว และทราบถึงรายละเอียดของโครงการ โดยผู้รับตรวจราชการได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อมูลของแผนงาน / โครงการต่างๆ แก่คณะผู้รับตรวจ ซึ่งการเขียนรายงานรายรอบมีการรายงาน
ผลการตรวจราชการที่สามารถเปิดเผยและเผยแพร่แก่สาธารณชนได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการ 
อีกทั้งจะต้องเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และที่สําคัญจะต้องมีการผลักดันเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ เพราะ
ผลการเขียนรายงานเผยแพร่สู่สาธารณะนั้นจะทําให้ประชาชนได้เห็นว่าผู้ตรวจราชการมีผลงาน  

 

๓. วิธีการเขียนรายงานรายรอบ 
ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจรอบ  Project Review  เป็นการสอบทานความเสี่ยงตามหลัก 

ธรรมาภิบาล  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงกําหนดประเด็นความเสี่ยงของโครงการตามแบบPPR๑ (Project and Progress 
Review ๑) และส่งให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่เพื่อประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ตรวจราชการกําหนด  
พร้อมแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจพิจารณาเห็นว่า จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ ส่งให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงพิจารณา (ผู้ตรวจราชการกระทรวงจะออกตรวจติดตามในรอบนี้ในพื้นที่ หรือไม่ ก็ได้) (ดําเนินการ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

 



 ๒๓

 ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจรอบ Progress Review  ผู้ตรวจราชการกระทรวงออกตรวจ ติดตามความก้าวหน้า
ในพื้นที่  เพื่อตรวจสอบผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในพื้นที่เปรียบเทียบกับแบบ PPR๑ หน่วยรับตรวจ
ประเมินและจัดทําแนวทางจัดการความเสี่ยงไว้ โดยมีวิธีการพิจารณา ดังนี้ 
    กรณีที่พบว่า หรือประเมินว่า แนวทางจัดการความเสี่ยงใดของหน่วยรับตรวจในประเด็น
ความเสี่ยงใดที่เมื่อพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงแล้ว ผู้ตรวจราชการ เห็นว่า แนวทางจัดการความ
เสี่ยงน่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้น  ให้อยู่ในระดับยอมรับได้  ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเร่งรัดหน่วยรับตรวจให้
ดําเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว  โดยในการสรุปวิเคราะห์ในรายงาน (ดูแบบรายงาน SeAR 
(Semi-Annual Report))   ค่าดัชนีความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกลดระดับลงสู่ “ระดับเฝ้าระวัง” 
เพื่อจะนําไปติดตามประเมินผลในรอบ Monitoring and Evaluation ต่อไป 
    แต่หากพบว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในประเด็นความเสี่ยงใด   
ที่เมื่อวิเคราะห์จากปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุความเสี่ยงแล้ว  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเห็นว่า แนวทางการจัดการความ
เสี่ยงนั้นไม่น่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้  ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงใหม่เป็น
ข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจรับไปปฏิบัติ โดยในส่วนของการรายงานในแบบรายงาน SeAR ให้กําหนดค่าดัชนีความ
เสี่ยงในประเด็นนั้นไว้ที่เร่งรัดจัดการโดยเร็วที่สุด หรือเร่งรัดจัดการไว้ก่อน และส่งแนวทางจัดการความเสี่ยงตาม
ประเด็นดังกล่าวให้หน่วยรับตรวจไปดําเนินการตามแบบ PPR๒ (Project and Progress Review ๒) เพื่อให้หน่วย
รับตรวจรับไปปฏิบัติ  โดยผู้ตรวจราชการจะทําการติดตามผลในรอบ  Monitoring and Evaluation  เพื่อตรวจ
ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงจากผลการดําเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยงตามข้อเท็จจริงต่อไป (ดําเนินการภาย
ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔) 

 ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทํารายงานผลการตรวจ รอบที่ ๑  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทํารายงานรายเขต 
รอบที่ ๑ ตามแบบ SeAR (Semi-Annual Report) ส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ดําเนินการภายในวนัที ่

๑๕ เมษายน ๒๕๕๔) 

 ขั้นตอนที่ ๔ แจ้งข้อเสนอแนะ โดยนําข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจราชการรอบ SEAR ไปกรอกใน
แบบ PPR๒ ส่งให้หน่วยรับตรวจไปพิจารณาดําเนินการ และแจ้งผลการจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกลับไปให้ผู้ตรวจราชการทราบ เพื่อเป็นข้อมูลการตรวจรอบ Monitoring and Evaluation 

 ขั้นตอนที่ ๕ การตรวจรอบ Monitoring and Evaluation ออกตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงในทุกประเด็นความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงตามข้อเท็จจริงของผลการ
จัดการความเสี่ยง (ดําเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๔) 

 ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทํารายงาน
รายเขต รอบที่ ๒ ตามแบบ AIR (Annual Inspection Report)  ส่งให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(ดําเนินการภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔) 
 
เอกสารอา้งอิง :  
สํานักตรวจราชการ  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี.๒๕๕๓.คู่มือมาตรฐานการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการสูก่ารปฏิบัติ.กรุงเทพฯ 
สํานักตรวจราชการ  สาํนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี.๒๕๕๔.แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ 
 ราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔.กรุงเทพฯ 

 



 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๓  

การเขียนรายงานการตรวจราชการ 

 
 
 
 
 



แบบการติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด  
ระดับจังหวัด และระดบัอําเภอ 1 

ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
รอบที่ 1 : Project Review  

เขตตรวจราชการที่ ..................... จังหวัด.................................................................2 
 

ประเภทความเสี่ยง/ประเดน็ความเสี่ยง 
ของโครงการ 3 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 4 
(ให้ใส่ ในชอ่งระดับความเสี่ยง) 

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5 

K = ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 
K 1 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักภาระ
รับผิดชอบ 
     K 1.1 ผู้บริหารระดับจังหวัด ขาดแนวทางในการ
สนับสนุนโครงการให้ประสบความสําเร็จและใน
แผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยมอบหมายระดับ
รองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทําให้ไม่เข้าใจบทบาทใน
การบังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง  
 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

จังหวัดพิษณุโลกได้กําหนดแผนปฏิบัติงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัด โดยเน้นและให้การสนับสนุน
ในเรื่องการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัดและอําเภอ และได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจาก
งบประมาณของยุทธศาสตร์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนโครงการในด้านอื่นให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน 
โดยมีแบ่งภารกิจงานที่รับผิดชอบให้มีความชัดเจน  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะผู้อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัดได้ให้ความสําคัญโดยในการฝึกซ้อมแผนและป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเพื่อบัญชาการหรือ
มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมฝึกซ้อมด้วย ตลอดจน
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพียง   

      K 1.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการ
ฝึกซ้อมแผนเกิดความสับสนใจลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง ทําให้ไม่สามารถ
แบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

จังหวัดพิษณุโลก  โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดได้ประชุมเตรียมการในการฝึกซ้อมแผนและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและอําเภอเพื่อมอบหมายให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งภารกิจงานอย่างชัดเจน  

     3 ประเด็นอื่น ๆ  (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น 
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 
        - 

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก 

แบบ PPR1 



 
- 2 - 

 
 
 

ประเภทความเสี่ยง/ประเดน็ความเสี่ยง 
ของโครงการ 3 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 4 
(ให้ใส่ ในชอ่งระดับความเสี่ยง) 

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5 

K = ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 
K 2 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
     K2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด  
ผู้บริหารปกครองท้องที่  และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการเพื่อประสานงาน
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้มี
ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

จังหวัดพิษณุโลก โดยสํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ได้ประสานขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด เช่น ที่ทําการปกครองจังหวัด   สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด 
ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   รวมทั้งในระดับอําเภอ    ตลอดจนองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นทุกระดับ เช่น อบจ. เทศบาลนคร/ตําบล และ อบต. 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนโครงการให้มีความสําเร็จโดย
บูรณาการการทํางานร่วมกันตลอดจนแบ่งภารกิจทําให้มีการ
ฝึกซ้อมแผนระดับจังหวัดและอําเภอคาดการณ์ว่าจะประสบ
ความสําเร็จด้วยดี  ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด
และอําเภอ โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม   

     K 2.2 …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

                                         
- 

     3 ประเด็นอื่น ๆ  (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น 
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก 

 
 



 
 

- 3 - 
 
 

ประเภทความเสี่ยง/ประเดน็ความเสี่ยง 
ของโครงการ 3 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 4 
(ให้ใส่ ในชอ่งระดับความเสี่ยง) 

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5 

P = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมอืง 
(Reputation and Political Risk) 
 P1 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
     P 1.1 ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 
 
 

- 

     P 1.2 …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

     3 ประเด็นอื่น ๆ  (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น 
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก 

 
 
 
 
 



 
 

- 4 - 
 
 

ประเภทความเสี่ยง/ประเดน็ความเสี่ยง 
ของโครงการ 3 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 4 
(ให้ใส่ ในชอ่งระดับความเสี่ยง) 

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5 

P = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมอืง 
(Reputation and Political Risk) 
 P2 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความ
โปร่งใส 
     P 2.1................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
…………………………………………………………………………. 
 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 
 
 

- 

     P2.2 ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

     3 ประเด็นอื่น ๆ  (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น 
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก 
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ประเภทความเสี่ยง/ประเดน็ความเสี่ยง 
ของโครงการ 3 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 4 
(ให้ใส่ ในชอ่งระดับความเสี่ยง) 

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5 

P = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมอืง 
(Reputation and Political Risk) 
 P3 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความคุ้มค่า 
     1. ......................................................................... 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 
 

- 

     2. ......................................................................... 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (04.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

     3 ประเด็นอื่น ๆ  (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น 
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก 
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ประเภทความเสี่ยง/ประเดน็ความเสี่ยง 
ของโครงการ 3 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 4 
(ให้ใส่ ในชอ่งระดับความเสี่ยง) 

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5 

P = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมอืง 
(Reputation and Political Risk) 
 P4 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
     1. ......................................................................... 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 
 

- 

     2. ......................................................................... 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

     3 ประเด็นอื่น ๆ  (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น 
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก 
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ประเภทความเสี่ยง/ประเดน็ความเสี่ยง 
ของโครงการ 3 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 4 
(ให้ใส่ ในชอ่งระดับความเสี่ยง) 

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5 

N = ความเสีย่งด้านการตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 
 N1 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
     N 1.1 การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่
เข้าใจบทบาทสมมุติทีแ่ท้จริงขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการฝึกซ้อมแผนทําให้โครงการไม่ประสบ
ความสําเร็จ 
 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

จังหวัดพิษณุโลก  โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดได้มีการแจ้งแนวทางในมีการประชุมคณะกรรมการใน
ระดับจังหวัดและอําเภอโดยได้มีตัวแทนภาคประชาชนและ
มูลนิธิเอกชนโดยได้ชี้แจงบาทบาทภารกิจให้ประชาชนเข้าใจ
โดยได้มอบแผนปฏิบัติงานให้ตัวแทนไปให้กลุ่มของตนเองไปทํา
ความเข้าใจทําให้มีการถ่ายทอดความรู้ใหม้ีความเข้าใจในบทบาท
ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน  ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน ทางวิทยุตามสายของหมู่บ้านเป็นประจํา มีการ
แจกแผ่นพับ และอื่นๆ ทําใหป้ระชาชนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบ
บทบาทดังกล่าว 

     2. ......................................................................... 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

     3 ประเด็นอื่น ๆ  (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น 
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทางการจัดการจัด
ความเสี่ยง) 6 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก 
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ประเภทความเสี่ยง/ประเดน็ความเสี่ยง 
ของโครงการ 3 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 4 
(ให้ใส่ ในชอ่งระดับความเสี่ยง) 

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5 

N = ความเสีย่งด้านการตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 
N2 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความ 
เสมอภาค 

1. ......................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 
 
 
 

- 

     2. ........................................................................... 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

     3 ประเด็นอื่น ๆ  (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น 
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทาง/มาตรการการ
จัดการจัดความเสี่ยง) 6 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก 

 
 
 
 



ประเภทความเสี่ยง/ประเดน็ความเสี่ยง 
ของโครงการ 3 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 4 
(ให้ใส่ ในชอ่งระดับความเสี่ยง) 

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง 5 

N = ความเสีย่งด้านการตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 
N3 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการ
สนองตอบรับ 
     1. ......................................................................... 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 
 
 
 

- 

     2. ......................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
 

- 

     3 ประเด็นอื่น ๆ  (ที่หน่วยรับตรวจเห็นว่า เป็น 
ความเสี่ยงของโครงการ และมีแนวทาง/มาตรการการ
จัดการจัดความเสี่ยง) 6 

 ระดับยอมรับได้ (1.00 – 9.00) 
 ระดับเฝ้าระวัง (9.01 – 14.00) 
 ระดับเร่งรัดจัดการ (14.01 – 19.00) 
 ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด (19.01 -25.00) 

 

 
- 

หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก 
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คําอธิบาย 
การกรอกตารางการติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ 

สําหรบัการตรวจราชการรอบที่ 1 Project Review  
(แบบ PPR1) 

 

 1 โครงการ หมายถึง ช่ือโครงการที่ส่งเข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ในแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการฯ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยหน่วยงานเจ้าภาพโครงการ เป็นผู้กรอก  

 2 เขตตรวจ และจังหวัด  หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ เป็นผู้กรอกรายละเอียดเขตตรวจ 
และจังหวัดที่ไปตรวจ 

 3 ประเภทความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงของโครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ได้แก่
ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และทมีสนับสนุนงานตรวจราชการ ร่วมกัน วิเคราะห์ความเสี่ยง
และกําหนดประเด็นความเสี่ยงของโครงการ  และเห็นพ้องให้ใช้ประเด็นความเสี่ยงเดียวกันในทุกเขต
ตรวจราชการ หรือทุกจังหวัดในเขตตรวจราชการ ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกําหนดประเด็น
ความเสี่ยงของโครงการ  ใช้ตารางแสดงความหมายของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลจากความ
เสี่ยงยุทธศาสตร์ (เอกสารแนบ)  เพื่อประกอบการวิเคราะห์ 

 4 แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง  ให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่เป็นผู้กรอก
มาตรการการจัดการกับความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่เจ้าของโครงการวิเคราะห์ไว้แล้ว 

 5 ค่าดัชนีความเสี่ยง  หน่วยรับตรวจเป็นผู้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเอง จากแนวทางการ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้เป็นรูปธรรม  และให้ค่าดัชนีความเสี่ยง 
โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องระดับความเสี่ยงที่กําหนด 

 6 ประเด็นอื่น ๆ  หน่วยรับตรวจเป็นผู้กรอก หากเห็นว่า โครงการอาจมีประเด็นความเสี่ยง
อย่างอื่นเพิ่มเติม และมีแนวทางการจัดการจัดความเสี่ยง พร้อมกับประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในช่อง
ระดับความเสี่ยงที่กําหนดด้วย 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



แบบ SeAR 
 
 

รูปแบบรายงานรายเขต 

รอบที่ 1 (Semi-Annual Report) 
 

เขตตรวจราชการที่  17  : จังหวัด พิษณโุลก 
โครงการ  โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวดั  ระดับจังหวัด และ 
            ระดับอําเภอ 

สนับสนุนประเด็นนโยบายสาํคัญเรื่อง  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
 การฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและพัฒนา 

 แหล่งท่องเที่ยว 
 การสนับสนนุหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การสรา้งมูลคา่เพิ่มสินค้าเกษตร 

สถานทีต่รวจ  :  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 
หน่วยรับตรวจ : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภยัจังหวัดพิษณโุลก  
 
มิติประสทิธผิล :   

 ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการโดยสังเขป (แนบรายละเอียดโครงการ 1 ชุด มาพร้อมกับ
รายงานด้วย)  
 จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 ในรอบที่ 1 (Project Review)  
และรอบที่ 2 (Progress Review) พบผลการดําเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยระดับกลุ่มจังหวัด  ระดับจังหวัด และระดับอําเภอในภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลก   โดยสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดได้ดําเนินการตามลําดับที่แผนปฏิบัติการกําหนดไว้ ดังนี้ 
          1. การเตรียมการก่อนการฝึกซ้อมแผนฯ  โดยกําหนดประเภทเสี่ยงภัย จํานวน  1 วัน   กําหนด
สถานที่ฝึกซ้อมแผนฯ จํานวน 3 วัน  เลือกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนฯ จํานวน 2 วัน  จัดทําโครงการ/งบประมาณ 
และเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   และแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน  จํานวน 3 วัน   รวมทั้งสิ้น  21 วัน  
           2. การประชุมเตรยีมการและแบง่มอบภารกิจ โดยประชุมคณะทํางานเตรียมการก่อนการฝึกซ้อม 
แผนฯ คือ ได้กาํหนดสถานการณ์สมมุติ  กําหนดวันเวลาและสถานที่ในการฝึกซ้อมแผนฯ  มอบหมายภารกิจ
กําหนดบุคลากรเครื่องมือ อุปกรณ์ ดําเนินการจํานวน 20 วัน    การแจง้กําหนดการฝึกซ้อมแผนฯ จาํนวน 
13 วัน  และจดัเตรียมสถานที่จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 36 วัน 
           ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดําเนินการฝึกซ้อมแผนที่กําหนดไว้  จากผลการดําเนินงานในภาพรวมในรอบที่ 1 
และ 2  ดังกลา่วข้างต้น จังหวัดพิษณุโลกได้ดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานที่กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกําหนดไว้  
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ผลการตรวจติดตามการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ 
 
 1. ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 

 K 1 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักภาระรับผิดชอบ 
 K 2 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 

ผลการตรวจตดิตาม  
ประเดน็ความเสี่ยง 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 
ที่หน่วยรบัตรวจ

ประเมนิ 

แนวทาง/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง 
ของหน่วยรับตรวจ 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 
ที่ประเมินได ้

การวิเคราะหก์ารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจ 

ข้อเสนอแนะในการจัดการ 
กับความเสี่ยง 

K = ความเสี่ยงด้าน
แ น ว ท า ง ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ที่ ไ ม่
สอดคล้องกัน  (Key 
Risk Area) 
K 1 : ความเสี่ยงต่อ
การไม่เป็นไปตามหลัก
ภาระรับผิดชอบ 
  K 1.2  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมใน
การฝึกซ้อมแผนเกิด
ความสับสนใจลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ในการฝึกปฏิบัติจริง 
ทําให้ไม่สามารถแบ่ง
ภารกิจในสถานการณ์
ได้ถูกต้อง 
 

 ระดับยอมรับได้  
 ระดับเฝ้าระวัง  
 ระดับเร่งรัดจัดการ  
 ระดับจัดการโดยเร็ว 

     ที่สุด 

จังหวัดพิษณุโลก  โดยสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดได้ประชุมเตรียมการ
ในการฝึกซ้อมแผนและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัดและอําเภอเพื่อ
มอบหมายให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งภารกิจงาน
อย่างชัดเจน 

 ระดับยอมรับได้  
 ระดับเฝ้าระวัง  
 ระดับเร่งรัดจัดการ  
 ระดับจัดการโดยเร็ว 

     ที่สุด 

จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 17 พบว่า จังหวัด
ได้มีการดําเนินงานโดยจัดประชุมและ
แต่ งตั้ งคณะทํางานเพื่อแบ่ งภารกิจให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจเพื่อป้องกัน
การคว ามส ับสน ใจลํา ด ับขั้นตอนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อลด
ความเสี่ยงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดีในการ
ฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
วัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
ฝึกซ้อมจําลองสมมุติเหตุการณ์จริงเป็นการ
เตรียมความพร้อม โดยจะต้องวิเคราะห์ให้
การฝึกซ้อมแผนจะต้องคิดตั้งแต่ต้นน้ําจนถึง
ปลายน้ํา คือ เมื่อเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นมี
หน่วยใดบ้างที่เกี่ยวข้อง และจัดลําดับพา
ผู้ประสบภัยไปรักษาตลอดจนต้องเชื่อมโยง
ไปถึงการฟื้นฟูให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านและ
ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

ให้จังหวัดพิษณุโลกไปดําเนินการวิเคราะห์ 
เพื่อทบทวนในการฝึกซ้อมแผนเพิ่มเติม   
โดยให้แบ่งภารกิจเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นน้ําไปถึงปลายน้ํา 
และจัดทําแผนดังกล่าวเพิ่มเติม   เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและแบง่
ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุม
ทุกด้านตั้งแต่เกิดภัยเข้าไปช่วยเหลือบําบัด
ฟื้นฟู เป็นต้น 
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2. ความเสี่ยงดา้นการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 
 N1 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 N2 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักความเสมอภาค 
 N3 : ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการสนองตอบรับ 

ผลการตรวจตดิตาม  
ประเดน็ความเสี่ยง 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 
ที่หน่วยรบัตรวจ

ประเมนิ 

แนวทาง/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง 
ของหน่วยรับตรวจ 

ค่าดัชนีความเสี่ยง 
ที่ประเมินได ้

การวิเคราะหก์ารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจ ไม่ได้ อย่างไร) 

ข้อเสนอแนะในการจัดการ 
กับความเสี่ยง 

N = ความเสี่ยงด้านการ
ตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน 
(Negotiation Risk) 
 N1 : ความเสี่ยงต่อการ
ไม่เป็นไปตามการมีส่วน
ร่วมของประชาชนผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   N 1.1 การฝึกปฏิบัติ
จริงประชาชนส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจบทบาทสมมุติ
ที่แท้จริงขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การฝึกซ้อมแผนทําให้
โครงการไม่ประสบ
ความสําเร็จ 

 ระดับยอมรับได้  
 ระดับเฝ้าระวัง  
 ระดับเร่งรัดจัดการ  
 ระดับจัดการโดยเร็ว 

     ที่สุด 

จังหวัดพิษณุโลก   โดยสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดได้มีการแจ้งแนวทาง
ในมีการประชุมคณะกรรมการ
ในระดับจังหวัดและอําเภอ
โดยได้มีตัวแทนภาคประชาชน
และมูลนิธิเอกชนโดยได้ชี้แจง
บาทบาทภารกิจให้ประชาชน
เข้าใจโดยได้มอบแผนปฏิบัติ
งานให้ตัวแทนไปให้กลุ่มของ
ตนเองไปทําความเข้าใจทําให้
มีการถ่ายทอดความรู้ให้มี
ความเข้าใจในบทบาทที่เข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผน    ตลอดจนมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน ทางวิทยุตาม
สายของหมู่บ้านเป็นประจํา มี
การแจกแผ่นพับ และอื่นๆ 
ทําให้ประชาชนผู้ เข้าร่วม
ฝึกอบรมทราบบทบาทดงักลา่ว 

 ระดับยอมรับได้  
 ระดับเฝ้าระวัง  
 ระดับเร่งรัดจัดการ  
 ระดับจัดการโดยเร็ว 

     ที่สุด 

จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต 17 พบว่า จังหวัด
ได ้ม ีการแจ ้งแนวทางในมีการประชุม
คณะกรรมการในร ะด ับ จ ัง ห ว ัด แ ล ะ
อําเภอโดยได้มีตัวแทนภาคประชาชนและ
มูลนิธิเอกชนโดยได้ชี้แจงบาทบาทภารกิจ
ให้ประชาชนเข้าใจโดยได้มอบแผนปฏิบัติ
งานให้ตัวแทนไปให้กลุ่มของตนเองไปทํา
ความเข้าใจทําให้มีการถ่ายทอดความรู้
ให้มีความเข้าใจในบทบาทที่เข้าร่วมฝึกซ้อม
แผน ทําให้ประชาชนเข้าใจบทบาทสมมุติที่
แท้จริงขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการฝึกซ้อมแผน  แต่อย่างไรก็ดีพบว่า
ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความสําคัญ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
มองว่าเป็นปัญหาไกลตัว ทําให้ไม่ค่อยได้เข้า
มามีส่วนร่วมในโครงการ โดยอาจจะติดขัด
ในเรื่องการบริหารโครงการไม่สามารถ
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นได้ทุกคน 

ให้จังหวัดพิษณุโลกจัดประชาสัมพันธ์งาน
ต่างเพื่อให้ความรู้ด้านภัยต่างๆในทางวิทยุ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และให้จัด
เครือข่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ไปขยาย
ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนเพื่อให้มี
ความรู้ได้เผยแพร่ถึงประชาชนในชุมชน
และงบประมาณในการฝึกอบรมมีค่อนข้าง
จํากัดไม่อาจฝึกอบรมประชาชนได้ทุกคน
โดยจัดตั้งศูนย์เพื่อให้คําปรึกษาด้านภัย
ต่างๆ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดฝึกอบรมให้ประชาชนให้มีความรู้เขา้ใจ
ป้องกันและฟื้นฟูเบื้องต้น 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ (ในพื้นที่) 
 จากการตรวจติดตามในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตที่ 17 พบว่า ประชาชนในพื้นที่
ยังมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ้ืนฐานเบื้องต้น เช่น การดับไฟ 
ด้วยถังดับเพลิงกรณีเกิดไฟไหม้  การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ดังนั้น ควรประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติม 
 

ความเหน็ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ถ้ามี) 
 จากการรับฟังความเห็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม 
วิชาการ และสิง่แวดล้อม) และกลุ่มเครือข่าย OTOP ได้ให้ความเห็นว่า การเกิดสาธารณภัยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและ
สําคัญ โดยในระบบสังคมไทยจะมีการทํางานแบบวัวล้อมคอก ไม่ได้มีการปลูกฝังและเรยีนรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสวาธารณภัยเบื้องต้น เพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด  ควรกําหนดหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่สําคัญจําเป็นที่มีโอกาสเกิดในโรงเรียนต้ังประถมจนถึงมหาวิทยาลัย ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการควร
กําหนดหลักสตูรดังกล่าวในการเรียนเป็นหลักสูตรวิชาบังคับเรียนเบื้องต้น  และในการฝึกอบรมของประชาชนใน
พื้นที่ควรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมใหป้ระชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย (ข้อเสนอแนะส่วนกลาง)  
 (ระบุข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงต้องการให้นําเสนอนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี)  
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยมีแนวโน้มจะมคีวามรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยอาจเกิดสาธารภัย
ขนาดใหญซ่ึ่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าวอาจเกิดสมรรถนะของจังหวัด  ดังนั้น  เพื่อให้การ
ดําเนินงานดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างดีพอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควรจัดให้การฝึกซ้อม
แผนขนาดใหญ่ เช่น ระดับกลุ่มจังหวัดหรือภาค โดยมอบหมายผู้แทนสว่นกลางให้เป็นผู้บังคับการสถานการณ์
โดยประสานความช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางให้เข้าไปช่วยเหลือเพื่อกําหนดแผนงานใน
การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

    ลงชื่อ 
(....................................................) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
กรอบแนวทางการตรวจราชการ 

ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวทางการตรวจราชการกรอบแนวทางการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  

และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

ชนิดา อาคมวัฒนะ

อนุกรรมการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการ

ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

1

โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชาการกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงและระดับกรมในสังกัด เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงและระดับกรมในสังกัด 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประเด็นนําเสนอ
บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

กรอบแนวทางการตรวจราชการ 

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ       
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

2



ที่มา

3

บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
ได้บัญญัติแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้ “รัฐบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศอย่างยั่งยืนและคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
สําคัญ”

“พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
การทํางาน”

ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน โดย
จัดระบบงานราชการที่คํานึงถึง “การมีส่วนร่วมของประชาชน”

4



บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา   
๓/๑ กําหนดให้  

“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพใน เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน การ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน”

5

บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มีเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังนี้ 

- เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (Customer-Driven)

- เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ (Result-Based Management)

- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (Efficiency and Value for 
Money)

- ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น (Business Process Reengineering)

- มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (Strategic Vision 
Management)

- ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (Quality 
Service)

- มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ (Result-Oriented)
6



บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

นอกจากนี้ ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กําหนดไว้ในมาตรา ๑๐ วรรคแรกว่า “ในกรณีที่
ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ หรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือ
ต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องนั้น กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพ่ือให้เกิดการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ”
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บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

มาตรา ๓๔ แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กําหนดไว้ว่า 

“เพ่ือให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธ์ิผลให้
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
มีอํานาจหน้าที่เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 
และแผนปฏิบั ติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด 

ใ ห้ ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่งต่อ  
ก.น.จ. อย่างน้อยปีละสองครั้ง”
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บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑ 
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กําหนดให้ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร 
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.”

ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดเป็นประธาน และ
ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดนั้น

เพ่ือสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี 

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

9

บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติรับทราบและ
เห็นชอบในข้อเสนอสําคัญที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การตรวจราชการของกระทรวงในปีต่อ 
ๆ ไป ควรกําหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  มีระบบการรายงานความก้าวหน้า
ของผลการดําเนินงาน และผลสัมฤทธ์ิของแผนงานโครงการสําคัญที่ มีผลต่อ
ยุทธศาสตร์กระทรวงและประเทศ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ทราบ

และสามารถตรวจติดตามผลการดําเนินงานในระดับกรมในขอบเขตที่ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์สําคัญของกระทรวงได้มากยิ่งขึ้น และให้หน่วยงานระดับกรมภายใน
กระทรวงต่าง ๆ และระหว่างกระทรวงให้ความสําคัญกับการประสานแผนงาน/
โครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
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บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

มาตรา ๒๙ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีหน้าที่ดําเนินการ
ในเรื่องใดและได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับดําเนินการในเรื่องนั้นตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดให้ส่วนราชการนั้น
แจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ภายใน    สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผล
ใช้บังคับ”

“ให้สํานักงบประมาณแจ้งการจัดสรรงบประมาณจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่สํานักงบประมาณได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากหน่วยงานของรัฐที่
เก่ียวข้อง”
“ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแจ้งการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในส่วนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี   มีผลใช้บังคับ”
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บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

ก.น.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้
เห็นชอบให้ ก.น.จ. จัดให้มีการประชุมเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับกระทรวง ทบวง กรม และเห็นชอบให้
กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการประชุมเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดนั้น 

มติ ก.น.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เห็นชอบ
ให้การนําแผนปฏิบั ติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปสู่การปฏิบัติ โดยที่ผ่านมาได้มีกําหนดการจัดประชุม
ร่ ว ม ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด /จั ง ห วั ด  กั บ ส่ ว น ร า ช ก า ร ภ า ยหลั ง จ า กที่       
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านการพิจารณาแล้ว
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บริบท (Context) ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

มติ ก.น.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบ
ให้แผนการดําเนินงานในระยะต่อไป อาทิ โครงการประชุมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Area พบ Function)    เพ่ือบูรณาการยุทธศาสตร์
โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วงเดือนมกราคม 
๒๕๕๔ สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยรับผิดชอบ 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกระทรวง กรม ที่เก่ียวข้อง คือกลุ่มเป้าหมายและ
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการ/เชื่อมโยงโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ 
(ปีงบประมาณพ .ศ . ๒๕๕๕) เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทย
รับ ผิดชอบจังหวัด/กลุ่ มจั งหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  เป็น
กลุ่มเป้าหมายจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑13
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กรอบแนวความคิดการตรวจราชการ
ตามบริบทการบริหารราชการแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลงไป

กระบวนการติดตามและตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนงาน

กกภ.

•ผู้ตรวจราชการ นร / 
กระทรวง

สกก ภ.

การตรวจสอบ ข้อมูล งบประมาณ

การกํากับติดตาม

ผู้ปฏิบัติ

เครื่องมือ

•ข้อมูลการปฏิบัติงานตามและงาน
และแผนเงิน 
•แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด
•แผน Function

KM

กระบวนการจัดทําและปฏิบัติงานตามแผน

นร /นรม /
คกก.พิจารณาอนุมัติแผน

จังหวัดเสนอและปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

จังหวัดเสนอแนะ
ปฏิบัติตามแผน
พัฒนาจังหวัด

ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน

กนจ.

ก.บ.ก.

ก.บ.จ. ก.บ.จ.

KPI KPI

หมายเหตุ : 
1. ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีหน้าท่ีเร่งรัดแผนพัฒนาจังหวัดแล้ว ยังมีหน้าที่ในการบูรณาการโครงการตามสายโซ่แห่ง

คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)           
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีเร่งรัดแผนพัฒนาจังหวัดเช่นกัน และขณะเดียวกันก็มีหน้าท่ีสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดด้วย 
3. ผู้ตรวจราชการกระทรวง มีหน้าที่ในการลดความเสี่ยงของโครงการตาม function เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรค หรือความผิดพลาดในการ

บรรลุสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) โดยพิจารณาจากผลผลิตและ/หรือผลลัพธ์ของโครงการเป็นสําคัญ
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ประชาสังคม
สื่อมวลชน

รัฐบาล

รัฐสภา องค์กรอิสระ

ประชาชน

ระบบการตรวจราชการ

นโยบาย
ของรัฐบาล

แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวง 
กรม Function /แผนปฏิบัติ
ราชการ จว.กลุ่ม จว. (Area)

แสวงหาข้อเท็จจริง /
สืบสวน/สอบสวน

1

ระบบตรวจราชการ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษอื่นๆ การพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของหน่วยรับตรวจ

การพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของหน่วยรับตรวจ

นโยบายหลกัของตามแผนบริหารราชการแผน่ดิน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีตามประกาศในราชกจิจา ประกาศ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒  

ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลกั  ๘ ประการ ดังนี้  

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล 
ฉบับผู้พิจารณาคําของบประมาณ



รัฐธรรมนูญ
หมวด ๕

นโยบายของ
รัฐบาล

แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน

นโยบาย ๕ ด้าน

การพัฒนา
สังคม

การพัฒนา
สังคม

เศรษฐกิจแบบ
สร้างสรรค์

เศรษฐกิจแบบ
สร้างสรรค์

เศรษฐกิจ
พอเพียง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

การสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าเกษตร

การสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าเกษตร

พรฎ. GG ๔๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พรฎ. CEO ๕๑

กบจ./กนจ.
กธจ.

การบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการฯการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการฯ

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ บูรณาการ 
AFP

บูรณาการ 
AFP

ตรวจติดตาม
ประเมนิผล
ตรวจติดตาม
ประเมนิผล

AGENDA/
ISSUE

GG

EFFICEANCY
EFFECTIVENESS 

RISK

17

สรุปสาระสําคัญ
ของแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๔

18



วิสัยทัศน์ : เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้าน
การตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์ : เป็นเครือข่ายองค์กรการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้าน
การตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ :
บริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่รับได้

เร่งรัด ติดตาม ให้โครงการสําคัญตามประเด็นสําคัญของนโยบายบรรลุค่าเป้าหมายที่
กําหนดไว้

ใ ห้ข้อเสนอแนะทั้ งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบั ติ เพื่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มและ      
ให้ฝ่ายบริหารนําไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
๑) ตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการที่เป็นประเด็นสําคัญจากแผนการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการ   ทุกกระทรวงที่รวมไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๒) ตรวจราชการแบบบูรณาการโดยเน้นตรวจสอบมูลค่าหรือคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากการบูร

ณาการโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
๓) ตรวจราชการแบบบูรณาการประเภทท้าทาย ๑ ที่เน้นการบูรณาการโครงการประเด็น

สําคัญของผู้ตรวจราชการกระทรวงกับโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด

๔) ตรวจราชการแบบบูรณาการประเภทท้าทาย ๒ ที่เน้นการบูรณาการโครงการสําคัญ
ของรัฐบาล กับโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๕) ตรวจราชการแบบบูรณาการประเภทท้าทาย ๓ ที่เป็นการบูรณาการโครงการสําคัญ
เฉพาะพื้นที่ (Specific Area) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

20
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พัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการ

กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) 

กระบวนจัดทําการรายงานผลการตรวจราชการ 

รายงานเป็นทีน่่าเช่ือถอืและพึงพอใจ

กระบวนการมีส่วนร่วม
Participatory Governance

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน /
ประชาสังคมมีส่วนร่วม

ผลการตรวจราชการฯ 
และข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะได้รับการ
ตอบสนอง

การรายงานผล
รายรอบ

การปรับปรงุอย่าง
ต่อเน่ือง

การบริหารจัดการ
ความรู้ด้านการตรวจ 
+ บริหารราชการ

วิสัยทัศน์ : 
เป็นเครือข่ายองคก์รการตรวจราชการที่มีความเป็นเลิศด้านการตรวจราชการตามหลกัธรรมาภิบาล

มิติการพฒันา
องค์กร

มิติ
ประสิทธภิาพ

มิติ
คุณภาพการ
ให้บริการ

มิติประสิทธผิล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ตรวจราชการฯ
โครงการที่เป็น
ประเด็นสําคญั

ตรวจราชการฯ
ตรวจสอบมูลค่าหรือ

คุณค่าที่เพิ่มขึ้น

ตรวจราชการฯ
ประเภทท้าท้าย ๑

ตรวจราชการฯ
ประเภทท้าท้าย ๒

ตรวจราชการฯ
ประเภทท้าท้าย ๓
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ตรวจราชการแบบบู รณาการ
โครงการที่เป็นประเด็นสําคัญจาก
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการทุกกระทรวงที่รวมไว้ใน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณา
การ

เพ่ือลดความเสี่ยงตามหลกั
ธรรมาภิบาลของโครงการฯให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

การตรวจราชการโดยการจัดการความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑ การตรวจราชการโดยการจดัการความเสี่ยงตามหลกั
ธรรมาภิบาลเพื่อสนบัสนนุโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าด้านการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒ การตรวจราชการโดยการจดัการความเสี่ยงตามหลกั
ธรรมาภิบาลเพื่อสนบัสนนุโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าด้าน
เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค ์(Creative Economy)

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓ การตรวจราชการโดยการจดัการความเสี่ยงตามหลกั
ธรรมาภิบาลเพื่อสนบัสนนุโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าด้านการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและพฒันา                 
แหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔ การตรวจราชการโดยการจดัการความเสี่ยงตามหลกั
ธรรมาภิบาลเพื่อสนบัสนนุโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าด้านหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๕ การตรวจราชการโดยการจดัการความเสี่ยงตามหลกั
ธรรมาภิบาลเพื่อสนบัสนนุโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าด้านการ
สร้างมลูค่าเพ่ิมสนิค้าเกษตร
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การประยุกต์ใช้ Value chain

Value Chain เป็นแนวคิดที่ Michael  E. Porter ใช้ในการแสดงความเชื่อมโยงของ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร แบ่งได้ 2 กิจกรรม

1. กจิกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงตัง้แต่การทําวัตถดุิบ แปรรปู 
นําส่งสินค้าถึงผู้บริโภค

2. กจิกรรมสนับสนุน คือ กิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนนุด้วยกันเอง

ที่มาที่มา//ความหมายความหมาย  

24

ท่ีมา/ความหมาย 

- เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ให้เห็นถึงกระบวนการตอบสนองความต้องการของลูกค้า/
ผู้รับบริการ ตั้งแต่ต้นทาง คือ การค้นหาความต้องการลูกค้า/ตลาด จัดหาวัตถุดิบ        
ส่งมอบวัตถุดิบ ผลิตส่งมอบ จนถึงปลายทาง คือการให้บริการแก่ผู้ซื้อ ผู้บริโภค จนเกิด
ความพึงพอใจในสินค้าและบริการเหล่านั้น

- ในระหว่างทางของการส่งผ่านสินค้า/บริการ(คุณค่า) จากต้นทางไปยังปลายทางนั้น 
กระบวนการต่าง ๆ อาจน้อยบ้างมากบ้างขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าหรือบริการ
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ท่ีมา/ความหมาย 

ตัวแบบพื้นฐาน

กระบวนการหลัก

กระบวนการ
สนับสนุน

จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด

จัดหา ผลิต ขาย ส่งมอบ บริการ

จัดหา
ทรัพยากร
บุคคล

พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ

ประชา
สัมพันธ์

พัฒนา
เทคโนโลยี

Value Chain ของการพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิต
การมีฐานข้อมูล

เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
และพ้ืนท่ีเสี่ยง

การมีฐานข้อมูล
เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย

และพ้ืนท่ีเสี่ยง

การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือการเยียวยา

การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือการเยียวยา

ส่งเสริมให้กลุ่ม
เป้าหมาย

เกิดสขุภาวะ
ทางกายและทางใจ

ท่ัวถึง   

ส่งเสริมให้กลุ่ม
เป้าหมาย

เกิดสขุภาวะ
ทางกายและทางใจ

ท่ัวถึง   

การมีเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน
และประชาชน

การมีเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน
และประชาชน

การป้องกันมิให้
เกิดปัจจัยบัน่ทอน

สังคมและ
คุณภาพชีวิต

การป้องกันมิให้
เกิดปัจจัยบัน่ทอน

สังคมและ
คุณภาพชีวิต

มีแรงหนุนเสริม
ให้เกิดความ

ย่ังยืน

มีแรงหนุนเสริม
ให้เกิดความ

ย่ังยืน

ระดับระดับ
กระทรวงกระทรวง

 โครงการจัดให้เช่าท่ีราชพัสดุ
ท่ีทํากิน หรือท่ีอยู่อาศัย 

(รัฐเอ้ือราษฎร์) (กค.)

โครงการนําท่ีดินราชพัสดุ
สนับสนนุการปลูกพืช
อาหารและพืชทดแทน

พลังงาน (กค.)

โครงการพฒันาการให้บริการ
ทางการกีฬาส่วนภูมิภาค (กก.)

โครงการกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวสัดิการสังคม (พม.)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครอบครัว (พม.)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชนฯ (พม.)

โครงการรังวัดและจัดทาํแผนที่เพ่ือแสดงแนวเขตทีด่ินของรัฐ (มท.)

โครงการมาตรการดําเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ (มท.)

โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปว่ยเอดส์) (มท.)

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัดระดับอําเภอ (มท.)

โครงการป้องกันปราบปรามบําบัดและแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพย์ติด (ยธ.)

โครงการพฒันางานยุติธรรมทางเลือกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ยธ.)

โครงการค่าตอบแทน
อาสาสมัครแรงงาน 

ระดับตําบล/อําเภอ  (รง.)

กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน (รง.)

กิจกรรมติดตามและประเมินผลรายงานสภาพ
การจ้างและสภาพการทํางานในสถานประกอบ

กิจการที่มีลูกจ้างรวมกันต้ังแต่ ๑๐ คนขึ้นไป (รง.)

โครงการลานบุญลานปัญญา (วธ.)

โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล 
(ศธ.)

โครงการ กศน. ตําบล : ศนูยก์าร
เรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต  (ศธ.)

โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในศวรรษที่ ๒ (การ
พัฒนาครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา.) (ศธ.)

โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใย
สุขภาพประชาชน (สธ.)

โครงการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ในวยัรุ่น (สธ.)

โครงการพฒันาสติปัญญา
เด็กไทย (สธ.)

โครงการป้องกันผลกระทบ
ด้านมลพิษ

สถานประกอบการ (อก.)

โครงการสนบัสนุนการจัดต้ังห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัย (วท.)

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์นําร่อง (วท.)

ระดับกลุมจังหวัดระดับกลุมจังหวัด  

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

ระดับทองถิ่นระดับทองถิ่น

โครงการคืนคนดีสูส่ังคม (ยธ.)

 โครงการพฒันาเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ

(Government Information 
Network : GIN) (ทก.)
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Value Chain ของเศรษฐกิจแบบสรา้งสรรค์ (Creative Economy)
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การมีฐานฐานองค์
ความรู้เกี่ยวกับ ๔
กลุ่มธุรกิจของ
เศรษฐกิจแบบ
สร้างสรรค์

การมีฐานฐานองค์
ความรู้เกี่ยวกับ ๔
กลุ่มธุรกิจของ
เศรษฐกิจแบบ
สร้างสรรค์

การสร้างนวัตกรรม
ครอบคลุม
ท้ัง ๔ กลุ่มธุรกิจ
โดย ๔ ภาคี

การสร้างนวัตกรรม
ครอบคลุม
ท้ัง ๔ กลุ่มธุรกิจ
โดย ๔ ภาคี

การตลาด
เพื่อสร้าง 

brand 

การตลาด
เพื่อสร้าง 

brand 

การมีช่องทางให้
ท้องถิ่นและชุมชน
สามารถเข้าถึง
ฐานความรู้ฯ

การมีช่องทางให้
ท้องถิ่นและชุมชน
สามารถเข้าถึง
ฐานความรู้ฯ

การจดแจ้ง
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

การจดแจ้ง
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

การควบคุม
คุณภาพและสร้าง

นวัตกรรม
ต่อเนื่อง

การควบคุม
คุณภาพและสร้าง

นวัตกรรม
ต่อเนื่อง

ระดับระดับ
กระทรวงกระทรวง

ระดับกลุมจังหวัดระดับกลุมจังหวัด  

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

ระดับทองถิ่นระดับทองถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GPP) 
แบบ Bottom up (กค.)

โครงการจัดต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน (ทก.)

โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้าอินทรีย์ (พณ.)

โครงการเสริมสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ (พณ.)

โครงการพฒันาคุณภาพธุรกิจ
และส่งเสริมนวัตกรรม

ธุรกิจไทย (พณ.)

โครงการจัดต้ังการให้บริการ
ระบบ National Single 
Window (NSW) (กค.)

โครงการวฒันธรรมไทย
สายใยชุมชน (วธ.)

โครงการพฒันาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 

(อก.)

โครงการพฒันาศกัยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมใน
ภาคอุตสาหกรรม
[โครงการพฒันาอุตสาหกรรม
การผลิตเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขัน 
(MDICP ภูมิภาค (๓ 
แผน)) ป ี๒๕๕๓)] (อก.)

Value Chain ของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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การกําหนดพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวเป้าหมาย

การกําหนดพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวเป้าหมาย

การรับฟังความ
คิดเห็นจาก

ประชาชนในการ
นํา model มาใช้

การรับฟังความ
คิดเห็นจาก

ประชาชนในการ
นํา model มาใช้

การ
ประชาสัมพันธ์
และการตลาด

การ
ประชาสัมพันธ์
และการตลาด

การออกแบบ 
model ในการ

พัฒนา
อัตตลักษณ์และ 

infra-struture

การออกแบบ 
model ในการ

พัฒนา
อัตตลักษณ์และ 

infra-struture

การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเชิง

ปฏิบัติการ

การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเชิง

ปฏิบัติการ

ดูแลรักษา
อัตตลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว

ให้ย่ังยืน

ดูแลรักษา
อัตตลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว

ให้ย่ังยืน

ระดับระดับ
กระทรวงกระทรวง

ระดับกลุมระดับกลุม
จังหวัดจังหวัด  

ระดับระดับ
จังหวัดจังหวัด

ระดับระดับ
ทองถ่ินทองถ่ิน

โครงการปฏิญญารักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ

ท่องเที่ยว
ยั่งยืน ปี ๒๕๕๔ (กก.)

กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสาย
ประธานให้เป็น 

๔ ช่องจราจร ระยะที่ ๒
(คค.)

งานก่อสร้างต่อเติมความยาว
ทางวิ่งทา่อากาศยาน

นราธิวาส (คค.)

โครงการก่อสร้าง
ท่าเทยีบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒

(คค.)

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติวรวิหาร  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  (วธ.)

โครงการจัดทําและวางปะการังเทียม (ทส.)

โครงการฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํา(ทส.)

โครงการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (ทส.)



Value Chain ของการสนบัสนนุหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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การมีข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันเกีย่วกับพ้ืนท่ี

ดําเนนิการ

การมีข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันเกีย่วกับพ้ืนท่ี

ดําเนนิการ

การอบรมเพื่อ
ปรับฐานความ
เข้าใจให้ตรงกัน

การอบรมเพื่อ
ปรับฐานความ
เข้าใจให้ตรงกัน

การวัดและ
ประเมินผล

ความก้าวหน้าเชิง
พฤติกรรม

การวัดและ
ประเมินผล

ความก้าวหน้าเชิง
พฤติกรรม

พัฒนาภูมิปัญญา
ทางบัญชีสู่บัญชี

ต้นทุน
มืออาชีพ

พัฒนาภูมิปัญญา
ทางบัญชีสู่บัญชี

ต้นทุน
มืออาชีพ

การสร้างเคร่ืองมือ
ให้ชุมชนมีภูมิ

คุ้มกนัตามปรัชญาฯ

การสร้างเคร่ืองมือ
ให้ชุมชนมีภูมิ

คุ้มกนัตามปรัชญาฯ

สร้างชุมชน
ต้นแบบและขยาย
พ้ืนท่ีการดําเนินงาน

สร้างชุมชน
ต้นแบบและขยาย
พ้ืนท่ีการดําเนินงาน

ระดับกระทรวงระดับกระทรวง

ระดับกลุมระดับกลุม

จังหวัดจังหวัด  

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

ระดับทองถิ่นระดับทองถิ่น

โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชสีู่บัญชีต้นทุน
อาชีพ (กษ.)

โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชสีู่บัญชีต้นทุน
อาชีพ (กษ.)

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (มท.)

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับตําบล (พน.)

โครงการขยายผลพลังงานทดแทน ประกอบด้วย ด้านชีวมวล ขยะ ก๊าซ
ชีวภาพ

 ลมและพลังงานน้ํา (พน.)
 โครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและของเสียจาก

เศษอาหารของโรงแรม  และสถานประกอบการต่างๆ (พน.)

Value Chain ของการสรา้งมูลค่าเพิ่มสนิคา้เกษตร
การวิจัยและพัฒนา
(R&D) + ปจจัย

พ้ืนฐาน

การวิจัยและพัฒนา
(R&D) + ปจจัย

พ้ืนฐาน

 การเพ่ิมผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
และลดตนทุน

 การเพ่ิมผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
และลดตนทุน

การบริหาร
จัดการสินคา 

(Logistics)

การบริหาร
จัดการสินคา 

(Logistics)
การแปรรปู
เพ่ิมและสราง

คุณคา

การแปรรปู
เพ่ิมและสราง

คุณคา

การพัฒนา
ระบบ

การตลาด

การพัฒนา
ระบบ

การตลาด

การพัฒนา
เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร

การพัฒนา
เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร

ระดับระดับ
กระทรวงกระทรวง

ระดับกลุมระดับกลุม
จังหวัดจังหวัด  

ระดับระดับ
จังหวัดจังหวัด

ระดับระดับ
ทองถ่ินทองถ่ิน

โครงการกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง (กษ.)

โครงการความปลอดภัยดานอาหาร ป ๒๕๕๕ (กษ.)

โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน (กษ.)

โครงการอาหารปลอดภัย (ดานพืช) ป ๒๕๕๔ (กษ.)
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โครงการเสริมสรางการผลิตและการตลาดขาวอนิทรีย (พณ.)

โครงการสงเสริมตลาดสนิคาอินทรีย (พณ.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ตรวจราชการแบบบู รณาการ       
โ ดย เน้ นตรวจสอบมู ล ค่ าหรื อ       
คุณค่าที่เพ่ิมขึ้นจากการบูรณาการ
โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดระดับที่ยอมรับได้

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบูรณาการ
โครงการบนพื้นฐานของบนพื้นฐาน
ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์สําคัญ  
๑ – ๒ ลําดับแรกของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนประเด็น (Issue) สําคัญ ๖ 
ด้าน

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Economy)

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน       การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์ย่อยที่ ๔ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ย่อยที่ ๕ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เฉพาะ/พ้ืนที่พิเศษ

กลยุทธ์ย่อยที่ ๖ การตรวจราชการเพื่อบูรณาการโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
ตรวจราชการแบบบู รณาการ
ประเภทท้าทาย ๑ ที่เน้นการบูรณา
การโครงการประเด็นสําคัญของ
ผู้ ต รว จร าชก า ร ก ร ะท ร ว ง กั บ
โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

เ พ่ื อ บู รณา ก า ร โ ค ร ง ก า ร ขอ ง
กระทรวง (Function) กับโครงการ
ของ  กลุ่ ม จั งหวั ดและ จั งหวั ด 
(Area) 

บูรณาการโครงการของกระทรวง (Function) กับโครงการของ  
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด (Area)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ตรวจราชการแบบบู รณาการ
ประเภทท้าทาย ๒ ที่เน้นการบูรณา
การโครงการสําคัญของรัฐบาล กับ
โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

เพ่ือบูรณาการโครงการสําคัญของ
รั ฐ บ า ล กั บ โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ ต้
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

บูรณาการโครงการสําคัญของรัฐบาลกับโครงการภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
ตรวจราชการแบบบู รณาการ
ประเภทท้าทาย ๓ ที่เป็นการบูรณา
การโครงการสําคัญเฉพาะพื้นที่ 
(Specific Area) เพ่ือแก้ไขปัญหา
เฉพาะร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะในแต่ละ
พ้ืนที่

บูรณาการโครงการสําคัญระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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มิติ๑

มิติ ๒

มิติ ๓

มิติ ๔

ประเด็น วัตถุประสงค KPI เปาหมาย แนวทางพัฒนา โครงการ ผูรับผิดชอบ

O ______________ A ______________

O ______________ B ______________

O ______________ C ______________

O ______________ D ______________

แนวทาง/
มาตรการ

Mission
ยุทธศาสตร์
กระทรวง/

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ปัญหาความ
ต้องการ ปปช.

SWOT Value Chain การเมือง ฯลฯ

STRATEGY
MAP

วิสัยทัศน์Mission ค่านิยมร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์กลยุทธ์ กลยุทธ์

บูรณาการแผนตรวจราชการกระทรวง

บูรณาการยุทธศาสตร์ที่นําไปสู่ ๕ ประเด็น (Issue) สําคัญบูรณาการยุทธศาสตร์ที่นําไปสู่ ๕ ประเด็น (Issue) สําคัญ

บูรณาการโครงการของกระทรวง 

ภายใต้กรอบ ๕ ประเด็นสําคัญ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

หมายเหตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจ          ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจ 

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑ ๒ ๓

๒ ๓

๒ ๓

การพัฒนาสังคมฯ

๒ ๓

เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ 

๒ ๓

เศรษฐกิจพอเพียง

๒ ๓

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 

๒ ๓

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร 
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ISSUE
FUNCTION

กท.๑ กท.๒ กท.๓ กท.๔ กท.๕ กท........

๑.พัฒนาสังคมฯ โครงการ.....

๒.เศรษฐกิจแบบ
สร้างสรรค์

โครงการ..... โครงการ.....

๓.เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ..... โครงการ..... โครงการ.....

๔.การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว

โครงการ..... โครงการ..... โครงการ.....

๕.การสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร

โครงการ..... โครงการ.....

AREA
จังหวัด/
กลุ่ม๑

จังหวัด/
กลุ่ม๒

จังหวัด/
กลุ่ม..........

จังหวัด/
กลุ่ม..๑๘….

ท้องถิ่น / ประชาชน

บูรณ
ากา

ร
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Case/โจทย์ท้าทาย/ปัญหาเฉพาะ
KPI
ผจว
กธจ

ISSUE
AREA

จว.๑ จว.๒ จว.๓ จว.๔ จว.๕ จว........
๑.พัฒนาสังคมฯ โครงการ..... โครงการ..... โครงการ..... โครงการ.....

๒.เศรษฐกิจแบบ
สร้างสรรค์

โครงการ..... โครงการ..... โครงการ.....

๓.เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ.....

๔.การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว

โครงการ..... โครงการ.....

๕.การสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร

โครงการ..... โครงการ.....

๖. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นทีเ่ฉพาะ/
พ้ืนที่พิเศษ

โครงการ..... GOAL

บูรณ
ากา

ร

FUNCTION36



ตัวอย่างการตรวจราชการฯ

GOAL

นโยบายการสนบัสนุน/พัฒนาเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์

Function

INTERATION

AREA

PARTICIPATION

RISK : MISSING LINK ปัญหา อุปสรรค

VALUE CHAIN : โครงการสอดคล้อง ต่อเนื่อง เหมาะสม

VALUE ADDED : ความเชื่อมโยง เสริม /ขัดแย้งระหว่าง
กระทรวงต่างๆ 

AREA : ความสําเร็จในแต่ละพื้นที่

PARTICIPATION : การมีส่วนร่วม

37

สนบัสนนุหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง
การพฒันาเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค ์

(Creative Economy)

การพัฒนาฟืน้ฟแูหล่งทอ่งเทีย่ว และ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวติ การพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมในพืน้ทีเ่ฉพาะ/พ้ืนที่

พเิศษ

การสรา้งมูลคา่เพิม่สินคา้เกษตร

ารพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตาม

รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สระบุรี : ๑)

พัฒนาศักยภาพการผลิตเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด

 (ลพบุรี : ๑)

เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวจากการอนุรักษ์มรดกโลกทาง

วัฒนธรรม (อยุธยา : ๑)

พัฒนาให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีมีความปลอดภัย 

(นนทบุรี : ๑)

พัฒนาการเกษตรอย่างครบวงจร (ปัตตานี

 : ๑)

พัฒนาแหล่งสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ

ปลอดภัยและแข่งขันได้ (อยุธยา : ๒)

ารสร้างโอกาสและกระจายรายได้ (ชัยนาท :

๒)

พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคง (ฉะเชิงเทรา : ๑) การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว (สิงห์บุรี : ๒) พัฒนาภาคบริการของรัฐและเอกชนให้มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน (นนทบุรี : ๒)

พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (ปัตตานี : ๒) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตร การผลิต 

การค้าและบริการ (ปทุมธานี : ๑)

งเสริมพัฒนาภาคเกษตรแบบย่ังยืนตามแนว

รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นครนายก : ๑)

พัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (ราชบุรี : ๑) การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (อ่างทอง : ๑) การพัฒนาสังคมปทุมธานีให้เป็นสังคมคุณภาพ 

(ปทุมธานี : ๒)

เสริมสร้างความย่ังยืนทางด้านเศรษฐกิจ

จังหวัด (ยะลา : ๑)

การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตร เพื่อการส่งออก 

(สระบุรี : ๒)

อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ัฒนาจังหวัดและส่งเสริมการพัฒนา

รัพยากรมนุษย์ (ปราจีนบุรี : ๑)

เป็นเมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีชีวิต น่าเที่ยว 

(เพชรบุรี : ๒)

ส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ

วัฒนธรรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (นครนายก : ๒)

พัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน (ฉะเชิงเทรา : ๒) เสริมสร้างยะลาสันติสุข (ยะลา : ๒) ปรับโครงสร้างการผลิตอาหารปลอดภัย (ลพบุรี : ๒)

การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร 

ตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการ

องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม 

นครศรีธรรมราช : ๑)

พัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรบนพื้นฐาน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน (สตูล : ๒)

ประตูสู่อินโดจีน (พัฒนาการส่งออกสู่ประตูอินโดจีน) (สระแก้ว : ๒) เสริมสร้างอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (สมุทรปราการ : ๑) การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 

(นราธิวาส : ๒)

การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่

ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (สิงบุรี : ๑)

ัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและย่ังยืน 

พงังาน : ๒)

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมอย่างมีดุลย

ภาพ (ชลบุรี : ๒)

ส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิงสุขภาพและ

วัฒนธรรมของประเทศไทย (ปราจีนบุรี : ๒)

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างให้เป็นเมืองน่าอยู่

อย่างย่ังยืน (สมุทรปราการ : ๒)

การพัฒนาการค้าชายแดน (นครพนม : ๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร (ชัยนาท :

 ๑)

หล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (กระบี่ : ๒) สร้างมูลค่าเพิ่มแก่อัญมณี (จันทบุรี : ๒) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (กาญจนบุรี : 

๑)

เมืองงามชายแดนบูรพา (พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมือง

งามน่าอยู่) (สระแก้ว : ๑)

การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต (อ่างทอง : ๒)

ารพัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม

กษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตรัง : ๑)

การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร (กาฬสินธุ์ : ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียว การอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สุพรรณบุรี : ๒)

สังคมคุณธรรม (ราชบุรี : ๒) เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตร

อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมท่ีมีมาตรฐาน และ

ปลอดภัย (นครปฐม : ๑)

ารพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา

ศรษฐกิจพอเพียง (นราธิวาส : ๑)

การพัฒนาผ้าไหมแพรวา (กาฬสินธุ์ : ๒) พัฒนาประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเท่ียวสําหรับครอบครัวและ

สุขภาพ (ประจวบฯ : ๒)

พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ (ชุมพร : ๑) ส่งเสริมการผลิตและการค้าอาหารปลอดภัย (นครปฐม :

 ๒)

ัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคม

ห่งการเรียนรู้น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

นการดําเนินชีวิต (ชลบุรี : ๑)

¬การเพ่ิมความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรม

ต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

ท้องถิ่น (พัทลุง : ๑)

การพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ทางลําคลองระดับชาติ (สมุทรสงคราม : ๒)

คุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม (ภูเก็ต : ๒) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและ

เกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย (กาญจนบุรี : ๒)

งเสริม พัฒนาภาคเกษตรกรรมและชุมชนมี

ายได้เพิ่มขึ้นด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

อเพียง (ตราด : ๒)

การพัฒนาคุณภาพ และความเชื่อมโยง

ภาคอุตสาหกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม และ

โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน และความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ 

(ลําพูน : ๒)

การเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ (สมุทรสาคร : ๒) เมืองน่าอยู่ (ระนอง : ๒) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม 

เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภค และการส่งออก (สุพรรณบุรี :

 ๑)

ประเด็นยทุธศาสตร์สําคัญ ๑ - ๒ ลําดับแรกของจังหวัดที่มีเขม็มุง่ไปสู่ ๖ นโยบายสําคัญ
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สนับ สนุนห ลักป รัชญา

เศรษฐกิจพอเพี ยง
การพัฒน าเศ รษฐกิจ เชิ งสร้างสรรค์ 

(Cre at ive Economy)

การพัฒ นาฟื้น ฟูแหล่ งท่ อง เที่ยว และ

ทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม

กา รพัฒนาสั งคมและคุณภ าพชีวิต ก ารพัฒน าเศรษฐกิจ และ

สังคมในพื้นที่ เฉพ าะ/พื้นที่

พิเศษ

ก ารส ร้าง มูล ค่าเพิ่มสินค้ าเกษตร

การเส ริมส ร้าง เศรษฐกิจให้เข้ มแข็งภ าย ใ ต้

หลักปรัชญ าเศรษ ฐกิจพอเพีย ง (ห นองบั วลํา ภู

 : ๑)

การพัฒนาเซรา มิกและส่ งเสริมหัตถอุตสาหกรรม  เพื่อ

เพิ่ มมูล ค่าท างก าร ค้าและ การลงทุ นท้ัง ระบบ  (ลํ าปาง :

 ๑ )

การ เป็ นผู้ นําการ ท่ อง เท่ีย วเชิงคุณภ าพ ท่ี ยั่งยืนในภู มิภาค  (สุราษฎร์

ธานี  : ๒)

พัฒนาเมือ งตราดให้น่ าอยู่  มั่ นคง เข้มแข็งภาย ใต้การมี

ส่วน ร่วมในระบอบป ระชาธิปไตยและธรรมา ภิบาล  

(ตราด : ๑ )

เป็ นแหล่ งผลิตสิน ค้ าเกษตร  อาหารปลอดภัย  และ

อุตสาห กรรมแปรรูป (เพชรบุ รี : ๑ )

การพัฒนาเกษตรอินท รีย์  (สุ รินท ร์  : ๑ ) การพัฒนาและ ยกระ ดับ มาตรฐานระ บบอุตสาหกรรม

การท่ อ งเท่ี ยวเชิงวั ฒน ธรรมสู่มาตรฐาน สากล  (ลําป าง :

 ๒ )

ส่ งเส ริมตลาดการ ท่อง เท่ีย ว (ชุมพร  : ๒ ) การพัฒน าคุณภ าพชี วิต  และ เสริมสร้างสั งคมสันติสุข  

(ห นองบั วลํา ภู : ๒ )

พัฒนาการผลิตและแปรรูป สินค้ า เกษตรเพื่อการค้า  

(ป ระจวบ ฯ  : ๑)

เสริ มสร้างคุณภ าพชี วิตตามป รัชญ าเศรษฐกิ จ

พอเพีย ง บํา รุง  ศาสน า และศิลป วัฒนธรรม  

(อําน าจ เจริญ  : ๒)

การพัฒนาและ เพิ่มขี ดความส ามารถการบ ริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และพลั งง าน  (นครศรี ธรรมราช  :  ๑ )

การสร้า งความ เข้มแข็งของประ ชาชน ชุมชน  และสัง คม

 (ห นองคาย  : ๑ )

การพัฒน าและส่ งเส ริมให้ จังหวัด เป็น เมือง อาห ารทะเล

และผลไม้ป ลอดภัย จากสารพิษ (สมุท รสงคราม  : ๑ )

การเส ริมส ร้าง เศรษฐกิจฐานรากให้ พึ่ง ตน เอ ง

และ แข่งขันได้  (ศรีสะ เกษ :  ๑ )

พัฒน าการ ท่องเท่ี ย วเชิง อ นุรักษ์ (พัทลุง  : ๒ ) การพัฒน าคน  สั งคม  คุณภ าพชี วิต  และ เศรษฐกิจ

พอเพี ยง  (เลย  :  ๑ )

การ เป็นครั วของโลกในด้านอาหารท ะเล  และการเกษ ตร  

(ส มุทรสาคร  : ๑ )

การส ร้างความมั่ งคั่ งอย่างยั่ง ยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจ พอเพี ยง  (เชี ยง ให ม่  : ๑ )

ศูนย์ กลางการ ท่องเท่ี ยวท างทะ เลระดับโลก  (ภูเก็ต  : ๑ ) การพัฒน าท รัพยากรมนุ ษย์  (สกลน คร : ๑ ) ศูน ย์กลาง การ เกษตร ท่ี มี คุณภาพครบ วงจ ร (สุราษฎ ร์ ธานี

 :  ๑ )

ส่งเสริ มเศรษฐกิ จต ามแน วทางป รัชญา

เศรษฐกิจ พอเพี ยง และพัฒนาโครงส ร้าง

พื้ นฐาน (แพร่  : ๑ )

เมืองท่อง เท่ีย วเชิงสุ ขภ าพ  (ระน อง :  ๑) การพัฒน าการ ท่องเท่ี ย ว การค้า  และ การลงทุ น 

(สกลนคร  : ๒)

ส่ งเสริมและพัฒน าให้เ ป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิต ภัณฑ์

เกษ ตรกรรมท่ีไ ด้มาตรฐาน สามารถสร้ างแล ะขยาย

โอกาสทางการตลาดได้  (ระ ยอง : ๒ )

การส ร้างความเข้มแข็ง ของ ชุมชนตาม

แน วทางป รัชญา เศรษฐ กิจพอเพีย ง 

(นครสวรรค์  : ๑ )

สงเส ริมและพัฒนการท่องเท่ี ยว เชิง นิเวศน์ (พัง งา  : ๑) การพัฒน าคุณภ าพคนและสั งคม  (ขอนแก่น : ๒) ป รับโครงสร้ าง การผลิตเป็ นเกษ ตรอินท รีย์ (จันท บรี  :  ๑ )

ศูนย์ กลางการ ท่องเท่ี ยวฝั่ ง ทะเ ลอันดา มันเชิ งอ นุ รักษ์

ศิลป วัฒนธรรม  และสุขภาพ (กระบ่ี  :  ๑ )

สังคมแ ห่งการเรียนรู้และ ศูนย์กลางวัฒนธรรม  

(มห าสารคาม  :  ๑ )

ด้ านก ารเกษ ตร (อุดรธานี :  ๒ )

การพัฒนาการท่ อง เท่ีย วเชิ งอ นุรักษ์แล ะวัฒน ธรรมควบ คู่ ไป กับการ

จัดการท รัพยากรธรรมชาติอย่ างยั่ง ยืน  (ตรัง  : ๒)

สังคมเกษตรท่ี มีความมั่ นคง (บุ รี รัมย์  :  ๑ ) การสร้ างคุณค่ าและ ยกระ ดับ  มาตรฐาน  สิน ค้าเ กษตร 

(หน องคาย :  ๒ )

ส่ งเส ริมและพัฒนาการท่ องเท่ี ยวเชิ งนิ เวศ  (สตูล : ๑ ) บ้ านเมืองน่าอยู่ (บุรี รัมย์ : ๒ ) การพัฒน าเกษ ตรกรรมและ อุตสาหกรรมการเกษตร  

(มุกดาห าร  : ๑ )

พัฒน าและฟื้นฟูการท่ องเท่ีย ว  (ระ ยอง) อย่างยั่ง ยืน  (ระยอง : ๑) การเส ริมส ร้างสังคมท่ี เข้มแข็ง  และ การพัฒนา คุณภาพ

ชี วิต ท่ีดี  (ศ รีสะเ กษ  : ๒)

การพัฒน าเกษ ตรกรรมและ อุตสาหกรรมการเกษตร  

(นครพนม  : ๑ )

พัฒน าศักยภาพท รัพยากรท างการ ท่ องเท่ี ยวใ ห้ไ ด้มาตรฐาน  (เลย  :

 ๒ )

การสร้า งสั งคมอยู่ เย็น เป็น สุข  (เชี ย งใหม่  :  ๒) ส่ งเสริมใ ห้เป็ นแหล่ งผลิตผลการ เกษ ตรเศรษ ฐกิจ  

(มหาส ารคาม  :  ๒ )

การพัฒนา ด้าน การ ท่อง เท่ีย ว (มุกดาหาร  :  ๒ ) สังคมคุณภ าพชี วิตและ ความผาสุก (แ ม่ฮ่ อง สอน  : ๒ ) ส่ งเสริมการผลิตภาคการเกษตรใ ห้แข่ง ขัน ได้  (ร้ อยเอ็ ด  :  

๑ )

ส่ งเส ริมอุตสาหกรรมการผลิต  การ ท่องเท่ี ย ว และ การบ ริการ  

(ร้อย เอ็ ด  : ๒ )

การพัฒน าสั งคม  (เชีย งราย  : ๒ ) การพัฒน าการ เกษ ตร  (นครราชสีมา  : ๑)

การพัฒนา ศักยภาพการท่ อง เท่ีย ว  (นครราชสีมา  :  ๒ ) พัฒนาศักยภ าพคนและชุมชนให้มีความเข้มแ ข็ง  

(พะเยา  : ๒)

การพัฒน าศักยภาพ และขีดความส ามารถด้ าน

การ เกษ ตร  (ชัยภูมิ  : ๑ )

ประ เด็น ยุท ธศาสตร์สํา คัญ  ๑  -  ๒  ลํา ดับแรกของจั งห วัดที่มีเข็มมุ่ง ไปสู่  ๖  นโยบายสําคัญ
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เศรษฐกจิพอเพยีง
การพฒันาเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค ์

(Creative Economy)

การพฒันาฟืน้ฟแูหล่งท่องเที่ยว และ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิต การพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมในพื้นที่เฉพาะ/พืน้ท่ี

พิเศษ

การสร้างมูลคา่เพ่ิมสินคา้เกษตร

การเสริมสร้างเศรษฐกิจใหเ้ข้มแข็งภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หนองบัวลําภู

 : ๑)

การพัฒนาเซรามิกและส่งเสริมหตัถอุตสาหกรรม เพื่อ

เพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนทั้งระบบ (ลําปาง :

 ๑)

การเป็นผู้นําการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ย่ังยืนในภูมิภาค (สุราษฎร์

ธานี : ๒)

พัฒนาเมืองตราดใหน้่าอยู่ มั่นคง เข้มแข็งภายใต้การมี

ส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

(ตราด : ๑)

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และ

อุตสาหกรรมแปรรูป (เพชรบุรี : ๑)

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (สุรินทร์ : ๑) การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล (ลําปาง :

 ๒)

ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว (ชุมพร : ๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

(หนองบัวลําภู : ๒)

พัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการค้า 

(ประจวบฯ : ๑)

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง บํารุง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

(อํานาจเจริญ : ๒)

การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (นครศรีธรรมราช : ๑)

การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม

 (หนองคาย : ๑)

การพัฒนาและส่งเสริมใหจั้งหวัดเป็นเมืองอาหารทะเล

และผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ (สมุทรสงคราม : ๑)

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเอง

และแข่งขันได้ (ศรีสะเกษ : ๑)

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (พัทลุง : ๒) การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ

พอเพียง (เลย : ๑)

การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเล และการเกษตร 

(สมุทรสาคร : ๑)

การสร้างความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียง (เชียงใหม่ : ๑)

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก (ภูเก็ต : ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สกลนคร : ๑) ศูนย์กลางการเกษตรที่มีคุณภาพครบวงจร (สุราษฎร์ธานี

 : ๑)

ส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน (แพร่ : ๑)

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ระนอง : ๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 

(สกลนคร : ๒)

ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์

เกษตรกรรมที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างและขยาย

โอกาสทางการตลาดได้ (ระยอง : ๒)

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(นครสวรรค์ : ๑)

สงเสริมและพัฒนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (พังงา : ๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (ขอนแก่น : ๒) ปรับโครงสร้างการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ (จันทบรี : ๑)

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝ่ังทะเลอันดามันเชิงอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ (กระบี่ : ๑)

สังคมแหง่การเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

(มหาสารคาม : ๑)

ด้านการเกษตร (อุดรธานี : ๒)

ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน (ยโสธร : ๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ส่งเสริมการศึกษาและ

รักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด (แพร่ : ๒)

การพฒันาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

(อุบลราชธานี : ๑)

¬เศรษฐกิจเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน (แม่ฮ่องสอน : ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหา

ความยากจน (ตาก : ๑)

ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

 (ยโสธร : ๑)

¬การพัฒนาเศรษฐกิจ (เชียงราย : ๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม 

(เพชรบูรณ์ : ๒)

การบริหารจัดการและพฒันาการเกษตรแบบบูรณาการ 

และมาตรฐานคุณภาพสินค้าสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด (ลําพูน : ๑)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (น่าน : ๑) เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ 

และอาชีพที่เหมาะสม และชุมชนที่เข้มแข็ง (อุตรดิตถ์ :

 ๑)

พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป ให้มี

คุณภาพและปลอดภัย (อุตรดิตถ์ : ๒)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ตาก : ๒) การพัฒนาคนใหมี้คุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นําความ

รูและเกิดความผาสุก (นครสวรรค์ : ๒)

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาด

สินค้าเกษตรปลอดภัย (กําแพงเพชร : ๑)

ส่งเสริมการท่องเที่ย (สุโขทัย : ๑) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/นอก

ภาคเกษตร และสินค้าข้าว (พิจิตร : ๒)

ประเด็นยทุธศาสตร์สําคัญ ๑ - ๒ ลําดับแรกของจังหวัดทีม่เีขม็มุง่ไปสู่ ๖ นโยบายสําคัญ
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สนับสนุนหลักปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

(Creative Economy)

การพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเทีย่ว และ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในพ้ืนทีเ่ฉพาะ/พ้ืนที่

พิเศษ

การสรา้งมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (อุทัยธานี : ๑)

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 

(อุทัยธานี : ๒)

ส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการท่องเที่ยวใหมี้คุณภาพสู่

สากล (กําแพงเพชร : ๒)

บริการจัดการทรัพยากรนํ้า สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการ

ท่องเที่ยว (พิจิตร : ๑)

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์จังหวัดบางยุทธศาสตร์จะจัดเขา้ประเดน็ยุทธศาสตร์สําคัญท่ีกําหนดไว้ข้างตน้ได ้ตอ่เมื่อไดมี้การไปตรวจตดิตามแล้ว

¬การเพ่ิมความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอ่เน่ืองจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ (พัทลุง : ๑)

ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาใหส้งขลาเป็นศูนย์กลางของอาเช๊ยน ศูนย์กลางการค้า การลงทุนของอาเชียน (Trade & Investment Center of ASEAN) (สงขลา : ๒)

ด้านการค้าการลงทุน (อุดรธานี : ๑)

การพัฒนาเศรษฐกิจใหมี้ความม่ันคง และมีความสามารถการแขง่ขนั (ขอนแก่น : ๑)

การพัฒนาอุตสาหกรรม (ชัยภูมิ : ๒)

การเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขนัดา้นเศรษฐกิจ (สุรินทร์ : ๒)

การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (อุบลราชธานี : ๒)

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้า เพ่ือยกระดบัรายได ้(อํานาจเจริญ : ๑)

 ¬การพัฒนาเศรษฐกิจ (เชียงราย : ๑ ) ไดร้ับงบประมาณอยู่ในกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ มากที่สุด (ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ) ในเอกสารงบประมาณ เล่ม ๓ หน้า ๙๗

การพัฒนาเศรษฐกิจตามศักยภาพของจังหวัด (พะเยา : ๑) 

การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน (น่าน : ๒)

ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการขนส่งสินค้า และผู้โดยสาร (พิษณุโลก : ๑)

ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกลุ่ม (พิษณุโลก : ๒)

การพัฒนาเศรษฐกิจใหมี้ความม่ันคง และมีความสามารถทางการแขง่ขนั (เพชรบูรณ์ : ๑)

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน (สุโขทัย : ๒)

ประเด็นยทุธศาสตร์สําคัญ ๑ - ๒ ลําดับแรกของจังหวัดทีม่ีเขม็มุง่ไปสู่ ๖ นโยบายสําคัญ

¬การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม (นครศรีธรรมราช : ๑) ไดร้ับงบประมาณในกิจกรรมสร้างโอกาสเพ่ิมรายไดม้ากท่ีสุด ในเอกสารงบประมาณฯ ปี ๒๕๕๔ เล่ม  ๑หน้า ๓๒๙

พัฒนาจังหวัดสงขลาใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมด ีวัฒนธรรมหลากหลาย เมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี มีวัฒนธรรมหลากหลาย (Good Environment and Diverse Cluture City for lively) (สงขลา : ๑)

¬เศรษฐกิจเข้มแขง็และมีภูมิคุ้มกัน (แม่ฮ่องสอน : ๑) ไดร้ับงบประมาณในกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ (ผลผลิตการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ) มากที่สุด ในเอกสารงบประมาณ เล่ม ๓ หน้า ๒๑

41

ขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการขั้นตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
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ขั้นตอนที่ ๑ 

43

การตรวจรอบ  Project Review เป็นการสอบทานความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงกําหนดประเด็นความเสี่ยงของโครงการตามแบบ 
PPR๑ (Project and Progress Review ๑) 

และส่งให้หน่วยรับตรวจในพื้นท่ีเพื่อประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงท่ี
ผู้ตรวจราชการกําหนด  พร้อมแนวทางการจัดการความเสี่ยงท่ีหน่วยรับตรวจพิจารณาเห็น
ว่า จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ ส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณา 

(ผู้ตรวจราชการกระทรวงจะออกตรวจติดตามในรอบนี้ในพื้นท่ี หรือไม่ ก็ได้) (ดําเนินการ
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔)

44



ขั้นตอนที่ ๒

45

การตรวจรอบ Progress Review  ผู้ตรวจราชการกระทรวงออกตรวจ ติดตาม
ความก้าวหน้าในพื้นท่ี  เพื่อตรวจสอบผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในพื้นท่ี
เปรียบเทียบกับแบบ PPR๑ หน่วยรับตรวจประเมินและจัดทําแนวทางจัดการความเสี่ยงไว้

กรณีท่ีพบว่า หรือประเมินว่า แนวทางจัดการความเสี่ยงใดของหน่วยรับตรวจใน
ประเด็นความเสี่ยงใดที่เมื่อพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงแล้ว ผู้ตรวจ
ราชการ เห็นว่า แนวทางจัดการความเสี่ยงน่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้น ให้อยู่ใน
ระดับยอมรับได้  ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเร่งรัดหน่วยรับตรวจให้ดําเนินการ
ตามแนวทางจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว  โดยในการสรุปวิเคราะห์ในรายงาน (ดูแบบ
รายงาน SAR (Semi-Annual Report)) ค่าดัชนีความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยง
ดังกล่าวจะถูกลดระดับลงสู่ “ระดับเฝ้าระวัง” เพื่อจะนําไปติดตามประเมินผลในรอบ 
Monitoring and Evaluation ต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒

46

การตรวจรอบ Progress Review  ผู้ตรวจราชการกระทรวงออกตรวจ ติดตามความก้าวหน้าใน
พ้ืนที่  เพื่อตรวจสอบผลการจัดการความเส่ียงของหน่วยรับตรวจในพื้นที่เปรียบเทียบกับแบบ PPR๑ 
หน่วยรับตรวจประเมินและจัดทําแนวทางจัดการความเส่ียงไว้

(ต่อ)
แต่หากพบว่า แนวทางการจัดการความเส่ียงของหน่วยรับตรวจในประเด็นความเสี่ยงใด        
ที่เมื่อวิเคราะห์จากปัจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุความเส่ียงแล้ว  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเห็นว่า 
แนวทางการจัดการความเส่ียงนั้นไม่น่าจะสามารถจัดการความเส่ียงได้  
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเสนอแนวทางจัดการความเส่ียงใหม่เป็นข้อเสนอแนะให้หน่วยรับ
ตรวจรับไปปฏิบัติ โดยในส่วนของการรายงานในแบบรายงาน SAR ให้กําหนดค่าดัชนีความ
เสี่ยงในประเด็นนั้นไว้ที่เร่งรัดจัดการโดยเร็วที่สุด หรือเร่งรัดจัดการ ไว้ก่อน 
และส่งแนวทางจัดการความเสี่ยงตามประเด็นดังกล่าวให้หน่วยรับตรวจไปดําเนินการตาม
แบบ PPR๒ (Project and Progress Review ๒) เพื่อให้หน่วยรับตรวจรับไปปฏิบัติ        
โดยผู้ตรวจราชการจะทําการติดตามผลในรอบ  Monitoring and Evaluation  เพื่อตรวจ
ประเมินค่าดัชนีความเส่ียงจากผลการดําเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเท็จจริงต่อไป (ดําเนินการภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๔)



47

ขั้นตอนที่ ๓

48

การจัดทํารายงานผลการตรวจ รอบที่ ๑  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทํารายงาน      
รายเขต รอบที่ ๑ ตามแบบ SeAR (Semi-Annual Report) ส่งให้สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี (ดําเนินการภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔)



ขั้นตอนที่ ๔

49

แจ้งข้อเสนอแนะ โดยนําข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจราชการรอบ SAR ไปกรอกใน
แบบ PPR๒ ส่งให้หน่วยรับตรวจไปพิจารณาดําเนินการ และแจ้งผลการจัดการความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกลับไปให้ผู้ตรวจราชการทราบ เพื่อเป็นข้อมูลการตรวจ
รอบ Monitoring and Evaluation

ขั้นตอนที่ ๕

50

การตรวจรอบ Monitoring and Evaluation ออกตรวจติดตามและประเมินผล

การจัดการความเสี่ยงในทุกประเด็นความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และประเมินค่าดัชนีความ

เสี่ยงตามข้อเท็จจริงของผลการจัดการความเสี่ยง (ดําเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม –

กันยายน ๒๕๕๔)



ขั้นตอนที่ ๖

51

การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทํา
รายงานรายเขต รอบที่ ๒ ตามแบบ AIR (Annual Inspection Report)  ส่งให้สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ดําเนินการภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓)

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผล
การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



กรอบการติดตามประเมนิผล
การตรวจราชการแบบบูรณาการ

กรอบการติดตามประเมนิผลกรอบการติดตามประเมนิผล
การตรวจราชการแบบบูรณาการการตรวจราชการแบบบูรณาการ

53

54

ลําดับ ประเดน็ยุทธศาสตร์
ประเดน็การประเมินผล/

ตัวชี้วัดผลงาน
สปน.

(น้ําหนัก)
กระทรวง
(น้ําหนัก)

มิติที่ ๑ : มิติประสทิธิผล ๖๐ ๖๐

๑.๑ ตรวจราชการแบบบรูณาการ
โครงการที่เป็นประเด็นสําคัญจาก
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการทุกกระทรวงที่รวมไว้ใน
แผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการโดยเน้นตรวจสอบมูลค่า
หรือคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากการบูรณา
การโครงการภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๐ ๒๕

๑.๒ ร้อยละของจํานวนข้อเสนอแนะ
จากการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงที่ได้รับการตอบสนอง

๓๐ ๒๕

๑.๓ ความสําเร็จของการจัดส่งรายงานราย
รอบ

- ๑๐



ลําดับ ประเดน็ยุทธศาสตร์
ประเดน็การประเมินผล/

ตัวชี้วัดผลงาน
สปน.

(น้ําหนัก)
กระทรวง
(น้ําหนัก)

มิติที่ ๒ : มิติคุณภาพการให้บริการ ๒๐ ๒๐

๒.๑ พัฒนารายงานผลการตรวจ
ราชการฯ ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
ของฝ่ายบริหาร

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
รายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการที่นําเสนอนายกรัฐมนตรี 
และ  อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

๑๐ ๑๐

๒.๒ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน และ
เครือข่ายภาคประชาสังคมใน
การตรวจราชการ

ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน      
ตรวจราชการแบบบรูณาการฯ ร่วมกับ
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

๑๐ ๑๐
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ลําดับ ประเดน็ยุทธศาสตร์
ประเดน็การประเมินผล/

ตัวชี้วัดผลงาน
สปน.

(น้ําหนัก)
กระทรวง
(น้ําหนัก)

มิติที่ ๓ : มิติประสทิธิภาพ ๒๐ ๑๐

๓.๑ การพัฒนากระบวนการ
รายงานผลการตรวจราชการ
แบบบูรณาการภายใต้กรอบ
การวิเคราะห์ความเส่ียงตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
กระบวนการสร้างคุณค่า
หรือมูลค่าจากการบูรณาการ
โครงการ

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
กระบวนการรายงานผลการตรวจ
ราชการภายใต้กรอบการวิเคราะห์
ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลและ
กระบวนการสร้างคุณค่าหรือมูลค่า
จากการบูรณาการโครงการ

๑๐ ๑๐

56



ลําดับ ประเดน็ยุทธศาสตร์
ประเดน็การประเมินผล/

ตัวชี้วัดผลงาน
สปน.

(น้ําหนัก)
กระทรวง
(น้ําหนัก)

มิติที่ ๔ : มิติการพัฒนาองค์กร ๑๐ ๑๐

๔.๑ การขับเคล่ือนโครงการ
พัฒนาบุคลากรในระบบ
การตรวจราชการเพื่อ
สนับสนุนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ

ร้อยละของการเข้ารับการอบรม
สัมมนาของหน่วยงานสนับสนุน
การตรวจราชการเพื่อพัฒนาเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ

๑๐ ๑๐

รวม ๑๐๐ ๑๐๐
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รายละเอียดตัวชี้วัด
(ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔)

รายละเอียดตัวชี้วัดรายละเอียดตัวชี้วัด
((ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  ของผู้ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พพ..ศศ..  ๒๕๕๔๒๕๕๔))
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มิติที่ ๑ : มิติประสิทธิผลมิติที่มิติที่  ๑๑  ::  มิติประสิทธิผลมิติประสิทธิผล
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ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๕๕

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๓๓

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๔๔

คําอธิบาย:
•ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  พิจารณาจากผลการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบ 
บูรณาการฯ  ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่
กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ
•แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ  หมายถึง  แผนการตรวจราชการ
ร่วมกันของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง จากทุกกระทรวงที่มี
ผู้ตรวจราชการที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตาม
แผนงาน/โครงการ ที่กระทรวงคัดเลือกจากแผนการตรวจราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ของกระทรวง และตามเงื่อนไขประเภทโครงการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือ
บรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ   
•และผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการบูรณาการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับกระทรวง ทบวง กรม การบูรณาการโครงการ
ที่มีผลกระทบสําคัญต่อพ้ืนที่ หรือส่วนที่เป็นโครงการหรือภาระงานสําคัญของรัฐบาลกับโครงการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ตัวชี้วัดที่  ๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง ร้อยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

Next



ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

• วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ ที่อยู่ใน
แผนการตรวจราชการประจําปีของกระทรวง ตามเงื่อนไขลักษณะ
โครงการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด และได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวง  เ พ่ือใช้ในการพิจารณาจัดทํา      
ร่างแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ

Next

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง ร้อยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

• สัดส่วนจํานวนแผนงาน/โครงการที่ ได้รับการบรรจุไว้ใน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายรัฐบาล สอดคล้องตามเป้าหมาย

Nextระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒

ตัวชี้วัดที่  ๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง ร้อยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ต้องครบตาม
สัดส่วนที่กําหนด



ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงสามารถดําเนินการตาม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได้ครบถ้วนและ
มีความครอบคลุมทุกโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนฯ

Next

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒
ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๓๓

ตัวชี้วัดที่  ๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง ร้อยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงสามารถรายงานผลการ
ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ ต่อปลัดกระทรวง และส่งรายงานให้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจใน
แต่ละรอบได้ครบถ้วน

Next

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๓๓

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๔๔

ตัวชี้วัดที่  ๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง ร้อยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

• สรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ 
ประจําปีงบประมาณพ .ศ . ๒๕๕๔ ในส่วนที่
กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ ได้เสร็จสิ้นพร้อม
นําเสนอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ ๑๕ วัน

Next

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๓๓

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๔๔

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๕๕

ตัวชี้วัดที่  ๑ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง ร้อยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

AIR

เงื่อนไข
๑.การประเมินผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ ๒  กําหนดจํานวนแผนงาน/โครงการ ไว้ในแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอิงกับจํานวนผู้ตรวจราชการกระทรวง ไว้  ดังนี้

กระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการ  จํานวน ๗ – ๑๒ คน ให้เสนอแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่า ๕ แผนงาน/โครงการ

กระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการ  จํานวน ๔ – ๖ คน ให้เสนอแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่า ๓ แผนงาน/โครงการ

กระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการ  จํานวนน้อยกว่า ๔  คน ให้เสนอแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่า ๒ แผนงาน/โครงการ

๒.การประเมินผลการดําเนินงานในระดับคะแนน ที่ ๔ และ ๕ จะคิดคะแนนอิสระกับระดับคะแนนที่ ๑ – ๓ ดังนี้

ระดับคะแนนท่ี ๔ คิดคะแนนเทียบกับจํานวนครั้งรวมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งหมด

ระดับคะแนนท่ี ๕ คิดคะแนน ๑ – ๐ คะแนน เทียบกับระยะเวลาระหว่าง ๑๕ – ๓๐ วัน คือหากเกิน ๓๐ วัน จะไม่ได้คะแนน 
และการขยายผลการตรวจราชการตามตัวชี้วัดนี้ให้เป็นไปตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด

๓.รูปแบบและมาตรฐานในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับดําเนินการและการรายงานผลการตรวจราชการตามตัวช้ีวัดนี้  ให้
เป็นไปตามที่สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนด



คําอธิบาย:
•พิจารณาจากจํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยรับตรวจ เปรียบเทียบกับจํานวน
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการทั้งหมด
•การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนการตรวจราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
•ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้แก่หน่วยรับตรวจ  ตาม
มาตรฐานการตรวจราชการที่ใช้ในระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ และมีการรายงานผลการตรวจราชการในแต่
ละครั้งต่อปลดักระทรวง
•การตอบสนอง  หมายถึง  การที่หน่วยรับตรวจนําข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงไปดําเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยสามารถรายงานผลการดําเนินการดังกล่าว
กลับมายังสํานักงานปลัดกระทรวงได้ภายในปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๒ (สปน. ร้อยละ ๓๐ , กระทรวง ร้อยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทีไ่ด้รับการ 
ตอบสนอง

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
๘๔ ๘๗ ๙๐ ๙๓ ๙๖

เงื่อนไข
๑. ในกรณีที่หน่วยรับตรวจนําข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ไปดําเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อย่างเป็นรปูธรรมชัดเจน น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ ของจํานวนข้อเสนอแนะทั้งหมด ให้ปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

๒. จํานวนข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่สามารถ
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นรูปธรรมชัดเจน จะนับรวมทั้งในส่วนที่มี
การปฏิบัติ หรือเริ่มปฏิบัติ ที่มีการเตรียมการต่างๆ ซึ่งอาจไม่สามารถดําเนินการได้เสร็จส้ินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ก็ตาม โดยไม่นับรวมถึงกรณีที่กําหนดเป็นการดําเนินการในปีต่อไป



ตัวชี้วัดที่  ๓ (สปน. ร้อยละ - กระทรวง ร้อยละ ๑๕)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ :ความสําเร็จของการจัดส่งรายงานรายรอบ

คําอธิบาย:
•รายงานสรุปผลการตรวจราชการรายรอบ หมายถึง รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่
ดําเนินการตามรูปแบบมาตรฐานขั้นต่ําที่พัฒนาและกําหนดร่วมโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และผู้แทนของ
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง
•รอบเวลาการส่งรายงาน หมายถึง รอบเวลาที่กําหนดตามแผนการตรวจราชการประจําปีที่แบ่งเป็น  ๓ รอบ  โดย

• รายรอบที่ ๑ และรายรอบที่ ๒   การสอบทานความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Project Review) และการ
ติดตามความก้าวหน้า (Progress Review) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔  เป็นการตรวจ
ติดตามแผนงาน/โครงการภายใต้ ภายใต้กรอบ ๕ ประเด็นสําคัญ เพ่ือตรวจจุดอ่อนหรือประเด็นความเสี่ยงที่ยัง
อาจมีผลกระทบต่อความสําเร็จของนโยบายของรัฐบาล ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการตรวจราชการ
สําหรับแผนงานโครงการตรวจปกติ

• รายรอบที่ ๓  การประเมินผล (Monitoring/Evaluation) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๔  
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีจะใช้กระบวนการสอบทานรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงในรายงานผลการตรวจราชการรายรอบที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ส่งให้ (ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน  
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแต่ละรอบ) เพ่ือประเมินผลและดําเนินการตรวจประเมินผลในพื้นที่เฉพาะ
แผนงาน/โครงการที่เป็นโครงการผลักดันหลัก พร้อมทั้งอํานวยการ ประสาน เร่งรัดติดตาม ประเมินผล      
การดําเนินการยุทธศาสตร์ การบูรณาการโครงการตามสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)  เพ่ือให้เกิด
มูลค่าเพ่ิม (Value Creation) 

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๕๕

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๓๓

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๔๔

Next

ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

๑ คะแนน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเข้าร่วมหรือส่งเจ้าหน้าที่ทีเ่ป็นผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหรือพัฒนารปูแบบการจัดทํารายงานรายรอบ
ประจําปี ๒๕๕๔

๒ คะแนน จัดส่งรายงานล่าช้าจากกรอบเวลาที่กําหนด

๓ คะแนน จัดส่งรายงานตรงตามกรอบเวลาที่กําหนด

๔ คะแนน รายงานรายรอบที่จัดส่งมเีนื้อหา องค์ประกอบข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ
มาตรฐานขั้นต่ํา

๕ คะแนน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเข้าร่วมหรือส่งเจ้าหน้าที่ทีเ่ป็นเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเพื่อประมวลผลสรุปรายงานรายรอบหรือพิจารณารายงาน
ผลสรุปประจําปี ๒๕๕๔ ร่วมกัน

ตัวชี้วัดที่  ๓ (สปน. ร้อยละ - กระทรวง ร้อยละ ๑๕)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ :ความสําเร็จของการจัดส่งรายงานรายรอบ



มิติที่ ๒ : มิติคุณภาพการให้บริการมิติที่มิติที่  ๒๒  ::  มิติคุณภาพการให้บริการมิติคุณภาพการให้บริการ
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ตัวชี้วัดที่  ๔  (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง ร้อยละ ๑๐)
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ       
ที่นําเสนอนายกรัฐมนตรี และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

คําอธิบาย:
•ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการที่นําเสนอนายกรัฐมนตรี และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
การ เป็นการพิจารณาขับเคลื่อนการตรวจราชการเพื่อให้การดําเนินแผนงาน/โครงการสําคัญของรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องกัน มีความ
เช่ือมโยงสอดคล้องนําไปสู่การเพิ่มมูลค่าของแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
•การจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลของแผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญต่อประเด็นนโยบายของรัฐบาลทั้งในระดับพื้นที่ (Area) 
และภารกิจของกระทรวง/กรม (Function)
•การให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพ่ิมขีดสมรรถนะของหน่วยงานรับตรวจทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการและการ
พัฒนาองค์กร
•การส่งมอบรายงานสรุปผลการตรวจราชการรายรอบที่ดําเนินการตามรูปแบบมาตรฐานและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น

องค์ประกอบที่ ๑  : ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานผลการตรวจราชการหลักเกณฑ์ที่กําหนด
 องค์ประกอบที่  ๒  : ฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทํารายงาน ว่าแสดงถึงข้อเท็จจริง และการประยุกต์ใช้
ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ตรวจราชการเพียงใด
องค์ประกอบที่  ๓  : ประโยชน์ของรายงานผลการตรวจราชการต่อการวิเคราะห์หามูลเหตุของผลสําเร็จหรือ
ข้อปรับปรุงตลอดจนข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  คณะผู้บริหาร หรือ
คณะรัฐมนตรีสามารถนําไปใช้กําหนดหรือปรับปรุงนโยบายหรือกําหนดมาตรการดําเนินการสําคัญได้
องค์ประกอบที่ ๔ : ระดับการยอมรับ ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ  คณะผู้บริหาร หรือคณะรัฐมนตรี 



ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๕๕

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๓๓

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๔๔

Next

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเข้าร่วมหรือส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ

๒ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ร้อยละ ๘๕

๓ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ร้อยละ ๙๐

๔ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ร้อยละ ๙๕

๕ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัดที่  ๔  (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง ร้อยละ ๑๐)
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ       
ที่นําเสนอนายกรัฐมนตรี และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

เป็น Action Learning ฝึกปฏิบัติและนํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเขียนรายงานผลการตรวจราชการ

ตัวชี้วัดที่  ๕ (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง ร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ : ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

คําอธิบาย:
•การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจราชการ หมายถึง ระบบการตรวจราชการที่คณะผู้ตรวจราชการได้มีการจัดระบบ 
กระบวนการ และกําหนดแนวทางการทํางานที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการรับข้อมูลข่าวสาร 
การเสนอความคิดเห็นเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติราชการที่จะสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนโดยรวมที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
•การจัดระดบัของการมีส่วนร่วมในการตรวจราชการ แบ่งออกเป็นหลายระดับ อาทิ

- การให้ข้อมูล (Inform) อันได้แก่ การนําเสนอข้อมูล ข่าวสารที่เป็นจริง สมดุล ทันสมัย ซึ่งจะ
ช่วยให้สาธารณชนมีความรู้ ความเข้าใจปัญหา ทางเลือกและ/หรือแนวทางแก้ไข

- การปรึกษาหารือ (Consult) อันได้แก่ การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์ กําหนดทางเลือก และตัดสินใจ

- การเปิดให้เข้ามาเกี่ยวข้อง(Involve) อันได้แก่ การทํางานร่วมกับสาธารณชนตลอด
กระบวนการ เพ่ือยืนยันว่า เข้าใจความคิดและความต้องการของประชาชน และถูกนํามา
พิจารณา

- การร่วมมือทํางาน (Collaboration) อันได้แก่ การทํางานเป็นหุ้นส่วนในทุกแง่มุมของ
กระบวนการตัดสินใจรวมถึงการเลือกวิธีการแก้ปัญหา



ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๕๕

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๓๓

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๔๔

Next

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละรอบเวลา
๑ คะแนน ชี้แจงที่ปรึกษาภาคประชาชนหรือเครือข่ายประชาสังคมหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ

กระทรวงให้ทราบถึงการตรวจราชการและบทบาทการทํางานของผู้ตรวจราชการ

๒ คะแนน รวบรวมข้อมูลความคาดหวัง ความต้องการของที่ปรึกษาภาคประชาชนหรือเครือข่ายประชา
สังคมหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงที่มีต่อนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวง
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการตรวจราชการ

๓ คะแนน ท่ีปรึกษาภาคประชาชนหรือเครือข่ายประชาสังคมหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง 
ร่วมลงตรวจราชการในพื้นท่ีท่ีกําหนด 

๔ คะแนน จัดทํารายงานสรุปผลประมวลผลข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของที่ปรึกษาภาคประชาชน 
เครือข่ายประชาสังคมหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และข้อสรุปจากรายงานความคาดหวัง 
ความต้องการตามข้อ ๒ พร้อมแนวทางการปรับปรุง แก้ไข พร้อมเผยแพร่ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 

๕ คะแนน เสนอพื้นท่ี ท่ีประสบความสําเร็จในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาภาคประชาชน
เครือข่ายประชาสังคม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการตรวจราชการ เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การแลกเปลี่ยน หรือเป็นตัวอย่างสําหรับส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป
หมายเหตุ : หากส่วนราชการไม่ประสงค์จะเสนอพื้นท่ีท่ีประสบความสําเร็จ ขอให้คณะผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงฯ เสนอเกณฑ์การให้คะแนน - ขั้นตอนการดําเนินท่ีคิดว่าเหมาะสมสําหรับ
การดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับปรับเกณฑ์การให้คะแนนในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อไป

ตัวชี้วัดที่  ๕ (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง ร้อยละ ๑๐)
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ : ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชนหรือเครือข่ายประชาสังคมหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

มิติที่ ๓ : มิติประสิทธิภาพมิติที่มิติที่  ๓๓  ::  มิติประสิทธิภาพมิติประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดที่ ๖ (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง ร้อยละ ๑๐)
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการรายงานผลการตรวจราชการภายใต้
กรอบการวิเคราะหค์วามเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าจาก
การบูรณาการโครงการ

คําอธิบาย:
•เป็นการการพัฒนากระบวนการรายงานผลการตรวจราชการภายใต้กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก            ธรร
มาภิบาลและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าจากการบูรณาการโครงการ

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละรอบเวลา
๑ คะแนน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเข้าร่วมหรือส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนเข้าร่วม

โครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ

๒ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ร้อยละ ๘๕
๓ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ร้อยละ ๙๐
๔ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ร้อยละ ๙๕
๕ คะแนน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ร้อยละ ๑๐๐

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๕๕

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๓๓

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๔๔

เป็น Action Learning ในการฝึกเขียนรายงานโดยเฉพาะประเดน็การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล /
การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

มิติที่ ๔ : มิติการพัฒนาองคก์รมิติที่มิติที่  ๔๔  ::  มิติการพัฒนาองคก์รมิติการพัฒนาองคก์ร
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ตัวชี้วัดที่ ๘ (สปน. ร้อยละ  ๑๐ กระทรวง ร้อยละ ๑๐)
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละของการเข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ     
เพ่ือพัฒนาเสริมความรู้เก่ียวกับการตรวจราชการแบบบูรณาการ

คําอธิบาย:
•การเข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการเพื่อพัฒนาเสริมความรู้เก่ียวกับการตรวจราชการ
แบบบูรณาการตามโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๕๕

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๑๑

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๒๒

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๓๓

ระดับคะแนนระดับคะแนน  ๔๔

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
ร้อยละ 
๘๐

ร้อยละ 
๘๕

ร้อยละ 
๙๐

ร้อยละ 
๙๕

ร้อยละ 
๑๐๐

ขอขอบคุณขอขอบคุณ

ชนิดา อาคมวัฒนะ

อนุกรรมการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการ

ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

E-mail : poniga@gmail.com

โทร 086 786 8102 ,fax 02 532 6422 



 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
รายชื่อผู้แทนเครือข่าย 

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๖  
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๑  
การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและ 

การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๔

ตอนที่ ๑ การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) จะต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ระยะยาวที่ได้เริ่มมาแล้วและจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น และผลต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๑ 
ซึ่งได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจโลกอีกหลายด้าน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลก
และในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งที่คาดว่าจะเป็นโอกาสให้สามารถใช้จุดแข็งของ
ประเทศในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามและแก้ไขจุดอ่อนเพื่อป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงจําเป็นต้องประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อ
การพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของประเทศและผลการพัฒนาที่
ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 

๑.๑ การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่สําคัญ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหม่ของโลก
การเกิดขั้วเศรษฐกิจหลายศูนย์กลางในโลก การเป็นสังคมผู้สูงอายุของโลก ภาวะโลกร้อน และวิกฤตความ
สมดุลของพลังงานและอาหาร สรุปได้ดังนี้ 

๑.๑.๑ กฎ กติกาใหม่ของโลก การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในโลกรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่
ผ่านมาจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกและการดําเนินเศรษฐกิจ
ในระบบทุนนิยม ซึ่งครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบ ด้านการค้าการลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อมและด้านสังคมใน
อดีตการเจรจาเกี่ยวกับจัดทํากฎระเบียบ และข้อตกลงของโลก ประเทศกําลังพัฒนามักจะเสียเปรียบในการ
ต่อรองและไม่รู้เท่าทันการรักษาผลประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างเป็นธรรม เนื่องจากการขาดความรู้ ประสบการณ์ 
และศักยภาพในการเจรจาต่อรอง รวมทั้งมีปัญหาการรวมกลุ่มกันในการเจรจา เพราะถูกประเทศพัฒนาแล้ว
กดดันเป็นรายประเทศ ไม่ให้สามารถรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นดังนั้นแม้ว่ากฎ ระเบียบใหม่จะเป็นโอกาส
ในการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนาแต่หากไม่เตรียมพร้อม หรือมีส่วนร่วมในการเจรจาให้เกิดความเป็น
ธรรมการปรับกฎระเบียบใหม่ก็จะส่งผลกระทบในทางลบหลายประการ คือ (๑) การเป็นอุปสรรคต่อการส่ง
สินค้าจากประเทศกําลังพัฒนาเข้าไปจําหน่ายในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากใช้มาตรการกีดกันทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการแรงงานสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุน เป็นต้น และ (๒) การขยายบทบาทของประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในสาขาต่างๆ มากขึ้น (๓) การส่งผลต่อนโยบายของรัฐ ภาค
ธุรกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน ที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพันธกรณี หรือ กระแสค่านิยมใหม่ๆ ของโลก 
การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบที่สําคัญ ได้แก่ 

(๑) กฎ ระเบียบด้านการค้าและการลงทุน ภายใต้ข้อจํากัดของการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกหลังวิกฤตเศรษฐกิจ และสภาพการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันรุนแรง ซึ่งจะส่งผล
ต่อไปในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ประเทศต่าง ๆ ได้ดําเนินมาตรการการปกป้องผู้ประกอบการ
ภายในประเทศมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ส่งผลให้มีการเปิดการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และการปรับตัวของ
เศรษฐกิจสู่ฐานความรู้จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการ และสร้างกฎ ระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญา



 ๘๕

มากขึ้น ภาวะโลกร้อนเริ่มส่งผลให้มีกฎ กติกาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กฎกติกาใหม่ด้านการค้าและการลงทุน
ของโลกที่ไทยจะต้องเผชิญในอนาคตได้แก่ 

๑) มาตรการทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรแรงงานมาตรการ
สิ่งแวดล้อม มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เป็นต้น ทํา
ให้ผู้ประกอบการต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และสนับสนุนความพยายามใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน และความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒) การเปิดเสรีในสาขาการค้าบริการ และการลงทุน เป็นการเลือกเปิดในบาง
สาขา ผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือข้อตกลงในภูมิภาค การลงทุนเน้นให้ความสําคัญในเรื่องความโปร่งใส
ของกฎเกณฑ์การลงทุน การไม่เลือกปฏิบัติระหว่างประเทศผู้ลงทุน และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ที่ประเทศ
สมาชิกต้องปฏิบัติต่อผู้ลงทุนของประเทศสมาชิกอ่ืนเสมือนผู้ลงทุนของตนรวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่าง
กัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่มีความโปร่งใสและเสถียรภาพ ให้แก่การลงทุนระยะยาวและการค้าระหว่างประเทศ 

๓) กฎเก่ียวกับการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกําหนดระดับของการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ครอบคลุมเรื่องเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์สิทธิบัตร และความลับทางการค้า ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างนวัตกรรมและภูมิ
ปัญญา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้ 

๔) มาตรการทางการค้าที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน จะมีมากขึ้นทั้งใน
รูปแบบที่เป็นมาตรการภาษีและที่ไม่ใช่มาตรการภาษี เช่น การเรียกเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้านําเข้าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา การกําหนดให้ต้องรายงานปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตสินค้า และการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งและการบินของสหภาพยุโรป เป็นต้น มาตรการทาง
การค้า และกฎระเบียบเก่ียวกับภาวะโลกร้อนเหล่านี้จะทวีความเข้มข้น และทําให้การส่งสินค้าจากประเทศ
กําลังพัฒนาไปจําหน่ายในประเทศพัฒนาแล้วทําได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และการปรับตัว
ของภาคอุตสาหกรรมของประเทศกําลังพัฒนา 

(๒) กฎ ระเบียบด้านการเงิน มาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศต่างๆ 
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๕๑ จะทําให้เกิดการปรับปรุงกฎกติกาภาคการเงินที่สําคัญในช่วงปี ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานทางบัญชีที่เข้มงวด กระแสโลกาภิวัตน์
และความเชื่อมโยงของภาคส่วนต่างๆ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตทําให้ความเสี่ยงทางการเงินมีแนวโน้มที่
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง ดังนั้น หลายประเทศจึงเน้นการปรับปรุงระบบ เกณฑ์ขั้นต่ํา และ
เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงิน อาทิ การเพิ่มเกณฑ์ขั้นตํ่าของเงิน
กันสํารองตามกฎหมาย ขณะเดียวกันการกํากับดูแลก็จะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะการกํากับดูแลธุรกรรมระหว่างภาคส่วนที่สําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
และธุรกรรมระหว่างบริษัทภายในเครือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความสําคัญต่อระบบการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงใน
ลักษณะลูกโซ่ที่มีผลกระทบต่อระบบการชําระเงินในวงกว้าง และเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบการเงิน 

๒) การร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรกํากับดูแลด้านการเงินของแต่ละ
ประเทศในการเฝ้าระวังและเตือนภัยจะมีเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และโลก โดยการประสานความร่วมมือและกําหนดแนวทางร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อยุติการลุกลาม
ของปัญหาหรือจํากัดขอบเขตความเสียหายไม่ให้ขยายวงกว้างจนกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่อง รวมถึงการ
กําหนดมาตรการกํากับดูแลที่เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันเพื่อปิดช่องว่างในการกํากับดูแล



 ๘๖

ขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ
ขนาดใหญ่ที่มีสาขาในหลายประเทศเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตครั้งใหม่ และมีแนวคิดในการปรับคณะกรรมการ
ดูแลเสถียรภาพทางการเงินให้เป็นองค์กรเฝ้าระวังระหว่างประเทศ 

๓) การดําเนินนโยบายการเงิน จะเพิ่มความสําคัญให้กับการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบการเงินทั้งระบบ ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาสินค้าและบริการ เพื่อลดความไม่
สมดุลในระบบการเงินที่ถือเป็นต้นเหตุหลักของวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งที่ผ่านมา แต่เนื่องจากยังไม่มีคําจํากัด
ความเสถียรภาพของระบบการเงินอย่างชัดเจนจึงทําให้วิธีการกํากับดูแลของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป 

(๓) กฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ในช่วง ๒ – ๓ 
ทศวรรษที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต ช้ีให้เห็นว่าเกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศของโลก 
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงความตื่นตัวของประชาคมโลกต่อวิกฤตโลกร้อนนําไปสู่การสร้าง 
กฎ กติกาใหม่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการดําเนินชีวิตการค้า การลงทุน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ แม้ว่าเวทีระหว่างประเทศยังมีข้อถกเถียงต่อรองกัน
ระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกําลังพัฒนา ในประเด็นความรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก แต่ก็คาดว่าพันธกรณีและข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังการสิ้นสุดระยะแรก
ของการดําเนินการตามพิธีสารเกียวโต ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ จะทําให้กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาต้องมีส่วนร่วมใน
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น รวมทั้งเผชิญกับข้อจํากัดและข้อเรียกร้องที่อาจเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และผลกระทบต่อการค้า การลงทุนและวิถีชีวิตของประชากร 

นอกจากมาตรการด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแล้ว กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกําลัง
ดําเนินมาตรการรูปแบบต่างๆ ทั้งมาตรการพหุภาคี และมาตรการฝ่ายเดียวทั้งในลักษณะสมัครใจและบังคับ 
เพื่อให้ประเทศกําลังพัฒนาต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 

๑) การย้ายฐานการผลิตคาร์บอน จากประเทศพัฒนาแล้วมาอยู่ในประเทศกําลัง
พัฒนา ทําให้ปริมาณคาร์บอนของประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วยังคง
สามารถรักษารูปแบบการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยไว้เช่นเดิม ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประเทศกําลัง
พัฒนาที่อาจถูกกดดันให้ต้องมีพันธกรณีเกี่ยวกับการรับภาระการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตที่
ตนเองไม่ได้บริโภคในอนาคต 

๒) มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา เป็นการกําหนดระดับการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันระหว่างผู้ผลิตของแต่ละประเภทอุตสาหกรรมที่ต้ังอยู่ทั่วโลก และจัดทํา
ข้อตกลงระหว่างประเทศสําหรับแต่ละประเภทอุตสาหกรรม โดยภาค อุตสาหกรรมใดสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ตํ่ากว่าระดับเป้าหมาย จะได้รับคาร์บอนเครดิตซึ่งสามารถนําไปซื้อขายในตลาดค้าคาร์บอน
เครดิตได้ อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมที่ต้ังอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าประเทศกําลังพัฒนา จึงมีแนวโน้มที่ประเทศกําลังพัฒนาจะเสียเปรียบหากแนวทางนี้มีข้อ
ผูกพันทางกฎหมาย 

๓) มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความเหมาะสมของแต่ละ
ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action - NAMA) เป็นมาตรการที่ดําเนินการด้วยความ
สมัครใจ บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืนการประชุมประเทศสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ (COP ๑๕)กําหนดให้ประเทศกําลัง
พัฒนาต้องส่งรายการของ NAMA เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหรือความช่วยเหลือระหว่างประเทศใน
การดําเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ดี โครงการและกิจกรรมความช่วยเหลือเหล่านี้จะต้อง



 ๘๗

ผ่านกระบวนการตรวจวัดและตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (Measurable, Reportable, and 
Verifiable -MRV) ปัจจุบันข้อกําหนดนี้ยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติและเป็นอุปสรรคต่อการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนา 

๔) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่า และความเสื่อมโทรม
ของป่าในประเทศกําลังพัฒนา (Reducing Emissionfrom Deforestation in Developing Country : 
REDD) การทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า ทําให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น การดําเนิน
มาตรการ REDD ของแต่ละประเทศมีความซับซ้อนของปัญหาแตกต่างกัน เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความ
อ่อนไหวเพราะเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและนโยบายป่าไม้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการ
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ เห็นพ้องกันว่าต้องเร่งหาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซ          เรือน
กระจกจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า โดยต้องดําเนินการโดยความสมัครใจ คํานึงถึงความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมมาตรการ
การจัดการป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังให้ประโยชน์ร่วมต่ออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศอื่นๆ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ถึงแม้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
เกี่ยวกับแนวทางดําเนินมาตรการ REDD แต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นกลไกสําคัญในพันธกรณีต่อเนื่องหลังพิธีสาร
เกียวโตหมดวาระการบังคับใช้ในปี ๒๕๕๕ 

(๔) กฎ ระเบียบด้านสังคม เริ่มมีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนได้เข้าไปมีบทบาทในเชิงการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศ
ที่เข้มแข็งทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนสามารถสร้างภาพลักษณ์ความ
เชื่อมั่นต่อการค้าการลงทุนในประเทศและระหว่างประเทศได้ เช่น กรณีประเทศผู้ซื้อต้ังเงื่อนไขว่าสินค้านั้น
จะต้องไม่ใช้แรงงานเด็ก ในการผลิต หรือที่มาของวัตถุดิบที่นํามาผลิตสินค้าจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิใน
การเข้าถึงทรัพยากรของบุคคลหรือชุมชน และการเข้าไปลงทุนบรรษัทข้ามชาติในประเทศกําลังพัฒนาที่ต้อง
คํานึงถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนนอกเหนือไปจากความได้เปรียบในด้านต้นทุนข้อผูกพันอันเกิดจากสนธิสัญญา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม และมีพันธกรณีก่อให้เกิดข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติ ต้องรายงาน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนแต่ละด้านต่อสหประชาชาติ การแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆ ได้แก่ 

๑) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่เน้นให้ทุกคนรู้จักสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น เคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิการมีชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงแห่งบุคคล มีความเสมอภาคทาง
สังคมและการแสดงความคิดเห็นและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะนโยบายที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยตรง การคุ้มครองทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต่างๆ รวมถึงการให้ความสําคัญต่อสิทธิ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลกิจการสาธารณะ ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
โดยภาคประชาชน 

๒) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การให้ความสําคัญกับการจัดบริการ
พื้นฐานทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การเปิดพ้ืนที่เรียนรู้ให้กว้างขวางผ่านสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ การใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมจาก
ครอบครัว ชุมชน และรัฐบาล อันจะนําไปสู่การมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น 



 ๘๘

๓) ด้านสิทธิเด็ก ตามหลักการพื้นฐาน ที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับความสําคัญได้รับ
การดูแลและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกทั้งในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา การมีชีวิต
การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม รวมถึงการแสดงความคิดเห็น 

๔) ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี การประกันว่าสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะ
ได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ สิทธิและโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานและสิทธิด้านแรงงาน การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีใน
สถานที่ทํางาน การปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงการปราบปรามการลักลอบค้าและแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ 

๕) ด้านสิทธิของคนพิการ การเคารพในศักด์ิศรีที่มีมาแต่กําเนิด การมีเสรีภาพใน
การตัดสินใจและความเป็นอิสระของบุคคล การไม่เลือกปฏิบัติการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเสมอภาค 
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของบริการต่างๆ ทางสังคม 

๖) ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ คนทุกคนจะมีสิทธิใน
ความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมการศึกษาและวัฒนธรรมอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน 

๗) ด้านการต่อต้านการทรมาน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ต้องขัง หรือผู้กระทํา
ความผิดที่ต้องถูกลงโทษจะต้องได้รับความเป็นธรรม และได้รับการดูแลตามมาตรฐานและไม่ถูกกดขี่หรือถูก
ลงโทษจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนๆ ให้เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างสาหัส 

๑.๑.๒ การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียซึ่งทวี
ความสําคัญเพิ่มขึ้น การถ่ายเทอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายัง
ภูมิภาคเอเชียเริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่ ๒๐ จากการเพิ่มบทบาทเศรษฐกิจญี่ปุ่นในเศรษฐกิจโลก และมีความ
ต่อเนื่องในช่วงมหัศจรรย์แห่งเอเชีย โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่
(ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ และไต้หวัน) และอาเซียนในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ขณะเดียวกันนโยบาย
การเปิดประเทศของจีน รัสเซีย และพลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย ทําให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
พัฒนาไปสู่ความเป็นโลกหลายศูนย์กลางทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเงินในระยะปานกลางความเร็วในการ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นโลกหลายศูนย์กลางทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยพื้นฐานหลายประการ ได้แก่ 
วิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ ราคาน้ํามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสินแร่ต่างๆ ในตลาดโลกมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งทําให้ผลประโยชน์และผลพลอยได้เกิดขึ้นกับประเทศใน
ตะวันออกกลาง รัสเซีย และประเทศผู้ผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ ศูนย์กลางการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมโลกมีแนวโน้มโยกย้ายเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญได้แก่ 
ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่การผลิตภายในภูมิภาค การมีทรัพยากรภายในภูมิภาคที่ทําให้ต้นทุนการผลิตถูกกว่า 
นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ การค้นคว้าและการริเริ่มนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง และกําลังซื้อของประชากรใน
ภูมิภาคเอเชียที่มีจํานวนมาก คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ ๖๐ ของประชากรโลก นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของชน
ช้ันกลางในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดียจะเป็นปัจจัยเร่งกระบวนการปรับตัวเข้าสู่ภาวะ
โลกหลายศูนย์กลาง ทั้งนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี ๒๕๕๑ ได้เร่งให้เกิดการปรับตัวเร็วขึ้น เนื่องจากอุปสงค์ใน
สหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลงขณะที่อุปสงค์ในประเทศจีน รัสเซีย บราซิล และอินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เพิ่มขึ้น ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ - ๕ ต่อปี ในขณะที่
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖ - ๗ ต่อปี 



 ๘๙

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก จะมีมากขึ้นและการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจที่สําคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย โดย
กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งกลุ่ม
ประเทศอาเซียนใหม่ ได้แก่ ลาวกัมพูชา และเวียดนาม จะลดภาษีตามกรอบการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์ 
และในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีความร่วมมือใหม่ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการลงทุนการเปิดสาขาบริการ การ
จัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีมากขึ้น เป็นต้น จึงจะมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยต้องมีการปรับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียม
กับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา ซึ่งอาเซียนเห็นพ้องกันในการกําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ในการทํางานของอาเซียน สื่อถึงความจําเป็นที่ต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะแรงงานให้มี
ศักยภาพสามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานในที่ต่างๆ รวมทั้งการทําความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
นอกจากนี้ยังรวมถึงกลไกด้านอื่นๆ อาทิ การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับภูมิภาคและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันเพื่อนําไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ย่ังยืนของภูมิภาค 

๑.๑.๓ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้เข้า
สู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมานานกว่า ๔๐ - ๕๐ ปี เช่น ฝรั่งเศส สวีเดนสหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุ่น ส่วน
ประเทศกําลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร์ จีนอินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุแล้วในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 
๘๑.๘๖ ล้านคน ผลกระทบจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ ได้แก่ เกิดการย้ายถิ่นของแรงงาน
ข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝีมือเพื่อทดแทนกําลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงและสังคมของประเทศนั้นๆ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็เกิดภาวะสมอง
ไหลโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผล
ต่อการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีศักยภาพ ทักษะและความชํานาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้
ทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลนความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีจะขึ้นกับระดับการพัฒนาของแต่ละ
ประเทศโครงสร้างการใช้จ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้าน
สุขภาพเพิ่มขึ้น ทําให้งบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆลดลง 

๑.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด ในช่วง ๓๐ ปีที่
ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ทําให้เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและทวี
ความรุนแรง ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง รวมทั้งไฟป่า เพราะความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ เป็นเหตุให้เกิด
การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกจะอ่อนแอ 
เปราะบาง และสูญเสียพันธ์ุพืชและสัตว์ พื้นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่
ชายฝั่งเนื่องมาจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นนําไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล 
รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพื้นที่
ชายฝั่ง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จะทําให้ภูมิภาคในเขตร้อนมีฤดูแล้ง
ยาวนาน การระเหยของน้ําเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ําที่เก็บกักลดลง และส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ํา การ
เพิ่มขึ้นของโรคระบาด อาทิ กลุ่มโรคมาลาเรีย และอหิวาตกโรค โดยเฉพาะในประเทศ  เขตหนาว ซึ่งไม่เคยมี
การระบาดของโรคดังกล่าวมาก่อน และมีความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ําเพิ่มขึ้น เช่น โรคซาร์ส 



 ๙๐

ไข้หวัดนกโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๐๙ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร และ
ส่งผลต่อผลิตภาพของกําลังแรงงาน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ส่งผล
กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของโลกและความมั่นคงทางอาหาร ความแปรปรวนของภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ ทําให้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลต่อระบบการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตรในหลายพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะพืชอาหารได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ความ
แปรปรวนของปริมาณน้ําฝน ภัยธรรมชาติที่รุนแรง และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป จะสร้างความเสียหายสูงให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบ
ต่อภาคสังคม อาทิ ปัญหาความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร 

๑.๑.๕ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาสําคัญ อัตราการ
ใช้พลังงานของโลกในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
เช่น จีน และอินเดีย ในขณะที่พลังงานฟอสซิล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญของโลกมีอยู่อย่างจํากัด หากหา
แหล่งพลังงานเสริมไม่เพียงพอแนวโน้มราคาพลังงานจะมีความผันผวนอย่างรุนแรง ดังที่ราคาพลังงานได้เริ่ม
กลับเข้าสู่แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวจากวิกฤต ปัญหาความมั่นคงด้าน
พลังงานและราคาพลังงานจึงจะเป็นความเสี่ยงที่สําคัญอยู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ     ฉบับที่ ๑๑ อย่างไรก็ตาม 
ปริมาณความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นจะนําไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมหาศาล ขณะเดียวกัน โลกก็
ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาอุณหภูมิของโลกให้อยู่ในระดับปลอดภัยไม่ให้สูงกว่า ๒ องศา
เซลเซียส จึงเป็นเรื่องยากที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง พร้อมกับการตอบสนองความต้องการพลังงาน
ของโลกที่สูงขึ้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงาน และนําไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือก
เพิ่มขึ้น ความต้องการพืชพลังงานในโลกจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น 

ในอีกด้านหนึ่ง ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากร
โลก รวมทั้งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะสูงขึ้น โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ได้แก่ อินเดีย จีน 
และทวีปแอฟริกา ขณะที่ปริมาณผลผลิตพืชอาหารโลกลดลง เนื่องจากข้อจํากัดด้านพื้นที่และศักยภาพของ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยเฉพาะข้าวมีจํากัด และไม่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบันได้มากนัก ประกอบ
กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้งทําให้
ปัญหาทวีความรุนแรง สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่และผลผลิตทางการเกษตรของหลายประเทศ 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ทําให้ผล
ผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่ากําลังซื้อ
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน อาจนําไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก 

๑.๑.๖ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมและตอบสนองต่อการดํารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ทําให้ประเทศต่างๆ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมไปเป็นภาคบริการและการนํา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน การผลิตและการควบคุมคลังสินค้า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และเทคโนโลยี
อื่นๆ ของศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของ
สมองและจิต จะเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นเช่นกัน ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุต่างๆ   จากพืช การทดแทน
แรงงานด้วยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทํางานของผู้สูงอายุ     เป็นต้น ขณะเดียวกันก็
อาจเป็นภัยคุกคาม เช่นการจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล การลื่นไหลของวัฒนธรรมอย่างไร้



 ๙๑

พรมแดน การใช้สื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ของการก่อการร้าย เป็นต้น จึงเป็นความท้าทายในการพัฒนาซึ่งประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีช้าจะกลายเป็นผู้
ซื้อและมีผลิตภาพตํ่ากว่าประเทศอื่นๆและไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีที่
ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมก็เป็นช่องว่างที่จะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา 

๑.๑.๗ การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมเป็นปัจจัยสนับสนุน เกิดกระแสการป้องกันการก่อการร้ายทั่วโลก 
องค์การสหประชาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาภัยคุกคามจากการก่อการร้าย อาทิ การจัดทําอนุสัญญา
ตลอดจนพิธีสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลให้ประเทศสมาชิกถือปฏิบัติให้
สอดคล้องกัน ขณะที่สหรัฐอเมริกา มีมาตรการที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและต้นทุนด้านการ
ส่งออกของผู้ประกอบการไทย ดังนั้น การสร้างความร่วมมือภายใต้กรอบต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมและ
ความร่วมมือระหว่างกันในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติ 

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ในระยะ ๓ ปี ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ พบว่า ประเทศไทยเผชิญการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมือง และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศที่ส่งผลถึงความ
อยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย และสภาพแวดล้อมของการพัฒนาในช่วงต่อไป ได้แก่ 

๑.๒.๑ สังคมไทยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนา
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ในระยะ ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของภาคีพัฒนากระจายไปทุกภาคส่วน โดยภาครัฐได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ปรัชญานําทางและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล วางระเบียบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการคลัง และ
รักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลระหว่างการพ่ึงเศรษฐกิจในประเทศ
กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ภาคธุรกิจเอกชน ให้

ความสําคัญกับการพึ่งตนเองใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงทุนขยายกิจการอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปตามกําลังของตนเอง การแบ่งผลกําไรคืนสู่สังคมและดูแลพนักงานอย่างมีคุณธรรม  ภาคเกษตร เกษตรกร 

เน้นการนําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน 
ขณะที่ ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม การพ่ึงตนเอง พัฒนาวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการจัดทํา

แผนชุมชน แผนชุมชนที่มีคุณภาพ เป็นภูมิคุ้มกันชุมชนให้เข้มแข็ง สําหรับ ภาคประชาชน รู้จักและเข้าใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีความเข้าใจหลักความพอประมาณ การมี
ภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไขการมีความรู้ การมีคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์สูงถึงร้อยละ ๗๕ – ๘๕ ส่วนความเข้าใจในหลัก
ความมีเหตุผลมีสัดส่วนร้อยละ ๔๔ นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ให้ความสําคัญกับการสร้างองค์ความรู้ และการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เริ่มจาก

การนําไปปฏิบัติด้วยตนเอง โดยสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงต่อการชักจูงให้เกิดการ
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ปฏิบัติ ประเด็นที่ยังต้องเร่งดําเนินการ ได้แก่ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มวัยรุ่นที่ยังยึดการบริโภคนิยม 
และความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน นักธุรกิจบางกลุ่มยังขาดความมั่นใจในการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

๑.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ 
(๑) เศรษฐกิจไทยมีภูมิคุ้มกันด้านการเงินจากการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่าง

ต่อเนื่องหลังจากวิกฤติปี ๒๕๔๐ การเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากภาคเศรษฐกิจในประเทศ และการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๒ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกไม่มากนัก เสถียรภาพอยู่
ในเกณฑ์ดี แม้หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้นจากการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการต่างๆ ของรัฐบาล 
ทําให้ปี ๒๕๕๒ มีหนี้สาธารณะคงค้างรวม ๔,๐๐๑,๙๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ อยู่ในกรอบเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่กําหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ อัตรา
เงินเฟ้อและอัตราการว่างงานอยู่ในระดับตํ่า การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและจํานวนเงินทุนสํารองระหว่าง
ประเทศอยู่ในระดับสูง โครงสร้างเศรษฐกิจไทยหันมาพึ่งภาคเศรษฐกิจใน 
ประเทศมากขึ้น โดยสัดส่วนอุปสงค์ในประเทศต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๓ บรรลุ
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ที่กําหนดไว้ร้อยละ ๗๕.๐ ก่อนถึงปีสุดท้ายของแผน นอกจากนี้ รัฐบาล
ได้วางรากฐานการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยจัดหาปิโตรเลียมเพ่ือใช้ภายในประเทศ จัดหาพลังงาน
ไฟฟ้าและส่งเสริมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากขยะ การผลิตก๊าซชีวภาพ 
พลังงานชีวมวล การผลิตไฟฟ้าพลังน้ํา การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ควบคู่กับการส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการนําเข้า
น้ํามัน อาทิ น้ํามันแก๊สโซฮอล์ มีการใช้อยู่ที่ ๑๒.๒ ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๑ร้อยละ ๓๒.๒ มีสถานี
บริการ รวม ๔,๒๓๕ แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๔ และน้ํามันไบโอดีเซล ในปี ๒๕๕๒ ยอดการใช้ บี ๕ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๑๑๔.๗ มีสถานีบริการ ๓,๕๘๒ สถานี 

(๒) เสถียรภาพด้านการคลังเป็นปัจจัยเสี่ยงในระยะต่อไป ภาระหนี้สาธารณะที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้นจากการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก
ต้ังแต่ช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๑ สภาพเศรษฐกิจของไทยชะลอลงตามเศรษฐกิจโลก ทําให้การจัดเก็บภาษี
ไม่ได้ตามที่ประมาณการไว้รัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลจําเป็นต้องดําเนินมาตรการด้านการคลังเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและลดผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ และลงทุนเพื่อวางรากฐานการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน
อนาคตภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ฐานะการคลังของประเทศจึงขาดดุลและหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อย
ละ ๕๖ในขณะที่ภาระการใช้จ่ายของรัฐที่เกิดขึ้นจากนโยบายสังคม การชําระหนี้และการโอนงบประมาณ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากขึ้น จึงเป็นข้อจํากัดด้านการคลังที่ต้องบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน
ด้านการคลังในระยะยาวส่วนภาคการเงินมีความเข้มแข็งภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๔๐ ต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน และบทบาทของตลาดตราสารหนี้ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการให้สินเชื่อของธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ ๒ (ปี 
๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) ซึ่งจะส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินไทยมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการ
ทางการเงินให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีความเป็นธรรมและโปร่งใสในการให้บริการ ซึ่งจะเพิ่ม
การแข่งขันของสถาบันการเงินจากจํานวนธนาคารที่เพิ่มขึ้น และการส่งเสริมสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อระดับ
จุลภาค อาทิ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนหมู่บ้าน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินได้
ทั่วถึงและหลากหลายโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใน
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ท้องถิ่น และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (ปี๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) ซึ่งเน้นการเพิ่มการแข่งขันของการให้บริการเพื่อลด
ต้นทุนทางการเงิน การเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ และการเปลี่ยนสภาพตลาดหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

(๓) ศักยภาพทางเศรษฐกิจต้องพึ่งภาคบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอดีต
ภาคอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตสูง โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ และกลุ่มยานยนต์ และเป็นแหล่งจ้างงานที่สําคัญ แต่ต้องพึ่งวัตถุดิบ ทุนองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ ส่งผลให้โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุม ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นได้สูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ราคาถูกกว่า สัดส่วนการส่งออกของประเทศไทยในตลาดโลกจึงไม่
สามารถเพิ่มขึ้นได้มากอย่างในอดีต นอกจากนั้น การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีข้อจํากัดจากกฎ ระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชน และการดําเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่มีกลไกที่
ครบถ้วน  

ภาคเกษตร ถึงแม้ประเทศไทยจะยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตร แต่ประสิทธิภาพการผลิตของ
ภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ระบบการผลิตภาคเกษตรยังต้องพึ่งปัจจัย
การผลิตจากต่างประเทศ ทําให้มีต้นทุนการผลิตสูง ขณะที่พื้นที่การเกษตรมีจํากัดและถูกใช้ไปเพื่อกิจการอื่น
รวมทั้งมีปัญหาชาวต่างชาติอาศัยช่องว่างของกฎหมายเข้ามาครอบครองที่ดินเกษตรกรรม ส่งผลให้คนไทย
สูญเสียสิทธ์ิการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินและแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ส่วนการ
เชื่อมโยงผลผลิตเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ายังอยู่ในวงจํากัดและล่าช้า เนื่องจากการ
พัฒนาเป็นแบบแยกส่วน ขาดการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ   

สําหรับภาคบริการและการท่องเที่ยว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความ
ไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และมีโอกาส
พัฒนาเป็น “ศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค เนื่องจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเป็นโอกาส
ของไทยเนื่องจากมีความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ประเทศไทยยังเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และ 
มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม และสปาที่มีมาตรฐานสูงบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งสินค้า บริการที่
มีการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ้น และการทําธุรกิจที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์สูงโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ เช่น สาขาภาพยนตร์อนิเมชั่น การเขียนซอฟท์แวร์และเกมส์คอมพิวเตอร์ แฟชั่น เป็นต้น 

๑.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม 
(๑) โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นประชากรวัยเด็กและวัย

แรงงานลดลง ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์รวมอยู่ตํ่ากว่าระดับทดแทน ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 
๑๑.๙ ในปัจจุบัน และจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๔.๘ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ๑๑ ซึ่งถือว่าในช่วงแผนฯ ๑๑ ประเทศไทย
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วและจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ ผู้สูงอายุหญิงมีสัดส่วน
มากกว่าเพศชาย คือ ๕๕ : ๔๕และจะแตกต่างกันมากขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น เพราะประชากรหญิงมีอายุยืน
ยาวกว่าชาย แนวโน้มการกระจายโครงสร้างประชากรตามภาคต่างๆพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
ประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดถึงเกือบ ๑ ใน ๓ ของประชากรสูงอายุทั้งประเทศ ส่วนกรุงเทพมหานครจะมีการ
เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว สําหรับโครงสร้างประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลดอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 
๒๐.๕ ในปัจจุบันเหลือร้อยละ ๑๘.๓ ในปี ๒๕๕๙ เป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธ์ุของสตรีไทยที่ลดลงตํ่ากว่า



 ๙๔

ระดับทดแทน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวทําให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จากสัดส่วนประชากรเด็ก : แรงงาน : ผู้สูงอายุ ร้อยละ ๒๐.๕ : ๖๗.๖ : ๑๑.๙ ในปี 
๒๕๕๓ เป็นร้อยละ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘ ในปี ๒๕๕๙ 

(๒) การพัฒนาประเทศมีแนวโน้มต้องเผชิญกับภาวะถดถอยเนื่องจากผลิตภาพแรงงาน
ตํ่าและขาดแคลนกําลังคนในอนาคต จากการที่โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาคเกษตรกรร
ประสบปัญหาแรงงานส่วนใหญ่สูงอายุ ขาดแรงงานวัยหนุ่มสาวทดแทน ส่งผลกระทบทางลบต่อผลิตภาพการ
ผลิตของประเทศ รวมทั้งมีเงื่อนไขภายนอกที่จะเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาคุณภาพคน หากขาดการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม อาทิความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการหลั่งไหลขององค์ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารและวัฒนธรรมต่างชาติที่ขาดการกลั่นกรอง ขณะที่โครงสร้างตลาดแรงงานไม่สมดุลระหว่างความ
ต้องการและการผลิตกําลังคนของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานจบใหม่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าใน
สาขาวิชาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เกิดปัญหาคนว่างงานควบคู่กับการขาดแคลน
กําลังคนเฉพาะสาขา 

(๓) สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมเมืองมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคม
ปัจเจกมากขึ้น ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป คนไทยเริ่ม
มีพฤติกรรมเป็นปัจเจกหรือเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างชัดเจน เช่น มีการกําหนดมาตรฐานส่วนตัว ค่านิยมส่วนตัว 
การดําเนินชีวิตเป็นส่วนตัว และมีความต้องการเป็นส่วนตัว เป็นต้น วิถีชีวิตมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดการ
ปฏิสัมพันธ์และทํากิจกรรมร่วมกัน โครงสร้างครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว 
ครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ และครัวเรือนที่มีอายุรุ่นเดียวกัน สองรุ่น และรุ่นกระโดด (ตายาย - 
หลาน) หรือครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกัน พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่าง
อยู่มีเวลาในการอยู่พร้อมหน้าและทํากิจกรรมร่วมกันน้อยลง คนวัยหนุ่มสาวขาดเป้าหมายในการสร้าง
ครอบครัวร่วมกัน ในช่วงที่ผ่านมาครัวเรือนมีการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่เพิ่มขึ้นจาก ๔.๔ คู่ต่อพันครัวเรือน ใน
ปี ๒๕๔๔เป็น ๕.๐ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๕๐ ขณะที่อัตราการแยกกันอยู่ได้เพิ่มจาก ๒๐.๗ รายเป็น 
๒๓.๑ รายต่อประชากร ที่เคยสมรสแล้วพันคนในช่วงเวลาเดียวกัน ตามลําดับ 

(๔) คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ แต่มีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและสติปัญญา
ของเด็ก ผลิตภาพในวัยแรงงานต่ํา และประชาชนยังมีพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย การ
พัฒนาที่ผ่านมาได้ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ทําให้ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
มีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี ๒๕๕๑ จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย ๑๕ ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น ๘.๙ ปี แต่
คุณภาพการศึกษายังมีปัญหามาก โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลงจากร้อยละ ๓๙.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๓๒.๒ ในปี ๒๕๕๒ และยังคงต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ ๕๕ ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี ๒๕๕๒ พบว่านักเรียนบางกลุ่มยังมีความสามารถต่ํากว่าเกณฑ์ คือ ด้านการ
อ่านร้อยละ ๗.๒ ด้านการเขียนร้อยละ ๑๗.๗ และด้านการคิดคํานวณร้อยละ ๒๒.๓ คนไทยเกือบร้อยละ ๖๐ 
ของผู้ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ไม่สามารถคิดเป็น ทําเป็น ทําให้ขาดทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

นอกจากนี้ กลุ่มวัยเด็กมีพัฒนาการด้านความสามารถทางเชาว์ปัญญา และความฉลาดทาง
อารมณ์ค่อนข้างตํ่า ขณะที่กลุ่มวัยทํางานยังมีผลิตภาพตํ่าอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น   เป็น ๗๕.๖ ปี แต่มี
ปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ๕ อันดับแรกสูงขึ้นในทุกโรค ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงหลอด
เลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ และมะเร็ง โดยเฉพาะกลุ่มวัยสูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น อาทิ โรคความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต 
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(๕) ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตด้านสุขภาพที่ทั่วถึง จากการพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพ ทําให้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพ จํานวน ๖๒,๓๖๐,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗ 
ของประชากรผู้มีสิทธิทั้งประเทศ ส่วนการคุ้มครองด้านอื่นๆ ที่ได้ดําเนินการ ได้แก่ การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน การให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิประโยชน์คนไทยและแรงงานไทยและริเริ่มจัดทํากองทุนการออม
แห่งชาติ เป็นกองทุนการออมระยะยาวเพื่อผู้สูงอายุ 

(๖) ครอบครัวไทยทําหน้าที่เป็นโครงข่ายคุ้มครองของสังคมได้ไม่เต็มศักยภาพ ระบบ
ครอบครัวไทยมีความเปราะบางทั้งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กระแสโลกา
ภิวัตน์ และความจําเป็นในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ครอบครัวไทยเปลี่ยนจากการอยู่ร่วมกันของ พ่อ แม่ 
ลูก หลาน ที่มีการสืบทอดมรดกทั้งวิถีการดํารงชีวิตค่านิยม วัฒนธรรม และทรัพย์สิน กลายเป็นครอบครัวเด่ียว
และความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมีน้อยลง ขาดกลไกการอบรมที่เชื่อมโยงกันในลักษณะบ้าน วัด โรงเรียน 
ส่งผลให้ขาดพื้นฐานที่ดีที่จะเป็นปัจจัยหล่อหลอมให้เกิดการพัฒนาทางกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้
สามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

(๗) เด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดียาเสพติดมากขึ้น ในช่วง ๓ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๐ เด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีสัดส่วน ๕.๐๒ - ๕.๓๙ คดีต่อ
เด็กพันคน สูงกว่าในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘ - ๙ ที่มีสัดส่วน ๓.๓๔ - ๕.๐๕ โดยคดียาเสพติด เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องจาก ๘,๘๐๓ คดี ในปี ๒๕๔๙ เพิ่มขึ้นเป็น๑๒,๓๕๒ คดี ในปี ๒๕๕๒ สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
รายงานการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ พบว่า ประชาชนร้อยละ ๓๗.๕ เห็นว่ายังมีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน/
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน สถานศึกษา เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง 
โดยเฉพาะโรงเรียนสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ มีปัญหายาเสพติดมากที่สุด รองลงมาคือภาคใต้ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ยาเสพติดมีส่วนทําลายพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สมอง ของเด็กและเยาวชน จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสังคมไทย เมื่อเยาวชนที่จะเป็นกําลังแรงงานใหม่ทดแทน
ผู้สูงอายุ มีคุณภาพด้อยลง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว 

(๘) วิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงวิถีชีวิตไทยเข้ากับวัฒนธรรมจากนานา
อารยประเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น เศรษฐกิจและสังคมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” 
สู่ “สังคมอุตสาหกรรม” และ “สังคมฐานความรู้” ทําให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านกระแส
โลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์อย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค คนไทยมุ่งแสวงหา
ความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวมากขึ้น มีแนวโน้มสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านโลกไซเบอร์ เกิดเป็น
วัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยมากมายในรูปแบบของการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน ขณะที่วัฒนธรรมที่
บ่งบอกความเป็นไทยไม่สามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจน 

(๙) สังคมไทยให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบ  ธรรมาภิบาลมาก
ขึ้น  ส่งผลให้ภาคเอกชนเริ่มดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น โดยมีการจัดต้ังเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงในช่วงปลายแผนฯ ๑๐ ได้มีการ
สนับสนุนการดําเนินการในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนใหม่ของการ
ประกอบธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตของภาคสังคม นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน และสังคมที่มีความเท่า
เทียม ยุติธรรม และมีปัญญามากขึ้น โดยการดําเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าและหรือให้บริการเพื่อ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคมและหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างกําไรสูงสุด 



 ๙๖

กิจการเพื่อสังคมที่มีการดําเนินการอยู่แล้วและประสบความสําเร็จ มีทั้งก่อต้ังจากธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ บริษัทไทยคราฟท์ แฟร์เทรด ซึ่งขายสินค้าหัตถกรรมของ
ชุมชนทั่วประเทศ เน้นการรักษาวัฒนธรรม และการพัฒนาความสามารถในการผลิตและพึ่งตนเองโครงการ
ดอยตุงซึ่งดําเนินการพัฒนาเพื่อให้คนบนดอยตุงสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ โดยไม่ทําลายความสมดุล
ของธรรมชาติและยังคงไว้ซึ่งธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของวัฒนธรรมตน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
ซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองให้ดีย่ิงขึ้น 

(๑๐) ความเหลื่อมล้ํา ทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรนํามาสู่
ปัญหาความขัดแย้งในสังคม ผลการพัฒนาเศรษฐกิจทําให้สัดส่วนคนยากจนในประเทศไทยลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒.๒ หรือ ๒๒.๑ ล้านคน ในปี ๒๕๓๑ เหลือร้อยละ ๘.๕ หรือ ๕.๔ ล้านคน ในปี ๒๕๕๐ 
แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากร กับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๒๒.๘ เท่า ในปี ๒๕๕๒ ใน
ระยะที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ผ่านนโยบายต่างๆ อาทิ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและนโยบายการให้สินเชื่อเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ขณะที่กระแสบริโภค
นิยมและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและการมัวเมาในอบายมุข ทําให้ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น  
ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นสาเหตุที่นําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในสังคม 
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา 
การรับรู้ข่าวสาร และอํานาจต่อรอง การประท้วง การใช้ความรุนแรง ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด เป็น
ปัจจัยลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และทําให้ประชาธิปไตยอ่อนแอ 

(๑๑) กลุ่มชนชั้นกลางมีความสําคัญต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศแต่ยังมีสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ ๓๒ ของผู้มีงานทําทั้งประเทศ การพัฒนาประเทศกว่า ๕๐ ปีทีผ่า่น
มา ทําให้ให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อาทิ โครงสร้างของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยาย
เป็นครอบครัวเด่ียวมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมเพื่อยัง
ชีพมาเป็นการผลิตขนาดใหญ่เพื่อจําหน่าย การเปลี่ยนแปลงอาชีพจากเกษตรกรสู่การเป็นแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการเกิดขึ้นของชนชั้นกลาง ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา และความอยู่รอดของ
ประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความรู้ เป็นกําลังแรงงานของทุกอาชีพ สามารถดําเนินกิจกรรมและสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ อาทิ นักวิชาชีพ เทคนิค ผู้บริหารจัดการ เสมียนและพนักงานขาย  แม้จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นใน
ระยะที่ผ่านมา แต่ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผู้มีงานทําทั้งประเทศจากร้อยละ ๓.๖๗ ในปี ๒๕๐๓ เป็นร้อย
ละ ๓๒.๕๑ ในปี ๒๕๕๒ ขณะที่ส่วนแบ่งรายได้ของแรงงานกลุ่มนี้มีเกือบร้อยละ ๕๘ รองลงมาเป็นกลุ่มคน
รวยถือครองรายได้ร้อยละ ๔๑ และกลุ่มแรงงานยากจนถือครองรายได้ไม่ถึง   ร้อยละ ๒ แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ชนชั้นกลางมีความสําคัญต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 

(๑๒) สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม สะท้อนได้จากคนใน
สังคมมีความถี่ในการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหามากขึ้นทั้งปัญหาในระดับครอบครัว การแย่งชิงทรัพยากร
ระหว่างชุมชน และปัญหาความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ขณะที่กระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาได้ไม่
มากนัก เพราะผู้ที่ใช้ความรุนแรงมักเกิดจากการขาดความยับย้ังชั่งใจมีพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจเกิดจาก
การเลี้ยงดูของครอบครัวและชุมชนขาดการใช้เหตุใช้ผล ขาดความเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร ส่งผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาคน และสังคมไทยในอนาคต 

 
 



 ๙๗

๑.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเสื่อมโทรม แม้การพัฒนาในระยะที่ผ่านมา 

จะทําให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๘.๐ ของพื้นที่ทั้งประเทศ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๙.๖ ในปี 
๒๕๕๒ สูงกว่าเป้าหมายแผนฯ ๑๐ ที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ พัฒนาพื้นที่
ชลประทานได้ ๒๘.๓๕ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๓ ของพื้นที่ถือครอง  เพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตาม 
พื้นที่ป่าไม้โดยรวมของประเทศมีเพียงร้อยละ ๓๓.๔ ของพื้นที่ประเทศในปี ๒๕๕๑ ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่จะรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ พื้นที่ป่าต้นน้ําอยู่ในขั้นวิกฤตถึง ๑๔ ล้านไร่ ขณะที่ปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรมร้อยละ 
๖๐ สําหรับปัญหาการขาดแคลนน้ํา มีปริมาณน้ําต้นทุนเพียง ๒ ใน ๓ ของความต้องการใช้น้ําเท่านั้น การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกิจกรรมมนุษย์ การกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในภาวะวิกฤต
ในพื้นที่หลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ําเจ้าพระยามีแนวโน้มถูกกัดเซาะเพิ่มขึ้นใน ๒๒ จังหวัดรอบอ่าว
ไทย ด้านมลภาวะ พบว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ ๑๙๓,๗๘๙ พันตัน หรือร้อยละ ๙๘ 
ของการปล่อยสารมลพิษทางอากาศทั้งหมดเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาโลกร้อน น้ําบาดาลมีการปนเปื้อนจาก
สารเคมีที่เป็นอันตรายในหลายพื้นที่ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ ๓๘ และมี
อัตราการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ร้อยละ ๒๓ ส่วนของเสียอันตรายมีประมาณ ๑.๘๖ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๑ 
มาจากภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๗๘ และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

(๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ําเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่เริ่มปรากฏ กล่าวคือ ภาคกลางเขตลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยาและภาคอีสานตอนล่างมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณฝนในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มลดลง 

นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศน์ทางทะเล ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ํา และป่าไม้รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่
เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน และผู้มีอาชีพทําประมงน้ํากร่อยได้รับผลกระทบโดยตรงหากไม่ได้รับการป้องกัน 
และแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมีความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม การเกิดภัยพิบัติและน้ําท่วมฉับพลัน
บ่อยครั้ง พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและวาตภัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตของภาคเกษตรทั้งที่ดินและน้ํามี
ปริมาณและคุณภาพลดลง 

(๓) ภาวะโลกร้อนจะส่งกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร เกิดความยากจนการย้ายถ่ิน และ
การบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น น้ําท่วม ภัย
แล้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรคิดเป็นมูลค่ากว่าสี่พันล้านบาทต่อปีการสูญเสียผลผลิต
ทางการเกษตรจากการเกิดภัยแล้งยาวนานหรือน้ําท่วมซ้ําซากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทํากิน หรือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ขณะที่
ผลผลิตตกตํ่า เกิดการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อย  นําไปสู่การบุกรุกที่ป่าเพิ่มขึ้น ขณะที่ระดับน้ําทะเลที่
สูงขึ้นและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนําไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ส่งผลให้ประชาชนต้องย้ายถิ่นฐาน 
เกิดความขัดแย้งแย่งชิงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมีความซับซ้อนยากแก่การแก้ไข 

(๔) ประเทศไทยยังพึ่งพลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนสูง ทําให้ขาดความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน ระดับการพึ่งพาการนําเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของประเทศไทยในปี ๒๕๕๒ เท่ากับ 
๙๒๕ เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ํามันดิบต่อวัน หรือร้อยละ ๕๖ ของการใช้ ขณะเดียวกัน ราคาน้ํามันดิบของโลก
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มความต้องการของจีนและอินเดีย ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ํามันของโลกมี
แนวโน้มลดลงเนื่องจากการค้นพบแหล่งน้ํามันแห่งใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทยและค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย



 ๙๘

ยังมีข้อจํากัดด้านพื้นที่ และอยู่ระหว่างศึกษาวิจัย ขณะที่การพัฒนาโครงการด้านพลังงานในอนาคตจะทําได้
ยาก และต้องใช้เวลาในการเตรียมการ เนื่องจากจําเป็นต้องผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัย รวมทั้งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปตาม
กฎหมายกําหนด 

(๕) ประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน ผลผลิตเกษตรมีเพียงพอสําหรับการบริโภคและ
ส่งออก แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกไปสู่พืชพลังงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปาล์มน้ํามัน และมัน
สําปะหลัง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหารสําคัญในภาพรวมของประเทศ เช่น ข้าวนาปีที่มีพื้นที่
การผลิตไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดีผลกระทบจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพระบบการผลิตของภาคการเกษตรในอนาคต รวมถึงแนวนโยบายภาคเกษตรของประเทศที่ให้
ความสําคัญในการเลือกส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างสมดุล 

๑.๒.๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศต้องแก้ไขโดยเฉพาะ
เสถียรภาพทางการเมือง และการคอรัปชั่น จากดัชนีธรรมาภิบาลท่ีจัดทําโดยธนาคารโลก พบว่า คะแนน
เสถียรภาพทางการเมืองลดลงจาก ๑๗.๓ในปี ๒๕๕๐ เป็น ๑๒.๙ ในปี ๒๕๕๑ เนื่องจากความไม่สงบและ
ความขัดแย้งภายในประเทศ รวมทั้งปัญหาการเมืองและปัญหาชายแดนทางภาคใต้ นอกจากนี้คะแนน
ภาพลักษณ์การคอรัปช่ันช่วง ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ มีคะแนนอยู่ระหว่าง ๓.๓ - ๓.๕ คะแนน ตํ่ากว่าปีสุดท้าย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ที่มีคะแนน ๓.๖ คะแนนการคอรัปช่ันกระจายไปในวงกว้าง ซับซ้อนและเชื่อมโยง
ทุกวงการทั้งภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ขณะที่การบังคับใช้กฎหมายที่มี
อยู่ไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้ประเทศมีต้นทุนการพัฒนาสูง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจของนักลงทุน 
เป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

๑.๒.๖ สถานการณ์การพัฒนาภาค พื้นที่ และชุมชน 
(๑) กรุงเทพมหานครและภาคกลางยังคงมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

ขณะที่ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างภาคยังคงอยู่ในระดับสูง และคนจนยงักระจกุตัวอยูใ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในปี ๒๕๕๑ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคของกรุงเทพมหานครและภาค
กลางรวมกันสูงถึงร้อยละ ๗๐.๐๔ ของประเทศ แหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งจ้างงานหลักของประเทศยังคง
กระจุกตัวบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ขณะที่ภูมิภาค
อื่นๆ ยังมีฐานเศรษฐกิจขนาดเล็ก พึ่งพิงภาคเกษตร การค้าและบริการเป็นส่วนใหญ่ภาคใต้เป็นฐานการผลิต
ภาคเกษตรที่สําคัญที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕ของประเทศ สําหรับสัดส่วนคนยากจนพบว่า ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในเกือบทุกภูมิภาค จากร้อยละ ๙.๕ ในปี ๒๕๔๙ เหลือร้อยละ ๘.๙ ในปี ๒๕๕๑ หรือเท่ากับ ๕.๘ ล้านคน แต่
คนจนส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓ และร้อยละ 
๒๗.๘ ของคนจนทั้งประเทศ ขณะที่ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างภูมิภาคยังคงอยู่ในระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เท่าเทียมของรายได้มากกว่า ๐.๔ ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ทุกภาคมีแนวโน้ม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาคเหนือและภาคกลางกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวเร็วกว่าภาคอ่ืน ขณะที่การเข้าถึง
บริการสุขภาพโดยรวมทั่วถึงแต่ยังมีความแตกต่างระหว่างภาค และยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา เด็กและ
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง รวมถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเมืองใหญ่และเมืองอุตสาหกรรม 

 (๒) ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายการพ่ึงตนเองในหลาย
พื้นที่ แต่เศรษฐกิจชุมชนยังไม่เข้มแข็ง การย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่เมืองและภาระพึ่งพิงของผู้สูงอายุมี
สูงการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และความต่ืนตัวของประชาชน โดยเฉพาะใน



 ๙๙

ชนบทได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนมีมากขึ้น
อย่างชัดเจนในทุกภาค ชุมชนมีการรวมกลุ่มและขยายเครือข่ายการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองและร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่ม /องค์กรชุมชนที่หลากหลายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙๓.๓๐ ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ 
๙๙.๓๔ ในปี ๒๕๕๒ อาทิ กลุ่มธุรกิจชุมชน /อาชีพ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มการเงิน กลุ่ม
วัฒนธรรม และกลุ่มสหกรณ์ /เกษตรกร ชุมชนจัดทําแผนชุมชนถึงร้อยละ ๙๘.๑๑ แผนชุมชนในระดับดีมากมี
สัดส่วนถึงร้อยละ ๗๔.๘๖ ของจํานวนชุมชนทั้งหมด ในปี ๒๕๕๒ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น  

การพัฒนาชุมชนมีระบบและเป็นระเบียบมากข้ึน การรวมกลุ่มของคนในชุมชนได้รับการ
รับรองสถานะอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นองค์กรชุมชนแล้ว ๓๖,๖๔๑ กลุ่ม ตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบของ “สภาองค์กรชุมชน” ซึ่งมีการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนไปแล้วทั้งสิ้น 
๑,๕๖๘ ตําบล ขณะที่กลไกระดับชาติ มีการจัดต้ังสํานักงานสภาพัฒนาการเมืองที่ตัวแทนของภาคประชาชน
ในระดับฐานรากได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศแต่ในด้านความมั่นคงและการพึ่งตนเองของคนใน
ชุมชน รวมทั้งการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งต้องปรับปรุง เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรที่พึ่งตนเองได้โดย
การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแม้จะเพิ่มขึ้นแต่ยังมีจํานวนจํากัดเพียงร้อยละ ๗ ของครัวเรือนทั้ง
ประเทศ  

นอกจากนี้ การย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่เมืองยังคงมีสูง ส่งผลต่อการสืบทอดอาชีพ
เกษตรกรรมในทุกภาค อีกทั้ง ภาคการผลิตภาคเกษตรยังเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ขณะที่โครงสร้าง
ประชากรในระดับชุมชนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับระดับประเทศและระดับภาค
เป็นผลให้ภาระพึ่งพิงของประชากรสูงอายุในชุมชนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ชุมชนได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นทั้งภัยแล้ง น้ําท่วม และการเกิดโรคระบาดหรือโรค
อุบัติใหม่ ตลอดจนกระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ ทํา ให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนที่เริ่มลอกเลียนแบบดารา/นักร้องจากต่างประเทศและแข่งรถมอเตอร์ไซค์ในถนนสาธารณะ ส่งผล
ให้เกิดปัญหาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๓) ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองเร็วขึ้นเช่นเดียวกับกระแส
โลก โดยจะเพิ่มขึ้นในทุกภาค แต่การกระจายกิจกรรมเศรษฐกิจจากเมืองใหญ่สู่กลุ่มเมืองขนาดกลางยัง
ขาดความสมดุล ขณะที่มีโอกาสการพัฒนาจากเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ ประเทศไทยมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองเร็วขึ้นใน ๒๐ ปีข้างหน้า คาดว่าสัดส่วนประชากรเมืองจะเพิ่มจาก
ร้อยละ ๓๙.๒ ในปี ๒๕๕๐ เป็น ร้อยละ ๔๗.๒ ของประชากรทั้งประเทศในปี ๒๕๗๐ เป็นโอกาส ในการขยาย
ฐานเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับ แต่พบว่า 
กรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมืองโตเดี่ยวขณะที่เมืองขนาดกลางมีเพียง ๑๐ เมือง เป็นข้อจํากัดในการสร้างความ
เชื่อมโยงการพัฒนาเมืองและชนบท และการกระจายความเจริญสู่ชุมชนชนบท กรุงเทพฯ มีโอกาสปรับตัวเป็น
ศูนย์กลางของการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สัดส่วนภาคบริการของกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 
๔๐ ของภาคบริการของประเทศ ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนมีโอกาสการพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
อย่างไรก็ตาม พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งผลิตสินค้าและบริการคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศได้รับผลกระทบจากการขาดประสิทธิภาพในการจัดการมลพิษ ทําให้ความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับของประชาชนลดลง 

(๔) กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวกับการกระจายอํานาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในการกําหนดทิศทางการพัฒนาแต่การแบ่งและถ่ายโอนภารกิจให้ อ.ป.ท. มีความล่าช้า 
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีปัญหาคุณภาพชีวิตทุกมิติ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ. 



 ๑๐๐

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งผลต่อบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาที่สะท้อนความต้องการของคนในพื้นที่ นําไปสู่การจัดต้ังกลไกและกําหนดแนวทางสร้าง
ความเช่ือมโยงของแผน งบประมาณ และกระบวนการดําเนินงานอย่างบูรณาการของหน่วยงานส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน รวมถึงการกําหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ นําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพร้อมทั้งต้ังคําของบประมาณ 
อย่างไรก็ตาม การแบ่งและถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความล่าช้า โดยเฉพาะการ
ถ่ายโอนภารกิจจํานวน ๒๔๕ ภารกิจสามารถทําได้เพียง ๑๘๑ ภารกิจ ขณะเดียวกัน การพัฒนาศักยภาพใน
ด้านการหารายได้ของท้องถิ่นยังไม่เต็มที่ ทําให้สัดส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองต่อรายได้ท้องถิ่นทั้งหมด
ลดลงจากร้อยละ ๑๘ ในปี ๒๕๔๒ เหลือเพียงร้อยละ ๙.๗ ในปี  ๒๕๕๒ ทําให้ อปท. ต้องพึ่งรายได้ที่รัฐบาล
จัดสรรให้ โดยในปี ๒๕๕๓ อปท. ได้รับจัดสรรรายได้ร้อยละ ๒๔.๓ และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๖.๑ ของ
รายได้สุทธิภาครัฐ ในปี ๒๕๕๓  ขณะที่คุณภาพของบุคลากร ในท้องถิ่นมีปัญหา ขาดระบบการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประชาชนมีบทบาทการมีส่วนร่วมน้อยในการตรวจสอบการ
ทํางานของ อปท. อย่างจริงจัง เป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รายงานสถานการณ์ข้อมูลทางสังคม
ของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๒ พบว่า คนในท้องถิ่นมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือหลายด้าน อาทิ ที่อยู่อาศัย เป็น

ปัญหาครัวเรือนไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัย การอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติในระดับที่เป็นอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย ประชาชนติดสุราเรื้อรังเจ็บป่วยและไม่สามารถประกอบอาชีพ และ

ปัญหาโรคระบาด การศึกษา เยาวชนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี /การศึกษาสายอาชีพแล้วไม่มีงานทําใน

รอบ ๑ ปี นักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมแต่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เด็กที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อภาค
บังคับได้ และเด็กที่ออกกลางคันในภาคการศึกษาบังคับ การมีงานทําและรายได้ ประชาชนมีรายได้น้อย มี

หนี้สินและมีปัญหาในการส่งใช้เงินกู้ยืม ขาดแคลนทุนประกอบอาชีพเพื่อยังชีพปัญหาการว่างงาน วัฒนธรรม
และจริยธรรม การที่ร้านค้าขายเหล้า/บุหรี่ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและศาสนสถาน ความขัดแย้ง 

และร้านสื่อลามก /ร้านเกมส์ /ร้านอินเตอร์เน็ตภายในท้องถิ่น และ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
นอกจากนี้ ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา อาทิ เด็กและเยาวชน (อายุ ๐ - ๒๕ ปี) ขาดผู้อุปการะ 

ไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเด็กและเยาวชน
เร่ร่อน ขอทาน เด็กและเยาวชนต่างด้าว ผู้สูงอายุ ยังไม่ได้จดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามที่กําหนด ยากจน

และมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน ไม่สามารถเข้าถึงบริการ /กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเอง 
แรงงาน เป็นปัญหาแรงงานไทยที่อพยพมาจากต่างถิ่น แรงงานถูกเลิกจ้างและว่างงานไม่มีรายได้ และ

ครอบครัวแรงงานต่างด้าว 
๑.๒.๗ ความมั่นคงของประเทศมีปัญหาท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้น ปัญหาความขัดแย้ง

ภายในประเทศที่สั่งสมมานานเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สั่นคลอนความมั่นคงของประเทศ หากละเลยก็จะ
ทวีความรุนแรงและยากต่อการแก้ไข บางปัญหาสั่งสมมาหลายปี อาทิ ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ชนกลุ่มน้อยตามพ้ืนที่ชายแดน ควบคู่กับประเด็นเรื่องของชาติพันธ์ุด้านเชื้อชาติและชาตินิยม ขณะที่
ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต้องรักษาสัมพันธ์ไมตรีระหว่างกัน โดยเฉพาะใน



 ๑๐๑

อนาคตจะเกิดประชาคมอาเซียนที่เป็นการรวมพลังของประเทศสมาชิกในการพัฒนาภูมิภาคน้ีให้ก้าวหน้า
ต่อไป 

๑.๒.๘ ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนไทยไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศช่วงปลายปี ๒๕๕๑ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๕๒ ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อความอยู่
เย็นเป็นสุขของคนไทย โดยค่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขยังอยู่ที่ระดับร้อยละ ๖๕.๓๕ – ๖๗.๗๙ ปัจจัยเกื้อหนุน
ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยมาจากด้านสุขภาพ มีปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็งและ
เกื้อกูลกัน คนไทยมีสัมมาชีพมั่นคงมีงานทําเพิ่มขึ้น คนยากจนลดลง อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสําคัญ ได้แก่ การ
พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งเป็นไปอย่างล่าช้า เศรษฐกิจฐานรากอ่อนแอและมีความเหลื่อมล้ํา
การศึกษามีปัญหาเรื่องคุณภาพไม่สามารถทําให้คนไทยคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
และเป็นกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศ ครอบครัวขาดความอบอุ่น สังคมไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงจาก
ปัญหายาเสพติด การทุจริตประพฤติมิชอบที่มีมาก การพัฒนาประชาธิปไตยก้าวหน้าช้า และความขัดแย้งของ
คนในประเทศ บ่ันทอนความสุขของคนในสังคม 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ สังคมไทยจึงต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๒.๑ การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นําไปสู่ความเหลื่อมล้ําและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของ
ต่างชาติต่อประเทศไทย 

๒.๑.๑ อํานาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ขณะที่ประชาชนไม่เคารพกฎหมายและกฎ กติกา การ
ดําเนินงานภาครัฐไม่โปร่งใส เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบการคอรัปชั่นทําให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยและกระทบต่อความน่าเชื่อถือของต่างประเทศ ภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบของประเทศไทยใน
ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง ๓.๓ - ๓.๖ คะแนนจากคะแนนเต็มสิบ ตํ่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น สิงคโปร์ ซึ่งได้ระหว่าง ๙.๒ - ๙.๔ คะแนน และมาเลเซีย มีค่าคะแนนระหว่าง ๔.๕ - ๕.๒ คะแนน เป็น
ปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย สะท้อนถึงความอ่อนแอของภาครัฐและระบบการตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ขณะที่การตรวจสอบภาคประชาชนมีข้อจํากัดไม่สามารถดําเนินการได้เต็มที่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน และความไม่เป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

๒.๑.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชนในบางพื้นที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรม และ
บางกลุ่มใช้ความรุนแรง อาทิ กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การคัดค้านโครงการสาธารณะ รวมถึงกรณีมาบ
ตาพุดส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ และระหว่างประชาชนกับประชาชน
ขณะเดียวกัน การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นทั้งการร้องทุกข์และอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจาก 
๑.๐๓ คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๔๙ เป็น ๑.๒๒ คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๐ ก่อนจะลดลง
เหลือ ๑.๐๑ คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๒ อัตราการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอยู่ในลําดับสูง 



 ๑๐๒

ทําให้ค่าดัชนีความสมานฉันท์ซึ่งสะท้อนถึงการอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความกลมกลืน ปรองดองและสามัคคีกัน
ของคนในสังคมไทยอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่า ปี ๒๕๔๙ 

๒.๑.๓ ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับ
นโยบายมีน้อย ประชาชนมีการต่ืนตัวสูงในทางการเมือง ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ต้ังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับปัจจุบัน) ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้นโดยเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ในปี ๒๕๔๔ มี
ผู้มาใช้สิทธิร้อยละ ๖๙.๙๔ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๗๔.๔๕ ในปี ๒๕๕๐ สะท้อนให้เห็นว่าเกิดการต่ืนตัวสูงใน
การมีส่วนร่วมบริหารประเทศ ดังจะเห็นได้จากในช่วงปี๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ ประชาชนมีความต่ืนตัวในการใช้สิทธิ
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง การเรียกร้องความเป็นธรรม การมีส่วนร่วมตรวจสอบข้าราชการการเมืองตาม
สิทธิในรัฐธรรมนูญ และการร่วมลงชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง รวมท้ังการเสนอขอให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารการพัฒนา
ทั้งในการตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบการทํางานของภาครัฐยังอยู่ในวงจํากัด 

๒.๒ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การพ่ึงฐานเศรษฐกิจที่
เน้นการส่งออกและการใช้แรงงานราคาถูก เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 
และกฎ กติกาการกีดกันทางการค้า ทํา ให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตลดลง 

๒.๒.๑ โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนสูงและมีอุตสาหกรรมหลักน้อย
ประเภท ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงแผนฯ 
๖ (๒๕๓๐ – ๒๕๓๔) และแผนฯ ๗ (๒๕๓๕ – ๒๕๓๙) ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ ๑๕.๑ ต่อปี
และ ร้อยละ ๑๐.๐ ต่อปี ตามลําดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการย้ายฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่นและกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ส่งผลให้สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๘.๒ และ ๓๑.๙ 
ในช่วงแผนฯ ๖ และ ๗ ตามลําดับ เป็นร้อยละ ๓๙.๖ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนฯ ๑๐ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๒) 
ขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากร้อยละ ๑๓.๖ ในปี๒๕๓๐ – ๒๕๓๔ เป็นร้อยละ ๘.๘ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนฯ ๑๐ สาขาบริการมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๕๘.๒ ในช่วงปี ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔ เป็น
ร้อยละ ๕๑.๖ ในช่วงปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่
ผ่านมา กระจุกตัวเพียง ๔ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการผลิตถึงร้อยละ ๔๑.๘ ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด 
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเลียมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๑๒.๕ ๑๓.๖ ๙.๐ และ ๖.๗ ของภาคอุตสาหกรรม ตามลําดับ ซึ่งอุตสาหกรรมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นเป็นหลัก 

๒.๒.๒ การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และ
แรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตตํ่า เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจพ่ึงพิงการขยายตัวในปัจจัยทุนและแรงงานมากกว่าการเจริญเติบโตของผลิตภาพ
การผลิตรวม (TFP) โดยในช่วง ๒๕๒๕ – ๒๕๕๒ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ ๕.๕๔ เป็นผลจากการ
ขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมร้อยละ ๐.๕๙ ส่วนจากปัจจัยทุนและแรงงาน ร้อยละ ๔.๓๕ และ ๐.๕๙ 
ตามลําดับ ผลิตภาพการผลิตในภาคการเกษตรมีอัตราการขยายตัวที่ตํ่าเมื่อเทียบกับสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการ ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะความผันผวนของสภาพดินฟ้าอากาศที่ส่งผลให้ผลผลิตลดลงแม้ว่าจะมี
การใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นก็ตาม ในขณะที่ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ



 ๑๐๓

อุตสาหกรรมทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น และภาคบริการอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมมีแนวโน้ม
ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลประโยชน์มาจากการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศมากขึ้น 

๒.๒.๓ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นแหล่งจ้างงานสําคัญของประเทศ แต่ยังมี
บทบาทเพียงร้อยละ ๓๗.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี ๒๕๕๒ ผลิตภัณฑ์และบริการจาก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นมูลค่า ๓,๔๑๗,๘๖๐.๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในปี ๒๕๔๕ และยังตํ่ากว่าเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่กําหนดให้ผลิตภัณฑ์และบริการจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๔๐ 

๒.๒.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะที่ผ่านมาพึ่งภาคการส่งออกและการลงทุนเป็น
หลัก ทําให้การส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๔.๖ ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในช่วงปี 
๒๕๓๐ – ๒๕๓๔ เป็นร้อยละ ๔๓.๔ ในปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ ขณะที่การลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๔.๕ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นร้อยละ ๔๑.๒ ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นแรงขับเคล่ือนทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา ภาคการส่งออกทวีความสําคัญมากขึ้นในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่บทบาทของการลงทุนมีแนวโน้มลดลง การส่งออกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ เพิ่มเป็นร้อยละ ๖๖.๑ และ ๖๙.๓ ในช่วงปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ 
ตามลําดับส่วนการบริโภคและการลงทุน มี ๕๒.๓ และ ๒๑.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในช่วงปี 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ลดลงจากร้อยละ ๕๕.๑ และ ๔๑.๒ ในช่วงปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙ ตามลําดับ การส่งออกที่มี
การขยายตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าสําคัญ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และรถยนต์ ซึ่งเป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้การลงทุนของต่างชาติเป็นหลัก 

๒.๒.๕ ผลตอบแทนแรงงานในภาคเกษตรมีสัดส่วนต่ําเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตร
โครงสร้างการจ้างงานของประเทศไทย พบว่าแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ ๖๑.๓ 
ในช่วงแผนฯ ๖ เหลือร้อยละ ๓๙.๖ ในช่วงแผนฯ ๑๐ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการจ้างงานเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ ๑๐.๘ เป็นร้อยละ ๑๕.๑ ในช่วงแผนฯ ๖ และ ๑๐ ตามลําดับ ส่วนภาคบริการมีการจ้างงานเพิ่ม
จากร้อยละ ๒๗.๙ เป็น ๔๕.๓ ในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนแรงงาน(Compensation of 
employee : CE) ในแต่ละสาขาการผลิต พบว่า ผลตอบแทนแรงงานในภาคเกษตรมีตํ่าสุดเพียงร้อยละ ๓.๔ 
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๓๖.๑ และภาคบริการ ร้อยละ ๖๐.๕ 

๒.๒.๖ เกษตรกรยังประสบความยากจนและมีปัญหาหนี้สิน โดยในปี ๒๕๕๐ ประเทศมี 
คนยากจนทั้งสิ้น ๕.๔๒ ล้านคน ในจํานวนนี้เป็นเกษตรกร ร้อยละ ๕๖.๘๗ ของทั้งหมด เกษตรกรมีขนาด
หนี้สินต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น จาก ๕๒,๘๙๗ บาท ในปี ๒๕๔๘ เป็น ๖๘,๖๑๔ บาท ในปี๒๕๕๒ ในขณะที่มี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก ๕๒,๙๓๓ บาทต่อครัวเรือน ในปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ เพิ่มเป็น ๕๗,๔๗๔ บาทต่อครัวเรือน 
ในปีการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ ทําให้สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เพิ่มขึ้นจาก ๑ : ๑ เป็น ๑.๒ : ๑ สาเหตุที่ทําให้
เกษตรกรยากจนมาจากหลายประการ เช่น เกษตรกรมีที่ดินทํากินน้อย (เฉลี่ย ๒๒.๕๖ ไร่ต่อครัวเรือน) พื้นที่
ขาดความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ตํ่าและมีคุณภาพไม่สม่ําเสมอ ราคาผลิตผลการเกษตรมีความผันผวนขึ้นกับราคาใน
ตลาดโลก เกษตรกรส่วนใหญ่ยังพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ทําให้ต้นทุนการผลิตสูง 
และยังผลิตพืชเชิงเด่ียวเป็นหลักทําให้มีความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงของราคา ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เป็นต้น 
นอกจากนี้ โอกาสในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของเกษตรกรมีโอกาสน้อยกว่าภาคการผลิตอ่ืน 



 ๑๐๔

๒.๒.๗ ความต้องการใช้พลังงานของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น มีการพึ่งพิงการนําเข้าพลังงาน
จากต่างประเทศจํานวนมาก เป็นมูลค่าปีละ ๑ ล้านล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๑๑ ของ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ โดยการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่ 
การเพิ่มขึ้นของการผลิตพลังงานในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่าง
เพียงพอ หรือผลิตได้เพียงร้อยละ ๕๐ ของความต้องการใช้ในประเทศเท่านั้น 

๒.๓ โครงสร้างประชากรไม่สมดุลใน ๓ มิติ ทั้งอายุ คุณภาพ ความรู้และทักษะ ส่งผลให้ผลิตภาพ
การผลิตลดลง ภาระการพึ่งพิงสูงขึ้น และเป็นภาระต่อฐานะการคลังของประเทศด้านสวัสดิการและการ
รักษาพยาบาล 

๒.๓.๑ โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงานเริ่มลดลง ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตต้องชะลอตัวลง ประชากรผู้สูงอายุมี
สัดส่วนร้อยละ ๑๑.๙ ในปัจจุบัน และจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๔.๘ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ๑๑ ประเทศไทยจึงจะเป็น
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลดอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 
๒๐.๕ ในปัจจุบันเหลือร้อยละ ๑๘.๓ ในปี ๒๕๕๙ เป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธ์ุของสตรีไทยที่ลดลงตํ่ากว่า
ระดับทดแทน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวทําให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จากสัดส่วนประชากรเด็ก : แรงงาน : ผู้สูงอายุ ๒๐.๕ : ๖๗.๖ : ๑๑.๙ ในปี ๒๕๕๓ 
เป็น ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘ ในปี ๒๕๕๙ แม้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ แต่ในอนาคตความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้น การขาดแคลน
แรงงานจะเป็นปัญหาสําคัญไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศต่างๆ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรี การแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงาน
คุณภาพ จะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ยังมีข้อจํากัดด้านการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างชาติ 

๒.๓.๒ ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐและค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแล
สุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ หากไม่มีการเตรียมความ
พร้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

๒.๔ ค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอย กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณี
ด้ังเดิมที่ดีงาม ทําให้คนไทยขาดความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเคารพสิทธิผู้อื่น และการยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

๒.๔.๑ คนไทยให้ความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ลดลงการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจส่งผลให้สังคมไยมีความเป็นวัตถุนิยม มุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการจนละเลยมิติด้านจิตใจ 
ส่งผลให้คนในสังคมห่างเหินจากศาสนา ขาดการขัดเกลาทางจิตใจให้มีศีลธรรม คุณงามความดี และไม่ได้ให้
ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ขณะที่พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการดํารงชีวิตประจําวัน 
การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ําใจไมตรีมีต่อกันน้อยลง       
ต่างแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมที่ดีงามในสังคมไทย ทั้งใน
ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และประเทศลดทอนทุนทางสังคมที่จะนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคม 



 ๑๐๕

๒.๔.๒ กระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมโลกที่เข้ามาในประเทศไทย ส่งผลต่อวิถีชีวิตคน
ไทยทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกิดภัยสังคมใหม่ๆ และ
ความอ่อนแอของทุนสังคมที่ยึดโยงกับวิถีชีวิตและค่านิยมด้ังเดิม ทําให้ผู้คนมุ่งแสวงหาความสุขส่วนตัวมากกว่า
การคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ชุมชนเกิดภาวะต่างคนต่างอยู่ การบริโภคสูง การอพยพละทิ้งถิ่นฐาน 
การละเลยภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ด้ังเดิมของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งความไว้วางใจและการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในสังคมลดลง มีความแตกแยก แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายและเกาะกลุ่มเอาตัวรอด กลายเป็นสังคมที่มีลักษณะ
อํานาจนิยมและให้ความสําคัญกับพวกพ้อง สร้างเครือข่ายผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการเมืองสู่ชุมชน 
ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ “สื่อออนไลน์” ทําให้สมาชิกในครอบครัวจะได้อยู่
ด้วยกันน้อยลง สัมพันธภาพในครอบครัวลดลง เกิดช่องว่างระหว่างวัยเกิดทัศนคติเชิงลบระหว่างเด็ก เยาวชน
กับพ่อแม่ผู้ปกครองมีความต้องการแสวงหาความสุขในระดับปัจเจก สร้างพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น นําไปสู่ความ
แตกแยกในครอบครัว และเกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา นอกจากนี้ การเรียกร้องสิทธิเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์
ตามความเช่ือมั่นเฉพาะกลุ่ม โดยขาดการเคารพสิทธิผู้อื่น ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยกลายเป็นภาวะ
คุกคามต่อเสถียรภาพความมั่นคงของชาติและความสมานฉันท์ของคนในสังคม 

๒.๕ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง จาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดปัญหาภัยแล้ง คุณภาพ
ดินเสื่อมโทรม กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปัญหาสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

๒.๕.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํา แม้ว่าอุณหภูมิ
ของประเทศจะสูงขึ้นไม่เกินกว่าหนึ่งองศาเซลเซียส แต่เริ่มปรากฏการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ อาทิ อุณหภูมิ
สูงขึ้นปริมาณฝนในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มลดลง ทําให้ภาวะการขาดแคลนน้ําในอนาคตจะรุนแรง
ย่ิงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนจะทําให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ํา และป่าไม้
รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง การสูญเสียพ้ืนที่ป่าชายเลนจะเป็นปัจจัยเสริมให้การกัดเซาะชายฝั่ง
ย่ิงทวีความรุนแรง สร้างความเสียหายต่อพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน และผู้ทําอาชีพประมงน้ํากร่อย รวมทั้ง
พื้นที่การเกษตร หรือแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย วาตภัย และภัย
แล้งเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทําให้ความยากจนมากยิ่งขึ้นเกิดการอพยพย้ายถิ่นทํา
ให้วัฒนธรรมพื้นถิ่นสูญหาย รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงจากโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา เช่น โรคซาร์ส ที่ระบาดหนักในปี 
๒๕๔๕ - ๒๕๔๖และไข้หวัดนก ที่ระบาดหนักในปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ โรคชิคุน กุนยา และล่าสุดพบการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ชนิด เอ (เอช หนึ่ง เอ็น หนึ่ง) 

๒.๕.๒ รูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยทั้งในภาคประชาชนและภาคการผลิต 
ทําให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้การ
พัฒนาไม่ย่ังยืน กระแสบริโภคนิยมทําให้มีการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ
บริโภคจนเกินขีดความสามารถในการฟื้นตัวและรองรับของระบบนิเวศ และวงจรอายุผลิตภัณฑ์ของสินค้าสั้น
ลงภายใต้อิทธิพลของกระแสบริโภคนิยมดังกล่าว ทําให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและปริมาณของเสีย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทําให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น นอกจากนี้ ภาคการผลิตมี
การใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพ ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาด
กลาง และขนาดย่อมขาดความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม จึงยังคงใช้



 ๑๐๖

เทคโนโลยีประสิทธิภาพต่ําในการผลิตและจัดการของเสีย ส่งผลให้ทรัพยากรสําคัญในประเทศลดลง ทั้งยัง
ส่งผลให้มีกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายจากกิจกรรมการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น ส่งผล
กระทบต่อความสมดุลและยั่งยืนของทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เช่ือมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเป็นฐานการดํารงวิถีชีวิตที่เป็นปกติสุขของชุมชนและสังคมโดยรวม 

๒.๖ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงในทุกระดับ และภัยคุกคามต่างๆมีแนวโน้มจะ
มีความรุนแรงและผลกระทบเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ในการรับมือกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งที่มาจาก
ปัญหาการก่อความไม่สงบในประเทศ ปัญหาการก่อการร้ายการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้าน
ต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาตินั้น จําเป็นต้องมีการปรับวิธีคิด 
โครงสร้าง นโยบายยุทธศาสตร์ หลักนิยม และการบริหารจัดการใหม่ โดยให้ความสําคัญกับการบริหาร
วิกฤตการณ์ (Crisis Management) การเตรียมความพร้อมเพื่อการตอบสนองอย่างฉับไว (Rapid Response 
Capability) และการบริหารจัดการกู้วินาศภัยในภาวะฉุกเฉิน (Consequence Management)ครอบคลุมถึง
การเตรียมความพร้อม มาตรการป้องกัน มาตรการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาฉุกเฉิน และมาตรการฟื้นฟูภายหลังเกิด
เหตุการณ์ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลกเพิ่มมากขึ้น 

 
๓. การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 

ผลจากการประเมินบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งด้านกฎ กติกาใหม่ของโลก การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจแบบหลายศูนย์กลาง การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และการก่อการร้ายสากล พบว่า สถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่พึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ได้เคยเกิดขึ้นมา
ต้ังแต่สมัยสุโขทัยต่อเนื่องถึงสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ และบรรพบุรุษไทยได้ดําเนินการให้ประเทศ
สามารถอยู่รอดปลอดภัยมาได้ ดังนั้น จึงได้นําจุดเด่นของการดําเนินยุทธศาสตร์ในอดีตมาสร้างเป็นภูมิคุ้มกัน
ให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคงต่อไปในอนาคต 

๓.๑ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓.๑.๑ ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
(๑) การเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ตามประวัติศาสตร์ชาติไทยพระมหากษัตริย์ทํา

หน้าที่ปกครองประเทศด้วยความเป็นธรรม ปกป้องคุ้มครองราชอาณาจักรจากการรุกรานของอนารยชน ทําให้
ประชาชนดํารงชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีเสรีภาพในการทํามาหากิน ใช้ชีวิตตามวิถีเครือญาติ ผูกพันกับการ
ทําเกษตร และมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประชาชนจึงมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง
ลึกซึ้ง มั่นคง มีความสามัคคีกลมเกลียวกันเกิดความเป็นปึกแผ่นและเป็นพลังสําคัญยิ่ง 

(๒) สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของการดํารงอยู่ของชาติไทยมาต่อเนื่อง 
สังคมไทยให้ความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์มายาวนานกว่า๗๐๐ ปี ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงยุค
รัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง ยืนยง ทําให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทภายใต้พระ
บรมโพธิสมภารมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าการปกครองประเทศจะเปลี่ยนแปลงจากระบอบราชาธิปไตยที่เป็นการ
ปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” โดยใช้อํานาจอธิปไตยปกครองประชาชนบนพื้นฐานความรัก เมตตา ดุจบิดา
พึงมีต่อบุตร มาเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เปรียบเสมือนสมมติเทพที่มีอํานาจเหนือปวงชน และมาสู่



 ๑๐๗

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการเชิดชูให้อยู่เหนือการเมืองตามบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(๓) พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้นําการพัฒนาประเทศในทุกด้าน 
๑) การปกครองประเทศที่มีการแบ่งพื้นที่ วิธีการ และผู้รับผิดชอบตามความ

เหมาะสม ความจําเป็น และสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมในการ
ปกครองอย่างต่อเนื่อง สร้างความร่มเย็นผาสุกให้แก่ประชาชน 

๒) การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มุ่งสร้างงานและรายได้ให้ทุกคนสามารถเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้เป็นปกติสุขมาต้ังแต่สมัยสุโขทัย ทําให้เศรษฐกิจในสมัยนั้นมีความม่ันคง ก่อนเริ่มสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศ ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามุ่งค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าจนเป็นศูนย์กลาง
การค้าขายที่สําคัญในสุวรรณภูมิต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีดําเนินการไปตามยุค
สมัย รวมทั้งสร้างฐานการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย ทั้งการติดต่อสื่อสารโดยตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลข การนํา
รถไฟมาใช้ในการคมนาคมขนส่ง ขุดคลองชลประทานเพื่อการเกษตร และการท่องเที่ยวในและนอกประเทศ
ในช่วงรัชกาลที่ ๕ ยุครัตนโกสินทร์ จนพัฒนามาสู่ยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกสาขาภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) การพัฒนาสังคม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขโดยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติเพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ใช้หลักอาวุโสในการดูแลสมาชิกในสังคมที่เด็กต้อง
เคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ ทําให้สภาพสังคมมีกฎเกณฑ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติ
ร่วมกันสืบต่อกันมา สามารถยึดโยงกันเป็นชาติไทยจนถึงปัจจุบัน ต่อมามุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ เริ่มจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ที่วัดโดยมีพระทําหน้าที่เป็นครู จนถึงการส่งผู้มีศักยภาพไปเล่าเรียนในต่างประเทศในช่วง
รัชกาลที่ ๕ เพื่อนําความรู้มาใช้พัฒนาประเทศ ในปัจจุบันการศึกษาได้แผ่ขยายครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้ง
ชนกลุ่มน้อยที่พระมหากษัตริย์ทรงพระเมตตาจัดการเรียนการสอนให้ในพื้นที่ห่างไกลและบนพื้นที่สูง ส่วนด้าน
วัฒนธรรมได้ริเริ่มให้มีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละช่วงเวลา เช่น ประเพณีสิบสอง
เดือน วัฒนธรรมตามเทศกาลและการแต่งกายแบบไทย เป็นต้น ในปัจจุบันวัฒนธรรมดั้งเดิมบางอย่างได้เลือน
หายไปตามกาลเวลา จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อรักษาความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป 

๔) ความมั่นคงของประเทศ พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพใน
การรักษาความมั่นคงของประเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งการใช้วัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศใกล้เคียง
ในอดีตผ่านการร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ต่อมาผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศต่างๆ ด้วยการเสด็จเยี่ยม
เยือน และแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจในแต่ละยุคสมัยเพื่อคงความเป็น
อธิปไตยและความเป็นชาติและการสานสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ในปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(๔) การปกครองของไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตย ต้ังแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๔๗๕ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบราชาธิปไตยและสมบูรณาญาสิทธิราชย์และได้ปรับปรุงระบบการ
บริหารแผ่นดินมาโดยลําดับ คือ สมัยสุโขทัยได้จําลองลักษณะครอบครัวมาใช้ในการปกครอง เป็นการใช้
อํานาจของพ่อปกครองลูก แบบให้ความเมตตา และให้เสรีภาพแก่ราษฎรตามสมควร ต่อมาในสมัยอยุธยา 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งอํานาจทั้งปวงในแผ่นดิน มีการปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม่ โดย
แยกการบริหารราชการออกเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทางด้านเวียง วัง คลัง 
นา ทหารและการป้องกันประเทศ มีสมุหนายกและสมุหกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นการปกครองที่เสริมสรา้ง



 ๑๐๘

สมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ได้ปรับการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ โดยแบ่งเมืองออกเป็น
แขวง แขวงแบ่งออกเป็นตําบล และตําบลแบ่งออกเป็นบ้าน เป็นรูปแบบที่ใช้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ 
๕๐๐ ปีของสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น 
กระแสวัฒนธรรมและอารยธรรมต่างๆหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับอิทธิพลในการแสวงหาเมืองขึ้น
ของชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความจําเป็นต้องปรับปรุงปกครอง
บ้านเมืองใหม่ เนื่องจากระบบเดิมล้าสมัย ขาดประสิทธิภาพการทํางานซ้ําซ้อน การควบคุมและการรวมอํานาจ
เข้าสู่ศูนย์กลางไม่สามารถทําให้ประเทศมั่นคงและเปิดโอกาสให้จักรวรรดินิยมตะวันตกเข้าแทรกแซงได้ง่าย จึง
ทรงนําเอาสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในการปกครองประเทศ อาทิ ทรงจัดต้ังคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ปรับปรุงการ
บริหารราชการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ๒๔๗๕ คณะราษฎรมุ่งหวังที่จะสถาปนาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยขึ้นในประเทศไทย ทําให้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สิ้นสุดลง 
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หรืออํานาจอธิปไตยเป็นของราษฎร ดังพระราชหัตถเลขาความว่า “ข้า
พระเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอํานาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยก
อํานาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อํานาจนั้นโดยสิทธิของประชาชน” ทําให้
ประเทศไทยพัฒนาอย่างก้าวหน้า มั่นคงพร้อมกับการพัฒนาการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลา ๗๘ ปี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๓.๑.๒ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลังสําคัญของชาติประเทศไทย มีชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของสังคม ทําหน้าที่ยึดโยงความสัมพันธ์ของคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่าง
แน่นแฟ้น โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีรูปธรรม ประชาชนทุกคนรู้และเข้าใจความเป็นสถาบันได้
ชัดเจน เป็นพลังที่ย่ังยืนของประเทศไทยมาช้านาน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชาติรวมพลังกันนําพา
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมีความมั่นคงแม้ในยามวิกฤต 

๓.๑.๓ การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ในสังคมไทยสามารถรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยไว้ได้และลดผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ
กําหนดรูปแบบการปกครองประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
การเทิดพระเกียรติให้ดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพ สักการะและกําหนดให้อํานาจอธิปไตยเป็นอํานาจสูงสุด
ในการปกครองประเทศ ประกอบด้วย อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ที่ผู้ใช้อํานาจ 
ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร และสถาบันตุลาการ เพื่อก่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลอํานาจซึ่งกันและกันตามหลักการประชาธิปไตย ช้ีให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีอํานาจภายใต้
กฎหมายสูงสุดของประเทศที่สามารถรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและก่อให้เกิดผลดีในการบริหาร
ประเทศ ก่อให้เกิดสํานึก ความระมัดระวัง ความรอบคอบมิให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม รวมทั้งทรงเป็น
กลางทางการเมือง สามารถยับย้ัง ท้วงติงให้การปกครองประเทศเป็นไปโดยสุจริต ยุติธรรม 

นอกจากนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมมาช้า
นาน โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงมีพระจริยาวัตรอันงดงาม เป็นแบบอย่างของความเรียบง่าย ทรงดูแล 
ห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนอย่างจริงจัง และสร้างประโยชน์เพื่อสังคมไทยมาโดยตลอด ได้ทรงพระราชทาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรไทยมานานกว่า ๓๐ ปี เพื่อชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิตและการ
ปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ต้ังแต่ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ให้ดําเนินไปตามทางสายกลาง ด้วย
ความพอเพียง ที่หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยใช้ความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังมาประกอบในการปฏิบัติ และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีสํานึก



 ๑๐๙

ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานด้วยความอดทนและมีความเพียรอย่างมีสติและ
ปัญญา ทําให้คนในสังคมและประเทศชาติสามารถจัดการความเสี่ยงที่ต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๑.๔ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็น
ต้นแบบการปกครองที่มีธรรมาภิบาล การปกครองแบบพ่อกับลูกนับจากสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ยังมี
ความสําคัญและมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชการปัจจุบัน ที่ทรงมีพระปฐมบรมราช
โองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” แสดงให้เห็นหลัก         
ธรรมาภิบาลของการปกครองไทย เพราะมีวิธีการที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรม และมีเป้าหมายที่จะไปให้ถึง 
คือ ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ซึ่งหลักทศพิธราชธรรม เป็นทั้งหลักศาสนาและศีลธรรมเป็นเครื่อง
ควบคุมการใช้อํานาจของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ให้กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายของพลเมือง 
จึงเป็นหลักปกครองที่ไม่ล้าสมัยและสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสมัยใหม่ ก่อเกิดหลักการบริหารกิจการที่
ดี ทั้งยังเป็นการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนเข้ามาร่วมในการบริหารประเทศ มีกระบวนการร่วมรับรู้   รับฟัง ร่วมคิด และร่วมรับผิดชอบ 
ทําให้การกําหนดนโยบาย มาตรการต่างๆดําเนินไปด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง มีการใช้เหตุใช้
ผลในการดําเนินงาน หากผู้บริหารประเทศ ผู้มีหน้าที่ทั้งราชการ นักการเมือง และประชาชนทั่วไป น้อมนํา
ทศพิธราชธรรมไปใช้เจริญตามเบ้ืองพระยุคลบาท ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าและคนไทย
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและยั่งยืน 

๓.๑.๕ สังคมไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจะมีความ
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยึดมั่นในสถาบันกษัตริย์ภายใต้การปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ
ของในหลวงรัชกาลปัจจุบันจะก่อให้เกิดพลังในสังคมไทยที่พร้อมจะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่าง
มั่นคง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติภารกิจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้ลุล่วง โดย
ดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง เสริมสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เข้มแข็ง โดยเฉพาะในระดับฐานราก คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรู้เท่าทัน
แข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นคง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ไปถึงคนรุ่นต่อไป 

๓.๒ ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ 
๓.๒.๑ ความสําคัญของภาคการเกษตรในสังคมไทย 
(๑) เกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ประเทศไทยมีที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่

เหมาะสมกับการทําเกษตรมาตั้งแต่เริ่มมีราชธานีสุโขทัย ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งป่าไม้ น้ํา ดิน และ
ภูมิอากาศ ทําให้คนไทยในอดีตให้ความสําคัญกับการเพาะปลูกพืชต่างๆโดยเฉพาะข้าวและการทํา ประมงน้ํา 
จืด ดังคํา กล่าวในศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคําแหงที่ว่า “ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว” ภาคเกษตรจึงเป็นวิถีชีวิต
หลักของคนไทยที่ดําเนินมาจนถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ในการทํา
เกษตรสู่คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง เป็นความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ที่นํามาพัฒนาต่อยอดกับ
ความรู้สมัยใหม่ได้ความรู้เหล่านี้เชื่อมโยงกับธรรมชาติเป็นหลัก ธรรมชาติเป็นผู้กําหนดฤดูกาล และพ้ืนที่
เพาะปลูกให้เกษตรกรไทยมาตั้งแต่อดีต มีการพิจารณาธรรมชาติว่ามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระบบเกษตรกร มีความเข้าใจในธรรมชาติและภูมิประเทศ โดยการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สามารถ
ปรับวิธีการทํามาหากินให้สอดคล้องกันแต่ละช่วงเวลา ทั้งการเพาะปลูกหรือทําประมง และช่วงเวลาหยุดทํา
กินเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน อาทิ การพิจารณาความเหมาะสมของการปลูกพืชแต่ละชนิดในแต่ละภูมิภาค 
การคํานวณการขึ้นลงของน้ําในแม่น้ําลําคลองที่สอดคล้องกับประเภทของพืชที่ปลูก การใช้ปฏิทินทางจันทรคติ



 ๑๑๐

ในการกําหนดช่วงเวลาเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว รวมท้ังการศึกษาถึงระบบนิเวศที่มีผลต่อการเพาะปลูกใน
เรื่องของสัตว์ที่เป็นศัตรูพืช และพืชที่เป็นวัชพืชของพืชผักที่เพาะปลูก 

(๒) ภาคการเกษตรก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน คนในสังคมไทยพึ่งพิงภาคเกษตรเป็น
แหล่งอาหารหลัก โดยเฉพาะคนยากจนในชนบทที่ต้องอาศัยป่าเป็นแหล่งอาหาร ทําให้เกิดความมั่นคงด้าน
อาหารของประเทศ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของโลก สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้หลากหลาย
เกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ และมีมากพอสําหรับส่งเป็นสินค้าออกไปขายยังประเทศต่างๆ ทั้งใน
รูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ ๙๔๕,๐๐๐ล้านบาท 
ขณะเดียวกัน การผลิตในภาคเกษตรก็เป็นฐานวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภาคบริการ อาทิ 
การแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในประเทศต่างๆ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ภาคเกษตรสามารถรักษาสภาพแวดล้อมสี
เขียวให้กับประเทศ เกิดทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม นอกจากนี้ ภาคเกษตรเป็นที่
รองรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการว่างงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือผู้ที่ไม่
สามารถใช้วีชิตในเขตเมืองได้ เพราะในภาคเกษตรไม่มีการกําหนดของคนทํางาน และไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน 
ทุกคนสามารถเข้ามาทํางานหรือย้ายออกไปจากภาคเกษตรได้อย่างเสรี จึงเป็นที่พักพิงของผู้คนมาโดยตลอด 

(๓) ชุมชนเกษตรกรรมมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ผู้คนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนเกษตรกรรมมาแต่ด้ังเดิมมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติและคิดริเริ่มวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมโยง
กับศาสนาและธรรมชาติ เพราะการเพาะปลูกพืชจะมีช่วงเวลาตรงกันในแต่ละปี และมีช่วงเวลาหยุดพัก เพื่อ
ทํางานหรือกิจกรรมอื่นๆ อาทิ งานหัตถกรรม หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณกุศล ดังนั้น ในภาคเกษตรจึง
เป็นแหล่งกําเนิดของวัฒนธรรมไทยที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากวิถีเกษตรที่มีการหว่านไถในช่วงต้น
ของฤดูฝน ก่อนการเข้าพรรษาที่มีงานอุปสมบท แล้วเป็นการตกกล้า ขณะที่ตลอดช่วงพรรษาเป็นการดํานาให้
ข้าวยืนต้นจนถึงการตั้งท้องของข้าวที่ตรงกับการออกพรรษา ทําให้เกษตรกรมีเวลาว่างเพ่ือทําบุญทอดกฐิน 
และรอให้ข้าวออกรวง เพื่อเก็บเกี่ยวและนวดข้าว ซึ่งเป็นวงจรการเพาะปลูกที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงเป็น
ช่วงเวลาหยุดพักการทํานา เพื่อทํากิจกรรมอื่นๆ เช่น งานฉลองปูชนียสถาน งานสงกรานต์ และงานบุญต่างๆ 
ปัจจุบันการเกษตรกรรมอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น ทําให้สามารถเพาะปลูกได้มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี แต่ประเพณี
และวัฒนธรรมต่างๆ ยังคงสืบทอดตามช่วงเวลาเดียวกับในอดีต ขณะเดียวกัน การเพาะปลูกที่ทําได้ตลอดทั้งปี 
โดยเปลี่ยนประเภทของพืชหมุนเวียนไปตามสภาพภูมิอากาศและการมีสัตว์บกและสัตว์น้ําหลากหลายชนิด ทํา
ให้การกินอยู่ของคนไทยมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ อาหารแต่ละมื้อประกอบด้วย ข้าวที่ต้องทานร่วมกับพืช ผัก 
และเนื้อสัตว์ต่างๆ ที่ปรุงจากสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มักจะใช้ปลาเป็นส่วนประกอบหลักและปรุง
อย่างเข้มข้น ทําให้อาหารไทย เหมาะกับการบริโภคในภูมิอากาศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น 

๓.๒.๒ การคงภาคการเกษตรไว้เป็นหลักสําคัญของการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีการ
พัฒนาตามแนวคิดสมัยใหม่มาห้าทศวรรษ โดยยึดภาคเกษตรเป็นหลักในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วง 
๒๐ ปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมได้มีบทบาทมากขึ้นในการสร้างรายได้เข้าประเทศ แต่ภาคเกษตรยังมี
ความสําคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของคนในสังคมไทย เพราะชุมชนเกษตรมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และ
ก่อให้เกิดความสุขทางใจภายใต้วิถีพอเพียงและมีความสบายกายจากการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ 

๓.๒.๓ ภาคการเกษตรมีส่วนสําคัญในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อน  คนยากจนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคเกษตรและหาเลี้ยงชีพด้วยการใช้แรงงานและหา
พืชผักในป่าเป็นอาหาร การดํารงอยู่ของภาคเกษตรจึงเป็นการรักษาแหล่งอาหารธรรมชาติให้กับคนเหล่านี้ 
ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเริ่มใช้ความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต ทําให้แรงงานไร้ฝีมือหรือมี
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ทักษะต่ําอาจว่างงานในอนาคต ผลักดันให้บางส่วนกลับเข้าสู่ภาคเกษตร ทําให้มีแรงงานที่มีอายุน้อยมา
ทดแทนแรงงานปัจจุบันที่มีแนวโน้มอายุสูงขึ้นในภาคเกษตร นอกจากนี้ การทําวนเกษตรและการรักษาฟื้นฟู
ป่าประเภทต่างๆ ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่เกษตรจะทําให้ลดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของ
โลกได้ และทําให้ฝนตกมากขึ้นส่งผลให้ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

๓.๒.๔ การรักษาภาคการเกษตรเป็นแหล่งอาหารหลักของประเทศ สร้างกระแสธรรมชาติ
นิยม และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  สังคมไทยมีภาคเกษตรเป็นแหล่งอาหารสําคัญที่ทําให้คน
ในสังคมสามารถดํารงชีวิตด้วยปัจจัยพ้ืนฐานสี่ประการ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย
มาต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนยากจนในชนบทได้พึ่งพิงอาหารและยาจากธรรมชาติเป็นหลักการทําเกษตรในระยะ
ต่อไปจึงต้องมุ่ง “เกษตรยั่งยืน” เพื่อให้ภาคเกษตรดํารงอยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคง เป็นการสร้างความนิยมในการ
บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรง ลดความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง อาทิ มะเร็ง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระยะยาวขณะเดียวกัน 
การเกษตรที่มั่นคงจะสร้างเสริมให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรขยายตัว สร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกร
เพิ่มขึ้น การประกอบอาชีพเกษตรจะมีความมั่นคงและสามารถจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานในภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น และคนเหล่านี้จะนํา ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาให้การทํา เกษตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ลดต้นทุนให้ตํ่าลง ควบคู่กับการนําเกษตรทฤษฎีใหม่มาขยายให้กว้างขวางพร้อมกับการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้ภาคเกษตรเข้มแข็งและผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง 

๓.๓ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การพัฒนาประเทศไทยแต่ละยุคสมัย ได้อาศัยความรู้และเทคโนโลยีที่บรรพบุรุษคิดค้น 

สะสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาไทยและวิทยาการทันสมัยจากต่างประเทศ 
๓.๓.๑ ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ 
(๑) คนไทยใช้ความรู้และภูมิปัญญาพัฒนาประเทศมาช้านานตามยุคสมัย นับแต่การต้ัง

ถิ่นฐานไทย คนไทยมีความสามารถในการผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายของอารยธรรมโบราณทั้งอินเดีย 
ลังกา มอญ ขอมและจีนให้เข้ากับวัฒนธรรมพื้นถิ่น สร้างสรรค์และสืบทอดองค์ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะมา
อย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน ความรู้ที่สะสมจากอดีตทั้งดาราศาสตร์ การก่อสร้างที่อยู่อาศัย ศาสนาสถาน 
การทําอาหาร การทําไร่นา ระบบชลประทาน การแพทย์แผนโบราณ การทําเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธ 
ตลอดจนงานช่างต่างๆ อาทิ ช่างเขียน ป้ัน แกะ สลัก ช่างรัก กลึง และหล่อ ได้สะท้อนถึงวิธีคิดอย่างมีเหตุผล 
ซึ่งเป็นหลักการของวิทยาศาสตร์ ใช้ความรู้และภูมิปัญญาปรับตัวเข้าหาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
ทรัพยากร ธรรมชาติในการสร้างปัจจัยสี่เพื่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนใช้ความปราณีต
และละเอียดอ่อนตามลักษณะนิสัยคนไทยในอดีตถ่ายทอดวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการ
ดํารงชีวิตที่สมดุลกับวิถีธรรมชาติ เรียบง่าย พออยู่พอกิน และพึ่งพาตนเอง อันเป็นลักษณะของการดํารงชีวิต
แบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คนไทยใน
ยุคปัจจุบัน 

(๒) ประเทศไทยเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติมาอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง
การค้า ศาสนา และการทูตเพื่อปรับตัวสู่ความทันสมัย  จากสภาพภูมิศาสตร์ของไทยที่อยู่ในเส้นทางการ
คมนาคมทางเรือระหว่างชาวต่างชาติ การขยายตัวทางการค้า การเผยแผ่ศาสนา และการเจริญสัมพันธไมตรี
กับนานาชาติที่มีมากขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ นํามาซึ่งสินค้าทันสมัยและวิทยาการจาก
ชาวต่างชาติที่เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการติดต่อกับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง และพระองค์ได้เสด็จประพาส
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ต่างประเทศ ทรงเห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองของยุโรปเกิดจากการศึกษาเรียนรู้ ทรงนํา วิทยาการทันสมัยมา
พัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมอารยประเทศในหลายด้าน อาทิ การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่ การพัฒนา
การแพทย์และการสาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐานทั้งการประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ 
ถนน และโรงพยาบาล 

(๓) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดํารงชีวิตของประชาชนและการ
พัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคต่อมาได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิด
ประโยชน์ในเชิงพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจและสังคมผ่านระบบการศึกษาวิจัยที่ก้าวหน้ากว่าอดีต คนไทยมี
ความพร้อมด้านปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตมากขึ้น มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทําให้คนอยู่สุขสบายขึ้น 
สามารถแก้ปัญหาโรคภัยทําให้คนไทยเจ็บป่วยน้อยลง การเดินทางการติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว และมีขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ความเจริญของวิทยาการในช่วงหลังมีผลให้ชีวิตคนและ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คนเคยอยู่ร่วมกับธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเกื้อกูล 
เป็นการใช้ประโยชน์อย่างไม่คํานึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดกับสภาพแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติ ก่อให้เกิด
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อการดํารงชีวิตและเป็นข้อจํากัดของ
การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน สะท้อนถึงความจําเป็นที่ต้องพิจารณานําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างรอบคอบและรู้เท่าทันทั้งประโยชน์และภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี 

(๔) วิทยาการพระราชทานทําให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การศึกษาวิจัย
และพัฒนาทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยพลังงานทดแทน และการ
พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ภายใต้โครงการหลวง โครงการพระราชดําริ และโครงการทดลองหลายโครงการใน
หลากหลายพื้นที่ตามความเหมาะสมของภูมิสังคม เช่น โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อเป็นสถานีด้าน
พันธ์ุข้าว เพาะพันธ์ุปลา พืชสมุนไพร และโคนม เป็นต้น ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมหลากหลาย นอกจากนี้ 
โครงการหลวงในภาคเหนือและโครงการพระราชดําริในจังหวัดต่างๆ ๗ แห่งทั่วประเทศ ยังเป็นห้องเรียน
ต้นแบบที่พัฒนามาจากกระบวนการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งการ
ศึกษาวิจัย การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การบูรณาการความรู้และความ
ร่วมมือของส่วนราชการและประชาชน โดยยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนและ
หน่วยราชการนําไปปฏิบัติ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

(๕) ประเทศไทยจําเป็นต้องปฏิรูประบบการจัดการความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มสมรรถนะของประเทศในทุกด้าน ในกระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องและมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทย จึงจําเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ทั้งภูมิ
ปัญญาไทยและความรู้ปัจจุบันที่อยู่ในตัวคน ความรู้ทางเทคโนโลยี และความรู้ในวิทยาการด้านต่างๆ ให้เป็น
ปัจจัยหลักในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

๓.๓.๒ การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการ
พัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มีการพัฒนาด้วยฐานความรู้ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นเครื่องมือในการสร้างพลังของประเทศในการ



 ๑๑๓

พึ่งตนเอง สามารถนําองค์ความรู้จากการวิจัยเป็นฐานในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ทั้งความรู้และประยุกต์ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้น การเพิ่มความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ที่มี
เป้าหมายแนวทางชัดเจนและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย จะสามารถเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งมีความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิ
วัตน์ได้อย่างเท่าทัน 

๓.๓.๓ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและศักยภาพทางเศรษฐกจิ
ของประเทศจะปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา 
ไปสู่การใช้ความรู้และความชํานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยความรู้
และเทคโนโลยีทันสมัยในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไทยมีศักยภาพ อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมที่เป็นรากฐานของอุตสาหกรรมไทยและเชื่อมโยงฐานการผลิตของชุมชน และภาคบริการ
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆที่เชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี จะสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศและความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลก นอกจากนี้การผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัยกับภูมิปัญญาไทยที่หลายหลายบนพื้นฐานการใช้วัตถุดิบ
ในประเทศ อาทิ เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ซึ่งนอกจากจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มนิยมธรรมชาติและใส่ใจสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ ยังช่วยให้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีลดการนําเข้าปุ๋ยเคมี และยากําจัดศัตรูพืชที่ไทยต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ ตลอดจนช่วยลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นํามาซึ่งการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๓.๓.๔ สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นพลังขับเคลื่อนและภูมิคุ้มกันประเทศไทยในกระแส
โลกาภิวัตน์ การปฏิรูประบบการสร้างความรู้ การจัดการความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ทันสมัย จะมีบทบาทสูงทั้งการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และ
จินตนาการ เป็นแรงงานความรู้ที่มีความสามารถมองปัญหาในลักษณะบูรณาการ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ โดยมีความรับผิดชอบและรู้บทบาทของตนเองในองค์กรและสังคม มีความเข้าใจ ยอมรับและอดทนต่อ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ลดความขัดแย้งด้วยกระบวนการสันติ พร้อมที่จะ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความสามารถในภาษาที่เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ และมีความรู้ทาง
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเอกชนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมของตนเองและ
สามารถแข่งขันในเวทีโลก เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่แข็งแกร่งสังคมเกษตรฐานความรู้ที่ประชาชน
ได้รับโอกาสและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรสามารถก้าวสู่ธุรกิจและแข่งขันได้ ส่งผลให้ประเทศไทยมี
ฐานเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง สามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ด้วย “สังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู้” และยกระดับประเทศให้อยู่กลุ่มประเทศที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและองค์
ความรู้ 

๓.๔ สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 
๓.๔.๑ ความสําคัญของวัฒนธรรมในสังคมไทย 
(๑) วัฒนธรรมเป็นเครื่องกําหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ในอดีตสังคมไทยมี

คนจากหลากหลายเผ่าพันธ์ุมาต้ังถิ่นฐานอยู่รวมกัน ต่างก็มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เมื่อเวลาผ่านไป เกิดการ
ผสมผสานข้ามเผ่าพันธ์ุ ทําให้วัฒนธรรมผสมกลมกลืน และเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ในสมัยสุโขทัยที่มี
ความสําคัญและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ภาษาที่ใช้สื่อสารและเชื่อมโยงให้คนไทยรวมเป็นสังคม
เดียวกัน ดังปรากฏเป็นหลักฐานอักษรไทยในศิลาจารึก เป็นก้าวสําคัญของการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและ



 ๑๑๔

ประเพณีที่เป็นรากฐานมาถึงปัจจุบัน อาทิ ประเพณีลอยกระทง การฟังธรรมในวันพระ ต่อมาประเทศไทยก็
ได้รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเป็นระยะ และต่อเนื่องผ่านการค้าขายติดต่อระหว่างประเทศ อาทิ วัฒนธรรม
การกิน การแต่งกาย ศิลปะ การก่อสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สําคัญได้แก่ 
การเลิกทาส และการแต่งกายแบบตะวันตก ขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมบางส่วนก็เลือนหายไปพร้อมกับยุคสมัย 
แต่วัฒนธรรมหลักของไทย ก็ยังคงถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นนี้ในการมีกิริยามารยาท การช่วยเหลือ น้ําใจไมตรี และ
การมีสัมมาคารวะสะท้อนความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์ 

(๒) ความเป็นไทยได้ถูกสะท้อนอยู่ในวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนไทยทุกคนได้ถกู
หล่อหลอมจากครอบครัวให้มีการประพฤติ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยมาทุกยุคสมัย เริ่มจากการเคารพ เช่ือฟัง
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์และผู้อาวุโส การไหว้เป็นวัฒนธรรมที่สําคัญสําหรับคนไทยที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่รับรู้
ของนานาชาติ เด็กทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ จากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ก่อนที่จะได้รับรู้ และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนรุ่นเดียวกันในโรงเรียนควบคู่กับการเรียนรู้จากครู รวมทั้งจากผู้นําศาสนาต่างๆ 
เมื่อถึงวัยทํางานก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในโลกของการทํางานที่มีความหลากหลายขณะเดียวกัน ก็เกิดวัฒนธรรม
หรือค่านิยมเฉพาะกลุ่มขึ้นในผู้คนที่มีความสนใจหรือมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมหลักที่
ติดตัวคนไทยทุกคนต้ังแต่วัยเยาว์จะถูกถ่ายทอดผ่านสู่คนรุ่นใหม่เมื่อถึงวัยสูงอายุ ดังนั้น ความ 
เป็นไทยก็จะถูกสืบทอดต่อไปในอนาคต 

(๓) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกี่ยวโยงกับสภาพสังคมของประเทศ สังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเริ่มจากเป็นสังคมเกษตรที่ดําเนินมาหลายร้อยปี ทําให้มีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านหรือ
วัฒนธรรมหมู่บ้านที่มีการอยู่อาศัยแบบเรียบง่าย มีน้ําใจ ความเอื้ออารี มีความเป็นมนุษย์สูง ต่อมาสังคมได้
พัฒนาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมที่ความทันสมัยเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย วัฒนธรรมไทย
เปลี่ยนไปให้ความสําคัญกับเวลา ความเที่ยงตรงความเป็นปัจเจก และความรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ทําให้กลุ่มคน
ที่อยู่ในสังคมเกษตรบางส่วนปรับตัวยาก ขณะที่สังคมก็พัฒนาก้าวหน้าต่อไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ที่ใช้
ข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือหลักในการดําเนินกิจกรรมต่างๆคนในสังคมนี้มีจํานวนไม่มากนักและมีวัฒนธรรม
แตกต่างกับสังคมแบบเดิมที่คนต้องมีทักษะสูง สามารถจัดการความรู้ต่างๆ ได้ และบางกลุ่มก็หาประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารเพื่อพวกพ้อง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและคนในสังคมเกษตรที่มีอยู่มากก็มีปัญหาการ
ปรับตัว เกิดความเหลื่อมล้ําระหว่างกลุ่มคน 

๓.๔.๒ วัฒนธรรมไทยที่ดีงามสามารถยึดโยงคนไทยให้เป็นเอกภาพ คนไทยมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อพิจารณาจากวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดจนอยู่ในจิตสํานึกของทุกคน เกิดความ
ตระหนักในรากเหง้าของตนเองมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของความเป็นไทยที่มีศักด์ิศรี 

๓.๔.๓ วัฒนธรรมที่ดีงามจะลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย 
วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางสังคมที่เป็นเครื่องมือในการยึดโยงความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้
แน่นแฟ้น วัฒนธรรมในสังคมเกษตรที่มีความเป็นมิตรสูงมีน้ําใจไมตรี ย้ิมแย้มให้กัน จะทําให้คนในสังคม
อุตสาหกรรมและฐานความรู้ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของความเป็นปัจเจก การใช้ชีวิตอย่างเคร่งเครียด ขึ้นอยู่กับ
เวลาและการมีพฤติกรรมการบริโภคนิยม เมื่อได้มีการสานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้ังเดิมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ควบคู่กับการรักษาสังคมเกษตรให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป ขณะเดียวกันวัฒนธรรม
ไทยดังกล่าวจะส่งเสริมให้คนที่มีทัศนคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจและ
ยอมรับซึ่งกันและกันด้วยการเปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลายและ 
คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล 



 ๑๑๕

๓.๔.๔ สังคมไทยที่ยังรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามไว้ได้จะส่งเสริมให้เกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน สังคมใดที่มีวัฒนธรรมที่ดีงามย่อมจะคงความเป็นสังคมได้อย่างยั่งยืนเฉกเช่นสังคมไทยที่สามารถ
รักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปได้ เป็นเครื่องคุ้มกันให้คนไทยสามารถยืนหยัดได้
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

๓.๕ ชุมชนเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ  

๓.๕.๑ ความสําคัญของชุมชนในสังคมไทย 
(๑) ชุมชนเป็นหน่วยสําคัญที่สุดของประเทศ ชุมชนไทยเป็นระบบสังคมที่ประกอบด้วย

กลุ่มต่างๆ ที่พึ่งพาอาศัยกัน จากการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรทําให้มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง กอปรกับฤดูกาลในแถบนี้ไม่แบ่งแยกความสัมพันธ์ของมนุษย์ออกจากกัน สามารถติดต่อ และร่วม
กิจกรรมทางสังคมได้ทุกฤดูกาล ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แนวราบ มีวัฒนธรรมแบบเครือญาติและพวกพ้องสูง 
เมื่อรวมกันเป็นชุมชน จึงเรียนรู้และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นต่างๆ เกิดเป็น น้ําใจ   เผื่อแผ่ แบ่งปันกัน 
เป็นวิถีชีวิตหรือระเบียบของชุมชนที่มีกฎเกณฑ์ให้คนในชุมชนได้รับรู้ ยอมรับ และปฏิบัติตามในการดํารงชีวิต 
แต่ละชุมชนจึงมีวิถีชุมชนเป็นของตนเอง เมื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนเข้าด้วยกันก็เหมือนรวมระบบสังคมย่อยเข้า
เป็นระบบสังคมของประเทศ ดังนั้น ชุมชนจึงเป็นหน่วยสําคัญและมีอิทธิพลต่อการดํารงอยู่ของระบบสังคม 
และคนเป็นผู้พัฒนาและเป็นเป้าหมายของการพัฒนา 

(๒) วิถีชุมชนพึ่งพิงและอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ชุมชนเกษตรกรรมของไทยมีกระบวนการ
อยู่ร่วมและรับประโยชน์จากธรรมชาติบนฐานของการยังชีพมาตั้งแต่อดีต การดําเนินกิจกรรมใดๆ มีหลักการ
ของการดัดแปลงและพัฒนาระบบตามธรรมชาติ เพื่อให้คนในชุมชนควบคุมเงื่อนไขของธรรมชาติให้ตอบสนอง
การดํารงชีวิตอย่างพอเพียง ในพื้นที่ที่ธรรมชาติไม่สามารถตอบสนองได้อย่างพอเหมาะ จะมีการย้ายถิ่นไปสู่
แหล่งอาหารตามฤดูกาล ขณะเดียวกัน มีระบบการพ่ึงพาอาศัยระหว่างครอบครัวและชุมชนเพื่อสร้างความ
พอเพียงของการดํารงชีวิต อาทิ การถนอมอาหารไว้บริโภคในระยะยาว และการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่าง
กัน เกิดกระบวนการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ 

๓.๕.๒ ชุมชนเข้มแข็งจะเป็นพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศให้มั่นคง พลัง
ของชุมชนสามารถนําพาให้การพัฒนาในทุกมิติก้าวหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน เกิดเป็นกลุ่มต่างๆ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายโยงใยกันทั้งระบบ สร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ชุมชน
ท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาพรวมไปสู่ทิศทางเดียวกัน 

๓.๕.๓ ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนที่มีศักยภาพสามารถจัดการปัญหาและพัฒนา
ชุมชนได้ด้วยการใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ และการจัดการร่วมกัน เพื่อค้นหาทางเลือกที่
เหมาะสมสําหรับชุมชน มีการรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าหาความรู้ นํามาวิเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมบนฐาน
ทรัพยากรของท้องถิ่นชุมชน เกิดเป็นแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้กับคนในชุมชนภายใต้กระบวนการพัฒนาที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับคุณธรรมที่ปรากฏในรูปของกฎระเบียบต่างๆ ของ
ชุมชนเป็นระบบคุณค่า สร้างการเรียนรู้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้ภายในชุมชนเกิดเป็นความรู้
ใหม่ในระบบการเรียนรู้ ผลิตสินค้าเกษตรที่คํานึงถึงวงจรความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในรูประบบเกษตรยั่งยืน สะสมทุนของชุมชนที่มีรูปแบบและวิธีการทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เกิดการพึ่งตนเองในระบบทุนชุมชน จัดการด้านการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และลดต้นทุนเป็นระบบธุรกิจ



 ๑๑๖

ชุมชน ควบคู่กับการนําเทคโนโลยีและความรู้มาแปรรูปสินค้าในชุมชนเป็นระบบอุตสาหกรรมชุมชน จัดสรร
ผลประโยชน์ในชุมชนมาเป็นสวัสดิการให้ทุกคนในชุมชนมีความม่ันคงในชีวิตร่วมกันสร้างเป็นระบบสวัสดิการ
ชุมชน ดูแลสุขภาพ การบริโภค และการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในรูประบบสุขภาพชุมชน และเชื่อมโยงกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตในระบบสิ่งแวดล้อม สุดท้ายมีการจัดการร่วมกันที่ทําให้ระบบย่อยทั้ง 
๙ ระบบดําเนินไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ระบบการจัดการ 

๓.๕.๔ กลไกชุมชนสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง ชุมชนที่มีการเรียนรู้ สามารถ
ตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ การจัดการทุนของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทุนทางสังคม ทุน
เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งมีธรรมาภิบาลจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นแกนหลักของการ
พัฒนาในระดับพ้ืนที่ 
 

๓.๖ ประเทศไทยมีศักด์ิศรีของความเป็นเอกราช เป็นมิตรกับนานาประเทศในเวทีระหว่างประเทศ 

๓.๖.๑ ความสําคัญของความเป็นเอกราช 
(๑) คนไทยมีความรักชาติและภาคภูมิใจในความเป็นเอกราช ที่สามารถรักษาความเป็นไท

มาได้จนถึงปัจจุบันด้วยความมีพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของรัชกาลที่ ๕ ที่ทําให้ความขัดแย้งและการแบ่งแยก
ดินแดนของประเทศสยามในเวลานั้นคลี่คลายไปได้ด้วยดี ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราช แม้ในช่วงการแผ่
ขยายลัทธิจักรวรรดินิยมของมหาอํานาจตะวันตกที่แข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมโพ้นทะเล ที่ได้แผ่อิทธิพลเข้า
มาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มากขึ้นเป็นลําดับตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องถึง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทําให้อาณาเขตประเทศไทยแวดล้อมด้วยประเทศ
มหาอํานาจถึง ๓ ด้าน อังกฤษขยายอิทธิพลมาทางทิศตะวันตกและใต้ ขณะที่ฝรั่งเศสขยายมาทางทิศ
ตะวันออก แต่ด้วยพระราชวินิจฉัยและพระปรีชาญาณอันกว้างไกลของพระมหากษัตริย์ไทยในช่วงเวลา
ดังกล่าวที่ดําเนินนโยบายสร้างพันธมิตรกับมหาอํานาจตะวันตก โดยการเปิดประเทศ ขยายความสัมพันธ์ทาง
การค้า เปิดรับวิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกรวมถึงการเสร็จประพาสยุโรปถึง ๒ ครั้ง เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี
และแสวงหาพันธมิตรใหม่กับประเทศมหาอํานาจในยุโรป ซึ่งวิเทโศบายดังกล่าวนอกจากจะนําไปสู่การ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้มีความทันสมัยยังเป็นการถ่วงดุล
อํานาจเพื่อป้องกันการรุกรานจากประเทศตะวันตกไปพร้อมกันและในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไทยก็สามารถ
ผ่านวิกฤตการณ์มาได้ รอดพ้นจากการตกอยู่ภายใต้การดูแลขอประเทศคู่สงคราม เป็นผลจากความเสียสละ 
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่มคนที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มใจ ทําให้ประเทศไทยยังคง
รักษาความเป็นเอกราชมาได้ ส่งผลให้คนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ให้คงอยู่คู่
ประเทศชาติ 

(๒) ประเทศไทยได้รับความเชื่อถือจากนานาประเทศ การที่ประเทศไทยและคนไทย
สามารถรักษาความเป็นไทยไว้ได้อย่างภาคภูมิในประวัติศาสตร์ชาติไทย ทําให้ประเทศต่างๆ ยอมรับนับถือใน
ความเป็นชาติไทย จึงได้รับการยกย่องสรรเสริญในเวทีต่างๆ โดยสะท้อนมาจากการดํา เนินนโยบาย
ต่างประเทศตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มุ่งสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติ รักษาความเป็นกลางและเป็นพันธมิตร แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นมิตรที่ดีกับทุก
ประเทศ อาทิ สร้างพันธมิตรกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งนอกจากจะ
มุ่งที่การพัฒนาเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกแล้ว ยังเป็นพลังร่วมที่
สําคัญในการรักษาเอกราชของกลุ่มประเทศสมาชิกให้พ้นจากการปกครองแบบสังคมนิยม 
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๓.๖.๒ การมีเอกราช และเป็นมิตรระหว่างประเทศต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นใน
การเจรจาต่อรองในเวทีโลก การที่ประเทศไทยธํารงความเป็นเอกราชมาได้โดยตลอด มีนโยบายสร้างสัมพันธ์
ที่ดีกับประเทศต่างๆ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับในท่าทีของประเทศไทยในเวทีต่างๆ ระหว่าง
ประเทศ ได้รับการยกย่องและส่งเสริมให้เป็นผู้นําในเวทีต่างๆจากความมั่นใจในความสามารถที่จะ
ประนีประนอม ถ้อยทีถ้อยอาศัยทําให้การดําเนินงานระหว่างประเทศสําเร็จลุล่วงไปอย่างราบรื่น 

๓.๖.๓ ความเป็นเอกราช และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศสามารถลดความขัดแย้ง 
หรือการถกเถียง เจรจาประเด็นสําคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศได้ ในปัจจุบันมีการ
กําหนด กฎ กติการะดับโลกที่ไทยต้องยอมรับและมีส่วนร่วมอยู่หลายประการ รวมทั้งมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะข้อตกลงต่างๆ ได้ถูกนํามาใช้ในการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าจาก
ทุกประเทศ ดังนั้นการเจรจาต่อรองในเวทีระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับความอยู่รอดของประเทศ
ไทยในเชิงเศรษฐกิจ เพราะมีผลต่อการค้าการลงทุนที่จะเข้ามาในประเทศไทยและการที่นักลงทุนจากไทย
ต้องการไปลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ การมีหลายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจระดับโลกทําให้ประเทศไทย
ต้องใช้จุดเด่นของความมีเอกราชและการเป็นมิตรมาใช้ประโยชน์ในการเจรจาต่อรองเพื่อเข้าร่วมอยู่ในกลุ่ม
เศรษฐกิจต่างๆ ได้อย่างมั่นคง และได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

๓.๖.๔ ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่น คือ ความมีเอกราชทําให้มีความน่าเชื่อถือและการ
มีสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆ สร้างประโยชน์เพื่อประเทศชาติในเวทีระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองใน
เวทีระหว่างประเทศเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยได้หรือเสียผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ การมีข้อต่อรองที่ดีจากความมีเอกราช และการมีสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ ยอมรับฟังเหตุผล และสร้างความมั่นใจว่าสามารถดําเนินการตามข้อตกลงได้จริง จากการเป็นที่
ยอมรับมายาวนานจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
๔. ประเด็นการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ประเทศต้องเผชิญ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงประเด็นการพัฒนาประเทศที่
ควรพิจารณา ได้ดังนี้ 

๔.๑ เร่งสร้างสังคมให้สงบสุข โดยเทิดทูนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นศูนย์รวมศรัทธา 
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือกันฝ่าวิกฤติและสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข เร่งขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นค่านิยมร่วมทั้งสังคม ทําให้รากฐาน
สังคมและเศรษฐกิจแข็งแกร่ง พร้อมทั้งเสริมสร้างภาคราชการ การเมือง และประชาสังคมให้เข้มแข็งภายใต้
วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมไทยในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

๔.๒ มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและสามารถ 
แข่งขันในเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจให้พร้อมรับการ
พัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้ และร่วมพัฒนาฐานรากของสังคมไทยให้เข้มแข็งในทุกมิติการพัฒนา 
สามารถสร้างเสถียรภาพให้เศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นปัจจัยการผลิตสําคัญในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นต่อไปภายใต้สังคมคาร์บอนต่ํา 
รวมทั้งเป็นกําลังสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ 
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๔.๓ สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนชนชั้นกลางให้กระจายทุกพื้นที่ของประเทศ การพัฒนาที่
ผ่านมา แม้จะมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีสัดส่วนน้อยและกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและ
เมืองใหญ่ ขณะที่การพัฒนาที่ประสบความสําเร็จในหลายประเทศต้องอาศัยพลังจากการขับเคลื่อนของคนชั้น
กลาง การพัฒนาประเทศระยะต่อไป จึงต้องให้ความสําคัญกับการเพิ่มชนชั้นกลางให้มีสัดส่วนสูงขึ้น สามารถ
สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับพ้ืนที่ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสร้างงานที่มีคุณภาพให้
กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกชนชั้นรู้จักหน้าที่ของตนเอง และร่วมกันขับเคลื่อน
สังคมให้เจริญก้าวหน้าและน่าอยู่ 

๔.๔ พัฒนาภาคเกษตรให้คงอยู่กับสังคมไทยและสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ทุกคนจากสภาพ
ภูมิประเทศและที่ต้ังของประเทศไทยที่เอื้ออํานวย ทําให้การทําเกษตรมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศที่
ต้องเร่งพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ และความพร้อมในการผลิตพืชอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณมากพอที่จะ
เลี้ยงดูคนในประเทศ และส่งเป็นสินค้าออกสนองความต้องการของประเทศต่างๆ สามารถเป็นผู้นําการผลิต
และการค้าในเวทีโลก รักษาความโดดเด่นของสินค้าอาหารที่ต่างประเทศชื่นชอบ 

๔.๕ ปรับปรุงการบริหารจัดการของภาครัฐให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาช้ีให้เห็นว่า ปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นอุปสรรคต่อการก้าวต่อไปในอนาคตทั้ง
โครงสร้างสังคม โครงสร้างเศรษฐกิจ และโครงสร้างอํานาจ การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องให้ความสําคัญกับ
ภาครัฐที่มีอํานาจในการบริหารจัดการประเทศให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนา ทําให้การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในช่วง
แผนฯ ๑๑ ได้อย่างสัมฤทธ์ิผลและมีประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ ๒ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๐ 
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ“สร้างสมดุล
การพัฒนา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปใน
แนวทางที่ย่ังยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทย จําเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างรอบด้านและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวสํานักงานฯ จึงได้มีการจัดทําวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกําหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ไว้ดังนี้ 

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้ นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวที
โลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการดําเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาว โดย
มีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและ
ข้อจํากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีดังนี้ 

(๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ         
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ 

(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ   
ทุกภาคส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 

(๓) พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม 
(๔) ยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บนรากฐานของ

สังคมไทย อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัว มีความสุขเป็นพื้นฐานที่สร้างคน
เป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถใน
การแข่งขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็นธรรม และ
ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดทําเป็นแผนพัฒนาในระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าว 
จะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญ
สูงในช่วงระยะ ๕ ปี ร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 
๑. วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และพันธกิจ 

๑.๑ วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” 
๑.๒ พันธกิจ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บนหลักการของการ

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้ 



 ๑๒๐

๑.๒.๑ สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คนกินดีอยู่
ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 

๑.๒.๒ พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์
ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับ
โครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๓ สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะสามารถรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 

 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

๒.๑ วัตถุประสงค์ 
๒.๑.๑ พัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 
๒.๑.๒ พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้มีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับการเปลี่ยนแปลง

ได้อย่างเป็นสุข 
๒.๑.๓ ปรับโครงสร้างและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเติบโตอย่างมี

คุณภาพ สังคมและการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

๒.๒ เป้าหมายหลัก 
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะมีการกําหนดเป้าหมายเชิงตัวช้ีวัดที่เป็นรูปธรรม     

ในขั้นตอนต่อไปของการจัดทําร่างรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่ 
๒.๒.๑ สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 
๒.๒.๒ ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง 
๒.๒.๓ เพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม และในแต่ละภาคการผลิต 
๒.๒.๔ เพิ่มสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มสัดส่วนมูลค่าภาคบริการ 
๒.๒.๕ เพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๒.๒.๖ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
๒.๒.๗ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแส

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศและ
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ 
ให้เข้มแข็ง รวมท้ังสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ที่มี
ลําดับความสําคัญสูง ในมิติสังคมเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การ



 ๑๒๑

พัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มี
คุณภาพ การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถเพิ่มรายได้สูงขึ้น และ
ยกระดับเป็นชนชั้นกลาง ขณะที่มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (๓) ยุทธศาสตร์
การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน (๔) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการ
สร้างปัจจัยแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค และ (๖) 
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกรอบแนวทางเบื้องต้น ดังนี้ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนทรัพยากร 
การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ต่างด้าวชนกลุ่มน้อย ให้เข้าถึงบริการทางสังคม
อย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ สนับสนุนให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําและ
ความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
คนในสังคมให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

 
๓.๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการ

ความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดย 
(๑) สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก 
(๒) ปรับระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ

ความต้องการและความจําเป็น 
(๓) ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม 
(๔) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับ

คุณภาพชีวิต 
๓.๑.๒ สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดย 
(๑) สร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมให้กลุ่มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี 

คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
(๒) เสริมสร้างความมั่นคงให้คนยากจนมีความพร้อมรับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ 
(๓) สนับสนุนการสร้างสังคมสวัสดิการ 

๓.๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและ
สร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี โดย 

(๑) เสริมสร้างพลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ 
(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(๓) สนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในสังคมไทย 
(๔) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย 
(๕) เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้ได้ผลเป็นรูปธรรม 



 ๑๒๒

(๖) ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน 
 
๓.๑.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดย 

(๑) สร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกัน
ในสังคม 
    (๒) ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

(๓) สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม 

๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนไทยทุก
กลุ่มวัยให้มีศักยภาพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิด
เป็น ทําเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคง และเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

๓.๒.๑ การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพ
และโอกาสของพื้นที่ โดย 

(๑) ส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ และรักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ุให้เหมาะสม 
(๒) สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการต้ังถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสม

สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ 
๓.๒.๒ พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาประเทศใน

อนาคต โดย 
(๑) พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
(๒) สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมการเกื้อกูล ด้วยการเสริมสร้างทักษะ

คนให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน 
(๓) การสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

ต้ังแต่ในครรภ์มารดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
(๔) สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนา ให้มีบทบาทหลักในการหล่อหลอม บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม และคํานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓.๒.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุก
วัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ 
โดย 

(๑) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยการสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคน สร้างนิสัยใฝ่รู้ต้ังแต่วัยเด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรและสื่อทุกประเภทเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

(๒) การสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

อย่างมีคุณภาพทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 



 ๑๒๓

๓.๒.๔ เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดีมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย 

(๑) ส่งเสริมบทบาทของสถาบันทางสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
(๒) บูรณาการกลไกการดําเนินงานทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชนท้องถิ่น 

ระดับชาติและระดับสากล ให้เชื่อมสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล 
(๓) ส่งเสริมองค์กรธุรกิจในการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะ

บทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพแต่ละพื้นที่ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงานเพื่อสร้างฐานภาคเกษตร
ให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผู้บริโภคทุกคนภายในประเทศ เป็นฐานการผลิตที่
ทําให้เกิดความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนความมั่นคงของยาจากสมุนไพรและแร่ สร้าง
ความสมดุลและมั่นคงของการใช้ผลิตผลการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานให้มี
ความมั่นคงเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศมีแนวทางที่สําคัญดังนี้ 

๓.๓.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
โดย 

(๑) รักษาและคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรและสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมี
ที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน 

(๒) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายปฏิรูปที่ดินให้สามารถซื้อที่เอกชนมาดําเนินการปฏิรูปได้ 
และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิหรือให้สิทธิในการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ทํากิน 

(๓) เร่งรัดศึกษาระบบการบริหารจัดการธนาคารที่ดินเพื่อรวบรวมและนําที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์มาจัดสรรให้กับเกษตรกรรายย่อยมากขึ้น และสนับสนุนการดําเนินการให้ได้สิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐแก่เกษตรกรและชุมชนให้มีที่ดินเป็นของตนเอง 

(๔) บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ เพื่อให้มีปริมาณน้ําเพียงพอกับความต้องการใช้น้ําใน
ภาคเกษตรอย่างทั่วถึง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําของระบบชลประทานอย่างเป็นธรรม 

 (๕) สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กในไร่นา เพื่อสามารถเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงและปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตของเกษตรกรและชุมชน 

๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า โดย 
(๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ควบคู่กับส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลิตการตลาด การวิจัยพัฒนาสินค้า
เกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง 

(๒) ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(๓) เสริมสร้างความรู้และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร

อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนเพิ่มความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 
(๔) พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาดให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค 
(๕) รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้สารชีวภาพมากขึ้น และพัฒนาระบบ

การควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้รวดเร็ว ทั่วถึง และประหยัดสําหรับเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
รับรองสินค้าอาหารปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริง 



 ๑๒๔

(๖) ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดจากการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อคงไว้ ซึ่งความหลากหลายของ 
พันธ์ุพืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

(๗) ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดกลไกตลาดที่มีความเป็นธรรม 

(๘) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการระบบสินค้า
เกษตร การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกับสถาบันเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต ( Cluster ) 

(๙) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร 
และพลังงาน 

๓.๓.๓ สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดย 
(๑) พัฒนาระบบประกันรายได้เกษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด ควบคู่ไปกับ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
(๒) เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรจากภัยธรรมชาติ 
(๓) ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
(๔) พัฒนาระบบสังคมสวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบซึ่งรวมถึงเกษตรกรให้มี

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร เพื่อทดแทนเกษตรกรที่สูงอายุ

และมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง 
(๖) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นกลไกในการพึ่งพาตนเองของ

เกษตรกรได้อย่างแท้จริง 
(๗) เสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรรายย่อยให้มีความพร้อมและสามารถแข่งขันกับสินค้า

เกษตรที่มีต้นทุนตํ่าจากประเทศเพื่อนบ้าน อันเนื่องมาจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนได้ 
(๘) สนับสนุนการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่และแหล่งรองรับผลผลิต และส่งเสริมให้มีการ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชแต่ละชนิด 
๓.๓.๔ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน มีแนวทาง

การดําเนินงาน ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรกรรมที่ย่ังยืน เพื่อสร้างความมั่นคงและความ

หลากหลายด้านอาหาร รวมทั้งดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(๒) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่

บริเวณใกล้เคียงกัน 
(๓) ส่งเสริมการนําวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับ

ครัวเรือนและชุมชน 
(๔) ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน โดยเฉพาะวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ทางการเกษตรที่ให้ความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง

ด้านอาหารและพลังงานให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 



 ๑๒๕

๓.๓.๕ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

(๑) วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน เพื่อลดต้นทุน
และการนําเข้าจากต่างประเทศ และลดมลภาวะแก่ชุมชน 

(๒) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังรวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน 
   (๓) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคการผลิตที่ก่อให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

(๔) สร้างจิตสํานึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกในอนาคต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓.๓.๖ ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและ
พลังงาน โดย 

(๑) สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร 

(๒) ปรับบทบาทหน่วยงานภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตร อาหารและ
พลังงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ รวมท้ังกําหนดให้มีกลไกตรวจสอบการดําเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการเพื่อออก
ใบรับรองและบริการต่างๆ โดยภาครัฐทําหน้าที่กํากับตรวจสอบ 

(๓) พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายเฉพาะให้มีความเหมาะสมต่อการคุ้มครองพันธ์ุพืชและ
สมุนไพร ให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากย่ิงขึ้น และมีความเป็นธรรมในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตอาหารของประเทศ 

(๔) สร้างความร่วมมือด้านการเกษตร อาหารและพลังงานในเวทีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 

๓.๔ ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคบนพ้ืนฐานแนวคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรม รวมท้ังต่อยอดองค์ความรู้ ให้สามารถสนับสนุนการสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจ
ที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สร้าง
บรรยากาศที่เสรีและเป็นธรรมให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค มีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

๓.๔.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โดย 

(๑) พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีโอกาสทางการตลาด 
(๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 
(๓) ปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 



 ๑๒๖

๓.๔.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างภูมิคุ้มกัน
จากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลกได้อย่างยั่งยืน โดย 

(๑) พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ ผ่านการพัฒนาระบบการศึกษา และการฝึกอบรมองค์ความรู้
และทักษะอย่างต่อเนื่อง 

(๒) เสริมสร้างธรรมาภิบาลด้วยการใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมท้องถิ่น 

และกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค 
(๔) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๕) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
(๖) ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
(๗) เตรียมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักแห่งใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากที่ต้ังทางภูมิศาสตร์

เชื่อมโยงเศรษฐกิจนานาชาติ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
๓.๔.๓ พัฒนาภาคบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ ยกระดับ 

คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของ
ประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดย 

(๑) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ บนฐานความเป็นไทยการ
สร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้ 

(๒) ขยายฐานการผลิตและการตลาดภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศ 
(๓) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจบริการภายในประเทศการ

ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๔) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่ม

พื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน 
(๕) บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
(๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยและ

วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
๓.๔.๔ พัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ตาม

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และ
ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และความภาคภูมิใจให้กับคนไทย โดย 

(๑) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกกลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพของ
ประเทศ 

(๒) ส่งเสริมการใช้ความสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 
(๓) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(๔) พัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการของการภาคการผลิตและบริการทั้ง

ในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์และผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์ 



 ๑๒๗

๓.๔.๕ พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพื่อลดผลกระทบจากการพึ่งพาตลาดหลัก
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ รวมทั้งสร้างประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนให้กับ
ประเทศและผู้ประกอบการของไทย โดย 

(๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาด 
(๒) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในภาคการผลิตและการค้า 
(๓) ผลักดันการจัดทําความตกลงการค้าเสรี และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผล

บังคับใช้แล้ว พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
๓.๔.๖ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภาค

เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนาหรือผลักดันให้มีการนํางานวิจัยไปต่อยอดถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และ
ชุมชน อันจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายขององค์ความรู้และนวัตกรรม และนําไปสู่การสร้างรายได้ และพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย 

(๑) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง 

(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและ
เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๓.๔.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและ     
สิ่งอํานวยความสะดวกในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ 
และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ โดย 

(๑) ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ 
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
๓.๔.๘ ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบ

ธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติให้มีความเป็นเอกภาพและ
เสมอภาค พัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมาย
ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีศึกษาทบทวนกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาการผลิตและบริการสร้างสรรค์และ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดให้มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อพิทักษ์และป้องกันการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมและความตกลงการค้าระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกฎหมายดูแลอุตสาหกรรมที่ย้ายฐานการผลิตมาประเทศและปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

๓.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อม
และปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและภูมิภาคท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกับ
เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมบทบาท
ไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ 
มีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

๓.๕.๑ ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับ
ประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่างๆ 



 ๑๒๘

๓.๕.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ ในการกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบายระหว่างประเทศ 

๓.๕.๓ พัฒนาฐานลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค มุ่งเน้นความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนว Economic Corridor ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิง
พื้นที่ที่สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย 

(๑) พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(๒) พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคม

ขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ขีดความสามารถ
ของบุคลากรและผู้ประกอบการท้องถิ่น 

(๓) บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเช่ือมโยงแผนพัฒนา
เพื่อให้บรรลุประโยชน์ร่วมทั้งในด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่ 

๓.๕.๔ ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค 
ที่ส่งผลต่อความม่ันคงแห่งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงในภูมิภาค โดย 

(๑) พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย 
ปัญหายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีและสร้างความมั่งคงทาง
เศรษฐกิจ 

(๒) เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน โดยพัฒนาศักยภาพและความ
ร่วมมือภายในภูมิภาค 

(๓) ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคภัย ทั้งประเภทที่เกิดขึ้นใหม่
ในโลกและที่ระบาดซ้ํา 

๓.๕.๕ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง โดย 

(๑) พัฒนาองค์กร กลไกในภาคส่วนต่างๆ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานา
ประเทศ เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทาง
ทะเล รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้น 

(๒) พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจความม่ันคงในมิติ
ใหม่ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาและการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงทั้งในและนอกประเทศ 

 
๓.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางสําคัญดังนี้ 

๓.๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดย 



 ๑๒๙

(๑) คุ้มครอง รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากร ดิน แหล่งน้ํา ป่าไม้ ชายฝั่งทะเล แหล่งแร่และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้ 
(๓) ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็น

ธรรมและคุ้มครองความมั่นคงและฐานการดํารงชีวิตของเกษตรกรยากจน 
(๔) สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 

   (๕) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบลุ่มน้ําและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนร่วมพัฒนาแหล่งน้ํา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

(๖) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม 

๓.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดย 

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 

(๒) สร้างองค์ความรู้ด้านการบริโภคท่ีย่ังยืนให้กับประชาชน ผ่านกระบวนการศึกษาในระบบ 
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยและต่อยอด เพื่อหาแนวทางการปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่การบริโภคท่ีย่ังยืน 

(๓) เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๔) เสริมสร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมเครือข่าย สื่อ โฆษณา และประชาสัมพันธ์
ให้เข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่การบริโภคท่ีย่ังยืน 

๓.๖.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อนําไปสู่
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 

(๑) ปรับระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
การผลิต 

(๒) ส่งเสริมการทําการเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศ ตามแนวคิดของการทําเกษตรแบบ
ย่ังยืน 

(๓) ส่งเสริมภาคบริการให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
(๔) สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๓.๖.๔ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน โดย 
(๑) พัฒนาเมืองที่เน้นการวางผังเมืองที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้า

ด้วยกัน 
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการ

บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 

๓.๖.๕ การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
เพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน โดย 

(๑) พัฒนาองค์ความรู้ และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 



 ๑๓๐

(๒) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

(๓) เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(๔) พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
(๕) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสร้างฐานความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ 
๓.๖.๖ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 

โดย 
(๑) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชน ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
(๒) สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนากลไกการจัดการร่วมที่ประกอบด้วยภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชน 
(๓) ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม ปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐ 

เพื่อลดความขัดแย้ง แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชน 
(๔) นโยบายการลงทุนภาครัฐควรเอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๑

ตอนที่ ๓ การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการพัฒนาใหม่ต้ังแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ โดยมุ่งให้คนเป็นศูนย์กลาง เป็นการพัฒนาลักษณะองค์รวม ใช้กระบวนการพัฒนา
แบบบูรณาการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาและครอบคลุมทุกมิติ นําไปสู่
วิสัยทัศน์ในอนาคต และดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ทําให้ทุกภาคส่วนมี
ประสบการณ์การเข้าร่วมระดมความคิดเห็นในการยกร่างแผนพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสาระและ
ประเด็นสําคัญของการพัฒนามาโดยตลอด ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สศช. ก็ได้ดําเนินกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาในทํานองเดียวกัน และสามารถชี้ให้เห็นว่าทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกระบวนการได้พัฒนาบทบาท
ของตนก้าวหน้าไปมาก มีมุมมองการวิเคราะห์ที่กว้างขวาง เตรียมข้อมูลเชิงวิชาการที่นํามาแลกเปลี่ยนในเวที
การประชุมได้หลากหลายมิติ ส่งผลให้การเข้าร่วมระดมความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดี
ต่อการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกัน การบริหารจัดการการพัฒนาประเทศในช่วง 
๑๕ ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาในหลายด้าน 

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ กําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพ เสริมสร้างสถาบันศาลและองค์กรอิสระให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักนิติธรรมที่เน้นลักษณะคุณค่าและความสําคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลพ.ร.ฎ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศควบคู่กับการปรับปรุงการ
บริหารราชการภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญ ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาที่ย่ังยืน และสร้างความเข้มแข็งระดับฐานรากของประเทศ โดยสนับสนุนการกระจายอํานาจ
อย่างต่อเนื่อง การให้จังหวัดต้ังงบประมาณเองได้ เป็นจุดเปลี่ยนของการบริหารราชการแผ่นดินในด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณ ทําให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะระดับจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในเขต
ความรับผิดชอบชัดเจนขึ้น รวมทั้ง กําหนดให้ภาคประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ   
การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการต้ังงบประมาณจังหวัด 

การนําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ไปสู่การปฏิบัติของภาคราชการ ดําเนินการผ่านแผนบริหารราชการ
แผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณประจําปี ซึ่งมียุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เป็นกรอบให้ทุกกระทรวงจัดทําแผนงานโครงการ ภายใต้
แผนปฏิบัติการกระทรวง สําหรับภาคีการพัฒนาอื่นๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐     
สู่การปฏิบัติ โดยใช้แผนประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร อาทิ ภาคเอกชนใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคชุมชน ได้การดําเนินการผ่านแผน
ระดับท้องถิ่นและชุมชนที่เชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวง แผนแม่บทเฉพาะเรื่อง และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนั้น จึงถือได้ว่าการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
ไปสู่การปฏิบัติในภาคส่วนต่างๆ มีการดําเนินการในหลายภาคส่วน เนื่องจากภาคีมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์
และแนวทางของแผนฯ จากการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนที่เปิดกว้างสําหรับทุกภาคส่วนทั้ง
ในระดับประเทศและพื้นที่การขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ยังมีข้อจํากัด 
กล่าวคือ ภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชน วิชาการ และสื่อมวลชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนในเรื่องความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม แต่ยังไม่เป็นเครือข่าย ทําให้ไม่สามารถประเมินผลความก้าวหน้าที่ชัดเจน ขณะที่แผนบริหารราชการ
แผ่นดินมีการดําเนินงานแบบแยกส่วนและเป็นเครื่องมือสําหรับการจัดสรรงบประมาณเป็นหลัก ขาดการ
ติดตามประเมินผล ทําให้ไม่สามารถประเมินความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนแผนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่ตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่ ในส่วนการจัดการแผน
ชุมชนมีความก้าวหน้ามากแต่มีเพียงส่วนน้อยที่มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับอื่นๆ 
 
๑. แนวทางการขับเคลื่อน 

ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับความชัดเจนของแผน    
ทั้งยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ การรับรู้ เข้าใจในวัตถุประสงค์ของแผนฯ และตระหนักถึงภารกิจและ
ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อการนําแผนไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงาน /
ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และนําไปปฏิบัติผ่านกลไกการดําเนินงานต่างๆได้ถูกต้องและสอดคล้องกับแผน ดังนั้น
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จะต้องดําเนินการบนหลักการสําคัญ ๒ ประการ คือ  

๑) การกําหนดบทบาทของภาคีการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน  
๒) บทบาทของแต่ละภาคีต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ 
 
๒. กระบวนการขับเคลื่อนแผน 

๒.๑ ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ 
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ จะมีหลายระดับต้ังแต่แผนของ

หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง แล้วกระจายไปในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ต้ังแต่ทิศทาง วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ ลงสู่แผนระดับต่างๆ รวมถึงการ
ประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาต่างๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน
ดังนี้ 

๒.๑.๑ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเครื่องมือใน
การตัดสินใจและจัดลําดับความสําคัญของนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
กํากับดูแลให้ข้าราชการประจํา รับผิดชอบการนํานโยบายและยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผล ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ได้กําหนดให้
คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี โดยนําคําแถลงของ
คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทําให้เกิดความเช่ือมโยงทิศ
ทางการพัฒนาหลักของประเทศระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมีสาระสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน ประมาณ
การงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ ระยะเวลาดําเนินการและการติดตามประเมินผลสาระสําคัญ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ถูกนําไปผสมผสานกับภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ อย่างบูรณาการ เป็นการ
จัดทําแผนแบบแนวราบที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดําเนินการในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒.๑.๒ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงและกรม 
ในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กําหนดว่า เมื่อมี
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การประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ส่วนราชการ (กระทรวง /กรม) ต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ดังนี้ 

(๑) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เป็นแผนที่กระทรวง /กรม จะจัดทําขึ้นเพื่อเป็นกรอบการ
ปฏิบัติงานของกระทรวง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ภายใต้กรอบของแผนชาติ 
โดยการถ่ายทอดประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง/
กรม เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา ๔ ปี 
   (๒) แผนปฏิบัติราชการประจําปี เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่กระทรวง/กรม         
จะดําเนินการในแต่ละปีภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส่วนราชการนั้น แต่จะมีรายละเอียดชัดเจนขึ้น 
และเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

๒.๑.๓ แผนพัฒนาภาค ที่มุ่งพัฒนาแต่ละภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดย
วิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาจากกรอบทิศทางภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ แล้วแปลงไปสู่ระดับพ้ืนที่
ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมทั้งสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง จัด
ให้มีกระบวนการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงแผนชุมชน แผนท้องถิ่น แผนจังหวัด
ให้สอดคล้องกัน รวมทั้ง กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ /ภาคที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อันเป็นการขับเคลื่อนแผนในลักษณะจากบนลงล่างและล่างสู่บน 

๒.๑.๔ แผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัด โดยคํานึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนชาติ ยุทธศาสตร์ภาค /รายสาขา และ
สอดคล้องกับศักยภาพโอกาส ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจัดทําแผน และผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกันของทุกฝ่าย แผนมีความ
ชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงตั้งแต่วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์ จนถึง
แผนงาน /โครงการ ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดจะต้องบูรณาการแผนชุมชนเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้แผนชุมชน
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และพิจารณาการลงทุนร่วมกัน
ในโครงการระยะยาวที่ท้องถิ่นต้องการดําเนินการ 

๒.๑.๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๕๐) โดยนํายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ 
๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีของราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด          
มาประกอบการจัดทําแผนโดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

๒.๑.๖ แผนชุมชน สภาชุมชน กรรมการหมู่บ้าน และประชาสังคมในแต่ละพื้นที่จัดทําแผน
ชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาในพื้นที่ในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน 
 

๒.๒ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกําหนดลําดับความสําคัญของภารกิจหน่วยงานที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เพื่อให้การดําเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น แผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง
ใช้เป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณจะต้องมุ่งการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา และนโยบายรัฐบาล 



 ๑๓๔

โดยกําหนดโครงการสําคัญ (Flagship project) บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีระบบการ
ติดตามประเมินผลที่มีตัวช้ีวัดชัดเจน 
 
๓. การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้น้อมนําหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการหลวงที่เป็นต้นแบบการพัฒนาที่ย่ังยืน 
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนแผนในทางปฏิบัติ มีหลักการสําคัญ คือการกําหนดเป้าประสงค์ของการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความสุขและมีสํานึกของความเป็นไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันจะส่งผลให้
การพัฒนายั่งยืน และมุ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ถือเป็นวิถีการพัฒนาที่ย่ังยืน มี 
“คน” เป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ร่มเย็น ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของภูมิสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และดําเนินการ
แบบองค์รวมโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑ สศช. จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ฉบับประชาชนที่เข้าใจง่าย เผยแพร่ และสร้างความ
เข้าใจ กับภาคีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อสารมวลชนทุกแขนง ให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจ และมีส่วน
ร่วมพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง 

๓.๒ สร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของแผนฯ จนเกิดการยอมรับ และนําไปผสมผสาน
และสอดแทรกไว้ในแผนปฏิบัติการต่างๆ 

๓.๒.๑ จัดทํากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่างๆ ผ่านเวทีประชาคม เวที
เสวนาสาธารณะ การประชุม /สัมมนา การประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
ขับเคลื่อนเชิงความคิดให้ทุกภาคส่วนเข้าใจในเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และสามารถกําหนด
แนวทางการดําเนินงานที่มุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันภายใต้วิสัยทัศน์ของแผน คือการให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

๓.๒.๒ ประสานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และมีตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานที่ชัดเจนและเหมาะสมทั้งในระดับภาคี
และบุคคล 

๓.๒.๓ พัฒนาเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลไกหลักในการแปลงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ กับภาคีการพัฒนาต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน เช่นการจัดทําเว็บไซด์ การสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ การ
จัดเวทีระดมความคิดเห็น ละหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานวางแผน หน่วยงานกลาง และหน่วยปฏิบัติทุก
ภาคส่วนเป็นประจํา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายร่วม และเกิดการเป็นเจ้าภาพร่วมที่ชัดเจนต่อเนื่อง 
 

๓.๓ สศช. ผลักดันการสร้างค่านิยมร่วมของสังคมไทย “คิดดี ทําดี มีวิถีความพอเพียง” เพื่อให้
ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรม และเกิดภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 



 ๑๓๕

๓.๔ การบูรณาการงานพัฒนาในลักษณะองค์รวม โดยใช้คนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกฝ่าย โดย 

๓.๔.๑ รัฐบาลและหน่วยราชการส่วนกลางบูรณาการประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ ที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สามารถเห็นผลเป็น
รูปธรรม ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนกระทรวง 
กรม และหน่วยราชการรูปแบบอื่น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ เป็นการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาประเทศประเด็น
การพัฒนา และตัวช้ีวัดความสําเร็จสู่แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีของส่วนราชการ
ระดับต่างๆ อย่างชัดเจน 

๓.๔.๒ ชุมชนจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ที่สะท้อนความต้องการของชุมชน ผ่านความ
ร่วมมือของคนในชุมชน ภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองท้องถิ่น ด้วยการรวบรวมข้อมูลสําคัญในชุมชน 
นํามาวิเคราะห์ช้ีประเด็นปัญหา ระดมความคิดเห็นแล้วกําหนดแนวทางแก้ปัญหา และจัดลําดับความสําคัญ
ของการพัฒนา 

๓.๔.๓ กลไกเฉพาะที่กําหนดขึ้นสําหรับรับผิดชอบประเด็นการพัฒนาและบูรณาการ
แผนงาน แผนเงิน และแผนคน ทุกภาคีการพัฒนาร่วมกันกําหนดประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงจะแก้ไขปัญหาได้สําเร็จกลไกเฉพาะที่กําหนดขึ้นจะต้องมีผู้แทนจากภาคีการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนร่วมวางแนวทางดําเนินการ เพื่อให้
การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และประชาชน ตลอดจนใช้เป็นแรงจูงใจให้ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพของตนเองในการจัดทําแผน 

๓.๕ จัดทําระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนําไปใช้กํากับ การ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๕.๑ หน่วยงานกลางร่วมกันพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยกําหนดกลไกรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อกํากับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้
อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการประเมินผลประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ 

๓.๕.๒ ปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนาทั้งในระดับผลลัพธ์และ
ผลกระทบทั้งผลการพัฒนาโดยรวมและผลการพัฒนาระดับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยมีตัวช้ีวัดผลสําเร็จที่ชัดเจน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
จําเป็นสําหรับการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาทั้งระดับผลลัพธ์ ผลกระทบ และผลผลิต 

๓.๕.๓ สร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และองคค์วามรูด้้านการ
ติดตามประเมินผล และการจัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาแก่บุคลากร หน่วยงาน องค์กร และภาคีการพัฒนาใน
ทุกระดับ เพื่อให้ภาคีสามารถใช้กลไกการติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือกํากับการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิผล  
 
 
 

 
 
 



 ๑๓๖

แผนภูมิความเชื่อมโยงการบริหารจดัการแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ สู่การปฏิบตั ิ
 

สมาคมธนาคารไทย  
สภาอุตสาหกรรม 
หอการค้าไทย 

สมาคมผู้ประกอบการ 

รัฐบาล/สศช. 
ราชการส่วนกลาง 
กระทรวง/กรม 
จังหวัด/ท้องถิ่น 

องค์กรพัฒนาเอกชน 
มูลนิธิ 

อาสาสมัคร 

•แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
•แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การกระทรวง 
•แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
กรม 
•แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

•จัดทําระบบการติดตาม 
ประเมินผลและสร้างตัวช้ีวัด 
การพัฒนาที่สามารถนําไป 
ใช้กํากับ การดําเนินงานตาม 
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการเพื่อ 
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

• สร้างความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของแผนฯ เกิด
การยอมรับแล้วนําไปสู่การ
ผสมผสานและสอดแทรกไว้
ในแผนปฏิบัติการต่างๆ 

- พัฒนาวิธีการและ
เครื่องมือที่ใช้แปลงแผนฯ
ไปสู่การปฏิบัติทีเหมาะสม 

ความเข้าใจ

สภาชุมชน 
กรรมการหมู่บ้าน 

ประชาคม 

แผนฯ ๑๑ 
 

แนวทาง
ดําเนินงาน 

•แผนขับเคลื่อนภาคเอกชน 

•แผนขับเคลื่อนธุรกิจ 

•แผนกลยุทธ์องค์กร 

•แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
•แผนงาน/โครงการ 

•กิจกรรมระดับพื้นที ่

•แผนชุมชน 

ขั้นตอนการ 
ดําเนินงาน 

กระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้ปฏิบัต ิ

วิธีการ/เครื่องมือ 
ในการแปลงแผนฯ 

การสร้างระบบการ 
ติดตามประเมินผล 

การยอมรับเข้า 
เป็นงานสําคัญ 

 
 
๔. บทบาทภาคีการพัฒนา 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต้องได้รับความร่วมมือจากภาคี 
การพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคชุมชน ภาคเอกชน ภาควิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชนโดยมีแนวทางการ
พัฒนาบทบาทและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 

๔.๑ พัฒนาบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีต่างๆ สามารผลักดันและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้อย่างเหมาะสม โดย 

๔.๑.๑ พัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความพร้อมในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของภาคีการพัฒนาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมีภาควิชาการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่าง      
บูรณาการ และใช้ชุมชนเป็นพื้นที่หลักในการพัฒนา 

๔.๑.๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินงานตาม
ภารกิจที่กฎหมายระบุไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่ไม่เอื้อให้เกิดอํานาจในการบริหาร
จัดการ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมการพัฒนาในท้องถิ่น เป็นเครือข่ายกับท้องถิ่น



 ๑๓๗

ใกล้เคียงในการพัฒนาพื้นที่ และปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 

๔.๑.๓ ปรับบทบาทภาครัฐในการดําเนินงานและทัศนคติในการทํางาน โดยทําหน้าที่
อํานวยความสะดวกและประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ เกิดเป็นเครือข่ายการพัฒนา
ร่วมกัน สามารถเชื่อมโยงการดําเนินงานของทุกภาคีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปรับทัศนคติข้าราชการ
ให้มุ่งบริการและดูแลประชาชนอย่างสมํ่าเสมอและเป็นธรรมในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับพื้นที่ 

๔.๑.๓ ปรับแนวคิดภาคเอกชนให้ทํางานร่วมกับภาคชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชนได้
อย่างเป็นพันธมิตร โดยมีภาครัฐเป็นผู้ประสานประโยชน์เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

๔.๑.๔ ส่งเสริมให้สื่อพัฒนาบทบาทการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชงิสรา้งสรรค์
สังคม เป็นสื่อสาธารณะที่มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

๔.๒ สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดําเนินงานภายใต้บทบาทภาคีการพัฒนาต่างๆ เกิดการ 
บูรณาการการพัฒนาในทุกระดับ โดย 

๔.๒.๑ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้ทันสมัย ลดความซ้ําซ้อนและข้อจํากัด
สามารถสร้างบรรยากาศให้การทํางานร่วมกันของภาคีต่างๆ ดําเนินไปอย่างมีสัมฤทธิผล 

๔.๒.๒ เปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคีทั้งองค์กรอิสระที่ต้ังโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายเฉพาะ
และองค์กรตามธรรมชาติ ตลอดจนภาคีอื่นๆ ใช้ประโยชน์ในการจัดเวทีสานเสวนาระดมความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

๔.๒.๓ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ 
ทําให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เลื่อนไหลระหว่างภาคีการพัฒนา สามารถสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน 

๔.๓ การดําเนินงานของ สศช. ร่วมกับภาคีการพัฒนา เป็นการดําเนินงานในหลายรูปแบบที่จะ 
ทําให้การขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเกิดขึ้นจริง ดังนี้ 

๔.๓.๑ สื่อสารและเผยแพร่สาระสําคัญของแผนฯ ๑๑ ให้กว้างขวางในทุกกลุ่มและพื้นที่
ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ทําให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติ /ดําเนินการได้ในทุกระดับ 

๔.๓.๒ ปรึกษาหารือและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกฝ่ายผ่านกลไกที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ที่ทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในสาระรายละเอียดของแผนฯ ๑๑ รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่
สํานักงานจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคัดสรรประเด็นการพัฒนาให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พัฒนา
ชุดข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ /ภูมิสังคม รวมทั้ง กําหนดกลไกเพื่อประสานการทํางานทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง การ
ฝึกอบรมการจัดทําเครื่องมือในการทํางานและเชื่อมโยงงบประมาณ 

๔.๓.๓ ร่วมดําเนินโครงการนําร่อง /ต้นแบบกับภาคีต่างๆ อาทิ ภาคเอกชนและชุมชนให้
เป็นตัวอย่างสําหรับเรียนรู้ หรือนําไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆ ให้กว้างขวาง 
 

 
 
 
 
 



ที่ปรึกษา 

๑. นายจาดุร อภิชาตบุตร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๑ 
๒. นายประชา เตรัตน์  รองผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๙ และ ๑๓ 
๓. นายวงศ์ศักด์ิ สวัสดิพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๗ และ ๑๐ 
๔. นายปรีชา บุตรศรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๒ และ ๕ 
๕. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๑๖ 
๖. นายวีระยุทธ เอี่ยมอําภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๑๑ 
๗. นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๑๔ และ ๑๘ 
๘. นายธวัชชัย ฟักอังกูร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๑๗ 
๑๐. นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๑๕ 
๑๑. นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๑๒ 
๑๒. นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๓ 
๑๓. นายวันชัย สุทธิวรชัย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ ๘ 
 

บรรณาธิการ 

 นายดํารงชัย พุ่มสงวน  ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท. 

คณะผู้จัดทํา 

 ๑. นางสาวปรียานุช เจริญผล ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ 
 ๒. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
 ๓. นายพีระพลธ์ สําเภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 ๔. นางวรางคณา  อังศุไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
 ๕. นายอนุชิต เดชะสุรวานิชย์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ชรก.สตร.สป.มท. 
 ๖. นายอุทัย ขนัโอฬาร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  ชรก.สตร.สป.มท. 
 ๗. นางสาวสุชาดา แสงสิน  ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 
 ๘. นางสาวปิยะดา เชาวนะคุณ ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 
 ๙. นายณัฐวุฒิ  พรวิรุฬห ์  ปฏิบัติงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 ๑๐. นางสาวสลิลทิพย์ เทียนบุตร  ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 
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